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Anotace
Bakalářská práce Specifika zastoupení žen v české komunální politice hledá specifika
politické participace ţen v lokální politice, protoţe zastoupení ţen v komunální politice
České republiky je tradičně vyšší, neţ zastoupení na úrovni vrcholové politiky. Na
základě analýzy zahraničních publikací, českých odborných studií, průzkumů,
statistických údajů a vlastního výzkumu ve formě polostrukturovaných rozhovorů
s političkami a politiky hledá důvody vyššího zastoupení ţen v komunální politice
České republiky. Průzkum se zabývá problematikou specificky ţenského přístupu
k politice, který je vysvětlen pomocí genderové teorie a dále vnějšími faktory, které
ovlivňují míru politické participace ţen. Jedná se o politickou kulturu, socioekonomické faktory a faktory institucionální, mezi které patří především vliv volebního
a stranického systému.

Abstract
The Bachelor´s Thesis The representantion of women in the Czech local politics and its
particularities is focused on the specific features of women´s political participation in
local politics, because women´s representantion in the Czech Republic is higher in local
politics than in national politics. It is based on an analysis of foreign publications,
Czech studies, surveys, statistical data and my own survey in the form of interviews
with politicians is added. The aim is to find the reason that explains this higher level of
women´s political representation in local politics in the Czech Republic. The analysis is
concerned with the specific female- approach to politics which is explained by the
gender theory as well as with the external factors which influence the political
participation of women. Factors concerning political culture, socio-economics and
institutions are incorporated.
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Die Annotation
Die Bachelorarbeit Die Spezifika der Frauenvertretung in der tschechischen
Kommunalpolitik beschäftigt sich mit den Besonderheiten der politischen Partizipation
von Frauen in der Kommunalpolitik, weil hier der Frauenanteil in der Tschechischen
Republik traditionell höher ist als auf Nationalebene. Die Analyse ausländischer
Quellen, tschechischer Fachstudien, Forschungen und Statistiken werden mit eigener
Forschung ergänzt und es wird nach Gründen des höheren Frauenanteils in der
tschechischen Kommunalpolitik gesucht. Die Analyse konzentriert sich sowohl auf die
spezifischen Fraueneinstellungen zur Politik, die mit der Gender-Theorie erklärt
werden, als auch auf äußere Faktoren, die die Frauenbeteiligung an der Politik
beeinflussen. Als diese werden politische Kultur, sozio-ökonomische und institutionelle
Faktoren aufgeführt.

Klíčová slova
gender, komunální politika, politická participace ţen, volební systém, stranický systém
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1. Úvod
1.1. Úvod do problematiky zastoupení ţen v politice České republiky
Dle výzkumů1 české ţeny neprojevují velký zájem o politiku a ani nemají potřebu
se politicky profilovat jako ţeny.

V České republice, stejně jako v celé východní

Evropě, je „feminismus“ vnímán spíše negativně (Paxton 2007: 226-227, Galligan et. al
2007: 80, Šiklová 1997: 270). Eva Věšínová-Kalivodová píše: „české ţeny se
feminismu smějí, krčí nad ním rameny“ (Věšínová-Kalivodová 1999: 23). Je to
způsobeno nejen minulým reţimem, který tento „západní“ směr neakceptoval2, ale také
tím, ţe jsou české ţeny jiţ dlouho rovnoprávné muţům v mnoha oblastech.
Zaměstnanost ţen byla v Čechách velká jiţ před rokem 1948 a za socialismu ţeny
dokonce zastávaly „tradičně muţské pozice“ v továrnách a dílnách (VěšínováKalivodová 1999: 23-24). Úroveň vzdělání ţen se rovnalo v některých sférách
i převyšovalo úroveň muţů včetně oblasti vědy (Enwise Report 2004, citováno dle
Galligan et. al. 2007: 22). Českým ţenám byla v minulosti garantována jistá míra
rovnoprávnosti, která pro ţeny v jiných zemích takovou samozřejmostí dlouho nebyla.
Ţeny v západních zemích3 pokračují ve svém boji o zrovnoprávnění s muţi v oblasti
politiky, zatímco české ţeny se o politiku nijak výrazně nezajímají a politickou kariéru
vnímají jako hrozbu jejich harmonickému rodinnému ţivotu (Rakušanová 2005: 40-43).
Ţeny se raději realizují v domácnosti a čas věnovaný politice vnímají jako čas
„ukradený jejich rodině“ (Galligan et. al. 2007: 98)
To, ţe je pro ţeny těţké skloubit domácnost a politiku, či domácnost a
zaměstnání, je jiţ samo o sobě ilustrací toho, proč jsou ţeny v politice důleţité. „Ţenská
agenda“ má dopady na společnost jako celek (Havelková 1999: 38). Politika s rovným
zastoupením ţen a muţů nemusí být nutně lepší, neţ ta současná, ale můţe přinést nová
1

Výsledky výzkumu uvádí např. Petra Rakušanová (2006b). O politiku se 52 % ţen zajímá„jen málo“,
dalších 25% ţen se zajímá o politiku „docela“. Výzkumy Verby, Burns a Scholzman (1997) také
docházejí k závěru, ţe ţeny mají obecně niţší zájem o politiku neţ muţi. Studie od Delli Carpini a Keeter
(1996), Verba, Bums a Schlozman (1997) a Sanbonmatsu (2003) docházejí také k závěru, ţe ţeny mají
niţší vědomosti v oblasti politiky.
2
Jiřina Šiklová píše, ţe členky komunistické strany povaţovaly feminismus za burţoazní ideologii, která
se snaţí přerušit boj dělnické třídy proti jejímu třídnímu nepříteli (Šiklová 1997: 266).
3
V genderové literatuře je běţně pouţíván termín „západní feminismus“ či „západní země“. Jsou tím
myšleny západní industrializované země, kde má feminismus dlouhou tradici a zastoupení ţen
v národních parlamentech průměrně dosahuje okolo 25% (Paxton 2007: 218). Patří sem kolébka hnutí
sufraţetek USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, severní a západní Evropa. Toto dělení uvádí například
Pamela Paxton (2007).
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řešení díky ţivotním a občanským zkušenostem ţen (Gender a demokracie: 1989 –
2009: 54-55). Politická participace a reprezentace ţen je také dobrou zkouškou
demokracie. Pokud systém reprezentace vylučuje ţeny, potom demokracie nefunguje
správně (Galligan et. al. 2007: 52).
Zastoupení ţen v politice v České republice se postupně zvyšuje, ale jen velmi
pomalu. Po posledních parlamentních volbách v roce 2010 dosáhly ţeny historicky
nejvyššího zastoupení v poslanecké sněmovně, jejich podíl se vyšplhal na 22 %, čímţ
ale stále nebylo dosaţeno kritické 30 ti % zastoupení4. Ţeny často zmiňují, ţe je pro ně
těţké se v muţském světě orientovat a prosadit (Václavíková-Helšusová 2006: 51, Katt
2000: 101).
1.2. Zastoupení ţen v komunální politice
S vyšším podílem ţen se tradičně setkáváme v komunální politice.5 Komunální
politika je pro ţeny zajímavější.6 Platí, ţe čím niţší mocenská pozice, tím více prostoru
pro ţeny. V nejmenších obcích často najdeme ţeny na pozicích starostek, ale ve větších
městech na těchto pozicích uţ jen zřídka. Stanislav Balík (2008) zmiňuje, ţe podíl ţen
v pozici starostky (primátorky) výrazně stoupá. Od roku 1994 do roku 2006, tzn. během
dvanácti let, se jejich počet ztrojnásobil (Balík 2008: 293). V regionální politice mají
ţeny šanci naučit se některým základním procesům a postupům nezbytných v politice.
Z hlediska kaţdodenních problémů a jejich řešení bývá komunální politika přístupnější
a ţeny mají vazbu na konkrétní osoby v komunální politice (Rakušanová, VáclavíkováHelšusová 2006: 51).
1.3. Cíl práce
Vzhledem k tradičně vyššímu zastoupení ţen v české komunální politice povaţuji
toto téma za důleţité. Cílem této práce je najít příčiny vyšší politické participace ţen v
komunální politice. Na základě analýzy zahraniční literatury, týkající se ţen
v komunální politice a studií vzniklých v České republice včetně vlastního výzkumu,
4

Podle Společnosti národů mohou ţeny ovlivňovat politiku aţ kdyţ jejich zastoupení dosáhne tzv.
„critical mass“ , coţ znamená jejich minimální 30% zastoupení (Paxton 2007: 208).
5
Dle volebního serveru www.volby.cz usedlo od roku 1996 do roku 2010 do křesel Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky průměrně 16,9 % ţen. V zastupitelstvech obcí a měst ţenám
v tomto období připadalo průměrně 22,45% mandátů.
6
Z průzkumu Verba, Burns a Scholzman (1997) vyplývá, ţe o národní politiku projevuje zájem menší
procento ţen (29%), neţ muţů (38%). O lokální politiku však projevuje zájem téměř stejné procento
muţů (22%) jako ţen (21%).
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navrhnu několik hypotéz, které budou zdůvodněním vyššího zastoupení ţen v české
komunální politice.
1.4. Teoretické zakotvení práce
Prvním teoretickým východiskem této práce budou genderová studia, jeţ jsou
v dnešní době uznávanou vědeckou, odbornou disciplínou, která umoţňuje sledovat
a interpretovat rozdíly mezi muţi a ţenami. Gender je chápán jako sociální konstrukce,
která se zabývá především sociálně a kulturně podmíněnými rozdíly mezi muţi
a ţenami (Šiklová 1999: 9-19)7.
Uvedu genderovou kritiku liberální teorie, která na základě teorie o společenské
smlouvě rozděluje společnost na soukromou a veřejnou sféru. Dále se budu zabývat
specificky ţenským přístupem k moci, který objasním krátkou historií formování
feministického konceptu moci.
Výzkum současné české situace rozčlením pro přehlednost do několika
tematických okruhů.

Toto dělení na kulturní, socio-ekonomické a institucionální

faktory ovlivňující míru zastoupení ţen v politice uvádí např. Beate Hoecer (1998).
V rámci institucionálních faktorů se budu zabývat vlivem volebního a stranického
systému na míru zastoupení ţen v politice.
1.5. Metody práce
K vypracování první teoretické části jsem vyuţila svého pobytu na Univerzitě
Konstanz v Německu, díky kterému jsem měla moţnost prostudovat četné zahraniční
publikace k tématu genderu a specifik zastoupení ţen v politice. Při hledání specifik
zastoupení ţen v komunální politice mně bude hlavní inspirací velmi přehledné a
detailně zpracované dílo německé autorky Annette Holuscha (1999): Frauen und
Kommunalpolitik a také studie od Kathariny Katt (2000): Bürgerinnenbeteiligung in der
Kommune: Empirische Studie zur politischen Partizipation von Frauen am Beispiel der
Zukunftswerkstätten in Heidelberg. Závěry ze zahraničních zdrojů ověřím výzkumem
současné situace v České republice. K tomuto výzkumu pouţiji především statistické
7

Termín „sex“ je pouţíván především ve vztahu k biologickým rozdílům mezi muţi a ţenami, zatímco
pojem „gender“ ve vztahu k sociálně konstruovaným rozdílům mezi muţi a ţenami (Paxton, Hughes
2007: 22). Stejně tak jako mezi pojmy „gender“ a „sex“ je rozdíl v pojmenování „feminine“
(„masculine“) a „female“ („male“). Termíny „feminine“ a „masculine“ označují pohlaví jedince,
definované na základě sociálně vykonstruovaných charakteristik pro tato dvě pohlaví. Termíny „male“ a
„female“ naproti tomu označují pohlaví biologické (Squires 1999: 54).
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údaje, výzkumy veřejného mínění, výsledky voleb a odborné studie zabývajícími se
problematikou ţen v politice České republiky.
Většina dostupných výzkumů, zabývající se tématem ţeny v české politice, se
soustředí na otázku ţeny v politice obecně nebo na ţeny v politice na vrcholné úrovni.
Na závěr provedu krátký vlastní výzkum ve formě polostrukturovaných rozhovorů
s ţenami v politice. Tento výzkum bude zaměřen především na otázky ţen v české
komunální politice a bude potvrzením i doplněním hypotéz navrţených na základě
studia zahraniční literatury a výzkumu situace v České republice.
1.6. Struktura práce
V první kapitole objasním relevantnost pojmu „gender“ a studia genderu
v politické vědě. Nejprve popíši průběh formování kategorie gender a uvedu jeho vztah
k vybraným politickým teoriím a pojmům. Uvedu stručně různé formy přístupu
k problematice ţen v politice, jako například liberální, či radikální feminismus. Po
objasnění pojmu gender a jeho nastínění, ţe existují jistá specifika politické participace
ţen, se pokusím tato specifika vyhledat.
Ve druhé kapitole se zaměřím na typicky ţenské přístupy a názory na politiku
a také na vnější faktory, ovlivňující míru politické participace ţen. Budu se věnovat
kulturním, socio-ekonomickým a institucionálním faktorům.
Obsahem třetí kapitoly bude výzkum současné české situace. Pro nastínění české
politické kultury popíši krátce vliv socialismu a poté demokratizace na emancipaci
českých ţen, přičemţ dále nastíním vztah k feminismu a genderu v současné české
společnosti. Součástí budou také názory veřejnosti na působení ţen v politice, názory
političek samých a také obraz političek v českých médiích. Na základě údajů Českého
statistického úřadu a současných studií provedu analýzu socio-ekonomického zázemí
českých ţen. V poslední částí této kapitoly se budu věnovat specifikům české
komunální politiky a jejímu volebnímu a stranickému systému.
Ve čtvrté kapitole budou uvedeny výsledky vlastního. Jedná se o rozhovory
s političkami z různých úrovní komunální politiky (obec i město) a také z krajské
politiky. Pro porovnání jsem uskutečnila rozhovor s jednou ţenou, která prošla jak
parlamentní, tak komunální politikou a jednou respondentkou působící v Senátu.
Rovněţ zařadím rozhovory se dvěma politiky.
.
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2. Od feminismu k genderu
Jak jsem jiţ zmínila, tato práce je zaloţena především na chápání ţenské
specifičnosti z pohledu genderu. Předtím, neţ se dostanu k samotnému vysvětlení
pojmu gender, je třeba zmínit některé aspekty, které vedly k samotnému vzniku tohoto
pojmu a vědecké disciplíny genderová studia.
Předchůdcem genderových studií bylo feministické hnutí a feministická ideologie.
Feministkami byly nazývány ţeny, které se domnívaly, ţe jsou utlačované na základě
jejich pohlaví a ţe si zaslouţí zrovnoprávnění s muţi. Tyto ţeny postupně šířily své
myšlenky a za tuto rovnoprávnost bojovaly. Feministický aktivismus a boj za
rovnoprávnost se rozšířil do té podoby, ţe začal být nazýván feministickým hnutím
z čehoţ vznikla feministická ideologie. Formy aktivismu byly různé, stejně jako
feministické ideologické směry. (Pilcher, Whelehan 2004: 48-49)
Nyní zaměřím na to, jak se z aktivit feministek vyvinula vědecká kategorie gender
a popíši některé důleţité feministické myšlenky, které ovlivnily vývoj genderu ve
vztahu k politické vědě. To, ţe se genderová studia vyvinula z feministického hnutí a
z feministických myšlenek naznačuje, ţe se tyto dva směry prolínají, vzájemně
ovlivňují a často je tedy těţké udělat mezi nimi přesnou dělící čáru.
V 80. letech 20. století přišlo období tzv. třetí vlny feminismu, kdy se začal
formovat vztah feminismu a politické vědy. Feministické teoretičky povaţovaly
existující díla politické vědy za maskulinní, zaloţená pouze na muţských principech,
a proto se rozhodly začít s vlastním výzkumem, zabývajícím se vlastními otázkami.
Tento výzkum se spíše přiblíţil k humanitním a kulturním studiím, ale přesto do studia
politické vědy přispěl (Squires 1999: 15-17). Feminismus identifikoval a zveřejnil
sexistickou zaujatost standardní literatury o politické participaci, politické socializaci
a volebním chování. Také přispěl nashromáţděním nového výzkumného materiálu
a vytvořením kritiky toho, jak politologické studie do té doby koncipovaly předmět
výzkumu (Lovenduski 1981: 93).
2.1. Kritika liberalismu
Jednou z prvních feministických kritik byla kritika liberalismu. Teoretici
liberalismu hledali původ legitimity státu a vlády. Tuto legitimitu vysvětlovali pomocí
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společenské smlouvy, kterou mezi sebou uzavírají svobodní a rovnoprávní jedinci.
Svoji svobodu tak vyměňují za společenský pořádek, který má být ku prospěchu všem.
Výsledkem teorie o společenské smlouvě je nejen rozdělení na stát a soukromou
společnost, ale také na sféru soukromou (rodinnou) a sféru veřejnou (Squires 1999: 2930). Jedna z nejvýznamnějších kritiček liberalismu a teorie o společenské smlouvě
Carole Pateman kritizuje, ţe společenská smlouva má za následek podřízenost ţen
v manţelství (Pateman 1988: 90), které je vlastně typem smlouvy, kterou ţeny uzavírají
s muţi pro své vlastní dobro, přičemţ ztrácí svá občanská a politická práva (Vogel
1986: 17-45). Liberální státy vlastně podporovaly patriarchální mocenské vztahy
v rodině, ale formálně do nich nezasahovaly, protoţe se snaţily omezit zásahy státu do
občanské společnosti (Squires 1999: 30). Artikulace toho, ţe veřejná sféra je doménou
muţů a soukromá sféra zase působištěm ţen, je zásadní ve zkoumání vztahu ţen
k politice.
Cílem kritiky liberalismu byla snaha smazat propast mezi soukromou a veřejnou
sférou, která měla být hlavní příčinou útlaku ţen. Feministky se snaţily poukázat na to,
ţe i některé soukromé problémy patří do politiky. Zdůrazňovaly, ţe čím bude rozdělení
na soukromou a veřejnou sféru ostřejší, tím snazší bude vytvoření vlády muţů nad
ţenami (Holuscha 1999: 67-69). Dělení na soukromou a veřejnou sféru by mělo být
takové, aby muţi i ţeny mohly vyuţít rovné příleţitosti veřejné i soukromé participace.
2.2. Feministický koncept moci
Zajímavým konceptem je také feministické chápání moci. Feministická
koncepce moci prošla vývojem od radikálního přístupu zaloţeného na marxistické teorii
aţ k nekonfliktnímu přístupu, který prezentuje například Jean Bethke Elshtain. Rané
teorie zaloţené na marxismu prezentovaly moc jako vlastnictví muţů, kteří vykořisťují
ţeny tím, ţe po nich vyţadují neplacenou práci v domácnosti. Tato koncepce chápe moc
jako represivní, hierarchickou, v rukou jedné dominantní skupiny, která utlačuje
skupinu druhou (Squires 1999: 34).
Ţenská hnutí se dále inspirovala teorií moci od Hanah Arendtové, která
zdůrazňovala, ţe moc není vlastnictvím jednotlivce, ale náleţí skupině. Tato skupina si
moc udrţí jen dokud drţí při sobě (Arendt 1969: 44). V tomto pojetí není tedy moc
konfliktní, ale je zaloţena na spolupráci. Feministickou teorii moci také ovlivnily
myšlenky Michela Foucalta, který píše, ţe moc je všudypřítomná, koluje ve společnosti
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a nemusí být jen represivní, ale i produktivní. Moc nemusí jen omezovat, ale i dávat
moţnosti (Squires 1999: 36).
Mnohým feministkám se zdálo radikální pojetí moci zaloţené na vlastnictví moci
problematické. Pro reprezentování bezmocných ţen se jim zdálo vhodnější pouţít
liberálnější pojetí moci, a tak vznikla feministická vize moci zaloţená na spolupráci
a systematickém sdruţování. Ţeny chtěly pro sebe moc bez toho, aby popřely moc
ostatních. Jean Bethke Elshtain píše, ţe se během existence lidstva vytvořily dvě formy
moci – muţská a ţenská, které se vzájemně doplňují. Formální moc muţů bývá
vyrovnávána či dokonce podtrhována neformální mocí ţen (Elshtain 1992: 116).
2.3. Vznik konceptu gender
Gender je koncept, který je chápán jako kategorie vytvořená ke zkoumání toho, co
je povaţováno za ţenu a za muţe. První teoretičkou, která vytvořila základ k rozlišení
termínů „sex“ a „gender“, byla Simone de Beauvoir (1949) dílem The Second Sex.
V 60. letech 20. století vznikl konstruktivistický přístup k genderové teorii. Cílem
bylo „narušit sociální konstrukci genderových identit“ (Squires 1999: 55). Rozdílnost na
základě pohlaví („sex“) a obojetnost na základě „genderu“ měla být akceptována. Ve
výsledku mělo dojít k tomu, ţe pohlaví („sex“) se stane politicky irelevantním a ţeny a
muţi si budou rovni v politické participaci (Squires 1999: 55).
Genderové rozdíly mezi muţi a ţenami jsou vysvětlovány pomocí rozdílů
v socializaci obou pohlaví. Přístupů k vysvětlení genderové socializace je několik.
Jednou z nich je “role-learning theory“8, která je zaloţena na tom, ţe dívky a chlapci si
přisvojují role patřící k jejich pohlaví během prvotní socializace interakcí s dospělými,
především rodiči (Pilcher, Whelehan 2004: 160-161). Oakley (1982) píše, ţe matky
vychovávají děti podle toho, jaké jsou na muţe a ţeny v dané kultuře kladeny
předpoklady. U chlapců bývá respektována jejich autonomie a u dívek bývá
zdůrazňována jejich krása. Dětem jsou také kupovány hračky podle toho, jakého jsou
pohlaví a doma se učí typicky dámským a pánským domácím pracím (Oakley 1982:
174-176). Na socializaci mají především vliv rodiče, ovšem vliv vzdělávacích institucí
a masmédií také není zanedbatelný. Na této teorii bývá kritizováno, ţe nepřináší

8

Teoretiky „role-learning theory“ jsou například Talcott Parsons, který vydal společně s Robertem F.
Balesem v roce 1956 knihu „Family Socialization and Interaction“, nebo R. Weinrich (1978) dílem „Sex
Role Socialization“.
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vysvětlení toho, odkud specifický obsah genderových rolí vlastně pochází (Pilcher,
Whelehan 2004: 160-161).
Rozdílnou socializací dívek a chlapců se také zabývala Nancy Chodorow, která se
inspirovala psychologickou antropologií. Obě pohlaví se podle ní nejdříve identifikují
s matkou. Dívčí femininní identita je stejná jako ta matčina, zůstává tedy kontinuální a
dívky bývají déle přimknuté ke svým matkám. Jejich city jsou více napojeny na city
ostatních. Chlapci berou matky jako svůj opak, tudíţ se dříve zbaví závislosti na své
matce Díky nepřítomnosti otce doma, která je v dnešní společnosti velmi častá, se
maskulinní identita u chlapců vytváří pomocí identifikace s kulturními obrazy
maskulinity a maskulinními modely (Chodorow 1978: 174-175). Výsledkem toho je, ţe
feminní identifikační procesy jsou vztahové, maskulinní mají tendenci ignorovat vztahy.
Dospělé ţeny jsou pak více závislé na ostatních, zatímco muţi jsou spíše nezávislí, coţ
vyúsťuje v maskulinní dominanci a femininní podřízenost (Chodorow 1978: 173-177).
Hlavní kritikou teorie je, ţe nevysvětluje, proč se například bílá ţena cítí nadřazená
černému muţi (Squires 1999:59).
Gender se stává politickou kategorií poté, co je feminita znovu předefinována
v 90. letech. Simone de Beavoir (1997) přichází s myšlenkou, ţe ţena není definována
ani biologicky, ani materiálně, ale svou „odlišností k muţi“ (Squires 1999: 60).
K pochopení povahy genderu není potřeba zkoumat vztah mezi feminitou a biologickou
ţenou, či maskulinitou a biologickým muţem. Je třeba zkoumat cesty, kterými je
feminita formulována jinak neţ maskulinita. Gender je jakýmsi východiskem
z problému, kdy i mezi ţenami navzájem existují velké rozdíly. Feminita tedy vlastně
nemá vztah k biologické kategorii ţena a teoreticky můţe být umístěna do biologického
muţe (Squires 1999: 60-61).
2.4. Feministické směry v pojetí Judith Squires
Podle Judith Squires (1999) se v současné politické debatě dají vymezit tři
základní přístupy k genderu v politické vědě. Tyto tři přístupy se však málokdy
projevují ve své čisté podobě a nejsou ani definitivním výčtem všech moţných přístupů.
Z perspektivy těchto přístupů se dají velmi trefně vystihnout základy politických debat
o důleţitých tématech v problematice ţen v politice jako například rovnost, spravedlnost
či reprezentace.
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První přístup nazývá

Judith Squires „strategií inkluze“ (Squires 1999: 3). Cílem

této strategie je začlenění ţen do politiky, ze které jsou vyloučeny na základě toho, ţe
existuje jistá genderová neutralita. Všichni lidé jsou nezávislí a navzájem sobě rovni.
Podle tohoto přístupu by gender neměl být pro vstup do politiky relevantní. Tento směr
bývá také označován liberální feminismus.
Druhý přístup označila Squires jako „strategii obratu“ (Squires 1999: 3). Politika
má být změněna tak, aby respektovala genderové rozdíly. Tento přístup věří, ţe existuje
nějaká specificky ţenská identita. Politika by měla manifestovat rozdílné perspektivy
genderových identit, především ţen. Tento směr se označuje jako radikální, mateřský
nebo kulturní feminismus (Squires 1999: 3-7).
Třetí strategií je „strategie posunu“ (Squires 1999: 3). Cílem je odstranit protiklad
existující mezi teoriemi obratu a inkluze. Tento směr by se dal popsat jako postmoderní,
poststrukturalistický feminismus (Squires 1999: 3-4). Poststrukturalismus se dá těţko
definovat díky jeho pluralitě a odmítnutí jednotné teorie. Poststrukturalismus
přehodnocuje moţnosti ţen a ukazuje, jak mohou ideologie tyto moţnosti narušit.
Feminismus například tvrdí, ţe základem útlaku ţen je jejich umístění do domácnosti,
coţ je bráno jako podřadná role. Z poststrukturálního pohledu vyplývá, ţe ţeny
v domácnosti vlastně disponují obrovskou mocí. Mohou ovlivňovat výchovu dětí,
mohou rozhodovat o všem, co se týká domácnosti, mají vlastně takovou „zákulisní
moc“ (Weedeon 1987: 17 - 20).
2.5. Postavení genderových studií v politické vědě
Přestoţe jsou feminismus a genderová studia jedněmi z nejvýznamnějších
intelektuálních hnutí na konci 20. století, nejsou v politické vědě akceptována tolik, jako
oblasti antropologie, psychologie, či sociologie. Existují sice prominentní politologové
zabývající se genderem, jejich práce ovšem nejsou publikovány v důleţitých časopisech
jako Comparative Politics, International Organizations, či American Political Science
Review. Výsledkem toho je, ţe studenti politické vědy, kteří čtou tyto časopisy, nemají
příleţitost seznámit se s problematikou genderu. Jediný časopis v oblasti politických
věd, ve kterém najdeme relativně dobré zastoupení z oblasti gender studies, je Political
Theory (Ritter, Mellow 2000: 123-124)
Ačkoliv se na problematice genderu v politické vědě kvalitně pracuje, má na
politickou vědu jako celek jen nepatrný vliv. Feminističtí vědci často zpochybňují
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základní kategorie a teorie politické vědy, coţ sice často vede ke kontroverzním
debatám, ale také k originálním a inovativním přístupům (Ritter, Mellow 2000: 122127). Důvodem odmítání genderu jako platného předmětu analýzy je rozdělení politické
vědy do několika odvětví (komparativní politologie, mezinárodní vztahy, politická
teorie), z nichţ je nejvíce koncepcí genderu ovlivněna oblast politické teorie (Ritter,
Mellow 2000: 132). Problémem je, ţe odborníci z jednoho oboru často ignorují práci
vyprodukovanou v jiném odvětví. Je zde také vidět „rezistence k zásahům z jiných
disciplín mimo oblast politické vědy“ (Ritter, Mellow 2000: 132) a také odolnost
politické vědy vůči politickým vlivům jako je feminismus.

3. Specifika zastoupení ţen v politice
Přestoţe od prvních hnutí feministek uplynulo jiţ více neţ sto let a výzkum
genderu se vyvinul ve vědeckou disciplínu, je světový průměr zastoupení ţen
v národních parlamentech stále jen 19,2 %9. To dokazuje, ţe debata o rozdílném vztahu
ţen a muţů k politice je stále ještě na místě.
V první části této kapitoly se budu zabývat specifickými vlastnostmi, přístupy
a názory ţen na politiku a v další části pak vnějšími faktory, které mají vliv na
politickou participaci ţen. Tyto faktory bývají nejčastěji rozdělovány do tří kategorií10.
První z nich jsou socio-ekonomické faktory, například vzdělání, příjem, ale i volný čas.
Další kategorií je politická kultura. Pod touto kategorií si můţeme představit například
stereotypy a předsudky dané společnosti, hodnoty, postoje a chování většiny obyvatel
dané kultury. Další faktory, jeţ ovlivňují politickou participaci ţen, jsou faktory
institucionální. Jejich příkladem je volební systém, stranický systém, atraktivnost
mandátu. Faktory ovlivňující míru politické participace ţen jsou vyobrazeny na obrázku
č.1. Závěry z této kapitoly budou vodítkem v hledání specifik ţen v komunální politice
a v hledání důvodů vyšší politické participace ţen v komunální politice.

9

Women in National Parliaments. Inter-Parliamentary Union. 2011.[cit. 2011-04-20].Dostupný z WWW
< http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm> .
10
Toto dělení např. Hoecker, Beate (1998).
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Obr. č. 1 Faktory ovlivňující míru politické participace ţen
Socio-ekonomické faktory
vzdělání, výdělečná činnost, příjem, rodinný stav

Specifika ţen
odlišné priority, chápání
politiky, politická kultura, vztah
k moci, obliba nekonvenčních forem
participace, nezájem o stranictví
Institucionální faktory
stranický systém, volební systém,
atraktivnost mandátu,

Politická kultura
hodnoty, normy, předsudky o
politice a politickém chování,
vnímání genderových rolí

Zdroj: Znázornění inspirováno v Gesine Fuchs & Beate Hoecker (2004), str. 3

3.1. Specificky ţenský přístup k politice
3.1.1. Vnímání politiky ţenami
Mezi muţi a ţenami existují rozdíly v hodnotách, politických postojích a
v chápání politiky (Katt 2000: 66). Nedá se tvrdit, ţe by ţeny byly nepolitické, ţeny
jsou spíš „jinak politické“, vnímají politiku jinak neţ muţi (Holuscha 1999: 63). Bývá
to vysvětlováno jejich specifickými zájmy, ţivotními zkušenostmi a také rozdílnou
socializací. Politika je podle ţen důleţitá svým zaměřením na společnost, na pomáhání
znevýhodněným a na řešení konkrétních problémů neţ na stranictví, státnictví a kariéru.
Pro ţeny je důleţitá lidskost, způsob zacházení vládnoucích s ovládanými (Holuscha
1999: 65).
Politika je „doménou muţské moci“ a ţeny mají obavy se do ní zaplétat
(Holuscha 1999: 75-76). Ţeny si mohou jen těţko osvojit politický systém, na jehoţ
vývoji se nepodílely (Katt 2000: 65). Při vstupu do politiky se ţeny musí seznámit s jiţ
etablovanými pravidly hry, která jejich chování v politice do jisté míry ovlivňuje.
Pravidlům řešení konfliktů, prosazování zájmů a politického boje se většinou ţeny
přizpůsobit musí. Míra zapojení se do zaţitých rituálů je spíše individuální (Holuscha
1999:89). Ţeny mají často pocit, ţe mají nedostatečné znalosti, schopnosti a kvality pro
politickou participaci (Katt, s.73).

20

3.1.2. Priority ţen
Výsledkem specifické socializace ţen je „propojené“ myšlení (Holuscha
1999:89). Ţeny se snaţí propojovat otázky ze sféry soukromé a veřejné, a tak
upřednostňují jiná témata neţ muţi (Holuscha 1999: 89). Ţeny se zaměřují na témata
vnitřní politiky jako jsou sociální otázky, otázky ţen, rodiny, zdraví, seniorů, školství či
ţivotního prostředí. U muţů bývá podporována spíše neutrální společenská orientace
a společenská nezávislost, takţe jsou zaměřeni spíše věcně, instrumentálně. Snaţí si
spíše udrţovat jistý odstup (Holuscha 1999: 90).
3.1.3. Specifické chování ţen v politice
Většina výzkumů
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se shoduje na tom, ţe existuje jistá specifická „ţenská

politika“ (Holuscha 1999: 91) či „ţenská kultura“ (Hedlund 1988), ţe se ţeny v politice
chovají jinak neţ muţi (Stokes 2005: 32). Političky se povaţují spíše za kooperativní,
komunikativní, flexibilní a osobní neţ za egoistické, konkurenční, ustrnulé v hierarchii
a zaměřené na kariéru (Holuscha 1999: 91).

Ţeny spíše upřednostňují kolektivní

spolupráci a společná rozhodnutí. Jsou méně soutěţivé neţ muţi. Mají tendenci
vyjednávat a spolupracovat neţ vstupovat do konfrontací a zaujímat nepřátelské pozice.
Ţeny nemají rády rozhodnutí, ze kterých vycházejí vítězové a poraţení, spíše preferují
kompromisy (Stokes 2005: 32-33).
Političky se vţívají do situace občanů a rozhodují se na základě svých ţivotních
zkušeností. Politikové se naopak dívají na problémy abstraktně jako odborníci
(Holuscha 1999:91). U ţen je typická, tzv. „bezprostřední expresivnost“ (Holuscha
1999: 64), odmítají vzdálenost mezi impulsem a skutkem čili formalizaci a ritualizaci
politiky (Holuscha 1999: 64).
Problémem u ţen je to, ţe nedokáţou oddělit rovinu věcnou od roviny osobní.
Muţi jsou schopni po tvrdé výměně názorů jít společně na pivo, zatímco ţeny se ještě
dlouho cítí raněné. Je to známka toho, ţe ţeny vnímají svá politická jednání komplexně
a silně se identifikují se svými politickými cíly a nedokáţou oddělit politické výtky od
osobních uráţek (Batscheider 1997: 29-32). Specifické charakteristiky muţů a ţen
v politice přehledně ukazuje tabulka č.1.

11

Výsledky různých výzkumů shrnuje Holuscha (1999) na s. 91 a Stokes (2005) na s. 32-33.
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Tabulka č.1. Charakteristiky muţů a ţen v politice:
Muţi

Ţeny

Konkurence

spolupráce ve skupinách

většinový princip

hledání širokého konsenzu

bojová mentalita

hledání kompromisů

strategické myšlení

spontánnost, emocionalita

Hierarchie

partnerství

usilování o moc, vládu

usilování o řízení

chování ve stylu smečky,
orientované na vůdce

chování skupinové, zaměřené
na členy

koncentrace na kariéru

strach z povýšení

důraz na prestiţ

zaměření na věcnou stránku

zaměření na resort, zájmy

obecně zaměřené myšlení

omezenost díky principům

sledování společných cílů

věrnost principům

flexibilita

abstraktnost myšlení

vědomosti odvozené od
zkušeností

neosobní vyjadřování

osobní vyjadřování

Annette Holuscha (1999) na základě Semináře k tématu "Politická kultura:
muţská - ţenská", s.92.

3.1.4. Odlišné chápání moci
U ţen se také objevuje odlišné chápání moci12. Například Meyer (1987) zmiňuje,
ţe moc pro ţeny není strategickým prostředkem, který by se pouţíval proti ostatním
k prosazení vlastních zájmů a cílů (Meyer 1987: 28). Moc pro ţeny neznamená vládu
nad ostatními, ale je koncipována spíše komunikativně. Ţeny většinou o moc neusilují,
získání moci připisují náhodě nebo štěstí. Také strach z moci je u nich o něco silnější
neţ u muţů (Holuscha 1999: 76-78).
Ţeny chtějí svou politickou angaţovaností něco změnit, ne jen získat moc
(Holuscha 1999: 78). Ţeny se více snaţí reprezentovat zájmy svých voličů, tvořit
politiku a vydávat zákony neţ upevňovat své pozice (Stokes 2005: 32-33). Annette
Holuscha ve své knize zmiňuje výsledky průzkumu konaného v letech 1993-1997
v Augsburgu, při kterém většina dotázaných ţen definovala moc jako „zodpovědnost“.
Dotázaní muţi naopak spojovali moc s pojmem „vláda“. Z jiného výzkumu zase

12

Odlišné chápání moci zmiňuje Holuscha (1999), Meyer (1987), Schaeffer-Hegel (1984), či Paxton
(2007).
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vyplývá, ţe ţeny vnímají moc jako cestu k tomu, nashromáţdit prostředky a dokončit
tak své úkoly13.
3.1.5. Obliba nekonvenčních forem participace a vztah k politickým stranám
Ţenské chápání politiky je méně o konkurenčním prostředí, ale spíš o
konstruktivní diskuzi, protoţe ţeny očekávají jisté výsledky. Ţeny častěji neţ muţi
vyvíjejí

aktivitu

mimo

etablované

politické

struktury

a

strany,

například

v mimoparlamentních sdruţeních, ve společenských hnutích či občanských iniciativách
(Holuscha 1999: 63). Tyto nekonvenční formy participace jsou mezi ţenami oblíbené
díky nízkému stupni institucionalizace, spontánnosti a moţnosti přímého vlivu.
Uspořádání není hierarchické, coţ umoţňuje autentické chování (Molitor 1992: 176).
Nekonvenční formy participace jsou pro ţeny také atraktivní, protoţe se většinou
uskutečňují na lokální úrovni a týkají se lokálních témat, čímţ jsou blíţe všednímu dni
(Katt 2000: 68).
Annette Holuscha (1999) poukazuje na aspekt, ţe jsou ţeny v politice spontánní.
Jejich cíle jsou krátkodobé, a proto nemají rády práci ve straně. Angaţovanost ţen je
zaměřená na sociální otázky v jejich okolí, neţ na komplexnější otázky, které jsou
běţnému dni příliš vzdálené (Annette Holuscha 1999: 80-82). Ţeny často upřednostní
zájmy, které samy povaţují za důleţité před zájmy strany, jejíţ jsou členkami. Pamela
Paxton (2007) ve své knize uvádí několik příkladů, jak členky pravicových stran často
hlasují levicově, kdyţ jde o otázky, které se jich týkají. Stranickou politiku ţeny nemají
rády kvůli jejímu soutěţivému a konfrontačnímu stylu (Galligan et.al. 2007: 28). Dle
výzkumu Kathariny Katt si 42,9 % účastnic „Zukunftswerkstätte“14 dokáţe představit
angaţovanost v komunální politice, ale jen 35 % účastnic si dokáţe představit účast ve
straně (Katt 2000: 119).

13

Výsledek několika průzkumů je uveden v Paxton, Hughes (2007) na str. 204.
„Zukunftswerkstätt“ („Future workshop“) je metoda vyvinutá Robertem Jungkem a Norbertem
Müllerem v 60. letech. Skupiny občanů, které nejsou přímo zapojeny do politických rozhodovacích
procesů se schází v malých skupinkách, kde se snaţí přijít na nové myšlenky a řešení společenských
problémů. Dává jim to moţnost jakési alternativní účasti na rozhodování (Katt 2000: 8).
14
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3.2. Vnější faktory ovlivňující vztah ţen k politice
3.2.1. Vliv kultury
Politická kultura je tradičně definována jako soubor politických názorů, postojů a
hodnot příslušníků určitého národa nebo občanů jisté země, které jsou formovány a
předávány v rámci socializačního procesu (Almond, Verba 1965: 14). Celá řada studií
dochází k závěru, ţe přetrvávání tradičních genderových rolí je důleţitou bariérou
politické participace ţen.15 Yvonne Galligan et.al. (2007) uvádí, ţe nízká politická
participace ţen je především v zemích, kde jsou ţeny vychovávány k tomu, ţe
soutěţivost a politické ambice jsou nefeminní, kde silně přetrvává tradiční rozdělení rolí
v rodině a tam, kde je politika pokládána za muţskou věc (Galligan, et. al. 2007: 57-58).
Ţeny jsou v těchto společnostech pod ostrým dohledem veřejnosti, a kdyţ se jim podaří
vybudovat kariéru, bývají nazývány „krkavčími matkami“ (Holuscha 1999: 154).
Vliv politické kultury se dá pozorovat pomocí výzkumů veřejného mínění a také
pomocí zkoumání obrazu ţen v médiích. Míru politické participace ovlivňuje, zda
veřejnost vnímá ţeny ve funkci politických lídrů pozitivně a jak jsou ţeny političky
vyobrazovány v médiích. Bariérou vstupu do politiky můţe být například označování
ţen v médiích za nerozumné, tvrdohlavé a neschopné (Holuscha 1999: 154), popř.
soustředění se na vzhled a oblékání neţ na skutečné kvality a výkony16 (Galligan et.al
2007: 99). Ţeny, které se nechovají podle tradičních představ o feminitě v dané
společnosti jsou často terčem výsměchu a bývají popisovány jako agresivní (Galligan
et.al 2007: 99).
Další bariérou můţe být nepřístupnost muţských neformální sítí, která je nutností
pro získání moci a informací (Galligan 2007: 101). V těchto sítích přetrvává solidarita
mezi muţi, kteří mezi sebe ţeny nechtějí. Ţeny tak ztrácejí moţnost politické
15

Např. Norris 1985, Paxton 1997, Inglehart, Norris 2000, Matland, Montgomery 2003.
Mluví se zde o tzv. double standard. Například větší počet partnerek u muţů je spíše tolerován, zatímco
u ţen je vnímán velmi negativně. Průzkumy mezi mladistvými ukazují, ţe dívky musí chránit svou
sexuální reputaci, kontrolovat svou sexualitu, svůj styl oblékání, aby předešly označení za sexuálně
promiskuitní. Mladí muţi se naopak snaţí svou sexualitu demonstrovat, aby si udrţeli svá postavení
v partě (Pilcher, Whelehan 2004: 34-35). Podobné rozdíly můţeme pozorovat v hodnocení starších lidí.
Ţeny jsou většinou váţeny pro jejich mladistvou fyzickou atraktivnost, zatímco v posuzování muţů hraje
především roli to, co dělají a jak jsou ekonomicky zajištěni. U muţů můţou být vrásky a šedé vlasy
známkou zkušenosti a elegance. Ţeny jsou naopak vyzývány ke skrývání známek stárnutí na jejich
obličeji i těle, protoţe jejich kvality jsou hodnoceny právě na základě jejich mladistvého vzhledu (Sontag
1979: 72- 81). Susan Sontag píše: „Být ţenou znamená být herečkou. Ţenskost je jako divadlo, s jeho
náleţitými kostýmy, výzdobou, osvětlením a stylizovanými gesty“ Sontag 1979: 76).
16
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reprezentace v politických stranách, které jsou na tyto neformální sítě napojeny
(Galligan 2007: 100-101).
3.2.2. Socio-ekonomické faktory
Pamela Paxton a Melanie M. Hughes ve své knize, která se věnuje se otázkám ţen
z globální perspektivy uvádějí, ţe ţeny po celém světě vydělávají průměrně méně peněz
neţ muţi a také je jich méně na důleţitých manaţerských a ředitelských pozicích. Muţi
mají tudíţ obecně více peněz na financování volebních kampaní. Díky svým prestiţním
postům mají také lepší přístup do vlivných kruhů, kde mají mnoho známých, kteří jim
mohou s financováním pomoci. Pro muţe je tedy začátek politické kariéry jednodušší.
Mezinárodní komparace ukazují, ţe jsou politické elity většinou sloţené z úspěšných
podnikatelů nebo vzdělaných odborníků. Proto můţeme pozorovat, ţe ţeny mají těţší
přístup do politiky v zemích, kde je pro ně problematické získávat prestiţní zaměstnání
nebo vysoce kvalifikované pozice (Paxton 2007: 122-130).
Vliv vzdělání na politickou participaci není jednoznačný. Nedá se tvrdit, ţe by
v politice byly jen ţeny s vyšším vzděláním (Paxton 2007, Ingunn 1972). Spíše platí, ţe
vzdělanější ţeny projevují větší zájem o politiku neţ ţeny nevzdělané. Také můţeme
pozorovat, ţe ţeny výdělečně činné mají větší zájem o politiku neţ ţeny v domácnosti
(Holuscha 1999: 153).
Vstup ţen do politiky také znesnadňují rodinné povinnosti, které se dají obtíţně
kombinovat se zaměstnáním a politickou kariérou. Často se hovoří o „second shift“, kdy
ţeny po návratu z práce čeká tzv. druhá směna v domácnosti. Pro ţeny angaţované
politicky je politika pro ně jiţ směnou třetí (Holuscha 1999: 152-154). V poslední době
také dochází k profesionalizaci politické práce, která je časově více náročná (Hoecker
1998: 81). Ţeny v politice se často cítí psychicky i fyzicky přetíţené (Holuscha 1999:
152- 154). Nedostatek času způsobený rodinnými povinnostmi je povaţován za bariéru
při vstupu ţen do politiky.
3.2.3. Institucionální faktory
Pippa Norris (1993) uvádí čtyři faktory, které ovlivňují šance ţen na vstup do
politiky: volební systém, stranický systém, politická kultura a legislativní soutěţ.
Nejméně příznivé pro zvýšení politické participace ţen jsou většinové volební systémy.
Ve „většinových volebních systémech získá mandát kandidát, který obdrţel nejvíc
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hlasů“ (Novák 1997: 59). Volby většinou probíhají v jednomandátových obvodech, kde
strany vybírají jednoho zástupce. Strany většinou umístí na kandidátku muţe, protoţe
ţena je povaţována za „volební riziko“ (Norris, Lovenduski 1993: 314).
Nejvíce ţen získá mandát v proporčních systémech. „Při systému poměrného
zastoupení získá kaţdá strana počet mandátů odpovídající počtu obdrţených hlasů“
(Novák 1997: 60). V těchto systémech strana prezentuje voličům seznam kandidátů,
čímţ je málo pravděpodobné, ţe by strana ztratila hlasy kvůli umístění ţen na
kandidátní listině. Naopak, nepřítomnost ţen na kandidátní listině můţe v dnešní době
jiţ způsobit zhoršení reputace strany (Norris, Lovenduski 1993: 312-315).
Nejpříznivější volební systémy pro prosazení ţen do politiky jsou systémy, kde jsou
velké volební obvody s mnoha kandidáty a velkým počtem křesel pro volební obvod
(Norris, Lovenduski 1993: 313).
Proporční systém také „udrţuje existující mnohost stran“ (Novák 1997: 134),
která je pro politickou participaci ţen také příznivá. Pippa Norris (1993) uvádí, ţe
v systémech s větším počtem různě ideologicky zaměřených politických stran mají ţeny
vyšší šanci získat politický mandát. Není to zcela jednoznačné, neboť například ve
Francii, kde je systém více stran, bylo v době jejího nejméně ţen ze všech zkoumaných
systémů. Ovšem ani proporční volební systém není zárukou vysokého podílu ţen
v politice. Závisí na tom, zda jednotlivé strany zařadí ţeny na své kandidátky a zda ţeny
budou na volitelných pozicích (Paxton 2007: 140-141).
Zda jsou pro ţeny příznivější otevřené či uzavřené kandidátky je sporné.
Uzavřené poskytují voličům seřazený seznam kandidátů jedné strany, který nemůţe být
změněn. U otevřených mohou voliči ovlivnit pořadí kandidátů. Úspěch ţen pak závisí
na tom, kdo je více nakloněn zvýhodnění ţen - strany nebo voliči. V uzavřených
systémech je třeba přesvědčit strany, aby posunuly ţeny na volitelné pozice a u
otevřených kandidátek je třeba přesvědčit voliče, aby dali ţenám více hlasů (Paxton
2007:137- 142).
Šanci ţen na zisk mandátu ovlivňuje také „atraktivnost“ tohoto mandátu (Norris,
Lovenduski 1993: 315). Čím je více soutěţících o tento mandát, tím se šance pro ţeny
sniţuje. Atraktivnost mandátu je dána například tím, o jak důleţitý post je jedná, jaký
přináší vliv nebo odměny, zda je to pozice na plný úvazek či částečný, zda se dá
vykonávání této funkce kombinovat s dalším zaměstnáním, jak je tento post placený,
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jaká přináší rizika a jak velká je fluktuace funkcionářů (Norris, Lovenduski 1993: 315316). Dalo by se tedy říct, ţe čím méně atraktivní pozice, tím méně zájemců a tím větší
šance pro ţeny. Zároveň náročný boj o jistou pozici a vysoké náklady na kampaň vedou
většinou ţeny k rozhodnutí se o tento post neucházet (Rule 1981: 63).
Co se týče politické ideologie stran, tak levicové strany mají větší tendenci
přijímat opatření na zvýšení počtu ţen ve stranách a právě tyto strany mají větší
tendenci k pozitivní diskriminaci ţen. Pravicové a středové strany naopak zastávají
názor, ţe proces náboru do stran by měl být spravedlivý, kde by mělo jít o otevřenou
soutěţ. Stejně jako tyto strany prosazují minimální zásahy státu do ekonomiky, tak
stejně prosazují i minimální zásahy do systému náboru kandidátů. Můţe se ale stát, ţe
po přijetí jistých opatření levicovými stranami jsou pak i strany pravicové donuceny
k přijmutí těchto opatření, aby si udrţely svou konkurenceschopnost (Norris,
Lovenduski 1993: 317-329).

4. Současná česká situace
4.1. Politická kultura v České republice
4.1.1. Problematika feminismu a genderu v české společnosti
Západní a východní země mají jiný přístup k pojmu a praxi genderové rovnosti.
Komunismus uskutečnil jakousi „nucenou emancipaci“ (Verdery 1994) ţen, kdyţ je
zapojil do pracovního procesu. Ţeny vnímaly zaměstnanost jako nucenou práci. To, za
co ţeny na západě bojovaly a za co jsou dnes nejvíc povaţovány, dostaly ţeny ve
východní Evropě od socialistického reţimu „zadarmo“ (Šiklová 1997: 266). Nerovnosti
se zde ale vyskytovaly, především v platovém ohodnocení, druhu práce a v neochotě
zaměstnávat ţeny na vedoucích místech. Ţeny představovaly levnou, flexibilní pracovní
sílu (Watson 2000: 373).
Ţeny nevnímaly nerovnosti mezi muţi a ţenami jako problém společenský, či
problém socializace, nedefinovaly sami sebe „genderově“ (Duffy 2000: 222).
Diskriminaci na pracovním trhu vnímaly jako výsledek biologické přirozenosti muţe a
ţeny. Osudem a cílem ţeny je rodit a vychovávat děti (Duffy 2000: 222, Galligan et.al.
2007: 24). Ţeny, které proţily socialismus, vnímají feminismus jako znehodnocení
důleţitosti domácích prací. Feministická ideologie rovnosti odebírá ţenám jisté
privilegium dominance v soukromé, rodinné sféře a moţnost být těmi „lepšími“ mezi
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pohlavími (Šiklová 1997: 270). Po revoluci došlo ke střetu západního feministického
hnutí s realitou východních ţen vychovaných za socialismu. Západní feministky
očekávaly vznik občanské společnosti a debaty o genderových rolích a genderové
identitě, ale byly zklamané. Postsocialistické intelektuálky povaţovaly západní
feministická stanoviska za nevhodná a dívaly se na ně podezíravě. Tento první kontakt
s feminismem ovlivnil na dlouho jeho vnímání ţenami. Mnoho ţen si myslelo:
„feminismus je jen hloupý západní import, který nepotřebujeme“ (Šiklová 1997: 263).
Šiklová uvádí, ţe mladší generace by jiţ mohla být emancipaci a feminismu více
nakloněna. Mladé ţeny jiţ pocítí konkurenci na pracovním trhu a začnou se cítit
ohroţené (Šiklová 1997: 271).
Nová trţní ekonomika přinesla nové podmínky na pracovním trhu. Mnoho změn
nebylo příznivých pro ţeny, protoţe západní instituce (World Bank, IMF, obchodní
korporace) preferovaly hlavně efektivnost a produktivitu. Potřebami soukromé sféry
a rovnoprávností se nezabývaly (Duffy 2000: 224). Díky tomuto novému
deregulovanému pracovnímu trhu prošla zaměstnanost ţen významnou restrukturalizaci.
Mateřská dovolená a ochrana ze strany zaměstnavatelů uţ nebyla tak štědrá, rozdíly ve
mzdách muţů a ţen se rapidně zvýšily. Síť zařízení pro péči o děti se ztenčila a sníţila
se jejich kvalita. To, ţe měly ţeny v nové ekonomice potíţe s hledáním zaměstnání a se
skloubením rodinného a pracovního ţivota vedlo k tomu, ţe se spousta z nich vrátila do
domácnosti. Po období „nucené emancipace“ tedy dochází k období „nucené
domestikace ţen“ (Duffy 2000: 231).
Efekt demokratizace se dá nejlépe pozorovat v nových parlamentech, které se
staly ještě více muţskou záleţitostí neţ byly předtím. Jakmile parlamenty získaly
skutečnou moc, ţeny z nich odešly (Watson 2000: 375). Politika, spojovaná se
„soutěţivostí, stranickou nevraţivostí“ se tak ocitla mimo zájem ţen, jejich kompetencí
a stylu (Duffy 2000: 227). V České a Slovenské republice spadlo zastoupení ţen z
29,5 % na 6 % (Watson 2000: 375). Ţeny upřednostňují lokální aktivity mimo hlavní
politické scény (Duffy 2000: 228).
4.1.2. Názory veřejnosti na ţeny v politice
Podle výzkumu CVVM z roku 2004 si většina obyvatel České republiky (84 %)
myslí, ţe zapojení ţen do veřejných funkcí je uţitečné. Těch co si myslí, ţe jsou ţeny
neuţitečné, je pouhá desetina. Dvě třetiny respondentů také odpovědělo, ţe jsou ţeny ve
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veřejném ţivotě zastoupeny nedostatečně. Zajímavé je, ţe muţi více neţ ţeny povaţují
zastoupení ţen za dostatečné. Muţi (32 %) si myslí, ţe jsou ţeny zastoupeny ve
veřejném ţivotě dostatečně a 11 % z nich neví. Naopak u ţen jednoznačně (76 %)
převaţuje názor, ţe jsou zastoupeny ve veřejných funkcích nedostatečně (Horáková
2004).
Hlavními bariérami pro vstup do veřejného ţivota ţen jsou podle české veřejnosti
rodinné povinnosti (80 %), tradice (74 %) a společenské podmínky (69 %). Více neţ
polovina dotázaných si také myslí, ţe muţi v politice mezi sebe ţeny nepustí. Velké
procento dotázaných (61 %) se také domnívá, ţe ţeny nemají o politiku zájem. Naopak
spíše nesouhlasné tendence se objevily mezi tvrzeními, ţe by ţeny byly málo průbojné,
přejímaly muţské vzory a ztrácely svou ţenskost. Většina dotázaných také nesouhlasí
s tím, ţe je politika sloţitá a ţeny se jí musí nejprve naučit. Více neţ polovina
dotázaných vidí cestu ke zvýšení počtu ţen v politice vytvořením vhodných
společenských podmínek (Horáková 2004).
Postoj společnosti k ţenám ilustruje průzkum CVVM z roku 2003: „Srovnání
postavení muţů a ţen na trhu práce“. Nejčastějším důvodem, proč ţeny nedosahují na
trhu práce takové úspěšnosti jako muţi, je těhotenství, péče o malé děti a rodinná zátěţ
(94% muţů, 89% ţen). Vysoké procento dotázaných se ale domnívá, ţe lidé preferují ve
vedoucích pozicích muţe (88 % muţů, 88,6 % ţen). Dalším důvodem je fakt, ţe v práci
dominují muţi a ti nedají ţenám šanci (57 % muţů, 75 % ţen). Nadpoloviční většina
muţů si myslí, ţe jsou ţeny málo průbojné (53,1 % muţů a 38,2 % ţen) (Kříţková
2003).
Česká veřejnost připisuje muţům a ţenám působícím v politice odlišné
charakteristiky. Muţskými přednostmi jsou rozhodnost, razantnost, neústupnost a větší
nezávislost na rodině. Spíše negativně je vnímána muţská tvrdost aţ necitelnost. Ţeny
jsou častěji popisovány jako pečlivé, spolehlivé a zodpovědné (Rakušanová 2006a: 9).
„Za důleţité je u ţen-političek na rozdíl od muţů povaţován také vzhled, elegance
a příjemné vystupování“ (Rakušanová 2006a: 9). Ţeny v politice samy sebe popisují
jako praktické, komunikativní. Jedna z respondetek výzkumu provedeného Petrou
Rakušanovou a Lenkou Václavíkovou-Helšusovou (2008) vidí rozdíl mezi muţi
a ţenami v tom, ţe rivalita mezi muţi je spíše profesní, kdeţto mezi ţenami spíše
osobní.
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Ţeny vnímají jistou nerovnost a tlak společnosti. Ţenám je více neţ muţům
připisována zodpovědnost za výchovu dětí a fungování rodiny. Ţeny zmiňují, ţe muţů
v politice se většinou nikdo neptá, „a kdo bude vychovávat to dítě?“ (Rakušanová 2005:
43). Některé poslankyně také zmiňovaly, ţe si kvůli veřejnosti, médiím a politickým
protivníkům nemohou dovolit placenou pomoc do domácnosti. (Rakušanová 2005: 51).
Od političek jsou také obecně „očekávány vyšší morální a etické standarty, stejně jako
poţadavky na vzhled“ (Rakušanová, Veselá 2007: 12).
4.1.3. Obraz političek v médiích
Iva Balsarová a Pavlína Binková (2007a) provedly analýzu obrazu političek
v médiích ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2006. V této době začala média
upozorňovat na marginalizaci a nedostatek ţen v české vrcholné politice. Autorky došly
k závěru, ţe novináři „obvykle nedokáţou téma rovných příleţitostí hlouběji
a analyticky uchopit a ţe si mnohdy nejsou jisti vlastním názorem na problematiku,
nemluvě o jejich obeznámenosti se základní feministickou teorií či literaturou“
(Balsarová, Binková 2007a: 92-93). Média se stále ještě pohybují v termínech klišé
a stereotypů: „Ţeny na nich [kandidátkách] chybí i kvůli tomu, ţe tam chybět chtějí. Do
politiky se jich moc netlačí“ (Mladá Fronta Dnes, 2.5.2006, citováno dle: Balsarová,
Binková 2007b: 16).
Ţeny političky se nejčastěji dostávají do médií ve spojitosti s jistými kauzami a
mediálními událostmi (např. Kateřina Jacques). Političky většinou nedostávají prostor
k vyjádření, bývají „umlčovány“ (Balsarová, Binková 2007a: 89), a to především
k tématům vyţadujícím odborné znalosti či kompetence. Politička Petra Buzková bývá
v médiích popisována jako „sebevědomá“, „umíněná“, která „dráţdí“ politiky. Je
„vykreslována jako cizorodý prvek v maskulinní politice“ (Balsarová, Binková 2007a:
89). U političky Kateřiny Jacques se hlavní zájem médií koncentruje na původ jejího
francouzského jména, hodnocení zda je dobrá či špatná matka a popisu její rodiny,
manţelství, péče o dítě, ale i o vzhled a věk. Například: „V den voleb, 2. června bude
Kateřině Jacques 35 let. Dvojce na praţské kandidátce Strany zelených (...) ale lidé
hádají méně“ (Hospodářské noviny, 18.4. 2006, citováno v: Balsarová, Binková 2007b:
15). Prostor k vlastnímu vyjádření a příleţitost ukázat své široké kompetence dostaly
pouze dvě političky, a to v rozhovorech pro týdeníky Respekt a Reflex (Balsarová,
Binková 2007a: 87-93).
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Iva Balsarová a Pavlína Binková ve svém průzkumu docházejí k závěru, ţe se
v médiích hovoří především o ţenách ve vrcholových politických funkcích, coţ
znamená, ţe se čtenáři setkávají jen s úzkou „elitní skupinou osob“ (Balsarová, Binková
2007b: 19). O ţenách-političkách referují především regionální periodika, která oslovují
menší okruh čtenářů a čtenářek. „V regionálních mutacích MF Dnes se také objevuje
širší spektrum zmínek o různých ţenách neţ v celostátních vydáních“ (Balsarová,
Binková 2007b: 19).
4.1.4. Specifika ţen v politice
Ţeny se méně zajímají o politiku neţ muţi. Pětina ţen se o politiku nezajímá
vůbec a více neţ polovina (52 %) se o politiku zajímá jen málo. Z muţů projevuje úplný
nezájem jen desetina z nich a „jen málo“ se o politiku zajímá 47 % muţů (Rakušanová
2006b: 13).
V politice dominuje tzv. „muţský princip a způsob vnímání“ (Rakušanová 2006b:
11). „Naše ţeny odrazuje od přijímání politických funkcí agresivní, arogantní
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soutěţivé chování českých muţů v politice“ (Vodráţka 1996: 24). V průzkumu Petry
Rakušanové přirovnává jedna z respondentek politiku k fotbalovému hřišti. Říká, ţe
kdyţ ţeny chtějí hrát fotbal, musí se přizpůsobit pravidlům hry (Rakušanová,
Václavíková-Helšusová 2008: 21). Tím, ţe se ţeny pohybují v muţském prostředí,
musí „více zdůvodňovat svoje působení na daném místě, obhajovat svoji pozici“
(Rakušanová, Václavíková-Helšusová 2008: 22).
Ţeny mají také odlišné pojetí moci. „Pro ţeny je méně často důleţitá funkce
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postavení, naopak svou roli chápou jako veřejnou sluţbu“ (Rakušanová 2006b: 12).
Většina političek z komunální úrovně vysvětluje důvody, proč do politiky vstoupily,
jako „snahu pomoci věcem veřejným“ (Rakušanová 2005: 39).
Klíčovou roli při vstupu ţen do politiky hraje často nějaký vnější podnět. Ţeny
jsou někým osloveny a nechají se „vtáhnout do politického dění“ (Rakušanová;
Václavíková-Helšusová 2008: 19, Rakušanová 2005: 31). Tento vnější podnět bývá
rozhodující proto, ţe ţeny „mají tendenci být samy k sobě a ke svým schopnostem
velmi kritické a neusilují o věci, které jim připadají nedostupné“ (Rakušanová,
Václavíková-Helšusová 2008: 19). Ţeny bývají osloveny na základě „aktivní role ve
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veřejném dění své obce či úspěšná kariéra na exponované pozici“ (Rakušanová, Veselá
2007: 3).
Dle průzkumu Rakušanové a Václavíkové-Helšusové (2008) se ţeny více
angaţují v oblastech, ve kterých mají praxi a které případně studovaly. „Nejvíce
poslankyň působí ve výboru pro sociální politiku (téměř 40 %), výboru pro vědu
a vzdělání, kulturu, mládeţ a tělovýchovu (28 %) a ve výboru organizačním (28 %)“
(Rakušanová, Veselá 2007: 6)..
Své odbornosti a dovednosti ţeny vyuţívají k prosazení se mezi muţi. Jedna
respondentka uvádí: „...aby žena byla přijatá se svým názorem, tak ten názor musí být
alespoň o 125 % lepší jak ten názor toho muže“, jiná zase: „pokud mluvíte před muži,
tak tam si myslím, že je nutné ten slovník nějak vytříbit, abyste je nějak zaujala vůbec
tím svým vystoupením, slovníkem, a nebo názorem“ (Rakušanová 2005: 34). Některé
ţeny zmiňují, aby se prosadily, musí si to „těžce odpracovat“ (Rakušanová 2005: 34).
Někdy je ale můţe být tato pracovitost ţenám i na obtíţ : „Mně bylo vyčítáno, nebo je
mi vyčítáno, že se věnuji hodně práci a nedělám politiku. Ale já si přesto myslím, že
politik by měl přesvědčit svou prací. Na tom stojím a trvám...“ (Rakušanová 2005: 39).
Ve výzkumu Petry Rakušanové (2005) mezi poslankyněmi Parlamentu se také
objevila otázka, zda ţeny, kdyţ se hlasuje o otázkách týkajících se ţen, hlasují
v souladu se svou politickou stranou, či spíše na základě vlastního přesvědčení. Čtvrtina
respondentek se neuměla rozhodnout, jak hlasovat, čtvrtina by hlasovala podle zájmů
ţen nebo by se zdrţela hlasování. Polovina dotázaných poslankyň uvedla, ţe by se
rozhodla podle toho, jaký názor by měla jejich politická strana (Rakušanová 2005: 53).
4.2. Socio-ekonomické zázemí českých ţen
4.2.1. Vzdělání ţen
Nedostatečné vzdělání bývá často uváděno jako bariéra při vstupu ţen do politiky.
České ţeny jsou v mnoha oborech vzdělanější neţ muţi. V České republice je vzdělání
důleţitým kritériem pro vstup do politiky (Maříková 1997: 440), a tak je vysoká
vzdělanost ţen v Čechách velkým plusem pro ţeny. V příloze práce (Příloha č. 1-6) jsou
uvedeny grafy č.1 aţ č.6 týkající se vzdělání ţen v České republice. Jak ukazují grafy
č.1 a č.2 studuje na gymnáziích a odborných středních školách zakončených maturitou
více dívek neţ chlapců. Chlapci navštěvují spíše obory středních škol bez maturitní
zkoušky (graf č.3). S větším poměrem ţen se setkáváme i mezi studenty vysokých škol
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a vyšších odborných škol. Mezi ţenami je nejoblíbenější studium ekonomie,
pedagogika, sociální péče, humanitní a společenské vědy (graf č.6). V těchto oborech
výrazně dominují nad muţi. Vyšší počet muţů neţ ţen studuje pouze obory technické a
přírodní vědy.
4.2.2. Postavení v zaměstnání
Míra nezaměstnanosti postihuje především ţeny (graf č.7). V roce 2009 činila
nezaměstnanost ţen 7,7 %, zatímco u muţů jen 5,8 %17. V průzkumu, který se zaměřil
na důvody nezaměstnanosti, uvedlo 350,5 tis. ţen18 péči o rodinu a domácnost. Kromě
zdravotních důvodů (41,8 tis. ţen)19 ţeny často uvedly, ţe „nevěří, ţe by našly práci, i
kdyţ by rády pracovaly“ (8,1 tis. ţen)20. U muţů převládaly jednoznačně zdravotní
důvody (37,6 tis. muţů)21 a jiné důvody (14,8 tis. muţů)22. Rodinné důvody byly aţ na
posledním místě (3,7 tis. muţů)23. O mnohem menší počet muţů (4,9 tis. osob)24 neţ
ţen uvedl, ţe by rádi pracovali, ale nevěří, ţe by našli práci.
Graf č. 7: Míra nezaměstnanosti muţů a ţen v České republice:
Míra nezaměstnanosti muţů a ţen
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Dle průzkumu CVVM z roku 2003 se 25,9 % populace domnívá, ţe jsou ţeny
v zaměstnání jednoznačně znevýhodněny a dalších 50,9 % si myslí, ţe jsou některé
skupiny ţen znevýhodněny. Většina (88%) populace se přiklání k názoru, ţe jsou ţeny,
17

Zdroj: ČSÚ.
Zdroj: ČSÚ.
19
Zdroj: ČSÚ.
20
Zdroj: ČSÚ.
21
Zdroj: ČSÚ.
22
Zdroj: ČSÚ.
23
Zdroj: ČSÚ.
24
Zdroj: ČSÚ.
18
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které jsou na mateřské dovolené či v domácnosti znevýhodněny na pracovním trhu
(Kříţková 2003). Mladé ţeny kolem 30ti let mají problém získat práci, protoţe se
předpokládá, ţe budou mít brzy děti a ţeny s dětmi jsou povaţovány za nestabilní a
rizikové zaměstnankyně. Bez ohledu na jejich kvalifikaci a ambice jsou na lépe placené
a prestiţní pozice vybíráni raději muţi (Vohlídalová 2006: 26). Graf č.8 ukazuje, ţe ve
srovnání s evropským průměrem dosahují české ţeny, které mají děti, niţší míry
zaměstnanosti. Zaměstnanost českých muţů je naopak počtem dětí méně ovlivněna, neţ
je tomu u průměrných evropských muţů.
Graf č.8: Míra zaměstnanosti v závislosti na počtu dětí:
Míra zaměstnanosti v závislosti na počtu dětí*, 2009
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Ţeny v České republice vydělávají průměrně méně neţ muţi.
V roce 2009 dosáhly platy ţen 74,8 % průměru platů muţů.
Genderové rozdíly na pracovišti zmiňuje i studie od UNICEF

Tabulka č.2: Podíl
průměrné měsíční mzdy
ţen na průměrné mzdě
muţů (v%)

(1999). Rozdíly jsou v přijímání zaměstnanců přestoţe zákony Rok
1996
1998
2000
2005
2006
2007
2008
2009

zaručují ţenám rovná práva. Zaměstnavatelé v soukromém sektoru
mají obavy zaměstnávat ţeny kvůli jejich rodinným závazkům.
Ţeny jsou více napojeny na státní sektor, jsou zaměstnané je
především v učitelských a pečovatelských profesích (UNICEF
1999: 31-32). Podle výzkumu ČSÚ (graf č.9) pracuje největší
procento ţen (20,9 %) ve zpracovatelském průmyslu. Ve
vzdělávání, zdravotnictví a veřejné správě pracuje celkem 30,6 %

%
77,2
72,0
73,3
75,1
75,4
75,2
74,1
74,8

zdroj: ČSÚ

ţen. Velké procento ţen je zaměstnáno ve velko a maloobchodech (15,9 %).
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Graf č.9: Nejvýznamnější odvětví dle koncentrace zaměstnanosti ţen a muţů:
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Ţeny mají menší šance na povýšení a při povýšení mají niţší plat neţ muţi.
Většina manaţerů, mezi kterými byl uskutečněn průzkum v České republice
a Slovensku si myslelo, ţe muţi mají lepší dovednosti neţ ţeny pro vedoucí pozice
(UNICEF 1999: 36). Ţeny mají převahu mezi zaměstnanci ve veřejné sféře, ale jen
málo z nich zastává vedoucí pozice. V roce 1997 bylo mezi řediteli státních podniků
pouhých 7 % ţen (UNICEF 1999: 98). Podle jiné statistiky „pouze 4 % ţen dosahují
nejvyšších pozic vedoucích řídících pracovníků“ (Dudová, Kříţková, Fischlová 2006:
28).
V tabulce č.3 nalezneme srovnání mezi muţi a ţenami na základě jejich postavení
v hlavním zaměstnání. Ţeny jsou častěji zaměstnankyněmi neţ muţi (o necelých 10 %
více) a také téměř o polovinu méně ţen neţ muţů pracuje na vlastní účet.
Pro komunální politiku můţe být spíše méně důleţitá pozice v zaměstnání pro
ţeny výhodou. V průzkumu zmíněném v publikaci od Petry Rakušanové (2005) je
zmíněno, ţe se do politické funkce nedostává automatiky jen ten, kdo má nejvíc hlasů,
ale roli hraje i zaměstnání. Jedna respondentka zmiňuje, ţe před ní sice bylo na
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kandidátce pět či šest muţů, ale nakonec většina z nich funkci odmítla, kvůli náročnosti
jejich zaměstnání. (Rakušanová 2005: 32)
Tabulka č.3: Postavení v hlavním zaměstnání (2009)
Postavení v zaměstnání
muţi (%) ţeny (%)
zaměstnanci
78,9
88,5
zaměstnavatelé
5,1
2,0
pracující na vlastní účet
15,5
8,5
členové produkčních druţstev
0,3
0,1
pomáhající rodinní příslušníci
0,3
1,0
zdroj: ČSÚ

Ţeny také méně dojíţdějí za prací do jiných krajů. V roce 2009 dojíţdělo za prací
do jiného kraje přes 2,825 milionu muţů, ale jen 2,126 milionu ţen. V dojíţdění do
zahraničí je rozdíl mezi muţi a ţenami ještě markantnější. V roce 2009 takto dojíţdělo
18,227 tisíc muţů, ale jen 6,428 tisíc ţen. Dojíţdění je problémem především při snaze
skloubení rodinného a pracovního, či politického ţivota. Velká část poslankyň
Parlamentu zmiňovala v průzkumu z roku 2005 potíţe s dojíţděním do Prahy. Kdyţ se
vrátí muţ-politik po týdnu z Prahy domů má „navařeno, vypráno, uklizeno, kdeţto
ţeny přijdou domů a musejí se téměř omlouvat, ţe nebyly doma“ (Rakušanová 2005:
50).
4.2.3. Časové vytíţení
Jedním z faktorů, který ovlivňuje politickou participaci ţen, je volný čas. České
ţeny tradičně podléhají dvojité zátěţi – zaměstnání a péči o domácnost. V současné
době stráví průměrná česká ţena prací v domácnosti 23,5 hodin týdně, zatímco muţ jen
11,7 hodin (Chaloupková 2005: 67). Co se týče placené i neplacené práce, odpracují
ţeny v Čechách průměrně 59,1 hodin týdně a muţi 54,1 hodin týdně (Bierzová,
socioweb). Muţi mají tedy více volného času a více času na politiku.
Na základě průzkumu CVVM z roku 2003 zastává většinu úkolů spojených s péčí
o dítě v české rodině ţena. Otcové jsou více aktivní pouze co se týče výletů s dětmi,
sportování a trestání potomků. V nadpoloviční většině domácností připadá starost o
běţný provoz domácnosti na matku. Jen 25 % respondentů v průzkumu Jana Červenky
(2003) uvedlo, ţe jsou činnosti rozděleny mezi oba partnery. Dle jiného průzkumu by
25
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64 % ţen uvítalo, kdyby jejich partner byl ochoten rozdělit si rovnoměrně práci
v domácnosti. Víc neţ polovina ţen (61%) a muţů (56%) tvrdí, ţe zvládají pracovní a
rodinné povinnosti bez větších problémů (Rezková 2003).
Při průzkumech mezi političkami je faktor času zmiňován nejen co se týče
problematiky slaďování rodinného a politické ţivota, ale i v souvislosti s chováním
muţů v politice. Ţeny si stěţují na „neefektivní vyuţívání času ze strany muţů“
(Rakušanová, Václavíková-Helšusová 2008: 22). Muţi podle nich místo efektivní
debaty či řešení problému plýtvají čas vlastní exhibicí. Podle ţen neumí muţi v politice
nakládat s časem, protoţe nemusí spěchat domů za dalšími povinnostmi a dětmi. Ţeny
také zmiňují, ţe kvůli rodinným povinnostem nemají čas účastnit se neformálních
setkání při „tzv. zákulisní politice“ (Rakušanová, Václavíková-Helšusová 2008: 22).
V jednom z průzkumů zmiňuje jistá respondentka: „...spousta věcí... se dohodnou ...
mimo ty radnice, mimo oficiální jednání, na pivě, na fotbale, to jsou všechno mužský
světy ... tam se spousty věcí dohodnou, a když tam nejste, a pak to platí...“ (Rakušanová
2005: 38).
Problém nedostatku času u ţen je zásadní i v tom, ţe vrcholné politické kariéře,
která se uţ vykonává jako profese, předchází většinou dlouholetá snaha. Člověk se
nejdřív musí věnovat politice při svém povolání „neţ se v politice vyprofiluje a získá
moţnost v politice i pracovat“ (Rakušanová 2005: 42). Na tuto politickou průpravu
většina ţen nemá kvůli rodinným povinnostem čas. Ţeny jdou do politiky aţ kdyţ jsou
jejich děti větší či dospělé, coţ znamená, ţe jim chybí moţnost se v průběhu let
politicky vyprofilovat a nabrat zkušenosti (Rakušanová 2005: 42).
4.3. Institucionální faktory
4.3.1. Zastoupení ţen v české politice obecně
Po sametové revoluci došlo k razantnímu poklesu v zastoupení ţen. Od roku 1989
můţeme pozorovat postupné zlepšování situace. Velké výkyvy se vyskytují
v zastoupení ţen ve vládě České republiky (graf č.10). Například v letech 2002-2010
ţeny obsazovaly stále více ministerských křesel. Vůbec nejvyšší počet ţen29 se na
ministerských postech vystřídalo v letech 2007 aţ 2009 za druhé vlády Mirka

29

Na ministerských postech se vystřídalo 24 osob, z toho 5 ţen, coţ znamená 20% zastoupení ţen. zdroj:
www.vlada.cz .
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Topolánka. V následující úřednické vládě Jana Fischera (2009-2010) si ţeny také vedly
dobře. Mezi jedenadvaceti osobami, které se v ministerských křeslech vystřídaly, byly
čtyři ţeny. Pozitivní vývoj k vyššímu zastoupení ţen ve vládě byl přerušen sestavením
vlády Petra Nečase, kde se nyní nevyskytuje ţádná ţena.30
Graf č. 10: Zastoupení ţen (v%) na různých politických úrovních v ČR:
Zastoupení ţen (v %) na různých politických úrovních v ČR
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Zastoupení ţen v Poslanecké sněmovně prochází od roku 1989 celkem stabilním
vývojem, s mírným poklesem v zastoupení ţen (ze 17% na 15,5%)31 v letech 2006 aţ
2010. Z méně neţ osmiprocentního zastoupení ţen v roce 1990 se podíl ţen v dolní
komoře parlamentu vyšplhal v roce 2010 na historických 22%. Veronika Šprincová
(2010) ale upozorňuje, ţe „současný nárůst zastoupení ţen v poslanecké sněmovně byl
výsledkem souhry několika faktorů, která se uţ nemusí opakovat“. Zvýšení zastoupení
ţen ve Sněmovně způsobila změna volebního zákona, který umoţnil udělení aţ čtyř
preferenčních hlasů a také sníţil počet hlasů potřebných k postupu na první místo
kandidátní listiny ze sedmi na pět procent. Díky preferenčním hlasům se do Sněmovny
dostalo 14 ţen z původně nevolitelných pozic (Šprincová 2010). Velkou roli také hrálo
„značné oslabení dvou největších stran, tedy ODS a ČSSD, které na své kandidátní
listiny (a zejména na volitelná místa) dosadily nejméně ţen“ (Šprincová 2010).

30
31

Zdroj: www.vlada.cz, údaj z 5.5.2011.
Zdroj: www.volby.cz.
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Údaje o horní komoře parlamentu vystihuje procentuální poměr ţen zvolených při
pravidelné dvouleté obměně třetiny členů Senátu. Průměrně bývá zvoleno 13 % ţen
s výjimkou roku 2006, kdy bylo zvoleno šest ţen, které tvořily 22,22 % všech
zvolených kandidátů.
Do zastupitelstev statutárních měst (později do krajů) bylo mezi lety 1994 aţ 2010
průměrně voleno 15 % ţen. Podíl ţen v těchto zastupitelstvech je spíše stabilní bez
nějakých výraznějších výkyvů. S vysokým zastoupením ţen se setkáváme na úrovni
obcí a měst, kde se podíl ţen neustále zvyšuje. Po volbách v roce 2010 dosáhly ţeny
v zastupitelstvech obcí, městysů a měst 26,29 % zastoupení. Vůbec

nejvyšší

zastoupení ţen je v zastupitelstvech městských částí nebo obvodů, které se v roce 2010
vyšplhalo na 27,94 %. Ve volbách do obecních zastupitelstev mají muţi i ţeny obecně
vyšší šanci na úspěch (graf č.11). Z kandidátů uspělo v posledních volbách 2010 23 %
ţen a 29,7 % muţů32. Vůbec nejniţší úspěšnost bývá ve volbách do Evropského
parlamentu (2,0 % ţen, 3,5 % muţů33) a Poslanecké sněmovny (3,2% ţen, 4,3%
muţů).34
Graf č.11: Úspěšnost ve volbách muţů a ţen:
Úspěšnost ve volbách muţi/ţeny
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Z grafu č.10 vyplývá, ţe čím méně důleţitá pozice, tím větší šance pro ţeny.
S nejmenším počtem ţen se setkáváme ve vládě, jejich zastoupení se zvyšuje
v poslanecké sněmovně a vůbec nejvíc ţen je v zastupitelstvech měst, obcí a městských
částí/ obvodů. V tomto případě se mluví o tzv. fenoménu skleněného stropu, „který
32

Zdroj: ČSÚ.
Zdroj: ČSÚ.
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Zdroj: ČSÚ.
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ţenám zabraňuje v postupu na vysoké politické pozice“ (Hendlová 2008: 10). Tuto
tendenci ilustruje také tabulka č.4, která ukazuje poměr dle pohlaví. Zatímco
v okresních soudech ţeny výrazně převyšují své muţské kolegy, u Nejvyššího soudu
ČR je tato tendence opačná.
Tab. č. 4: Soudci podle pohlaví k 1.1.2010
ţeny
muţi
(%)
(%)
Okresní soudy
66
34
Krajské soudy
60
40
Vrchní soudy
47
53
Nejvyšší soud ČR
24
76
Nejvyšší správní soud ČR
43
57
Celkem
62
38
zdroj: ČSÚ

4.3.2. Specifika české komunální politiky
K 1. lednu 2008 bylo v České republice 6 249 obcí, 177 městysů, 563 měst a 23
statutárních měst. V pravomocích obce, městyse a města není ţádný rozdíl (Balík 2009:
20). Obec je veřejnoprávní korporací a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů,
kterými jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad, zvláštní orgány obce
a komise (Balík 2009: 67). Člen zastupitelstva má reprezentativní mandát a není vázán
„ani subjektem, za nějţ kandidoval, ani příkazy a pokyny voličů“ (Balík 2009: 67).
Rada obce je výkonný orgán a je odpovědný zastupitelstvu. Členy rady jsou starosta,
místostarosta a radní. Všichni jsou voleni z řad zastupitelstva. V malých obcích, kde je
zastupitelstvo menší neţ 15 členů, se rada obce nezřizuje a její funkce přejímá starosta
(Balík 2009: 72).
Orgány statutárního města jsou zastupitelstvo města, rada města, primátor,
magistrát a zvláštní orgány města. I městské obvody a městské části mají své orgány.
Jsou jimi zastupitelstvo, rada, starosta, úřad a zvláštní orgány. Na krajské úrovni
mluvíme o zastupitelstvu kraje, radě kraje a krajském úřadě. Radu kraje tvoří hejtman,
zástupci hejtmana a další členové rady (Čmejrek 2008: 40-45)
Bez ohledu na druh a velikost obce se dá všude najít tzv. „funkční minimum“
obce (Balík 2008: 15), mezi které se řadí „odpovědnost za sběr a odvoz odpadu, péče o
rekreační sport, dětská hřiště, dále pak přinejmenším udrţování místních komunikací a
zajištění osobních sociálních sluţeb, jakým jsou péče o starší občany a děti“ (Chandler
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1998: 246). Stanislav Balík (2008, 2009) rozděluje kompetence obcí do několika
kategorií. Jsou jimi funkce sociální (zakládání škol, sportovišť, zdravotních zařízení,
pečovatelských domů pro staré občany, kulturní zařízení,...), funkce ekonomické
(sestavování a schvalování rozpočtu, rozhodování o účasti v nadacích a obchodních
společnostech,..), funkce politické (vyhlášení referenda, volby orgánů obcí,...), funkce
ekologické (zajišťování čistoty, svozu a likvidace odpadů, odvádění a čištění odpadních
vod,...), ostatní funkce (údrţba komunikací,..) a prognostické funkce (územní plán, plán
rozvoje obce) (Balík 2008: 17-18).
4.3.2.1. Genderová vyváţenost obecních rozpočtů
V současné době se diskutuje téma genderového rozpočtování, které tvrdí, ţe ţeny
a muţi mají odlišné priority a potřeby co se týče vyuţívání financí obce. Za typicky
muţské investice jsou povaţovány výstavby sportovišť či rekonstrukce restaurací.
Typicky ţenskými prioritami jsou např. obnovy dětských hřišt, rozšíření provozní doby
školek, budování bezbariérových přístupů pro kočárky, podpora organizování mládeţe,
rozšíření moţnosti volnočasových aktivit pro děti, zvýšení bezpečnosti ve večerních
hodinách (Vavroň.2006; Hejzlarová 2010). Mnoho výdajů se zdá být neutrálních, ale
ve skutečnosti nejsou. Příkladem toho je veřejná doprava, která teoreticky „naplňuje
potřeby všech“ (Hejzlarová 2010: 13). Z průzkumu na Frýdeckomístecku a
Novojičínsku vyplývá, ţe ţeny vyuţívají veřejnou dopravu mnohem více, neţ muţi. Ve
Frýdku-Místku 69,2 % ţen a 30,8 % muţů, v Novém Jičíně 70,8 % ţen a 29,2 % muţů.
I oblast dopravy se tedy dá rozdělit na muţské a ţenské priority. Těmi muţskými by
byla údrţba komunikací a těmi ţenskými investice do veřejné dopravy. (Hejzlarová
2010: 13-17)
Dle výzkumu Fóra 50 % na Frýdeckomístecku a Novojičínsku převaţují obce,
kde jsou výdaje zaměřené především na aktivity a projekty určené muţům. Nejvíce byly
výdaje na aktivity ţen omezeny ve městech, kde jsou z městských rozpočtů
podporovány typicky muţské sporty, jako hokej nebo fotbal (Hejzlarová 2010: 8).
4.3.2.2. Volební systém české komunální politiky
Volby do zastupitelstev obcí České republiky upravuje zákon č. 491/2001 Sb. Do
voleb do zastupitelstva obce mohou kandidovat pouze volební strany, za které jsou
pokládány „registrované politické strany a politická hnutí a jejich koalice, nezávislí
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kandidáti, sdruţení nezávislých kandidátů nebo sdruţení politických stran nebo
politických hnutí a nezávislých kandidátů“ (Čmejrek 2008: 52). Do zastupitelstva jedné
obce můţe uchazeč kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany, a
pokud jsou zřízeny volební obvody, smí kandidovat pouze v jednom z nich (Čmejrek
2008: 52).
Pro kandidaturu nezávislého kandidáta či sdruţení nezávislých kandidátů je
potřeba připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči. Pro sdruţení nezávislých
kandidátů je třeba podpis 7 % obyvatel, pro nezávislé kandidáty pak podle velikosti
obce či obvodu podpisy 5 % - 0,5 % obyvatel. Volební strana potom určuje pořadí
kandidátů na svém hlasovacím lístku (Čmejrek 2008: 53).
Pro volby do zastupitelstev obcí se pouţívají tzv. otevřené kandidátní listiny a
volič disponuje tzv. kombinovaným hlasem. Volič můţe označovat jednotlivé kandidáty
a zároveň také politické strany. Přednostně jsou označováni kandidáti a volič jich můţe
označit tolik, kolik má být zvoleno členů zastupitelstva. Po označení volební strany
získá hlas tolik kandidátů, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být
zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí v jakém jsou kandidáti
uvedeni na kandidátce (Čmejrek 2008: 53). Výsledky hlasování zpracovává Český
statistický úřad a pro přepočty hlasů na mandáty pouţívá d´Hondtovu volební formuli
(Čmejrek 2008: 54).
Problémem volebního systému do obcí v České republice je, ţe se do
zastupitelstva často nedostanou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Hlasováním se
především rozhodne o počtu mandátů získaných konkrétním volebním subjektem.
„Zvláště prostřednictvím panašování totiţ není moţné podpořit pouze konkrétního
kandidáta, aniţ bychom nepodpořili i jeho volební stranu. Tak náš hlas můţe paradoxně
přispět k tomu, ţe je zvolen jiný kandidát ze stejné listiny, kterému jsme ovšem hlas
nedali“ (Balík 2008: 34).
„Volební systém uţívaný pro české komunální volby je nejkomplikovanější, nejméně
srozumitelný a také nejvíce zavádějící ve srovnání s ostatními pravidly, podle nichţ se v České
republice volí do jiných orgánů. (...) Komunální politika by měla být tou nejvěcnější a nejméně
ideologickou politikou a tak je více neţ logické, ţe i volební pravidla by spíše neţ v jiných typech
voleb měla, či mohla umoţnit kromě výběru politických stran i moţnost volby jednotlivých
osobností.“ (Lebeda 2009: 334).
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Problematické také je, ţe pořadí kandidátů na kandidátní listině se mění aţ tehdy,
získá-li některý z kandidátů alespoň o 10 % více hlasů, neţ je průměrný počet hlasů
získaných na kandidáta. Všichni, kteří tuto hranici překročili, se seřadí a zbytek
mandátů se rozděluje opět podle pořadí na kandidátce (Šedo 2009: 347). Komunální
volební systém tedy umoţňuje změnu pořadí kandidátů na kandidátní listině, ovšem
„Tyto pokusy jsou do určité úrovně (...) spíše symbolické“ (Šedo 2009: 358). Výzkum
Jakuba Šedy (2009) uskutečněný ve velkých a středních městech ukázal, ţe mezi
zvolenými zastupiteli bývá nejvíc těch, kteří kandidují na volitelných místech
a i „kdyby nemělo pořadí na kandidátní listině vliv na přidělování mandátů, byli by také
zvoleni“ (Šedo 2009: 359). Druhým nejčastějším případem jsou zastupitelé kandidující
z nevolitelných míst, kteří nezískávají mandát. Výzkum tedy dospěl k tomu, ţe má
preferenční hlasování spíše stabilizační efekt.
4.3.2.3. Politické strany a míra zastoupení ţen v české komunální politice
Díky silnému vlivu vnitřních mechanismů výběru kandidátů uvnitř politických
stran volební systém ovlivňuje zastoupení ţen spíše nepřímo (Rakušanová 2006a: 6).
Jednoznačně neplatí trend, ţe čím je širší vedení strany, tím větší mají ţeny šanci na
zastoupení. V nejúspěšnějších stranách (ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL) je ve vedení
zastoupeno maximálně 10 % ţen (Rakušanová 2005: 20).
Stranický a ideologický systém je na parlamentní úrovni důleţitý kvůli velké
vzdálenosti mezi voličem a politikem. Na komunální úrovni je tato vzdálenost často tak
malá, ţe se volič spíš rozhoduje podle osobních sympatií ke kandidátovi neţ podle
politických stran. Někdy můţe být příslušnost ke straně pro kandidáta dokonce přítěţí
(Čmejrek 2008: 62).
Stanislav Balík píše, ţe „politické strany jsou funkčně nejproblematičtějším
institutem komunální úrovně“ (Balík 2008: 50). Sdruţení nezávislých kandidátů, která
doplňují politické strany, je často chápáno jako souhrn jednotlivců, coţ způsobí potíţe
při aplikaci teorie koalic. Navíc i uvnitř politických stran existují různé názorové proudy
mající svou vlastní politiku. Dalším rušivým elementem teorie koalic jsou osobní
vztahy, které hrají v komunální politice klíčovou roli. „Co teorii koalic dále komplikuje,
je skutečnost, ţe mnoho aktérů komunální politiky nemá ambici získat exekutivní post
(...), ani neusiluje o moc či vliv“ (Balík 2008: 50).
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4.3.2.4. Ţeny v zastupitelstvech měst České republiky dle politických stran
Smysl politických stran nabývá na důleţitosti ve městech. Ve větších městech je
úloha politických stran téměř stejná jako na parlamentní úrovni. Do zastupitelstev se
většinou prosadí politické strany zastoupené i v parlamentu. Tyto strany jsou pak spíše
doplněny o regionální politické subjekty. Nejblíţe k parlamentnímu stranickému
systému má krajská úroveň, kde většinu mandátů získávají parlamentní politické strany.
Avšak regionální politické subjekty rozhodně také stojí za pozornost (Čmejrek 2008:
62-63).
V České republice se nedá pozorovat, ţe by v levicových stranách bylo větší
zastoupení ţen: „ani pravicové ani levicové strany nepřistupují k otázce nízkého
zastoupení ţen v politice systematicky“ (Sokačová 2009: 62). ČSSD sice zavedla
povinné kvóty pro ţeny a funguje zde zájmové hnutí Sociálně demokratické ţeny
(SDŢ), ale praxe se od politické rétoriky poněkud liší. V komunálních volbách v roce
2010 umístila ČSSD na své kandidátky 29,3% ţen 35, ale do zastupitelstev statutárních
měst bylo průměrně zvoleno jen 21,53% ţen

36

, coţ byl v porovnání s ostatními

stranami neúspěch. Druhá největší strana ODS ţádné kvóty nezavedla. Na jejích
kandidátkách do zastupitelstev měst se objevilo pouze 13,6 % ţen 37, coţ bylo ještě o
7,4 % méně

38

, neţ v minulých komunálních volbách v roce 2006. Přes nepříznivé

zastoupení ţen na kandidátkách se do zastupitelstev statutárních měst roku 2010 dostalo
19,4% ţen 39. Je to sice úspěch ţen z ODS, ale v porovnání s ostatními stranami je tento
podíl ţen v zastupitelstvech jeden z nejhorších.
Vysoké procento ţen na kandidátkách i co do počtu získaných mandátů
nalezneme vţdy u KSČM40. Ve volbách do statutárních měst 2010 bylo na kandidátkách
KSČM 33,1% ţen

41

a zastupitelská křesla obsadilo 23,38% ţen

42

z KSČM. Strana

KDU-ČSL v posledních třech volbách do statutárních měst nominovala průměrně 33,6
% ţen, čímţ stejně jako KSČM tradičně překonává kritickou 30ti % hranici

35

Zdroj: Analýza kandidátních listin pro komunální volby 2010. Fórum 50%.
Zdroj: Poměr ţen v zastupitelstvech statutárních měst podle stran. Fórum 50%.
37
Zdroj: Analýza kandidátních listin pro komunální volby 2010. Fórum 50%.
38
Zdroj: Klimentová (2006).
39
Zdroj: Poměr ţen v zastupitelstvech statutárních měst podle stran. Fórum 50%.
40
Mezi lety 1998-2010 umísťovala KSČM na své kandidátky průměrně 24% ţen. Mezi poslanci za
KSČM v letech 2002 a 2010 bylo průměrně 34% ţen. (Kavková 2006)
41
Zdroj: Analýza kandidátních listin pro komunální volby 2010. Fórum 50%.
42
Zdroj: Poměr ţen v zastupitelstvech statutárních měst podle stran, Fórum 50%.
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(Klimentová 2006; Fórum 50%). Do zastupitelstev se ale po volbách 2010 dostalo
z KDU-ČSL pouhých 18,18% ţen.43
Nejvyšší podíl ţen sledujeme naopak u Strany zelených, která ovšem nebývá
v komunálních volbách tolik úspěšná. Ve volbách 2010 do zastupitelstev statutárních
měst umístila Strana zelených společně se stranou Suverenita-blok Jany Bobošíkové
nejvíce ţen na své kandidátky (41,5 )%.44 Strana zelených dosáhla po volbách 2010
také nejvyššího průměrného zastoupení ţen v zastupitelstvech statutárních měst (33,33
%).45 Nutno ale podotknout, ţe se Strana zelených dostala pouze do zastupitelstev tří ze
čtyřiadvaceti statutárních měst. Ve volbách v roce 2010 byly, co se týče zastoupení ţen,
velmi úspěšné dvě nové strany, TOP 09 a Věci veřejné. V průměrném zastoupení ţen
v zastupitelstvech měst se umístily hned za Stranou zelených. TOP 09 se navíc kromě
25 % mandátů 46, které získala pro své ţeny, dostala do zastupitelstev ve dvaadvaceti
statutárních městech.
4.3.2.5. Krátká analýza kandidátních listin pro volby do zastupitelstva města Pardubice
2010 a do zastupitelstva kraje 2008
Podle Fóra 50 % dosáhly Pardubice po volbách 2010 ze všech statutárních měst
z hlediska paritního zastoupení ţen a muţů nejhoršího výsledku. Muţi zde obsadili
92 % zastupitelských křesel. V krajském zastupitelstvu je podíl ţen mnohem větší. Po
volbách v roce 2008 obsadily ţeny 22 % mandátů 47.
Při srovnání kandidátek stran, které byly ve volbách úspěšné (dostaly se do
zastupitelstva) zjistíme, ţe na jejich kandidátkách bylo v krajských volbách 2008
a v komunálních volbách 2010 srovnatelné procento ţen. Do zastupitelstva kraje
kandidovalo na kandidátkách úspěšných stran 26% ţen
28 % ţen. 49 Z těchto ţen bylo 18 % umístěno

50

48

a do zastupitelstva města

na předních místech kandidátek (do

10. místa) ve volbách do zastupitelstva města a 20%51 stálo na předních místech
kandidátek do krajských voleb. To, ţe se do zastupitelstva kraje dostalo o víc jak deset
43

Zdroj: Analýza kandidátních listin pro komunální volby 2010. Fórum 50%.
Zdroj: Analýza kandidátních listin pro komunální volby 2010. Fórum 50%.
45
Zdroj: Poměr ţen v zastupitelstvech statutárních měst podle stran. Fórum 50%.
46
Zdroj: Poměr ţen v zastupitelstvech statutárních měst podle stran. Fórum 50%.
47
Zdroj: Vlastní výpočet dle www.volby.cz.
48
Zdroj: www.volby.cz.
49
Zdroj: www.volby.cz.
50
Zdroj: www.volby.cz.
51
Zdroj: www.volby.cz.
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procent ţen neţ do zastupitelstva města, ovlivnily především strany ODS a ČSSD. Do
zastupitelstva kraje nominovala ČSSD 13 % ţen na volitelná místa, kdeţto do
zastupitelstva města jen 7,6 % z nich (viz tabulka č. 5). Strana ODS nominovala do
zastupitelstva města celkově o mnoho méně ţen (pouze 4 ţeny) neţ do kraje a jen málo
z nich na volitelná místa. Regionální strana „Pardubáci“ nominovala ve volbách do
zastupitelstva města ţen více, čímţ společně s druhou regionální stranou „Sdruţení pro
Pardubice“ převýšily procentuální zastoupení ţen na kandidátce regionálního sdruţení
„Koalice pro Pardubice“ pro volby krajské. Ţeny kandidující za „Sdruţení pro
Pardubice“ a stranu „Pardubáci“ ovšem neměly podporu voličů. Kdyby se dělalo pořadí
podle počtu získaných hlasů, devět ţen by se posunulo na niţší pozice kandidátky. Dvě
ţeny umístěné do 10. místa si mírně polepšily. Na zisk mandátu to ale nestačilo.
Tabulka č.5: Ţeny na kandidátkách stran úspěšných v krajských volbách v roce 2008 a
komunálních volbách 2010 (město Pardubice, Pardubický kraj):
Úspěšné politic. Strany (na obou úrovních)

ČSSD
ODS
Koalice pro Pardubic.
Kraj/ Sdruţení pro
Pardubice + Pardubáci

KSČM

% ţen na kandidátce

Kraj

Město
30%
33%

13%
18,80%

7,60%
10%

33%
24%

25%
33%

% ţen na kandidátce

16%
31%

15%
33%

z toho % do 10. místa

21%

30%

z toho % do 10. místa
% ţen na kandidátce
z toho % do 10. místa
% ţen na kandidátce
z toho % do 10. místa

zdroj: www.volby.cz

Na úrovni města i kraje hrálo roli především umístění ţen na kandidátkách.
Všechny ţeny, které se do zastupitelstev dostaly, byly na předních místech kandidátek.
Dvě ţeny z předních míst kandidátek do zastupitelstva města Pardubice si díky zisku
velkého počtu voličských preferenčních hlasů polepšily, ale mandát nezískaly. Dvě
ţeny z předních míst si naopak pohoršily. Jedna z nich se posunula z druhého místa na
páté a nezískala tak moţnost zasednout v zastupitelstvu. Potvrzuje se tedy výzkum
Jakuba Šedy, ţe na úrovni velkých a středních měst má preferenční hlasování spíše
stabilizační efekt.
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4.3.2.6. Ţeny a strany na úrovni menších obcí
V menších obcích „jsou systémy politických stran často optickým klamem“
Čmejrek 2008: 61). Jaroslav Čmejrek toto uvádí na příkladu obce Katovice v okrese
Strakonice, kde si ve volbách 2002 a 2006 rozdělily mandáty politické strany ODS,
KDU-ČSL, KSČM, ČSSD. Ovšem většina kandidátů, uvedených na kandidátkách
těchto politických stran, nebyla jejich členy. V malých obcích buď vítězí místní
sdruţení nezávislých kandidátů nebo nezávislí kandidáti uvedení na kandidátkách
celostátně působících politických stran (Čmejrek 2008: 60-61).
Důvodem vyššího podílu nezávislých kandidátů na kandidátkách politických stran
je, ţe by bez nich politické strany nedokázaly kandidátky sestavit. Členská základna
politických stran bývá na komunální úrovni velmi úzká. Navíc voliči na komunální
úrovni povaţují politické strany za zdroj nesvárů a politikaření, kdeţto nezávislí
kandidáti jsou pro ně zdrojem „pracovitosti“ a „schopnosti spolupráce“ (Jüptner 2004:
102). „Oproti idejím a programům jsou v lokální politice upřednostňovány osobnosti“
(Čmejrek 2008: 67). Stanislav Balík, který se zabýval komunálními volbami v roce
2002 a 2006, došel k závěru, ţe „nejhojněji zastoupeným politickým proudem v radách
ORP byli v obou obdobích nezávislí, kteří dominovali nejen v celkovém součtu, ale i
v rámci jednotlivých krajů“ (Balík 2008: 261).
Stanislav Balík (2008) udělal průzkum mezi starostkami a zjistil, ţe byla téměř
polovina starostek ve volbách 1994 aţ 2006 zvolena z kandidátky ODS. Z kandidátky
ODS bylo obecně zvoleno hodně kandidátů, podíl ţen ale tvořilo jen 7,5 %. Zajímavé
je, ţe ODS a KDU-ČSL nepřijaly formální kvóty pro ţeny, přesto se hodně ţen z jejich
řad dostává do pozic starostek. ČSSD naopak kvóty uvnitř strany zavedla, ale v praxi
ţeny nejsou obsazovány na vysoké pozice v obecní samosprávě. „Při zaměření
pozornosti na strany s celkově vyššími počty starostů lze zjistit, ţe největší podíl ţen
mají nezávislé kandidátky“(Balík 2008: 293).
4.3.2.7. Analýza kandidátních listin pro volby do zastupitelstev několika menších obcí
v Pardubickém kraji
V několika obcích, kde jsem provedla polostrukturované rozhovory, jsem
provedla analýzu kandidátních listin. Cílem bylo zjistit, jak současný systém voleb do
komunální politiky ovlivňuje míru zastoupení ţen.
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Kdyby se rozdělovaly mandáty podle počtu hlasů získaných jednotlivými
kandidáty, počet ţen v zastupitelstvu by to neovlivnilo. Ovšem do zastupitelstva by se
dostaly ţeny jiné. Mandát by získala kandidátka, která získala 338 hlasů místo
kandidátky, která získala jen 229 hlasů. Tato kandidátka je se svým počtem hlasů aţ na
26. místě, takţe by se do sedmnáctičlenného zastupitelstva neměla šanci dostat.52
V rámci volebního systému, který platí v současné době, ţenám v této obci hodně
pomohlo panašování. Díky němu se dostaly do zastupitelstva tři ţeny z nevolitelných
míst kandidátek. Jedna ţena se díky panašování posunula z desátého místa na páté, další
z jedenáctého místa na druhé a poslední z nich z patnáctého místa na druhé.53
V další obci o velikosti 1850 obyvatel byl současný volební systém pro ţeny
příznivější neţ kdyby se mandáty rozdělovaly podle počtu hlasů. Podle získaných hlasů
by se do zastupitelstva dostaly jen tři ţeny, zatímco dle platného systému rozdělování
mandátů by se dostalo pět ţen. Několika ţenám v této obci pomohlo ke zvolení
panašování. Jedna z nich si polepšila z dvanáctého místa na čtvrté, další z třináctého
místa druhé. Obě získaly mandát díky panašování.54
Ve třetí obci o velikosti 860 obyvatel by se do zastupitelstva dle počtu získaných
hlasů i dle současného volebního systému dostal stejný počet ţen a byly by to ty samé
ţeny. I zde ţenám pomohlo panašování. Dvě ţeny ze čtyř získaly mandát díky
panašování. Jedna postoupila ze čtvrtého místa kandidátky na první a jedna z šestého
místa na třetí.55

5. Výsledky vlastního výzkumu
5.1. Základní údaje o respondentech
Pro účely této bakalářské práce jsem se osobně setkala s devíti političkami a
dvěma politiky. Rozhovory byly vedeny na téma „specifika zastoupení ţen v české
komunální politice“. Pouţila jsem kvalitativní výzkum ve formě polostrukturovaných
rozhovorů, jehoţ výsledkem je formulace hypotéz. Kvalitativní výzkum je souhrnem
velkého mnoţství informací o malém počtu respondentů. Charakterizuje ho nízká
52

Zdroj: vlastní výpočet podle údajů z www.volby.cz..
Zdroj: vlastní výpočet podle údajů z www.volby.cz.
54
Zdroj: vlastní výpočet podle údajů z www.volbcy.cz.
55
Zdroj: vlastní výpočet podle údajů z www.volby.cz.
53
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reliabilita, ale vysoká validita. Tato forma šetření umoţňuje respondentům zaměřit
odpovědi na to, co oni povaţují za důleţité, a úkolem tazatele je vyhledat v těchto
odpovědích potřebné struktury (Disman 2002: 289-300). Výzkum probíhal v
Pardubickém kraji. Někteří respondenti si přáli zůstat anonymní, a proto zde nebudu
ţádná jména zveřejňovat.
Zastoupení ţen v české komunální politice se nedá pojímat jednotně, protoţe
existují rozdíly mezi obcemi různých velikostí. Dá se pozorovat, ţe s velikostí obce se
sniţuje míra zastoupení ţen ve vedení obce56. Proto jsem pro své rozhovory oslovila
političky z obcí různých velikostí a také političky, které mají zkušenost s krajskou
úrovní politiky. Rovněţ jsem se setkala se dvěma muţi. První z nich působí
v zastupitelstvu města Pardubice a druhý je místostarostou jednoho z pardubických
městských obvodů.
Abych zjistila rozdílnosti vrcholové a komunální politiky, provedla jsem rozhovor
se dvěma ţenami, které mají zkušenosti z obou úrovní politiky. Základní informace o
respondentech poskytuje tabulka č. 6. Průměrný věk ţen, se kterými jsem dělala
rozhovory, je 53 let. Věk muţů je 50 a 54 let. Političky z menších obcí (do 3 300
obyvatel), měly aţ na jednu výjimku,57 dokončené středoškolské vzdělání. Všechny
ţeny, které v minulosti i v současnosti působí v zastupitelstvu (příp. radě) města
Pardubice či Pardubického kraje vystudovaly vysokou školu. Jedna ţena, která do
zastupitelstva města Pardubice kandidovala, ale nebyla zvolena, v současné době
vysokou školu studuje.
Čtyři ţeny z devíti byly bez politické příslušnosti a tři z nich působily v malých
obcích. Naopak všechny ţeny působící na krajské úrovni nebo úrovni města Pardubice
byly členkami nějaké politické strany. Muţi vystudovali vysokou školu a jsou členy
volebního Sdruţení pro Pardubice. K příslušnosti v politické straně se nehlásí.

56
57

Analýza kandidátních listin pro komunální volby 2010. Fórum 50%.
Jedna starostka měla vysokoškolské vzdělání.
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Tabulka č.6: Základní informace o respondentech vlastního výzkumu

č.

věk

vzdělání

11.

64

střední

4.

39

VŠ

1.

60

střední

9.

64

7.

46

členství v politic.
straně

současná funkce

počet
vel. obce/ zastupitel
kraje
ů

ŢENY
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti

5. období starostka

320

7

od 2010 starostka

860

7

od 1992 starostka

1 850

15

střední

KDU-ČSL
bez politické
příslušnosti

3 300

17

VŠ

SNK-ED

ZPK, Primátorka

89 725

39

TOP 09

místopředsed. TOP 09,
kandidovala do ZMP,
předsedkyně komise
RmP pro bezpečnost a
prevenci kriminality

89 725

39

3. vol. období starostka

3.

47

střední,
studuje
VŠ

6.

51

VŠ

ODS

od 2008 ZPK

505 000*

45

2.

55

VŠ

od 2008 RPK

505 000*

45

5.

52

VŠ

ČSSD
bez politiké
příslušnosti

8.

54

VŠ

místostarosta
městského obvodu

10.

50

VŠ

bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti

od 2010 Senátorka

MUŢI

ZmP

4 794

15

89 725

39

pozn. ZmP = Zastupitelstvo města Pardubic, ZPK= Zastupitelstvo Pardubického kraje, RPK = Rada Pardubického kraje
*Pardubický kraj
zdroj: vlastní
průzkum

5.2. Specifika zastoupení ţen v politice
Cílem první části dotazníku bylo zjistit, zda existují rozdíly mezi muţi a ţenami
v přístupu k politice a zda se muţi a ţeny chovají v politice jinak. Také jsem se ptala, co
bylo motivem pro vstup do politiky a zda existuje nějaká spojitost mezi sférou
soukromou, (sférou rodiny) a veřejné.
Deset respondentů z jedenácti si myslí, ţe existuje nějaký specificky ţenský
politický styl, ţe se obecně ţeny v politice chovají jinak neţ muţi. Devět respondentů
z jedenácti se také domnívá, ţe ţeny mají jiný vztah k moci, neţ muţi. Odlišnosti mezi
ţenami a muţi podle respondentů způsobuje genetická vybavenost nebo jsou jim tyto
specifické vlastnosti dány přirozeně. Dvě respondentky přímo zmínily, ţe muţ je
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historicky lovec a válečník, zatímco ţena se stará o potravu, děti a oheň. Ţeny mají také
podle osmi respondentů menší zájem o politiku, neţ muţi. Dvě respondentky dávají do
souvislosti fakt, ţe ţeny jsou zaměstnány péčí o domácnost a děti a ţe politika je jen
okrajová záleţitost.
Tabulka č.7. shrnuje základní charakteristiky muţů a ţen. Nejčastěji byla uváděna
schopnost empatie, emocionálnost, zaměření na věc, svědomitost, sebekritika a vnímání
problémů v širším kontextu a přímočarost. Několik ţen zmínilo schopnost
spolupracovat a dělat kompromisy.
Tabulka č.7: Charakteristiky muţů a ţen uváděné respondenty vlastního výzkumu

Ţeny

Muţi

nemají potřebu řídit

povahově tendence řídit

schopnost "stát nohama na zemi"

opojení mocí

schopnost dělat víc věcí naráz

rozhodovací schopnosti

sebekritika

přesvědčení o vlastních schopnostech

schopnost empatie

arogance, radikálnost

schopnost být "nad věcí"

ješitnost

zranitelnost

dominantnost

schopnost "spojit se pro věc"

souboje, vyjednávání

vnímání problému v širším kontextu

zaměření na jednotlivosti

zaměření na sociální oblast

technické dovednosti

lepší schopnost zorganizovat si čas
dělání mravenčí práce/ konkrétní
práce

nemají potřebu spěchat
dlouhé debaty a diskuze

přímočarost - hledání rychlých a
konstruktivních řešení

řečnická vystoupení

schopnost "stmelovat"

bojovnost, ambicióznost

pracovitost, pilnost

"stavění pomníků"

ţeny = kompromisní jednání

muţský kolektiv = válka, "rudý hadr"

pouţívání "zdravého rozumu"

prosazování vlastního "ega"

zdroj: vlastní průzkum

Ţenský přístup v politice není hodnocen kladně jen samotnými ţenami, ale i muţi:
„ (...) ženám v politice jde vopravdu vo to, aby tam vopravdu dělaly to kvůli čemu tam
jsou. A to je práce pro lidi a pro ty voliče, který je tam kvůli tomu zvolili. Já bych řek, že
to je právě výhoda toho ženskýho elementu v politice, že je tam ten přímej tah na
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branku, která je představovaná tím volebním programem. (...)[zatímco] politici, který
kromě toho, že prosazují volební program, tak jim jde i o jiné věci, a to těm političkám
ne“ (resp. č. 8/M).
Většina respondentů si myslí, ţe ţeny obecně po moci netouţí, kdeţto muţi se k moci
„derou“. Jedna respondentka hovoří o tom, ţe ţeny také disponují jistou mocí:
„Myslim si, že ženy hrají jednoznačně tu roli takových těch manipulátorů, takový ten
krk, který tou hlavou hýbe. (...) Tady se k těm ženám příliš nevzhlíží, byť si myslim, že ty
ženský ale potencionálně hodně tu společnost vedou, že i těma chlapama hodně
manipulujou...“ (resp. č. 5/Ţ).
Čtyři ţeny zmínily, ţe jsou ţeny více sebekritické, a proto nejdou do vrcholné politiky
nebo do politiky obecně.
„Některým pochopitelně [schopnosti a dovednosti] pro politiku chybí, tak ty se tam
určitě taky nepohrnou, což se zase nedá říct u mužů. Ty přestože schopnosti nemaj, tak
se tam hrnou, protože právě tam vidí tu moc a peníze a ty věci, který je vlastně
motivujou k tomu, aby vůbec něco dělali“ (resp. č. 8/M).
„Je to taková víc sebekritika žen, jsou k sobě kritičtější, že se stále posuzují a ptají,
jestliže vstoupí do politiky 'mám na to do toho vstoupit?'. Muži se neptají, muži do toho
jdou, protože jsou o sobě přesvědčení, že oni na to mají, na ně se právě čeká ...“ (resp.
č. 2/Ţ).
Pět ţen zmínilo, ţe by bylo dobré, kdyby se způsob chování muţů a ţen v politice
vyváţil a doplňoval. Například logické myšlení muţů je třeba vyváţit emocionálním a
empatickým myšlením ţen a ţenskou opatrnost muţskou schopností riskovat. Muţské
zlehčování věcí by mohla naopak doplnit ţenská svědomitost a zodpovědnost. Sociální
oblast by mohli muţi doplňovat svými technickými dovednostmi a ţeny by mohly
pomoct lépe zorganizovat čas.
„Já si vopravdu myslim, že nebojujem od přirozena, my spíš stmelujem, dáváme ty věci
dokupy, ale o to si myslim, o to víc tam jsou ty ženský potřeba, právě na to zklidňování
těch žhavých hlav a nesmyslných filozofování ...“ (resp. č. 5/Ţ).
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Jedna respondentka uvádí velmi pozitivní zkušenost, jak muţi změní chování, kdyţ se
do jejich kolektivu zapojí ţena. Vstoupila do výboru deseti muţů, euroskeptiků,
a snaţila se obhájit jistý evropský dokument. Podařilo se jí to.
„ (...) vlastně na začátku, když jsme tam doporučovali nějaké to usnesení toho mého
odborného výboru, tak to vypadalo, že to všechno chlapi seškrtaj, no a ve finále to
nechali úplně všechno, všechny ty body co jsem jim tam přinesla, ještě tři k tomu
přidali, (...) ve finále jsem měla pocit, že prostě ten zdravej rozum zvítězil, ale je to o
tom nenaskočit na ten jejich boj a dokazovat jim. (...) viděla [jsem], že tam vlastně byly
zprava i zleva, všechny barvy stranické a že ve finále vlastně ten kompromis (...), že to
šlo, že jsem byla velmi příjemně překvapená, mě to potvrdily i ty legislativkyně, co tam
byly, že bylo hrozně důležitý, že jsem tam u toho byla. (...) [Když vezmeme ]mužský
kolektiv, tak se ti muži chovají trošku jinak než když tam vstoupí ty ženy, že jo ty chlapi
se začnou chovat taky jinak. Takže nenechat tam jen tu válku a jen ten rudý hadr ...“
resp. č. 5/Ţ).
Čtyři ţeny uvedly, ţe jejich motivem pro vstup do politiky byla touha ovlivňovat dění
v místě bydliště. Tři ţeny naopak uvedly, ţe o politické kariéře neuvaţovaly, ale byly
osloveny. Jedna paní starostka uvedla, ţe šla do funkce, aby mohla slouţit lidem
v místě, kde se narodila. Neuvolněný mandát starostky byl pro ní také výhodou v době,
kdy byla těţce nemocná afunkci mohla vykonávat v místě bydliště na částečný úvazek.
Zajímavé jsou především první reakce na otázku „Co bylo vaším motivem pro vstup do
politiky?“:
„Jako já jsem nechtěla do politiky, to není vo tom, že bych chtěla do politiky ...“(resp.
č.1/Ž).
„No je pravda, že já jsem do toho přišla jak slepej k houslím (...) Takže tohle bylo spíš
takové oslovení“(resp. č. 2/Ţ).
„Tak oni si mě použili i do toho zastupitelstva velkýho (...) já jsem nikdy neuvažovala o
vstupu do politiky (...) já tím, že se snažím pomáhat v neziskovém sektoru (...) tak jsem si
říkala, že vlastně tu pomoc, že vnímám tu politiku jako pomoc ...“ (resp. č. 5/Ţ).
„Motivem pro vstup do politiky, byla to určitě zvědavost (...), chtít do něčeho mluvit,
chtít vyjádřit svůj názor, nejenom na ulici, ale prostě někde, kde to má tu váhu“ (resp.
č.7/Ţ).
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„Jo to byla úplná náhoda. Já jsem nejdřív neměla vůbec žádnej motiv“ (resp. č. 9/Ţ).
Otázka toho, zda ţeny, jak zmiňuje Annette Holuscha, přemýšlejí „propojeně“,
propojují otázky ze sféry soukromé a veřejné (Holuscha 1999:89), není jednoznačná.
Pět ţen uvedlo, ţe v osobním a politickém ţivotě vidí jistou spojitost. Dvě z toho vidí
spojitost v tom, ţe do politiky přenášejí vlastní zkušenosti. Jedna z nich vidí naopak
spojitost v tom, ţe společenské akce spojené s ţivotem politika, jsou vlastně jakousi
formou osobního vyţití. Další ţeny uvedly, ţe tyto sféry vnímají odděleně nebo
dokonce nemají na soukromý ţivot čas. Jednoznačné východisko se z této otázky
stanovit nedá. U muţů otázka na spojitost osobního a politického ţivota vyvolala
negativní reakci. Myslí si, ţe osobní problémy do politiky nepatří.
„ To vůbec nerozumím tý otázce (...) si myslím, že to moc nesouvisí (...). Protože princip
politiky je úplně vobráceně, že politik je v politice právě proto, aby pomáhal lidem řešit
to, co voni prožívaj v běžnym životě a kvůli tomu von do tý politiky vlastně by měl
chodit, von by to vlastně měl mít ve svým programu, že vlastně těm lidem bude
sloužit...“ (resp. č. 8/M).
„Tak osobní problémy by mě asi těžko inspirovaly že jo. Ty by se vůbec neměly
implantovat do politiky“ (resp. č. 10/M).
5.3. Názory na politickou kulturu
V pojetí od Beate Hoecker (1998) ovlivňuje politická kultura míru politické
participace ţen. Proto jsem se respondentů zeptala na to, jak jsou vnímány ţeny
v řídících pozicích a ţeny političky v jejich okolí. Také jsem se tázala jaký si
respondenti myslí, ţe je postoj českých voličů k ţenám v politice a zda jsou političky
pod ostřejším dohledem veřejnosti neţ jejich muţští kolegové. Další otázky byly
směřovány na muţskou a ţenskou solidaritu v politice.
Šest ţen z devíti se setkalo ve svém okolí s názorem, ţe ţenám chybí schopnosti a
dovednosti pro řídící pozice. Ţeny zmiňovaly výskyt různých pomluv, naráţek
i ironických poznámek. Jedna zmínila, ţe na ţeny v řídících pozicích spíše nejsme
zvyklé, a to je důvod, ţe jsou občas nazývány „semetrikami“ a působí jako
„čarodějnice“ (resp. č. 7/Ţ).
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Šest ţen také zmínilo, ţe se setkalo s názorem, ţe ţenám chybí schopnosti
a dovednosti pro působení v politice. Jedna ţena zmínila, ţe se s tím setkala především
v předvolebním období.
„No jéjej. Víte vono v Čechách je to tak trošku skrytě vžitě. Tady se ty názory moc
neříkají do očí a tady se hodně pomlouvá a hodně se jedná zákulisně (...) a když pak
dojde k tomu střetu a (...) dochází jakoby ostrým k takovým těm právě urážkám
(...)“(resp. č.5/Ţ).
„(...) obzvláště to mužské publikum je k těm ženským pohledům velmi netolerantní a
jsou tam slyšet ty narážky, to že jsou slepice a že tam nepatřej a to je bohužel běžná
rétorika mužů“ (resp. č.5/Ţ).
„Jasně, jsou to slepice, co tam chtěj, že jo ...“ (resp. č. 11/Ţ).
Pět respondentů se domnívá, ţe pro ţeny na komunální úrovni je snazší přesvědčit
voliče, ţe potřebné schopnosti a dovednosti pro politiku mají neţ na parlamentní úrovni,
a to především díky často osobní znalosti politika s voličem, díky blízkosti k voličům,
kdy je na politika více vidět a prostředí obecně není anonymní. Dvě respondentky se
domnívají, ţe je těţké na komunální úrovni přesvědčit voliče o svých schopnostech a
další dva respondenti si myslí, ţe v tomto směru není v parlamentní a komunální
politice ţádný rozdíl.
Šesti ţenám připadá, ţe jsou pod ostřejším dohledem veřejnosti neţ jejich muţští
kolegové, a to především díky tomu, ţe se více sleduje jejich vzhled, starost o děti a
rodinu. Jedna zmiňuje, ţe nastoupila na pozici starostky po dlouhém působení starosty,
takţe ji všichni sledují, jak to zvládá. Jedna respondentka uvedla, ţe se cítí především
pod ostřejším dohledem kolegů, neţ veřejnosti.
Celkově si většina respondentů myslí, ţe je postoj českých voličů k ţenám
v politice kladný. Pět respondentů odpovědělo kladně a tři respondentky se domnívají,
ţe situace v současné době se mění k pozitivnímu. Dvě respondentky si myslí, ţe voliči
upřednostňují muţe a jedna se domnívá, ţe volič nerozlišuje mezi ţenou a muţem.
Pět ţen se setkalo s tím, ţe je mezi sebe jejich muţští kolegové v politice nechtěli
pustit. Jedna současná paní starostka zmínila, ţe se jí jednou v minulosti nepodařilo
získat post starostky na základě argumentu „přece nemůţe bejt starostkou ţenská“ (resp.
č.1/Ţ), přestoţe získala ve volbách nejvíc hlasů. Dvě ţeny odpověděly „ne a další dvě
„ne, naopak“.
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Pět ţen se setkalo se solidaritou mezi ţenami v politice, ale některé zmínily, ţe to
záleţí především na osobnosti. Nejčastěji byla uváděna velmi dobrá spolupráce se
starostkami z ostatních obcí.
5.4. Rozdíly ve vnímání parlamentní a komunální politiky
V zahraniční literatuře a v českých odborných studiích jsem vyhledala specificky
ţenský přístup k politice. Ţeny upřednostňují konkrétní práci nad abstraktními úkoly,
v jednání jsou více osobní. Ţeny upřednostňují spolupráci a kompromisy, neţ
upevňování vlastních pozic a boj o moc. Ţeny upřednostňují rozhodování na základě
vlastních zkušeností, neţ na základě obecných principů. Ţeny jsou jinak politické neţ
muţi a upřednostňují nekonvenční formy participace, mimo etablované politické
struktury. V rámci tématu „rozdíly parlamentní a komunální politiky“ jsem se snaţila
zjistit, zda principy fungování české komunální politiky splňují tyto ţenské priority.
Dále jsem se zeptala, zda je agenda komunální politiky pro ţeny zajímavější, neţ
agenda parlamentní politiky, proč si respondentky vybraly právě komunální politiku
(případně parlamentní, pokud v ní působí) a jaký je v komunální politice prostor pro
témata týkající se ţen a rodiny. Na závěr jsem se zeptala, co povaţují respondentky za
důvod vyšší politické participace ţen na komunální úrovni.
Názory na parlamentní a komunální politiku přehledně shrnuje tabulka č. 8. Sedm
respondentů z jedenácti souhlasí s tvrzením, ţe je parlamentní politika abstraktnější neţ
politika komunální. Dva respondenti toto doplňují tvrzením, ţe je parlamentní politika
obecnějšího charakteru, neţ ta komunální a další dva zmínili, ţe jí chybí kontakt
s reálným ţivotem. Dvě respondentky, které mají vlastní zkušenost s politikou na
parlamentní úrovni, kritizují především to, ţe se v Parlamentu České republiky neřeší
dopad na cílové skupiny, ţe při tvorbě zákonů chybí forma zpětné vazby.
S názorem, ţe je parlamentní politika profesionálnější, se většina respondentů
neztotoţňuje. Šest z nich odpovědělo ne, čtyři odpověděli „měla by být“. Z těch, co mají
s parlamentní politikou přímou zkušenost odpověděla jedna respondentka, ţe je
profesionálnější, druhá, ţe u nás v České republice není profesionálnější.
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Tabulka č.8: Rozdíly komunální a parlamentní politiky:
Komunální politika

Parlamentní politika

práce pro lidi politikaření
konkrétní problémy obecný, globální pohled
domáčtější problémy odtrţení od reálného ţivota
dobrý kolektiv/osobní animozity politická profesionalita
lidi napříč politickými stranami se musí stranické souboje
domluvit
jde o věc nesmyslné filozofování
snaha dosáhnout širokého kompromisu s chybí kontakt s těmi praktiky, dopad na
veřejností cílové skupiny se neřeší
celá agenda se dá obsáhnout agenda se nedá obsáhnout - spoléhání na
zpravodaje
politikům "je vidět do talíře" politici se házejí do jednoho pytle
průhlednost, osobnost anonymita
zdroj: vlastní průzkum

Devět respondentů souhlasí s tím, ţe je komunální politika osobnější. Osm
respondentů spíše souhlasí s tím, ţe je v komunální politice víc prostoru pro spolupráci
a kompromisy, ovšem je pravdou, ţe kompromisy se musí dělat všude, i ve vrcholné
politice. Proto zde uvádím několik příkladů k tomu, čím jsou kompromisy na komunální
úrovni specifické:
„Spolupráce funguje dobře mezi současnými zastupiteli. Máme tu dobrý kolektiv a
všichni o to mají zájem“(resp. č. 4/Ţ).
„Já si myslím, že do těch posledních voleb to tak bylo. (...) Bohužel ty nedohody se
dostaly i na ty malé obce, kde se hospodaří s málo penězi“ (resp. č. 5/Ţ).
„ (...) takže tam se nepolitikaří, tam se prostě musí pracovat, takže i lidi napříč těmi
politickými stranami se musí domluvit a jde jim o věc (...)“(resp. č. 2/Ţ).
„ (...) je to opravdu věcí široké diskuze a myslim si, že i široké diskuze s občany (...) a
měli bychom pak všichni dojít k něčemu, řeknu šedému třeba nebo kompromisu, ale
k tomu, kde si budeme jisti, že to je to nejsprávnější“ (resp. č. 7/Ţ).
„Voni se kompromisy dělaj všude, ale otázka je jejich tzv. rozumnosti, což přeloženo
znamená výhodnosti pro voliče. Že jo na komunálu je ta výhodnost pro voliče prioritou,
kdežto na vyšší úrovni je ta výhodnost nikoliv prioritou pro voliče, ale pro ty samotné
politiky“ (resp. č. 8/M).
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„ (...) je to strašně nevděčný, protože v něčí prospěch rozhodnete a v něčí neprospěch a
prostě už jste špatný že jo. Ten druhej se začne po vás vozit že jo (...)“ (resp. č. 11/Ţ).
Deset respondentů z jedenácti si myslí, ţe je prostředí komunální politiky méně
politická, neţ prostředí politiky parlamentní.
„Mělo by to bejt vo tom, že co je lepší nebo co se uzná, že jsou priority a ne vo tom, vo
principiální záležitosti“(resp. č. 1/Ţ).
„Řeší se konkrétní problémy v dané oblasti“(resp. č. 4/Ţ).
„ (...) a zase čím jste níž, tak je to spíš taková diskuze vo tom, jak ten obvod spravovat a
jak pomáhat těm lidem co tam bydlí (...)“ (resp. č. 8/M).
Tři ţeny odpověděly, ţe agenda komunální politiky je pro ně jako pro ţeny
zajímavější neţ agenda parlamentní politiky. Další dvě ţeny nedokáţou odpovědět,
protoţe se o parlamentní politiku vůbec nezajímají. Tři ţeny zmínily, ţe v obou
úrovních politiky je nějaká oblast, která je zajímá. Spíše u ţen tedy převaţuje negativní
postoj k parlamentní politice.
„Je to spíš hrůza“ (resp. č. 1/Ţ), „je to o ničem“ (resp. č. 6/Ţ), „nemyslné filozofování“
(resp. č. 5/Ţ), „odtržené od reality“ (resp. č. 7/Ţ), „hnusná a nechutná“ (resp. č. 6/Ţ),
„nechtěla bych být součástí toho, co se odehrává v českém Parlamentu. V žádném
případě.“ (resp. č. 6/Ţ), „nemám přehled vo politice to jako řikám na rovinu“ (resp. č.
11/Ţ), „ (..) co tam teď předváděj (...) já se tam bohužel nic nedovídám, já se tam
dovídám, jenom jak se osočujou navzájem, takže se vo to asi přestanu zajímat“ (resp. č.
9/Ţ).
Pět respondentek působí v komunální politice, jedna do ní kandidovala a dvě jsou
v politice krajské. Proč si vybraly právě komunální či krajskou politiku? Čtyři
odpověděly, ţe pro vstup do Parlamentu je důleţité mít nejprve nějaké zkušenosti
z komunální politiky. Jedna zmínila, ţe se o parlamentní politiku nezajímá, a další, ţe
by do Parlamentu nešla, protoţe se jí dění v Parlamentu zdá „hnusné a nechutné“. Další
odpovědí byla touha pomáhat lidem v místě bydliště a poslední ţena zmínila, ţe
upřednostňuje konkrétní práci na komunální úrovni.
Odpovědi na otázku, jak velký je v komunální politice prostor pro témata týkající
se ţen a rodiny, jsou spíše subjektivní. Záleţí především na rozpočtu obce a na
samotných zastupitelích, jak se chtějí problematice věnovat. Respondentka, která prošla
jak parlamentní, tak komunální politikou uvedla, ţe je prostor na komunální úrovni

58

větší, ale pro tuto odpověď nemám dalšího srovnání. V jedné obci, kde mají 57 % ţen
v zastupitelstvu, jsem se ptala, zda jsou znatelné rozdíly v prioritách co se týče
například rozpočtu obce či v problematice ţen a rodiny. Paní starostka viděla priority
v tom, ţe se snaţí dotáhnout do konce věci, které předchozí zastupitelé nedokončili. Co
se týče „ţenské agendy“ odpověděla, ţe se tyto problémy řeší stále stejně bez ohledu na
počet ţen v zastupitelstvu.
Dle odpovědí na otázku, proč jsou ţeny více zastoupeny v komunální politice neţ
v té parlamentní, se respondenti dají rozdělit do dvou kategorií. Jedna část ţen (čtyři)
zmiňuje, ţe na komunální úrovni se pracuje s méně penězi, je tam méně výhod, nejde
tam tolik o moc, jako o práci. Pro muţe to není tak zajímavé, a proto je pro ţenu snazší
se do komunální politiky dostat. Pět respondentek zmínilo, ţe pro ţeny je více
vyhovující forma komunální politiky, kde se řeší konkrétní věci a za jejich prací je vidět
konkrétní výsledek. Jde zde více o práci neţ o „politikaření“.

5.5. Vliv socio-ekonomických faktorů
Ze statistických průzkumů vyplývá, ţe jsou české ţeny v současnosti lépe
vzdělané neţ muţi, v zaměstnání jsou hůř finančně ohodnocené neţ muţi a méně často
působí v řídících funkcí důleţitých podniků. Kvůli rodinným povinnostem mají ţeny
méně volného času, a tak i méně času na politiku. Cílem této části bylo zjistit, jak tyto
faktory ovlivňují míru zastoupení ţen na komunální úrovni v České republice.
5.5.1. Vzdělání
V obcích, kde jsem uskutečnila rozhovory, jsem vyhledala, kolik ţen mělo na
kandidátkách nejdůleţitějších politických/volebních stran uveden vysokoškolský titul.
Zjistila jsem, ţe v menších obcích mají kandidující ţeny méně často vysokoškolské
vzdělání, neţ ve městě Pardubice a nejvíc ţen s vysokoškolským titulem bylo na
kandidátkách do zastupitelstva Pardubického kraje (viz tabulka č. 9).
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Tabulka č. 9: Podíl vysokoškolsky vzdělaných ţen dle velikosti obce:
Velikost
obce
(kraje)
dle počtu
obyvatel

Podíl ţen, které měly
na kandidátkách
uveden VŠ titul (v %)

320

0%

860

22 %

1 850
3 300
89 725

12 %
18,5 %
43 %
50 %

505 000
zdroj: www.volby.cz

5.5.2. Finanční náročnost vstupu do politiky
Z rozhovorů vyplynulo, ţe s velikostí obce či politického postu se zvyšuje i
finanční náročnost kandidatury.

Šest respondentů z obcí (městského obvodu) do

velikosti 1850 obyvatel odpovědělo, ţe kandidování pro ně není vůbec finančně náročné
nebo minimálně. Respondentka z obce o velikosti 3 300 obyvatel odpověděla, ţe šlo
především o financování volebních letáků, coţ nebylo finančně náročné. Jedna ţena,
která kandidovala do zastupitelstva města Pardubice zmínila, ţe pro ní kandidatura byla
poměrně velkou investicí.
„Když nemáte peníze těžko si zaplatíte nějakou propagaci a když nejste propagovaná
v politice, kdo je v koutě tak není že jo. Takže bez toho to nejde (...) peníze do toho
prostupujou taky no“ (resp. č. 3/Ţ).
Další dvě ţeny, které působí v zastupitelstvu Pardubického kraje, si myslí, ţe nedostatek
peněz můţe být bariérou při vstupu do politiky.
„Tím jak se stoupá od té úplně nejnižší komunální politiky do té nejvyšší tak je to
současně i takhle čím dál odstupňovaný i tou finanční náročností“ (resp. č. 2/Ţ).
Jedna ţena ze zastupitelstva města Pardubic uvedla, ţe platí příspěvky straně a na
kandidaturu jí přispěl manţel.
Jedna ţena, která kandidovala do Senátu, zmínila, ţe byla oslovena, a dostala jisté
finanční prostředky, které byly nedostatečné.
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„To je zase vlastně nevýhoda nestraníka, že vlastně když nemá tu podporu (...) tak jsem
musela do toho nastoupit vlastníma prachama, protože nejsem zvyklá ukončit činnost
jen tak, jako že něco nejde. Takže vás to vtáhne, pokud chcete tu hru dohrát, bez ohledu
na to, jak to dopadne. Takže určitě je to vo penězích, v tuto chvíli zde peníze hrajou
strašnou roli, (...). Kampaň je dneska velmi předražená“ (resp. č. 5/Ţ).
5.5.3. Vliv postavení v pracovním sektoru na vstup do politiky
Sedm respondentů souhlasí s tím, ţe pro vstup do komunální politiky nejsou
důleţité „kontakty“ v soukromém sektoru. Kontakty mohou být spíše výhodou, ale
jejich nedostatek není povaţován za bariéru při vstupu do komunální politiky.
„Do komunální politiky ve své podstatě můžete vstoupit z ulice nebo prostě z domu (...)
je to o nějakém prostě jakoby veřejném povědomí ...“ (resp. č. 7/Ţ).
„(...) žena na té vyšší pozici, manažerské pozici, má to snazší. (...) Protože je za váma
vidět výsledek práce a takže jste spíš oslovena“ (resp. č. 2/Ţ).
„(...) musí bejt člověk vidět, bez toho to nejde. (...) A když něco děláte, tak jste vidět (...).
Setkáváte se s lidma, něco děláte a dostáváte se do povědomí“ (resp. č. 3/Ţ).
„(...) je to na aktivitě tý osobnosti, je to na její osobní aktivitě, jak se zapojí“ (resp. č.
3/Ţ).
„No je to možný, že to může ovlivnit, to může. Protože tady tenhleten jak tady byl to byl
pan podnikatel a měl tady určitý lidi obšancovaný a že jo jako prostě chtěl je strhnout
na svou stranu“ (resp. č. 11/Ţ).
Naopak dobré postavení v zaměstnání můţe být bariérou při vstupu do politiky u
muţe, jak zmiňují dva respondenti. Jedna paní starostka zmiňuje:
„ (...) jsme tady všichni neuvolněný (...) a jinak mám zastupitele skvělý, že každej něco
dělá, ale všichni choděj do práce, takže každej pomůže, ale jenom co zmůže a vostatní
všechno teda táhnu. (...) Já jsem měla každý volby nejvíc hlasů, ale letos jsem neměla
nejvíc, byla jsem třetí, ale jednoznačně jsem byla zvolená zastupitelem, protože by to
tady ani nikdo jinej jako nemoh dělat (...). Jakmile musej chodit do práce (...).
[Místostarosta] dělá stavební věci a takhle a já ho někam poslala, tak co myslíte,
kolikrát by mě ho z práce pustili? Jednou, dvakrát a už by tam nemusel chodit“ (resp. č.
11/Ţ).
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„Když třeba má kontakty na nějaký politický subjekt, kde ho třeba přímo vyzvou, abys
nima kandidoval, protože se prostě vzájemně znaj, tak to je výhoda, pakliže do tý
politiky chce a může se stát že tam třeba nechce a přitom ho ta strana taky vyzve, aby
tam šel a on pak má problém, jestli tam jít má a nebo nemá, když vlastně by radši třeba
řídil firmu, tak si potom třeba říká 'no budu mít vůbec já čas že jo na tu firmu když budu
v tý politice a tam budu chtít vopravdu něco pořádně udělat, že jo..De to sedět na dvou
židlích. Nejde to?' No tak to třeba zkusí a pakliže to chce dělat pořádně tak nakonec
zjistí, že to stejně nejde, že buďto je politik a nebo je manažer ve firmě. A ten kdo jako
zvolí to, že nebo tvrdí, že je obojí možné, tak podle mýho názoru ani jednu tu věc nedělá
pořádně“ (resp. č. 8/M).
5.5.4. Časová náročnost komunální politiky
Starostek obcí a primátorky města jsem se zeptala, jak hodně je působení
v komunální politice časově náročné. Starostky malých obcí se shodly na tom, ţe je to
práce náročná, vyţadující mnoho času. Starostka obce s 320 obyvateli uvádí:
„Já se tomu věnuju plně za ty roky, já jsem tomu obětovala všechen svůj volný čas ...“
(resp. č. 11/Ţ).
Starostka obce o velikosti 860 obyvatel:
„Zatím je to dost časově náročné ta komunální politika. Vracím se domů až večer“
(resp. č. 4/Ţ).
Starostka obce o 3 300 obyvatelích:
„Je to prakticky čtyřiadvacetihodinová služba občanům“ (resp. č. 9/Ţ).
Primátorka města Pardubic uvádí, ţe se jí zdá komunální politika časově
náročnější, neţ působení v Poslanecké sněmovně, kde se nějakou dobu pohybovala. Pět
respondentek z devíti uvedlo, ţe je vysoké časové zatíţení netrápí, protoţe uţ mají
odrostlé děti.
„ Já bych do toho nešla, kdybych měla malý dítě, protože ta politika sežere hodně času“
(resp. č. 6).
„Tak já vlastně do politiky a do školy a vůbec všechno, tak jsem začala svůj život řešit
až jsem vodbyla děti“ (resp. č. 3/Ţ).
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„Já už dneska jsem ve věku, kdy mám děti velký, takže si můžu dovolit se tím nechat
pohltit a pracovat, kolik hodin chci (...)“ (resp. č 5/Ţ).
„Takhle, kdybych měla malý děti, tak to dělat nemůžu“ (resp. č. 7/Ţ).
5.5.5. Institucionální faktory na komunální úrovni
Dle Annety Holuschy (1999) a Kathariny Katt (2000) pro ţeny není důleţitá
identifikace s politickou stranou a nemají rády práci ve straně. Proto jsem se ţen zeptala
na jejich postoje k politickým stranám. Těch, které byly členkou nějaké strany, jsem se
ptala, jaký mají názor na ideologii strany, stranické schůze a zdá má členství ve straně
nějaké praktické výhody. V rámci institucionální tématiky jsem se tázala i na názory na
volební systém do české komunální politiky.
5.5.5.1. Názory na politické strany
Šest ţen odpovědělo, ţe pro ně osobně identifikace s politickou stranou důleţitá
není. Pro tři z pěti ţen, které uvedly členství v politické straně, je identifikace s touto
stranou důleţitá. Ty, pro které je identifikace se stranou důleţitá působí na úrovni města
Pardubice nebo Pardubického kraje. Dvě z nich jsou místopředsedkyněmi své strany.
Kromě jedné uvedly všechny ţeny, které byly členkou nějaké v politické strany, ţe se
někdy chovají v rozporu s ideologií této strany.
„Já se chovám v souladu se svým svědomím a nikdo po mě nikdy nechtěl (...) že se mám
chovat „nějak“ nebo říkat „něco“, to určitě ne, to by taky byla poslední minuta,
kdybych tam byla“ (resp. č. 1/Ţ).
„Já bych do žádné strany nemohla vstoupit, protože kdyby ten můj zdravý rozum velel
něco jiného než ta politická strana, tak já bych asi zavelela na ústup“ (resp. č. 5/Ţ).
Většina ţen uváděla, ţe pro ně strana poskytuje hlavně administrativní zázemí, zázemí
ve volbách a také podporu při prosazování věcí. Jedna respondentka zmínila, ţe
kandidovat do vyšší politiky bez toho, aby byla ve straně, není moţné.
Na stranických schůzích ţenám vadí především dlouhé debaty, při kterých se nic
konstruktivně nevyřeší.
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„Nemám ráda schůze pro schůze, aby se o něčem stále řešilo a nevyřeší se. Vždycky
musí být z daného jednání výstup, který je hmatatelný a dá se řešit. Jinak z takovejch
obecnejch schůzí já odcházím“ (resp. č. 7/Ţ).
„ (...) Já to dělám dobrovolně. Samozřejmě ne vždycky je to příjemný to je jasný (...)“
(resp. č. 3/Ţ).
„Nechodím [ráda]. Ale je to spíš z důvodu toho, že velmi těžko se ta diskuze dá vést
konstruktivně a velmi těžko se dá vést třeba k jednomu základnímu tématu a bohužel pak
dochází k takovému tomu točení v kruhu“ (resp. č. 7/Ţ).
Šest respondentů uvedlo, ţe do komunální politiky je výhodnější kandidovat sám
za sebe neţ na kandidátce politické strany. Všechny respondentky z obcí do 3 300
obyvatel odpověděly,

ţe záleţí především na osobnosti. Starostka z obce o 1850

obyvatelích si myslí, ţe na tom nezáleţí, ale na kandidátce politické strany je to výhoda,
protoţe se nemusejí shánět podpisy. Tři ţeny, které kandidovaly na úrovni města
Pardubice nebo kraje uvedly, ţe je potřeba být na kandidátce politické strany. Naopak
oba muţi prošli kandidaturou do města Pardubice a oba zmínili, ţe je lepší kandidovat
sám za sebe.
Ţeny působící na úrovni města Pardubice či Pardubického kraje uvádějí, ţe hlavní
bariérou při vstupu do politiky je neochota muţů pustit ţeny na čelní místa kandidátek.
„Tady co se týká města, tak když se právě podíváte tak v zastupitelstvu jsou jenom tři
ženy, ale ono se stačí podívat, jak byly postaveny kandidátky , a zjistíte, že dá se říct, že
o ty přední místa je velká, řeknu pračka, mezi muži a nechtějí ty muži ve většině případů
mezi sebe tu ženu pustit, spíš ta žena je někdy brána tak že aby to hezky vypadalo. (...)
Takže je to určitě vidět, že za prvé záleží jak se staví ty kandidátky ...“ (resp. č.7/Ţ).
5.5.5.2. Názory na volební systém do zastupitelstev obcí
Volební systém do komunální politiky respondenti popisovali jako sloţitý,
nesrozumitelný pro občany. Dvě respondentky z menších obcí se setkaly se stíţnostmi,
ţe se do zastupitelstva dostal kandidát s menším počtem hlasů, neţ získal kandidát jiný,
který ovšem mandát nezískal. Obě by uvítaly, kdyby se mandáty rozdělovaly podle
počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty neţ podle stran. Zdálo by se jim to
spravedlivější.
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6. Závěry
Vzhledem k omezenému počtu dotázaných respondentů je tato práce spíše
uvedením do problematiky zastoupení ţen na komunální úrovni České republiky.
Hypotézy uvedené v závěru práce otevírají otázky, které by mohly být podkladem pro
další výzkum. Pro potvrzení některých specificky ţenských přístupů a názorů na
komunální politiku či stranictví by bylo třeba provést rozsáhlejší průzkum i mezi
politiky z lokální úrovně.
6.1. Priority ţen a komunální politika
Odlišné chování ţen v politice je potvrzeno jak zahraničními, tak českými
výzkumy. Dle průzkumů Annetty Holuschy, Petry Rakušanové i z mého průzkumu
vyplývá, ţe ţeny upřednostňují konkrétní práci a řešení konkrétních problémů neţ
funkci, postavení státnictví, či kariéru. Chápou svoji roli spíše jako veřejnou sluţbu.
Kdyţ se podíváme na funkční minimum obce od Chandlera (1998) nebo na kategorizaci
kompetencí obce od Balíka (2008, 2009) vidíme, ţe se na obecní politické úrovni
setkáme s konkrétními úkoly (sběr a odvoz odpadu, udrţování místních komunikací,
péče o sportoviště). Moţnost řešení konkrétních úkolů na komunální úrovni by mohla
být důvodem vyšší atraktivnosti komunální politiky pro ţeny. Tento fakt uváděly také
respondentky mého výzkumu.
Zahraniční i česká literatura včetně vlastního průzkum potvrzuje, ţe jsou ţeny
k sobě velmi kritické, nejsou si jisté svými schopnostmi a dovednostmi pro politiku, a
proto o politickou kariéru neusilují. Dle českých výzkumů a mého výzkumu jsou ţeny
často někým osloveny, aby do politiky vstoupily. Vzhledem k tomu, ţe se ţeny o
politiku obecně méně zajímají a často nemají ţádný motiv do ní vstupovat, můţe být
takové oslovení na základě znalosti dané osoby v obci či regionu důleţitým impulsem
pro vstup ţeny do politiky.
Mezi

respondentkami

mého výzkumu

převaţovaly negativní

postoje

k parlamentní politice České republiky. Povaţují ji za „nechutnou“, „hroznou“,
„odtrţenou od reality.“ Některé z nich se o parlamentní politiku vůbec nezajímají.
Negativní postoj k parlamentní politice by mohl být důvodem vyšší politické participace
ţen na lokální úrovni.
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Otázkou zůstává, zda je agenda komunální politiky pro ţeny zajímavější, neţ
agenda politiky parlamentní. Ţeny aktivní v politice upřednostňují témata, ve kterých
jsou vzdělané nebo ve kterých mají nějaké vlastní zkušenosti. Zmiňují, ţe v obou
úrovních politiky jsou zajímavá témata
Pro ţeny jsou dle Annety Holuscha důleţitější zájmy, které samy povaţují za
prvořadé, neţ zájmy strany. Tato tendence vyplývá z průzkumu Petry Rakušanové
(2005) i z mého vlastního průzkumu. Ţeny nerady chodí na stranické schůze, protoţe
nejsou příznivkyněmi dlouhých řečnických vystoupení a debat, ze kterých není přímý
výsledek. Komunální politika v České republice je spíše zaloţena na osobnostech neţ
na stranách. Stanislav Balík (2008) zmiňuje, ţe i uvnitř politických stran existují různé
názorové proudy, které prosazují vlastní politiku. Politická participace na komunální
úrovni zaloţená na nestranících, případně volnějším stranictví, by měla být pro ţeny
zajímavější.
6.2. Politická kultura a její vliv na politickou participaci ţen na komunální
úrovni
Ţeny jsou pod dohledem médií a veřejnosti především z hlediska jejich vzhledu a
zvládání rodinných povinností. Dle průzkumu Ivy Balsarové a Pavlíny Binkové (2007b)
jsou v médiích zmiňovány především ţeny ve vrcholných politických funkcích.
Komunální političky by tedy měly být pod menším tlakem médií, ale ostrý dohled
veřejnosti zůstává, protoţe komunální politika není anonymní. Zvládání rodinných
povinností a s tím spojená kritika okolí byla mezi respondentkami mého průzkumu
ulehčena tím, ţe političky měly jiţ dospělé a samostatné děti
6.3. Vliv socio-ekonomických faktorů na politickou participaci ţen na komunální
úrovni
Ze zahraničních výzkumů, které uvádí například Pamela Paxton (2007)
vyplývá, ţe nedostatek kontaktů ve veřejné sféře můţe být bariérou při vstupu ţen do
politiky. Ţeny v České republice jen zřídka vykonávají vedoucí/řídící funkce neţ muţi a
také jsou častěji v pozici zaměstnance, neţ zaměstnavatele. Dobré postavení
v zaměstnání vidí mnou dotázané respondentky jako výhodu při vstupu do komunální
politiky. Zároveň si ale nemyslí, ţe by kontakty a dobré postavení v zaměstnání byly
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pro vstup do komunální politiky nutností. V komunální politice záleţí na osobnosti a
aktivitě člověka samého neţ na kontaktech a vlivu, coţ je výhodou pro ţeny.
Jak zmiňuje Petra Rakušanová (2005) a jak vyplývá i z mého průzkumu, můţe být
dobré postavení muţe v zaměstnání důvodem k odmítnutí vykonávání politické funkce.
Problémy se skloubením zaměstnání a politické kariéry u muţe můţe být výhodou pro
ţeny, které mají obecně horší postavení na pracovním trhu a jsou častěji nezaměstnané.
Politické kariéře se pak mohou věnovat na plno.
Pamela Paxton (2007) uvádí, ţe ţeny ve světě vydělávají méně peněz, neţ muţi,
čímţ jsou znevýhodněné, protoţe nemají dostatek prostředků na financování volebních
kampaní. Platy českých ţen dosahují průměrně asi 75 % platu českých muţů. Z mého
průzkumu vyplývá, ţe kandidatura do zastupitelstev malých obcí není nijak významně
finančně náročná. S velikostí obce a se zvyšující se důleţitostí politické funkce se
zvyšuje i finanční náročnost kandidatury. Z finančního hlediska je tedy pro ţeny snazší
kandidovat v malé obci, neţ ve velkém městě nebo do Senátu České republiky.
Z průzkumu ČSÚ vyplývá, ţe ţeny méně dojíţdějí za prací do jiných krajů, neţ
muţi. Političky působící v Parlamentu zmiňují, ţe jim dojíţdění zasahuje do rodinného
ţivota. Z hlediska harmonizace rodinného a politického ţivota je moţnost politického
působení v místě bydliště pro ţeny výhodou.
Rodinné povinnosti a z toho plynoucí nedostatek volného času u ţen je uváděn
jako bariéra při vstupu ţen do politiky (např. Holuscha 1999). Mnou dotázané
respondentky často uváděly, ţe jejich děti uţ jsou dospělé a samostatné, takţe si mohou
dovolit věnovat se politice, kolik hodin chtějí. Věnují se jí hodně, protoţe jak uvádějí,
komunální politika je velmi časově náročná. Faktor nedostatku času na politiku je
bariérou především u mladých ţen s malými dětmi.
Petra Rakušanová (2005) stejně jako některé respondentky mého průzkumu
upozorňují na spíše nepřímý vliv nedostatku času u ţen. Zmiňují, ţe muţi se politice
věnují ve svém volném čase dlouhá léta a za tu dobu mají moţnost se politicky
vyprofilovat. Mají také moţnost vypracovat se z komunální úrovně na tu parlamentní.
Ţeny se kvůli rodinným povinnostem začínají věnovat politice později. Jejich čas, nabýt
zkušenosti a vybudovat si politickou kariéru, je tak mnohem kratší. Komunální politika
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je z hlediska tohoto faktoru pro ţeny přístupnější, protoţe, jak se ţeny domnívají,
nejsou zde potřeba dlouhodobé politické zkušenosti.
6.4. Institucionální faktory ovlivňující výši politické participace ţen na
komunální politice
Dle Pippy Norris je pro ţeny příznivější volební systém poměrného zastoupení.
Jak zmiňuje Petra Rakušanová (2006a) ovlivňuje volební systém zastoupení ţen jen
nepřímo kvůli silnému vlivu vnitřních mechanismů výběru kandidátů. Do zastupitelstev
větších měst se většinou prosadí politické strany, které působí i na celostátní úrovni.
V těchto stranách je ve vedení ţen jen minimum (Rakušanová 2005). Mnou dotázané
ţeny působící na krajské úrovni či na úrovni města Pardubice zmínily, ţe je velmi těţké
dostat se na přední místa kandidátek. Ve volbách do zastupitelstva města Pardubice
v roce 2010 ovlivnili voliči panašováním pozici ţen na kandidátkách jen minimálně.
Neochota umísťovat ţeny na kandidátky a především na volitelné pozice můţe být
bariérou při vstupu ţen do politiky ve větších městech.
Dle Pamely Paxton (2007) není vliv otevřených a uzavřených kandidátek na míru
politické participace ţen jednoznačný. Z mého průzkumu ve třech malých obcích sedmi
ţenám panašování pomohlo. Dvě ţeny dokonce postoupily o víc jak deset míst na
kandidátce dopředu a dvě o více jak osm míst. Jak zmiňuje Jaroslav Čmejrek (2008)
rozhoduje na komunální úrovni volič především podle osobních sympatií neţ podle
politických stran. V menších obcích tedy můţe být tedy moţnost panašování výhodou
pro kandidující ţeny.
Tomáš Lebeda (2009) a Stanislav Balík (2008) povaţují systém voleb do
komunální politiky České republiky za problematický a málo srozumitelný. Při vlastním
průzkumu zmínily dvě respondentky nespravedlivost volebního systému do komunální
politiky. Za nespravedlivý povaţovaly fakt, kdy byli zvoleni kandidáti, kteří získali
méně hlasů, neţ jiní kandidáti, kteří se do zastupitelstva nedostali. Udělala jsem krátký
průzkum ve třech obcích, abych zjistila, zda by zavedení způsobu přidělování mandátů
mezi kandidáty pouze podle počtu získaných hlasů jednotlivých osob mělo vliv na míru
zastoupení ţen v zastupitelstvech. Ve dvou případech by se do zastupitelstva dostal
stejný počet ţen, jako kdyby se mandáty rozdělovaly dle současně platného volebního
systému. V jednom případě by se dokonce ţen do zastupitelstva dostalo méně.
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Norris a Lovenduski (1993) také zmiňují vliv „atraktivnosti“ mandátu na míru
politické participace ţen. Čím je více soutěţících o mandát, tím se sniţuje šance pro
ţeny. Tento faktor zmiňovali i respondenti mého výzkumu. Myslí si, ţe je na komunální
úrovni méně výhod, méně peněz, menší vliv a naopak více práce. Často se jedná o
funkce, které tzv. nechce nikdo dělat. Pro ţeny je potom snazší tyto pozice v komunální
politice získat a plně se jim věnovat.
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Summary
According to the theorists of gender and according to numerous surveys women have a
different approach to politics and conduct themselves differently to men. Moreover
there are some external factors, which influence the rate of women’s political
representation in politics. I am using the theory of the specific approach of women to
politics and these external factors to find out why there is a higher representantion of
women on a local level than on a national level in Czech politics. In the first part of this
Bachelor’s Thesis I explained the forming of gender approach, which is nowadays a
respected field of science used for explaining differences between men and women. In
the next chapter I found some specific character traits for women’s behavior in politics,
in women’s approach to politics and women’s priorities in politics. After that I
introduced some results from foreign surveys and foreign theoretical literature about the
influence of external factors on women’s political participation. The third chapter is an
analysis of the contemporary situation of women in politics in the Czech Republic, with
particular focus on local politics. Amongst others I mentioned the attitude to the concept
of gender in Czech society, the attitudes of Czech society to women in politics and the
socio-economical background of Czech women. In this chapter, I also brought some
basic facts about Czech local politics, like its responsibilites, tasks, the party system and
the voting system. The last chapter is my own research among mainly female politicians
from different levels of Czech politics. The analysis of foreign literature, of the
contemporary situation of women in the Czech Republic and the realisation of my own
research provides a few hypotheses giving possible reasons of higher political
representation of women in Czech local politics. Women usually prefer tangible work
where they can see immediate results over long discussions with no visible result. That
is why they like local politics, where the tasks are mainly concrete and immediate. Most
Czech women are not interested in national politics. Some of them are even disgusted
by some of the affairs that take place on a national level. That is why they say that they
don´t want to be a part of it. Women are also very critical of themselves and they think
they don´t fulfil the national requirements to take part in national politics. Therefore
they want to start on a local level and gain some more experience. Many of them don’t
even want to start a political career, but they are popular in the community and they are
persuaded to enter politics. The fact of knowing each other in the community is an
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advantage in motivating women to enter politics. Most women don’t like to fight and in
local politics they can use their willingness ton compromise, not only with other
politicians, but also with citizens. The background of local politicians, mainly in smaller
municipalities, is rather independent. The big political parties on a national levels only
have a small influence. This independent kind of politics is popular among women, who
don’t like party ideologies and party meetings. Local politics is based mainly on the
personality of the politician and on his or her popularity in the community, which is an
advantage for women who are teachers or doctors and can therefore get preferential
votes from voters. They don’t need contacts in the private sector or from people with
some kind of influence. Women in the Czech republic earn less money than men and
that is why local politics is much more accessible. In smaller municipalities the
campaign is very affordable with nearly no costs. Women in the Czech republic are less
likely to be in managing possitions and are more likely to be unemployed. Some men
resign from political activities on a local level because of their job or they are not
interested in these political positions, which are often poorly paid. That is why women
have better chance to enter local politics. It is also better for them than national politics,
because they don’t have to commute and can spend more time with their family.
Women sometimes have problems competing with men in the fight for the better
possitions on candidate lists. In national politics and also in bigger cities their chance to
get lots of preferential votes from voters and to move up to electable possitions is rather
low. But in smaller municipatlities (according to my short survey) many women had
the opportunity to enter local politics because of the preferential votes.
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Přílohy
Příloha č.1: Poměr dívek a chlapců na gymnáziích (graf č.1 )
Graf č.1: Poměr dívek a chlapců na gymnáziích
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Příloha č.2: Poměr dívek a chlapců na odborných středních školách s maturitní
zkouškou (graf č.2)
Graf č.2: Poměr dívek a chlapců na odborných středních
školách s maturitní zkouškou
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Příloha č.3: Poměr dívek a chlapců na středních školách bez maturitní zkoušky
(graf č.3)

Graf č. 3: Poměr dívek a chlapců na středních školách
bez maturitní zkoušky
50
40
30
chlapci

20

dívky

10
0
1993/94

1995/96

2000/01

2007/08

2008/09

2009/10

počet ţáků/
populace v %
zdroj ČSÚ

82

Příloha č.4: Poměr muţů a ţen na vyšších odborných školách (graf č.4)
Graf č.4: Poměr muţů a ţen na vyšších odborných školách
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Příloha č.5: Poměr muţů a ţen studujících na vysokých školách (graf č.5)

Graf č. 5: Poměr muţů a ţen studujících na vysokých školách
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Příloha č.6: Studenti VŠ podle skupiny oborů v akademickém roce 2009/2010
(graf č. 6)

Graf č.6: Studenti VŠ podle skupin oborů v akademickém
roce 2009/2010
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Příloha č.7: Scénář pro polostrukturovaný rozhovor (ţeny)
Scénář pro polostrukturovaný rozhovor pro potřeby bakalářské práce na téma:
„Specifika zastoupení žen v české komunální politice“ (ženy)
Autorka: Michaela Švadlenková, obor Politologie a Mezinárodní vztahy (Fakulta
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)
Akademický rok: 2010/2011
Jméno respondentky: ...........................................................................................
Věk: ...........
Vzdělání: ................................................................................................................
Členství v politické straně: ..................................................................................
Předchozí politická působnost: ............................................................................
..................................................................................................................................
Současná působnost v politice: .............................................................................
ŢENY A ČESKÁ POLITIKA
1) Jaký je dle vašeho názoru obecně postoj voličů v České republice k ţenám
v politice?

2) Mají podle vás české ţeny větší, menší, či stejný zájem o politiku v porovnání s
muţi?
3) Myslíte si, ţe ţeny mají jiný vztah k moci, neţ muţi a pokud ano, tak jaký?

4) Setkala jste se někdy ve svém okolí s názorem, ţe ţenám chybí schopnosti a
dovednosti pro řídící pozice?
5) Setkala jste se někdy ve svém okolí s názorem, ţe ţenám chybí schopnosti a
dovednosti pro působení v politice?
6) Myslíte si, ţe je v komunální politice pro ţeny snazší přesvědčit voliče, ţe potřebné
schopnosti a dovednosti pro politiku mají?
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7) Cítíte se být pod ostřejším dohledem veřejnosti, neţ jsou vaši muţští kolegové a
pokud ano, jak?

8) Myslíte si, ţe existuje nějaký specificky ţenský politický styl, ţe se ţeny obecně
v politice chovají jinak neţ muţi? Pokud ano, jak byste ho popsala?

9) Vnímáte osobní a politický ţivot spíše odděleně, nebo zde vidíte jistou spojitost,
případně inspirativnost?

ROZDÍLY PARLAMENTNÍ A KOMUNÁLNÍ POLITIKY
10) Zdá se Vám parlamentní politika abstraktnější, neţ politika komunální?
11) Myslíte si, ţe je parlamentní politika profesionálnější a odbornější, neţ komunální
politika?
12) Myslíte si, ţe je komunální politika osobnější?
13) Je podle vás v komunální politice větší prostor pro spolupráci a kompromisy, neţ v
politice parlamentní? (Pokud nemají zkušenosti: Jak velký je ve vašem zastupitelstvu
prostor pro spolupráci a kompromisy?)
14) Zdá se vám prostředí komunální politiky méně „politické“ a proč? Cítíte se být
političkou?
15) Je agenda komunální politiky pro vás jako pro ţenu zajímavější, neţ agenda politiky
parlamentní?
16) Jak velký je v komunální politice prostor pro témata týkající se ţen a rodiny?
VOLEBNÍ A STRANICKÝ SYSTÉM
17) Je pro vás osobně důleţitá identifikace s politickou stranou? (Otázka pouze pro
respondentky, které jsou členkou nějaké politické strany)
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18) Chováte se někdy v rozporu s „ideologií strany“, které jste členkou? (Otázka pouze
pro respondentky, které jsou členkou nějaké politické strany)
19) Má pro vás členství ve straně nějaké praktické výhody? (Otázka pouze pro
respondentky, které jsou členkou nějaké politické strany)
20) Chodíte ráda na stranické schůze? (Otázka pouze pro respondentky, které jsou
členkou nějaké politické strany)
21) Je z vaší zkušenosti v komunální politice výhodnější kandidovat „sama za sebe“
nebo na kandidátce politické strany?
22) Jak hodnotíte současný systém voleb do komunální politiky? (Případně: V čem
byste ho změnila?)
BARIÉRY VSTUPU DO POLITIKY
23) Setkala jste se někdy s tím, ţe vás vaši muţští kolegové v politice mezi sebe nechtěli
pustit?

24) Pomáhají si političky navzájem? Existuje nějaká „ţenská solidarita“/ sounáleţitost v
politice?

25) Jak finančně náročný byl pro vás vstup do komunální/parlamentní politiky? Setkala
jste se někdy s tím, ţe by byl nedostatek peněz překáţkou ke vstupu do politiky?

26) V důleţitých vedoucích pozicích velkých podniků je jen minimum ţen a ţenám tak
chybí přístup do „vlivných kruhů“. Myslíte si, ţe nedostatek „kontaktů“ v soukromé
sféře je bariérou při vstupu ţen do sféry veřejné, politické? Myslíte si, ţe je pro ţeny
snazší dostat se komunální politiky, protoţe tam nejsou tyto „kontakty“ tolik
potřeba?

27) Myslíte si, ţe je pro ţeny snazší dostat se do komunální politiky, protoţe je o
mandáty na komunální úrovni menší zájem, jsou méně atraktivní?
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28) Myslíte si, ţe se dá působení v komunální politice lépe zkombinovat s rodinným
ţivotem, neţ parlamentní politika? Jak hodně časově náročná je vaše funkce?
OSOBNÍ ZKUŠENOSTI A NÁZOR NA DŮLEŢITOST POLITICKÉ PARTICIPACE
ŢEN V POLITICE
29) Proč jste si vybrala právě kandidaturu do komunální politiky? (Případně: Proč jste
si vybrala kandidaturu právě do parlamentní politiky?)

30) Co bylo vaším motivem pro vstup do politiky?

31) Myslíte si, ţe je důleţité zvýšit počet ţen v české politice a proč?

32) Myslíte si, ţe by větší motivování ţen ke vstupu do komunální politiky přispělo
k celkovému zvýšení politické participace ţen na lokální politice?

33) Myslíte si, ţe by zvýšení politické participace ţen v komunální politice přispělo
k pozitivnějšímu vnímání ţen v politice?

34) V komunální politice České republiky působí tradičně větší procento ţen, neţ
v parlamentní politice. Mohla byste v několika bodech shrnout, v čem je komunální
politika atraktivnější a přístupnější pro ţeny?
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Příloha č. 8: Scénář pro polostrukturovaný rozhovor (muţi)
Scénář pro polostrukturovaný rozhovor pro potřeby bakalářské práce na téma:
„Specifika zastoupení žen v české komunální politice“ (muži)
Autorka: Michaela Švadlenková, obor Politologie a Mezinárodní vztahy (Fakulta
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)
Akademický rok: 2010/2011
Jméno respondenta: .........................................................................................................
Věk: ...........
Vzdělání: ..........................................................................................................................
Členství v politické straně: .............................................................................................
Předchozí politická působnost: ......................................................................................
Současná působnost v politice: ......................................................................................
ŢENY A ČESKÁ POLITIKA
35) Jaký je dle vašeho názoru obecně postoj voličů v České republice k ţenám
v politice?
36) Mají podle vás české ţeny větší, menší, či stejný zájem o politiku v porovnání s
muţi?
37) Myslíte si, ţe ţeny mají jiný vztah k moci, neţ muţi a pokud ano, tak jaký?
38) Myslíte si, ţe ţenám chybí schopnosti a dovednosti pro řídící pozice?
39) Myslíte si, ţe ţenám chybí schopnosti a dovednosti pro působení v politice?
40) Myslíte si, ţe je v komunální politice pro ţeny snazší přesvědčit voliče, ţe potřebné
schopnosti a dovednosti pro politiku mají?
41) Myslíte si, ţe jsou ţeny pod ostřejším dohledem veřejnosti, neţ muţi?
42) Myslíte si, ţe existuje nějaký specificky ţenský politický styl, ţe se ţeny obecně
v politice chovají jinak neţ muţi? Pokud ano, jak byste ho popsal?

89

43) Vnímáte osobní a politický ţivot spíše odděleně, nebo zde vidíte jistou spojitost,
případně inspirativnost?
44) Je dle vaší zkušenosti k ţeně v kolektivu muţů (politiků) přistupováno jako
k rovnocenné partnerce?
ROZDÍLY PARLAMENTNÍ A KOMUNÁLNÍ POLITIKY
45) Zdá se Vám parlamentní politika abstraktnější, neţ politika komunální?
46) Myslíte si, ţe je parlamentní politika profesionálnější a odbornější, neţ komunální
politika?
47) Myslíte si, ţe je komunální politika osobnější?
48) Je podle vás v komunální politice větší prostor pro spolupráci a kompromisy, neţ v
politice parlamentní?
49) Zdá se vám prostředí komunální politiky méně „politické“ a proč?
50) Jak velký je v komunální politice prostor pro témata týkající se ţen a rodiny?
VOLEBNÍ A STRANICKÝ SYSTÉM
51) Je pro vás osobně důleţitá identifikace s politickou stranou? (Jen pro ty, kteří jsou
členy nějaké politické strany)
52) Chováte se někdy v rozporu s „ideologií strany“, které jste členem? (Jen pro ty, kteří
jsou členy nějaké politické strany)
53) Má pro vás členství ve straně nějaké praktické výhody? (Jen pro ty, kteří jsou členy
nějaké politické strany)
54) Chodíte rád na stranické schůze? (Jen pro ty, kteří jsou členy nějaké politické
strany)
55) Je z vaší zkušenosti v komunální politice výhodnější kandidovat „sám za sebe“ nebo
na kandidátce politické strany?
56) Jak hodnotíte současný systém voleb do komunální politiky? (Případně v čem byste
ho změnil?)
BARIÉRY VSTUPU DO POLITIKY
57) Jak finančně náročný byl pro vás vstup do komunální/parlamentní politiky? Setkal
jste se někdy s tím, ţe by byl nedostatek peněz překáţkou ke vstupu do politiky?
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58) V důleţitých vedoucích pozicích velkých podniků je jen minimum ţen a ţenám tak
chybí přístup do „vlivných kruhů“. Myslíte si, ţe nedostatek „kontaktů“ v soukromé
sféře je bariérou při vstupu ţen do sféry veřejné, politické? Myslíte si, ţe je pro ţeny
snazší dostat se komunální politiky, protoţe tam nejsou tyto „kontakty“ tolik
potřeba?
59) Myslíte si, ţe je pro ţeny snazší dostat se do komunální politiky, protoţe je o
mandáty na komunální úrovni menší zájem, jsou méně atraktivní?

60) Myslíte si, ţe se dá působení v komunální politice lépe zkombinovat s rodinným
ţivotem, neţ parlamentní politika? (Pokud nemají zkušenost, jak časově náročná je
vaše funkce?)
61) Setkal jste se někdy s tím, ţe by rodinné povinnosti byly bariérou pro vstup do
politiky u muţe?
OSOBNÍ ZKUŠENOSTI A NÁZOR NA DŮLEŢITOST POLITICKÉ PARTICIPACE
ŢEN V POLITICE
62) Proč jste si vybral právě kandidaturu do komunální politiky?
63) Co bylo vaším motivem pro vstup do politiky?
64) Myslíte si, ţe je důleţité zvýšit počet ţen v české politice a proč?
65) Myslíte si, ţe by větší motivování ţen ke vstupu do komunální politiky přispělo
k celkovému zvýšení politické participace ţen na lokální politice?

66) Myslíte si, ţe by zvýšení politické participace ţen v komunální politice přispělo
k pozitivnějšímu vnímání ţen v politice?
67) V komunální politice České republiky působí tradičně větší procento ţen, neţ
v parlamentní politice. Mohl byste v několika bodech shrnout, v čem si myslíte, ţe
je komunální politika atraktivnější či přístupnější pro ţeny?
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Vymezení tématu a cíle práce
Dle výsledků voleb od roku 1996 do roku 2010 usedalo do křesel Poslanecké
sněmovny

Parlamentu

České

republiky

průměrně

16,9

%

ţen,

zatímco

v zastupitelstvech obcí a měst ţenám v tomto období připadalo průměrně 22,45%
mandátů58. Proto se pokusím na základě teoretické literatury, statistik, průzkumů
veřejného mínění, studií a rozhovorů zjistit, proč je na komunální úrovni tradičně větší
zastoupení ţen neţ na parlamentní úrovni politiky v České republice.
Tato práce si klade za cíl najít příčiny vyššího podílu ţen v politice na komunální
úrovni České republiky.
Metody a struktura práce
V první části práce budu konfrontovat odlišné teoretické přístupy k problematice ţen
v politice. Na jedné straně genderový pohled a na straně druhé liberální pojetí, které
odmítá přiřazení obecných charakteristik určitému pohlaví. K tématu genderu je
zajímavá literatura genderových institutů, například: „Česká politika: Ženy v labyrintu
mužů?“59 nebo „Feminismus ve střední a východní Evropě, sborník prednášek“60.
Druhá část práce bude zaměřena na současný stav zastoupení ţen v národní a
komunální politice. Nejprve provedu analýzu statistických údajů, jeţ jsou k dispozici na
Českém statistickém úřadu: mnoţství křesel v Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky obsazených ţenami, počty ţen v obecních a městských zastupitelstvech, podíl
zastoupení ţen na postech starostek či primátorek apod.
K výzkumu současné situace připojím polostrukturované rozhovory s ţenami,
které se angaţují ve feministických hnutích nebo zastávají funkce v národní politice a
mají moţnost prosazovat jisté změny a poté provedu rozhovory přímo s ţenami
z lokální úrovně. Budu formulovat otázky týkající se zastoupení ţen v politice obecně a
celkový zájem ţen o politiku. Také poloţím otázky zda je agenda komunální politiky
ţenám srozumitelnější a přístupnější, zda je snazší se dostat do zastupitelstva obce (či
města) neţ do poslanecké sněmovny a jakou mají ţeny motivaci pro vstup do
komunální politiky a do politiky na národní úrovni. Pokusím se zjistit, zda ţenám

58

Údaje z volebního serveru ČSÚ: www.volby.cz.
Rakušanová, Petra: Česká politika: Ženy v labyrintu mužů?; Praha: Fórum 50%, 2006.
60
Buchtová, Pavla: Feminismus ve střední a východní Evropě, sborník prednášek, Brno: Sdruţení ţen
Medúza, 1997.
59
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vyhovuje spíše exekutivnější charakter komunální politiky a její nestranickost. Několik
podobných otázek poloţím i muţům.
Do druhé části práce také zařadím některé současné studie týkající se
problematiky zastoupení ţen v politice. Velmi cenné informace jsou v pracích doktorky
Petry Rakušanové: „Analýza nízkého počtu žen v politických rozhodovacích funkcích“61
a „Ženy v politice a postoje veřejnosti“62.
Dalším východiskem pro nalezení důvodu vyššího procenta ţen v lokální
politice budou průzkumy veřejného mínění. Centrum pro výzkum veřejného mínění
publikoval

například tyto:

„Problémy harmonizace pracovních

a rodinných

povinností“63 nebo „Názory české veřejnosti na působení žen v politice“64. Obdobně
analyzuji některé vybrané názory na ţeny v politice z médií.
Výsledkem práce bude formulace několika hypotéz, které zodpoví otázku, proč
je v lokální politice více ţen neţ na národní úrovni.

61 Rakušanová Petra: Analýza nízkého počtu žen v politických rozhodovacích funkcích.

[http://www.mpsv.cz/files/clanky/961/02_zprava.pdf]. Sociologický ústav AV ČR, 2004.
(Downloaded 10.6. 2009)
62
Rakušanová, Petra: Ženy v politice a postoje veřejnosti; Praha: Sociologický ústav AV ČR, edice Naše
společnost, 2003/1-2.
63
Vinopal, Jiří: Problémy harmonizace pracovních a rodinných povinností.
[http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100227s_EU30528.pdf]. Centrum pro výzkum veřejného mínění,
Sociologický ústav AV ČR, tisková zpráva 28.5.2003. (Downloaded 14.6.2009).
64
Horáková, Naděţda: Názory české veřejnosti na působení žen v politice; Praha: Sociologický ústav AV
ČR, edice Naše společnost, 2004.

94

Osnova práce
1. Úvod
2. Teoretické pojetí zastoupení ţen v politice.
2.1. Genderové teorie.
2.2. Liberální teorie.
2.3. Rozdílný přístup ţen k politice z hlediska politických debat.
3. Výzkum současné situace.
3.1. Statistické údaje.
3.2. Volební výsledky.
3.3. Polostrukturované rozhovory.
3.3.1. Rozhovory s aktivistkami.
3.3.2. Rozhovory s ţenami z vyšších politických úrovní.
3.3.3. Rozhovory s ţenami z lokální úrovně.
3.3.4. Rozhovory s muţi.
3.4. Odborné studie.
3.5. Výzkumy veřejného mínění.
3.6. Názory z médií.
4. Závěr.

95

Seznam zdrojů:
a. monografie
Balík, Stanislav: Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností : koalice,
voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006; Brno : Centrum
pro studium demokracie a kultury, 2008.
Balík, Stanislav: Radniční koalice po komunálních volbách 2006. Středoevropské
politické studie; Brno : Mezinárodní politologický ústav MU, 2008.
Boaz, David: Liberalismus v teorii a politice; Praha: Liberální institut, 2002.
Buchtová, Pavla: Feminismus ve střední a východní Evropě, sborník prednášek; Brno:
Sdruţení ţen Medúza, 1997.
Cogan, Rudolf: Krajské zřízení; Praha: ASPI, 2004.
Cviková J., Juránová J.: Hlasy žien. Aspekty ženskej politiky; Bratislava: Aspekt, 2002.
Čmejrek, Jaroslav: Obce a regiony jako politický prostor; Praha: Alfa Nakladatelství,
2008.
Elshtain, Jean Bethke: Veřejný muž, soukromá žena; Praha: ISE, 1999.
Hauserová, Eva: Růže mezi trním: ženy v politickém životě; Praha: Zelený kruh, 1996.
Honsová, A: Obraz současné ženské politické reprezentace; Praha: Gender studies,
1999.
Honsová, Alţběta: Obraz žen v politice, jak ho prezentuje český tisk; Univerzita Karlova
(Praha); vedoucí diplomové práce Jan Jirák; Praha, 2002.
Jüptner, P., Polinec, M., Švec, K.: Evropská lokální politika; Praha: IPS FSV UK, 2007.
Jüptner, Petr: Komunální koalice a politické modely; Politologická revue. X, No. 2
(2004): 81-101.
Lovenduski J., Norris P.: Gender and Party Politics; London: SAGE Publications, 1993 .

Musilová, Dana: Z ženského pohledu; České Budějovice: Veduta, 2007.
Nelson, Barbara J.: Women and politics worldwide; New Haven: Yale University Press,
1994.
Norris, Pippa: Politics and Sexual Equality. The Comparative Position of Women in
Western Democracies; Boulder: Lynne Riemer, 1987.
Paxton P., Hughes M.M.: Women, politics, and power; Thousand Oaks: London ; New
Delhi: Sage publication, 2007.
Rakušanová, Petra: Česká politika: Ženy v labyrintu mužů?; Praha: Fórum 50%, 2006.
Renzetti, Claire M.: Ženy, muži a společnost; Praha: Karolinum, 2003.
Rueschemeyer, Marilyn: Women in the politics of postcommunist Eastern Europe;
Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1998.
Valeš, L. a kol.: Politické aspekty veřejné správy; Plzeň: Aleš Čeněk, 2006.

96

Vodráţka, Mirek: Feministické rozhovory o "tajných službách", Praha: Nadace gender
studies, 1996.
Vodráţka, Mirek: Politika s ženami či bez žen?; Praha: Nadace gender studies, 1996.
b. odborné články
Červenka, Jan: Občané o volebním rozhodování a vlivech, které na něj působí.
[http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100590s_pv60605.pdf]. Centrum pro výzkum veřejného
mínění, Sociologický ústav AV ČR, tisková zpráva 5.6. 2006. (Downloaded 14.6.2009).
Hampl, Stanislav: Obraz ženy v médiích a reklamě a jeho vliv na veřejné mínění o
rovnosti mužů a žen. [http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/ministri-pri-uradu-vlady/michaelkocab/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/obraz-zeny-v-mediich.pdf]. Factum Invenio, s.r.o.,
2003. (Downloaded 14.6. 2009).
Horáková, Naděţda: Názory české veřejnosti na působení žen v politice; Praha:
Sociologický ústav AV ČR, edice Naše společnost, 2004.
Klimešová, Hana: Akční plán k nápravě současně nevyváženosti mužů a žen v
politickém životě přijatý Meziparlamentní radou, Paříž 1994; Hnutí za rovnoprávné
postavení ţen v Čechách a na Moravě, 1994.
Musilová, Martina: Vývoj politiky rovných příležitostí mužů a žen v České republice v
kontextu evropské integrace; Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1999.
Pavlík, Petr: Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a
mužů 2008; Praha: Nadace Open Society Fund Praha, 2007.
Rakušanová P., Helšusová-Václavíková L.: Ženy v mužské politice [in] Hašková H.,
Kříţková A., Linková M. (eds.): Mnohohlasem. Mapování pro-žensky orientovaných
aktivit po roce 1989; Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006.
Rakušanová P.,Veselá L.:Analýza výzkumu poslankyň Parlamentu ČR; Praha: Forum
50%, 2007.
Rakušanová Petra: Analýza nízkého počtu žen v politických rozhodovacích funkcích.
[http://www.mpsv.cz/files/clanky/961/02_zprava.pdf]. Sociologický ústav AV ČR, 2004.
(Downloaded 10.6. 2009).
Rakušanová, Petra: Ženy v politice a postoje veřejnosti; Praha: Sociologický ústav AV
ČR, edice Naše společnost, 2003/1-2.
Škodová, Markéta: Role kampaně v politické komunikaci a její nazírání českou
veřejností před parlamentními volbami v roce 2006; Praha: Sociologický ústav AV ČR,
edice Naše společnost, 2006/2.
Vinopal, Jiří: Problémy harmonizace pracovních a rodinných povinností.
[http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100227s_EU30528.pdf]. Centrum pro výzkum veřejného
mínění, Sociologický ústav AV ČR, tisková zpráva 28.5.2003. (Downloaded
14.6.2009).

97

c. články z médií
Klimentová, Monika: Žen na radnicích přibylo, nikoliv však díky vítězným straná.
[http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=ztvx11930076&nocache=invalidate&sh_itm=e9d381ef4e3dd36aec3e3bf517cd87b0&add_disc=1].
Zpravodajství ECONNECT, 24.10.2006. (Downloaded 10.6. 2009).
Vodráţka, Mirek: Ženy, obecní politika & feminismus; Příspěvek k tématu paritní
demokracie na příkladu fenoménu ženy v politice a korupce. [http://www.tagita.cz/vodrazkovo-vokno/zeny-obecni-politika--feminismus/] , Gita – genderová informační a
tisková agentuea, 6.11.2008. (Downloaded 10.6. 2009).
d. internet
Český statistický úřad. [http://www.czso.cz/]
Fórum 50%. [www.padesatprocent.cz]
Genderová informační a tisková agentura. [www.ta-gita.cz]
Volební server ČSÚ. [www.volby.cz]
e. legislativní úpravy
zákon č.2/2003 Sb., o obcích
zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí

98

