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PŘÍLOHA A - pojišťovna

1) Co Vás napadne jako první asociace k pojmu diskriminace, na co konkrétního si
vzpomenete?

Jako první se mi vybaví diskriminace žen, protože mi přijde nejobvyklejší pro pracovní 
prostředí... Hlavně diskriminace žen v manažerských pozicích a odměňování, diskriminace 
matek - v praxi je to nenápadné, nikdo z vedení firem moc nepřizná, že se to děje, mluví se o 
tom málo...chtělo by víc se na to zaměřit.

2) Vzpomenete si na nějakou konkrétní situaci, kdy byl někdo ve vašem okolí (rodina, 
přátelé...) diskriminován? Pokud ano, tak z jakého důvodu a jak tuto situaci řešil/a?

Ne, na žádnou takovou situaci si nevzpomínám.

3) Byl/a jste Vy osobně někdy nějakým způsobem diskriminován/a (nebo jste měl/a 
takový pocit, že jste diskriminován/a)? Proč a v jaké situaci?

Ne, nijak znevýhodněn jsem se nikdy necítil - spíš pozitivně diskriminován - podporovali mě 
ve firmách, když jsem jezdil po světě - říkali „vy jste z toho východu, tak se o vás budeme víc 
starat...“

4) Setkal/a jste se někdy ve firmě, kde působíte, s pozitivní diskriminací?

U nás ve firmě ani jinde v okolí ne.

5) Položil/a jste někdy při vedení přijímacího pohovoru (byť nevědomě, spontánně) 
nějakou tzv. „zakázanou“ otázku? Jakou? (Máte děti?, Jste vdaná/ženatý?, Jakou volíte 
politickou stranu?, Jaké vyznáváte náboženství?...)

Běžně se ptám uchazečů o práci u nás na děti...většinou to ale samo vyplyne z rozhovoru -
nedávno jsme hledali nového člověka do týmu a pozvali jsme na pohovor ženu, ročník 1976 
(tedy 36 let). Mimo jiné jsme hovořili i o tom, že už uvažuje o rodině.

6) Víte o nějakém případu ve firmě, kde působíte, že by došlo k nerovnému zacházení z 
důvodu pohlaví (při hledání nového zaměstnance, při hodnocení a odměňování, při 
postupu na manažerskou pozici...)?

Ano, znám spoustu takových případů, je to běžné především u nejnižšího managementu, kde 
se klade důraz na výkon - např. v call centru - vyšší management s tím samozřejmě příliš 
nesouhlasí a snaží se proti tomu bojovat, ale stejně se to děje... 

7) Přijal/a byste vy osobně po přijímacím pohovoru do firmy, kde působíte, absolventku 
ve věku kolem 30 let, kdy se předpokládá, že pravděpodobně v blízkém časovém 
horizontu (např. rok či dva) bude plánovat mateřství / ženu již těhotnou / ženu, která 
má malé děti / ženu, která byla více než 3 roky doma na rodičovské dovolené (a nadále 
zůstala s dětmi doma)?

Mladou ženu, u které je pravděpodobné, že v dohledné době bude chtít zakládat rodinu, bych 
přijal, v tom překážku nevidím. / Ženu již těhotnou bych nepřijal, zaměstnat ji na tak krátkou 
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dobu a pak jí dlouho držet místo, by se nevyplatilo. / Ženu, která má malé děti, bych přijal, 
pokud by byla natolik časově flexibilní, aby zvládala práci na dané pozici. / Ženu, která by 
byla příliš mnoho let na mateřské dovolené bych nepřijal, protože bych se obával, že ztratila 
většinu pracovních návyků a dovedností z oboru.

8) Jak se zaměstnankyním u Vás ve firmě daří skloubit práci a péči o malé děti? Máte 
firemní školku? V případě, že ne, uvažujete o jejím zřízení? V případě, že ano, mohou ji 
využívat zaměstnanci na všech úrovních firemní hierarchie, nebo jen 
zaměstnankyně/zaměstnanci na manažerských pozicích (proč)? Poskytujete flexibilní 
úvazky? Pokud ano, jaké a kdo je může využívat?

Zaměstnankyním se daří kombinovat práci a péči o malé děti špatně. Firemní školku nemáme 
- většina matek se z mateřské dovolené nevrací - snižuje se stav zaměstnanců, ruší se jejich 
pozice (málokdy se vyplatí držet jim místo, takže ta jejich pracovní místa z organizačních 
důvodů úplně zaniknou).

9) Setkal/a jste se v praxi se situací, kdy nastoupil na rodičovskou dovolenou muž? Jak 
to vnímalo okolí (nadřízení, kolegové).

Asi třikrát. Okolí to bralo normálně, nikomu to divné nepřišlo.

10) Setkal/a jste se osobně ve své praxi na pracovišti se sexuálním obtěžováním?

Jednou... Manažer obtěžoval podřízenou - neprokázalo se to, bylo to slovo proti slovu. S 
manažerem se vedení dohodlo na jeho odchodu z firmy.

11) Má firma, ve které pracujete, nějaký program zaměřený na studenty a/nebo 
absolventy (spolupráce se školami, praxe, pomoc s bakalářskými a diplomovými 
pracemi, stáže...)?

Ano - absolventský program, stáže, diplomky, mentoring...celkem asi 5 věcí, jsou k dohledání 
na našich webových stránkách.

12) Kladete větší důraz na vzdělání nebo na praxi (upřednostníte spíše člověka s dobrou 
VŠ a certifikáty nebo uchazeče s léty zkušeností v oboru)?

To závisí na typu pozice - nejvíc důležitý je pro mě kompetenční model.

13) Setkal/a jste se ve „Vaší“ firmě s diskriminací z důvodu věku? Jak tuto oblast řešíte?

Nesetkal. Máme program 50+, který zahrnuje různé speciální kurzy přizpůsobené starším 
ročníkům, je třeba aktualizovat jejich znalosti v souladu s vývojem. Obsahují například 
počítačové dovednosti, time management (někdy mají naši starší zaměstnanci pocit, že nestačí
těm mladým), project management...

14) Přijal/a byste Vy osobně do firmy, kde působíte, člověka, kterému je kolem šedesáti 
let? 

Zrovna nedávno jsem přijal z externích zdrojů manažera odměňování, kterému je 55 let. Měl 
úžasné reference.
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15) Zaměstnává „Vaše“ firma v současné době zaměstnance, který je již v důchodovém 
věku?

Nejstaršímu zaměstnanci u nás je 75 let - angažuje se v odborech. Zaměstnanců, kterým je 
kolem 65 let máme více.

16) Setkal/a jste se někdy osobně s mobbingem či bossingem? Pokud ano, jak se situace 
řešila?

Párkrát jsem se setkal s bossingem. Ke mě se to dostane až ve formě stížnosti. Většinou to 
řešíme domluvou. Když se to nesrovná, ten člověk skončí. Šikanu mezi zaměstnanci na stejné 
organizační úrovni jsem u nás nikdy nepozoroval. Nikdo si nestěžoval a z vlastní iniciativy 
(třeba při adaptačních pohovorech) to nijak podrobně nezkoumáme.

17) Jaké znáte instituce, které se zabývají problematikou rovnosti i diskriminace?

Gender studies...na další si teď nevzpomenu.

PŘÍLOHA B - logistická firma

1) Co Vás napadne jako první asociace k pojmu diskriminace, na co si hned 
vzpomenete?

Diskriminace z důvodu pohlaví - zejména žen, ale i mužů na asistentské pozice, diskriminace 
handicapovaných...

2) Vzpomenete si na nějakou konkrétní situaci, kdy byl někdo ve vašem okolí (rodina, 
přátelé...) diskriminován? Pokud ano, tak z jakého důvodu a jak tuto situaci řešil/a?
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Ano, kamarádka pracovala jako uklízečka v domácnosti za 5 liber na hodinu a přišla Polka, 
která řekla, že bude dělat za 3...

3) Byl/a jste Vy osobně někdy nějakým způsobem diskriminován/a (nebo jste měl/a 
takový pocit, že jste diskriminován/a)? Proč a v jaké situaci?

Jednou jsem dělala nábor a setkala jsem se s názorem, že jsem na to moc mladá (od jednoho z 
manažerů tady z firmy - myslel si totiž, že mi je o mnoho méně, než mi ve skutečnosti je...)

4) Setkal/a jste se někdy s pozitivní diskriminací?

Jednou jsme dali šanci jednomu člověku pouze díky hezkému vzhledu.

5) Položil/a jste někdy při vedení přijímacího pohovoru (byť nevědomě, spontánně) 
nějakou tzv. „zakázanou“ otázku? (Máte děti?, Jste vdaná/ženatý?, Jakou volíte 
politickou stranu?, Jaké vyznáváte náboženství?...)

Nikdy...nanejvýš po pohovoru neformálně, ale to na mé rozhodnutí už nemá vliv.

6) Víte o nějakém případu ve firmě, kde působíte, že by došlo k nerovnému zacházení z 
důvodu pohlaví (při hledání nového zaměstnance, při hodnocení a odměňování, při 
postupu na manažerskou pozici...)?

Na asistentské pozice přijímáme jen ženy.

7) Přijal/a byste vy osobně po přijímacím pohovoru do firmy, kde působíte, absolventku 
ve věku kolem 30 let, kdy se předpokládá, že pravděpodobně v blízkém časovém 
horizontu (např. rok či dva) bude plánovat mateřství / ženu již těhotnou / ženu, která 
má malé děti / ženu, která byla více než 3 roky doma na rodičovské dovolené (a nadále 
zůstala s dětmi doma)?

Záleží na přínosu toho člověka, ale spíše ano... / Úplně stejně - dle toho, co může 
nabídnout...jestli za tu dobu stihne implementovat nějaké projekty třeba...navíc naše firma 
podporuje home office. / Není problém...byl by to problém jen u pozic, kde se hodně cestuje 
(například 3 dny v týdnu pryč...).

8) Jak se zaměstnankyním u Vás ve firmě daří skloubit práci a péči o malé děti? Máte 
firemní školku? V případě, že ne, uvažujete o jejím zřízení? V případě, že ano, mohou ji 
využívat zaměstnanci na všech úrovních firemní hierarchie, nebo jen 
zaměstnankyně/zaměstnanci na manažerských pozicích (proč)? Poskytujete flexibilní 
úvazky? Pokud ano, jaké a kdo je může využívat?

Neslyšela jsem nikdy žádnou stížnost. Zhruba 8% zaměstnanců je na rodičovské dovolené a je 
to bez problémů. Naše divize školku nemá, máme málo administrativních pozic a kurýry 
dělají muži. Jinak flexibilita tu není problém pro všechny - záleží na charakteru jejich práce -
když si své udělají, mohou pracovat i z domova, takže docházka do práce nemusí být nutně 
každý den.

9) Setkal/a jste se v praxi se situací, kdy nastoupil na rodičovskou dovolenou muž?



5

Muž kolegyně u práce mojí matky. Ta kolegyně vydělává víc než její manžel - on má jen 
sezónní práce.

10) Setkal/a jste se osobně ve své praxi na pracovišti se sexuálním obtěžováním?

Ano. Nakonec vyhodili dohodou oba dva - personál se totiž rozdělil na dva tábory, takže pro 
uklidnění atmosféry...

11) Má firma, ve které pracujete, nějaký program zaměřený na studenty a/nebo 
absolventy (spolupráce se školami, praxe, pomoc s bakalářskými a diplomovými 
pracemi, stáže...)?

Často se nám hodí neplacená výpomoc, takže ochotně přijímáme studenty na praxi.

12) Kladete větší důraz na vzdělání nebo na praxi (upřednostníte spíše člověka s dobrou 
VŠ a certifikáty nebo uchazeče s léty zkušeností v oboru)?

Je to individuální - upřednostním toho, kdo se mi bude zdát vhodnější na tu pozici...někdy 
chceme mezi zkušené lidi pár nováčků, které si vychováme...

13) Setkal/a jste se ve „Vaší“ firmě s diskriminací z důvodu věku?

Naše firma má převážně mladý kolektiv... I když na jedné pobočce máme osoby dvou 
generací - otce (56 let) a jeho dceru (21 let).

14) Přijal/a byste Vy osobně do firmy, kde působíte, člověka, kterému je kolem šedesáti 
let? 

Pokud by se tam hodil, tak ano....samozřejmě se u pohovorů ptám, jaké mají plány do 
budoucna a podle toho usoudím.

15) Zaměstnává „Vaše“ firma v současné době zaměstnance, který je již v důchodovém 
věku?

Ne. Ale tenhle rok se bude chystat jedna žena do důchodu.

16) Setkal/a jste se někdy osobně s mobbingem či bossingem? Pokud ano, jak se situace 
řešila?

Nesetkala.

17) Jaké znáte instituce, které se zabývají problematikou rovnosti i diskriminace?

Nemůžu si na nic vzpomenout... (po připomenutí si vzpomněla, že Gender Studies zná).
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PŘÍLOHA C - banka

1) Co Vás napadne jako první asociace k pojmu diskriminace, na co si hned 
vzpomenete?

Genderová diskriminace, poměr mužů a žen např. v oblasti IT...

2) Vzpomenete si na nějakou konkrétní situaci, kdy byl někdo ve vašem okolí (rodina, 
přátelé...) diskriminován? Pokud ano, tak z jakého důvodu a jak tuto situaci řešil/a?

V mém okolí se setkávám s věkovou diskriminací - když přijde někdo ve více než 50 letech 
věku o práci, tak už si často nevěří a nedokáže se moc dobře orientovat na trhu práce...

3) Byl/a jste Vy osobně někdy nějakým způsobem diskriminován/a (nebo jste měl/a 
takový pocit, že jste diskriminován/a)? Proč a v jaké situaci?

Přecházela jsem z americké do české pojišťovny na manažerskou pozici - v tu dobu v ní byl 
vysoký věkový průměr... Vypadala jsem dost mladě, takže bylo dobře, že jsem aspoň měla 
vysokou školu a mohla jsem tedy na první pohled na jméno s titulem dokázat, že mi je 
alespoň víc jak 23 let - podřízení byli ve věku přes 50 let....

4) Setkal/a jste se někdy s pozitivní diskriminací?
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To je někdy těžší rozpoznat, třeba u věku - třeba ve vyšším věku se u manažerů předpokládají 
zkušenosti (i když to tak nemusí být)...

5) Položil/a jste někdy při vedení přijímacího pohovoru (byť nevědomě, spontánně) 
nějakou tzv. „zakázanou“ otázku? (Máte děti?, Jste vdaná/ženatý?, Jakou volíte 
politickou stranu?, Jaké vyznáváte náboženství?...)

Na to nás velmi drezúrovali v prvním zaměstnání v USA - během adaptačního procesu jsme 
absolvovali školení jak nediskriminovat, včetně zákazu nepřijímat dary - bylo to dané striktní 
firemní kulturou, ani mi to ale nepřišlo podstatné, nemám doteď žádnou špatnou zkušenost s 
podřízenými, co mají malé děti.

6) Víte o nějakém případu ve firmě, kde působíte, že by došlo k nerovnému zacházení z 
důvodu pohlaví (při hledání nového zaměstnance, při hodnocení a odměňování, při 
postupu na manažerskou pozici...)?

Tady jsem něco přes rok a nedokážu si představit, že by si někdo v tak velké společnosti 
„troufnul“ - kdyby se to prokázalo, tak by to poškodilo image firmy... Jedině v oblasti 
odměňování - když jsou lidé ve firmě déle než 10 let, tak se jim moc nezvyšují mzdy, zatímco 
novým zaměstnancům na tytéž pozice musíme dávat víc, abychom je nalákali...

7) Přijal/a byste vy osobně po přijímacím pohovoru do firmy, kde působíte, absolventku 
ve věku kolem 30 let, kdy se předpokládá, že pravděpodobně v blízkém časovém 
horizontu (např. rok či dva) bude plánovat mateřství / ženu již těhotnou / ženu, která 
má malé děti / ženu, která byla více než 3 roky doma na rodičovské dovolené (a nadále 
zůstala s dětmi doma)?

Mám v týmu ženy ve věku 29, 30 a 40 let s dítětem. Pokud některá žena rodičovství plánuje, 
tak ze zkušeností v mém okolí vím, že ve skutečnosti ne vždy to jde „na povel“, kdy si zrovna 
člověk přeje, nemusí to vyjít hned, někdy to trvá delší dobu, než se to povede, takže každý 
odpracovaný rok dobrý. Po mateřské se zas vrátí - například kolegyně se vrací na poloviční 
úvazek po mateřské trvající jen rok a čtvrt, dnes to má každý jinak - navíc nejde jen o mladé 
ženy - tím, jak se v dnešní době vše trochu posouvá, může otěhotnět i žena kolem 40ky... / 
Těhotnou, to už by bylo velké dilema...nestihla by se už zaučit a něco odpracovat - spíš bych 
se s ní domluvila (pokud by byla opravdu dobrá) po části mateřské, že bychom ji zaměstnali 
třeba na půl úvazku... / Ano, mám dobré zkušenosti - ženy na mateřské bývají velmi 
motivované a jsou skvěle efektivní - aby toho stihly za ty 4 hodiny co nejvíc odpracovat, umí 
si velmi dobře organizovat práci. A jsou velmi loajální - ne v každé firmě jsou part-timy, 
takže si toho váží. / Znám takové ve svém okolí - jde o konkrétní příklady - když se stará jen o 
děti, hodně bych ji prozkoušela - případové studie, ukázky práce...většinou se ale 
předpokládá, že když člověka ten obor baví, chodí při mateřské aspoň na konference, má 
zájem o obor a názor na témata týkající se oboru.

8) Jak se zaměstnankyním u Vás ve firmě daří skloubit práci a péči o malé děti? Máte 
firemní školku? V případě, že ne, uvažujete o jejím zřízení? V případě, že ano, mohou ji 
využívat zaměstnanci na všech úrovních firemní hierarchie, nebo jen 
zaměstnankyně/zaměstnanci na manažerských pozicích (proč)? Poskytujete flexibilní 
úvazky? Pokud ano, jaké a kdo je může využívat?
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Docela dobře...Firemní školku máme...většinou tatínci jsou odsud (zaměstnanci naší firmy), 
maminky odjinud... Ale je to jen v Praze, v jiných regionech u poboček se to řeší spíš 
příspěvky. Firemní školka ale zaměstnancům docela leze do peněz, takže někde využívají spíš 
babičky na hlídání... Možnost tak má každý, ale třeba pro operátorky je to dost drahé a 
neefektivní - vydělávaly by jen na školku... Vynakládáme především velké úsilí pro špatně 
nahraditelné zaměstnance s know-how, aby se jim tam to dítě umístilo, aby se mohli vrátit co 
nejdříve z mateřské. V současnosti máme dvě nebo tři třídy. Co se týče dalších možností a 
flexibilních úvazků, je to individuální - manažer s HR se snaží v kontaktu s maminkou 
domluvit, kdy má zájem se vrátit - je snaha vyjít vstříc, nicméně v obchodní síti s provozními 
hodinami a přidělenými klienty je to obtížné (zákazníka nezajímá, že ten člověk může 
pracovat jen půl dne - může se leda domluvit střídání se studentem na brigádě). Práce z 
domova je po dohodě s nadřízeným - je to ale náročnější na kontrolu - obtížná výměna 
informací. Jak říkám, je to na individuální domluvě...maminky mají různé preference - různé 
možnosti hlídání, takže některé chtějí jen dopoledne, některé odpoledne, dva a půl dne v 
týdnu...

9) Setkal/a jste se v praxi se situací, kdy nastoupil na rodičovskou dovolenou muž?

Partner kolegyně...všechny jsme to oceňovaly (jsme převážně ženský kolektiv).

10) Setkal/a jste se osobně ve své praxi na pracovišti se sexuálním obtěžováním?

V americké firmě je něco takového velké tabu! - hned by se za to vyhazovalo (hrozně silně 
fungovala prevence - hned po nástupu dvoudenní školení o tom, co se nesmí - vyhodili i 
člověka za sprostší vtip emailem... Lidi si o tom povídali, věděli že se to stalo, tak si na to 
dávali pozor. Byli tam 3 ombudsmani z řad kolektivu a z firmy za nimi mohl kdokoli přijít - s 
problémem bossingu, čehokoli...měl povinnost to prošetřit, provést interní šetření, získat 
důkazy...ale byla tam jen oprávněná podezření, žádné plané pomluvy, lidé tam byli vyzrálí... 
Tady v ČR jsem se setkala spíš s vtipy hodně na hraně - např. v místnosti je 10 mužů a jedna 
žena, tak dělají vtipy na ženský a ona si připadá někdy jak v hospodě, dělají jak kdyby tam 
nebyla, je to nepříjemné.

11) Má firma, ve které pracujete, nějaký program zaměřený na studenty a/nebo 
absolventy (spolupráce se školami, praxe, pomoc s bakalářskými a diplomovými 
pracemi, stáže...)?

Nefunguje to ve všech odděleních, ale podporujeme bezplatné praxe... Zrovna teď v HR 
máme jednu slečnu. Máme program pro studenty - během kariérních dnů stáž nebo program, 
workshopy - zadají se jim případové studie, ukážeme jim, jak se tu pracuje... Pro absolventy 
máme program Rebelové - jsou to startovací pozice, letos zaměřené na pozice obchodní -
nováčci nastoupí na reálnou pozici, ale mají pomalejší start, mají více péče, delší adaptační 
proces...

12) Kladete větší důraz na vzdělání nebo na praxi (upřednostníte spíše člověka s dobrou 
VŠ a certifikáty nebo uchazeče s léty zkušeností v oboru)?

V mém týmu je 12 lidí. Když mám hodně zkušených, můžu si dovolit nějakého absolventa - v 
opačném případě bych neměla tolik času víc absolventů najednou zaučit. Absolventi mají 
otevřené oči, názory, které si mohou formovat, jsou nezatíženi praxí...takže záleží kdo by mi 
chyběl v týmu... Teď hledám zrovna někoho zkušeného, potřebuji někoho s dlouhou praxí -
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bude mít velkou zodpovědnost po člověku, který byl velmi zkušený. Velmi oceňuji praxi při 
škole - když je na absolventovi vidět, že už při studiu měl zájem o obor - takoví uchazeči 
vyniknou.

13) Setkal/a jste se ve „Vaší“ firmě s diskriminací z důvodu věku?

Jsou lidé, kterým je 55 let, ale člověk by je klidně na pár let zaměstnal, protože mají spoustu 
energie, a naproti tomu lidé, kterým je 28 a jsou úplně vyčerpaní. V jedné pojišťovně jsem se 
setkala s talentovým programem limitovaným do 30 let. O věku to není.

14) Přijal/a byste Vy osobně do firmy, kde působíte, člověka, kterému je kolem šedesáti 
let? 

Zatím se nikdo takový nehlásil, nejstarší uchazeč byl asi kolem 50ti...musela bych ho vidět, 
jak působí, jestli je to mladistvý typ...ale předsudek by tam byl... Když je to někdo z interních 
zdrojů, tak to člověku nepřijde, protože ho zná a věk u něj nevnímá.

15) Zaměstnává „Vaše“ firma v současné době zaměstnance, který je již v důchodovém 
věku?

Jeden pán extrémně dobrý na řešení stížností klientů, má dobrý styl, a ten už nejspíš 
přesluhuje...v USA přesluhovali běžně, tam pro tu práci žili... My vzděláváme každého v 
jakémkoli věku.

16) Setkal/a jste se někdy osobně s mobbingem či bossingem? Pokud ano, jak se situace 
řešila?

Spíš jako interní mechanismus, jak si postěžovat na šéfa - v rámci zpětné vazby, běžný 
proces, takže k tomu moc nedocházelo - spíš spory, než bossing - když nebylo dobré 
hodnocení, zaměstnanec se bránil, jestli je to spravedlivé nebo ne...člověk, kterému se to děje 
spíš odejde, aby z toho utekl, protože se to málokdy prokáže - to je tedy spíš moje hypotéza, 
neslyšela jsem v okolí o takovém případu. Lidé se SŠ a VŠ se o sebe postarají, můžou jít 
jinam, ale možná v regionech radši zatnou zuby...

17) Jaké znáte instituce, které se zabývají problematikou rovnosti i diskriminace?

Gender Studies, publikace v Brně od sdružení Nesehnutí - genderové, homosexuální...
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PŘÍLOHA D - stavební firma

1) Co Vás napadne jako první asociace k pojmu diskriminace, na co si hned 
vzpomenete?

Rasová diskriminace, diskriminace na základě věku a pohlaví.

2) Vzpomenete si na nějakou konkrétní situaci, kdy byl někdo ve vašem okolí (rodina, 
přátelé...) diskriminován? Pokud ano, tak z jakého důvodu a jak tuto situaci řešil/a?

Ne.

3) Byl/a jste Vy osobně někdy nějakým způsobem diskriminován/a (nebo jste měl/a 
takový pocit, že jste diskriminován/a)? Proč a v jaké situaci?

Nebyla.

4) Setkal/a jste se někdy s pozitivní diskriminací?

Ano – byla nutnost na některou vedoucí pozici obsadit ženu (kvůli kvótám z mateřské 
společnosti) + preferování osob se zdravotním postižením na vytipované pracovní pozice.

5) Položil/a jste někdy při vedení přijímacího pohovoru (byť nevědomě, spontánně) 
nějakou tzv. „zakázanou“ otázku? (Máte děti?, Jste vdaná/ženatý?, Jakou volíte 
politickou stranu?, Jaké vyznáváte náboženství?...)

Doufám, že ne... 

6) Víte o nějakém případu ve firmě, kde působíte, že by došlo k nerovnému zacházení z 
důvodu pohlaví (při hledání nového zaměstnance, při hodnocení a odměňování, při 
postupu na manažerskou pozici...)?

Ano, například typicky do ženských administrativních týmů nechtějí manažerky přijímat 
muže. 
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7) Přijal/a byste vy osobně po přijímacím pohovoru do firmy, kde působíte, absolventku 
ve věku kolem 30 let, kdy se předpokládá, že pravděpodobně v blízkém časovém 
horizontu (např. rok či dva) bude plánovat mateřství / ženu již těhotnou / ženu, která 
má malé děti / ženu, která byla více než 3 roky doma na rodičovské dovolené (a nadále 
zůstala s dětmi doma)?

Těhotnou asi ne, jinak ano. U maminek, které jsou po RD je důležité, zda i během RD 
pracovaly, doplňovaly si kvalifikaci či byly jinak aktivní – poté bych s tím rozhodně problém 
neměla. Pokud je ovšem žena více než 5 let doma bez jakéhokoli kontaktu s prací, hodně bych 
to zvažovala. 

8) Jak se zaměstnankyním u Vás ve firmě daří skloubit práci a péči o malé děti? Máte 
firemní školku? V případě, že ne, uvažujete o jejím zřízení? V případě, že ano, mohou ji 
využívat zaměstnanci na všech úrovních firemní hierarchie, nebo jen 
zaměstnankyně/zaměstnanci na manažerských pozicích (proč)? Poskytujete flexibilní 
úvazky? Pokud ano, jaké a kdo je může využívat?

Snad dobře - máme klouzavou pracovní dobu, po dohodě s manažerem lze pro ně naplánovat 
zkrácení úvazku. Nezáleží na úrovni pozice, ale na vztahu a dohodě s nadřízeným. Školku 
nemáme.

9) Setkal/a jste se v praxi se situací, kdy nastoupil na rodičovskou dovolenou muž?

Ano, znám jednoho tatínka na RD.

10) Setkal/a jste se osobně ve své praxi na pracovišti se sexuálním obtěžováním?

Ne.

11) Má firma, ve které pracujete, nějaký program zaměřený na studenty a/nebo 
absolventy (spolupráce se školami, praxe, pomoc s bakalářskými a diplomovými 
pracemi, stáže...)?

Ne komplexní program, ale jsme s nimi ad hoc v kontaktu. S diplomkami a stážemi 
pomáháme individuálně.

12) Kladete větší důraz na vzdělání nebo na praxi (upřednostníte spíše člověka s dobrou 
VŠ a certifikáty nebo uchazeče s léty zkušeností v oboru)?

Záleží na pozici i kandidátovi. Rozhodně je pro nás důležité, co má člověk za školu (např. 
preferujeme kandidáty ze státních VŠ), ale samozřejmě je pro nás důležitá praxe, byť získaná 
během studia. Absolvent ze sebelepší školy s nulovou praxí u nás mnoho šancí nemá.

13) Setkal/a jste se ve „Vaší“ firmě s diskriminací z důvodu věku?

Ano.

14) Přijal/a byste Vy osobně do firmy, kde působíte, člověka, kterému je kolem šedesáti 
let? 
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Pokud by takovou práci zvládl, tak ok. Ale lidí kolem šedesátky se nám moc nehlásí, 
problematické spíš vidíme rozmezí 50 – 60 let.

15) Zaměstnává „Vaše“ firma v současné době zaměstnance, který je již v důchodovém 
věku?

Ano, poměrně dost.

16) Setkal/a jste se někdy osobně s mobbingem či bossingem? Pokud ano, jak se situace 
řešila?

Ano. Většinou se řešila odchodem zaměstnance.

17) Jaké znáte instituce, které se zabývají problematikou rovnosti i diskriminace?

Např. Gender studies, Amnesty international, dále např. neziskovky zajišťující podporu lidem 
se zdravotním postižením (Rytmus, Asistence o. p. s., aj.)…
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PŘÍLOHA E - personální agentura

1) Co Vás napadne jako první asociace k pojmu diskriminace, na co si hned 
vzpomenete?

Nerovné příležitosti. Znevýhodňování na předsudečných základech. 

2) Vzpomenete si na nějakou konkrétní situaci, kdy byl někdo ve vašem okolí (rodina, 
přátelé...) diskriminován? Pokud ano, tak z jakého důvodu a jak tuto situaci řešil/a?

Matku nevzali na pracovní pozici, na níž měla dostatečnou kvalifikaci, kvůli věku. Vím to,
protože jsem ji na danou pozici sám prezentoval a klient nevěděl, že jde o moji matku, takže 
hovořil otevřeně...

3) Byl/a jste Vy osobně někdy nějakým způsobem diskriminován/a (nebo jste měl/a 
takový pocit, že jste diskriminován/a)? Proč a v jaké situaci?

Když jsem musel žádat o víza do USA  Ale to je diskriminace oficiální, státem zavedená, ta 
se smí...

4) Setkal/a jste se někdy s pozitivní diskriminací?

Setkal, nelíbí se mi, ale nechci jít do detailů.

5) Položil/a jste někdy při vedení přijímacího pohovoru (byť nevědomě, spontánně) 
nějakou tzv. „zakázanou“ otázku? (Máte děti?, Jste vdaná/ženatý?, Jakou volíte 
politickou stranu?, Jaké vyznáváte náboženství?...)

Ptáme se na děti a rodinu s uvedením toho že se ptát de facto nesmíme, a že kandidáti nemusí 
odpovídat - v případech, kdy se jedná o vyslání pracovníka na dlouhou dobu do zahraničí 
(expati). Jinak v žádném případě ne. 

6) Víte o nějakém případu ve firmě, kde působíte, že by došlo k nerovnému zacházení z 
důvodu pohlaví (při hledání nového zaměstnance, při hodnocení a odměňování, při 
postupu na manažerskou pozici...)?

Požadavky klientů na pohlaví a věk jsou neustálé. Děje se to velmi často. 

7) Přijal/a byste vy osobně po přijímacím pohovoru do firmy, kde působíte, absolventku 
ve věku kolem 30 let, kdy se předpokládá, že pravděpodobně v blízkém časovém 
horizontu (např. rok či dva) bude plánovat mateřství / ženu již těhotnou / ženu, která 
má malé děti / ženu, která byla více než 3 roky doma na rodičovské dovolené (a nadále 
zůstala s dětmi doma)?

Nadpoloviční většina kolegyň spadá do kategorie žen kolem 30 let. Zaměstnal jsem i ženu na 
RD. 
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8) Jak se zaměstnankyním u Vás ve firmě daří skloubit práci a péči o malé děti? Máte 
firemní školku? V případě, že ne, uvažujete o jejím zřízení? V případě, že ano, mohou ji 
využívat zaměstnanci na všech úrovních firemní hierarchie, nebo jen 
zaměstnankyně/zaměstnanci na manažerských pozicích (proč)? Poskytujete flexibilní 
úvazky? Pokud ano, jaké a kdo je může využívat?

Školku nemáme, jsme malá firma (35 zaměstnanců). Flexibilní úvazky využíváme (dohody 
mimo pracovní poměr, zkrácené úvazky, volnou pracovní dobu, home office apod.)...vždy 
záleží na konkrétní situaci a dohodě s pracovníkem. 

9) Setkal/a jste se v praxi se situací, kdy nastoupil na rodičovskou dovolenou muž?

Ano.

10) Setkal/a jste se osobně ve své praxi na pracovišti se sexuálním obtěžováním?

Ne.

11) Má firma, ve které pracujete, nějaký program zaměřený na studenty a/nebo 
absolventy (spolupráce se školami, praxe, pomoc s bakalářskými a diplomovými 
pracemi, stáže...)?

Aktuálně u nás působí španělská stážistka z programu Leonardo. Možnost stáží pro studenty,
alternativních pracovních úvazků a externí spolupráce se studenty posledních ročníků VŠ 
využíváme pravidelně. 

12) Kladete větší důraz na vzdělání nebo na praxi (upřednostníte spíše člověka s dobrou 
VŠ a certifikáty nebo uchazeče s léty zkušeností v oboru)?

Největší důraz klademe na prokazatelné předchozí výsledky, talent a motivaci. Samotné 
vzdělání a/nebo léta praxe nehrají zásadní roli. 

13) Setkal/a jste se ve „Vaší“ firmě s diskriminací z důvodu věku?

Ne.

14) Přijal/a byste Vy osobně do firmy, kde působíte, člověka, kterému je kolem šedesáti 
let? 

Věk pro nás není kritériem. 

15) Zaměstnává „Vaše“ firma v současné době zaměstnance, který je již v důchodovém 
věku?

Ano. Nepravidelně, na dohodu mimo pracovní poměr. 

16) Setkal/a jste se někdy osobně s mobbingem či bossingem? Pokud ano, jak se situace 
řešila?
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Na straně klientů setkal a většinou se situace neřešila nijak. Ve vlastní firmě ne. 

17) Jaké znáte instituce, které se zabývají problematikou rovnosti i diskriminace?

Z hlavy žádné. Ale za 20 vteřin je najdu na Googlu 




