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do genderové problematiky, která pro mne byla dříve neznámou a podívat se na svět 

jinýma očima, což mi bylo velkým přínosem. Ráda jsem se nechala strhnout jejím 

upřímným zápalem a zájmem o ženskou otázku, za což jsem jí moc vděčná.  

   Dále bych velmi ráda poděkovala všem podnikatelkám a manažerkám za příjemný 

rozhovor, jejich čas a ochotu, a také své rodině za neutuchající podporu a trpělivost. 
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Motto:  

„Díky feminismu člověk získá vetší svobodu, protože pozná, že neexistuje žádná dvojí morálka 

pro muže a pro ženu. Uvědomí si, že není povinností ženy stále se jen zavděčovat a líbit mužům, 

stále se o někoho starat a pečovat, že není úplně spravedlivé, když muž má v životě naprostou 

svobodu volby. I žena může dělat to, co opravdu chce, není to sobectví o nic větší, než je 

sobectví mužské.“ 

Eva Hauserová, �a koštěti se dá i lítat, NLN 1995, str. 23 

 
 

I.   Úvod 
 
   Předkládaná práce je věnována zkoumání českého ženského aktivismu po roce 1989. 

Tímto tématem se v posledních letech zabývaly bakalářské práce zkoumající ženské 

organizace a pro mě byly inspirací práce Jany Chaloupkové (2002) a Kateřiny Černé 

(2006). Předmětem mého zkoumání jsou dvě neziskové organizace podporující 

postavení podnikatelek a manažerek u nás. Zaměřila jsem se na organizace pomáhající 

podnikatelkám a manažerkám právě proto, že mě fenomén podnikání a řízení oslovuje  

a zároveň si ženského aktivismu na tomto poli velmi vážím.  

   Aktivní občanství z genderového hlediska  ve spojení s podnikatelskou a manažerskou 

sférou je u nás málo prozkoumanou problematikou a dovolím si tvrdit, že dostupná 

literatura se tímto tématem dosud blíže nezabývala. Mým cílem je tudíž nejen mapování 

tohoto aktivismu, ale úsilí poznat jeho charakter, který má celorepublikový rozsah, 

jelikož organizace podporující podnikatelky a manažerky se dokázaly přizpůsobit 

potřebám určitých regionů a nesoustředí svou činnost pouze na hlavní město Prahu 

(přestože původně z pražské organizace vzešly), což mi připadá velmi přínosné.       

Mou snahou je tedy poskytnout obraz dvou vybraných organizací zabývajících se 

podporou podnikatelek a manažerek a přispět tak k rozšíření poznání forem ženského 

aktivismu v České republice.  

   Vlastním výzkumem jsem se snažila zachytit důvody vzniku a cíle těchto organizací, 

náplň jejich činnosti, formu komunikace s veřejností, státními orgány, médii a jinými 

organizacemi, také reflexivitu aktérek ohledně problémů, se kterými se organizace 

setkávají a v neposlední řadě mě také zajímal jejich postoj k ženskému aktivismu 

(popřípadě feminismu), zda se považují za ženskou organizaci a proč mají aktérky 

v organizacích potřebu řešit problematiku v podnikatelském prostředí odděleně jako 

ženy. 
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   Bakalářská práce je členěna do dvou stěžejních částí – teoretické a analytické. V první 

části formuluji základní teoretická východiska a přibližuji základní předpoklady,          

ze kterých budu přistupovat ke zkoumání konstrukce ženského aktivismu a budou pro 

mě důležité pro jeho uchopení. Teoretická část tak zahrnuje stručně základní definici 

občanské společnosti, neziskového sektoru, nestátních neziskových organizací a jejich 

typologii, dále se zaměřuje na koncepty sociálního hnutí, ženského hnutí a jeho 

specifika v České republice a popisuje i charakteristické rysy prožensky orientovaných 

neziskových organizací. Ve své poslední části stručně zmiňuje i  stav výzkumu 

podnikatelek a manažerek, které však nejsou cílem mého výzkumu, ale považuji          

za vhodné představit pole, ve kterém se aktivistky vybraných organizací snaží pomáhat. 

Na základě těchto východisek budu interpretovat výsledky svého výzkumu a snažit se 

odpovědět na výzkumné otázky. 

   V analytické části popisuji provedený výzkum a jeho výsledek. Rozdělila jsem ji      

na části dvě. V metodologické části seznamuji s metodou výzkumu, popisuji výzkumný 

vzorek, průběh rozhovorů a zpracování dat a postupy interpretace dat a rozhovorů. 

Jedná se o kvalitativní výzkum založený na kombinaci analýzy dokumentů                     

a polostrukturovaných rozhovorů. V popisné a interpretační části se věnuji samotnému 

představení vybraných organizací a interpretuji poznatky získané během výzkumu               

s teoretickými východisky této práce, které pak celkově shrnuji na zakládající 

organizaci. 

   Bakalářskou práci doplňují přílohy – přehled základních typů nestátních neziskových 

organizací v České republice, přehled tematických okruhů polostrukturovaného 

rozhovoru a materiály jednotlivých organizací.   
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II.   Teoretická část 

   Nejprve se pokusím o vymezení základních pojmů a předložení jejich teoretických 

východisek. Jelikož se tématům občanské společnosti, neziskovému sektoru a sociálním 

hnutím věnovalo již mnoho autorů, pokusím se o stručný výklad. 

 

2.1. Vymezení pojmů: občanská společnost, neziskový sektor,    
       nestátní nezisková organizace, občanské sdružení 
 
Občanská společnost 

   Pro výklad tohoto pojmu jsem si vybrala stať Petry Rakušanové Třetí sektor a občanská 

participace v České republice (Rakušanová, 2005 In Mansfeldová, Kroupa, 2005).  

   Občanská společnost je pojem označující prostor mezi oblastí privátních zájmů           

a státem. Jedná se o oblast dobrovolného sdružování mimo sféry trhu, státu                     

i soukromého života, v níž si uvědomujeme společnou provázanost našeho světa. 

Existence občanské společnosti je založena na tom, že demokratický politický systém  

je postaven na možnosti občana přímou participací ovlivňovat věci veřejné 

(Rakušanová, 2005: 81).  

   Při zkoumání občanské společnosti je nejčastěji využíván koncept neziskových 

organizací, které jsou institucializovanou formou a součástí občanské společnosti, 

jakousi její podmnožinou. Neziskový sektor je zároveň významným aktérem procesu 

reprezentace zájmů. Souhrnným označením neziskových organizací je pak termín 

neziskový sektor a jeho synonyma jako občanský sektor nebo třetí sektor (Rakušanová, 

2005: 81). 

 

7eziskový sektor 

   Pro definici pojmu neziskový sektor1 jsem se inspirovala sociologem Pavlem Fričem, 

který neziskový sektor označuje také termínem „třetí sektor“, čím zdůrazňuje jeho 

situovanost mezi státem a trhem (Frič, Goulli, 2001). 

   Existence nestátního neziskového sektoru jako takového má ve světě dlouholeté 

historické kořeny. Rozmach tohoto sektoru díky nárůstu občanských sdružení               

                                                 
1 Jinak označovaný také jako sektor občanský (zdůrazňuje propojenost neziskových organizací 
s občanskou společností), dobrovolnický (vyzdvihující specifickou roli dobrovolné činnosti v tomto 
sektoru) nebo nevládní (či nestátní) anebo nezávislý (funguje nezávisle na vládě). Neziskové organizace  
v neziskovém sektoru nesou ale všechny tyto atributy, proto podle Friče není možné opírat jejich definici 
o některý z nich (Frič, Goulli, 2001). 
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je v posledních dvaceti letech projevem budování občanské společnosti v reakci            

na selhání státu, selhání trhu a na negativní dopady globalizace ekonomiky. Po roce 

1989 se Česká republika transformuje na standardní demokratickou společnost se 

standardní smíšenou ekonomikou, kde se prosazuje silný soukromý ziskový sektor 

vedle ustupujícího státního sektoru a vedle nově se formujícího nestátního neziskového 

sektoru (Frič, 2001). Třetí sektor nebo neziskový sektor tedy nevznikl v ČR po roce 

1989 z ničeho – naopak navazuje na poměrně bohatou historii, jejíž kořeny spadají      

až do dob národního obrození, především na různé kulturní, umělecké a vzdělávací 

spolky a sdružení, které byly významnými aktéry českého občanského života 

(Rakušanová, 2005).  

 „…myslím, že člověk nemusí být velkým ekonomem či počtářem, aby přišel na to, že občanská 
společnost se vyplácí…většina neziskových aktivit neslouží jen těm, kdo se jich účastní,           
ale přináší obecný prospěch, tedy výsledky, z nichž se tak či onak můžou těšit všichni…jednou  
ze základních dimenzí občanské společnosti a zároveň jednou z forem či podmínek jejího 
rozvoje je tedy decentralizovaný stát…“ (Václav Havel, Co je občanská společnost, projev 
26.4.1999 v Minneapolis, USA)2. 
 

7eziskové organizace 

   Neziskové organizace plní ve společnosti množství funkcí, proto jsem se tyto funkce 

snažila blíže specifikovat, jelikož budu zkoumat, zdali je plní i mnou vybrané 

organizace. Následuje klasifikace neziskových organizací pro možnost lepšího 

lokalizování zkoumaných organizací v kontextu české občanské společnosti. 

 

   Neziskové organizace představují podle Friče a Šilhánové (1997) významný doplněk 

státní a soukromé sféry, jsou považovány za významný stabilizační prvek demokracie    

i společenského života vůbec. Pro vymezení společných rysů organizací neziskového 

sektoru jsem použila definici Lestera M. Salomona (1996), který tvrdí, že organizace 

neziskového sektoru charakterizuje pět společných rysů: určitá míra institucionalizace - 

buď mají formální statut nebo je institucionální podoba vyjádřena např. formou 

pravidelných schůzí, určitým stupněm organizační činnosti; soukromá povaha - 

institucionální oddělení od státní správy; nerozdělování zisku - zisky jsou použity       

na cíle dané posláním organizace; samosprávnost - schopnost řídit vlastní činnost,   

mají svá interní pravidla a dobrovolnost - zahrnují určitý významný prvek dobrovolné 

činnosti (Frič, Goulli, 2001). 

                                                 
2 ANDERLE, Petr. Útržky z historie občanské společnosti. Máme na čem stavět [online]. 2.12.2002. 
Dostupný z <http://masarykovaspolecnost.info/masarykovaspolecnost/zaj05.htm> [cit. 20.dubna  2008]. 
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   Dalším znakem, který však neplatí pro všechny typy neziskových organizací ve stejné 

míře, je veřejný prospěch. Neziskové organizace slouží účelům, které často přesahují 

soukromý prospěch svých členů a tím přispívají k veřejnému blahu. Frič a Šilhánová 

(1997) je dělí na dvě základní skupiny podle toho, do jaké míry plní kriterium veřejného 

prospěchu: 

a) organizace vzájemně prospěšné, jejichž hlavním cílem je sloužit zájmům 

svých členů (tzn. uzavřenému okruhu osob, které jsou zároveň členy 

organizace). Pokud tyto organizace slouží veřejnému prospěchu, není to jejich 

hlavní cíl. Tyto skupiny vznikly např. na bázi určité podobnosti zájmů, koníčků, 

osudů svých členů, sociálního postavení, profese, věku atd. 

b) organizace veřejně prospěšné, jejichž hlavním účelem je poskytování veřejně 

prospěšných služeb. Tyto organizace jsou otevřeny široké veřejnosti, tj. všem, 

kteří tuto službu potřebují.  

   Neziskové organizace je možné klasifikovat podle mnoha kritérií. Dalším z nich         

je například jejich funkce ve společnosti, podle níž Frič a Šilhánová (1997) organizace 

rozdělují na organizace mající servisní funkci - odpovídají na společenskou poptávku, 

obyvatelům a svým členům poskytují různé služby a na organizace mající funkci 

participativní - v jejich rámci dostávají občané prostor k účasti na správě věcí 

veřejných (Frič, Šilhánová, 1997). 

 

   Tyto role blíže komentuje Petra Rakušanová (2005).  

Participativní role: občané se prostřednictvím sdružování v neziskových organizacích 

snaží vyjadřovat své společné zájmy a požadavky; sdružují se s cílem řešit své společné 

problémy. Tímto způsobem se občané aktivně podílejí na spolurozhodování například 

obce, kraje nebo státu a zároveň tak přebírají jistý díl odpovědnosti za rozhodnutí 

učiněná orgány veřejné moci. Tato spolupráce mezi neziskovým sektorem a státní 

správou nebo samosprávou je prospěšná pro obě strany, neboť neziskové organizace 

jsou často mnohem blíže realitě a mohou proto rozhodovacímu orgánu pomoci             

při definici problémů, které je třeba řešit. Aktivita občanů v neziskových organizacích 

přispívá také k tomu, že se občané učí formulovat své názory, učí se diskutovat               

a vystupovat na veřejnosti a zvyšují se jejich organizační schopnosti, utváří a formuje  

se sociální a kulturní kapitál.  

Servisní role: neziskové organizace poskytují služby zejména pro takové skupiny lidí, 

které své potřeby nemohou uspokojit jinde. Neziskové organizace tak de facto vyplňují 
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mezeru v nabídce služeb, které poskytuje většinou stát nebo městská samospráva           

a bývají mnohem cílenější, protože většinou vycházejí ze skutečných potřeb klientů. 

V rámci jejich poskytování vytvářejí neziskové organizace pracovní místa především 

v sektoru služeb. V neposlední řadě rovněž institucionalizují tradiční vzájemnou pomoc 

mezi občany – například v rámci dobrovolnictví – a přispívají k integraci společnosti 

(Rakušanová, 2005). 

   Kromě funkce servisní mají neziskové organizace také funkci inovační, komunitní      

a demokratizační. Inovační funkce spočívá podle Friče (1997) v nastolování 

společenských otázek a hledání nových cest a postupů pro jejich řešení. Tím, že mezi 

lidmi neziskové organizace posilují i pocity solidarity a komunity, tak společně 

vytvářejí protiváhu státu a vlivům tržní ekonomiky, čímž naplňují svoji komunitní         

a demokratizační funkci  (Frič, 1997). 

   Často se užívá užší vymezení neziskových organizací jako nestátní neziskové 

organizace, které je dáno právními formami občanských sdružení, obecně prospěšných 

společností, nadací a nadačních fondů a církevních právnických osob (Frič, Šilhánová, 

1997). Přehled základních typů nestátních neziskových organizací obsahuje příloha č. 1.  

 

   Blíže bych ráda popsala občanská sdružení, jelikož ta jsou pro moji práci  relevantní, 

protože zkoumané organizace jsou také právní formou občanskými sdruženími. 

Vycházím z popisu od Lenky Deverové a Petra Pajase (Frič, Goulli, 2001).  

   Vznik, činnost a zánik občanských sdružení je upraven v zákoně č. 83/1990 Sb.,         

o sdružování občanů. Občanské sdružení je typem neziskové organizace, jejímž 

základem je členství ve sdružení. K založení občanského sdružení stačí tříčlenný 

přípravný výbor, avšak složený výhradně z občanů České republiky, z nichž alespoň 

jeden musí být starší osmnácti let. Stanovy připravené tímto výborem jsou po podpisu 

všemi členy přípravného výboru předávány k registraci ministerstvu vnitra3.          

Nikdo nesmí být ke členství ve sdruženích nucen ani k účasti na jejich činnosti.           

Ze sdružení lze svobodně vystoupit a nikomu nesmí být občansky na újmu, že se 

sdružuje nebo je členem sdružení, účastní se činnosti sdružení, anebo, že sdružení 

podporuje či nepodporuje a stojí mimo něj (Deverová, Pajas In Frič, Goulli, 2001).  

                                                 
3 Zákon umožňuje odmítnout registraci sdružení, pokud by jeho cílem bylo omezování politických nebo 
jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické či jiné smýšlení, náboženské 
vyznání a sociální postavení, či pokud by sloužilo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z uvedených 
důvodů. Občanské sdružení také nesmí dosahovat svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a se 
zákony a nemohou také vykonávat funkce státních orgánů, nestanoví-li zvláštní zákon jinak (Frič, 2001). 
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2.1.1. Financování neziskových organizací 

   Financování neziskových organizací je důležitým kriteriem proto, aby mohly vůbec 

fungovat, proto jsem se rozhodla stručně uvést možnosti jejich financování, jelikož      

se týkají i vybraných organizací.  Finančních zdrojů existuje několik a lze je rozdělit   

do tří základních skupin (Goulli, 2001). 

   Příjmy z veřejných rozpočtů a fondů zahrnují granty a smlouvy (přímé příspěvky vlády 

organizacím na podporu specifických činností a programů), mandatorní transfery (příspěvky 

vlády, z nařízení zákonem, k financování určitých druhů organizací v uskutečňování veřejných 

programů a určitých druhů činností), dotace a platby zprostředkované třetí stranou (převážně 

sociální zabezpečení, platby zdravotního pojištění a další nepřímé vládní platby, které jsou 

hrazeny organizacím za služby poskytované jednotlivcům, také platby a příspěvky poskytované 

třetí straně za programy, projekty a činnosti, které neziskové organizace zajišťují). 

   Příjmy ze soukromého sektoru se skládají z příjmů od nadací, darů a činností 

podnikatelské sféry (i mezinárodní), individuálních darů a sponzorství a sdružených forem 

získávání finančních prostředků (např. speciální loterie, tomboly, veřejné sbírky sloužící více 

než jedné organizaci). 

   Příjmy z příspěvků a činností neziskových organizací se člení na poplatky                 

a příspěvky za služby (klientské příspěvky na přijímané služby, které nejsou kompenzovány 

institucemi státního sektoru), členské příspěvky (vybírány jako podmínka členství), příjmy 

z prodeje činností (příjmy z prodeje výrobků nebo služeb, které nemají přímý vztah 

k primárnímu poslání organizace), investiční výnosy (příjem, který si neziskové organizace 

vydělávají svým kapitálem a dalšími aktivitami) (Goulli, 2001). 

 

 

2.1.2. Vymezení pojmu sociální hnutí a nové sociální hnutí 

   Pro úplnost pouze představuji definici sociálního hnutí jakožto nejširšího rámce       

mé problematiky, jinak se sociálním hnutím hlouběji nezabývám.  

Sociální hnutí 

   Vycházím ze studie Maria Dianiho (1992), který se pokusil koncept sociálního hnutí 

specifikovat pomocí styčných bodů mezi různými přístupy teorií sociálního hnutí          

a na základě této syntézy vymezil jeho nejdůležitější znaky. Diani přichází s touto 

stručnou definicí: „Sociální hnutí je sítí neformálních interakcí mezi pluralitou 

individuí, skupin nebo organizací angažovaných v politických nebo kulturních 

konfliktech na základě sdílené kolektivní identity.“ (Diani, 1992: 13 In Znebejánek, 
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1997: 29). Považuje tedy za stěžejní: síť neformálních interakcí, sdílené přesvědčení      

a solidaritu, kolektivní jednání týkající se konfliktních problémů a jednání,               

které primárně stojí mimo institucionální sféru a rutinní procedury sociálního života 

(Diani, 1992). Vymezuje tak hranice, díky kterým se sociální hnutí odlišuje od jiných 

forem kolektivního jednání - např. nátlakové skupiny, politické strany či sekty. Hnutí se 

podle něj vyznačuje decentralizovanou organizační strukturou, prostřednictvím 

interakcí se formuje jeho soudržnost a solidarita - pocit příslušnosti přesahuje délku 

trvání aktivity a vzniká kolektivní identita - v době neveřejných aktivit udržuje 

kontinuitu (Diani, 1992 In Znebejánek, 1997). 

 

7ové sociální hnutí 

Koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let představovaly projevy masových 

vystoupení lidí v životě společností, jež jimi byly zasaženy, události prvořadého 

významu. Zrodila se tak hnutí mírová, ekologická, feministická apod. Teoretici nových 

sociálních hnutí Dalton, Kuechler a Bürklin určili jejich nejvýznamnější konstitutivní 

prvky - ideologii, sociální bázi, motivaci k participaci, organizační struktury                

a politický styl, které interpretuje Znebejánek (1997). 

Nová sociální hnutí svou ideologií stojí proti západním industriálním demokraciím, 

které se orientují na bohatství a materiální blahobyt. Naopak zdůrazňují význam kultury 

a kvality života (Znebejánek, 1997). Mezi teoretiky nových sociálních hnutí převládá 

názor, že sociální báze nových sociálních hnutí je mnohovrstevnatá a třídně 

nespecifická. Důkazem může být fakt, že jejich příslušníci vyjadřují zájmy a reagují     

na problémy, které se týkají všech sociálních vrstev (Znebejánek, 1997). Za motivaci 

k participaci je považována především orientace na cíle vyjadřující kolektivní potřeby 

(Znebejánek, 1997). Organizační struktury jsou založeny na volných, 

nehierarchizovaných neformálních vztazích, které respektují principy decentralizace, 

otevřenosti, demokracie a záměrem nových sociálních hnutí je zůstat mimo rámec 

institucionalizované politiky (Znebejánek, 1997). 
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2.2. Ženský aktivismus a české ženské hnutí po roce 1989 

 

   Jelikož je předmětem mého výzkumu občanská – ženská iniciativa a aktivismus, 

pokládám za relevantní stručně do této problematiky uvést. 

 

Ženské hnutí – „první“ a druhá vlna 

 Občanská společnost se nesporně skládá z mužů a žen. Život ženy není a nemůže být 

stejný jako život muže, nestejnost může však mít mnoho společenských variant, z nichž 

některé jsou nerovností (Havelková, 1992). Když se u nás použije výraz feminismus, 

řada lidí si do tohoto pojmu promítne představu spojenou s jeho starší historickou 

formou, tzv. „první vlnou“ (humanistický feminismus). Nelze se tomu divit: zatímco 

první vlna světového feminismu byla poměrně samozřejmou součástí českého života 

v předkomunistické době, kdy byly české feministky aktivně zapojeny                           

do mezinárodních sítí, vývoj tzv. druhé vlny nás zcela minul, neboť začal                       

a nejmohutněji se rozvinul v době, kdy u nás vládl komunistický režim (Havelková, 

2004 In ABC feminismu, 2004). 

   Přestože se pojmy ženské a feministické hnutí často používají jako synonyma, budu se 

ve své práci snažit držet spíše označení ženské hnutí a pojem feminismus vyhradím   

pro označení reflexe postavení žen ve společnosti. Pojem feminismus je ve společnosti 

běžně vysvětlován jako hnutí za emancipaci žen, ale v dnešní době se feminismus 

zabývá mnohem širším spektrem témat a již se ani nedá hovořit o feminismu 

v jednotném čísle (Sokačová, 2004 In ABC feminismu, 2004). Proto se mi zdá příhodné 

shrnutí Evy Hauserové (1995), která tvrdí: „Existuje mnoho tváří feminismu, ze kterých 

si můžeme vybrat ty pro nás užitečné. Je omyl obviňovat feminismus z toho, že snad 

prosazuje stejnost, naprosto stejná měřítka a požadavky pro muže a ženy. �ejde            

o stejnost, ale o respektování rozdílu, o vyrovnání mužských a ženských prvků               

ve společnosti.“ (Hauserová, 1995: 47).  

   Ženské hnutí „první vlny“ je charakteristické snahou o uznání schopnosti 

jednotlivých žen zaujmout postoj racionální morální osoby ve stejné míře jako u mužů  

a požadavkem, aby na ně tudíž sociální a politické instituce uplatňovaly stejná pravidla. 

Hlavními cíli této vlny bylo především dosáhnout práva na rovné vzdělávání žen,     

dále rovnost práv občanských a politických, které symbolizovalo hlasovací právo        

pro ženy (Sokačová, 2004).  
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   V šedesátých letech dvacátého století se začala formovat druhá vlna ženského hnutí, 

která nabyla masové podoby po roce 1968 v souvislosti s hnutím hippie. Jeho velká část 

byla programově antiburžoazní, důsledně odmítala i měšťanský model uzavřené rodiny 

a součástí tohoto postoje byl i požadavek, aby ženy o sobě rozhodovaly samy 

(Havelková, 2004). Ženské hnutí se brzy z hnutí hippie vydělilo, zformovalo se jako 

samostatný proud. Mezi výdobytky, jichž v počáteční fázi druhé vlny dosáhlo,             

lze jmenovat větší kontrolu žen nad vlastním tělem, právo na potrat a přístup ke všem 

profesím. U nás byly tyto výdobytky zaváděny shora, ať už jde o uzákonění práva        

na potrat v roce 1958 nebo o rovný přístup k profesím. Rovnost mužů a žen byla 

v podmínkách tehdejšího socialistického Československa sice patrně myšlena vážně,  

ale měla jeden háček: probíhala v situaci, kdy byla individuální svoboda obecně 

potlačována a kdy platil zákaz sdružování. V důsledku toho chybělo to nejpodstatnější: 

aby ženy své cíle mohly artikulovat samy a ve veřejné diskusi, což znamená 

samozřejmě i možnost zaujímat stanoviska k vládní politice (Havelková, 2004).  

   Ženy již v této době měly, oproti podmínkám „první vlny“ ženského hnutí, přístup    

ke vzdělání a zaujímaly pozice ve vědě, a tak se ženské hnutí postupně z velké části 

přesunulo na univerzitní půdu, kde se etablovalo jako vědní obor – studium ženského, 

později i mužského problému (Havelková, 2004). Druhá vlna ženského hnutí přinesla 

nová témata  a přístupy a začala soustřeďovat pozornost na dvě základní roviny, v nichž 

se začíná hledat původ nerovnosti mezi pohlavími: na kulturu v nejširším slova smyslu 

(instituce, jazyk, chování aktérů, příslušníků dané kultury atd.) a na psychologickou 

problematiku formování genderové identity, na problematiku socializace v dětství           

i mechanismy reprodukování tzv. genderových vzorců v dospělosti (Havelková, 2004). 

   Dalším důležitým znakem druhé vlny ženského hnutí je tzv. zaměření na ženu 

(woman-centreredness). Jedná se o něco historicky bezprecedentního. Až nyní totiž byly 

vytvořeny předpoklady pro to, aby ženy promluvily, aby o sobě začaly vypovídat – ne 

však již skrze ikonu, kterou jim muži nabídli, ale artikulací vlastní zkušenosti 

(Havelková, 2004). 

   Zatímco ve své první vlně se ženské hnutí zaměřovalo především na zajištění práv 

politické a ekonomické rovnosti, ve vlně druhé, jejíž rozvoj se kryje s rozvojem nových 

sociálních hnutí, usiluje o rovnoprávnost mužů a žen v širším smyslu a tematizuje 

genderové nerovnosti nejen ve veřejné sféře, ale i ve sféře soukromé a ve vztazích mezi 

těmito sférami.  

 



 - 15 - 

   Současné feministické směry se pokusila klasifikovat socioložka Judith Lorber 

(1998) a jsou popsány v knize Ženy, muži a společnost (Curran, Renzetti, 2003)4             

a na jednotlivých fázích, jimiž prošel právě radikální feminismus, lze ukázat proces 

spontánního vznikání „ženské otázky“ a mě bude zajímat, zda je aplikovatelný               

i na aktérky v mém výzkumu. Hana Havelková (1992) tvrdí, že radikální feminismus 

prošel vývojem od zkušenosti žen s pocitem izolovanosti přes tzv. „sebenalézání“ 

uvnitř čistě ženských skupin pomáhajících sdělování a identifikaci „ženského údělu“; 

následovalo vytváření nátlakových ženských lobby jako prostředku dosahování 

politické rovnoprávnosti – plus publicita ženského problému vlastními silami v podobě 

zakládání zvláštních ženských nakladatelství, časopisů apod.; a nakonec poznáním,       

že sama emancipace nestačí, že i poté si žena musí osvojovat mužská pravidla hry. 

Uvnitř ženské pospolitosti je významným posunem to, že se pěstuje nová ženská 

solidarita, vzájemná podpora a důraz je kladen na vztahování se k ženským autoritám 

(slavným ženám i úspěšným kolegyním). Tento trend se označuje jako affidamento 

(poručnictví, kmotrovství – z italštiny). Filozofickou podstatou tohoto posunu je 

vytváření nové ženské identity, důstojnosti zakládané nikoli na tom, že se "vyrovnám" 

mužům, ale že jsem žena a vím, co jsem a co mohu přinést  "jako žena" (Havelková, 

1992: 86-87). 
   Ženské hnutí druhé vlny se postupně zaměřilo na organizovanou pomoc určitým 

skupinám žen, a to se podle mého názoru dá považovat za rozmach ženských 

organizací.  

 

České ženské hnutí po roce 1989 

 
   Po roce 1989 v souvislosti s rekonstrukcí občanské společnosti vzniklo mnoho desítek 

ženských organizací a skupin, některé z nich zkoumám a koncept exogenního původu  

je pro mou analýzu tudíž relevantní.  

                                                 
4 Rozlišuje tři základní typy feministické teorie: teorie genderově reformní (feminismus liberální, 
marxistický, socialistický a rozvojový), teorie genderově motivovaného odporu (radikální, lesbický, 
psychoanalytický a standpoint („hlediskový“) feminismus) a teorie genderově motivované vzpoury 
(feminismus multirasový, mužský, feminismus sociální konstrukce, postmoderní feminismus a queer 
theory) – tyto jsou někdy nazývány feminismem třetí vlny. Tento užitečný přehled představuje spíše určité 
ideální typy či charakteristiky klíčových rysů každé z uváděných kategorií a zároveň poskytuje představu 
o rozmanitosti současného ženského hnutí. Zdaleka však není vyčerpávající, jelikož v rámci každého 
z vyjmenovaných hlavních proudů by bylo možno vytvářet další dělení a řada z uvedených přístupů        
se navíc pochopitelně navzájem nevylučuje (Lorber, 1998 In Curran, Renzetti, 2003: 48).  
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   Miroslav Vodrážka (2006) pojednává o české ženské aktivistické scéně a interpretuje 

výsledky výzkumů zahraničního vlivu na české ženské organizace jako dvě zásadní 

„vlny“. Hašková a Křížková (2006) tyto dvě fáze konkretizují jako vlivy socio-

ekonomické transformace5 a evropské integrace. První vlna přišla po revoluci v roce 

1989, kdy v devadesátých letech většina významných českých ženských skupin vznikla 

exogenním vlivem a bez finanční a metodické podpory a solidarity „zvenčí“ by se 

neobešla. Druhá vlna byla spíše institucionální a jako součást integračních procesů       

do Evropské unie zdůrazňovala genderovou politiku a nutila českou vládu, politickou 

reprezentaci, ale i média k tomu, aby ženské organizace byly brány za „partnery“ 

(Vodrážka, 2006). Nebýt těchto západních vlivů, ženská nezisková scéna by dnes 

vypadala jinak. 

   S tímto vymezením v zásadě souhlasí i Hašková a Křížková (2006). Shodují se,        

že zakládání organizací či svépomocných skupin bylo v devadesátých letech často 

iniciováno ženou (ženami), která prošla nějakou zahraniční zkušeností (západní Evropa, 

Amerika, Kanada). Šlo např. o emigrantky, o ženy, které byly v kontaktu se západními 

feministkami nebo o ženy aktivní v určité organizaci nebo hnutí, které v rámci této 

organizace (hnutí) vytvořily vlastní ženskou skupinu podle zahraničního vzoru.  

   Zaměření českých ženských občanských skupin bylo rozmanité. Již na počátku 

devadesátých let se některé ženské občanské skupiny soustředily především na zajištění 

služeb pro speciální skupiny žen, a tak substituovaly stát, který v dané oblasti selhával   

a byly zpravidla velmi malé (např. dvě aktivní členky). Vlivem tehdejší finanční 

politiky státu vůči malým občanským skupinám často tyto malé skupiny zanikaly,   

neboť musely ve velké míře využívat dobrovolnické práce a neformálních sítí (Hašková, 

Křížková, 2006). V první polovině devadesátých let bylo na území České republiky 

registrováno sedmdesát ženských neziskových organizací. V dnešní době funguje jen 

přibližně třetina z těchto sedmdesáti sdružení, které vznikly v první polovině 

devadesátých let, ale celkový počet neziskových organizací evidovaných v databázích 

českých ženských neziskových organizací se od poloviny devadesátých let                   

do současnosti výrazně nezměnil (Hašková, Křížková, 2006). 

 

 

                                                 
5 Toto období chápou jako období předcházející tomu, v němž byla zintenzivněna jednání o vstupu ČR  
do EU, tj. období volně vymezené lety 1989-1997 (Hašková, Křížková, 2006). 
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2.2.1. Prožensky orientovaná nezisková organizace,  
její funkce a  klasifikace  

 
   V této části budu vycházet z popisu, který používá Jana Chaloupková (2007),      

abych přiblížila rozmanitost působení ženských aktivit, a poté se zaměřím                    

na charakteristiku těch, které ve své práci zkoumám. Podle Chaloupkové (2007) 

můžeme aktivity, které se zaměřují na podporu žen, zlepšení jejich postavení                 

a prosazování genderové rovnosti označit souhrnně jako prožensky orientované. 

 

   Chaloupková (2007) pracuje s konkrétním tematickým zaměřením prožensky 

orientovaných neziskových organizací a rozlišuje sedm základních oblastí, na které se 

ženské organizace soustředí. Ženské organizace podle ní poskytují pomoc v oblasti 

zdraví a zdravotnictví, soustředí se na násilí na ženách a obchod se ženami, další 

skupinu ženských organizací tvoří sdružení podporující minoritní skupiny žen, zabývají 

se také problematikou rodiny a prosazování rovných příležitostí osob pečujících o děti  

a problematikou ochrany životního prostředí.  

 

   Oblasti profesionálního rozvoje žen a rovných příležitostí na trhu práce se ženské 

organizace věnují též a do této kategorie spadají organizace v mém výzkumu. Aktivity 

podporující profesionální rozvoj a vzdělávání žen a prosazování rovných příležitostí     

na trhu práce se zaměřují zejména na: podporu malého a středního podnikání žen           

a rozvoj manažerských aktivit žen; na podporu profesního rozvoje žen ve vysokých 

pozicích v různých oblastech společenského života (např. v podnikání, politice, 

neziskovém sektoru, umění); na podporu profesního rozvoje žen v oblasti vědy              

a výzkumu. Podle Chaloupkové (2007) není sdružování žen v rámci profesních oborů 

příliš rozšířené, ale výjimku tvoří právě sdružení podnikatelek a manažerek.  

   Širokému spektru problémů ohledně postavení žen ve společnosti obecně se věnují 

organizace zabývající se rovnými příležitostmi a postavením žen ve společnosti obecně. 

Zabývají se výzkumem a zvyšováním informovanosti odborné i široké veřejnosti           

o rovných příležitostech mužů a žen, a také koordinací ženských aktivit (př. konzultační 

a kontaktní centra). Teprve v posledních letech vznikají specializované neziskové 

organizace, které se zaměřují na problematiku postavení žen v politice (Chaloupková, 

2007).  
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   Ženské organizace pokrývají mnoho aktivit a lze je klasifikovat podle různých kritérií. 

Například Marksová-Tominová (2004) dělí organizace podle jejich činnosti a zaměření. 

Na základě těchto kritérií rozděluje ženské neziskové organizace do čtyř skupin. Jedná 

se o „klasické“ nestátní neziskové organizace (které dále člení do čtyř podskupin: 

organizace zabývající se sociální oblastí, především pomocí konkrétní skupině žen, dále 

organizace zabývající se informační, osvětovou činností, lobováním a právy žen, další 

podskupinu tvoří organizace zabývající se lidskými právy včetně práv žen a posledním 

podskupinou jsou sdružení jednotlivých osob, která zaštiťují významné aktivity 

související s ženským hnutím), organizace fungující v rámci politických stran či církví, 

klubová a profesní sdružení a akademická pracoviště (Marksová-Tominová, 2004).  

 

   Podle Chaloupkové (2007) lze u nás vymezit čtyři hlavní oblasti aktivit proženských 

organizací a projektů, které se v praxi často prolínají (budu pozorovat, zda se jim 

vybrané organizace též věnují, proto je uvádím): 

• Sociálně - psychologická pomoc a poradenství: zahrnuje vzájemnou pomoc        

a podporu, výměnu zkušeností mezi členkami a poskytování profesionální pomoci - 

psychologickou, sociální, právní apod. 

• Vzdělávací projekty: rozšiřování informací o problematice rovných příležitostí mužů 

a žen - hlavně díky médiím a realizováním vzdělávacích  a preventivních programů. 

• Expertní činnost: výzkumná a monitorovací činnost, na níž navazují širší participační 

aktivity jako připomínkování zákonů, prosazování legislativních změn a spoluúčast       

v rozhodovacích procesech. 

• Zprostředkování informací a kontaktů: aktivity zaměřené k veřejnosti - 

informační centra, knihovny; výměna zkušeností a kontaktů mezi členkami                   

či jednotlivými neziskovými organizacemi, včetně zahraničních (Chaloupková, 2007). 

 

   K posílení ženské identity dopomohla podle výzkumu ženských iniciativ Aleny 

Heitlingerové (Heitlingerová, 2001 In Vodrážka, 2006) samotná existence, respektive 

práce v ženské skupině, která zároveň rekonstituovala i tak elementární zkušenost, jako 

přátelství mezi ženami. Přidáme-li osobní kontakty, ke kterým docházelo jak na domácí, 

tak na mezinárodní úrovni (konference, setkání), ukáže se, že ženské aktivity mají nejen 

sociální, ale i existenciální „sebepodpůrný efekt“. Ženské organizace tedy nepřímo 

fungují jako skupiny pozvedávající vědomí žen o jejich společných snahách, pohledech 

a zkušenostech (consciousness-raising groups) (Vodrážka, 2006).  
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2.2.2. České ženské hnutí a jeho vymezování vůči feminismu 

   Nedílnou součástí prožensky orientovaných aktivit u nás je vymezování se vůči 

feminismu a jelikož se budu u aktérek snažit zachytit i tento postoj, uvádím stručnou 

zmínku o tomto fenoménu. Jak zdůraznila řada autorek a autorů (Havelková, Hašková, 

Křížková, Linková, Vodrážka), je možné vysledovat jistý postupný pozitivní vývoj 

s ohledem na vnímání feminismu a „odvahu“ se s ním identifikovat. Avšak neustálá 

nutnost vymezovat se proti radikálnímu postoji vede aktérky a aktéry k definici 

„feminismu s přívlastkem“, což ale na druhou stranu otevírá dveře velmi žádoucí           

a nepostradatelné diskusi a kritickým reflexím „zevnitř“. Vymezení se vůči ženskému 

aktivismu a feministickému sebepojímání je u aktérek však stále v určitých kontextech 

velice problematické a je ovlivněno negativním obrazem, který v českém prostředí 

feminismus a ženská otázka vyvolává díky diskreditaci ženského sdružování 

komunistickým režimem (Havelková, 2004). Příčina tohoto stavu se zdá být jednak 

historická – daná odlišným vývojem oproti Západu a jednak přechodná – spojená 

s transformací společnosti. Na rozdíl od Západu, kde byla emancipace statutu žen 

výsledkem úsilí ženského hnutí, proběhla u nás za komunismu modernizace statutu ženy 

„shora“. Nedůvěra žen k feminismu bývá dávána rovněž do souvislosti s obavou žen   

ze ztráty své pozice v rodině způsobené zdůrazňováním pracovní seberealizace žen. 

Odmítání feminismu ženami tak lze vnímat jako obranu hodnot svého vlastního světa 

(Havelková, 2004). Snaha definovat a veřejně vyjádřit vlastní pojetí feminismu            

tak překračuje dlouho dominantní diskuse „feminismus – ano či ne“, které nahrazuje 

emancipovanými a nuancovanými reflexemi feministického diskursu a jeho 

jednotlivých podob a odstínů (Hašková, Křížková, 2006).  

 

2.2.3. Profesní organizace žen 

   Ženské profesní organizace jsou ve světě jedním z nejúčinnějších nástrojů jak se 

pracovně realizovat a rozvíjet politiku a nástroje rovných příležitostí v praxi. Zvláště 

pokud v oboru dominují muži, je pro ženy klíčové najít podporu, vzory v jiných ženách, 

které se dokázaly realizovat. Podle Stínové zprávy v oblasti rovného zacházení               

a rovných příležitostí z roku 2004, vydanou Gender Studies, o.p.s.6, se doposud v České 

                                                 
6 Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, 
konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem 
organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou 
tematikou. Prostřednictvím specifických projektů Gender Studies o.p.s. aktivně ovlivňuje změny týkající 
se rovných příležitostí v různých oblastech, jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, 
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republice nevytvořila tradice vzájemné podpory žen v jednotlivých oborech a profesích 

a nenajdeme u nás téměř žádné profesní organizace žen, a pokud existují, mají spíše 

lokální charakter, jsou veřejnosti neznámé a tudíž pro ostatní uzavřené. Jedinou 

skupinou žen, kterým se podařilo vytvořit silnou základnu, jsou podnikatelky                 

a manažerky a několik Asociací podnikatelek a manažerek provozuje své aktivity v řadě 

regionů (Pavlík, 2004). Tato ženská sdružení jsou právě předmětem mého výzkumu. 

   Problematika postavení žen na trhu práce a skloubení rodiny a práce je předmětem 

zájmu jak ženských organizací s „širším zaměřením“ (např. Gender Studies, o. p. s.),  

tak úžeji zaměřených ženských profesních organizací (např. Asociace podnikatelek        

a manažerek) a nově i dalších neziskových organizací. Na problematiku diskriminace    

na trhu práce upozorňují i organizace zabývající se monitorováním lidských práv             

a problematikou pracovních podmínek (Chaloupková, 2007).  

   Trh práce nabývá na stále větší společenské důležitosti a stává se klíčovým 

prostředkem k utváření vlastní identity a zásadním způsobem také formuje a ovlivňuje 

utváření životních stylů a strategií. 

 

2.2.4. Stát a ženské nestátní neziskové organizace – financování, evropská 

integrace a státní spolupráce 

   Stát versus ženské neziskové organizace je z hlediska výzkumu relevantní kapitola, 

jelikož se v něm budu zabývat i vlivem státu na chod ženských organizací. 

   Financování ženských občanských skupin bylo v první polovině devadesátých let 

zpravidla zprostředkováno díky individuálním kontaktům jednak se soukromými 

zahraničními nadacemi, jednak na bázi rozvojové pomoci ze západní Evropy, USA       

a Kanady, ale i s mezinárodními organizacemi a vyznačovalo se značnou flexibilitou     

v určení, na které aktivity je možné takto získané peníze použít. K legitimizaci 

sebeorganizování žen za účelem zlepšování jejich postavení ve společnosti docházelo 

prostřednictvím kontaktů českých a zahraničních ženských aktivistek na mezinárodních 

setkáních, konferencích a seminářích; prostřednictvím dlouhodobého působení 

některých zahraničních ženských aktivistek v České Republice, a také díky větší 

dostupnosti teoretických materiálů a literatury (Hašková, Křížková, 2006).  

                                                                                                                                               
politická participace žen, informační technologie apod. Gender Studies o.p.s. také provozuje knihovnu 
obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp. (Ivana 
Spoustová, Ana Králíková Lužaič, Eva Fialová. �enechte se diskriminovat a nedovolte to jiným. První 
právní pomoc. Praha: Gender Studies, 2008).  
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   Proces vyjednávání o vstupu České republiky do EU a následná evropská integrace 

měla na české ženské neziskové organizace velký vliv. Situace, kdy se genderovými 

vztahy zabývají nejen ženské nestátní neziskové organizace, ale v rámci specifických 

finančně podpořených programů a projektů je řeší i některé z ostatních nestátních 

neziskových organizací, je v českém prostředí zcela nová. Pod tlakem harmonizačních 

procesů byly v rámci států střední a východní Evropy ustaveny státní orgány pověřené 

prosazováním genderové rovnosti, a ty se staly i potenciálními partnery pro české 

ženské občanské skupiny, protože EU zdůraznila nutnost spolupráce vládních struktur 

s nestátními neziskovými organizacemi (Hašková, 2006). 

   Vstup naší země do EU měl tedy pozitivní dopad na pronikání vlivu některých 

ženských občanských skupin do rozhodovacích struktur, a také přinesla evropská 

integrace ženským občanským skupinám v regionu střední a východní Evropy prudký 

pokles „rozvojového“7 financování a růst jejich profesionalizace. Profesionalizací 

rozumí Hašková (2005) proces, v němž se (ženské) občanské skupiny stávají formálně 

registrovanými entitami s kancelářemi a zaměstnanci s expertními tematicky 

zaměřenými znalostmi a dovednostmi, které jsou požadovány sponzory8.  

Linda Sokačová (2005) profesionalizaci vnímá jednak jako směrem dovnitř (organizační 

zázemí), tak směrem navenek (mediální komunikace a komunikace s veřejností).  

   Evropská integrace také odstartovala soustředění se těchto skupin na projektové 

aktivity s jasně definovanými cíli, rozpočtem a časovým plánem. Otevřela se větší 

možnost lobbyingu na vládní úrovni a pronikání do rozhodovacích struktur - např. Rada 

vlády pro rovné příležitosti (Hašková, Křížková, 2006).  

   Systém financování se tedy mění a objevuje se nový typ finančních zdrojů: evropské 

strukturální fondy. Ty jsou však administrativně velmi náročné a zároveň relativně úzce 

omezené na řešení problematiky, kterou s sebou přináší trh práce. Právě administrativní 

náročnost je limitujícím faktorem především pro malé organizace, které mají omezené 

finanční možnosti a lidské zdroje. Na granty (zejména projekty financované za zdrojů 

EU) tak dosahují převážně vysoce profesionalizované organizace, které tímto dále 

rozvíjejí své profesionální a organizační zázemí a zvyšují svůj potenciál pro další 

získávání financí (Sokačová, 2005).  

                                                 
7 „Rozvojové“ financování často bývalo dlouhodobé a pokrývalo veškeré aktivity – nejen úkoly 
vyplývající ze zaměření konkrétní organizace, ale i její vlastní rozvoj a personální i věcné vybavení. Tato 
finanční podpora byla běžná zejména v případě zahraničních „mateřských“ organizací a jejich 
„dceřiných“ českých poboček  (Hašková, 2006). 
8 Hlavními sponzory českých ženských nestátních neziskových organizací jsou v současné době zejména 
EU a stát  (Hašková, 2006). 
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   Mezinárodní spolupráce představuje významný prvek napomáhající nalezení 

inovativního řešení problematiky trhu práce. Díky principu mezinárodní spolupráce      

je umožněno společně využívat zkušeností a poznatků z různých států zapojených       

do Iniciativy Společenství EQUAL9. Tato Iniciativa podporuje na celém území EU 

mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami 

diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Cílem Iniciativy je tedy vyvinou a prosadit 

nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, 

absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, 

žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto 

přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání10. 

 

Aktivity českých ministerstev v oblasti rovných příležitostí žen a mužů – státní spolupráce 

   Problematice rovných příležitostí je na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 

věnována pozornost již řadu let a obecně se jedná zejména o podporu rozvoje podnikání 

žen v průmyslu, obchodu a ve službách. Jsou to v prvé řadě programy zaměřené          

na poradenství pro malé a střední podniky v jejichž rámci je především realizováno 

podnikání žen. Přístup žen k podnikání v České republice charakterizuje jak jejich 

zájem o živnostenská oprávnění, tak vlastní podnikatelská činnost. Z celkového počtu 

vydaných živnostenských oprávnění pro fyzické osoby jich 29% vlastní ženy11.               

Na podporu podnikání ženy využívají především programy podpory pro malé a střední 

podniky, které vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a schvaluje vláda12.              

V programech jsou podporovány poradenské služby, vzdělávání, účast na zahraničních 

výstavách a veletrzích, certifikace, a přístup ke kapitálu formou záruk za bankovní 

                                                 
9 Iniciativa Společenství EQUAL je jednou ze čtyř iniciativ Společenství, které jsou v programovacím 
období 2000–2006 spolufinancované ze Strukturálních fondů. Iniciativa Společenství EQUAL 
spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu (ESF) je jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské 
strategie zaměstnanosti (ESZ). Dostupné na webových stránkách MPSV [online]. 
 <http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=1> [cit. 2006-06-27]. 
10 Zdroj: oficiální stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR věnované Iniciativě Společenství 
EQUAL. [online]. Dostupné z <http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=1> [cit. 2006-06-27]. 
11 Podle statistických údajů představují ženy 26,3% z celkového počtu podnikatelských subjektů.             
Z podnikajících žen je 21% vysokoškolaček, což je o 2,5 procentních bodů více než podnikajících mužů. 
Z celkového počtu zaměstnavatelů je žen 22,3% a z celkového počtu osob samostatně výdělečně činných 
je 27,6% žen. Nejvyšší podíl podnikatelek je ve věkové kategorii 15–24 let. Podnikatelé i podnikatelky 
jsou nejčastěji zastoupeni ve věkové kategorii 35–49 let, kde je 47,6% všech podnikajících žen a 43,5% 
všech podnikajících mužů. Statistické údaje o podnikání žen jsou k dohledání [online] na www.czso.cz.  
12 V období let 2005-2006 to byly například programy Záruka, Trh, Progres, Poradenství, Design, Aliance 
a Operační program Průmysl a podnikání, zejména programy Start Kredit, Marketing a Rozvoj. Dostupné  
na webových stránkách MPO [online]. <http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/ > [cit. 2005-02-12]. 
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úvěry, úvěrů se sníženou úrokovou sazbou a dotací13. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

pokračuje v realizaci programu „Podpora podnikatelských aktivit a prosazování rovnosti 

mužů a žen“ pro nestátní neziskové organizace14 (Sokačová, 2005).  

 

   Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jako národní koordinátor problematiky 

rovnosti žen a mužů každoročně vypracovává národní akční plán rovnosti žen a mužů – 

„Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů“. Tento materiál            

je zpracováván ve spolupráci se sociálními partnery, tj. nestátními neziskovými 

organizacemi, odbory a zaměstnavateli. Dokument obsahuje především opatření,     

která se zabývají podporou vytváření nabídky vzdělávacích kvalifikačních                       

a rekvalifikačních programů pro vhodné uplatnění žen podporou přístupu žen                

k zaměstnání s využitím informační a komunikační technologie (Sokačová, 2005). 

   Obsahová spolupráce státu a ženských neziskových organizací spočívá především 

v členství zástupkyň těchto organizací v nejrůznějších poradních orgánech vlády             

a pracovních skupinách, připomínkování některých dokumentů zaměřených na rovnost 

žen a mužů či vypracovávání vlastních návrhů. Ve všech těchto případech využívá stát 

jejich know how, aniž by je za to jakkoli honoroval (Marksová-Tominová, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 V roce 2005 bylo z programů podpořeno 545 projektů podnikatelek v celkové výši 187 milionů Kč. 
Z toho bylo 273 (1,9 mil. Kč) poradenských a vzdělávacích projektů a 272 investičních projektů (185,1 
mil.Kč) (Sokačová, 2005). 
14 V roce 2005 byly podpořeny projekty: Mezinárodní workshop s rakouskou organizací „Frau in der 
Wirtschaft“ zaměřený na předávání zkušeností z podpory podnikatelek v jejich nemoci a mateřství. 
Pracovní semináře a účasti na regionálních, národních a mezinárodních akcích k výměně zkušeností          
v profesním podnikání žen a uplatnění ve společnosti na tuzemské i mezinárodní úrovni; vydání knihy 
„Jak se žije jihočeským podnikatelkám“ a kalendáře – katalogu jihočeských podnikatelek. Projekt Jak 
na to - na podporu podnikání žen v ČR, podporuje organizaci seminářů pro širší veřejnost se zaměřením 
na ženy rozhodující se začít s podnikáním. Konference „Podnikání žen 21. století – zvýšení účasti žen, 
podnikatelek a manažerek ve vrcholných orgánech společností a v podnikatelské sféře“ za účelem rozvoje 
vzájemné spolupráce žen i mužů, kteří vlastní nebo řídí podniky (Sokačová, 2005). 
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2.3. Stav výzkumu podnikatelek a manažerek 

 

   Po usilovném pátrání po literatuře, která by řešila přímo problematiku ženských 

nestátních neziskových organizací podporujících postavení podnikatelek a manažerek, 

jsem dospěla k názoru, že tento fenomén je u nás dosud velmi málo prozkoumaný         

a v podstatě se ho dostupná literatura dotýká jen velmi okrajově. To je také jeden 

z důvodů, proč jsem se zaměřila právě na tyto organizace, abych se pokusila rozšířit 

povědomí o této formě aktivismu a obecně o genderové problematice v České republice. 

Studium zahraniční literatury, během něhož jsem hledala určité bližší tematické 

propojení se záměrem své práce, mě přivedlo k zamyšlení nad tím, zda se snad nejedná 

o české specifikum. Položila jsem si proto otázku: „Zabývalo se ženské hnutí na Západě 

a ve Spojených státech organizacemi cíleně zaměřenými na podporu postavení  

podnikatelek a manažerek, které  začaly vznikat  po roce 1989?“ A díky poznatkům, 

které jsem nabyla při přípravě teoretické části, jsem se pokusila odpovědět. Západní 

ženské hnutí řešilo bezpochyby spoustu témat, ale podle mého názoru se podporou 

ženského podnikání po roce 1989 již nezabývalo jako něčím novým, a to z toho důvodu, 

že na Západě nezasaženém komunistickým režimem se podnikalo kontinuálně a ženy již 

věděly, jak si mají počínat. Zato u nás se po roce 1989 rozpoutal v podnikání obrovský 

boom, kdy o něm skoro každý zauvažoval a spousta lidí ho začala bezhlavě praktikovat 

a domnívám se, že byla jen otázka času, aby se začala formovat určitá aktivita              

na podporu ženského podnikání. Díky této komparativní rovině považuji zkoumaný 

aktivismus za české specifikum, jelikož podnikání od roku 1990 je u nás zcela novým 

fenoménem.  

   Nicméně k popisu terénu, ve kterém působí moje aktérky, využiji ve stručnosti teze 

Aleny Křížkové15 (2007), která se situací žen podnikatelek a manažerek zabývá. Studuje 

zejména jejich životní strategie a snaží se zmapovat rovinu postojů, názorů a hodnot žen 

                                                 
15 Alena Křížková získala v roce 2007 PhD. sociologie na Fakultě Sociálních věd Univerzity Karlovy    
v Praze a je vědeckou pracovnicí a vedoucí oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR. 
V Sociologickém ústavu AV ČR působila v letech 1996–1999 v oddělení Transformace sociální 
struktury, členkou oddělení Gender & sociologie je od roku 1999. Je řešitelkou několika významných 
projektů a zabývá se též genderovými vztahy v organizacích, managementu a podnikání. Na FHS a FSV 
UK přednáší sociologii genderových vztahů na trhu práce. Alena Křížková poskytuje expertizy pro 
Evropskou komisi v rámci Network of Experts on Gender Equality in Employment and Social Inclusion 
(Expertní síť k genderové rovnosti v zaměstnání a sociálnímu začleňování). Dostupné na webových 
stránkách Sociologického ústavu AV ČR. [online].  <http://www.soc.cas.cz/people/cz/5/33/PhDr.-Alena-
Krizkova-PhD..html > [cit. 2005-09-26]. 
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na řídících pozicích. Tyto teorie pro mě tak představují základní kontext, abych mohla 

představit pole, ve kterém se aktivistky ve zkoumaných organizacích snaží pomáhat. 

Cílem mého výzkumu nejsou podnikatelky a manažerky a ve své práci je vnímám jako 

příjemkyně pomoci zkoumaných ženských organizací.  

   Ráda bych ještě upřesnila, proč se výzkumy většinou zabývají podnikatelkami            

a manažerkami společně. Je to podle mě z toho důvodu, jak uvádí také Křížková (2007), 

že řízení a podnikání jsou velmi podobné disciplíny. I když mezi pozicí a náplní práce 

manažerky na řídící pozici a podnikatelky řídící vlastní firmu existují významné rozdíly, 

je možné sledovat a analyzovat i obecné podobnosti – náročnost práce, zodpovědnost, 

autorita, vedení týmu podřízených apod. (Křížková, 2007). Ve své práci proto nečiním 

mezi těmito dvěma skupinami striktní rozdíly a vnímám je společně jako soubor žen, 

které hledají pomoc u zkoumaných ženských organizací. Vzhledem k tomu, že v české 

sociologii nebylo zatím téma genderových vztahů v řízení nebo podnikání téměř vůbec 

otevřeno, vychází Křížková (2007) z propojení těchto oblastí a využívá teoretické 

koncepty, které byly vyvinuty v západní sociologii v posledních zhruba třiceti letech  

pro oblast managementu obecně16.                                                                                                                                                                                                                                           

      Problematika podnikatelek a žen v manažerských funkcích je u nás předmětem 

výzkumu i ostatních autorek. Jana Chaloupková (2007) se zabývá prožensky 

orientovanými organizacemi a jejich typologií a pouze se zmiňuje o tom,                       

že podnikatelky a manažerky mají možnost využít pomoc mnou zkoumaných 

organizací, což naopak Křížková (2007) překvapivě neuvádí. S problematikou rovných 

příležitostí pro muže a ženy a diskriminací na trhu práce se pojí i další faktory,         

které jsou v současné době v oblasti zájmů mnoha autorek. Jedná se například               

o: genderové stereotypy (Křížková, 2007), genderové vztahy v podnikání a řízení 

organizací (Křížková, 2007), uplatňování žen v řídících pozicích na trhu práce 

(Putnová, 2002), segregaci pracovního trhu a oborů na základě pohlaví (Čermáková, 

2002), manažerský přístup a odlišný způsob řízení mužů a žen (Křížková, 2007), 

slaďování kariéry a rodiny a jeho vliv na partnerský život (Dudová, 2007), motivace 

                                                 
16 Výzkum zaměřený na ženy podnikatelky jako zvláštní skupinu se ve světové sociologii začal rozvíjet 
koncem 70. let, protože do té doby autoři, kteří se podnikáním zabývali, neuvažovali o rozdílech             
na základě genderu. Jednalo se zejména o komparativní analýzy psychologických a sociologických 
charakteristik v dominantně mužských oborech. V 80. letech se objevila klasifikace žen podnikatelek     
na tradiční a moderní na základě jejich vzdělání, předchozí podnikatelské zkušenosti a orientace.                  
V 90. letech se objevily ženy s velkým podílem schopností a znalostí daných alespoň desetiletou 
zkušeností v podniku. Ženy podnikatelky byly nejdříve srovnávány s muži a poměřovány stejnými 
hodnotami. Podnikající osoby byly jednotně identifikovány s maskulinními charakteristikami (Křížková, 
2004). 
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vstupu žen do podnikání (Křížková, 2007), bariéry profesního rozvoje a kariérního 

postupu žen (Křížková, 2007), odlišné platové podmínky a nerovnost v odměňování žen 

a mužů až třeba po sexuální obtěžování žen na pracovišti. Problém je to podle mě velice 

rozsáhlý a dotýká se široké sféry lidského působení. 

 

2.3.1. Genderová problematika v managementu a podnikání 

   Pro představení terénu, ve kterém působí zkoumané organizace, využiji tedy poznatků 

Aleny Křížkové (2007), které se podle mého názoru podařilo zmapovat ženy v řídících 

pozicích doposud nejkomplexněji17. Mou snahou je přiblížit zejména genderové teorie 

týkající se managementu a podnikání. 

   Křížková do výzkumů vstupovala s hypotézou existence genderového kontraktu18     

ve společnosti – tzn., že dělba práce a její ohodnocení je zatíženo genderovými 

stereotypy,  mužům je na jejich základě připisována sféra veřejná spojená s prací         

(ve smyslu práce placené), ženám pak oblast soukromá představovaná rodinou               

a domácností (tedy prací neplacenou a společensky méně ceněnou). Na trhu práce se 

proto tyto stereotypy výrazně uplatňují, a to bez ohledu na vysokou kvalifikaci                

i celkovou zaměstnanost českých žen a považují pracovní sféru v první řadě za mužskou 

doménu (Křížková, 2006). 

   Dvojí tlak na ženy v řídících pozicích (na jedné straně jednat podle mužských 

stereotypů, na druhé straně zároveň zvládat rodinu a domácnost) vytváří genderový 

konflikt rolí ženy, která se snaží dostát všem těmto požadavkům. Některé z podmínek 

splní žena jen velmi těžko. Jde např. o zapojení do mužských sítí vlivu - tzv. „old-boys 

network“, které je velmi důležité pro kariéru v řízení. V rámci těchto sítí jsou 

                                                 
17 Vycházím z případových studií souboru žen - manažerek (Křížková, A. 2002. Životní strategie 
manažerek: případová studie) a žen – podnikatelek (Křížková, A. 2004. Životní strategie podnikatelek         
a podnikatelů na přelomu tisíciletí; Křížková, A. 2007. Životní strategie žen a mužů v řízení (a) 
podnikání), a také čerpám z komplexního projektu realizovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních 
věcí (VÚPSV) pod názvem Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR 
z roku 2006, který detailně popisuje a analyzuje pozici žen/mužů ve vedoucích a řídících funkcích, 
úroveň, strukturu mzdových nerovností a jejich příčiny. Na jeho vzniku se podílely Radka Dudová, Alena 
Křížková a Drahomíra Fischlová. Veškeré výstupy z projektu Gender v managementu jsou k dispozici    
[online] na web.stránkách Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. <www.vupsv.cz> (pozn. autorky). 
18 Genderový kontrakt je souborem implicitních a explicitních pravidel, uplatňovaných a vymáhaných 
v každodenním životě, která ženám a mužům přisuzují různou práci, hodnotu, odlišné povinnosti               
a zodpovědnosti. Tato genderová „smlouva“ je nepsanou „dohodou“, regulující vztahy mezi muži             
a ženami. Její reálná podoba je historicky a geograficky proměnlivá. V některých oblastech života může 
znevýhodňovat muže a v jiných zase ženy. Její projevy nabývají různých podob, od formálního vyloučení 
mužů nebo žen z některých sfér sociálního života až po latentní formy jejich exkluze z některých 
sociálních aktivit a pozic. Tento termín do sociologie zavedla Carol Pateman s odkazem k novodobé teorii 
„společenské smlouvy“ (Křížková, 2007: 26).  
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vyjednávána jednotlivá pravidla a jejich změny i pracovní a podnikové strategie, 

přičemž jsou ženy obvykle na pozicích s nejvyšší mírou rozhodování a vlivu                   

v organizacích zastoupené velmi málo, a tak nemají možnost vytvářet podobné sítě a je 

jim tedy de facto odepřeno požívat výhod plynoucích z tohoto členství (Křížková, 

2006). 

   „Old-boys network“ jsou spolu s dalšími skrytými diskriminačními praktikami 

součástí bariér, které dohromady tvoří tzv. „skleněný strop“ pro postup žen na vyšší 

pozice kariérního žebříčku. Jde o to, že dominující mužská struktura vztahů                   

a organizace práce je natolik rozhodujícím a zejména samozřejmě přijímaným 

činitelem, že se stává na první pohled neviditelným a je rozpoznán a zažíván až při 

přímé snaze určitou hranici překročit (Křížková, 2006). 

   V prostředí, kde převažují muži, se ženám relativně často může stát, že se dostanou   

do pozice tzv. tokenů, tedy jakýchsi symbolů své skupiny („token” v angličtině znamená 

symbol, znamení). Jakoby v sobě taková osoba kumulovala většinu běžně připisovaných 

genderových stereotypů, což v praxi znamená, že i když se manažerky snaží nepůsobit 

příliš žensky, to je vnímáno spíše jako handicap, ženské charakteristiky jim jsou 

neustále připisovány (Kanter, 1993 In Křížková, 2007). 

   V rámci současného nastavení podmínek pro manažerskou kariéru žen jsou ženy 

nuceny většinou volit jednu z cest - buď budovat kariéru, nebo zakládat rodinu a tato 

volba je od nich také očekávána (Křížková, 2006). 

   Výzkumy různých stylů řízení v organizacích většinou neprokázaly významné rozdíly 

mezi způsobem řízení pracovního týmu mužem nebo ženou, avšak v poslední době 

dochází ke změnám v manažerském stylu jako takovém19. 

   Na základě zahraničních výzkumů podnikatelských strategií žen je možné 

identifikovat dva základní typy motivace k podnikání žen20.  

   Sociologické výzkumy, zaměřující se na partnerské vztahy v souvislosti s podnikáním 

a řízením, se obecně shodují na tezi, podle které jsou v podnikatelském partnerství ženy 

                                                 
19 Strohá racionalita začíná být kritizována a je zdůrazňována nutnost iracionality, resp. využití intuice. 
Postupně se hovoří o ženském prvku v řízení, tzn. méně hierarchie, více týmové práce, častější osobní 
komunikace apod. Důraz je také kladen na emocionální stránku  práce. Emoce však nikdy nebyly tabu, 
ale problém je v tom, že byly a stále jsou stejné emotivní reakce jinak posuzovány, interpretovány            
a hodnoceny u mužů a u žen. Pokud např. muž nebo žena na pracovní poradě zvýší hlas, aby dosáhl/a 
pozornosti všech zúčastněných, je tato akce u ženy často hodnocena jako hysterie a iracionalita, naproti 
tomu u muže je stejné chování posuzováno jako rozhodné a racionální (Křížková, 2004). 
20 �utnost, nespokojenost, která se nejčastěji projevuje nemožností nalézt jiné odpovídající zaměstnání 
nebo potřebou kombinovat práci a rodinu anebo negativní zaměstnaneckou zkušeností (např. 
diskriminace, skleněný strop apod.) Potřeba seberealizace – touha po nezávislosti, zisku, statusu, inovaci 
(Goffee, Scase, 1985, Orhan, Scott, 2001, Billing, 1996 In Křížková, 2007). 
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podhodnoceny, a jejich práce a vklad do podnikání jsou při zhodnocení dosažených 

úspěchů odsouvány na okraj (Strickland, 1992, Wajcman, 1998, Mulholland, 2003 In 

Křížková, 2007).  

   Rozdílný přístup podnikatelů a podnikatelek byl zaznamenán při řešení problému 

zabezpečení fungování rodiny, zejména pak v odpovědi na otázku výchovy dětí21.  

   Závěrem využiji souhrn praktických doporučení od Aleny Křížkové (2006), která se 

pro dosažení většího podílu žen na vedoucích a řídících pozicích ukazují jako klíčová: 

• Rozšíření pobídky pro ženy - vzory ženského manažerského úspěchu, mediální 

obrazy žen manažerek (aby úspěšná žena manažerka přestala být vnímána jako zvláštní 

a výjimečná). 

• Podpora podnikových programů směřujících ke zvýšení podílu žen v řízení, např. 

mentoringové programy22: mladé nastupující absolventky mají k dispozici starší           

a zkušenou mentorku - manažerku na vyšší pozici v dané organizaci. 

• Usnadňování uplatnění starších žen v oblasti managementu a řízení: 

-  nabídka rekvalifikace, možnosti celoživotního vzdělávání 

- sledování a postihování age (věkové) diskriminace - např. inzeráty neopodstatněně  

udávající horní věkovou hranici, nedostatečně zdůvodněné propouštění starších žen        

a mužů, diskriminaci pracovnic a pracovníků starších padesáti let při výběrových 

řízeních na manažerská místa. 

• Sledování a postihování diskriminačních praktik organizací - zejména dotazy při 

přijímacích pohovorech na plánování rodičovství a péči o děti, které jsou sice                 

v současné době zakázané, ale přesto naprosto běžné. 

• Obrana před šířením stereotypů a negativních obrazů ženských schopností                   

a dovedností – např. v reklamách a televizních pořadech; takovéto stereotypní 

spodobnění žen dále posiluje přesvědčení zaměstnavatelů o neschopnosti žen na vysoce 

odpovědných pozicích (Křížková, 2006).  

                                                 
21 Ženy podle Křížkové většinou obhajují tradiční mateřskou roli a konfrontují se s pocitem určité dvojí 
frustrace vyplývající ze snahy vyhovět oběma rolím, ale zároveň oceňují možnost lépe sladit své pracovní                
a rodinné povinnosti. Při vytváření životní strategie bylo skloubení života rodiny, resp. výchovy dětí,       
a sféry podnikání pro podnikatelky tím nejpodstatnějším (Křížková, 2004). 
22 Mentoring: v současné době se mentoring chápe jako proces, v jehož rámci mentor (starší, zkušená      
a v oboru zavedená osoba) poskytuje podporu a rady týkající se kariérního rozvoje menteeho mimo rámec 
běžných vztahů mezi podřízeným a nadřízeným. Mentoring zahrnuje několik aspektů: koučování, 
poradenství, pomoc a vytváření sítí. Podpora, kterou mentor menteemu poskytuje, se realizuje na dvou 
rovinách. První se týká kariérní-profesní podpory, která zahrnuje otázky technických znalostí, 
výzkumných metod, výzkumného směru, vědecké komunikace, a druhá je psychosociální. Na této rovině 
se mentee dozvídá a učí etické standardy vlastního oboru a odpovědnému chování ve vědecké praxi 
(Kanter, 1993 in Čermáková, Hašková, 2002). 
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2.4. Shrnutí teoretické části 

 

   V teoretické části práce jsem nejprve objasnila pojem občanská společnost, neziskový 

sektor, nestátní nezisková organizace a občanské sdružení. Dále jsou pro mou práci 

relevantní funkce neziskových organizací ve společnosti a jejich typologie, protože 

zkoumám charakter organizací, a zda plní funkce, které jsou neziskovým organizacím 

připisovány. Zmínila jsem se i o podobě financování neziskových organizací. Nakonec 

jsem stručně vymezila pojem sociální a nové sociální hnutí, abych mohla potvrdit         

či vyvrátit, zda zkoumané organizace jeho znaky naplňují. 

   Druhá kapitola se věnuje ženskému aktivismu a českému ženskému hnutí po roce 

1989, protože právě ten je cílem mého výzkumu. Chtěla jsem zde stručně nastínit vývoj 

ženského hnutí, kdy jsem zmínila jeho první a druhou vlnu. Relevantní je i trend 

affidamento a exogenní vliv na vznik českých ženských skupin, jelikož zjišťuji, zda tyto 

teze mohu použít i na zkoumané organizace. První podkapitola pak vymezuje pojmy 

prožensky orientovaná nezisková organizace a tematizuje jejich společenskou funkci      

a klasifikaci. Z hlediska následujícího výzkumu je dále relevantní funkce a typologie 

ženských neziskových organizací, jež mi umožní zkoumané organizace blíže 

charakterizovat a zjistit, jestli se funkce, které vykonávají, shodují s teoretickými 

koncepty. Zmiňuji také české ženské hnutí a jeho vymezování vůči feminismu, abych 

jej případně mohla srovnat s postoji zkoumaných aktérek. Blíže pak přibližuji profesní 

ženské organizace. Poslední podkapitola se zabývá financováním ženských neziskových 

organizací, spoluprací se státem, naším vstupem do EU a evropskou integrací, jež je 

spojena s profesionalizací ženských občanských skupin, jelikož u organizací budu 

sledovat i tyto stránky.  

   Poslední kapitola teoretické části práce je věnována oblasti činnosti zkoumaných 

organizací, kde jsem se pokusila o vlastní analýzu stavu výzkumu organizací                  

na podporu podnikatelek a manažerek. Pro popis terénu, ve kterém moje aktérky působí, 

jsem využila genderových teorií týkajících se managementu a podnikání, kde mě bude 

zajímat, zda se aktérky o některých problémech, které tyto teorie nastiňují, zmíní. 
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III. Analytická část 
 
   Teoretická část iniciovala mnoho otázek směřujících ke zkoumaným organizacím. 

V analytické části tak budu sledovat zejména vznik a cíle těchto organizací, náplň jejich 

činnosti, provozní zázemí, formu komunikace s veřejností a médii, spolupráci se 

státními institucemi, vytváření sítě interakcí s jinými organizacemi, motivaci 

k participaci, a také reflexivitu aktérek ohledně problémů, se kterými se organizace 

setkávají. V neposlední řadě mě také bude zajímat jejich postoj k ženskému aktivismu, 

zda se považují za ženskou organizaci a proč mají potřebu řešit problematiku podnikání 

a managementu odděleně jako ženy. Na základě svého výzkumu se pokusím získaný 

materiál interpretovat s teoretickými východisky práce. 

 

 
A. Metodologická část 

 
3.1. Metodologie 

   Tato bakalářská práce zpracovává nové téma mezi ostatními pracemi, které se již 

otázkou ženského aktivismu a organizacemi podporujícími ženy zabývaly,            

jelikož doposud žádná z nich blíže nezkoumala organizace na podporu podnikatelek      

a manažerek. Z tohoto důvodu jsem se na organizace zaměřila. 

 

Výzkumná strategie 

   Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii, jelikož kvalitativní 

výzkum se orientuje na pochopení smyslu a pomáhá vytvořit si představu o složité 

povaze jevů a přispívá též k rozšiřování znalostí o sociálním světě. Metodický postup 

tedy vychází z kvalitativního výzkumu, zaměřeného na popis případů a jeho 

vyhodnocení, a umožňuje tak sledovat zkoumaný fenomén zblízka. Neexistuje však 

jediný obecně uznávaný způsob jak vymezit nebo dělat kvalitativní výzkum a hlavním 

instrumentem je výzkumník sám (Hendl, 2005: 49). Výzkum jsem realizovala pomocí 

případových studií, jejichž cílem bylo podat popis, rozbor a zjistit tak charakteristiky 

daných případů, přičemž jsem studovala neziskové organizace.  

   Hendl (2005) charakterizuje případovou studii obecně jako strategii, při níž sbíráme 

velké množství dat a jde nám o zachycení složitosti případu a o popis vztahů;          

Stake (1998) ji definuje jako úsilí o porozumění určitému sociálnímu objektu v jeho 
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úplné jedinečnosti a komplexitě, přičemž zvažuje příslušné problémové okruhy,      

které chce zkoumat. Můj výzkum je podle Stakea kolektivní případovou studií, kdy se 

věnuji dvěma organizacím se stejným zaměřením právě kvůli získání většího vhledu       

do dané problematiky (Stake, 1998 In Hendl, 2005: 107).  

 

Metoda  sběru dat 

   Případová studie má jakožto jeden z přístupů kvalitativního výzkumu nejobecnější 

charakter a využívá nejrůznějších kvalitativních a kvantitativních metod (Hendl, 2005: 

104). Nejběžnější techniky sběru informací v kvalitativním výzkumu jsou podle 

Dismana (2002: 298) zúčastněné pozorování, nestandardizovaný rozhovor a analýza 

osobních dokumentů. Ve své práci se opírám především o analýzu dokumentů                

a polostrukturovaných rozhovorů. Metody zúčastněného pozorování z pozice 

pozorovatele jako účastníka (Hendl, 2005: 191) jsem využila při jednorázové účasti    

na konferenci konané Asociací podnikatelek a manažerek ČR, kde se jednalo o různých 

tématech. Mým cílem bylo blíže se s programem asociace seznámit a na vlastní kůži 

poznat, jak takovýto druh činnosti probíhá a jaká je na konferenci atmosféra, přičemž 

svých poznatků a dojmů využiji jako doplnění při představování této asociace v popisné 

a interpretační části bakalářské práce. Pozvánku na tuto akci obsahuje příloha č. 3.    

   Měla jsem také k dispozici dva druhy pramenů, a to zejména primární povahy - data 

získaná během rozhovorů a dokumenty vytvořené organizacemi, které jsem analyzovala 

a zpracovávala, což mi dovolilo popsat organizace tak, jak je popsaly samy členky a jak 

je dokumentují materiály organizace. Významným informačním zdrojem byly také 

webové stránky organizací. 

   Jako prvotní postup sběru těchto dat jsem zvolila zkoumání veškerých dostupných 

dokumentů organizací, které jsem posléze doplnila polostrukturovanými rozhovory, 

resp. rozhovory pomocí návodu (Hendl, 2005: 147) a jejich přepisy poté analyzovala 

společně s materiály organizací. V případových studiích jsem tak aplikovala postup 

triangulace, tzn. používala jsem různé sady dat, kombinovala metody, aplikovala různé 
pohledy na zkoumanou otázku (objektivní fungování organizace čerpané z písemných 

materiálů; subjektivní názory a dojmy představitelek čerpané z rozhovorů i vlastní 

dojmy z pozorování) a využívala různorodé zdroje informací (rozhovory, písemné 

materiály a dokumenty, internetové prezentace atd.). Účelem triangulace je lokalizovat 

význam daného fenoménu v okolním světě a zároveň zvýšit kvalitu výzkumu, neboť 
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správnost získaných poznatků je podporována větším množstvím různých metod           

a hledisek (Hendl, 2005: 339). 

 

3.1.1. Výzkumný vzorek 

   Kritériem výběru zkoumaných organizací byl jejich neziskový charakter a zařazení 

mezi organizace zaměřené na podporu podnikatelek a manažerek, přičemž mi jako zdroj 

údajů sloužila databáze ženských neziskových organizací, kterou spravuje Gender 

Studies, o.p.s.23. Těmto požadavkům vyhovovaly čtyři organizace: Asociace 

podnikatelek a manažerek České republiky (APM), Moravská asociace podnikatelek  

a manažerek (MAPM), Středočeská asociace manažerek  a podnikatelek (STAMP)     

a Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek (JAPM). Soustředila jsem se na první 

dvě zmíněné organizace. Zejména pak na Asociaci podnikatelek a manažerek ČR jako 

na organizaci „mateřskou“, která u nás iniciativu na poli podpory podnikajících žen          

a manažerek započala. Díky jejímu popudu a inspiraci následně vznikly ostatní tři 

„sesterské“ organizace s naprosto totožným cílením a charakterem, které pouze 

myšlenku zakládající organizace převzaly a soustředily ji do různých koutů naší 

republiky. Pokusila jsem se tento druh aktivismu v regionálním měřítku přiblížit tím,   

že jsem k  mateřské organizaci připojila ještě organizaci sesterskou, Moravskou asociaci 

podnikatelek a manažerek - jako doplnění  a rozšíření poznatků. Díky tomu, že plní 

totožné funkce, řídí se obdobnými pravidly a vykazují stejný charakter činností, 

provedu celkové závěrečné shrnutí odpovědí na výzkumné otázky a porovnání 

s teoretickými východisky práce na případu Asociace podnikatelek a manažerek ČR 

jakožto zakládající, přičemž veškeré výsledky ohledně plnění znaků, typologie a funkcí 

podle teoretických východisek budou ve vší míře platné i pro Moravskou asociaci 

podnikatelek a manažerek.  

   Obě organizace jsem prostřednictvím elektronické pošty kontaktovala s prosbou         

o poskytnutí rozhovoru a s informací o zaměření výzkumu, odezva sice nebyla kvůli 

pracovní vytíženosti členek okamžitá, ale během měsíce se mi na rozhovorech podařilo 

domluvit. Výběr jednotlivých představitelek – respondentek, záležel na samotné 

organizaci. V případě obou organizací jsem tak měla možnost provést rozhovor            

se zakládající a stále velmi aktivní členkou působící ve vedení organizace,               

která se v organizaci angažuje i po stránce organizační a přípravné - vymýšlí a realizuje 

                                                 
23 Adresář je dostupný [online]  na <http://www.feminismus.cz/organizace.shtml>. 
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projekty organizace. Obě respondentky absolvovaly studium na vysoké škole, jsou 

vdané a ve své profesi se věnují (nebo se dlouhodobě věnovaly) oblasti podnikání                  

a managementu.  

 

Subjekto-subjektový vztah, etické aspekty výzkumu a pozice výzkumníka  

   Během získávání informací a dat pomocí polostrukturovaných rozhovorů jsem 

vycházela z předpokladu feministického výzkumu, kdy respondentka je subjektem, 

nikoli objektem badatelského zájmu. Snažila jsem se navodit rovnocenný tzv. subjekto-

subjektový vztah mezi mnou jako badatelkou a respondentkou, namísto subjekto-

objektového paradigmatu. Feministické sociologické bádání si uvědomuje, že žádné 

zkoumání nemůže být zcela nezaujaté a hodnotově neutrální, má tudíž svůj objektivní    

i subjektivní rozměr (Heitlingerová, Trnková, 1998: 11). V průběhu celého rozhovoru 

mi mohly dotazované klást jakékoliv otázky, ať se týkaly probíraného tématu, celého 

výzkumu, ale i osobní dotazy, avšak využila toho jen jedna.  

   Mou roli výzkumníka lze charakterizovat spolu s Dismanem (2002: 327) jako roli 

cizince, „který se snaží přiblížit kultuře, která není jeho vlastní“, jelikož jsem doposud   

s neziskovými organizacemi neměla významnější zkušenost. Zároveň jsem byla 

výzkumníkem jakožto „prostředkem sběru dat a analýzy“ (Disman, 2002).  

   V průběhu dotazování jsem dodržovala etická pravidla výzkumu. Respondentky jsem 

pravdivě informovala o účelu a průběhu výzkumu, o tom, že rozhovor bude nahráván     

a přepisován, že úryvky z něj mohou být citovány, a že dodržím pravidlo anonymity,      

a poté jsem získala jejich informovaný souhlas (Hendl, 2005: 156).   

 

3.1.2. Dokumenty 

   Pod dokumenty si lze představit cokoliv napsané či prostě zaznamenané, co nebylo 

vytvořeno za účelem daného výzkumu (Hendl, 2005: 204). Nejprve jsem se snažila 

shromáždit všechny dostupné dokumenty, jejichž autory jsou zkoumané organizace 

nebo je vyprodukoval někdo jiný, ale organizace na jejich vzniku participovaly. 

Dokumenty byly v první fázi důležitým zdrojem informací, jelikož jsem z nich čerpala 

primární informace o dané organizaci, abych zachytila její základní charakteristiku        

a mohla se připravit na rozhovor. Ve fázi druhé, která probíhala již zároveň                    

s interpretací rozhovorů, jsem se zaměřila na vybrané materiály či pasáže, které se      

pro cíl práce ukázaly jako významné. Materiály vytvořené danou organizací lze označit 
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jako primární (oficiální) dokumenty a snažila jsem se jich využívat nejvíce – jednalo se 

o stanovy, oficiální zprávy o činnosti a výsledcích činnosti (např. výroční zprávy, 

zprávy o hospodaření) a dokumenty určené pro prezentaci organizace na veřejnosti 

(např. prezentace na internetu)24. K využití zejména tohoto typu pramenů mě přivedly 

jejich výhody jako rozmanitost a jistota, že nedojde ke zkreslení jejich obsahu mým 

působením. Po uvážení jsem používala pro doplnění i tiskové zprávy, bulletiny, 

informační letáčky a brožurky vydávané organizacemi k jednotlivým akcím nebo 

projektům jakožto výsledky jejich vlastní publikační činnosti.   

 

3.1.3. Rozhovory 

   Místo konání rozhovorů určovaly samy respondentky a uskutečnily se na dvou 

vysokých školách v Praze. Proběhly koncem března a začátkem dubna tohoto roku, 

trvaly průměrně 45 minut a provedla jsem je osobně na základě předem připravených 

tematických okruhů, které tvoří přílohu č. 2: Přehled tematických okruhů 

polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory byly nahrávány na diktafon, následně byla 

provedena jejich doslovná transkripce, při které jsem vynechávala vatová slova             

a výsledný text jsem převedla do spisovné podoby. V přepisu označuji jména osob 

použitých respondentkou jako xxx, a to z důvodu zachování anonymity i těchto 

zmíněných osob. Rozhovory jsem označila jako rozhovor A (APM) a rozhovor             

B (MAPM). Kompletní přepisy rozhovorů jsem se v zájmu zachování anonymity 

respondentek  a etických závazků vůči nim rozhodla jako přílohy nepřipojit.     

   Hlavní okruhy otázek jsem použila z práce Chaloupkové (Chaloupková, 2002), 

přičemž jsem v  každém okruhu měla připraveno několik vlastních základních otázek    

a několik pomocných podotázek, které jsem použila, pokud respondentky samy 

spontánně neuvedly odpovědi na otázky základní, anebo se příliš odchýlily                  

od obsahového zaměření rozhovoru. Pokládala jsem tedy otázky tzv. otevřené a snažila 

se nezasahovat do toku vyprávění respondentek, neskákat jim do řeči a poskytnout jim 

co největší prostor  pro vlastní vyjádření myšlenek a asociací. Snažila jsem se vyhnout 

                                                 
24 Přijde mi zvláštní a pouze jsem chtěla podotknout, že byť je APM ČR považována za zakládající 
organizaci v ČR, její prezentace na internetu je zaměřená pouze na základní informace, nezveřejňuje 
žádné výroční zprávy o činnosti nebo jakékoli směrnice o hospodaření, které používá pro interní potřebu. 
Mé prosby o zaslání výročních zpráv bohužel vyslyšeny nebyly a díky tomu jsem byla nucena využít 
kromě stanov i materiály, které nevytvořila samotná APM, ale na jejichž vzniku přímo participovala,       
a také vlastní zúčastněné pozorování. Naopak MAPM v tomto směru disponuje bohatou materiálovou 
základnou, která je přístupná nejen na internetu (virtuální data), ale i v tištěné podobě a dotazovaná 
představitelka MAPM mi z vlastní iniciativy poslala elektronickou poštou další informativní dokumenty 
ohledně organizace (pozn. autorky).  
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návodným, zavádějícím a motivovaným otázkám a dávala jsem si pozor, abych 

respondentkám nepodsouvala určitý postoj25. Snažila jsem se o zachycení tzv. 

kuloárních zajímavostí, které se například ze stanov organizace nedají vyčíst. Rozhovor 

jsem se snažila vést flexibilně a nepokládala jsem otázky, pokud na ně sama 

respondentka již dříve odpověděla v rámci jiné otázky či tematického okruhu, a tudíž 

nebylo vždy nutné vyčerpat všechny otázky. Na závěr jsem se zeptala, zda nechtějí 

doplnit něco, co by jim připadalo důležité a dosud nevyřčené, což v obou případech 

přineslo zajímavý materiál. Uvědomuji si, že informace sdělené respondentkami mají 

subjektivní charakter, avšak reflexe zainteresovaných aktérek byla pro popsání 

organizace oživující a důležitá.   

   Na schůzky s představitelkami organizací jsem vždy přišla minimálně o čtvrt hodiny 

předem, abych je včas vyhledala a nemusely na mě čekat a dámy se ke mně chovaly 

velice příjemně a vstřícně. Atmosféru během rozhovorů hodnotím jako naprosto 

pohodovou.  

    

B. Popisná a interpretační část 

 

   Při představování organizací jsem se z důvodu zachování přehlednosti rozhodla 

vytvořit podobnou strukturu jako u okruhů rozhovoru. Popis je tedy členěn do sedmi 

částí, které tematicky okruhům rozhovoru odpovídají. 

 

1. Vznik, členská základna  a organizační zázemí organizace 

2. Charakteristika činností organizace a její cíle 

3. Spolupráce se státními institucemi a financování organizace 

4. Komunikace s veřejností a médii 

5. Vytváření interakcí s jinými organizacemi 

6. Hodnocení činnosti 

7. Sebereflexe, artikulace ženské otázky 

    

 

 

                                                 
25 Pouze jedna z podotázek má charakter mírně návodné otázky (Myslíte si, že jsou v současné době ženy 
profesně cílevědomější a odhodlanější než byly na začátku devadesátých let?), avšak otevřela tak prostor              
pro odpovědi , které mi poskytly zajímavý a hodnotný materiál (pozn. autorky). 
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3.2. Představení organizací 

 

   Tato část práce se zaměřuje na představení vybraných organizací. První organizace 

zaměřená na podporu postavení podnikatelek a manažerek u nás byla založena roku 

1990 pod názvem Asociace podnikatelek a manažerek České republiky. Ukázalo se,     

že o tento druh aktivismu je široký zájem a neustálá registrace nových členek 

zanedlouho vedla k zakládání tzv. regionálních klubů. Nejsilnější kluby působící 

v krajských městech některých regionů České republiky pak - také díky postupné 

expanzi českého trhu - založily tzv. „sesterské asociace“. V roce 2000 takto vznikla 

Moravská asociace podnikatelek a manažerek a Jihočeská asociace podnikatelek           

a manažerek, a roku 2001 pak Středočeská asociace manažerek a podnikatelek.        

  

3.2.1. Asociace podnikatelek a manažerek České republiky (APM) 

   Asociace podnikatelek a manažerek ČR (dále jen APM) byla jako právní subjekt 

založena registrací ve smyslu zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů dne 22.5.1990.               

Je neziskovou, nevládní, nezávislou, dobrovolnou organizací žen, založenou na podporu 

rozvoje malého a středního podnikání žen v ČR a profesionálního rozvoje podnikatelek 

a žen v manažerských funkcích. Ženy, které se sdružily, aby si pomáhaly v profesním    

i osobním životě, svou myšlenku naplňují a rozvíjí ji činy. Sídlo APM je v Praze,     

svou působnost však směřuje i do regionů ČR (Stanovy APM).  

 

1. Vznik, členská základna  a organizační zázemí organizace 

   K  založení APM dopomohla iniciativa, aktivita a zahraniční zkušenosti paní        

Doc. Ing. Miloslavy Umlaufové, CSc.26, která rok po revoluci uznala za vhodné               

a nanejvýš potřebné pokusit se sdružit ženy za účelem vzájemné pomoci.  

   „Myslím, že jsme vznikly hned po revoluci v roce 1990, a to založení iniciovala kdysi moje 

kolegyně přímo tady z fakulty docentka xxx. Ona byla odbornice na teorii řízení  a snad 

personální řízení a v podstatě měla kontakty po celém světě, takže se pustila do založení takové 

jako podnikatelské organizace, inspirovaná těmi zkušenostmi ze zahraničí. A mě do toho vzala 

                                                 
26 V roce 1966 zavedla na Stavební fakultě ČVUT předmět teorie řízení jako úplně nový obor. Je jednou  
z nositelů titulu úspěšný manažer roku, konkrétně 1994 a zakladatelkou První manažerské školy pro ženy 
v Československu (1990) a prezidentkou Asociace podnikatelek a manažerek v České republice (do roku 
2001). Zdroj: Článek Hospodářských novin. M. Humplíková. Dejte si cíl, dá vám nadhled. č. 175 ze dne 
8.9.1995. [online].  Dostupné pouze po uhrazení poplatku na 
<http://hn.ihned.cz/index.php?p=500000_d&&article[id]=861906> [cit. 2001-07-05].  
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jako kolegyni, ale já jsem v podstatě podnikala od roku 1990 se svým manželem, takže mně to 

bylo blízké, přestože jsme byly na fakultě jako pedagogové.“ (rozhovor A) 

   V době překotného zahajování podnikání a hledání nových příležitostí si řada žen 

uvědomila, že k tomu, aby se těchto příležitostí chopila, je potřeba dále se vzdělávat.  

Na semináři o managementu, který vedla Doc. Ing. Miloslava Umlaufová, CSc., se roku 

1990 budoucí zakladatelky organizace shodly na tom, se v dosažení profesních cílů      

si ženy musí vzájemně pomáhat. Na zakládajícím shromáždění APM se tehdy sešlo přes 

tři sta žen z celé republiky a prezidentkou byla zvolena právě Doc. Ing. Miloslava 

Umlaufová, CSc., která stála v čele APM až do roku 2001 a v současnosti je její čestnou 

prezidentkou. APM tak vznikla jako první organizace podnikajících žen ve východní 

Evropě27.  

   Na základě informace o založení a vzniku APM díky inspiraci  a zahraničích 

zkušeností iniciátorky můžeme s jistotou potvrdit tvrzení Vodrážky, Haškové                

a Křížkové (2006) o první vlně vzniku českých ženských skupin, jelikož APM vznikla 

nepochybně exogenním vlivem.   

   APM sdružuje cílevědomé manažerky, majitelky podniků, živnostnice, ale i dámy, 

které se na podnikání teprve připravují a tudíž nemají zatím žádné zkušenosti v oboru.     

Podle stanov APM se řádnou členkou může stát každá občanka ČR a cizinka s trvalým 

nebo dočasným pobytem v ČR, která je starší osmnácti let. Kolektivním členem se může  

stát každý podnik, družstvo či jiné organizace a čestné členství udílí Rada APM           

za zásluhy o rozvoj APM. Členství v APM není početně limitováno (Stanovy APM).    

   Respondentka dále popisuje počátky asociace a nárůst členek charakterizuje právě 

jako „dychtivost“ po podnikání, která je pro českou společnost po roce 1989 typická. 

   „Organizaci se tedy podařilo založit. Ze začátku bylo spousta členů, protože byl boom 

v podnikání, obrovský počet lidí se šel registrovat na podnikatelství, samozřejmě i rodinné firmy 

se rozjely. Takže jsme na začátku měly asi pět set členek a úžasně se to rozrostlo, protože taky 

členský vklad byl spíše symbolický a měly jsme dotace od státu a Svazu žen28 a podobně.      

Měly jsme velice levně pronajatou kancelář v centru Prahy, takže ty začátky byly veselé.“     

(rozhovor A) 

                                                 
27 Zdroj: Rozhovor N. Alivojvodič s prezidentkou Zdenkou Holcmanovou v časopise Profit č. 4 ze dne 
20.1.2003; čerpáno z písemného materiálu APM (pozn. autorky).  
28 Český svaz žen vznikl roku 1990 a je nevládní ženskou organizací sdružující přes dvacet tisíc členek. 
Ve všech krajích ČR spravuje 930 základních organizací. Pracuje na dobrovolné bázi a aktivity jsou 
směřovány napříč politickým spektrem a ve prospěch  žen a jejich práv. Svaz přijímá základní myšlenky 
mezinárodního ženského hnutí a opírá se o mezinárodní dokumenty, k nimž se ČR přihlásila. ČSŽ řeší 
problematiku  postavení žen ve společnosti, na trhu práce, rodinné vztahy atp. a předává  informace široké 
veřejnosti. Dostupné [online] na <http://feminismus.cz/organizace.shtml?x=156831> [cit. 2003-02-05].  
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   Podle mého názoru se v tomto úryvku dá vysledovat jasná vzpomínka na dotace 

poskytované státem, na tzv. „rozvojové“ financování, které následně díky evropské 

integraci pokleslo, na což upozorňuje Hašková (2005). 

   V současné době sdružuje APM přibližně padesát řádných členek a vstoupit                 

do organizace je velice jednoduché. Podle slov respondentky: „jednoduše si najdete 

přihlášku a přihlásíte se. �a webových stránkách najdete odkazy, uvidíte akce, smysl i cílení 

organizace. Bohužel ten příspěvek je dva tisíce, protože teď žijeme buď jenom z projektů      

nebo z členských příspěvků.“ Akcí pořádaných APM se však mohou zúčastnit také ženy, 

které zatím váhají zaplatit členský příspěvek. Pokud je některý z programů zaujme,   

pak se řádnými členkami většinou stanou a do té doby jsou brány jako tzv. 

„příznivkyně“, které jsou s asociací v kontaktu a v současnosti jich je přibližně 

sedmdesát. Na akce nezřídka zavítají i muži a jsou velmi vítáni (rozhovor A).  

   Znamená to, že APM nemá uzavřený, elitní charakter a členství není nijak početně 

omezováno, což může být příčinou „masové“ základny. Členky APM se setkávají       

při různých společenských, kulturních či sportovních akcích minimálně jednou za dva 

měsíce, kdy jsou informovány o plánovaných projektech asociace a veškerá ostatní 

potřebná komunikace se provádí jednoduše přes e-mail (Stanovy APM).   

   Co se týče organizační struktury, tak orgány APM ČR  jsou tvořeny shromážděním 

APM, radou APM a revizní skupinou APM.29 Respondentka uvádí, že APM má čtyři 

zaměstnankyně na plný úvazek a provozuje několik kanceláří (rozhovor A),            

načež můžeme vypozorovat shodné rysy s profesionalizací tak, jak ji vnímá Hašková 

(2005) a naplnění všech pěti rysů neziskových organizací podle Salomona (1996). 

 

2. Charakteristika činností organizace a její cíle 

   Podle výpovědi dotazované je APM dobrá k tomu „sdružit podnikatelky, které přece 

jenom mají trochu specifické problémy nebo trochu jiné než muži, poskytovat jim školení 

v nejrůznějších možných kategoriích, od konfliktu matka a podnikatelka až po školení jak využít 

prostředků ze strukturálních fondů EU, jak začít podnikat. Předkládáme spoustu projektů,   

které jsou zaměřené právě na to gender, takže to cílení je tam strašně široké. Od vzdělávání              

až po vylití si srdíčka v nějakých soukromých záležitostech.“ (rozhovor A) 

                                                 
29 Shromáždění APM je nejvyšším orgánem APM, které se koná jednou za dva roky. Projednává             
a schvaluje aktivity dle stanov, volí členy rady, revizní skupinu a prezidentku, která řídí a kontroluje práci 
rady APM. Rada APM je řídícím orgánem v době mezi shromážděními. Zajišťuje plnění usnesení 
shromáždění ve všech bodech, dohlíží na dodržování právních předpisů a stanov, přičemž je povinna 
reportovat svou činnost; volí ze svého středu dvě viceprezidentky. Revizní skupina APM je volena 
shromážděním na dobu čtyř let a volí ze svého středu předsedkyni (Stanovy APM). 
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   Sama APM se pak na webových stránkách prezentuje jako asociace, „jejímž cílem je 

sdružovat živnostnice, podnikatelky a manažerky a vést je k tomu, aby mohly společně zlepšovat 

obchodní a manažerské aktivity, vytvářet konzultační síť a rozvíjet tak pomocí vzdělávání dosud 

nedostatečně využitý potenciál žen i etiku podnikání a manažerské dovednosti“ 

(www.podnikanizen.cz) a podle svých stanov je asociací, „která je zacílená zejména       

na rozvoj osobnosti ženy a její plnou realizaci při naplňování jak funkce matky,                        

tak seberealizaci při naplňování profesní funkce“ (Stanovy APM).  

 

   Vzhledem k velice rozsáhlé oblasti aktivit a činností APM a jejímu zacílení primárně 

na ženy, charakter organizace naprosto evidentně a dokonale odpovídá charakteristice 

prožensky orientovaných organizací podle Chaloupkové (2007).  

 

   Podle mého názoru se dá vypozorovat minimálně dvojí zacílení organizace. Činnosti 

APM bych tak rozdělila na  

a) rovinu aktivit přínosných pro celou společnost  

b) rovinu aktivit přínosných pro podnikatelky a manažerky osobně.  

   Rovinu celospolečenskou bych charakterizovala například snahou APM přispívat 

k rozvoji podnikání a managementu využitím talentu, vzdělání a schopností žen,      

které představují velkou část potenciálu společnosti, a tím upozorňovat na specifickou 

problematiku žen v podnikatelské a manažerské sféře se snahou změnit celkový 

společenský úhel pohledu. Díky pomoci ženám, které se z různých důvodů rozhodly 

podnikat (může se také jednat o ženy, které jsou nezaměstnané již delší dobu) a díky 

pomoci ženám například s rekvalifikací, se tak potažmo snižuje nezaměstnanost             

a mohou vzniknout nové podnikatelské subjekty, které budou státu přinášet peníze.   

   APM ČR se od roku 2004 účastnila projektu "Europodnikatelka 21.století" v rámci 

programu EQUAL až do roku 2008, kdy byl projekt završen. Cílem tohoto projektu 

financovaného ze strukturálních fondů EU bylo podpořit rozvoj podnikatelských aktivit 

žen ze znevýhodněných skupin obyvatelstva, a to v regionech vyznačujících se vysokou 

nezaměstnaností, což je podle mne velkým přínosem pro společnost (čerpám z vlastních 

poznámek z konference APM konané 28.6.2007). Jak zmínila dotazovaná: „Projekt 

Europodnikatelka 21.století byl právě o tom, vyhledat v těch regionech, kde je vysoká 

nezaměstnanost, ty ženy, které jsou třeba po mateřské nebo v krizovém věku padesáti let,       

když přišly o zaměstnání.“ (rozhovor A)  
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   Přínosem pro samotné podnikatelky a manažerky je nepochybně ta skutečnost,        

že APM jim umožňuje společná setkání s kolegyněmi s podobnými zájmy, čímž se 

posilují jejich sociální kontakty a umožňuje se výměna zkušeností, jelikož sdílí společné 

problémy, které řeší vzájemnou podporou a pomocí.  

   Podnikatelky i manažerky mohou při setkáních aktivně rozšiřovat své obchodní 

kontakty, vyslechnout zkušenosti i rady, polemizovat a konzultovat své vize                  

či podnikatelské záměry, a často tak získávají nové obchodní příležitosti a přínosné 

možnosti spolupráce. APM pořádá přednášky a drobné konference, kam si zve úspěšné 

podnikatelky a podnikatele, představitele státní správy, české i zahraniční odborníky, 

kteří mohou účastnice inspirovat a přinášejí jim nové užitečné poznatky a informace 

(Stanovy APM). 

   „�a základě třeba takových seminářů a takových drobných konferencí získáváme i členky, 

protože tam vidí, že to docela funguje. Vedeme školení, zveme si experty třeba z oblasti 

legislativy, a tak.“ (rozhovor A)  

   APM tak úspěšně napomáhá k důležitému rozvoji organizačních schopností žen,       

ke zlepšení úrovně jejich komunikace, k jejich neustálému vzdělávání, vytváří prostor 

pro seberealizaci a posílení sebevědomí žen a naplňuje vlastně „sebepodpůrný efekt“ 

tak, jak ho definuje Vodrážka (2006). Svým konáním, které vychází se skutečných 

potřeb klientek, tak APM zároveň vyplňuje mezeru v nabídce služeb státu, přičemž 

splňuje i ostatní požadavky na servisní funkci neziskové organizace, kterou popisuje 

Frič a Šilhánová (1997). 

   Běžný život v APM funguje na základě klubů, které pořádají a organizují setkávání, 

tematické diskuze a networking pro členky APM a další zájemce na profesní nebo 

osobní úrovni. Kluby jsou organizovány podle svého zaměření na určitou specifiku 

(finance, životní styl, podnikání atp.) nebo místa setkávání a jsou otevřeny pro všechny 

členky APM30.  

                                                 
30 Poradenský kabinet poskytuje bezplatné konzultace v oblasti podnikání a lze zde důvěrně získat 
informace od auditora, daňového poradce i právníka. Finanční klub zve na své besedy vynikající 
odborníky z oblasti financí, daňového práva a legislativy. Klub životního stylu sdružuje ženy, které mají 
zájem o zdravý způsob života, svůj vzhled a udržení duševního zdraví. Klub začínajících podnikatelek   
je připraven pro potřeby informací těch, které mají chuť se pustit do nové životní etapy a začít podnikat   
a pomáhá při rozjezdu nově založených firem. Mezinárodní klub BPW (Business and Professional 
Women) spolupracuje s mezinárodními organizacemi BPW International, BPW Europe a dalšími 
mezinárodními asociacemi. Mladý klub Young BPW podporuje mladé ženy: manažerky, podnikatelky, 
studentky a další odvážné do 35ti let. Zprostředkovává kontakty a vztahy s praxí a účastní se 
mezinárodních aktivit v rámci organizace Young BPW. Manažerský klub se zaměřuje na zajímavá témata 
z oblasti managementu a osobního rozvoje manažerek. Regionální kluby APM poskytují informace         
a výměnu zkušeností pro členky APM a další zájemkyně a zájemce z jednotlivých regionů. Fungují 
v Liberci, Vysokém Mýtě, Ústí nad Labem, Slaném, Plzni a Litoměřicích (www.podnikanizen.cz). 
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   Asociace tak aktivně a metodicky zvyšuje potenciál svých členek pomocí vzdělávací   

a poradenské činnosti. Marksová-Tominová (2004) by dle mého názoru organizaci 

podle činnosti a zaměření zařadila mezi klubová a profesní sdružení. 

 

3. Spolupráce se státními institucemi a financování organizace 

   APM se svou aktivní spoluprací se státními institucemi snaží vytvářet nové kontakty   

a vlivy, které dopomohou k širším a účinnějším vyjednávacím možnostem ve státní 

správě obecně. Zejména se pak snaží o změny v  legislativě České republiky, aby tak  

napomohla vytvoření odpovídajících podmínek pro podnikání žen. Převážná většina 

podnikajících žen se soustřeďuje na malý a střední podnikatelský segment nebo pracuje 

jako živnostnice31 a asociace tedy své aktivity směřuje na vytvoření odpovídajících 

podmínek pro střední a drobné podnikání. Jak říká dotazovaná členka:  

   „Třeba ze strukturálních fondů jsou některé programy určené pro malé a střední podnikání,   

a tam pracujeme v tzv. monitorovacím výboru, který jakoby kontroluje činnost řídícího orgánu 

MPO, a tam těžce bojujeme za to, aby se ty programy přizpůsobily pro super-malé podnikatelky, 

které mají zájem podnikat a třeba nemají finance do začátku a podobně. Protože my známe tu 

jejich problematiku.“ (rozhovor A) 

    Spolupráce se státními institucemi probíhá jak na úrovni nabídky a realizací svých 

„služeb“ jakožto neziskového sektoru (learning, kontinuální vzdělávání atp.),              

tak formou konzultací svých vizí a projektů podporujících programy pro zvyšování 

osobní kvalifikace, podnikání, techniky řízení a pomoci při realizaci podnikatelských 

záměrů „žen podnikatelek“. V rámci investičních záměrů (dotací) pro prosazované 

„neziskové projekty“ probíhá častá spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu 

(MPO). V rozhovoru se členka pak vyjádřila takto: „máme kontakty na Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, které s námi skutečně konzultuje určité podpory, které přímo ze státních 

prostředků běží do tohoto sektoru,  a tam s nimi máme spolupráci už asi patnáct let, a to už je 

téměř o osobních vztazích. Funguje to na základě toho, že už se známe léta a skutečně respektují 

i naše názory, i se nás ptají, i třeba nám nabízejí nějaké akce v zahraničí, které jsou o přípravě 

takových programů a oni vysílají takovou tu základnu „zespoda.“ (rozhovor A) 

                                                 
31 Většina členek APM pracuje ve službách (kosmetika, účetnictví, poradenská činnost, obchodní činnost, 
vzdělávací a rekvalifikační činnost, zprostředkovatelská činnost, reklamní agentury, provozují hotely, 
penziony). Některé vlastní a řídí výrobní podnik, či se živí řemeslnou výrobou. Ve svých řadách má          
i vysokoškolské pedagožky, auditorky, právničky a manažerky. Má i členky, které nepodnikají a mají svá 
zaměstnání, nebo pomáhají v podnikání svým manželům a partnerům (Zdroj: Rozhovor N. Alivojvodič 
s prezidentkou Zdenkou Holcmanovou v časopise Profit č. 4 ze dne 20.1.2003, písemný materiál APM). 
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   Myslím si, že tento postoj dokonale naplňuje participativní funkci neziskové 

organizace podle Rakušanové (2005), a že Chaloupková (2007) by APM považovala   

za ženskou organizaci aktivní v oblasti profesionálního rozvoje žen a rovných 

příležitostí na trhu práce. 

 

   Financování organizace a její hospodaření se řídí dle platných a řádně schválených 

stanov. Prostředky k hospodaření získává APM zejména:   

a) z členských příspěvků – jedná se o registrační (vstupní poplatek) ve výši 2.000,- kč, 

který je po členkách vyžadován jednou ročně po dobu členství a platné registrace. 

b) z příjmů z vlastní činnosti, popřípadě z výnosu z majetku – jelikož je asociace 

organizací neziskovou, nakládá s vykázanými příjmy z vlastní činnosti, výnosy atp.       

ve prospěch aktivní podpory podnikatelek a manažerek ČR.  

c) ze subvencí, dotací, darů a odkazů – hmotná podpora z veřejných prostředků, dotace 

atp. jsou nedílnou součástí přípravy a prosazování aktivně řízených projektů. Příkladem 

je dlouholetá spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) (Stanovy APM). 

APM může v souladu s příslušnými právními předpisy spravovat též národní majetek, 

který jí byl odevzdán do trvalého nebo dočasného užívání – tím si asociace vyhrazuje 

právo pro úzkou spolupráci v řízení a správě státem přiděleného či darovaného 

movitého/nemovitého majetku (Stanovy APM).  

   V odpovědi na otázku ohledně dosažených úspěchů organizace její členka zmínila 

financování asociace tím, když uvedla: „úspěch je třeba ten, že jsme se dostaly díky dobře 

zpracovanému projektu k penězům EU na podporu podnikatelek“ a v odpovědi na otázku 

ohledně bariér organizace: „podpora takových neziskových organizací a asociací v našem 

státě cílená přímo na tu funkci (tj. podpora podnikání žen - pozn. JH) takových organizací není. 

My si musíme vystačit vlastně z členských příspěvků, a pak díky projektům přežít, ale je to 

strašně těžké v dnešní době. Držet určitý sekretariát, určité zaměstnance, tak to je problém. 

Hlavně v Praze, když je to takové drahé ten provoz.“ Financování zmínila také v odpovědi 

na otázku o vývoji představ o APM: 

   „Opravdu už je to dvacet let, co jsme stály na začátku, a tam ta euforie byla úžasná. A bylo to 

skutečně i docela jednoduché, protože ten stát to nějakým způsobem podporoval, ale teď když už 

jsme členi Unie, tak je stát hlídaný v těch dotacích, které by mohly porušovat veřejnou soutěž, 

takže všechny jakési kohoutky ze státních peněz, které fungovaly ještě do roku 2004, byly 

uzavřeny. �a jednu stranu vstup do EU nám umožní vstupovat do úžasných projektů, na druhou 
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stranu je to centrálně řízené ty dotační tituly z Evropy a nemohou hned tak někoho podporovat, 

takže jsme přišly o dotace ze státních prostředků.“ (rozhovor A)   

   Díky tomu, že se respondentka o financování neziskových organizací velice často 

zmiňovala jako o bariéře, potvrdila tím obecný fakt (např. Goulli, 2001; Sokačová, 

2005), že financování jako nejtíživější problém neziskového sektoru stále přetrvává.   

 

4. Komunikace s veřejností a médii 

   Podle názoru respondentky vyloženě primárním cílem APM není v co největší míře 

oslovovat veřejnost (i nepodnikatelskou) a potenciální členky, jelikož ty se o členství 

dokáží přihlásit samy (rozhovor A). Důležité je prezentovat probíhající projekty           

na podporu žen podnikatelek a také uveřejňovat již viditelný reálný přínos těchto aktivit 

(rozhovor A). Jednou z možností je samozřejmě vlastní prezentace na internetu,      

která je v dnešní době velmi důležitá32. Základní informace o APM nabízejí její vlastní 

webové stránky a není tedy problém, aby si je kdykoli a kdokoli mohl vyhledat 

(rozhovor A).  

   Prostor pro prezentaci aktivit a akcí organizace poskytují podle slov dotazované 

masmédia, zejména ve formě článků v časopisech a rozhovorů v rozhlase.  

   „Pravidelně nás oslovuje časopis Prosperita, kde s námi dělá rozhovory šéfredaktorka,      

pak jsme měly blízký kontakt na časopis Profit, Hospodářské noviny nás oslovují, i v rádiu snad 

rozhovory také byly.“ (rozhovor A) Z rozhovoru s členkou vyplývá, že takováto média již 

pravidelně a samostatně oslovují vedení asociace za účelem osobní či písemné 

prezentaci svých cílů, strategií nebo dosažených výsledků. 

   Další formou prezentace organizace na veřejnosti by mohlo být například uveřejnění 

výročních zprávy, které si APM však ponechává pro vlastní interní potřebu a jsou 

dostupné pouze pro členky  (Stanovy APM). Stejně tak jako informační tiskoviny,   

které APM vydává pro interní potřebu vzájemné informovanosti mezi členkami,            

a také disponuje vlastní čítárnou a knihovnou, kde členkám zapůjčuje odborné 

publikace  a literaturu (Stanovy APM). 

 

 

                                                 
32 Podle mého názoru je však v mnohém nedostačující a je to škoda, protože díky dobré strategii 
multimediální prezentace webu by bylo například možné částečně pokrýt vlastní marketingové aktivity,   
a zároveň tak nabízet okamžité získání celé řady informací a dokumentací s vysokou dostupností,         
což bohužel u APM nefunguje, přičemž některé hlubší informace (např. o projektech) se po kliknutí      
ani nezobrazí (pozn. autorky). 
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   Komunikaci s veřejností lze provádět i na základě rozličných projektů, přednášek, 

kampaní či různých konferencí, kterých se veřejnost může účastnit. Sama jsem se tak 

zúčastnila Konference v Senátu, kterou APM uspořádala dne 28. června 2007              

v Hlavním historickém sálu Senátu ČR a nesla název:    

 

„Podpora rovných příležitostí při podnikání žen v České republice - zkušenosti             

a vzpomínka na F. F. Plamínkovou (1875 - 1942),  

senátorku (1925-1942) a viceprezidentku BPWI - Business and Professional Women (1930-1942)“ 

 

   Díky akcím tohoto druhu se APM a ženy s ní spolupracující (účastnily se jí                  

i senátorky, zástupkyně MPO a jiných organizací, např. Fórum žen)33 snaží rozšiřovat 

povědomí veřejnosti o významu ženského aktivismu a hnutí, což považuji za jakousi 

„extra angažovanost“ organizace, která má v popisu práce „pouze“ podporu 

podnikatelek a manažerek. Tyto ženy se totiž ženskou problematikou zabývají opravdu 

velice komplexně, což je z mého pohledu velkým přínosem pro celou občanskou 

společnost a považuji tuto informaci za překvapivé a nové zjištění.  

   Ověřila jsem si, že i veřejnost (v tomto případě já) se vlastní iniciativou dokáže         

na takovýto druh akce bez problémů dostat, že APM není uzavřenou skupinou,            

ale je k veřejnosti velmi vstřícná. Stačilo jen vyplnit registrační přihlášku, která však 

účastníka k ničemu nezavazovala. Po formálním zakončení akce měli zúčastnění 

možnost prohlédnout si historické prostory Senátu ČR, čehož jsem s potěšením využila 

a celkově na mě konference svou organizací a prezentovanými tématy udělala velice 

dobrý dojem. O této konferenci je ještě zmíním v souvislosti s postojem APM 

k ženskému hnutí. 

 

5. Vytváření interakcí s jinými organizacemi 

   V tomto směru je APM otevřena novým myšlenkám a stabilní koncepci spolupráce. 

Důkazem je konstruktivní spolupráce s asociacemi v jednotlivých krajích a velký důraz 

je také kladen na rozvíjení vztahů a dílčí spolupráci v Evropské unii jako celku, což se 

daří díky aktivní účasti na evropských, ale i mezinárodních seminářích a konferencích 

podobně zaměřených zájmových skupin a dalším aktivitám vedoucím k novým 

poznatkům a příležitostem (Stanovy APM).  

                                                 
33 Čerpáno z vlastních „terenních“ poznámek z konference a poskytnutých písemných materiálů APM  
(pozn.autorky). 
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   Na otázku, zda existují podobně zaměřené organizace a zda s nimi APM spolupracuje, 

mi bylo odpovězeno zajímavým způsobem: „Jsou mužské – je Asociace podnikatelů            

a manažerů nebo Asociace malých a středních podniků, bohužel tam ta spolupráce moc 

nefunguje, protože oni se na nás dívají jako, že jsme nějaká anomálie, a že oni jsou ti hlavní, 

kteří reprezentují to malé a střední podnikání. Takže my tu podporu cítíme spíše ze strany EU, 

kde je ta gender otázka více zajímá než jako úrovni našich aktivit podnikatelských jako v rámci 

státu.“ (rozhovor A) 

   Mám dojem, že tento názor přeneseně (napříč organizacemi), ale naprosto přesně 

vystihuje pozici asociací zmiňovaných respondentkou v úryvku vůči APM jako pozici 

vůči tzv. tokenům, čímž je i nadále podpořen běžně zažitý genderový stereotyp podle 

Kanter (1993). 

   Zajímala mě však samozřejmě spolupráce s dalšími organizacemi podobného 

zaměření (STAMP, MAPM), která mi byla během rozhovoru potvrzena a ještě byl 

popsán jejich vznik jako „vydělení od APM“:           

   „Jsou to spíše svazy, které vznikly vydělením od nás, protože přece jenom to odloučení 

v regionech nešlo nějakým způsobem udržet v blízkém kontaktu. Takže v podstatě všechny tyhle 

pobočky jsou vyčleněny z pražské organizace, která byla původcem a zakladatelem toho všeho. 

Takže se vydělily třeba moravské – brněnské, které to měly daleko do Prahy a měly trochu jiné 

problémy, tak si založily vlastní.“(rozhovor A)  

 

   V lednu roku 2005 oficiálně vznikla platforma českých ženských organizací  nazvaná 

„Česká ženská lobby“ jako síť organizací hájících práva žen v České republice.     

Tomu předcházela iniciativa Českého svazu žen, Unie katolických žen a Gender 

Studies, o.p.s., která zapříčinila roku 2001 vznik Rady vlády pro rovné příležitosti 

žen a mužů pod MPSV a touto aktivitou byla započata spolupráce ženských GGO, 

přičemž APM roku 2004 jejich výzvu k založení národní koordinace podpořila a roku 

2005 se po založení České ženské lobby34 stala její členkou (www.podnikanizen.cz).  

                                                 
34 Na přelomu roku 2007 a 2008 měla Česká ženská lobby celkem 21 členek – českých ženských 
nevládních neziskových organizací. Členkami jsou: APC-WNSP, Aperio, APM ČR, Athinganoi,       
Česká asociace dul, Český helsinský výbor, Český svaz žen, Evropská kontaktní skupina, Fórum 50 %, 
Gender Studies, Hnutí za aktivní mateřství, Manushe, Moravská asociace podnikatelek a manažerek, 
proFem, Rosa, Rozkoš bez rizika, Soroptimist International – Pražský klub, Unie katolických žen,  
UNIPA, projekt Magdala České katolické charity a Žába na prameni. Je součástí Evropské ženské lobby, 
která vznikla roku 1999 a sdružuje ženské a genderové organizace z evropských zemí. Jejím cílem          
je podpora ženských práv a rovnosti mezi muži a ženami v EU (Zdroj: článek Bennerová, Kavková, 
Kadlecová. I české ženy už lobují za svá práva v Evropě. 28.9.2008. Dostupné [online] 
z <http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2008092818 > [cit. 2008-09-28]. 
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   Tímto aktem si APM obrovskou měrou rozšířila kontakty mezi ženskými nestátními 

neziskovými organizacemi různého zaměření, což jí umožnilo mezi nimi jednoduše 

navazovat kontakty a spolupráci. Otevřely se jí tak další obzory pro hledání možných 

cest řešení problematiky žen ve společnosti, přičemž se mohla spolehnout na pomoc 

dalších neziskových organizací a skupin. Troufám si tvrdit, že vědomí, že pokud se stát 

problémem žen nebude zabývat dostatečně, jak by měl, mohou se pokusit řešit ho 

společnými silami, posílilo mezi členkami ženských neziskových organizací silný pocit 

vzájemné solidarity, komunity a soudržnosti, a že tento pocit příslušnosti mezi nimi 

přetrvává i po ukončení některé z aktivit či dosažení výsledku. Na základě této své 

interpretace si dovoluji vyslovit, že je tak naprosto přesně naplněna povaha sociálního 

hnutí dle Dianiho (1992) i povaha nového sociálního hnutí tak, jak jej prezentuje 

Znebejánek (1997) a v neposlední řadě potvrzena také funkce neziskových organizací  

ve společnosti jako inovační, komunitní a demokratizační podle Friče (1997). 

 

   Dále má pro APM ČR velký význam také její členství a spolupráce se zahraničními 

organizacemi v rámci asociací IFBPW (International Federation of Business              

and Professional Women) a BPWE (Business and Profesional Women of Europe)35, 

který respondentka potvrzuje: „My jsme členy mezinárodní asociace, kde jsme členy 

evropské organizace, byly jsme světové, ale tam už nejsme, protože tam byly moc vysoké členské 

příspěvky, takže tam to členství nějakým způsobem vyšumělo, ale ano, na tu evropskou jsme 

navázány a máme kontakty na jiné takovéto ženské kluby v zahraničí.“(rozhovor A) 

   Prostřednictvím těchto mezinárodních asociací pak členky navazují kontakty                

s podnikatelkami a manažerkami z jiných států. V roce 1998 stála APM při zrodu 

mezinárodní vzdělávací sítě podnikatelek ve střední Evropě CEBWA (Central European 

Business Women´s Academy), která každoročně pořádá setkání podnikatelek v některé 

ze zúčastněných zemí s cílem podporovat podnikatelky navazováním kontaktů, 

výměnou informací, pořádáním odborných kurzů apod., a také se členky APM mohou 

prostřednictvím jejích kontaktů účastnit i zahraničních stáží a studijních pobytů, 

například v USA, Izraeli, na Kypru apod. (www.podnikanizen.cz). 

   Mezinárodní konference tedy členkám umožňují bezprostřední kontakt se stejně 

zaměřenými ženami z celého světa a nabízejí tak zázemí a prostor k diskuzi                    

o problémech podnikání a vedení podniků i živností, nové kontakty, nová přátelství        
                                                 
35 Při snaze zjistit, ve kterém roce přesně vstoupila APM do těchto asociací, jsem se setkala s nezdarem,    
protože jejich zahraniční webové stránky po mně požadovaly uživatelské jméno a heslo pro přístup         
na jejich členskou databázi a ten jsem neznala (pozn. autorky). 
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i mimo rámec České republiky. APM uspořádala mezinárodní kongresy též, například  

v roce 1999 s titulem „Podnikání žen na prahu třetího tisíciletí“ se zaměřením            

na zvýšení profesní přípravy podnikatelek a manažerek při vstupu ČR do EU,                 

a na nastávající celosvětovou situaci v oblasti podnikání na přelomu tisíciletí či v září 

2002 na téma „Současná budoucnost - e-služby“ (www.podnikanizen.cz). 

   Je tedy více než zřejmé, že networking je naprosto nedílnou součástí strategie APM, 

díky níž se vytváří styky a kontakty s jinými organizacemi i v zahraničí s cílem předání 

zkušeností, informací a sdílení společných zájmů, čímž se prohlubuje i pocit vzájemné 

provázanosti, a tím sílí vliv organizací na  podporu žen ve společnosti. 

 

6. Hodnocení činnosti 

   Za velký úspěch APM považuje její členka participaci na čtyřletém projektu 

zaměřeného nejen na podporu zaměstnanosti žen, ale i na vzájemné spolupráci mezi 

podobnými organizacemi v zahraničí, který „nese název Europodnikatelka a byl opravdu 

hutný, byli tam i partneři ze Španělska, z Portugalska, jezdily jsme za nimi po světě, učily jsme 

se od nich, jak tam co vedou.“ (rozhovor A) 

   Kromě bariéry finanční zmiňuje členka i „despekt ze strany mužů, kteří se diví, proč         

je tady nějaká ženská podnikatelská organizace, vždyť to je naprosto jedno, jestli podnikatelem 

je muž nebo žena. Ale ono to fakt tak není, protože podnikatelky mají fakticky jiné problémy,      

i v soukromém životě. Chlap po své podnikatelské aktivitě jde do hospody relaxovat, žena běží 

domů k rodině. Opravdu cítíme to, že z jejich strany je pořád takový despekt.“ (rozhovor A) 

   Na základě tohoto úryvku můžeme vypozorovat upozornění na odlišnosti mezi 

mužem a ženou v podnikatelské sféře, a také zmínku o genderovém konfliktu rolí ženy, 

která se snaží sladit kariéru a rodinu (Křížková, 2006).  

   Za úspěch APM by se podle mého názoru dala považovat skutečnost, že na základě 

své činnosti získala organizace renomé mezi ženami podnikajícími i těmi v řídících 

funkcích, u nejrůznějších institucí a představitelů společnosti, a to nejen na území ČR, 

ale i v zahraničí.   

 

7. Sebereflexe, artikulace ženské otázky 

   Pokud jde o přijetí označení ženská organizace, tak s ním dle slov dotazované APM 

nemá žádný problém a sama asociace se za ženskou organizaci považuje. „Ano, to se 

považujeme. I když nejsme uzavřeny vůči mužům, to rozhodně ne.“ (rozhovor A) 
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   A pokládá se i za součást širšího hnutí, ale musím upozornit na skutečnost, že se 

respondentka před odpovědí na notnou chvíli zamyslela, ale poté pronesla: „Širšího hnutí 

… no ano, jsme součástí evropského gender hnutí, to k tomu se hlásíme.“ (rozhovor A) 

   Tato identifikace s evropským ženským hnutím dokazuje, že sama členka, a potažmo  

i členská základna APM36 - jelikož má možnost sdílet stejné informační zdroje a sítě, 

má široké povědomí o ženské problematice. Ženy sdružené v APM i kolem ní jsou 

seznámeny s vývojem, úskalím i současnou situací ženské problematiky - jak u nás,   

tak díky zahraniční spolupráci i ve světě, a snaží se svým aktivním chováním přispět 

k jejímu postupnému řešení, které jim připadá pro celou společnost velmi důležité. 

Přičemž jsou si vědomy, že to bude trvat ještě hodně dlouho než se rovné příležitosti 

mužů a žen (i na pracovním trhu) podaří prosadit, a že není zaručeno, že se tak vůbec 

někdy stane a celý stereotypně nastavený genderový systém se prolomí.  

   Na základě toho, že se APM podle dotazované členky s ženským hnutím identifikuje, 

mě zajímal její názor ohledně vztahování se k feminismu, kdy se členka spontánně 

vyjádřila za celou asociaci tak, že se ho „snaží vnímat z té pozitivní stránky. �echápeme to 

tak jako, že se chceme odlišit od mužů a zdůrazňovat naši problematiku, nicméně tvrdíme,        

že ano – ženy podnikatelky specielně mají skutečně jiné zájmy a jinou problematiku,          

kterou v životě řeší.“ (rozhovor A)  

   Jelikož se APM považuje za ženskou organizaci a i za součást ženského hnutí 

(dokonce evropského), je tím pádem velice dobře seznámena s problematikou ženské 

otázky. Sama uznává, že společenský pohled na feminismus je stále vnímán negativně 

díky jeho spojování s feminismem radikálním, který se chápe jako určitá „nenormální“ 

forma chování a setkává se tudíž pořád s nepochopením. Podle členky lze toto 

nepochopení vypozorovat zejména ze strany mužů, a proto by považovala v současné 

situaci pro české ženy za důležité „trošku medializovat svoji problematiku z pozitivního 

pohledu. �eříkat tomu feminismus, který třeba chlapi chápou tak jednostranně, že to jsou nějaké 

supermanky nebo superženy, ale tak, abychom spíš působily tak, že chceme jakoby víc 

pochopení nebo více respektu.“ (rozhovor A) 

   Podle mého názoru tím naznačuje, že uvnitř APM se otázka vymezování vůči termínu 

či pojetí slova feminismus, který se dá chápat pejorativně, ani řešit nemusí, jelikož 

sdružené ženy ví, o čem je řeč, ale to hlavní, „po čem ženy v APM touží“, je upozornit 

společnost na odlišnou problematiku žen v podnikatelské a manažerské sféře, získat 

                                                 
36 Některá členka může mít samozřejmě názor trochu odlišný, nelze vztahovat na úplně všechny členky 
(pozn. autorky). 



 - 49 - 

více pochopení jak ze strany mužů, tak ze strany státu co se týče podpory, a docílit tak 

toho, že se problematika rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a její řešení stane 

ve společnosti něčím, na co se již nebude nazírat jako na něco absurdního či snad 

zbytečného. 

   Následující výroky respondentky, týkající se pozice ženy jako podnikatelky               

či manažerky na pracovním trhu, odpovídají faktorům, které uvádí Křížková (2006)    

při zmiňování problematiky rovných příležitostí pro muže a ženy a diskriminace         

na trhu práce. 

   Respondentka tak svými názory potvrdila genderovou nerovnost ve společnosti          

a podnikatelské sféře a uznala, že genderové stereotypy silně ovlivňují postavení žen   

na pracovním trhu. Následující úryvky poukazují například na její vnímání trhu práce 

jako mužské domény a postavení žen na vyšších postech jako na postavení tokenů: 

   „Musím říct, že od určité úrovně nepotkáváte moc žen  a chlapi na Vás koukají tak, že jsou 

zvědaví, co z Vás vypadne, protože nejsou zvyklí na téhle úrovni někoho z ženského protějšku 

potkávat. A ženské to mají těžké. Čím výš, tak tím je to pro ty ženy těžší.“ (rozhovor A) 

   „My ty problémy skutečně vnímáme tak, nebo alespoň já, že ženy nejsou považovány jako 

rovnocenní partneři. Že dokonce chlapi považují to, že se žena objeví v určité funkci nebo        

na určité úrovni za nezvyklé, a i když to nedávají přímo najevo, tak to cítíte.“ (rozhovor A) 

   Nastínila také problém upozadňování žen muži na pracovním poli, přestože má žena 

stejnou kvalifikaci a vyslovila názor, že fungovat v podnikatelské a manažerské sféře 

jako žena, nepřináší žádné osobní výhody. „I když třeba ze strany mužů cítíte, že jako 

vzbuzujete určité sympatie, že vypadáte jinak než dvacet chlapů kolem, ale v důsledku            

Vás většinou neberou až tak vážně. Mají k Vám takový jako apriori postoj spíš,  že jako si      

Vás rádi vyslechnou, ale nepovažují Vás za rovného partnera.“ (rozhovor A)   

   Podnikatelka - žena to podle ní má těžší než muž  kvůli neformálním mužským sítím    

a z důvodu slaďování kariéry a rodiny  to podle ní žena má „stokrát horší, protože přece 

jenom se tam ze strany rodiny očekává její prioritní péče a její prioritní zájem, že má být hlavní 

rodina a strašně těžko se to kloubí. To podnikání, které Vás pohltí já nevím na dvacet hodin 

denně, tak pak ta rodina strádá.“ (rozhovor A)    

      Také se zmínila o odlišném způsobu mezi mužským a ženským řízením práce:  

   „Každý chlap si myslí, že to dělá správně a nechce si do toho nechat mluvit. A to je bohužel 

charakteristický rozdíl mezi ženským vnímáním podnikání a mužským. Chlap nepřipustí chyby, 

chlap nepřipustí rady a zvlášť ze strany ženského pohlaví. Kdežto žena je naprosto otevřená 

prostě všem radám, je přístupná, je partnerská, je ochotná týmové spolupráce. S muži je to 

hrozně těžké. Oni pracují tak, že dostanou problém, zabouchnou dveře a řeší si ho sami             
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a odmítnou komunikovat a sdělovat informace komukoli jinému. A pak to svoje dílo považují     

za něco nedotknutelného a odmítají konzultovat. A pak jsou hrdí na svoji práci, kterou vykonali 

individuálně. Kdežto žena, když dostane úkol, tak je ochotna a otevřena k partnerství, nedělá si 

patent na rozum, naopak považuje výsledky za kolegiální činnost. Ona není takový ten 

individualista, který pak říká – a to je moje dílo. Žena je týmová, družná, ale o to lépe pak ta 

práce i odsýpá.“ (rozhovor A)    

   Mám pocit, že rozdílný přístup tak popsala naprosto vyčerpávajícím způsobem. 

 

   7a závěr bych si dovolila vyjádřit svůj pocit z Konference v Senátu 28.6.2007 

pořádané APM, které jsem se zúčastnila, jak jsem naznačila v popisu č. 4  Komunikace 

s veřejností a médii. 

   Navštívila jsem konferenci v době, kdy jsem začínala do této problematiky pronikat, 

abych si udělala určitou představu a velmi mě oslovilo, když přítomná koordinátorka 

Mezinárodní federace podnikatelek a manažerek Gabriella Canonica ocenila přínos 

Františky Plamínkové pro české ženské hnutí, a to v anglickém jazyce. Ta se roku 1925 

stala místopředsedkyní Mezinárodní rady žen a mezi lety 1930 – 1942 byla 

viceprezidentkou Mezinárodní federace podnikatelek a manažerek (BPW). Canonica      

o ní hovořila s velkým nadšením a prohlašovala, že: „její odvaha povstat a mluvit za práva 

žen ve své zemi z ní učinily hrdinku“ nebo „byla představitelkou vize, aby ženy mohly podnikat 

a staly se tak rovnocennými partnerkami mužů" a zakončila „vždy bojovala za spravedlnost,  

za rovná práva a za mír. A my dnes bojujeme za to samé!" (vlastní poznámky z konference). 

Přemýšlela jsem během její řeči o tom, jak velké povědomí o F. Plamínkové mají asi 

občané naší země a zda jim její jméno vůbec něco řekne a došla jsem k názoru,            

že pokud by se nejednalo o lidi v akademické sféře, tak by asi výsledek nebyl valný. 

Byla uznávaná spíše ve světě a ženy kolem APM se na její odkaz snaží nezapomenout   

a naopak si její význam připomínat a vyzvedávat, a také rozšiřovat vědomí veřejnosti    

o ní. Berou F. Plamínkovou jako svůj  ženský vzor, ztotožňují se s jejím názorem,        

že ženy mají držet při sobě, aby jejich síla byla viditelná a oceňují tím ženský 

aktivismus. Tento postoj jasně vyjadřuje jejich identifikaci s ženským hnutím jako 

takovým a já jsem v sále pocit ženské sounáležitosti vyloženě cítila na vlastní kůži,       

a bylo to příjemné. Při slovech G. Canonicy jsem byla velmi potěšená a tak trochu         

i hrdá na to, že představitelka významné zahraniční organizace hovoří právě o „naší“    

F. Plamínkové, protože z jejích slov bylo opravdu možné poznat, že si jí velmi váží       

a projev byl skutečně emotivní.  
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3.2.1.1. Stručné shrnutí Asociace podnikatelek a manažerek ČR 

 

   APM byla jako právní subjekt založena roku 1990. Jako nezisková, nevládní, 

nezávislá organizace žen si za cíl klade aktivně podporovat profesionální rozvoj žen 

podnikatelek a žen v manažerských funkcích v rámci malého a středního 

podnikatelského segmentu. Sdružuje ženy, aby si vzájemně pomáhaly v profesním           

i osobním životě. 

   Do pozice prezidentky asociace byla zvolena Doc. Ing. Miloslava Umlaufová, CSc.,      

která svými zkušenostmi, vzděláním, praxí, ale zejména inspirací ze zahraničí, vznik 

iniciovala. V čele APM setrvala až do roku 2001 a v současnosti je její čestnou 

prezidentkou. 

   Postupem času se ukázalo, že o tento druh aktivismu je široký zájem a neustálá 

registrace nových členek zanedlouho vedla k zakládání tzv. regionálních klubů. 

Nejsilnější kluby působící v krajských městech některých regionů České republiky se 

dokázaly osamostatnit  a roku 2000 tak byla založena Moravská asociace podnikatelek 

a manažerek a Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek a roku 2001 Středočeská 

asociace manažerek a podnikatelek. Tyto „sesterské“ organizace sdílí stejné stanovy 

jako mateřská APM.  

  Organizace svými aktivitami a projekty (Europodnikatelka 21.století; Podnikavá žena; 

provozování klubů – finanční klub, klub životního stylu, zahraniční klub a další),      

které byly financovány formou grantů či dotací, naplňuje své poslání jakožto nezisková 

organizace sdružující ženy se stejnou problematikou a napomáhá jim touto činností 

dosáhnout vytyčených cílů. Vedení APM se snaží vybudovat takové podmínky,         

aby mohlo více ovlivňovat změny v legislativě ČR a napomáhalo tak k vytváření 

odpovídajících podmínek pro podnikání žen. Spolupráce ve státním sektoru probíhá    

na úrovni projektů financovaných z grantů, dotací atp., nejčastěji pak s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu (MPO). 

   APM spolupracuje nejen s českými ženskými neziskovými organizacemi (Česká ženská 

lobby, MAPM, STAMP, JAPM aj.), ale zároveň vyvíjí spolupráci s ženskými 

organizacemi třetích stran, a to nejen na území České republiky, ale i ve světě 

(International Federation of Business and Professional Women, Business and 

Profesional Women of Europe, Central European Business Women´s Academy a další).  
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3.2.2. Moravská asociace podnikatelek a manažerek (MAPM) 
 
   MAPM je nezávislé dobrovolné profesní sdružení, které soustřeďuje ženy 

podnikatelky a manažerky na Moravě a ve Slezsku. Svou činnost rozvíjí 

prostřednictvím čtyř regionálních klubů37 - v Brně, ve Zlíně, v Bruntále a tzv. 

Profesního klubu školského managementu, který působí v Brně a jehož cílem                

je propojení školské  a podnikatelské sféry (Stanovy MAPM). 

    

1. Vznik, členská základna  a organizační zázemí organizace 

   Po založení Asociace podnikatelek a manažerek (APM) v roce 1990, byly učiněny 

první pokusy vytvořit podobné regionální sdružení v Brně (RK Brno) už v roce 1992, 

ale tenkrát k tomu ještě nebyly vhodné podmínky. O tři roky později, v roce 1995, 

vznikl v rámci APM regionální klub se sídlem v Brně. Na základě podnětu tehdejší 

předsedkyně APM Doc. Miloslavy Umlaufové, iniciovala dne 16. listopadu 1995  

RNDr. Anna Putnová z Podnikatelské fakulty VUT první setkání. Členky tohoto nově 

vzniklého regionálního klubu APM se začaly pravidelně scházet první čtvrtek v měsíci. 

Veškerá činnost byla založena na dobrovolnosti a přátelské výpomoci členek nebo 

sponzorů (www.mapm.cz). 

   V lednu roku 2000 se brněnský regionální klub APM osamostatnil a vznikla 

Moravská asociace podnikatelek a manažerek. Soustřeďovala kolem třicítky žen, 

které se nejméně jednou měsíčně setkávaly v hotelu International na schůzkách 

s odbornými přednáškami nebo na dalších klubových akcích. Dne 16. listopadu 2000 

došlo k výrazným změnám v organizační struktuře MAPM. Členská základna, která se 

rozrostla o podnikatelky a manažerky z Ostravska, schválila nové Stanovy, rozdělila se 

na dva regionální kluby – v Brně a Ostravě, nově byla vytvořena Centrála MAPM 

(www.mapm.cz).  

   Prezidentkou MAPM byla na čtyři roky zvolena Ing. Olga Girstlová, která se poté 

stala předsedkyní RK Brno a důkazem, že si ji členky i vedení MAPM opravdu váží je 

skutečnost, že byla opětovně navržena na post prezidentky od roku 2008. Dopis ohledně 

návrhu její kandidatury obsahuje příloha č. 6.  

                                                 
37 Základní organizační složkou MAPM se samostatnou právní subjektivitou je regionální klub. 
Regionální kluby vznikají rozdělením členské základny, případně oddělením od existujícího klubu tak, 
aby minimální počet členek v klubu byl pět. Za okamžik vzniku klubu je považován den, kdy členské 
shromáždění o dělení rozhodlo (Stanovy MAPM).  
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   Aktivní působení regionálního klubu v Ostravě se však nepodařilo udržet a zanikl, 

nicméně se plánuje jeho obnovení. Ale roku 2004 vznikl regionální klub Zlín a roku 

2006 regionální klub Bruntál, takže v současnosti fungují kluby tři (rozhovor B). 

   Respondentka o vzniku MAPM a o počtu členek v regionálních klubech vypovídá:  

   „Po založení Asociace podnikatelek a manažerek v České republice se postupem času její  

působení začalo celoplošně krystalizovat, protože každý ten region je jiný. Je tedy lepší mít 

asociaci pro určitý region, protože je potom jednodušší komunikovat s politiky, s jinými 

organizacemi, ale nicméně pořád spolu spolupracujeme.“ (rozhovor B) 

     „Jinak asi dva roky zpátky jsme uvažovaly, jak se dostat ještě na sever Moravy, tak jsme si 

s paní xxx, kterou já jsem znala ze školení, řekly vlastně tu vizi, jí se to moc líbilo a založila klub 

Bruntál. V současné době je jich tam pokud se nepletu dvanáct, ale zase je to na netu. Zlín ten 

už fungoval předtím a plánuje se otevření Ostravy. V Brně nás je v současné době 38.              

Což si myslím, že je fajn.“ (rozhovor B) 

    Přestože kluby nemají masovou členskou základnu, jsou klubové aktivity 

předpokladem pro zachování kontinuity práce MAPM v daném regionu a platformou, 

na které se mohou ženy  setkávat, poznávat se osobně, vyměňovat si zkušenosti, získat 

nové informace prostřednictvím odborných přednášek a vybrat si školení šitá na míru, 

diskutovat se zajímavými hosty a společně organizovat společenské a vzdělávací akce 

pro podporu  dalšího vzdělávání a rozvoje podnikatelek a manažerek. Tradicí se stala 

dvě společenská setkání do roka - letní Klobouková Party a předvánoční Barborka Party 

(Informační leták MAPM). 

 

   Přerod ze servisní do participační funkce (Frič, Šilhánová, 1997) je popsán 

dotazovanou takto: 

   „�ejprve jsme se jako ženy chtěly sdružit proto, abychom si mezi sebou předávaly zkušenosti.           

A fantasticky se to pak překlopilo do toho – pojďme je dávat dál! Pojďme mezi nás začlenit nové 

a zkusme jim pomoci, protože my už nějaké zkušenosti máme. �a začátku to tedy byla malá 

skupinka žen, které se nějak scházely, aby si předaly svoje zkušenosti a přerostlo to k tomu,      

že už jsme vnímány nejenom Brnem - politiky, ale i Prahou a světem, že organizace existuje,   

má historii, má program, má vizi a umí ty ženy zaštítit a umíme si pomoct.“ (rozhovor B) 

   Členství je dobrovolné a může být řádné, kolektivní a čestné a podle stanov odpovídá 

podmínkám členství APM. Členky přijímá vedení regionálního klubu na základě 

přihlášky a po uhrazení členského příspěvku, který se letos zvýšil ze dvou tisíc na tři. 

V současné době MAPM sdružuje ve všech klubech kolem sedmdesáti členek (Stanovy 
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MAPM). Muži nemohou být členy MAPM, což poukazuje na jasně proženskou 

neziskovou organizaci podle Chaloupkové (2007) se stejným zaměřením jako APM. 

   Sama respondentka k tomu uvádí: 

   „Ve stanovách máme, že to není pro muže, jsou tam opravdu jenom ženy. Ale není to nic,      

že jsme nějaké feministky nebo někoho diskriminujeme. Loni v klubu Bruntál už vznikl fanklub 

mužů. Muži jsou velmi vítáni a zváni na naše akce.“ (rozhovor B) 

   V úryvku je patrný spíše než negativní postoj k feminismu obava MAPM z toho,    

aby nebyla vnímána okolím jako „extrémní“ skupina žen (Havelková, 2004). 

      Orgány MAPM jsou: valná hromada MAPM, rada MAPM, prezidentka MAPM                          

a viceprezidentka MAPM, revizní a kontrolní skupina MAPM a centrála MAPM. 

(Stanovy MAPM). MAPM tak naplňuje rysy organizací neziskového sektoru dle 

definice Salomona (1996). 

 

2. Charakteristika činností organizace a její cíle  

   MAPM se svou činností snaží o vytvoření takového prostředí, kde mohou podnikající 

ženy, a také ženy ve vyšších manažerských pozicích vzájemně komunikovat                  

a vyměňovat si informace. To se také ukazuje jako velmi přínosné pro další rozvoj 

podnikatelských, obchodních a manažerských aktivit žen v ČR, jelikož MAPM slouží   

k výměně zkušeností, navázání osobních i obchodních kontaktů, k inspiraci, k dodání 

odvahy pustit se do něčeho nového. Současně sdružení přispívá ke vzdělávání žen         

a jejich osobnímu i profesnímu rozvoji a v obecné rovině propaguje ženské podnikání, 

přičemž je důraz kladen zejména na oblast malého a středního podnikání (Výroční 

zpráva 2005). Zcela tak plní všechny funkce ženských organizací (Chaloupková, 2007). 

   „Záslužným činem“ MAPM bylo zřízení Asistenčních center pro podporu podnikání 

žen, která fungující v Brně a ve Zlíně od roku 2005 a jsou na základě precizně 

zpracovaného projektu podporována z evropského programu EQUAL a dají se  u nás 

považovat za pilotní (rozhovor B). Projekt Asistenční centra se snaží pomoci ženám, 

které chtějí začít s podnikáním, již podnikajícím ženám, které potřebují odbornou 

konzultaci v určité oblasti, nezaměstnaným ženám, pro které je podnikání řešením 

obtížné životní situace, ženám na mateřské dovolené, které se vracejí do pracovního 

procesu a hledají nové pracovní příležitosti, ženám ve středním věku či několik let před 

důchodem, které ztratily práci nebo hledají nové zaměstnání, absolventkám SŠ a VŠ, 

ženám se sníženou pracovní schopností a ženám invalidním (Brno Business, 2006). 
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   Členka MAPM tvrdí, že systém podpory podnikání, který v současnosti v ČR existuje, 

dosud nezohledňoval specifický přístup k podnikání žen, jako je tomu již v mnoha 

zemích EU. Jedním z hlavních cílů těchto center je poskytovat ženám bezplatně 

konzultace jejich podnikatelských záměrů, nejrůznější rady a školení. Hlavním rysem je 

pak individuální přístup, soustavný kontakt a zohlednění specifických problémů i potřeb 

podnikatelek a dle respondentky také semináře s širokým zacílením: 

   „Poradenství v našich centrech doplňujeme odbornými semináři a vybíráme témata, která se 

ženám osvědčí. Jak si třeba levně udělat webové stránky, jak se připravit, když jdu na obchodní 

jednání, jak komunikovat s budoucími zákazníky, jak zvládnout konflikt.“ (rozhovor B) 

   Zacílením pomoci na širokou škálu žen, které se při procesu svého zapojování          

do trhu práce setkávají s různými bariérami, které mnohdy neumí samy překonat         

a vymýšlením nových strategií jak jim pomoci se MAPM vyznačuje kromě funkce 

servisní také funkcí inovační, komunitní  a demokratizační dle Friče (1997). 

 

   Jedním z nejúspěšnějších projektů MAPM ve spolupráci s Jihočeskou asociací 

podnikatelek a manažerek (JAPM) a Středočeskou asociací podnikatelek a manažerek 

(STAMP) byl Mentoring, který byl představen na konferenci v roce 2001 a realizován  

v letech 2001 až 2003 ve spolupráci s časopisem Reflex. Na základě profilů 

podnikatelek v časopise a následného zájmu čtenářek vznikly dvojice, kdy se zkušené 

ženy podnikatelské sféry staly na dobu tří měsíců mentorkami pro začínající 

podnikatelky nebo ženy, které se teprve chtěly vydat do světa podnikání. Silně se tak 

projevily výhody předávání praktických zkušeností, které se ukázali jako velice důležité 

v podpoře žen, budoucích podnikatelek (Informační leták, 2003). 

   „Osvědčil se nám projekt Mentoring, kde i já jsem byla mentorkou a měla jsem k sobě paní,           

která začínala a nechala jsem jí opravdu nahlédnout pod pokličku u své vzdělávací agentury. 

Chodila za mnou, jezdila se mnou na kurzy a nechávala jsem ji, ať tam úplně nasává tu 

atmosféru. Účastnila se přípravy materiálů i zpracovávání nabídek. Viděla na kurzu,              

jak postupuji já, a pak už si to začala zkoušet sama.“ (rozhovor B) 

  Tato aktivita je podle mého důkazem vzájemné ženské podpory, kdy se méně zkušené 

vztahují k úspěšným kolegyním, které jim pomáhají, což je známkou toho, že mezi 

ženami panuje značná solidarita, kdy jsou ty úspěšnější ochotny sdílet své zkušenosti   

a know-how s jinými ženami a nenechávat si je pro sebe, aby pak mohly i další ženy 

uspět v genderově stereotypním světě práce, jelikož sdílí kolektivní přesvědčení, které je 

formováno uvnitř organizací jakou je MAPM, která jim tuto spolupráci umožňuje          
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a posiluje se tak ženská identita. Tato interpretace tak podle mě odpovídá trendu 

affidamento (Havelková, 1992) a současně sociálnímu hnutí (Diani, 1992) a novému 

sociálnímu hnutí (Znebejánek).  

   „…je to hlavně o obrovské lidskosti si s tím člověkem promluvit, a i když přijde s nápadem,          

který zřejmě nemusí fungovat, což už my, které dlouho podnikáme, dokážeme rozpoznat, tak ho 

hned neodbýt, ale otázkami vést jako proč zrovna tak.“ (rozhovor B) 

 

   3. Spolupráce se státními institucemi a financování organizace 

   Spolupráce se státními institucemi a jejich zástupci,  kteří mohou svou otevřenou 

podporou přispět ke změnám vnímání problematiky podnikání žen v České republice, 

jejího pochopení a přijetí, je z tohoto hlediska velmi důležitá. Často však naráží           

na mantinely „mužského světa“, ale s tímto se setkávají všechny „prožensky“ založené 

organizace. Byť dle rozhovoru s členkou MAPM je tato spolupráce v rámci 

Moravskoslezského kraje podstatně pružnější, což dokazuje úryvek:  

   „Spolupráce se státními institucemi je výborná! Opravdu nemohu říct půl slova. Ať už se 

jedná o regionální komory, ať je to ministerstvo, vždycky je tam velká podpora. Buď je máme 

jako další partnery v projektu a pokud my uděláme třeba konferenci nebo manažerskou snídani, 

tak přijdou a podpoří nás. Mají zájem vědět, co se vůbec děje. Protože ví, že my jsme k těm 

podnikatelským subjektům blíž než oni. Jednala jsem třeba čtrnáct dní v Brně na magistrátu 

s prvním náměstkem primátora, který nám řekl: „mě to moc zajímá, co pro lidi děláte. Víte co, 

pojďme se domluvit, že magistrát vám dá místnost a ozvučení, dáme téma, co město Brno 

udělalo pro lidi. A vy budete naši partneři, protože vy jste nejblíže.“ Takže plánujeme a uděláme 

to asi na podzim. Líbí se mi to, nikde jsem nenašla jakoby zavřené dveře. Je pěkné,                   

že organizace se z těch pěti lidí rozrostla tak, že je o nás slyšet a ví se, že to nejsou – když to 

přeženu – kávové dýchánky, ale že nám opravdu jde o lidi. A že je to pořád o té komunikaci.“ 

(rozhovor B) 

   Je zde řečeno, že MAPM měla na počátku členek pět, a odpovídá tak vznikajícím 

ženským sdružením na počátku devadesátých let (Hašková, Křížková, 2006). 

 

      Co se týče snah o změny v legislativě, tak se zde respondentka odvolala na členství 

MAPM v  České ženské lobby od roku 2007, v rámci které se tyto aktivity řeší, 

přičemž ženské organizace sdružené v České ženské lobby jsou o nejrůznějších akcích 

informovány a někdy například vyzvány, aby se připojily k petici či otevřenému dopisu, 

což podle svého uvážení mohou udělat. Ale celkově je to podle jejích slov těžké.   
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   „Je to těžké. Sleduje se vývoj politiky a podobně. Podávaly se dopisy politikům kvůli 

zastoupení žen ve vládě. Reaguje se třeba na reklamy, které jsou proti ženám. Takže to dění se 

sleduje jakoby z více stran. V rámci akce Brno Business Breakfast proběhla tisková konference, 

které se zúčastnili zástupci vlády a hovořilo se například hodně o rekvalifikacích. My jsme si 

vlastně daly za cíl tlačit na zastoupení na magistrátu města Brna, aby se tyto procesy urychlily. 

Úřady práce a podobně, aby to netrvalo tak hrozně dlouho.“ (rozhovor B) 

   Informativní leták MAPM o akci Brno Business Breakfast je součástí přílohy č. 5.  

 

   Díky členství v České ženské lobby si MAPM obrovsky rozšířilo kontakty,               

má možnost zabývat se rozsáhlým spektrem ženské problematiky a jasně se tak připojilo 

k českému ženskému hnutí, stejně jako APM.  

 

Hospodaření i financování MAPM je řízeno úplně stejnými pravidly jako APM.  

 

4. Komunikace s veřejností a médii 

   Pro oslovování veřejnosti je zapotřebí nejen více komunikačních kanálů, ale zároveň 

udržování a rozvíjení vztahů v mediálním světě obecně. Jak uvádí respondentka: 

   „Je potřeba víc komunikačních kanálů. �ejenom, že funguje takový ten lavinový efekt,           

že někdo byl spokojen a řekne další obrať se tam, ale jsou informace na webu, jsou informace 

pokaždé, když jsou konference, tak se o tom hodně mluví. Letáčky a inzeráty v novinách a zase 

takové, které ty ženy většinou čtou. Dělají se rozhovory, třeba o tom Mentoringu bylo v časopise 

Marriane, v Brně je zase Brněnský Business a podobné časopisy, takže tam nám taky čas         

od času redaktorky vyjdou vstříc.“ (rozhovor B) 

 

   V rámci mediální strategie se MAPM snaží o soustavné vytváření pozitivního obrazu 

ženy - podnikatelky ve společnosti a o uznání jejího přínosu na celospolečenské úrovni. 

Tvrdí, že příznivé společenské klima již samo o sobě vytváří jistý druh podpory, 

kterému se dosud pracujícím a podnikajícím ženám nedostává v dostatečné míře 

(www.mapm.cz). Toto zmiňuje také Křížková (2006) ve formě doporučení pro dosažení 

většího podílu žen na vedoucích a řídících pozicích.  

 

   Co se týče veřejnosti, jsou většinou prezentované cíle, vize a záměry asociace 

vnímány pozitivně. Je ovšem zapotřebí říct, že pouze v případě prokazatelného přínosu. 

Velká část veřejnosti nemá představu co se děje tzv. „pod pokličkou“ a jakými procesy 

musí ta aktivita, či ten projekt projít. 



 - 58 - 

   Postoj veřejnosti vůči MAPM zhodnotila její členka takto: 

„Oni většinou chtějí už ty konkrétní výsledky. A co jste tím dokázaly, že jste získaly podporu? 

Vzniklo tolik a tolik udržitelných míst, tolik firem a ty firmy fungují. Jde o to, že státu to přináší 

dál peníze. Ti lidé nejsou na úřadu práce.“ (rozhovor B)  

 

5. Vytváření interakcí s jinými organizacemi 

   Za velmi významné považuji členství MAPM v České ženské lobby, díky němuž 

může participovat na skutečně mnoha zajímavých akcích. Společně s ní tak může 

jednodušeji a se silnou podporou a zázemím vyjadřovat názory a snažit se například      

o změny v legislativě apod.  

   Názornou ukázkou spolupráce, předávání informací a aktivní komunikace se členkami 

různých organizací je např. seminář pořádaný organizací WOMPASS – strategické        

a inspirativní setkání žen, s mottem: „V krizi – čas pro společnou vizi!“, pod záštitou 

Ministerstva pro lidská práva a menšiny ČR. Po semináři pak jedna ze členek 

zformulovala veškeré body semináře včetně věcných informací a rozeslala formou 

emailu širokému okruhu asociací. Z toho vyplývá velká snaha si navzájem pomoci        

a informovat se o rozličných akcích (Pozvánka na seminář, e-mail MAPM).       

Program semináře tvoří přílohu č. 4. 

 

   MAPM navázala za dobu své existence již řadu kontaktů s jinými organizacemi, 

institucemi a sdruženími na regionální, národní i mezinárodní úrovni, což přineslo nejen 

možnosti spolupráce, ale zároveň nové poznatky, informace a zkušenosti. . 

    Například uvádím spolupráci s Gender centrem v Praze a v Brně, se kterými má 

MAPM konkrétní zkušenosti ze společných aktivit (účast na seminářích, konferencích, 

klubových setkáních apod.). Tyto organizace se podílí na celé řadě průzkumů a mají 

velmi dobře propracovaný informační systém v elektronické podobě, který se týká 

gender problematiky (Výroční zpráva, 2004).  

   V rámci Evropy má MAPM nejlepší vztahy s organizacemi podobného zaměření 

v sousedních zemích – Slovensku (TOP centrum podnikatelek), Rakousku a �ěmecku, 

ale také ve Španělsku, Irsku a Itálii. Tato dlouhodobá spolupráce se stejně zaměřenými 

organizacemi v zahraničí obohatila MAPM o velké množství informací, týkajících se 

fungování a systémů nejrůznějších forem podpory ženského podnikání. Ať se jedná        

o Itálii, kde MAPM úzce spolupracuje s Obchodní a hospodářskou komorou v Udine, 

jejíž součástí jsou velmi dobře a úspěšně fungující centra pro podporu podnikání žen, 
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které členky MAPM navštívily a měly příležitost sledovat, jak detailně  se konzultantky 

těchto center věnují začínajícím podnikatelkám a analýzám jejich předpokladů            

pro realizaci podnikatelských záměrů. Rovněž Německo a Rakousko mají zpracovány 

určité typy podpor pro ženské podnikání nebo pro podporu funkčního propojení rodiny 

a kariéry (Výroční zpráva, 2005). 

 

6. Hodnocení činnosti 

   Podle dotazované je úspěchem MAPM prosazení a úspěšný rozvoj projektů 

financovaných formou dotací a grantů např. Asistenční centra pro podporu podnikání 

žen, Mentoring a celá řada dalších, které jsou jasnou vizitkou úspěšného fungování 

asociace jako celku. Dále je to pak rostoucí členská základna a aktivní rozvoj 

podnikatelských aktivit mezi členkami. Dle jejích slov:  

   „Úspěchem jsou projekty a založení firem, a že klub se rozrůstá dál, a že se to čím dál tím víc 

profiluje opravdu jako na business. A problém je ustát, že pokud k nám chodí nové, tak jejich 

bariérou je myšlenka, že stát se členkami této organizace jim určitě obrovsky zvýší obrat.      

�ebo na první schůzku už si donesu své výrobky a ony, když jsem členka, tak to budou kupovat. 

A nebo je projekt, který je přece o tom, že já přijdu a oni mi dají peníze. Říct, že o tomhle to 

není, že je to přesně v hlavě, že je to o tom předávání zkušeností a pomoci nasměrovat na tu 

cestu. Že sama vím, když já jsem podnikala, tohle jsem neznala a měla jsem obrovské problémy 

jak založit firmu, co dělat, jestli o tu službu bude zájem. Byla bych bývala ráda, kdybych si        

o tom mohla vůbec s někým promluvit.“ (rozhovor B) 

    

7. Sebereflexe, artikulace ženské otázky 

   Na základě rozhovoru s členkou MAPM mohu uvést, že se jako asociace považují               

za ženskou organizaci a vnímají se i jako součást širšího hnutí. Vzájemná spolupráce 

s podobnými organizacemi a vědomí významu této spolupráce je toho důkazem 

(rozhovor B). 

   Problematiku feminismu a používání tohoto termínu chápe respondentka následovně: 

   „Hodně se o tom teď mluví, a když bych to řekla úplně tak, jak bych to našla třeba ve 

slovníku, jako čistě feminismus, tak si myslím, že se za něj nepovažujeme, protože pořád bych 

řekla, že máme rády, když muž nám vysloví poklonu, když nám pomůže s dveřmi, pomůže 

s taškami a vnímáme se jako partneři. Co se týče vstupu mužů do organizace - tím, že bylo 

nastaveno, že jsme ženská organizace, vyřešily jsme to tím fanklubem. �a všechny akce jsou 

muži velmi zváni. A mužům se to líbí.“ (rozhovor B) 

   Pojem chápe „negativně“, avšak jedná se o její osobní pohled a interpretaci.  
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3.2.2.1. Stručné shrnutí Moravské asociace podnikatelek a manažerek 

 

   MAPM byla založena roku 2000 jako nezávislé dobrovolné profesní sdružení,       

které soustřeďuje ženy podnikatelky a manažerky na Moravě a ve Slezsku a do pozice 

prezidentky MAPM byla zvolena Ing. Olga Girstlová. Svou činnost rozvíjí 

prostřednictvím regionálních klubů - v Brně, ve Zlíně a v Bruntále. 

   MAPM vytváří takové prostředí, kde mohou podnikající ženy, a také ženy ve vyšších 

manažerských pozicích vzájemně komunikovat a vyměňovat si informace. Napomáhá     

k výměně zkušeností, navázání osobních i obchodních kontaktů, získání informací         

a dovedností, k inspiraci a k dodání odvahy pustit se do něčeho nového.            

Současně sdružení přispívá ke vzdělávání žen a jejich osobnímu i profesnímu rozvoji     

a propaguje ženské podnikání.  

   Základem práce MAPM je klubová činnost a vzdělávací semináře. MAPM například 

zřídila Asistenční centra na podporu ženského podnikání, která s velkým úspěchem 

fungují v Brně a ve Zlíně. Jedním z hlavních cílů těchto center je poskytovat ženám 

bezplatně konzultace jejich podnikatelských záměrů, nejrůznější rady, informace           

a školení. Aktivní a organizovanou práci dokazují úspěšné projekty, které MAPM 

realizovala, nebo na kterých spolupracovala (např. Asistenční centra pro podporu 

podnikání žen, Mentoring aj.).  

   Vedení MAPM spolupracuje se státními institucemi a jejich zástupci za účelem 

podpory žen v podnikatelské činnosti. Zejména jsou to ministerstva (MPO, MPSV), 

vláda a parlament ČR, krajské úřady, magistráty a další. Jakožto nezisková organizace 

prosazuje své projekty díky grantům, dotacím, strukturálním fondům atp. 

   Podporu rozvoje ženského podnikání vnímá MAPM jako jednu z možností, jak zvýšit         

pracovní uplatnění žen na trhu práce a zúročit  potenciál, který aktivní ženy mají.     

Tuto podporu ženského podnikání chápe asociace komplexně, neboť hlavním cílem je 

vytvoření systému podpory pro rozvoj ženského podnikání v České republice. 

   MAPM aktivně spolupracuje s rozličnými ženskými organizacemi u nás (STAMP, 

JAPM, Česká ženská lobby aj.), ale také s organizacemi v zahraničí (TOP centrum 

podnikatelek SR, asociace v Rakousku, Německu, Španělsku, Udine a dalších). 
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3.2.3. Celkové shrnutí výsledků výzkumu 

 

   Vzhledem k tomu, že jsem již během představování organizací průběžně sledovala,              

zda naplňují znaky teoretických východisek, dovolím si odpovědět na výzkumné otázky, 

které iniciovala teoretická část, již pouze stručnou rekapitulací, a to na příkladu APM, 

který platí bez výhrad i pro MAPM. 

 

   Asociace podnikatelek a manažerek České republiky byla založena roku 1990      

díky iniciativě, zájmu, a také prostřednictvím ženských vzorů ze zahraničí, jimiž se 

inspirovala paní Umlaufová a uskutečnila tak první krok ke sdružení podnikavých         

a podnikajících žen za účelem vzájemné pomoci po roce 1989. APM byla založena díky 

zahraničnímu impulsu a vznikla tak díky exogennímu vlivu (Vodrážka, Hašková, 

Křížková, 2006). Členství v APM není početně limitováno a organizace není uzavřenou 

skupinou. Svou organizační strukturou (shromáždění APM, rada APM a revizní 

skupina APM), oddělením od státní správy, nerozdělováním zisku, samosprávností        

a dobrovolností naplňuje APM pět rysů neziskových organizací podle Salomona (1996).  

   V APM pracují v současné době čtyři zaměstnankyně na plný úvazek a provozuje také 

několik kanceláří pro své kluby, načež můžeme vypozorovat shodné rysy 

s profesionalizací (Hašková, 2005), kterou APM postupně procházela díky integraci ČR 

do EU (díky jejím požadavkům). Po našem vstupu do EU se APM snaží využívat 

podpory strukturálních fondů, avšak projekty jsou velice náročné jak časově,              

tak finančně. Financování APM je oproti jejím začátkům (dotace státu z „rozvojového“ 

financování) těžší a stále tak zůstává jejím největším problémem.  

   Důležitým aspektem APM je, že pomáhá ženám budovat jejich „sociální kapitál“        

a podílí se tak na rozvoji občanské společnosti, jejíž fungování je jednou z podmínek 

existence demokratické společnosti (Rakušanová 2005). 

   Svými rozsáhlými aktivitami slouží APM zejména zájmům svých členů, a má tak 

funkci vzájemně prospěšnou, ale je otevřená i všem, kdo jejich služby potřebuje,       

čímž má i charakter veřejně prospěšné neziskové organizace (Frič, Šilhánová, 2001).  

   Poskytuje dobrovolně služby ženám, které své potřeby nemohou uspokojit jinde         

a vychází z jejich skutečných požadavků, čímž naplňuje funkci servisní (Frič, 1997), 

která byla důležitá při zrodu APM a přešla i do participativní funkce (Frič, 1997), 

protože ženy se prostřednictvím sdružování v neziskových organizacích snaží vyjádřit 

své společné zájmy a požadavky a chtějí je společně řešit. Když ji osloví státní správa 
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s prosbou o radu v záležitostech týkajících se například finanční podpory pro sektor 

malého a středního podnikání, kde je APM nejblíže realitě, tak ráda vyhoví – a to 

bezplatně, ale pak přebírá jistý podíl na spolurozhodování orgánů veřejné moci.  

   Tím, že APM nastoluje společenské otázky týkající se podpory rovných příležitostí 

mužů a žen na trhu práce, a zároveň hledá nové cesty a postupy pro jejich řešení,       

plní funkci inovační. Tím, že mezi ženami posiluje i pocity solidarity a komunity 

naplňuje funkci komunitní, a protože ženy pak společně vytvářejí protiváhu státu a vlivu 

tržní ekonomiky, plní APM i svoji demokratizační funkci  (Frič, 1997). 

   Za dobu své existence APM uspořádala každoročně mnoho různých aktivit (semináře, 

odborné kurzy, přednášky a poradenství) a mnoho dalších profesních a společenských 

setkání žen podnikatelek a manažerek, má rozsáhlé kontakty v mezinárodních 

organizacích a spolupracuje na spoustě projektů podporujících postavení podnikatelek      

a manažerek. Vykazuje naprosto zřejmé proženské aktivity a řadí se tak do ženských 

organizací aktivních v oblasti profesionálního rozvoje žen a rovných příležitostí na trhu 

práce a postavení žen ve společnosti obecně a plní všechny jejich hlavní funkce 

(sociálně-psychologická pomoc a poradenství, vzdělávací projekty, expertní činnost                                   

i zprostředkování informací a kontaktů) dle Chaloupkové (2007). 

   Jasné je i zařazení APM podle její činnosti do „klasických“ nestátních neziskových 

organizací a klubových a profesních sdružení (Marksová-Tominová, 2004). 

   Kromě oficiální činnosti APM vykazuje i jiné proženské aktivity, například 

připomíná ženské vzory z minulosti a informuje o nich veřejnost, a tak pomáhá 

rozšiřovat  povědomí veřejnosti o významu ženského aktivismu, což považuji za jakousi 

„extra angažovanost“ organizace, která tak vystupuje a angažuje se velmi občansky,      

a to je velkým přínosem pro celou občanskou společnost a považuji to za nové zjištění.  

   Ženské aktivity v rámci APM mají nejen sociální, ale i existenciální „sebepodpůrný 

efekt“ (Vodrážka, 2006).  

   Podle mě se dá přeneseně vysledovat i souvislost APM s trendem affidamento 

(Havelková, 1992), a to díky postupné proměně uvnitř ženské pospolitosti. Ženy,     

které APM zakládaly, pochopily,  že pokud budou ženy s podobnými problémy stát     

ve společnosti izolovaně, nic se tím nevyřeší, a tak jim byl postupně díky                   

tzv. „sebenalézání“ a sdružování otevřen prostor pro artikulaci specifického                   

a společného ženského údělu na pracovním trhu, a to uvnitř ženské skupiny APM.     

Byl tak potvrzen charakter dobrovolnictví při vzniku APM (včetně publicity ženského 

problému v podobě vydávání brožur vlastními zdroji z členských příspěvků), přičemž si 
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díky postupnému sílení skupiny posléze dovolily vyslovovat i požadavky na změny 

v legislativě kvůli dosažení rovnoprávnosti, avšak rozdíl s trendem affidamento             

je v tom, že si aktérky uvědomily již na počátku vzniku APM,  že nadvláda mužů 

prorůstá celým světem každodenních společenských vztahů, a že je tudíž nutné, aby si 

ženy osvojily mužská pravidla hry, protože pouhé zajištění formálních zákonných práv 

samo o sobě nemůže problém genderové nerovnosti a zažitých stereotypů vyřešit.    

Byla tak vytvořena nová ženská identita, která byla výsledkem vnímání žen sebou 

samých tak, že vím, že jsem ženou a vím, co mohu jako žena přinést, přičemž se 

nemusím vyrovnávat mužům, a díky zázemí, které mi poskytuje APM, se to nebojím 

spolu s dalšími ženami zkoušet prosadit skrz požadavky na legislativu ohledně 

uplatňování rovnosti mužů a žen na pracovním trhu.  

   Významným posunem je tedy to, že se pěstuje nová ženská solidarita, vzájemná 

podpora a důraz je kladen na vztahování se k ženským autoritám (slavným ženám – 

např. Plamínková, ale i v podobě pomoci mentoringu: úspěšná/začínající podnikatelka).  

   APM se za ženskou organizaci považuje a vnímá se i jako součástí evropského 

ženského hnutí. Feminismus vnímá pozitivně a apeluje zejména na jeho negativní 

vnímání ve společnosti díky diskreditaci komunistickým režimem (Havelková, 2004). 

Díky propojení APM s ostatními ženskými organizacemi, a také díky členství      

v České ženské lobby se potvrzuje i povaha sociálního hnutí dle Dianiho (1992)             

a nového sociálního hnutí  dle Znebejánka (1997).      

   APM zdůrazňuje též genderové stereotypy týkající se managementu a podnikání 

(Křížková, 2006) a klade si za základní cíl rozvíjet osobnost ženy a její plnou realizaci 

při naplňování jak funkce matky, tak seberealizaci při naplňování profesní funkce, 

přičemž výzkum potvrdil, že se APM věnuje ženské otázce velice komplexně,            

její členky jsou aktivní i v jiných oblastech nad rámec standardního programu, a působí 

tak občansky velmi angažovaně.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 64 - 

 

   Na základě předchozí interpretace organizace APM s teoretickými východisky,     

která lze vztáhnout i na druhou zkoumanou organizaci MAPM, můžeme krátce shrnout: 

� z hlediska obecných funkcí a typologií uvedených v teoretické části práce 

vykazují obě stejný charakter 

� plní funkce, které neziskovým organizacím připisuje Salomon (1996) - míra 

institucionalizace, soukromá povaha, nerozdělování zisku, samosprávnost           

a dobrovolnost 

� plní funkce organizací vzájemně prospěšných i organizací veřejně prospěšných 

(Frič, Šilhánová, 1997) 

� plní funkce servisní i participativní (Frič, 1997) i inovační, komunitní,                 

a  demokratizační (Frič, 1997) 

� řadí se do ženských organizací aktivních v oblasti profesionálního rozvoje žen    

a rovných příležitostí na trhu práce a postavení žen ve společnosti obecně 

(Chaloupková, 2007) 

� plní všechny hlavní funkce ženských organizací (sociálně-psychologická pomoc 

a poradenství, vzdělávací projekty, expertní činnost i zprostředkování informací 

a kontaktů) (Chaloupková, 2007) 

� dle činnosti patří do „klasických“ nestátních neziskových organizací a klubových 

a profesních sdružení (Marksová-Tominová, 2004) 

� jejich určení jako ženských nestátních neziskových organizací je s ohledem    

na teoretická východiska naprosto legitimní 
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IV. Závěr 

 

   V předložené práci jsem si dala za cíl přiblížit další oblast působení ženských 

neziskových organizací a zaměřila jsem se na organizace podporující podnikatelky         

a manažerky. Snažila jsem se poskytnout obraz dvou vybraných organizací a přispět 

k rozšíření poznání další formy ženského aktivismu v České republice, který nebyl 

dosud hlouběji zkoumán, a zařadit tyto organizace do kontextu české občanské 

společnosti. 

   Na základě toho, že hlavním cílem bylo tento fenomén popsat, zvolila jsem 

kvalitativní výzkumnou strategii, kterou jsem realizovala pomocí případové studie. 

Metodami při sběru dat mi byly zejména rozhovory pomocí návodu, studium 

dokumentů (zúčastněné pozorování bylo pouze pro doplnění) a následovala analýza 

získaného materiálu pomocí triangulace. Výsledkem je popis dvou organizací 

vycházející ze sedmi tematických oblastí, na jehož základě jsem se pokusila vybrané 

organizace s využitím teoretických východisek zařadit do kontextu české občanské 

společnosti, zdokumentovat jejich charakter a zjistit, do jaké míry naplňují                   

ve společnosti znaky funkcí, popsaných v teoretických východiscích. 

   Reflexe aktérek skrz uskutečněné rozhovory oživila popis tím, že přispěla díky svému 

zúčastněnému „vhledu“ k hlubšímu poznání konkrétního segmentu ženského 

občanského aktivismu v České republice, což bylo cílem této práce. Snažila jsem         

se o představení dalšího působení ženských neziskových organizací a ukázalo se,         

že jejich aktivity jsou na tomto poli mnohem rozsáhlejší než by se na první pohled 

mohlo zdát. Věnují se ženské problematice s neskutečným nasazením a zaujalo mě,        

že vedle svého standardního programu na podporu podnikatelek a manažerek, vystupují 

občansky velmi angažovaně i v jiných oblastech. Jejich pracovní vytížení je obrovské,  

a to, že se zabývají ještě při náročném zaměstnání aktivitami v ženských neziskových 

organizacích, si dle mého zaslouží veliký obdiv a respekt. Proto bych byla ráda, kdyby 

má práce tematicky posloužila k inspiraci pro další studenty/ky - badatele, protože tento 

druh aktivismu si pozornosti nepochybně zaslouží.    

   Při psaní své práce jsem se dozvěděla, že vznikla asociace další, a to Asociace 

podnikatelek a manažerek západních Čech, což značí, že ženy mají stále chuť a zájem 

sdružovat se za cílem si pomoci. Domnívám se, že by mohlo být například zajímavé 

porovnat všech pět asociací mezi sebou či historiografická rekonstrukce některé z nich.  
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Příloha č. 1: Přehled základních typů nestátních neziskových organizací v ČR 
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Příloha č. 2: Přehled tematických okruhů polostrukturovaného rozhovoru 
 

 

Schéma rozhovoru – tematické okruhy 
 
 
 

1. Základní představení organizace 
 
Mohla byste mi sdělit základní informace o vaší organizaci a celkově ji tak 
představit? 
 
Jak organizace vznikla? 
Kolik má asociace členek a jak do ní lze vstoupit? Co jim členství přinese?  
Mohou být členy také muži?  
Provozní zázemí organizace – členská základna, organizační struktura 
 
 
 

2. Činnost a cíle organizace 
 
Povězte mi prosím něco o činnostech organizace a jaké jsou její cíle? 
 
Jaké jsou cíle a náplň činnosti? K čemu je asociace dobrá? 
Jak je zajišťována činnost organizace? 
Jak své cíle prosazují? 
Jakým způsobem tvoříte agendu konferencí a seminářů? Inspirujete se přáním členek? 
Jak probíhají klubové aktivity? 
Snažíte se o změny v legislativě? – jako cíl 
 
 
 

3. Komunikace navenek – veřejnost, média 
  
Jak vůbec probíhá vyjednávání mezi hlavními aktérkami a cílovou skupinou 
(podnikatelky)? 
 
Na koho se organizace obrací? Koho chtějí oslovit? 
Ozývají se samy nebo se je snažíte nějakým způsobem oslovit? 
Je možné pomoci ženám s rekvalifikací v rámci činnosti vaší organizace? 
Dokážete pomoci mladým začínajícím podnikatelkám nebo ženám, které zatím ještě 
váhají začít podnikat? 
Máte nějaké zkušenosti s médii v rámci prezentace vaší organizace? 
Jak hodnotíte postoj veřejnosti k vaší organizaci, cítíte vůbec nějaký?  
Snažíte se dostávat do podvědomí nepodnikatelské veřejnosti? 
Jak probíhá spolupráce  se státními institucemi? Jak hodnotíte jejich postoj? 
Je těžké hájit zájmy žen podnikatelek a manažerek u vládních, státních institucí či 
orgánů? 
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4.  Spolupráce s jinými organizacemi 

 
Existují podobně zaměřené organizace a spolupracujete s nimi? 
 
Jakou má tato spolupráce podobu a jak ji hodnotíte? 
Mají důvod se seskupovat? 
Jsou členem nějakého zastřešujícího sdružení? 
Spolupracují se zahraničím? Daří se mezinárodní spolupráce? 
Networking – síťování 
 
 
 

5. Hodnocení činnosti 
 
Co považujete za největší úspěch vaší organizace a co je pro ni naopak největším 
problémem? 
 
S jakými bariérami se setkáváte?  
Jaké byly jejich představy o činnosti na začátku a jak se vyvíjely? 
Uskutečňujete spousty projektů – na který z nich jste nejvíce hrdá? 
Organizujete různé aktivity na podporu žen – semináře, odborné kurzy, přednášky, 
poradenství, workshopy, projekty – má tato činnost úspěch a ohlas? 
 
 

6. Sebereflexe 
 
Považujete se za ženskou organizaci? 
 
Vnímáte se jako součást širšího hnutí? 
Jaký máte vztah k feminismu? Co termínem feminismus vlastně rozumíte? 
Jak celkově vnímáte situaci žen v naší společnosti? 
Co považujete v současné situaci pro české ženy za nejdůležitější? 
Myslíte si, že jsou v současné době ženy profesně cílevědomější a odhodlanější než byly      
na začátku 90. let? 
 
 

7. Identifikace 
 
Vzdělání? 
Odkud pochází? 
Profese? Předchozí? 
 
�epřejete si něco doplnit, co byste považovaly za důležité, ještě nevyřčené?  
 
 
 

 
 



 - 74 - 

Příloha č. 3: Pozvánka na konferenci pořádanou APM ČR 
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Příloha č. 4: Strategické a inspirativní setkávání žen – účast MAPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 77 - 

Příloha č. 5: Brno Business Breakfast – setkání konané MAPM 
 
 

Moravská asociace podnikatelek a manažerek (MAPM) 
Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno) 

 
T i s k o v á   i n f o r m a c e 

 

 
    První Brno Business Breakfast  
           se těšila velkému zájmu 

 
   V úterý 10. března 2009 uspořádala Moravská asociace podnikatelek a manažerek 
ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno, hotelem Voroněž                    
a společností GiTy a.s. první podnikatelské setkání s názvem Brno Business Breakfast. 
Na téma „Jak na hospodářskou krizi v malých a středních podnicích“ diskutovali 
hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, náměstkyně jihomoravského hejtmana 
Anna Procházková, ředitel Českomoravské rozvojové a záruční banky v Brně Aleš 
Trnka, podnikatelka a prezidentka MAPM Olga Girstlová a prostřednictvím 
videokonference také z pražské centrály společnosti GiTy člen Národní ekonomické 
rady vlády NERV Jiří Rusnok. Snídaně moderované Věrou Staňkovou se zúčastnilo 
na 60 osob; salonek hotelu Voroněž, který bude i do budoucna tradičním místem 
konání těchto ranních setkání, byl zcela zaplněn. 
 
Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek při této příležitosti představil poradní 
skupinu politiků a ekonomů, která bude obdobou NERVu na jižní Moravě a pod 
názvem MOZEK se bude zabývat dopady ekonomické krize na rozvoj regionu. 
„Zakopali jsme modré, oranžové a zelené sekyrky a přicházíme s konkrétními projekty 
na podporu průmyslu,“ řekl mj. Michal Hašek. Prostor byl věnován také prezentaci 
aktuálních produktů na podporu MSP v roce 2009: 

� Program ZÁRUKA -záruka za investiční nebo provozně-investiční úvěr  
            (od 23.2.2009) 

� Program ZÁRUKA - záruka za provozní úvěr (od 9.3.2009) 
� Program PROGRES - podřízený úvěr (od 13.3.2009)  

 
„Jsem velmi ráda, že se snídaně přítomným líbila a zaujala je. Proto na červen 
připravíme druhé pokračování,“ uvedla Olga Girstlová, která s nápadem Brno Business 
Breakfast přišla.  „Téma přizpůsobíme aktuální situaci a věříme, že se nám opět podaří 
naživo nebo prostřednictvím videokonference zajistit stejně kvalitní obsazení 
renomovaných hostů,“  dodala Olga Girstlová. „Domnívám se, že myšlenka 
pravidelného setkávání malých a středních podnikatelů s  představiteli Jihomoravského 
kraje, kteří jsou schopni odpovědět přímo na jejich konkrétní dotazy, je potřebná. 
Věříme, že Brno Business Breakfast zvýší informovanost nejen žen podnikatelek, 
členek MAPM, ale také malých a středních podnikatelů v Jihomoravském kraji obecně.“ 
 
 
Bližší informace: 
Centrála MAPM, Ing. Martina Ježková 
Tel. 602 277 336, E-mail: centrala@mapm.cz, www.mapm.cz    
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Příloha č. 6: Kandidatura na novou prezidentku MAPM – dopis dle interních politik 
 

 
 
V Brně 15.9.2008 

 
 
Kandidatura na novou prezidentku MAPM 
 
 
 
Vážená paní prezidentko, 
 
 
Výbor RK Brno MAPM  navrhuje do nastávajících voleb prezidentky MAPM dosavadní 
předsedkyni – Ing. Olgu Girstlovou. 
 
Ing. Olga Girstlová má naši jednomyslnou podporu  jako vhodná kandidátka na funkci 
prezidentky především svou minulou několikaletou činností pro celou MAPM. 
Stojí za ní intenzivní činnost, spojená jednak se vznikem MAPM i regionálního klubu    
a také úspěšná prezentace dvou projektů podporovaných MPO ČR. 
 
Ing. Girstlová prosadila u místních organizací, institucí i politiků, že nejen vnímají velmi 
pozitivně poslání MAPM, ale jsou ochotni činnost MAPM také podporovat. 
Důslednou PR komunikací dosáhla popularizace MAPM a prosazení poslání a cílů 
MAPM i u veřejnosti. 
 
Za důležité považujeme také to, že kandidátka má  dlouholeté zkušenosti  ve vrcholné 
manažerské pozici, kde úspěšně prokázala své řídící a organizační schopnosti – které 
jsou pro výkon funkce prezidentky MAPM nezbytné. 
 
Domníváme se, že svými osobnostními vlastnostmi, manažerskými schopnostmi          
a zkušenostmi a především výsledky v činnosti MAMP v uplynulých letech prokázala 
Ing. Olga Girstlová, že je schopna vést MAPM a zajistit i realizaci koncepce, kterou 
vytvořila. 
  
 
 
   Za výbor RK Brno 
   Pavlína Langerová 
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