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1. Úvod 

Ve svém výzkumu se věnuji problematice genderové segregace pracovního trhu. V rámci 

tohoto problému se konkrétně zabývám administrativními pracovnicemi, které pracují na 

silně genderově segregované, feminizované pracovní pozici, která je zároveň nejčastějším 

pracovním místem českých žen (Křížková & Sloboda, 2009). Na administrativní 

pracovnice pohlížím jako na osoby, které každodenně konstruují svou sociální realitu, 

a  které na základě toho, jak interpretují svět, činí volby, jež ovlivňují jejich život. 

Já se zaměřuji na to, které faktory by mohly činit volby těchto žen méně svobodnými.  

Zpracování tohoto tématu jsem si vybrala díky souhře dvou důvodů. Za prvé jsem 

se díky přednáškám paní doktorky Havelkové, která je zároveň vedoucí mé práce, nadchla 

pro genderovou problematiku. Musím přiznat, že jsem na první přednášku Úvodu do 

feminismu šla s určitou skepsí ohledně toho, co od feminismu mohu čekat, tyto pochyby 

však vyplývaly z nedostatečného porozumění tématu. Dříve jsem se totiž domnívala, že 

feminismus znamená jakýsi radikální směr, jehož cíle jsem si nedokázala blíže představit. 

Teď vím, že pouze „radikálně“ požaduje rovnost mezi muži a ženami. Jako ženě se mi 

samozřejmě nezamlouvá, že bych měla čekat dalších 75 až 100 let než budu moci očekávat 

za stejnou práci stejný plat jako muži tak, jak tvrdí nová ambasadorka OSN, Emma 

Watson. Proto jsem ráda za snahu o popularizaci slova feminismus a hledání podpory 

v otázce genderové rovnosti také u mužů, o což se nejen tato mladá a oblíbená herečka 

nyní snaží. Za druhé jsem se díky své vlastní zkušenosti z pohledu diváka setkala 

s praktikováním přesunu administrativních činností na ženy. Tyto praktiky, za kterými 

jsem já viděla především lenost či neochotu mužských kolegů, byly ospravedlňovány 

výrokem „holky jsou na to šikovnější“ a to bez větších protestů žen, které jako by se zdály 

být výroky podobného typu dokonce polichoceny. Začalo mě tak zajímat, co všeobecně 

může vést ženy k práci v administrativě a proč se jí muži, tak jak jsem se s tím setkala, 

vehementně brání. Navíc mi připadá zajímavé pokoušet se o porozumění mnohdy skrytým 

mechanismům voleb, které tyto zaměstnankyně postupně dovedly na danou pozici 

a z velké části se tak podílí na charakteru jejich života. Především mi však práce na tomto 

výzkumu připadá přínosná z toho důvodu, že jsem se setkala spíše s výzkumy 

zkoumajícími vstup žen do genderově atypických zaměstnání.  Problematika 

administrativních pracovnic tak u nás ještě nebyla z tohoto úhlu pohledu pečlivě 

zkoumána. 



4 
 

Ve svém výzkumu budu hledat odpovědi především na následující otázku: 

Jaké faktory vedly moje informátorky k profesi administrativních pracovnic? V rámci této 

výzkumné otázky mě zajímá to, které rozličné vlivy se mohly na cestě mých informátorek 

k administrativě podílet a činit tak volbu jejich zaměstnání méně svobodnou. Za volbu 

zaměstnání zde nepovažuji pouze rozhodnutí pro vstup do dané práce, ale také 

rozhodování o setrvání v dané pozici. Samozřejmě nemám nereálné ambice na konci svého 

výzkumu předložit odpověď na otázku, zda je administrativní práce svobodnou volbou, jak 

by mohlo vyplývat z názvu mé práce. Jde mi pouze o jakési zpochybnění absolutní 

svobody volby v otázce výběru zaměstnání s odkazem na vliv genderové normy, blízkých 

osob, vzdělání a jiných faktorů. Pro svůj výzkum jsem, co se týče sběru dat, zvolila 

kvalitativní interview, v rámci kterého jsem aplikovala rozhovor pomocí návodu. 

V analytických postupech jsem se částečně nechala inspirovat kódovacími postupy 

zakotvené teorie (Strauss & Corbin, 1999). Své metodologické postupy detailněji 

pojednávám v příslušné části této práce.  

 S ohledem na téma výzkumu jsem pro teoretickou část své práce vybrala také 

příslušnou literaturu, o kterou se zde opírám. Pro úplný začátek jsem vybrala teorie, které 

vysvětlují obecnou problematiku genderu například podle Renzetti a Curran či 

Simone de Beauvoir. V této části jsem se věnovala důvodům prosazení genderového 

hlediska ve vědě. Dále jsem dospěla k pohlavně – genderovému systému naší společnosti 

zvanému patriarchát, jež zakládá genderovou diskriminaci žen a s tím související 

genderovou segregaci pracovního trhu. V další teoretické části své práce už řeším ženy 

situované na pracovním trhu a na úskalí způsobovaná genderovou segregací pohlížím 

především očima Křížkové a Slobody. Tuto část zakončím podkapitolou věnovanou přímo 

administrativním pracovnicím, ke kterým se vyjadřuje například Oakley. Teoretickou část 

práce uzavřu pohledem na rozporuplnost svobody volby při výběru zaměstnání. Zmiňuji 

zde podstatný efekt genderové socializace na to, jací jsme a vycházím zde mimo jiné 

z práce Sandry Bem a její teorie genderových optických skel. Řeším také vliv genderových 

stereotypů na představy komunikačních partnerek o světě a hledám zde především takové 

genderové stereotypy, které by mohly být základem společenského přesvědčení 

o vhodnosti žen pro práci v administrativě. Neopomíjím ani vliv vzdělání jako možného 

determinantu směřování mých informátorek k zaměstnání v administrativě.  
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2. Teoretická část 

2.1 Uvedení do problematiky 

V této kapitole nejdříve krátce seznamuji s vědním oborem zvaným sociologie, ve kterém 

svůj výzkum uskutečňuji. V téže podkapitole také představuji pro tento text významná 

sociologická paradigmata, prostřednictvím kterých nahlížím sociální realitu. Dále se věnuji 

krátkému představení feminismu a analytické kategorie zvané gender. V poslední 

podkapitole se dotknu tématu genderové diskriminace plynoucí z pohlavně - genderového 

systému naší společnosti zvaného patriarchát. Za cíl této kapitoly považuji porozumění 

spojení mezi zde uvedenými základními pojmy a pojmy konkrétněji se týkajícími mé 

výzkumné otázky, jež budou vysvětleny v dalších dvou kapitolách.  

2.1.1. Interpretativní a feministické paradigma v sociologii 

Sociologie je, zjednodušeně řečeno, vědou zabývající se zkoumáním společnosti a různých 

jevů, které se v ní odehrávají (Giddens, 1999). Stejně jako pro ostatní vědce, je i pro 

sociology charakteristické, že při svém bádání vychází z určitého způsobu nazírání sociální 

reality, jež nazýváme paradigma. Renzetti a Curran se domnívají, že paradigma je jakýmsi 

modelem myšlení, na základě kterého si vědec volí problém, o který se bude zajímat, 

metody, jakým ho bude zkoumat a rovněž také způsob, jakým bude své výsledky posléze 

interpretovat. Jelikož je sociologie multiparadigmatickou vědou, tak zde neexistuje pouze 

jeden způsob vědeckého pohledu na svět, který by všichni sociologové považovali za 

všeobecně platný. Sociologická paradigmata se v převaze na vědeckém poli střídají 

v závislosti na historickém období a okolnostech (Renzetti & Curran, 2003).  

Moje práce bude vycházet z paradigmatu interpretativní sociologie. Tak, jak ji 

popsal Jan Keller, se interpretativní sociologie skládá z různých škol. Jednou z těchto škol 

je symbolický interakcionismus. Ten je podle autora založen na následujících premisách: 

a) lidé přikládají věcem kolem sebe určité významy, na jejichž základě pak jednají b) tyto 

významy však nejsou vlastnostmi věcí, ale produktem sociální interakce, která probíhá 

mezi členy společnosti c) tyto významy mohou být neustále pozměňovány a redefinovány 

v průběhu nových interakcí. Lidé jsou v této teorii podle Kellera chápáni jako aktivní 

bytosti, které dávají svému světu vlastní význam v závislosti na tom, jak si ho zformovaly 

díky sociálním interakcím (Keller, 1997). Moje bádání v rámci tohoto paradigmatu je 

motivováno snahou pochopit to, jak administrativní pracovnice, jež se zúčastnily mého 
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výzkumu, rozumí světu, a jak na základě tohoto svého pochopení jednají. Zajímá mě 

zejména to, na kolik se na jejich interpretaci administrativní práce jako pro ně vhodné, 

například zapojily jiné osoby prostřednictvím každodenní interakce.  

 Dalším paradigmatem, které formuje mou práci, je feministické paradigma. 

Renzetti a Curran tvrdí, že toto paradigma staví na provázanosti vlivů biologicky daných 

s vlivy získanými učením, ale s tím, že gender pokládá spíše za získaný interakcí s okolím 

než za daný přírodou a neměnný. Feministické paradigma přišlo podle těchto autorů 

s kritikou tehdejší sociologie, která nevěnovala pozornost úloze mocenských vztahů ve 

společnosti, opomíjela ženy jako sociální aktérky a také například opomíjela vztah genderu 

k velice podstatné sféře lidského ubírání, jíž je práce (Renzetti & Curran, 2003). Podle 

Harringtona mělo v první fázi ve feministické sociální teorii dojít k uvědomění 

si vyloučení žen ze sféry sociální teorie, druhá fáze obnášela historizaci a sociologizaci 

kategorie žena za použití pojmu gender a třetí fáze pak přinesla kritiku feministických 

projektů (Harrington, 2006).  

2.1.2. Feminismus a gender 

Havelková uvádí, že feminismus nastoupil ve dvou vlnách. V první vlně (od konce 

18. století zhruba do roku 1930) se feministkám podařilo dosáhnout přiznání základních 

práv ženám. Druhá vlna (60. léta 20. století) přišla podle autorky s přesvědčením, že pouhé 

právní úpravy nerovné postavení mužů a žen nevyřeší a začala se tak zaměřovat na vliv 

kultury a psychologie. Havelková shrnula stěžejní teze „druhé vlny“ do těchto bodů: a) náš 

kulturní systém je patriarchální povahy, vytvořila jej úzká skupina mužů a jeho obětí 

nejsou jen ženy, ale rovněž řadoví muži b) na udržení tohoto systému se podílí obě pohlaví 

stejnou měrou c) z daného systému vyplývají určité výhody všem mužům a to jak ve sféře 

veřejné, tak ve sféře soukromé d) zároveň však všichni muži díky tomuto systému také trpí 

(jsou například nuceni k soutěživosti a ochuzeni o intenzivnější prožívání vztahů) 

(Havelková in Formánková, 2004). Zajímavý pohled na to, co feminismus přináší, má 

Kandert, který jeho hlavní poslání a možný přínos vidí v  myšlence přiznat druhým lidem 

rovnost, přestože jsou rozdílní (Kandert, 1995). Feminismus nás tedy vede k zamyšlení se 

a posléze také k akci směřované proti netoleranci vůči různosti.  

V rámci feministického myšlení byla vytvořena analytická kategorie zvaná gender, 

jejímž prostřednictvím nahlížejí feministické vědkyně sociální realitu. Podle Joan Scott je 

gender kategorie, která je společností vystavěná na sexuálním těle (tedy na těle, které 

vykazuje pohlavní znaky). Na základě této kategorie je pak kulturně dáno, že máme 
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rozdílná očekávání od mužské a ženské sociální role (Scott, 1986).  Oakley v podobném 

duchu popisuje gender jako pojem psychologicko – kulturní a pohlaví jako termín 

biologický. Rozhodně zde podle autorky neplatí, že by mezi pohlavím a genderem mohlo 

stát rovnítko, jelikož: „Být mužem nebo ženou, chlapcem nebo dívkou, je stejně záležitostí 

oblečení, gestikulace, povolání, sociální sítě a osobnosti jako záležitostí podoby pohlaví“ 

(Oakley, 2000, s. 121).  

2.1.3. Patriarchát a genderová diskriminace 

Pohlavně – genderový systém společnosti, definují Renzetti a Curran jako pojem, který 

v sobě nese souhrnně všechny možné projevy a „institucionalizované vzorce genderové 

diferenciace“ (Renzetti & Curran 2003, s. 21). Tento systém se podle autorů projevuje 

například jako určitá genderová stereotypizace, odehrávající se nejen v životech 

jednotlivců, nýbrž na úrovni celé společnosti. Tak jako od nás jednotliví lidé očekávají 

jisté chování v závislosti na tom, jsme – li muži či ženy, tak nám také každá společnost 

automaticky diktuje vhodný mužský či ženský vzhled a vhodné mužské či ženské chování. 

Tento společenský „diktát“ se pak podle autorů projevuje například v hospodářství, 

politice, vzdělávání a rodině (Renzetti & Curran, 2003).  Pohlavně – genderový systém, 

který je pro náš kulturní kontext charakteristický, se nazývá patriarchát a je pro něj 

charakteristické to, že zjednodušeně řečeno, zvýhodňuje muže oproti ženám (tamtéž). 

Patriarchát tedy obecně vyzdvihuje mužské atributy oproti ženským a zakládá tak 

společenskou nerovnost. Je však také záhodno dodat, že se ještě obě skupiny, jak muži, tak 

ženy, vnitřně diferencují. To znamená, že všichni muži nemusí být zvýhodňováni ve stejné 

míře, stejně tak jako ženy mohou trpět různou intenzitou diskriminace (Renzetti & Curran, 

2003). Podle Kimmela je v naší společnosti přítomen biologický esencialismus vycházející 

z domněnky, že za panujícím patriarchátem stojí vrozené biologické rozdíly mezi ženami 

a muži, a že je tak toto uspořádání přirozené. Vůči tomuto pojetí se však autor vymezuje 

a je přesvědčen, že není možné vysvětlit uspořádání společnosti pomocí biologie (Kimmel, 

2000). 

Výše jsme se již seznámili s tím, že žijeme v patriarchální společnosti a z toho 

vyplývá, že genderové diskriminaci čelí v naší kultuře převážně ženy. Simone de Beauvoir 

chápe ženu jako „druhé pohlaví“ a „absolutním lidským typem“ je podle ní společensky 

ustanoven muž, jehož výsadní postavení je zakotveno i v jazyku. Identita ženy je podle 

autorky postavena na tom, že je záporem muže, což ji omezuje. To, nad čím se však 

autorka zvláště pozastavuje, je skutečnost, že ženy toto své podřízené postavení zpravidla 
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bez větších protestů přijímají (Beauvoir, 1967). Bourdieu tvrdí, že genderová diskriminace 

mnohokrát přichází plíživě a její propagátoři tak často nemají tušení, že se jí dopouštějí 

a naopak si myslí, že ženám pomáhají. To se podle něj často děje například 

prostřednictvím takzvané rytířské ochrany, která však ve finále ženám dává najevo, jak 

jsou samy bezmocné. Ženy pak podle autora podléhají následkem genderové diskriminace 

jakési „naučené bezmocnosti“. To znamená, že natolik uvěří hlasům okolí o tom, že 

něčeho nejsou jako ženy schopny, až se s tímto přesvědčením ztotožní a vůbec se nesnaží 

dokázat opak (Bourdieu, 2000). 
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2.2. Ženy na pracovním trhu 

Již jsem psala obecněji o tématech týkajících se genderu a také o vlivu stávajícího 

pohlavně – genderového systému na společnost, ve které žijeme. V této kapitole zaměřuji 

svou pozornost konkrétněji na jedno pole působnosti těchto vlivů, na pracovní sféru. Dříve 

uvedené koncepty však stále nebudu pouštět ze zřetele, jelikož jevy, které s genderovým 

systémem souvisí, jsou natolik provázané a zacyklené, že mnohdy nedokážeme rozeznat 

příčinu od následku ani to, jak daleko až následky povedou. V České republice získala 

podle autorek knihy Pracovní dráhy žen v České republice placená práce pro ženy v České 

republice větší význam po roce 1948. Ženy podle autorek už v tomto období dostávaly za 

stejnou práci nižší mzdu, pracovaly převážně na méně kvalifikovaných pozicích a byly zde 

také známky rozdělování odlišných typů zaměstnání mezi muže a ženy 

(Křížková, Maříková, Hašková, & Formánková, 2011, s. 10). Zjištění autorek tak 

vypovídají jednak o genderové diskriminaci žen a jednak o s ní související genderové 

segregaci. V rámci této kapitoly mi půjde za prvé o to vysvětlit, jak genderová 

diskriminace vede k genderové segregaci na pracovním trhu. Za druhé objasnit to, že tento 

proces příčinnosti funguje i naopak. A za třetí se budu snažit, aby seznámení se s povahou 

genderové diskriminace a segregace vedlo k pochopení těchto dvou jevů jako faktorů, 

které mohou činit volbu zaměstnání mých informátorek méně svobodnou.  Na závěr této 

kapitoly jsem umístila podkapitolu Administrativní pracovnice jako představitelky 

genderové segregace v České republice, která seznamuje s feminizací práce 

v administrativě jako důsledkem genderové segregace v naší republice a kategorii 

zaměstnankyň, na kterou je celá tato práce zaměřena. 

2.2.1. Genderová diskriminace žen na pracovním trhu 

Díky technickému pokroku už v současnosti podle Murphyho nevyžaduje převážná část 

zaměstnání větší fyzickou sílu. Podle autora tím pádem mohou dnes ženy v naší 

společnosti vykonávat převážnou většinu prací, které byly dříve určeny pouze mužům. 

Přesto však podle něj zůstávají stále omezeny vírou v intelektuální a všeobecnou 

nadřazenost mužů, která pramení v neschopnosti naší společnosti akceptovat rozdílnost 

jako jinou, ale stejně hodnotnou (Murphy, 1998). 

 Bourdieu pohlíží na mužství jako na jakési šlechtictví, které otevírá cestu na lepší 

pracovní pozice a dovoluje vyhýbat se pozicím, které jsou z jejich hlediska podřadné nebo 

nedostatečně perspektivní (Bourdieu, 2000). Také Padavic a  Reskin se domnívají, že má 

gender jako kategorie vliv na to, jak zaměstnavatelé se svými zaměstnanci nakládají. 
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Na základě genderu totiž podle nich lidé na trhu práce vykonávají odlišné úkoly, dochází 

k podhodnocení ženské práce a dalším genderově podmíněným jevům 

(Padavic & Reskin, 2002). K problematice genderové diskriminace žen na pracovním trhu 

a jejím projevům, se velmi trefně vyjadřuje také Simone de Beauvoir: 

 

Hospodářsky představují muži a ženy téměř dvě kasty. I když je všechno zdánlivě stejné, muži mají 

vždycky výhodnější postavení, vyšší mzdy a více nadějí na úspěch než jejich nedávné konkurentky. 

(Beauvoir, 1967, s. 15) 

 

Nabízí se zde otázka, z čeho vlastně v naší společnosti ona nerovnost žen vůči 

mužům pramení a jak si ženy toto své podřízené postavení projevující se rovněž na 

pracovním trhu „zasloužily“. Práce Madeleine Guilbert Funkce žen v průmyslu odhaluje 

specifické rysy ženské dělnické práce a dokazuje, že zaměstnavatelé využívají schopností, 

kterých ženy nabyly v oblasti rodiny (zručnost, schopnost dělat více věcí najednou). 

Takové schopnosti jsou však podle ní považovány za ženskou přirozenost, nejsou proto 

uznávány a hodnoceny jako profesionální kvalifikace, což vede k devalorizaci ženské 

práce (Guilbert in Radimská, 2002). Podle autorek knihy Pracovní dráhy žen se genderová 

diskriminace žen odráží na faktu, že ženy nesou dvojnásobné břemeno oproti mužům. 

Když se totiž vrátí z placené práce, čeká je podle autorek ještě práce neplacená jako druhá 

„šichta“, která spočívá v celkovém zabezpečování chodu domácnosti a v péči o její členy. 

V České republice vidí již zmíněné autorky příčinu nejistého postavení na trhu práce, 

diskriminace a většího ohrožení chudobou žen také ve zvyku spojování mateřské dovolené 

výhradně s nimi (Křížková, Maříková, Hašková, & Formánková, 2011). 

Postavení mužů a žen na trhu práce se u nás podle Vohlídalové odlišuje navzdory 

právně zakotvené zásadě rovných příležitostí. Odlišné zacházení s muži a ženami v České 

republice lze podle ní doložit zejména rozdíly ve mzdách a také diskriminačním postupem 

některých zaměstnavatelů (Vohlídalová, 2006). Také statistické údaje o naší republice 

vypovídají o nevýhodném postavení českých žen na pracovním trhu. Ženy u nás podle 

údajů Českého statistického úřadu trpí vyšší nezaměstnaností než muži. Nejvyšší 

nezaměstnanost žen pak panuje v Moravskoslezském kraji (ČSÚ, 2013, a). Přestože je 

v naší republice vyšší počet zaměstnankyň s vysokoškolským vzděláním než takto 

vzdělaných zaměstnanců (ČSÚ, 2013, b), tak si muži stále udržují vyšší průměrnou 

a mediánovou mzdu (ČSÚ, 2013, c). Vohlídalová uvádí, že jsou ženy soustředěny v hůře 

placených profesích a například v rámci profesní skupiny zákonodárců, vedoucích 
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a řídících pracovníků představují jen zhruba čtvrtinu všech pracovníků. Za špatným 

postavením žen na českém trhu práce však podle autorky nestojí jejich odlišné postoje 

k práci. To dokládá svým výzkumem a bourá tak argumenty legitimizující genderovou 

nerovnost například na základě přesvědčení o nižších karierních ambicích žen 

(Vohlídalová, 2006). 

V závěru této podkapitoly považuji za důležité upozornit na to, že na přítomnost 

genderové diskriminace ve výsledku rozhodně nedoplácí pouze ženy. Reskin a Padavic 

mají totiž za to, že genderová diskriminace není výhodná ani pro světové ekonomiky, 

jelikož způsobuje plýtvání lidskými zdroji. Celá společnost tedy doplácí na to, když 

zaměstnavatelům záleží na rase, věku a pohlaví svých zaměstnanců a přitom klidně 

přehlíží jejich schopnosti (Padavic & Reskin, 2002). 

  

2.2.2. Genderová segregace zaměstnání jako projev diskriminace 

Je známo, že dělba práce na základě pohlaví je univerzálním rysem lidských společností. 

Na základě čeho se práce mezi muže a ženy přerozděluje, se však v různých společnostech 

významně liší (Oakley, 2000). Reskin a Padavic tvrdí, že se toto přerozdělování liší také 

v historii a mnohokrát došlo k tomu, že zaměstnání, jež byla dříve považována za typická 

hlavně pro muže, se změnila na typicky ženská a naopak, což popírá argumenty, které se 

snaží tento jev vysvětlit odkazováním na biologické odlišnosti mezi muži a ženami 

(Padavic & Reskin, 2002).  

 Podle Křížkové a Slobody je na českém pracovním trhu přítomna genderová 

segregace neboli rozdělování odlišných pozic mezi muže a ženy. Podle autorů však zde 

existují i takzvané integrované pozice, vyznačující se přibližně stejným podílem žen 

i mužů, který nepřekračuje 60 % zastoupení pouze mužů nebo žen. Genderovou segregaci 

rozlišujeme na vertikální a horizontální. Vertikální genderová segregace znamená 

hierarchicky nerovnoměrné rozdělení pracovních míst mezi muži a ženami, což se 

projevuje podreprezentováním žen na vedoucích pozicích. Já však budu v této práci 

poukazovat především na horizontální genderovou segregaci, která znamená tendenci 

mužů nebo žen převažovat nejen v určitých zaměstnaneckých pozicích, ale také určitých 

sektorech (Křížková & Sloboda, 2009). Horizontální segregace se v mé práci týká 

feminizace administrativních pozic, dotknu se však také genderové segregace ve vzdělání.  
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2.2.3. Příčiny a důsledky genderové segregace 

Podle Křížkové a Slobody je jedním z možných vysvětlení vzniku a existence genderové 

segregace přesvědčení o biologické odlišnosti žen a mužů. Tedy přesvědčení o tom, že 

ženy mají nejen jiné fyzické schopnosti, ale že mají odlišné myšlení a schopnosti než muži 

a tím pádem se do stejných profesí nehodí. Autoři uvádí, že muži mají mít v očích 

společnosti například lepší technické myšlení a ženy zase vyvinutější emocionální 

a verbální schopnosti. Názor společnosti na tuto problematiku podle autorů zůstává stejný, 

přestože už byly podobné závěry vědecky vyvráceny (Křížková & Sloboda, 2009).  

S biologickými teoriemi o odlišnosti žen a mužů úzce souvisí také zakotvená 

představa ženy – matky. Dalším společenským přesvědčením je tedy to, že žena by měla 

být především matkou a budování kariéry by měla nechat spíš na svém muži. Oakley se 

pozastavuje nad Profilem ženy ve společnosti, jež vydalo v šedesátých letech UNESCO. 

Bylo zde totiž prostřednictvím vyjádření názorů lidí zjištěno, že ve společnosti panuje 

přesvědčení o tom, že ženy mají být zaměstnány na jiných pozicích než muži, a že hlavním 

polem působnosti ženy by měla být především péče o rodinný krb a o děti. Autorka jako 

reflexi panujících společenských názorů na ideální dělbu práce, uvádí pět předpokladů, na 

základě kterých jsou podle ní tyto stereotypní názory postaveny a na základě kterých pak 

genderová segregace vzniká. Oakley bourá jednotlivé předpoklady třeba tím, že uvádí, 

kterak se ženy některých kmenů vracejí k práci dříve než deset dní po porodu a v průběhu 

těhotenství nijak nesnižují svou fyzickou vytíženost. Dále zmiňuje existenci systému 

komunálního kojení, jež ženám umožňuje větší volnost (Oakley, 2000). Autorka nám tak 

poskytuje možnost nahlédnout, jak lze pro nás mnohdy nezpochybnitelné předpoklady 

lehce vytrhnout z kořenů při pohledu na praktiky jiných kultur. Zároveň ukazuje, že 

mateřství zdaleka nemusí ženy v jejich pracovní kariéře omezovat tak, jak je to nastaveno 

v naší společnosti. 

Příčiny genderové segregace mají kořeny často už v dětství, v době, kdy si 

začínáme vytvářet své představy o světě, o tom, jak by to v něm mělo fungovat a jakou roli 

ve společnosti bychom jednou měli sami zaujmout. Tím pádem se tak už nevědomky 

profesně formujeme. Podle Oakley jdou na trh práce muži a ženy s odlišnými přednostmi 

a očekáváními, které získávali v průběhu celého života působením rodičovské výchovy 

i společnosti jako celku. Žena se tak při výběru své profese bude nevědomky řídit 

zvyklostmi a tradicí a bude si spíše vybírat klasicky ženské profese. Tuto volbu si pak 

podle autorky navíc rozumově zdůvodní pomocí předsudků o tom, jak jsou tyto práce pro 
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ženy vhodné (Oakley, 2000). Nejen potenciální zaměstnanci, ale také zaměstnavatelé se 

zasluhují na genderové segregaci, když uchazeče a uchazečky o práci dle genderových 

kritérií přijímají na určité pozice nebo mezi ně rozdělují odlišné úkoly (Křížková, 

Maříková, Hašková, & Formánková, 2011). Pokud by podle Bourdieho chtěly ženy 

pracovat v lépe placených zaměstnáních, která bývají v naší společnosti spíše mužskou 

doménou, tak by krom schopností, jež tyto jednotlivé pozice vyžadují, musely oplývat ještě 

agresivitou a přirozenou autoritou. Tedy vlastnostmi, ke kterým byli vychováni spíše muži 

(Bourdieu, 2000). Oakley k těmto vlastnostem navíc přidává také iniciativu a vytrvalost 

(Oakley, 2000).  

Důsledky genderové segregace jsou s jejími příčinami velmi těsně propojené, což 

vysvětluje také Křížková a Sloboda:  

 

Příčiny a důsledky genderové segregace lze jen velmi těžko oddělit, jelikož jde o propojený systém, 

kde se jednotlivé jevy vzájemně reprodukují. Existující nerovnosti, které vznikly z určité příčiny, 

např. rozdílného zacházení se ženami a muži, jsou nejen nadále udržovány, ale dále produkují 

rozdílné zacházení, které se pak stává důsledkem, ale i další příčinou přetrvávání a reprodukce 

tohoto procesu. 

(Křížková & Sloboda, 2009, s. 31) 

 

Podle kolektivu autorek má genderová segregace se spolu s ní související genderovou 

diskriminací negativní vliv na sebepojetí žen, ale také na to, s jakou úctou se na ně dívají 

jiní lidé (Křížková, Maříková, Hašková, & Formánková, 2011). Můžeme si tedy domyslet, 

jak genderová segregace snižuje ženské sebevědomí na trhu práce a jak může činit jejich 

volby ustrašenými a vystupování nesuverénním, což jim může uzavřít cestu na mnoho 

lukrativních pracovních míst. Křížková a Sloboda vidí hlavní důsledky genderové 

segregace v tom, že způsobuje „podhodnocení ženské práce, mzdové nerovnosti a rozdíly 

v kvalitě práce a pracovních podmínek“ (Křížková & Sloboda, 2009, s. 35). Genderová 

segregace podle Reskin a Padavic ženám způsobuje nejen nižší plat a autoritu, ale také 

slabší postavení v rodině jako takové (Padavic & Reskin, 2002). Anker mezi důsledky 

genderové segregace navíc počítá také negativní vliv na pracovní trh, vzdělávání a také 

celkovou společenskou prosperitu (Anker, 1998). 

Křížková a Sloboda ve své práci také načrtávají potenciální řešení stavu 

a představují možné kroky k méně segregovaným zítřkům. Domnívají se, že cesta by 

mohla vést přes osvětu a stimulaci mladých k volbě genderově netradičních zaměstnání. Za 

vhodný prostředek zvýšení desegregace považují také různé kvóty udávající zastoupení 
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žen, které jsou už nějakou dobu s úspěchem využívány v Evropě (Křížková & Sloboda, 

2009). 

2.2.4. Administrativní pracovnice jako představitelky genderové segregace 

v České republice 

Když svou pozornost zaměříme na Českou republiku, tak zjistíme, že i přes možné 

přesvědčení o svobodě žen ve volbě povolání, u nás hraje genderová segregace významnou 

roli a může tak profesní dráhu žen předurčovat. Křížková a Sloboda uvádí, že v České 

republice je pracovní trh stále silně genderově segregován a nejsou zde patrné skutečnosti, 

které by vypovídaly ve prospěch nějakého znatelnějšího vyrovnávání počtu mužů a žen na 

pracovních pozicích v dlouhodobém horizontu, což platí i v celé Evropské unii (Křížková, 

Sloboda, 2009). Abychom si dokázali představit to, jak u nás funguje genderová segregace 

v trochu jasnějších barvách, podívejme se na konkrétní údaje, které Křížková a Sloboda 

ve své publikaci uvádí. Zhruba polovina Češek podle nich omezuje svou pracovní 

působnost tak, že svůj pracovní potenciál uplatňuje pouze v rámci deseti kategorií 

z celkových 107 možných zaměstnaneckých kategorií. České ženy podle zjištění autorů 

nejčastěji pracují jako administrativní pracovnice, na druhém místě jako odborné 

ošetřovatelky a zdravotní sestry. Dále jsou často učitelkami na základních školách nebo 

ve školkách, různou uklízecí pomocnou silou nebo prodavačkami. Muži pro srovnání 

nejčastěji pracují jako technici nebo se věnují různým manuálním činnostem (tamtéž). 

Administrativní pracovnice, o kterých moje práce pojednává, jsou tedy nejčastějším 

zaměstnáním českých žen. Podle Křížkové a Slobody na této pozici pracuje každá šestá 

zaměstnaná česká žena. Autoři do této kategorie řadí ženy, které pracují například jako 

sekretářky, účetní, referentky osobních oddělení nebo také třeba jako pracovnice v oblasti 

bankovnictví a pojišťovnictví. Ženy u nás podle výzkumů tvoří naprostou většinu všech 

lidí zaměstnaných na administrativní pozici (více než 85%), tato pozice je tedy silně 

feminizovaná (Křížková & Sloboda, 2009). Co se týče doby, ve které trend feminizace 

administrativních prací započal, tak Oakley uvádí, že k rapidnímu usazování žen 

za kancelářské stoly došlo od druhé světové války (Oakley, 2000). Nyní se nabízí hledání 

příčiny toho, proč je tato pozice tak silně obsazována ženami a proč se do této práce 

nehrnou muži. 

Podívejme se nyní na faktory, které by mohly ženy k volbě této profese vést. 

Bourdieu má za to, že ženské zaměstnání by podle společenských představ mělo být 

neviditelné a zároveň je podle něj žena často pasována do pozice „uvaděčky“ nebo osoby, 
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která na svém pracovišti disponuje vlastnostmi jako je laskavost, poslušnost a odříkavost 

(Bourdieu, 2000). Práce v administrativě často vyhovuje kritériu neviditelnosti. Pokud 

bychom se bavili například o pozici asistentky či sekretářky, tak také kritériu laskavosti 

a chování „uvaděčky“. Oblíbenost zaměstnání administrativního typu u žen si Oakley 

vysvětluje tím, že se často jedná o zaměstnání, které nevyžaduje nějaké intenzivnější nebo 

odborné vzdělání a nároky na chování administrativních pracovnic odpovídají tradiční 

ženské roli, takže se s nimi mohou lehce ztotožnit. Oakley se dále domnívá, že silně bývají 

feminizovány ty profese, které jsou spojovány s péčí (například chůvy, vychovatelky, 

zdravotní sestry a učitelky). Děje se tak podle ní díky společenskému spojování žen 

s mateřstvím, se kterým je zase těsně propojena péče, která se ve všech těchto 

zaměstnáních uplatňuje (Oakley, 2000). Když se nad tímto jejím tvrzením zamyslíme, tak 

si ho můžeme spojit se skutečností, že mnoho administrativních pracovnic je zaměstnáno 

například na pozicích jako různé již zmíněné asistentky či sekretářky, což jsou pozice, 

které jsou spojené se servisem a tedy také s péčí o jejich převážně mužské nadřízené. 

Křížková a Sloboda uvádí, že je ve společnosti zakořeněno přesvědčení o větší 

pořádkumilovnosti žen, které může zakládat feminizaci některých zaměstnání 

(Křížková & Sloboda, 2009). Udržování pořádku je přitom schopností, která může najít 

své využití například při třídění dokumentace, se kterou se často potýkají právě 

administrativní pracovnice. Pokud je tedy společnost přesvědčena o pořádnosti žen, pak 

není divu, že pro sebe mohou ženy shledávat administrativní práci jako vhodnou, a že je 

pro tuto činnost jako kompetentní mohou přijímat také zaměstnavatelé.  

Kdybychom se chtěli podívat na problematiku feminizace administrativních pozic 

z druhé strany a zajímalo by nás, proč muži nevstupují do administrativy, tak 

Reskin a Padavic tvrdí, že feminizovaná zaměstnání jsou pro muže neatraktivní, jelikož pro 

ně bývá příznačné, že jsou méně placená (Padavic & Reskin, 2002). Podle Oakley bychom 

se setkali s odmítavým postojem vůči těmto pozicím jako pro muže nepatřičným také 

z hlediska jejich nedostatečné prestiže (Oakley, 2000). 
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2.3. Rozporuplnost svobody volby v otázce výběru zaměstnání 

Žijeme v demokratické společnosti, takže by se nám snad na první pohled mohlo zdát, že 

to, jaké zaměstnání vykonáváme, je čistě důsledek svobodné volby naší cesty, která nás k 

němu dovedla. Jak však vyplývá s některých tvrzení níže uvedených autorů a autorek, tak 

to zdaleka není vždy tak jednoduché. Podléháme totiž vlivům, které se nám mohou jevit 

tak samozřejmé, že si je ani neuvědomujeme, ale přesto na nás působí v tom smyslu, že 

činí náš svět omezenějším a naše volby méně svobodnými. Odpovědět na otázku, na kolik 

je naše vůle opravdu „svobodná“, je tak velice problematické, protože nás může ovlivňovat 

celá řada vnějších faktorů. To je důvod, proč se v této kapitole podíváme na jednotlivé 

faktory, které se na volbě povolání mohou podílet, abychom si uvědomili, jak křehký 

pojem svoboda v tomto případě může být. V této kapitole se tedy budu snažit o představení 

některých heteronomních vlivů, které nás rozhodujícím způsobem mohou ovlivnit jak 

v obecné rovině, tak také v rovině profesní, o kterou se v této práci zajímám především. 

Křížková, Maříková, Hašková a Formánková tvrdí, že mezi faktory ovlivňující pracovní 

dráhy žen patří lokální strukturální podmínky trhu práce, vzdělání, rozsah sociálních 

kontaktů, schopnost aktivně se podílet na směřování kariéry a genderová norma 

(Křížková, Maříková, Hašková, & Formánková, 2011). Ve své práci se věnuji genderové 

problematice, takže svou pozornost zde zaměřuji na vliv genderové normy předávané 

genderovou socializací. Dále se dívám na vzdělání jako na možný počátek cesty 

k genderové segregaci pracovního trhu, a tedy také k obsazování pozic administrativního 

charakteru převážně ženskou pracovní silou. Na genderovou normu a jevy s ní provázané 

tak nahlížím jako na faktory, které se mohou podílet na cestě mých komunikačních 

partnerek k práci v administrativě a činit volbu jejich zaměstnání méně svobodnou aniž by 

si toho samy byly vědomy.  

2.3.1. Vliv genderové normy na volbu zaměstnání 

Autorky knihy Pracovní dráhy žen v České republice uvádí, že feministický přístup má na 

problematiku zdánlivě svobodné volby práce nebo jiných životních strategií svůj vlastní 

pohled. Lidé jsou podle něj ve svých rozhodnutích velmi ovlivněni společností a svoboda 

volby aktérů je „výrazně redukována převládajícím genderovým řádem“, což se projevuje 

za prvé tím, že mají ženy tendenci k výběru takové pozice, která je ve společnosti obecně 

považovaná za vhodnou pro ženy a za druhé tím, že ženy už při svém vstupu na pracovní 

trh automaticky kalkulují se svou budoucí rolí matky, takže si svou práci volí také z části 

podle toho, jak dobře půjde skloubit s mateřstvím. (Křížková, Maříková, 
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Hašková, & Formánková, 2011, s. 30). Genderová norma, která, jak jsme se již dozvěděli, 

významným způsobem ovlivňuje pracovní směřování žen, se ve společnosti odráží 

například v podobě genderových stereotypů, které se mezi lidmi předávají prostřednictvím 

genderové socializace.  

Genderové stereotypy si můžeme představit jako zjednodušující tvrzení vyplývající 

ze stávajícího genderového řádu společnosti (Renzetti & Curran, 2003). Taková tvrzení nás 

mohou svým způsobem zbavovat určitého nadhledu i svobodného úsudku a mít tak vliv 

nejen na naše kariérní postupy. Už od počátku naší existence jsme totiž formováni 

představou, jaké nás společnost chce mít, což se v případě genderu projevuje například tak, 

že nás rodiče a jiní lidé zahrnují věcmi a chováním, které jsou nasyceny rozličnými 

genderovými stereotypy a to tak, že jim to připadá přirozené (tamtéž). Renzetti a Curran 

v otázce genderových stereotypů zdůrazňují kritérium jejich zřejmé bipolárnosti, které 

znamená to, že normální muž nebude podle společenských očekávání oplývat typicky 

ženskými vlastnostmi a typická žena naopak zase nebude vykazovat známky mužského 

chování či vzhledu. Jednotliví muži a ženy samozřejmě mohou mít tendenci chovat 

se jinak, než jak by to odpovídalo jejich genderu. Takové chování je však považováno 

za nenormální a nevhodné a na základě toho pak bývá různě společensky trestáno 

(Renzetti & Curran, 2003). Podle Harringtona byly ženy v klasické sociální teorii 

automaticky spojovány se vztahy, které se netýkaly moderních institucí. Byla jim přičítána 

iracionálnost, tělesnost a bylo považováno za patřičné, aby se držely v domácí sféře 

(Harrington, 2006).  Zajímavý je také stereotyp spojující ženy s mateřstvím a týkající 

se i žen, které matkami ještě nejsou nebo to dokonce ani neplánují. Na základě tohoto 

spojení jsou jim podle Křížkové, Maříkové, Haškové a Formánkové přisuzovány 

vlastnosti, které s vykonáváním této role souvisí. Podle společenských předsudků jsou 

„přirozeně emocionálnější, empatičtější, vnímavější k nárokům a potřebám nejen svého 

dítěte, ale obecně i druhých lidí“ (Křížková, Maříková, Hašková, & Formánková, 2011, 

s. 26). Z těchto faktů tedy můžeme vyvodit, že se pak tyto výše zmíněné a mnohé další 

genderové stereotypy promítají na pracovním trhu a mohou se tak zasluhovat o genderovou 

segregaci pracovního trhu a také se projevovat jako faktory působící na volbu zaměstnání. 
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2.3.2. Genderová socializace a socializační činitelé 

Renzetti a Curran ve své knize o socializaci tvrdí, že je to „proces, jehož prostřednictvím si 

lidé předávají a vstřebávají společenské hodnoty a normy, včetně těch, které se týkají 

genderu“ (Renzetti & Curran, 2003, s. 93).  Z této definice je tedy pochopitelné, že 

genderová socializace bude jakýmsi zúženým pohledem na socializaci, zkoumajícím to, jak 

se lidé učí osvojovat si genderové role a genderem zbarvený pohled na svět, tedy 

i genderové stereotypy, jež jsme již pojednali výše. Podle Sandry Bem probíhá genderová 

socializace tak, že dítě přijme takzvaná genderová optická skla kultury, přes která se pak 

dívá na svět, jež je obklopuje. Tato skla si můžeme představit jako soubor různých 

očekávání a postojů týkajících se genderu, která se předávají v rámci společnosti 

z generace na generaci. Bem ve své práci popisuje tři genderová skla. První sklo nese 

název genderová polarizace a znamená to, že jsou muži a ženy v kultuře nositeli 

protichůdných a doplňujících se vlastností. Druhým sklem je androcentrismus, který muže 

pokládá za normu a ženy bere jako jakousi jim podřízenou odchylku. Třetím sklem je pak 

biologický esencialismus, který vlastně vysvětluje a ospravedlňuje první dva předpoklady 

na základě argumentu, že rozdíly mezi pohlavími i mužská nadřazenost je nám dána od 

přírody (Bem, 1993). Oakley co se týče genderové socializace, poukazuje na fakt, že už v 

porodnici se lidé začínají k dítěti chovat jinak podle toho, jestli se narodí jako chlapeček 

nebo jako holčička. Toto rozlišování pak dále pokračuje i ve výchově, kdy jsou chlapci 

více vedeni k samostatnosti a později jsou také přesvědčováni, aby například vykonávali 

jiné domácí práce než dívky (Oakley, 2000). Renzetti a Curran mají za to, že k  přenosu 

společenských očekávání prostřednictvím genderové socializace dochází za působení 

rodičů, blízkých osob a vrstevníků například zásluhou výslovných zákazů a příkazů, 

formou odměn a trestů nebo prostřednictvím knih, hraček a oblečení 

(Renzetti & Curran, 2003).  

To, jak významnou roli hrají v genderové socializaci rodiče, můžeme vyčíst z práce 

Oakley. Tato autorka své přesvědčení o tom, že se lidé musí učit, jak být v očích 

společnosti plnohodnotným mužem nebo ženou, demonstruje na studiích zabývajících se 

intersexuály (jedna studie například zjistila, že i dítě bez penisu si bylo schopné vystavět 

si genderovou identitu muže). Děti podle autorky mohou být biologicky anomální a nemít 

jednoznačné pohlaví, ale pokud je vychovávají rodiče, kteří od nich budou očekávat 

jednoznačné genderové role a sami jim půjdou příkladem, je vysoká pravděpodobnost, že 
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děti jejich očekávání naplní a v očích společnosti se pak stanou typickým chlapcem nebo 

dívkou (Oakley, 2000).  

 Nyní se blíže podíváme na to, jak Renzetti a Curran pohlížejí na knihy a hračky 

jako na významné socializační faktory. Autoři jsou přesvědčeni o tom, že naprostá většina 

knih popisuje hrdiny genderově stereotypním způsobem. To znamená, že muži bývají 

vykreslováni jako samostatní hrdinové, kdežto ženy spíše jako jejich asistující doplněk. 

Například v pohádkách to často bývají princezny, které potřebují záchranu skrze mužského 

hrdinu, jelikož jsou samy o sobě nedostatečně charakterově silné a projevují svou 

bezbrannost (Renzetti & Curran, 2003). Pokud jde o vliv hraček na průběh genderové 

socializace, tak se hračky pro chlapce a dívky podle autorů významně liší, mají na děti 

odlišný vliv a klíčovým způsobem předurčují to, jaké vlastnosti a dovednosti se u dětí 

budou rozvíjet. Chlapecké hračky totiž údajně stimulují ke zvídavosti, vynalézavosti, 

soutěživosti a agresivitě a dívčí hračky mají podporovat vztah k pečovatelství a snaze 

o vlastní atraktivitu (Renzetti & Curran, 2003). Hračky tak mají nesporný vliv na 

psychický vývoj dítěte, na jeho pozdější silné a slabé stránky a také na jeho sebevědomí na 

pracovním trhu a možné určení své profesní působnosti:  

 

Sdělení, které tyto hračky – včetně jejich balení a reklamní kampaně, která je doprovází – dětem 

předávají, zní, že okruh činností, jimž se mohou věnovat, je vymezen a omezen jejich pohlavím. 

(Renzetti & Curran, 2003, s. 117) 

 

2.3.3. Vliv vzdělání na volbu zaměstnání 

Působení vzdělání jako faktoru ovlivňujícího svobodu volby zaměstnání se může 

projevovat přímo a nepřímo. Ve školství se při předávání vzdělání zároveň předávají 

genderové stereotypy a škola je tak prostředím, které se podílí na genderové socializaci 

a na šíření genderové diskriminace (Kimmel, 2000). Škola má tedy vliv na představu žáků 

a studentů o tom, jaké budoucí povolání pro sebe, samozřejmě také s ohledem na 

genderové normy společnosti, zhodnotí jako vhodné a k němuž se rozhodnou ubírat. Svůj 

vliv vzdělání projevuje také přímo a to v tom smyslu, že jeho výše a obor determinuje 

budoucí zaměstnání (Křížková, Maříková, Hašková, & Formánková, 2011). Je tedy zřejmé, 

že také vzdělání může být faktorem vedoucím ženy k práci v administrativě a působícím 

v neprospěch svobody volby zaměstnání. 

Podle autorek publikace Souvislosti a změny genderových diferencí v české 

společnosti v 90. letech se na šíření genderových stereotypů podílí už mateřská školka, 
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která v našem prostředí rozhodně není genderově neutrální a zároveň je v  české 

společnosti považováno za žádoucí, aby děti školku navštěvovaly. Co se týká základního 

vzdělání, tak důležitý vliv na pojetí genderu mají podle autorek ve škole jednotliví 

vyučující, kteří žákům předávají svůj vlastní pohled na mužské a ženské role. 

Po absolvování základní školy, samozřejmě také za soustavného působení jiných vlivů 

„dochází k selekci chlapců a dívek do rozdílných vzdělávacích směrů, které pro některé 

děti mají negativní, určující moment, který již nelze napravit“ (Čermáková, Hašková, 

Křížková, Linková, Maříková, & Musilová, 2000, s. 15). Jarkovská je přesvědčena, že 

pokud chceme dosáhnout společnosti bez genderové diskriminace, pak je nutné zbavit 

se nerovností ve školství. Autorka má za to, že na základní škole očekávají vyučující od 

dětí chování, které se bude vyznačovat genderovou konformitou, a toto své očekávání 

ospravedlňují svým přesvědčením o tom, že takto je to biologií a přírodou dáno a tak to má 

být. Vyučující například podle Jarkovské více očekávají nevhodné chování a zlobení od 

chlapců a na zlobící dívky se dívají s menším pochopením. Dále autorka na tom, jak 

probíhá ve školách klasická hodina sexuální výchovy, demonstruje, jak je žena 

vykreslována jako pasivní bytost, od které se všeobecně nečeká žádná velká aktivita 

(Jarkovská, 2013). Také kolektiv autorek se domnívá, že už v přístupu ke vzdělávání je 

zakotvena genderová nerovnost. Vyjadřují se o tom, že v České republice dochází ke 

směřování mužů a žen k tomu, aby si vybírali odlišné vzdělávací dráhy, a dochází podle 

nich dokonce i k nepokrytému znevýhodňování na základě pohlaví v otázce přijetí 

na školu. Podle autorek už pak samotný trh práce vychází z toho, jak byla genderová 

diskriminace a genderová segregace „nalajnována“ ve škole. Tyto nerovnosti pak přejímá 

„jako dané a neměnné s předpokladem, že jsou výsledkem odlišných zájmů a hodnotových 

orientací obou pohlaví“ (Čermáková, Hašková, Křížková, Linková, 

Maříková, & Musilová, 2000, s. 13). 

Výběrem střední školy chlapci a dívky začínají podle výše uvedených autorek 

formovat podobu svého budoucího zaměstnání. Toto formování může mít podle nich 

dokonce nezvratnou podobu a to z toho důvodu, že mezi některými obory studia se jen 

velmi těžko přechází a také z toho důvodu, že díky různé kvalitě středních škol bývá velmi 

obtížné se potom z těch méně kvalitních dostat na školu vysokou. Absurdně a paradoxně 

může působit zjištění autorek o tom, jak náročné je pro absolventky střední ekonomické 

školy, dostat se na vysokou školu s ekonomickým zaměřením nebo pro absolventky střední 

zdravotní školy uspět v přijímacím řízení lékařské fakulty (tamtéž). V českém prostředí 

panuje tendence k převaze dívek na gymnáziích, zdravotních školách, pedagogických 
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školách a na ekonomicko – obchodních školách, zatímco chlapci mají, co se týče středních 

škol větší zastoupení na učebních oborech (Čermáková, Hašková, Křížková, Linková, 

Maříková, & Musilová, 2000). Pokud jde o procentuální zastoupení žen a mužů na 

technických oborech středních škol v České republice, tak pouze zhruba 30 % z nich tvoří 

ženy, zatímco v oborech ekonomického a administrativního charakteru je situace opačná 

a ženy zde tvoří asi 70 % z celkového počtu absolventů (MŠMT in ČSÚ, 2013, a).  

Pokud jde o vysoké školy, tak Čermáková ve své práci dokládá to, že zájem dívek 

o studium je v naší republice vyšší než zájem chlapců. Chlapci a dívky se podle ní navíc 

liší ještě tím, jaké oblasti studia si vybírají a jedinou genderově vyváženou oblastí studia na 

vysoké škole jsou tak zemědělské obory. Jinak si ženy vybírají na vysoké škole především 

obory vztahující se k učitelství, humanitním a společenským vědám a medicíně 

(Čermáková, 2000). V roce 2013 podle statistických údajů v České republice absolvovalo 

vysokou školu asi 56 tisíc žen a 36 tisíc mužů. V technických oborech tvořily ženy zhruba 

30 % z celkového složení, zatímco u škol ekonomického zaměření představovaly 66 % 

a u škol humanitního zaměření pak asi 70 % z celkového počtu absolventů (MŠMT in 

ČSÚ, 2013, b). Toto nerovnoměrné rozdělení oborů mezi muži a ženami pak samozřejmě 

dále ohraničuje jejich dříve započatou a vymezenou cestu směrem ke konkrétním 

genderově segregovaným zaměstnáním. 
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3. Emprická část 

3.1. Metodologie 

3.1.1. Formulace výzkumných otázek 

Ve své práci se zajímám o problematiku genderové segregace pracovního trhu související 

s feminizací administrativních pozic. Hlavní výzkumná otázka mé práce zní následovně: 

Jaké faktory vedly moje informátorky k profesi administrativních pracovnic? V rámci této 

výzkumné otázky mě zajímá to, které rozličné vlivy se mohly na jejich cestě 

k administrativě podílet a činit tak volbu zaměstnání méně svobodnou. Kromě této hlavní 

výzkumné otázky jsem formulovala ještě dalších pět výzkumných podotázek. Ráda bych 

zdůraznila, že tyto podotázky tak, jak je formuluji níže, jsem samozřejmě nekladla přímo 

informátorkám, jelikož by v takovém podání mohly být jednak návodné a jednak příliš 

odborně podané. Tyto podotázky tak sloužily pouze pro mou orientaci ve výzkumu. 

1) Jaký je subjektivní pohled mých informátorek na příčiny feminizace 

administrativních pozic? Tuto otázku si v rámci svého výzkumu pokládám z toho důvodu, 

že se snažím v duchu interpretativní sociologie porozumět tomu, jak si moje komunikační 

partnerky vykládají svou sociální realitu. Zajímá mě, jaký význam přikládají feminizaci 

administrativních pozic v tom smyslu, zda na tento jev pohlíží jako na přirozený a mají 

za to, že je to tak správné nebo zda mají na tuto problematiku jiný pohled.  

2) Má na cestu k  profesi mých informátorek vliv možné působení genderové 

normy? Tuto výzkumnou otázku volím z toho důvodu, že pracuji s feministickým 

paradigmatem a zajímá mě tak, jakým způsobem by mohly být mé informátorky ovlivněny 

genderovou normou, kterou jim pravděpodobně předala společnost prostřednictvím hraček, 

knih, médií a dalších socializačních činitelů. Jde mi tak o to nahlédnout, jak si moje 

informátorky genderové rozdělení světa vykládají a na kolik ho přijímají jako samozřejmé.  

3) Má na cestu k profesi mých informátorek vliv možné působení blízkých osob? 

Potenciálnímu vlivu blízkých osob na moje participantky se věnuji kvůli tomu, že těmto 

lidem přikládám největší moc v otázce směřování mých informátorek k jejich práci 

v administrativě. S blízkými lidmi jsme totiž většinou v nějaké každodenní interakci 

a umožňujeme jim tak, aby nás seznámili se svým způsobem interpretace světa, který 

můžeme buď přijmout, nebo se vůči němu vymezit.  
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4) Jaký mají moje informátorky vztah ke své práci v administrativě? To, zda jsou 

moje komunikační partnerky se svou prací v administrativě spokojené, považuji ve svém 

výzkumu za důležité, protože se domnívám, že jejich kladný vztah k práci může svědčit 

o svobodné povaze volby jejich zaměstnání například na základě toho, že je takový druh 

práce prostě baví. Naopak negativní vztah k této práci u svých informátorek používám jako 

vodítko při hledání různých vlivů, které je mohly do této práce vmanévrovat nebo kvůli 

kterým v neoblíbené práci setrvávají.  

5) Jakou roli hraje vzdělání a předchozí pracovní zkušenosti mých informátorek 

v  cestě k jejich současné práci v administrativě? Na vzdělání a pracovní zkušenosti mých 

informátorek pohlížím jako na faktory, které samy udávají směr a tempo postupu jejich 

pracovní kariéry. Stejným způsobem, jakým by tyto faktory mohly usnadňovat nástup 

mých participantek na administrativní pozice, by však mohly na druhou stranu 

znesnadňovat jejich nástup na pozice rozdílného charakteru, o které by mohly v určitém 

období svého života projevit zájem. Na tyto faktory je tedy také podle mého soudu možno 

pohlížet jako na potenciální potlačovatele svobody volby v otázce výběru zaměstnání.  

3.1.2. Výzkumná strategie 

Pro svůj výzkum jsem se rozhodla zvolit kvalitativní výzkumnou strategii. Kvalitativní 

strategii pro svůj účel jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem měla v plánu získat mnoho 

informací od poměrně malé skupiny žen. Podle Hendla totiž tato strategie zkoumajícím 

umožňuje získat podrobný vhled do problému, hledat různé souvislosti 

mezi zkoumanými jevy a celkově výzkum pružně přizpůsobovat nově vyvstalým 

potřebám, které se mohou zjevit až v jeho průběhu (Hendl, 2005). Kvantitativní strategii 

jsem nezvolila z toho důvodu, že by mi neumožnila klást případné doplňující otázky, které 

však považuji ve své snaze o hloubkové porozumění sdělením komunikačních partnerek za 

klíčové (Švaříček & Šeďová, 2007). 

3.1.3. Sběr dat 

Pro sběr dat jsem zvolila kvalitativní interview. Tato metoda pro můj účel vhodná, protože 

mi umožňuje náhled do minulosti participantek a také mi dovoluje kontrolu situace sběru 

dat (Hendl, 2005). Metoda dále umožňuje podle vlastního zvážení relevance některých 

výpovědí určité otázky prohlubovat a doplňovat dalšími podotázkami nebo se naopak více 

věnovat jiným otázkám, které se zdají být v danou chvíli důležitějšími. V rámci metody 

interview jsem zvolila rozhovor pomocí návodu, který je užitečný v tom, že pomáhá 
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zaručit to, že nedojde k vynechání žádných pro výzkum důležitých témat a zároveň také 

poskytuje volnost přizpůsobovat otázky bezprostředním potřebám daného rozhovoru 

(tamtéž). Na každý rozhovor jsem se dopředu důkladně připravila, připomněla si obecná 

i vedlejší témata, na která jsem měla v plánu se dotazovat. Dále jsem si své oblasti zájmu 

a s nimi související otázky uspořádala na základě logické návaznosti, důležitosti 

a náročnosti. Rozmyslela jsem si formulaci předem daných otázek a také jsem 

si promyslela případné prohlubující a sondážní otázky (Hendl, 2005).  

V průběhu sběru dat jsem se snažila dodržovat zásady pro vedení interview tak, jak 

je popsal Jan Hendl. K tomu patří již zmíněná příprava na jednotlivé rozhovory a snaha 

o vytvoření takového vztahu mezi mnou a komunikačními partnerkami, který bude založen 

na vzájemné důvěře a vstřícnosti. Svým participantkám jsem naslouchala pozorně 

a s viditelným zájmem. V neposlední řadě jsem se snažila sebekriticky monitorovat sama 

sebe, abych byla schopna své případné rezervy ve způsobu vedení rozhovoru doplňovat 

(Hendl, 2005). Délka jednoho rozhovoru se pohybovala zhruba mezi čtyřiceti až šedesáti 

minutami. Svých komunikačních partnerek jsem se ptala na otázky z několika okruhů. 

Všechny tyto okruhy se týkají mé hlavní výzkumné otázky, jelikož se týkající cesty, která 

informátorky dovedla k práci v administrativě. První a druhý okruh je navíc propojen 

s výzkumnou podotázkou číslo pět, jež zkoumá roli vzdělání a předchozí pracovní 

zkušenosti informátorek v jejich cestě k současné práci v administrativě. Otázkami 

položenými ve třetím okruhu se snažím odpovědět na výzkumnou podotázku číslo čtyři. 

Ve čtvrtém okruhu hledám odpověď na druhou výzkumnou podotázku a v pátém okruhu se 

pak vztahuji ke třetí výzkumné podotázce. Okruhy jsou zde oproti výzkumným 

podotázkám seřazeny jinak z toho důvodu, že se mi zdálo vhodnější rozhovor začít 

otázkami faktičtějšího rázu a až posléze dojít k otázkám, které by mohly mít citlivější 

povahu. Zároveň zde uvádím pouze jakési „startovací“ otázky, jimiž jsem v každém 

okruhu začínala. Nejprve jsem nechala každou komunikační partnerku, aby se při 

odpovídání na zahajovací otázku rozpovídala a až pak jsem kladla další otázky, které jsou 

umístěny v příloze. Okruhy a základní otázky zní následovně:  

1) Historie vzdělání:  

Jaká je vaše historie vzdělání? 

 2) Kvalifikační historie: 

Jaká je vaše profesní historie? 

 3) Vztah k současné práci v administrativě: 

Proč jste se rozhodla pro vaše současné zaměstnání? 
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 4) Působení genderové normy: 

Domníváte se, že můžeme vykonávat zaměstnání bez ohledu na pohlaví nebo se některá 

zaměstnání obecně více hodí pro muže nebo pro ženy?  

 5) Působení blízkých osob: 

Domníváte se, že vás někteří lidé ovlivnili v cestě k vašemu zaměstnání nebo jste se 

rozhodovala spíše sama? 

3.1.4. Výběr vzorku, prostředí výzkumu 

Jelikož se ve svém výzkumu zabývám administrativními pracovnicemi, tak jsem své 

komunikační partnerky pochopitelně hledala mezi těmito zaměstnankyněmi. Podle 

Křížkové a Slobody zahrnuje tato kategorie sekretářky, pracovnice v oblasti účetnictví, 

fakturace, rozpočtů a kalkulací, pracovnice v oblasti práce a mezd, referentky osobních 

oddělení a ostatní odborné administrativní pracovnice (Křížková & Sloboda, 2009).  

Já vycházím z pohledu těchto autorů na administrativní pracovnice s tím, že za tyto 

zaměstnankyně budu jednoduše považovat ženy, které se ve větší části svého pracovního 

dne zabývají administrativními činnostmi. Takže jsem rozhovor absolvovala například i se 

dvěma ženami, jejichž název pracovní pozice (koordinátorka lidských zdrojů) na první 

pohled nesplňuje mnou stanovená kritéria pro výběr vzorku, ale při bližším pohledu už 

ano, jelikož jejich pracovní náplň představuje mnohem více zpracování administrativy 

a její následné předání nadřízeným a mnohem méně organizační činnosti než bychom od 

názvu jejich pozice původně očekávali. Rozhodující tak pro mě nebyl název pozice, nýbrž 

faktická pracovní náplň potenciálních informátorek. Kromě dvou zmíněných koordinátorek 

lidských zdrojů se mého výzkumu účastnily dvě pracovnice okresní správy sociálního 

zabezpečení, dvě pracovnice okresního soudu, referentka na katastrálním úřadě, bankovní 

úřednice a osobní asistentka.  

Můj výzkumný vzorek čítá devět informátorek, jejichž věk se pohybuje od 22 

do 52 let. Takže jsem si nevybrala pouze určitou věkovou skupinu, nýbrž mi šlo o to získat 

informace o administrativních pracovnicích různých věkových kategorií. 

Osm z participantek výzkumu má střední vzdělání ukončené maturitou a jedna z nich má 

vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně. Všechny mé komunikační partnerky pochází 

z Moravskoslezského kraje. 

První komunikační partnerky jsem pro svůj výzkum získala pomocí metody 

účelového vzorkování. Tato metoda mi umožnila výběr takových participantek, které jsem, 
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co se týká přínosu pro výzkum, shledala jako zvláště zajímavé (Hendl, 2005). Tyto 

informátorky jsem oslovila prostřednictvím svého sociálního kapitálu. Další participantky 

jsem pak získala metodou sněhové koule, to znamená na základě doporučení předchozích 

účastnic výzkumu (Hendl, 2005). 

Co se týče výběru prostředí výzkumu, tak mou prioritou bylo vždy vybrat takové 

místo, které daná particpipantka shledává jako příjemné, a které nám zároveň poskytne 

dostatečné soukromí a klid. Takže jsem se svých informátorek ptala na to, kde by si přály 

rozhovor uskutečnit, abych následně vyhověla jejich individuálním preferencím. 

3.1.5. Hodnocení kvality výzkumu 

Základními kritérii kvality výzkumu jsou validita (měříme to, co jsme měřit chtěli) 

a reliabilita (při opakování výzkumu docházíme za předpokladu stálosti objektu ke stejným 

výsledkům). Pro mnou zvolený kvalitativní typ výzkumu je charakteristická vysoká 

validita a nízká reliabilita. Výhodou kvalitativního výzkumu je krom vysoké validity ještě 

inovativnost, porozumění a vhled (E_Úvod do společenskovědních metod, 2009). 

Někdo by mohl vidět nízkou reliabilitu a nezobecnitelnost kvalitativního výzkumu 

jako jeho negativa. Je však potřeba zde zdůraznit, že o tyto dvě charakteristiky 

kvalitativnímu výzkumu především vůbec nejde. Za klíčové je v této metodě totiž 

považováno hlavně hloubkové porozumění. V kvalitativním výzkumu je větší riziko 

ovlivnění výsledků samotným výzkumníkem a jeho osobními preferencemi (Hendl, 2005). 

Za účelem zabránění ovlivnění výzkumného procesu vlastními preferencemi, jsem 

se snažila uvědomovat si svůj vlastní postoj k problematice. Na tomto místě tedy 

přiznávám svou feministickou pozicionalitu. Genderovou segregaci pracovního trhu ani 

feminizaci administrativních pozic nepovažuji za přirozený jev v duchu biologického 

esencialismu. Zvláště citlivě vnímám genderovou problematiku a otázky genderové 

diskriminace. Moje lokace zde spočívá v osobní pracovní zkušenosti s administrativními 

pracovnicemi. 

Abych co nejvíce posílila kvalitu svého výzkumu, snažila jsem se zajistit jeho 

důvěryhodnost, přenositelnost, hodnověrnost a potvrditelnost tak, jak to doporučuje Hendl. 

Důvěryhodnost výzkumu jsem se tedy dle rad autora posilovala tím, že jsem mu věnovala 

dostatek svého času a absolvovala jsem pravidelné konzultace. Přenositelností mám 

u svého kvalitativního výzkumu na mysli možnost využití závěrů z mého výzkumu pro 

jiný výzkum. Hodnověrnost výzkumu jsem zajistila tak, že jsem se radila s odborníky na 

dané téma ohledně procesu, jakým získávám poznatky. Potvrditelnost práce jsem 
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posilovala tím, že jsem dbala na to, abych měla dostatek informací k tomu, jak jsem ve své 

práci postupovala, abych tak mohla posoudit adekvátnost vlastního procesu zkoumání 

i získaných poznatků (Hendl, 2005). 

 

3.1.6. Etické otázky výzkumu 

Před začátkem spolupráce se svými participantkami jsem od nich v prvé řadě získala 

informovaný souhlas. Moje informátorky tak byly o průběhu a okolnostech výzkumu 

srozuměny a se svým podílením se na něm souhlasily. Zároveň jsem tyto participantky 

také informovala o tom, že mohou kdykoli ukončit svou účast v projektu (Hendl, 2005). 

Možným etickým problémem by mohlo být odhalení identity a soukromí 

participantek (Hendl, 2005). Proto jsem se postarala o to, aby bylo soukromí informátorek 

zabezpečeno tím, že jsem je opatřila fiktivními jmény a nezveřejnila jsem žádné indicie, 

jež by pomohly okolí odhalit, o koho se jedná. Veškeré citlivé informace jsou zabezpečeny 

tak, aby se k nim nikdo krom mě nedostal. 

Dalším rizikem v této oblasti by mohlo být podle Hendla navození emočního 

nepohodlí u participantek, které bych mohla zapříčinit například tím, že bych se jich 

na citlivá témata ptala bez dostatečné přípravy a empatie (Hendl, 2005). Snažila jsem se, 

aby se participantky v průběhu celého rozhovoru cítily příjemně a aby jim bylo jasné, že 

na případné citlivé otázky nemusí odpovídat. 

3. 2. Analýza dat 

Rozhodla jsem se, že se v analytických postupech nechám inspirovat kódovacími postupy 

metody zakotvené teorie, nevycházela jsem však přímo z  publikace jejich autorů 

(Strauss & Corbin, 1999). Inspirace těmito kódovacími postupy pro mě znamená například 

to, že kódování a sběr dat mohu provést opakovaně a v libovolném časovém bodě 

výzkumného procesu. Uskutečněné rozhovory jsem tak začala analyzovat metodou 

otevřeného kódování. Podklad pro mou analýzu tvořily rozhovory s participantkami, které 

jsem nahrávala a posléze doslovně přepisovala.  

V rámci kódování jsem si počínala na základě doporučení Jana Hendla. 

To znamená, že jsem si v průběhu otevřeného kódování všímala kritických míst 

v poznámkách a datech nasbíraných prostřednictvím rozhovoru, abych si vytvořila seznam 

témat a uvědomila si, na co bych se měla zaměřit dále nebo důkladněji. Tímto způsobem 

jsem si vytvořila pojmovou analýzu možných hodnot znaků, fenoménů a případů v dané 
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kategorii. Veškeré pro výzkum zásadní pojmy jsem opatřila kódy. V další fázi jsem 

se snažila vytvořit nějaká pojítka mezi jednotlivými kategoriemi, a pokud jsem to uznala 

za vhodné, tak jsem tyto kategorie sloučila a vytvořila tak kategorie obecnější. V průběhu 

celého výzkumu jsem si dělala poznámky, které jsem třídila dle data. Tyto poznámky jsem 

si opakovaně pročítala, čímž jsem se snažila udržet si přehled o průběhu své práce 

(Hendl, 2005). 

3. 3. Popis axiálních kategorií 

V této části své práce se věnuji prezentaci následujících axiálních kategorií: Muži by 

se z toho zbláznili; Past zodpovědnosti; Takový nezvyk; Past maturity; Mamka, teta, 

kamarádka; Hračky, knihy, oblíbené postavy a Spokojeny v rámci možností. 

Tyto kategorie zároveň poskytují odpovědi na mé výzkumné podotázky, jež jsme si 

představili v metodologické části, a týkají se také hlavní výzkumné otázky pátrající po 

tom, které faktory mohly mé komunikační partnerky v jejich cestě k práci v administrativě 

ovlivnit. 

3.3.1. Muži by se z toho zbláznili 

Když jsem se v průběhu rozhovorů snažila najít odpověď na mou výzkumnou podotázku 

tázající se na to proč je podle mých informátorek práce v administrativě tak silně 

feminizována, tak jsem se jich na tuto otázku samozřejmě neptala přímo a ani jsem 

nevyužila této formulace. Potenciální odpovědi na tuto otázku spíše vyplynuly z reakcí 

informátorek na mé otázky na poměr žen a mužů na jejich pozici na daném pracovišti. 

Často jsem se setkala s názorem, že administrativní práce nejsou pro muže zkrátka dost 

dobré. Pokud bychom se ptali na důvod, proč nejsou administrativní práce pro muže 

žádoucí, tak jsem ve výzkumu vysledovala tři faktory, které muže od této práce dle 

výpovědí komunikačních partnerek odrazují. První faktor jsem pojmenovala zábava. Tímto 

faktorem chci poukázat na to, že muže podle participantek výzkumu klasické 

administrativní úkony nudí a zdají se jim nezáživné. Níže uvádím citaci jedné 

z informátorek, která se k tomuto jevu vyjadřuje a dává najevo, že by se podle ní muži 

v takové práci patrně nudou „zbláznili“. Zároveň je však patrné, že se tato žena 

nedomnívá, že by muži nebyli takové práce ze své podstaty schopni, ale že by se jim do ní 

pouze nechtělo: 

I třeba nějaký chlap by v tom mohl být dobrý, ale koho by to bavilo dávat hvězdičky do systému 

a podobné blbosti. Oni by se z toho zbláznili. (Petra L.) 
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Některé moje participantky se navíc dívají na ženy jako na ty, kdo často zmiňovanou 

nezáživnost administrativních činností prostě nějak překousnou a obětují se: 

 

No protože mi přijde, že většinou ti chlapi se ještě chtějí realizovat v něčem jiném než prostě jenom 

sedět u papírů. Že ty ženské se s tím tak nějak smíří. (Jana D.) 

 

Jedna moje komunikační partnerka byla však na rozdíl od většiny ostatních přesvědčena 

o tom, že administrativní práce všeobecně ženy baví a toto své stereotypní přesvědčení 

považovala za správné, přestože se mu sama vymykala: 

 

Informátorka: Ženské to dělají, protože jsou zodpovědnější, baví je to, je to práce v kanclu, dělají 

furt to stejné…  

Tazatelka: Vy jste žena a baví vás to? 

Informátorka: No mě to teda nebaví (smích) (Petra L.) 

 

Ve výpovědi výše citované participantky se tak projevuje mnohdy kontrafaktuální povaha 

stereotypů. Zmíněná informátorka se totiž o všech ženách obecně domnívá, že je práce 

v administrativě baví, ačkoli to odporuje její vlastní zkušenosti. S tímto jevem jsem 

se setkala v průběhu výzkumu ještě několikrát.  

Ve výzkumu jsem dále dospěla ke zjištění, že se moje participantky domnívají, že 

je pro muže administrativní práce málo placená. Proto pojmenuji druhý faktor vedoucí 

k vyhýbání se administrativním pozicím ze strany mužů jako finance. K tomuto faktoru 

se pak vyjadřuje jedna z na výzkumu spolupracujících administrativních pracovnic:  

No nevím, přijde mi, že ten chlap by v tom absolutně neviděl žádný smysl nebo že by ho to nemohlo 

uspokojit a určitě finančně jako jo, nebyl by spokojený. I když zas jako chlap by třeba dostal víc, byl 

by lépe ohodnocen.  (Pavla K.) 

 

V citaci je poukázáno nejen na problematiku nižších financí ve feminizovaném 

administrativním oboru obecně, ale také rovnou na případný konkrétní problém mzdové 

diskriminace žen, kterou komunikační partnerka předpokládá v případě obsazení dříve 

ženské pracovní pozice mužem. Navíc se nám zde znovu objevuje faktor zábava, jelikož 

se informátorka vyjadřuje k tomu, že by to muže neuspokojovalo, neviděl by v tom smysl, 

tedy že by ho to nebavilo. 
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 Třetí faktor, který se mi podařilo ve výzkumu odkrýt, a který se podle mých 

komunikačních partnerek podílí na tom, že je pro muže administrativní práce nežádoucí, 

jsem nazvala prestiž. Několik komunikačních partnerek se se mnou podělilo o své 

domněnky, jež vypovídaly o tom, že by se muži za svou práci v administrativě styděli, 

protože by hledali pozici, která má lepší zvuk. Některé variace práce v administrativě by 

podle mých informátorek mohly muže dokonce dehonestovat: 

Asi určitě je práce v administrativě jako taková ženská záležitost. Myslím, že třeba pozice asistenta 

by byla pro muže taková ponižující.  (Radka V.) 

 

Na mou otázku, proč podle nich administrativní práce nejsou ponižující pro ženy, mi tyto 

informátorky odpovídaly většinou v tom stylu, že muži podle nich chtějí prostě víc, mají 

vyšší ambice, dravost a také potřebu nadřazenosti. Navíc z výroků informátorek vyplynulo 

také to, že muži vnímají administrativní práci jako ženskou, a že z principu nechtějí 

vykonávat činnosti, na které je nahlíženo jako na ženské. Tento faktor mi tedy pomohl 

poukázat na to, že ženské se podle participantek mého výzkumu rovná pro muže 

ponižující. 

Tím, co mi v průběhu zpracovávání výpovědí mých informátorek přišlo velmi 

zajímavé je fakt, že z jejich výroků vyplynulo to, že podle nich muži pracují 

na administrativních pozicích bez pocitu dehonestace v případě, že jsou tyto pozice 

označeny názvy, které vyzdvihují jejich vyšší důležitost, tedy prestiž a jsou lépe placeny. 

Všechny moje komunikační partnerky se totiž vyjádřily v tom smyslu, že administrativní 

práci na jejich pracovišti s naprostou převahou vykonávají ženy. Pokud se mezi lidmi 

zaměstnanými v administrativě výjimečně objevil muž, pak se vyznačoval jakousi 

nadřazeností nebo alespoň odlišností své práce oproti práci převažujícího ženského 

administrativního kolektivu. V tomto stylu se o mužích pracujících v administrativě 

vyjadřuje pracovnice okresního soudu: 

 

Tak máme tam nějaké vyšší úředníky, což jsou hlavně muži. Ti de facto dělají tu samou práci 

kancelářskou, ale už mají vyšší pozici aspoň. (Pavla K.) 

 

Další informátorka pracující na katastrálním úřadu mi řekla, že na jejím oddělení pracuje 

patnáct lidí a z toho pouze jeden muž, který sice je administrativním pracovníkem, ale jeho 

práce je oproti kolegyním atypická v tom, že zpracovává dokumentaci techničtějšího rázu 
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a má vlastní kancelář. Svými výroky poukazuje na vertikální segregaci také osobní 

asistentka, která uvedla, že na jejím pracovišti je zaměstnaný muž, který dělá skoro stejnou 

práci jako ona, ale přesto se jeho práce vyznačuje vyšší prestiží i platem: 

 

U nás pracuje v administrativě jeden muž jako technický asistent. Ten už ale sedí ve své kanceláři. 

Dělá sice skoro to samé jako asistentka, ale má větší autoritu u těch spolupracovníků a neplní 

takovou tu uvítací funkci jako ta ženská. Takže si myslím, že ten muž je tam na správném místě 

a kdyby to byla žena, tak by to dala, ale myslím si, že by tam ztratila nějakou tu svoji „ženskou 

lehkost“, protože tam se musí přece jenom jinak vystupovat a ti dělníci by ji nemuseli brát tolik jako 

autoritu, jako by brali toho chlapa. (Radka V.) 

 

Nechci v této citaci nechat bez povšimnutí ani to, že si tato administrativní pracovnice 

osvojila stereotyp, který říká, že by se správná žena měla snažit udržet si jakousi „ženskou 

lehkost“, o kterou by přišla v případě, že by působila autoritativně a vyžadovala by respekt 

u mužských spolupracovníků. Stereotypy jako je tento by totiž mohly vést některé ženy 

ke snaze nebýt příliš dominantní v zaměstnání, aby tak zabránily konfliktu s tradiční 

ženskou rolí. Tato informátorka mi ještě upřesnila, co si představuje pod „uvítací funkcí“ 

ženy asistentky když uvedla, že má podle ní taková zaměstnankyně za úkol hezky vypadat 

a vytvářet pro obchodní partnery svého nadřízeného příjemnou atmosféru přípravou nápojů 

nebo lehkou konverzací. Tato její výpověď tak potvrzuje Bourdieho přesvědčení 

o společenském očekávání laskavosti a uvítací funkce žen v práci (Bourdieu, 2000). Tato 

pozice, ve které je poskytován daný druh servisu, jí přijde pro ženu vhodná, ale pro muže 

nevhodná až ponižující, jak už jsem jednou zmínila.  

 Touto kategorií jsem tedy poukázala na tři faktory, které v očích mých 

komunikačních partnerek mohou za to, že se muži podle mých partnerek do zaměstnání 

administrativního charakteru nehrnou. Jako rozhodující faktor se tak zde jeví zábava, 

finance a prestiž. Podle mých participantek tak pracuje málo mužů v administrativě z toho 

důvodu, že je to nebaví, málo by si tam vydělali a ještě by jejich pozice nepůsobila 

dostatečně na úrovni.  
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3.3.2. Past zodpovědnosti 

V předešlé kategorii jsem se věnovala prvnímu způsobu, jakým si moje participantky 

vysvětlují feminizaci administrativních pozic. Tento první způsob vycházel z jejich 

přesvědčení o tom, že by muži takové práce sice byli schopni, ale že by pro ně nebyla dost 

dobrá. V této kategorii se zabývám druhým způsobem vysvětlení převahy žen 

v zaměstnáních administrativní povahy. Toto vysvětlení spočívalo v přesvědčení některých 

mých informátorek o tom, že by muži na tuto práci nestačili. Ne však z toho důvodu, že by 

na ni nestačili z intelektuálního nebo podobného hlediska, ale spíš z hlediska jakési 

nedostatečné sebekázně, pečlivosti, trpělivosti nebo zodpovědnosti. Většina dotazovaných 

administrativních pracovnic je přesvědčena o tom, že ženy se hodí na jejich práci víc, 

protože jsou zodpovědnější a trpělivější. Jedna z informátorek se vyjadřuje o neschopnosti 

mužů v administrativě:  

 

Možná jsou chlapi takoví nepořádní, možná by tam pak byly chyby. Jsou takoví míň důslední si 

myslím. (Kateřina Z.) 

 

Další komunikační partnerka uvádí schopnosti žen, jež se hodí pro danou pozici a na 

jejichž základě staví své přesvědčení o jejich větší způsobilosti v daném druhu zaměstnání: 

 

Myslím si, že ženy jsou pečlivější na to. Někteří muži tu práci odbydou. Žena je taková, jo, že je 

opravdu pečlivá, snaží se, aby to bylo všechno v pořádku a já osobně ani neznám muže, který dělá 

administrativní práci. Ta pečlivost třeba je daná podle mě zase výchovou. (Zuzana O.) 

 

Autorka výše uvedeného citátu očekává pečlivost a snaživost automaticky od všech žen, 

čímž se dopouští genderově stereotypního uvažování. Zároveň si však uvědomuje vliv 

výchovy na osvojení si těchto vlastností. O vlivu výchovy na vlastnosti dítěte jsem již 

pojednala v teoretické části a zde bych jen ráda zmínila, že v otázce nabývání vlastností 

jako je pečlivost, mohou sehrát klíčovou roli očekávání rodičů na dítě (Renzetti & Curran, 

2003). Nejedná se tedy o vlastnost, jež by byla nezvratně předurčená biologickým 

pohlavím člověka. Z výsledků mého výzkumu však vyplývá, že to nejsou to jen rodiče, 

jejichž očekávání by mohlo mít na mé informátorky vliv, a kteří z malých dívek mohou 

vychovávat ženy, jež by svými vlastnostmi mohly v budoucnu inklinovat k práci 

v administrativě. Tvrzení některých participantek výzkumu vypovídala o jejich víře ve vliv 
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společenských očekávání na vlastnosti žen. Podle jedné informátorky dokonce dochází 

k určitému společenskému tlaku, který ženy nutí k větší zodpovědnosti: 

 

Ženské spíš přebírají takové ty prolidské, zodpovědné, takové neatraktivní pozice jako. Je to dané 

tím, že jakmile ženská čeká dítě, tak ten chlap je pořád svobodný, vždycky se může trhnout 

a vždycky si to v naší společnosti může obhájit, kdežto ta ženská prostě musí být zodpovědná 

a pokud to není nějaký sociopat, tak se musí vždycky o to děcko postarat. Ty ženské by nikdy 

neupřednostnily zájmy svoje před zájmy toho dítěte, kdežto ti chlapi to umí. Ta společnost to těm 

chlapům dovolí, ale ženám by to nikdy neprominula. (Sandra P.) 

 

Tato informátorka se domnívá, že zodpovědnost ženy v zaměstnání úzce souvisí 

se zodpovědností, kterou je vázána ke svému dítěti. Ve výpovědi této komunikační 

partnerky se tak objevila přítomnost stereotypu větší fixace ženy na rodinu a je zde také 

patrné působení společensky normativní funkce ženy jako matky. Přičemž nazírání na ženu 

jako na matku má podle Oakley vliv také na její pojetí na trhu práce a je jednou z příčin 

genderové diskriminace a segregace (Oakley, 2000).  

 Větší zodpovědnost, co se týče práce v administrativě, od mých informátorek čekali 

také jejich kolegové a zaměstnavatelé. To se projevovalo například tím, že muž a žena, 

kteří pracovali na stejně pojmenované pozici, měli diametrálně odlišnou náplň práce. 

Například práce koordinátora lidských zdrojů spočívala v tom, že prováděl kontrolu 

zaměstnanců v terénu, kdežto náplní práce koordinátorky lidských zdrojů téže firmy bylo 

zajišťování veškeré k tomu potřebné administrativy: 

 

Chlapi na mojí pozici spíš jezdí ven a hlídají, jak ta logistika a organizace lidí funguje na místě. 

No a já dělám teda převážně spíše i s kolegyní takovou tu papírovou vojnu. Myslím, že kdyby byl 

někdo nový na mojí pozici chlap, tak určitě taky zase hodí ty papíry na někoho jiného. (Petra L.) 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě mých informátorek cejch větší zodpovědnosti 

a trpělivosti žen, těsně souvisí s jejich převahou na administrativních pozicích. 

Ve výzkumu se mi několikrát dokonce potvrdilo, že se může snadno stát, že žena nastoupí 

na nějakou lukrativně znící pozici a ve finále stejně skončí zavalená papíry. Z jejich tvrzení 

vyplynulo, že je to dáno jednak tím, že to od nich zaměstnavatelé tak nějak předpokládají 

a jednak tím, že na to samy přistupují. Většina mých participantek totiž na odpor mužů 

k papírování nehledí jako na jejich lenost, ale jako na něco, v čem jsou od přírody méně 

schopní: 
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Málokterý chlap je natolik trpělivý nebo pečlivý. V té administrativě si musíš pamatovat ty postupy. 

Je to jenom o tom prostě, že ta ženská myslí na milion věcí snáze než chlap na sto a to je dané 

pohlavím prostě. (Lucie N.) 

 

Na základě toho, že některé moje informátorky viděly neschopnost mužů v administrativě 

jako danou, jsem zaznamenala také to, že pak projevovaly tendenci mužům 

s administrativními činnostmi pomáhat a přebírat tak část jejich práce nebo si s nimi úkoly 

různě vyměňovat. Setkala jsem se dokonce s takovými výroky, které jakoby poukazovaly 

na to, že se některé z mých participantek ocitly v pasti vlastní zodpovědnosti, když 

se snažily pomoci svým v administrativě neohrabaným kolegům. Tyto informátorky totiž 

pomáhaly svým kolegům tak vehementně až se to stalo samozřejmostí. Zde přikládám 

citaci jedné z mých informátorek, která nesla zásluhou přebírání administrativních činností 

ve finále za svůj pracovní kolektiv vyšší zodpovědnost a její role se nakonec projevila jako 

dosti nevděčná: 

 

Prostě beru tolik, kolik beru, nijak se nevyvíjím a ještě přebírám práci za jiné. Když si kluci třeba po 

sobě nejsou schopni kontrolovat nějaké výstupy nebo něco předat včas, tak se starám já a oni jsou za 

to ještě na mě naštvaní, ale já jim takhle pomáhám, i když bych ten popel na hlavě měla ve finále 

zase já. (Petra L.) 

 

Zmíněná past zodpovědnosti může být částečným vysvětlením toho, proč jsou mnohdy 

některé moje participantky ochotné tolerovat to, že by se muži na podobné úkoly podle 

jejich vlastních slov prostě vykašlali: 

 

Jsme zodpovědnější prostě jako ženy, tak proto ty úkoly děláme my. Chlapi by se na to vykašlali, 

jednoduše. (Petra L.) 

 

 

Když jsem se probírala svými záznamy z rozhovorů a snažila jsem se najít odpověď 

na to, co podle mých komunikačních partnerek stojí za feminizací administrativních pozic, 

tak jsem se nejčastěji setkala s tvrzeními, že pro muže taková práce není dost dobrá, čímž 

už jsem se zabývala v předchozí kategorii. Se zdůvodněním tohoto jevu pomocí 

poukazování na mužskou neschopnost v administrativních činnostech jsem se setkala jako 

s druhým nejčastějším vysvětlením. Je však pravda, že se tato dvě vysvětlení většinou 
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prolínala. Co na této problematice považuji za paradoxní a hodné pozastavení je to, že 

ačkoli z mého výzkumu vyplynulo, že jsou muži v očích mých komunikačních partnerek 

méně pečliví, méně trpěliví a méně zodpovědní, tak jsou podle nich náročnější, co se týká 

mzdy i prestiže pozice, na níž jsou zaměstnáni. Je jen těžko uvěřitelné, že mužská část 

populace, která podle mých informátorek trpí nedostatkem těchto pro práci klíčových 

vlastností, má v průměru větší plat než ženy celkově a dokonce také v rámci 

administrativy, kde tvoří menšinu (ČSÚ, 2013, d).  

3.3.3. Takový nezvyk 

V této části svého výzkumu bych chtěla čtenáře blíže seznámit s tím, jaký vliv mohla mít 

převládající genderová norma na představy komunikačních partnerek o pracovním světě. 

Tato genderová norma by se mohla předvádět ve formě genderových stereotypů, proto 

se zde budu snažit o hledání genderově stereotypního uvažování participantek výzkumu. 

Při rozhovoru s informátorkami jsem u nich narazila na jakési řekněme obecné stereotypy, 

které se jich jako administrativních pracovnic třeba nemusí přímo týkat, ale nám pomohou 

vytvořit si obrázek o tom, na kolik třeba genderový řád obecně přijímají a na kolik je tedy 

pak ovlivňují ty genderové stereotypy, které se jich týkají více. Když jsem chtěla zjistit, 

zda jsou u mých informátorek přítomny předsudky, které by se týkaly vhodnosti 

či nevhodnosti určitých povolání pro muže nebo ženy, tak jsem se jich ptala na to, zda 

si myslí, že dnes mohou muži i ženy pracovat v jakékoli oblasti. Pokud shledaly, že ne, pak 

jsem se jich tázala, v jakém zaměstnání jim přijdou muži či ženy nepatřiční. Jejich pohled 

na věc mě zde zajímal z toho důvodu, protože se se domnívám, že genderově stereotypní 

uvažování o ostatních zaměstnáních vyrůstá ze stejného kořene jako genderově stereotypní 

uvažování o zaměstnání vlastním. Navíc předpokládám, že by s tím také mohla souviset 

případná preference zaměstnání administrativní pracovnice, které se na základě některých 

genderových stereotypů mohou jevit jako vhodné pro ženy. 

Moje komunikační partnerky uváděly, že by se pozastavily nad zdravotními bratry, 

jeřábnicemi, gynekoložkami či popelářkami. Dvě ženy dokonce přímo vyjádřily odmítavý 

postoj vůči lidem pracujícím na genderově aschematické pozici. Jedna komunikační 

partnerka tvrdila, že by nikdy nenavštěvovala místo gynekologa gynekoložku a druhá 

informátorka by se zase necítila dobře v případě, kdy by na ni v lékařské ordinaci místo 

zdravotní sestry čekal zdravotní bratr: 
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Komunikační partnerka: …Já třeba osobně bych byla nerada, kdybych přišla k lékaři a byl by tam 

místo sestřičky chlap. To bych asi i odešla.  

Tazatelka: A můžu se zeptat proč? 

Komunikační partnerka: No když tak nad tím přemýšlím, tak ani nevím, je to prostě takový nezvyk. 

(Kateřina Z.) 

 

Výše citované informátorce musíme dát za pravdu v tom, že potkat v České republice 

zdravotního bratra není zvykem, jelikož v tomto povolání u nás značně převažují ženy a to 

dokonce v 98 % případů (Křížková & Sloboda, 2009). Můžeme si však povšimnout toho, 

že informátorka nemá jasnou představu ohledně toho, proč se na tuto práci muži nehodí 

a sama také uznává, že je její postoj asi nepodložený. Je zde tedy patrný vliv genderových 

stereotypů. Další komunikační partnerka se vyjádřila o nevhodnosti povolání řidičky 

kamionu pro ženy: 

 

Tu kamioňačku si nedokážu představit, protože jsem se s tím ještě nikdy nesetkala a myslím, že by 

je to ani nebavilo. Ti chlapi mají podle mě větší vztah k těm autům a ani jim podle mě tolik nevadí, 

že na nějaký čas vypadnou pryč, protože si myslím, že jsou méně fixovaní na rodinu než ženská. 

(Jana D.) 

 

Stejně jako v předchozí citaci, je i zde přítomné tvrzení ve stylu není zvykem, které se 

přímo dovolává vysvětlení skrze kulturní hledisko, v našem případě skrze genderové 

schéma. Je totiž logické, že pokud se informátorka s některými jevy nesetkává, je pro ni 

těžší si je představit, ačkoli ve skutečnosti nemá důvod domnívat se, že by to nemělo 

fungovat. Může mít prostě jen svou představu vytvořenou na základě toho, s čím se zatím 

ve svém životě potýkala. V této citaci navíc komunikační partnerka na sebe vrství 

stereotypy. Za prvé se domnívá, že řízení kamionu není vhodné pro ženy. Za druhé 

si myslí, že mají muži větší vztah k autům a za třetí zde ještě zmiňuje stereotyp menší 

fixace mužů na rodinu. Je zde tedy tak patrná snaha zdůvodnit své stereotypní uvažování 

dalším stereotypním úsudkem. Stejná informátorka uvádí, že ji dokáže překvapit také muž 

pracující jako prodavač: 

 

Když vidím prodavače v nějakém smíšeném zboží, tak se vždycky na to dívám nějak tak, že tam ten 

chlap tak jako nepatří. Jako, že když už tam je, tak už zase určitě podle mě dělá prostě jinou práci na 

vyšší pozici než by jenom doplňoval třeba zboží. Že je jako v nějaké nadřazené pozici nad těma 

ženskýma. (Jana D.) 
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Komunikační partnerka tak pracuje se stereotypem, který považuje mužskou pracovní sílu 

za kompetentnější a odbornější. Předpokládá tak, že typicky ženská práce, jakou je v naší 

republice práce prodavačky, není pro muže dostačující. Tento její předpoklad nám může 

připomenout, že také námi zkoumané typické ženské zaměstnání administrativní 

pracovnice, bylo mými participantkami shledáno jako povolání, o kterém si muži myslí, že 

jich není hodno.  

 Zkoumání této kategorie mě tedy dovedlo ke zjištění, že mysl mých komunikačních 

partnerek je zahlcena genderovými stereotypy, jež jsou úzce provázány s pracovním trhem. 

Některé informátorky mi dokonce v průběhu rozhovoru daly najevo, že jsou si vědomy 

toho, že na jejich úsudky mají právě takové stereotypy vliv. Bankovní úřednice účastnící 

se mého výzkumu, se mi dokonce svěřila se svou lítostí nad tím, že ačkoli se považuje za 

ženu s otevřenou myslí, snažící se k lidem přistupovat jako k výjimečným individualitám 

a přející si lepší postavení žen ve společnosti, tak si přesto někdy uvědomuje, že jsou v ní 

zakořeněny genderové stereotypy a svým uvažováním občas diskredituje ženy oproti 

mužům. Její uvědomění a sebereflexe poukazuje na to, že samy ženy mohou nevědomky 

„střílet do vlastních řad“ a demonstruje, jak mohou genderové stereotypy působit 

na nazírání na realitu. Díky výsledkům analýzy této kategorie tak můžeme předpokládat, 

že je zde přítomný vliv genderové normy na komunikační partnerky a také možnost jejího 

působení na volbu práce těchto žen. 

3.3.4. Past maturity 

Vzdělání ve své práci považuji za klíčový faktor, který má bezprostřední vliv na budoucí 

profesní směřování. Všechny administrativní pracovnice, které se účastnily mého 

výzkumu, měly středoškolské vzdělání a dokonce se mezi nimi našla jedna vysokoškolačka 

s bakalářským titulem. Pokud jde o obory středních škol, které vystudovaly, tak zde byla 

střední škola přírodovědná, stavební, soukromá podnikatelská, ale naprosto převažovala 

ekonomicko – obchodní akademie, kterou vystudovalo šest mých komunikačních 

partnerek. 

 Ty informátorky, které vystudovaly ekonomickou střední školu, se k ní ve většině 

vyjádřily v tom duchu, že je nějakým způsobem už přímo předurčovala pro budoucí práci 

v administrativě. Jedna účastnice výzkumu ve své reflexi studia této školy navíc poukázala 

také na patrnou feminizaci tohoto oboru: 
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Ta ekonomka byla tehdy strašně žádaná, ale když se na to teď tak dívám, tak mi vlastně dochází, že 

to bylo nastavené hlavně jako škola pro ženské, aby se tam naučily fakt psát na tom stroji a pak dělat 

nějaké ty asistentky a sekretářky. Takže ta škola nás vlastně pak předurčila k takovým klasickým 

administrativním pracím. (Sandra P.) 

 

O tom, že feminizace administrativních zaměstnání má své kořeny již ve vzdělání, je 

přesvědčena i další z mých informátorek: 

Určitě k těm tabulkám, výplatám a excelu mám větší předpoklad než ti kluci, kteří na to nemají ani 

výchovu. A je to i vzděláním. Kluci jdou raději na nějaké technické obory. (Lucie N.) 

Ve svém výzkumu jsem s pomocí informátorek odhalila také zvláštní „neřest“ jimi 

vystudovaných ekonomických středních škol. Tyto školy se totiž díky výpovědím mých 

participantek ukazují jako nedostatečně kvalitní, co se týká přípravy na potenciální 

přijímací zkoušky na školy vysoké, které by pak možná mohly mladé ženy směrovat 

na pracovní dráhu nesouvisející s administrativou nebo by jim minimálně mohly rozšířit 

možnosti na pracovním trhu a posílit také jejich svobodu volby zaměstnání. Pouze dvě 

absolventky střední ekonomické školy uspěly v přijímacím řízení na vysokou školu, ale jen 

jedna z nich školu dokončila. Další informátorky se středním ekonomickým vzděláním se 

mi svěřily s tím, že se jim buď u přijímaček na vybranou VŠ nepodařilo uspět nebo se ze 

strachu z neúspěchu, pramenícího z nízké přípravy dané předchozí školní docházkou, 

o jejich zdolání ani nepokusily. Jenom jedna z těchto žen neměla podle svých slov 

o studium na vysoké škole vůbec zájem, což se ale s jejím přibývajícím věkem změnilo 

a svého odmítavého postoje nyní lituje. Takže zde máme jednu úspěšnou absolventku 

vysoké školy, jednu ženu, která o studium na VŠ nestála a čtyři ženy, které by případně 

o studium na vysoké škole měly zájem, ale nevyšlo jim to. Nedostatečná kvalita výuky 

na střední ekonomické škole se však netýká pouze mých komunikačních partnerek, jelikož 

zde existuje všeobecný problém postupu ze střední školy ekonomického zaměření na 

podobnou vysokou školu (Čermáková, Hašková, Křížková, Linková, 

Maříková, & Musilová, 2000), o kterém jsem se zmínila již v teoretické části svého 

výzkumu. Jako potvrzení tohoto jevu zde uvedu výrok mé informátorky, který vyjadřuje 

její pocity ohledně šancí na přijetí na vysoké škole: 

Tazatelka: Proč jste dále nepokračovala na vysokou školu? 

Informátorka: Protože ekonomická škola nebyla žádná příprava na vysokou školu a my jsme tam 

vůbec neměli matematiku, takže jsem se necítila na nějaké přijímací zkoušky, proto jsem to ani 

nezkoušela. (Sandra P.) 
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Z mé práce vyplývá to, že střední škola ekonomického směru, kterou vystudovala většina 

participantek výzkumu, je nasměrovala k práci administrativních pracovnic hned třemi 

způsoby. Za prvé podle informátorek již na půdě jejich ekonomických škol značně 

převažovaly ženy, čímž patrně započala feminizace, která pak dále pokračuje i v jejich 

zaměstnání. Za druhé se tato škola podle informátorek vyznačuje výukou předmětů, které 

přímo vychovávají budoucí administrativní pracovnice. A konečně za třetí tato škola podle 

získaných výpovědí neposkytuje svým studentkám dostatečně kvalitní vědomostní základ, 

který by jim umožnil navazující studium na vysoké škole a nabídnutí jiných variant práce 

do budoucna. 

S neúspěchem v navazujícím studiu vysoké školy se však nepotýkaly pouze 

absolventky ekonomické školy, ale také tři zbylé informátorky. Jedna z nich se sice na 

vysokou školu dostala, ale neudržela se na ní: 

Pokračovala jsem na Ostravskou univerzitu na přírodovědnou fakultu. Jenže jsem se neučila 

a vyhodili mě ze školy. (Petra L.) 

 

Absolventka stavební střední školy se na vysokou školu nedostala. To samé platí pro 

absolventku střední podnikatelské školy: 

Hlásila jsem se na pedagogickou fakultu do Ostravy, ale bohužel jsem neprošla výběrovým řízením. 

(Zuzana O.) 

Většina participantek mého výzkumu se v době svého studia domnívala, že jim 

maturita bude na pracovním trhu stačit, později se však přesvědčily o tom, že by jim 

studium na vysoké škole zajistilo lepší pracovní vyhlídky. Zajímavé je tak to, že 

se všechny mé komunikační partnerky, které nevystudovaly vysokou školu, shodují v tom, 

že toho litují a některé z nich přehodnocují své dřívější volby s tím, že by nyní studiu 

vysoké školy přikládaly větší váhu. Domnívají se totiž, že je jejich pouze střední vzdělání 

nějakým způsobem omezuje a maturita tak zde představuje past, která poskytla mým 

komunikačním partnerkám iluzi, že už jsou pro vstup na trh práce dostatečně připraveny. 

Některé informátorky dokonce přímo uvedly, že je jejich pouze středoškolské vzdělání 

brzdí v postoupení na vyšší pozici nebo že díky němu nemohou sehnat práci, která by je 

víc bavila. V této části práce jsme si tedy ověřili to, že zaměstnání mých komunikačních 

partnerek úzce souvisí s tím, jaké mají vzdělání. S tím, kdo na vzdělání mých informátorek 

mohl mít vliv, se seznámíme v následující kategorii.  
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Sílu vlivu vzdělání bych chtěla doložit také v souvislosti s dřívějšími pracovními 

zkušenostmi mých informátorek. Co se týká předchozí praxe mých komunikačních 

partnerek v administrativě, tak pouze tři z nich neměly před svým současným zaměstnáním 

s touto prací zkušenosti. Dalo by se tedy do jisté míry předpokládat, že mohly být svou 

předchozí zkušeností ovlivněny buď směrem k vyhledávání podobné práce, nebo naopak. 

Nicméně se zde ukázalo, že v momentě prvních pracovních zkušeností už byla pracovní 

dráha mnoha mých informátorek více méně předurčená právě jejich vzděláním. Nejedna 

komunikační partnerka shledala své předchozí zkušenosti v administrativě jako nezáživné, 

nepřála si na podobné pozici dále pracovat, a přesto si kvůli svému neúspěchu na 

pracovním trhu nenašla jinou práci. Z mého výzkumu překvapivě nevyplynul žádný 

významný vliv předchozí praxe v administrativě na to, zda bude mít jejich budoucí práce 

administrativní charakter. Moje komunikační partnerky totiž většinou nastoupily do své 

současné práce bez ohledu na to, zda je dřívější práce v administrativě bavila nebo ne. 

Domnívám se tak, že větší vliv na jejich volbu administrativní práce mělo jejich vzdělání. 

3.3.5. Mamka, teta, kamarádka 

Původně jsem se v této části práce chtěla zabývat vlivem blízkých osob jak na studijní 

směřování, tak na volbu zaměstnání mých komunikačních partnerek. Jelikož jsem se však 

v průběhu konání rozhovorů nesetkala s žádnou výpovědí svědčící o přímém vlivu 

blízkých osob na výběr konkrétního zaměstnání těchto žen, nezbývá mi nic jiného než 

se věnovat pouze vlivu těchto lidí na studijní směřování mnou dotazovaných 

administrativních pracovnic. Záhy jsem však stejně narazila na intenzivní propletení 

vzdělání a zaměstnání, čímž se vlastně ukázalo, že vliv blízkých osob na zaměstnání mých 

informátorek je zde patrný, ale nepřímý, skrze vzdělání. Matka, teta a kamarádka, vychází 

z mého výzkumu jako tři zásadní osobnosti, které měly klíčový vliv na studijní ubírání 

mých komunikačních partnerek. Již v teoretické části jsme se dozvěděli, že je vzdělání 

zásadním faktorem, který předurčuje budoucí pracovní kariéru (Křížková, Maříková, 

Hašková, & Formánková, 2011). Takže lidé, kteří nás ovlivňují v pohledu na studium, už 

nás vlastně přímo směrují do určitého typu profese. Ve svém výzkumu jsem dospěla 

k tomu, že se rodiče snažili v otázce studijního zaměření ovlivnit převážnou většinu mých 

komunikačních partnerek a často se jim to také podařilo.  

Pokud jde o způsob, jakým rodiče nebo jiní blízcí lidé ovlivňují výběr studijního 

oboru či volbu studia vůbec, tak rozlišuji dva možné způsoby působení na komunikační 

partnerky. Buď jsem se zde setkala s pozitivním působením, kdy rodiče a jiní blízcí lidé 
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informátorku směrovali k volbě určitého studijního oboru nebo s působením negativním, 

kdy tito lidé informátorkám zakázali nebo rozmlouvali studijní obory, které se zároveň 

neshodovali také s jejich představami. 

 Co se týká vlivu rodičů na informátorky při výběru středních a vysokých škol, tak 

je zde patrné, že rodiče participantek více prosazovali svou moc, pokud šlo o volbu střední 

školy a co se týká vysoké školy, tak nechávali svým dcerám už poněkud volnější ruce. 

Může to být dáno jednak tím, že většina rodičů mých komunikačních partnerek nemá 

vysoké vzdělání, a proto nemají ani od svých potomků vysoká očekávání a jednak tím, že 

v době nástupu na vysokou školu už jsou jejich dcery dospělými ženami, takže jim rodiče 

buď projevují větší respekt a věří jejich vlastním úsudkům nebo už prostě nad nimi 

nedisponují takovou mocí. Jsou však i případy, kdy rodiče neztrácí vliv ani při 

rozhodování ve volbě vysoké školy. Informace o vlivu rodičů na výběr vysoké školy jsem 

získala konkrétně od dvou komunikačních partnerek. V prvním případě rodiče působili 

na výběr střední školy své dcery pozitivně pomocí příkazu a na výběr vysoké školy 

negativně prostřednictvím zákazu. Jedná se o rodiče, kteří se velmi rozhodně postavili již 

k výběru střední školy mé informátorky, zachovali si svůj vliv na ni a aktivně se postavili 

také k jejímu výběru vysoké školy a zakázali tak své dceři pro ně nežádoucí obor: 

 

No, tak školu mi jednoznačně vybrali rodiče. Střední škola byla předem daná, to byla vlastně třetí 

generace na stejné škole a potom na vysokou mě mamka směřovala na ekonomku. Ale tím, že já 

jsem se chtěla ubírat na tu vojenskou, což se rodičům nelíbilo a zakázali mi to, tak kompromis byla 

historie, která mě bavila vždycky. (Lucie N.) 

 

Ve druhém případě se jedná o pozitivní a přetrvávající (matka má na svou dceru vliv i v 

době, kdy už je dospělá a rozhoduje se ohledně studia na vysoké škole) vliv při 

rozhodování pro konkrétní obor vysoké školy. Matka komunikační partnerky se významně 

podílela na jejím rozhodnutí pro studium přírodovědné školy orientované na ochranu 

životního prostředí: 

 

Tazatelka: Proč jste se rozhodla pro studium daného oboru? 

Komunikační partnerka: No, tak mamka to chtěla. Říkala, že to bude mít asi dobré uplatnění… 

Mamka mě totiž ovlivnila úplně na sto procent se vším všudy. Myslím si, že špatně, ale zase lepší 

něco než nic. Určitě to se mnou myslela dobře, ale teď bych se rozhodla asi pro ekonomku, to má 

takové nejširší uplatnění si myslím. Mamka ze mě chtěla asi mít ekoložku nebo tak. 

(Petra L.) 
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Za další zajímavý jev považuji to, že pokud jde o rodiče, tak jsem se setkala 

v převážné většině případů spíše s informacemi, které vypovídaly o zasahování matek do 

výběru školy než o zásahy ze strany otců. Příčina může být v tom, že v naší společnosti 

je matka tou osobou, která s dětmi tráví více času než díky pracovnímu vytížení často 

nepřítomný otec a může se tak více podílet na jejich dílčích krocích směrem k „vylétnutí 

z hnízda“. Setkala jsem se tak pouze s jednou výpovědí, která přímo zmiňovala názor otce 

na volbu povolání a poukazovala tak na jeho snahu o pozitivní působení na dceru: 

 

Jako taťka chtěl, ať jdu na gympl, ale pak byl rád, že jsem šla na obchodku, protože k tomu gymplu 

bych spíše potřebovala tu vysokou školu. Vím, že tehdy by se jim líbilo, kdybych byla právnička. 

(Jana D.) 

 

 Zvláštním stylem rodičovského působení na informátorky byl jejich negativní vliv, 

tedy například odrazování od studia těch oborů, jež by vedly k pracím, o které jejich dcery 

měly zájem, ale které se rodičům zdály být pro „křehké“ dívky příliš namáhavé. Konkrétně 

se jednalo o odrazování od práce zdravotní sestry, která je stejně jako práce 

administrativních pracovnic také značně feminizovaná (Křížková & Sloboda, 2009), ale 

patrně neodpovídá představě o pohodlí, jež si rodiče informátorek pro své dcery 

představovali. Dvě komunikační partnerky se tak nechaly rodiči odradit od práce zdravotní 

sestry, o které snily, aby se posléze staly administrativními pracovnicemi. Zde přikládám 

citaci jedné z nich: 

 

No tak mamka chtěla, abych studovala tu ekonomku. Jinak jsem chtěla být zdravotní sestřička, ale 

od toho mě doma odrazovali a říkali mi, že jsem na to příliš drobná a prostě se jim nelíbila ta moje 

vize, tak mi říkali, že budu tahat staré lidi, budu nemocná na záda a tak, takže to se jim podařilo mi 

to zhnusit. (Sandra P.) 

 

Dalším jevem, který se mi v mé práci podařilo odkrýt je to, že matky některých 

mých komunikačních partnerek, se několikrát projevily tendencí nasměrovat svou dceru 

na podobnou cestu, jíž se kdysi také samy vydaly.  Tento způsob pozitivního působení 

může poukazovat například na to, že jsou s touto cestou spokojené a domnívají se, že s ní 

budou spokojené i jejich dcery nebo na to, že tuto cestu považují za společensky vhodnou.  
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Tazatelka: Proč jste si vybrala danou školu? 

Komunikační partnerka: Protože moje mamka je podnikatelka a chtěla, abych taky pak v něčem 

podnikala. A na té škole je cestovní ruch, takže jsem mohla dělat cokoliv, co by se týkalo toho 

cestovního ruchu nebo podnikání. (Zuzana O.) 

 

Střední škola byla předem daná, to byla vlastně třetí generace žen na stejné škole. (Lucie N.) 

 

Pokud jde o zkoumání vlivu ostatních blízkých osob, tak z mého výzkumu vyplývá 

spíše jejich méně podstatný vliv na výběr školy oproti rodičům. Komunikační partnerky 

se sice zmiňovaly o tom, že se svými kamarádkami a jinými blízkými osobami svou 

budoucnost a s tím související studium probíraly, ale těmi, na jejichž názorech záleželo 

nejvíce, byli rodiče a hlavně tedy matky. Přece se však dvě komunikační partnerky 

vyjádřily ve prospěch klíčového vlivu jiných blízkých osob na jejich studijní dráhu než 

rodičů. Jednu komunikační partnerku ovlivnila její teta tím, že v jejím bytě díky její dobré 

vůli našla v počátcích svého studia útočiště a podporu. Pro druhou ženu sehrála zásadní 

roli pro změnu volba studijního oboru její kamarádky: 

 

Pamatuju si, že jsem hleděla, kam půjde moje nejlepší kamarádka na školu. Ta šla teda na tu 

ekonomku, tak to pak pro mě bylo jasné (smích). (Kateřina Z.) 

 

 Při analýze vlivu blízkých osob na studijní dráhu mých komunikačních partnerek 

nechci opomenout ani ty výpovědi, které svědčí ve prospěch svobody volby jednotlivých 

žen. Konkrétně jsem se s takovým charakterem výpovědí setkala u dvou komunikačních 

partnerek. Jedna z nich popisovala, že měla ve výběru střední školy už prostě jasno stejně 

jako v tom, že nechce pokračovat na vysokou školu a rodiče jí v tomto rozhodnutí nijak 

nebránili. Druhá komunikační partnerka rovněž mluvila o tom, že svoboda volby a s tím 

spojená zodpovědnost za to, jakou pro sebe zvolí cestu, ležela výhradně na jejích bedrech 

a vyjádřila se o toleranci a bezpodmínečné podpoře ze strany své matky: 

 

Já jsem vlastně vyrůstala jenom s maminkou, která mě vždycky komplet podporovala ve všem, co 

jsem se rozhodla dělat a já jsem jí za to strašně moc vděčná. 

(Radka V.) 

 

Jak je tedy z citace uvedené výše vidět, tak existují případy, ve kterých se nevyskytuje ani 

pozitivní forma nátlaku v podobě přemlouvání nebo nucení ke studiu na vybrané škole ani 
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negativní forma v podobě rozmlouvání nebo zákazu rodiči či blízkými nežádoucí školy. 

V mém výzkumu však celkově naprosto převažovaly ze strany rodičů a blízkých takové 

postupy, které měly na mé komunikační partnerky vliv.  

Co se týká vlivu blízkých osob na výběr školy mých informátorek jako budoucích 

administrativních pracovnic, pak jsem ve svém výzkumu došla k závěru, že je tento vliv 

značný. V mé práci měl tendenci projevovat se v různé intenzitě od jemných doporučení 

a směrování k žádoucí škole nebo naopak rozmlouvání školy nežádoucí až po vyložené 

a nesmlouvavé příkazy a zákazy studijních záměrů. Můžeme samozřejmě podotknout, že 

od určité chvíle má většina žen možnost „postavit si hlavu“ a dělat jednoduše to, co samy 

uznají za vhodné. Musíme však uvážit, že samotný akt postavení si hlavy je už však 

záležitostí, která vyžaduje více úsilí a svobodu volby tak činí obtížnější. Samozřejmě je 

důležité brát v potaz také povahu jednotlivých žen a to, nakolik si do volby školy nechají 

„kecat“. Zabývání se povahou jednotlivých žen a tím, jak moc jsou ovlivnitelné, však 

nebylo předmětem mého výzkumu. Ze zjištěných závěrů však vyplývá, že vliv blízkých 

osob můžeme považovat za faktor, který se na cestě mých komunikačních partnerek 

k práci v administrativě podílel, a který tak mohl určitým způsobem omezovat svobodu 

volby jejich zaměstnání. 

3.3.6. Hračky, knihy, oblíbené postavy 

V rozhovorech, které jsem vedla, jsem se rozhodla svou pozornost zaměřit také na to, 

čemu se mé komunikační partnerky věnovaly v dětství. Konkrétně mě zajímalo, s jakými 

hračkami si hrály, jaké knihy a televizní pořady sledovaly, a které reálné nebo smyšlené 

postavy byly jejich idoly. Svůj zrak jsem zde upřela z toho důvodu, že hračky a knihy, jak 

už jsem předeslala v teoretické části, představují významné socializační činitele. Hračky 

spolu s knihami reprodukují genderové stereotypy a mohou mít vliv na rozvíjení různých 

vlastností a schopností, tím pádem také mohou ovlivňovat volbu budoucího zaměstnání 

mých informátorek (Renzetti & Curran, 2003).  

 

a) Hračky 

Podle Giddense jsou hračky v duchu genderových stereotypů rozdělovány na chlapecké, 

dívčí a neutrální s tím, že dívky pravděpodobněji sáhnou po genderově neutrálních nebo 

chlapeckých hračkách než chlapci po hračkách dívčích (Giddens, 1999). Většina mých 

komunikačních partnerek mi v rozhovoru vyprávělo o tom, že si v dětství hrály jak 

s autíčky, tak s panenkami. To, že si dívky hrají s autíčky, není ničím zvláštním. Na fakt, 
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že si dívky v určitém období svého dětství vybírají genderově nestereotypní hračky, 

už bylo upozorněno (Renzetti & Curran, 2003). Pokud však komunikační partnerky 

mluvily o tom, že si hrály s autíčky, tak také většinou tvrdily, že dříve nebo později začaly 

upřednostňovat panenky. Žádná moje komunikační partnerka však nepopsala jev opačný, 

tedy dřívější preferenci typicky dívčích hraček, která by byla vystřídána preferencí hraček 

typicky chlapeckých. Jedna moje komunikační partnerka uvedla, že si k panenkám dlouho 

nemohla najít vztah, a proto jí v dřívější fázi dětství bavila spíše hra s autíčky: 

 

Hrála jsem si s autíčkama, panenky jsem dlouho nesnášela a až o dost později mě začalo víc bavit si 

hrát s nima. (Sandra P.) 

 

Trend dřívější preference stereotypně chlapeckých hraček přecházející v upřednostňování 

hraček stereotypně dívčích, by zde mohl poukazovat na zvyšující se intenzitu genderové 

socializace v průběhu dětství, kdy mohl být počáteční vliv rodičů na výběr hraček později 

posílen také vlivem vrstevníků, školních institucí nebo například věkem zesilující 

vnímavostí dětí vůči genderově stereotypizujícím reklamám a jiným mediálním obsahům.  

Pokud se kromě hraček podíváme také na samotný aspekt dětské hry jako takové, 

tak zjistíme, že mezi oblíbené aktivity mých komunikačních partnerek patřily také různé 

hry v přírodě nebo provozování sportů a to jak aktivně, tak pasivně. Některé se také rády 

věnovaly konstruktivním a logickým hrám jako je stavění stavebnic či puzzle. 

Tyto informátorky tak měly možnost realizovat se mimo sféru genderových stereotypů 

a rozvíjet svou kreativitu a logické uvažování. Nesmíme však opomenout fakt, že pouze 

jedna z mých komunikačních partnerek v rozhovoru neuvedla hru s panenkami. Takže 

si skoro všechny ve hře osvojovaly vlastnosti nutné pro budoucí péči o vlastní dítě. 

Zároveň mi také dvě komunikační partnerky řekly, že je bavilo panenky různě oblékat 

a upravovat, čímž vlastně podněcovaly budoucí péči o svůj vlastní vzhled, aby tak později 

potvrzovaly genderový stereotyp týkající se ženského zaměření na zevnějšek 

(Renzetti & Curran, 2003). 

 Jedna z mých komunikačních partnerek mě informovala o tom, že si v dětství hrála 

s hračkami, které přímo souvisí s pracovní náplní administrativní pracovnice. Tento fakt mi 

přišel velice zajímavý, a proto zde její výrok cituji: 

 



46 
 

Moje maminka pracovala na poště, takže jsem milovala poštovní razítka a hrála jsem si s nima na 

poštu, na banku nebo že prostě sedím na nějakém úřadě a razítkuju a schvaluju papíry. (smích) 

(Radka V.) 

 

Nemůžeme přesně vědět, do jaké míry ovlivňují určité faktory (v tomto případě hračky) 

lidské volby. Z výše uvedené citace tak můžeme vliv hraček interpretovat jako úsměvnou 

náhodu nebo jako determinující a nezvratný činitel. Já jsem se rozhodla interpretovat jej 

jako jeden z mnoha vlivných faktorů, který mohl například spolu s vlivem vzoru v podobě 

matky přispět k budoucí volbě zaměstnání mé komunikační partnerky.  

 

 

 

b) Knihy 

Pokud se podíváme na vliv knih na mé komunikační partnerky, tak se většina z nich 

vyjádřila způsobem, který vypovídal o tom, že v nich knihy zanechávaly nadšení a nějaký 

podnět k přemýšlení. Vyjádření jedné z knihami zasažených komunikačních partnerek zní 

takto: 

 

Vím, že jsem byla úplně unešená z Belly a Sebastiana a vlastně všechno, co jsem četla, ve mně něco 

zanechalo a vždycky jsem se s těma hrdinama nějak ztotožňovala. (Sandra P.) 

 

Další komunikační partnerka byla knihou tolik nadšena, že mi svěřila své dětské přání být 

součástí party dětí tak jako v knize Děti z Bullerbynu. V mém výzkumu tak knihy jasně 

projevily svou moc a ukázalo se, že u mých informátorek v dětství vzbuzovaly emoce, 

různá přání a také touhu po ztotožnění se s jejími hrdiny či hrdinkami. Zároveň se však 

v otázce knih neprojevila žádná genderově stereotypní preference knih mých informátorek, 

jelikož mezi jejich oblíbenými knihami nebyla žádná vyloženě dívčí kniha a jedna 

participantka výzkumu dokonce vyjádřila své nadšení z knihy Vinnetou.  

 

c) Oblíbené postavy 

V předchozím odstavci jsme již načrtli otázku ztotožňování se s dětskými hrdiny. 

Nyní se však vymaníme z knižní vazby a podíváme se na to, jak mohly moje informátorky 

v dětství ovlivňovat rozličné postavy, se kterými se setkaly třeba i na televizní obrazovce 

nebo kdekoliv jinde. V průběhu rozhovorů mi jedna komunikační partnerka přímo sdělila, 

že byla v dětství přesvědčena o tom, že je princezna: 
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Jak jsem byla úplně malá, tak jsem si myslela, že jsem princezna, a že tady jsou jako všichni ostatní 

od toho, aby mě prostě dělali šťastnou. (smích) (Sandra P.) 

 

Další komunikační partnerka uvedla, že si ráda hrála na vílu Amálku, ale v žádném jiném 

vyjádření tak silné ztotožnění se s dětským hrdinou či hrdinkou jako ve výše uvedené 

citaci, nevyplynulo. Byla zde však stále patrná záliba v postavách princezen, které naprosto 

vévodily nad jinými postavami. Pouze jedna komunikační partnerka neuvedla, že se jí 

líbily princezny, když jako svou oblíbenou postavu uvedla pouze Krtečka. Oblibě se 

v rozhovorech těšila také postava Popelky, kterou přímo zmínily dvě komunikační 

partnerky. Jedna z nich našla v Popelce zalíbení z důvodu její vizuální proměny, čímž se 

opětovně dostáváme k otázce možného upínání žen na vzhled (Renzetti & Curran, 2003): 

 

Hodně se mi líbila Popelka, že z takového ošklivého káčátka se stala taková kráska. (Zuzana O.) 

 

Druhé komunikační partnerce imponovala tato pohádková postava tím, že našla svou lásku 

a z obyčejné dívky to „dotáhla“ až na princeznu: 

 

Třeba i Popelka se mi líbila, jo, že prostě taková obyčejná holka a ve finále se do ní zamiloval princ 

a stala se princeznou. (Jana D.) 

 

Mohlo by se nám až zdát, že výše citovanou participantku výzkumu uchvacuje jakýsi 

mocenský a sociální vzestup její oblíbené hrdinky. Vzestup, který absolvovala díky tomu, 

že se do ní zamiloval muž. Představa o závislosti ženina postavení na postavení muže by 

zde mohla pramenit z toho, že v tradiční rodině docházelo k povznesení ženy na sociální 

status jejího muže (Lenderová, 1999).  

Analýzou kategorie hračky, knihy, oblíbené postavy jsem dospěla ke zjištění, že si 

moje komunikační partnerky v dětství rády hrály s panenkami a měly rády princezny, což 

by odpovídalo povaze genderově stereotypní ženské socializace (Renzetti & Curran, 2003). 

Jako důležité v této kategorii se mi však zdá také poukázat na to, že mnoho mých 

informátorek mělo také rádo hru s autíčky, sportovní hry nebo třeba pobyt v přírodě, což 

o jejich výhradně genderově stereotypní socializaci nevypovídá. Pokud jde o knihy, tak 

informátorky upřednostňovaly ty, které jsou běžně určené také pro chlapce 

(Bella a Sebastian, Děti z Bullerbynu) nebo možná dokonce spíše pro ně (Vinnetou). 

Oblíbené televizními postavy mých informátorek byly také často určené spíše pro smíšené 
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publikum (Tom a Jerry). Z analýzy celé kategorie tedy vyvozuji to, že moje komunikační 

partnerky spíše neprošly ryze genderově stereotypní socializací a působily tak na ně docela 

genderově rozmanité hračky a knihy. Takže můžeme předpokládat, že se u nich v dětství 

také rozvíjely rozmanité vlastnosti a schopnosti. Pouze v otázce oblíbených postav 

informátorek jsem se setkala s jejich výhradním zaměřením na typicky dívčí postavy, 

jakými jsou třeba princezny. Skrze postavu princezny jsem se dokonce v jedné výpovědi 

dostala až k její možné provázanosti s prací v administrativě:  

 

Tazatelka: Proč si myslíte, že tolik žen pracuje v administrativě? 

Komunikační partnerka: Já si myslím, že přijímají takovou tu roli, že chtějí mít nějakého skvělého 

chlapa jako rytíře, o kterého se můžou opřít, a který se o ně postará a ony asi ví, že by měly taky 

pracovat a něco přinášet do toho vztahu, tak dělají tohle. (Sandra P.) 

 

Komunikační partnerka tak zde vykresluje administrativní práci jako činnost hodnou 

princezny. Toto poukázání na podobnost mezi postavou princezny a administrativní 

pracovnicí však beru s rezervou a danou citaci jsem zde použila hlavně z toho důvodu, že 

jsem chtěla ukázat, jak si moje komunikační partnerka svým vlastním způsobem vysvětluje 

některé společenské jevy včetně feminizace administrativních pozic. Důležité je také to, že 

tento citát poukazuje na informátorčino uvědomění si vlivu představ vybudovaných 

v dětství. Ať už k těmto dětským představám dospějeme hraním, čtením nebo obdivem 

vůči nějaké skutečné či fiktivní postavě, je důležité si uvědomit, že na nás mohou působit 

i dlouho poté, co jsme si je osvojili, a že zdaleka nejsme tak suverénními subjekty, jak 

se můžeme domnívat. 
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3.3.7. Spokojeny v rámci možností 

Otázkou spokojenosti participantek mého výzkumu ve vztahu k jejich práci 

v administrativě jsem se rozhodla zabývat z toho důvodu, jelikož předpokládám, že člověk, 

který je ve své práci spokojený, v ní pravděpodobněji bude zůstávat ze své vlastní vůle než 

kvůli přičinění jiných okolností, tedy například z důvodu finanční tísně či nedostatečného 

vzdělání pro práci v jiné oblasti. Spokojenost žen v této práci tak bude v mém pojetí 

argumentem, hovořícím ve prospěch svobodné volby tohoto povolání. U těch 

komunikačních partnerek, které se vyznačují spíš svou nespokojeností v práci, mě bude 

dále zajímat to, proč si takovou práci vlastně vybraly a z jakého důvodu v ní setrvávají. 

Půjde mi zde především o to rozklíčovat faktory, které na mnou vybrané administrativní 

pracovnice působí a mohou na ně vyvíjet tlak pro nastoupení do tohoto zaměstnání nebo 

pro setrvání v něm. Přičemž působení heteronomních faktorů, považuji za argument 

hovořící spíše v neprospěch svobodné volby zaměstnání. 

 V průběhu konání rozhovorů s mými informátorkami jsem u všech narazila na 

nějaké výhrady, které se týkají jejich práce. To, že si mé informátorky přejí na pracovišti 

něco změnit, považuji za zcela normální a spíše by mě překvapilo, kdyby žádné podněty 

k řešení neměly. Na základě informací, jež mi mé komunikační partnerky poskytly, však 

vyšlo najevo, že pouze dvě z nich jsou se svou prací spokojené bez nějakých významných 

výhrad. To tedy znamená, že jim vyhovuje práce v administrativě jako taková a vyhovuje 

jim i to, jakým administrativním činnostem se ve své pracovní době věnují. Výhrady 

některých účastnic výzkumu však považuji za velice významné, jelikož zde nejde pouze 

o návrhy ke změně určitých byrokratických postupů nebo záležitostí detailnější a méně 

významné podoby. Tyto výhrady se totiž týkají přímo charakteru jimi vykonávané práce 

jako takové.  

 Tři moje informátorky se o své práci vyjádřily vyloženě jako o zbytečné nebo 

nezáživné. Jedna administrativní pracovnice se mi svěřila se svým pocitem vykonávání 

určitých pracovních úkonů nadarmo a bez zpětné vazby:  

 

Někdy mi připadala ta práce zbytečná…Takže člověk něco zpracovává a předem ví, že stejně 

ta odpověď přijde záporná a to jeho snažení nebude dále využito. (Kateřina Z.) 

 

Další účastnice výzkumu se rovněž vyjádřila o zbytečnosti dané práce:  
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V rámci možností jsem s tím spokojená. (odmlka) Jako upřímně nevidím v tom žáden přínos 

v té práci, přijde mi to jako nesmyslná práce, no. (Pavla K.) 

 

U této informátorky jsem stejně jako u mnohých dalších, zaznamenala snahu nejprve 

předeslat, že jsou s prací spokojené, ale s tím, že se po chvíli začaly vyjadřovat spíše 

ve prospěch své nespokojenosti. S tím souvisí také mluvení o spokojenosti v duchu tvrzení 

v rámci možností, kterým se nejedna komunikační partnerka dovolávala například svého 

nízkého vzdělání, nízké praxe nebo jiných omezení, aby doložila, že si na svou práci 

nestěžuje, neboť nemá z čeho vybírat. Za faktory, které zužují rámec možností mých 

komunikačních partnerek a nějakým způsobem tak omezují jejich svobodnou volbu, 

považuji faktory, které jsem nazvala následovně: jediná pracovní příležitost, potřeba 

jistoty a konflikt mezi očekáváním a realitou. Na tyto čtyři faktory se dívám jako na 

omezující z toho důvodu, že jsou v prvním případě způsobeny nedostatečným vzděláním 

nebo praxí informátorek, ve druhém případě jejich nedostatečným finančním zajištěním 

a s tím souvisejícím strachem ze ztráty zaměstnání a ve třetím případě třeba i neférovým 

jednáním zaměstnavatele, který své potenciální zaměstnankyni popíše její budoucí 

pracovní náplň nedostatečně nebo klamně. Oproti těmto čtyřem faktorům, jež v mých 

očích působí na participantky výzkumu spíše z vnějšku a omezujícím způsobem, uvádím 

faktor nazvaný zpestření jako cesta z monotónnosti administrativních úkonů. Tento faktor 

nemá heteronomní povahu, protože vychází z individuální schopnosti mých informátorek 

najít si ve své práci něco, co je bude bavit. Těchto pět faktorů tak spolu různým stylem 

působí pro setrvání mých komunikačních partnerek na jejich dosavadní administrativní 

pozici. Nyní se tedy podíváme na tyto faktory, které s prací nespokojené informátorky 

motivují k jejich setrvání v daném zaměstnání. 

 

  

a) Jediná pracovní příležitost  

Většina dotazovaných administrativních pracovnic se vyjádřila, že do své současné práce 

nastoupila z toho důvodu, že to byla jediná práce, kde byly na základě pracovních 

pohovorů přijaty. Do daného zaměstnání v takové situaci také některé komunikační 

partnerky vstoupily s nadějí, že si ještě v budoucnu najdou něco lepšího:  
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Jenže jinde většinou chtějí třeba pět let praxe nebo tři roky minimálně. Já mám smlouvu do roku 

2017, takže si říkám, že to třeba vydržím a pak už budu mít tu praxi nebo začnu podnikat, ale ještě 

teda nemám představu v čem. (Zuzana O.) 

 

Výše citovaná informátorka rovnou uvádí důvod, proč si nemůže sehnat jinou práci. Tím, 

co ji zde omezuje je její nedostatečná praxe. Také ostatní účastnice vyjadřovaly své 

pochyby o tom, že by mohly být v hledání pro ně lukrativnější práce úspěšné. Jako brzdu 

svého kariérního rozvoje nejčastěji viděly právě nedostatek praxe nebo vzdělání. 

Nezapomněly se však také zmínit o lokální problematice severomoravského trhu práce, 

v němž všechny moje informátorky žijí. Ten je proslulý svou vysokou nezaměstnaností 

(ČSÚ, 2013, a), takže je logické, že mé informátorky co se týče jejich naděje na nějaké 

možné lepší zaměstnání, projevují značnou skepsi: 

 

Intenzivně si nic jiného nehledám, protože tak nějak podvědomě vím, že jako není ta práce, jo. 

Ale říkám si, že kdyby se naskytlo něco jiného, tak do toho jdu. Ale zase začínat v mém věku někde 

a nemít tu jistotu, takže jako je to těžké. (Pavla K.) 

 

b) Potřeba jistoty  

Slova mé informátorky citované výše obsahují také další významný faktor, který jsem 

ve svém výzkumu identifikovala jako brzdu změny zaměstnání. Tímto faktorem je touha 

po jistotě, zvyk a všeobecný strach zkoušet něco nového. Touha po jistotě je přirozeně 

ještě silnější, pokud je daná osoba ve finanční tísni a potřebuje stálý měsíční příjem. 

Tyto aspekty se projevily ve výpovědi mé informátorky, která nechce změnit zaměstnání 

s ohledem na zajištění budoucnosti své dcery:  

 

Kdybych tolik nepotřebovala peníze, tak určitě nehledám tuhle práci, ale vzhledem k tomu, že mám 

hypotéku a dítě, které snad půjde na vysokou, tak se té práce držím z finančních důvodů. (Sandra P.) 

 

Mateřství s sebou však na mé informátorky nepůsobilo pouze tím, že probouzelo jejich 

touhu po jistotě. Podporovalo také snahu participantek výzkumu vybírat si takové 

zaměstnání, které jim umožní co nejefektivnější organizaci času právě s ohledem na dítě. 

Mateřství tak dokonce v jednom případě vedlo k upuštění od vlastních pracovních priorit 

ve prospěch dítěte: 
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Po ukončení mateřské dovolené jsem měla vlastně tři nabídky. Jedna byla vlastně tady tahle pozice 

asistentky, druhá byla v automobilovém průmyslu v Ostravě a třetí byla ve farmaceutické 

společnosti, kam jsem strašně chtěla, kde bych dělala koordinátorku zahraničních vztahů. 

Ale musela jsem myslet prakticky. Cesta tam by mi zabrala čtyřicet minut a já jelikož vyzvedávám 

malou, tak jsem volila jinak, než kdybych ji neměla. (Radka V.) 

 

c) Konflikt mezi očekáváním a realitou 

Ve výzkumu jsem narazila ještě na další důvod toho, proč moje informátorky vstoupily 

do zaměstnání, ve kterém ve finále nejsou spokojeny. Tímto důvodem se ukázal být rozpor 

mezi očekáváním a realitou. Některé moje komunikační partnerky věřily v to, že je daná 

práce bavit bude: 

 

Protože jsem pracovat chtěla a když se mi naskytla ta možnost, tak jsem to chtěla vyzkoušet, 

myslela jsem si, že mě to bude bavit, a že to nebude taková katastrofa. (Jana D.) 

 

Jedna z mých informátorek si dokonce podle názvu pozice, na níž byla přijata a podle 

předchozí dohody, představovala úplně jinou náplň práce, než jakou nakonec vykonává: 

 

No protože to znělo super. Ta pozice vypadala úplně moc pěkně. Taky jsem čekala, že mě tam něco 

naučí. Původně to mělo být tak, že jsem měla být více samostatná… Ty činnosti jsem 

si představovala úplně jinak, no… Předtím jsem si myslela, že lidské zdroje znamenají úplně něco 

jiného… Asi jsem čekala více práce s lidma a méně papírů. (Petra L.) 

 

d) Zpestření jako cesta z monotónnosti administrativních úkonů 

Ve svém výzkumu jsem přišla na to, že některým mým komunikačním partnerkám je 

vlastní najít si na jinak pro většinu z nich poměrně nezáživné práci něco, co pro ně bude 

nějak zajímavé a na co se budou do práce těšit. Objevují tak ve své práci různé formy 

zpestření, které mohou mít určitě také vliv na to, proč v práci zůstávají. Jedna moje 

informátorka pracující na katastru, se přímo vyjadřuje o tom, že nebýt protikladu ke 

kancelářské monotónnosti, kterou pro ni představuje práce například s pozemkovou knihou 

nebo jinými historicky cennými a zajímavými dokumenty, byla by v práci nešťastná: 

 

Odejít do toho archivu je mnohem víc fyzicky namáhavé, ale mnohem zajímavější a ten čas pak tak 

nějak rychleji utíká. Kdybych neměla tu možnost to střídat, tak bych byla asi nešťastná. Když 

střídám tu činnost, tak je to lepší. (Dagmar V.) 

 



53 
 

Také u dalších administrativních pracovnic, které se na mém výzkumu účastnily, jsem 

zaznamenala snahu o hledání nějaké činnosti, která je na chvíli vytrhne z kancelářské 

rutiny. Setkala jsem se tak například s tím, že některé moje informátorky, jejichž práce 

zahrnovala krom péče o dokumentaci také určitou komunikaci s klienty, byly za tuto 

interakci s nimi vděčné a těšily se na ni: 

 

Tak jsem ráda, když za mnou někdo přijde, protože ráda komunikuju a je to zase něco jiného než 

pořád jenom sedět u toho počítače a valit tam pořád ty stejné úkony. (Kateřina Z.) 

 

Asi u tří administrativních pracovnic se mi pak podařilo objevit zajímavý jev. Ukázalo 

se totiž, že mají paradoxně radost z některých neočekávaných komplikací, které je nutí 

změnit přístup, řešit danou záležitost víc do hloubky nebo hledat možná řešení úplně 

inovativním způsobem. Komplikace tohoto typu pak pro ně vlastně znamenají nové výzvy 

a možnosti, jak projevit papírováním často potlačovanou kreativitu. Komplikace tak 

představují další z únikových cest z prostoru zvaného monotónnost či rutina. O své zálibě 

v řešení neočekávaných komplikací vypovídá například pracovnice okresního soudu: 

 

Líbí se mi třeba to, když mám zakázku, která na první pohled vypadá, že už ji nemůžu dohledat a já 

ji pak najdu. Někdy mě baví to, jak nacházím spoustu dalších věcí kolem toho. Je to jako taková 

detektivní činnost pomalu (smích)… Je to divné, ale když mám před sebou třeba výpis, tak jsem 

ráda, když je tam nějaká nejasná platba, kde musím pátrat. Hledat na internetu, obvolávat lidi… 

(Kateřina Z.) 

 

Další komunikační partnerka svůj únik od rutiny nacházela zase v tom, že se snažila celý 

proces vedení administrativy zdokonalit a vymýšlela, jaké počítačové programy by se 

mohly využít, aby došlo k zefektivnění vedení dokumentace a sdílení informací mezi 

jednotlivými pracovnicemi jejího oddělení. V tomto úkolu tak objevila svou výzvu 

a následně začala uplatňovat své vize v praxi: 

 

Takže na své pozici třeba řešení excelu a sdílení v googlu tak abychom měli všichni přehled o své 

práci. Nedovedu si ani představit, že bych dělala něco pořád od rána do večera stejně. Vždycky bych 

si tam chtěla najít nějakou tu svoji vizi a vytáhnout to někam dál. (Sandra P.)  
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 Co se týká celkové spokojenosti mých informátorek s prací v administrativě, tak už 

jsem uvedla, že není příliš vysoká. V zaměstnání je pak drží převážně potřeba finanční 

jistoty, sladění kariéry s péčí o dítě nebo nízké sebevědomí na pracovním trhu pramenící 

z jejich mínění o svém nedostatečném vzdělání, praxi nebo obtížnosti ukořistění 

zajímavější pozice s ohledem na regionální situaci trhu práce. Tyto zmíněné faktory tak 

veskrze vypovídají spíše o vlivech, které u participantek mého výzkumu snižují svobodu 

volby výběru jiného zaměstnání, jelikož je nějakým způsobem omezují. Je však potřeba 

si uvědomit, že svobodu volby mají tyto ženy pouze znesnadněnou, ale ne znemožněnou. 

Záleží tedy na každé z administrativních pracovnic, jakou moc dá svým omezujícím 

faktorům a jak se k nim postaví. Proti výše uvedeným heteronomním faktorů, jež působí 

proti svobodě volby zaměstnání, stojí faktor zpestření práce. Tento faktor, který také 

napomáhá k setrvání žen na jejich stávající administrativní pozici, je faktorem, s jehož 

pomocí se moje komunikační partnerky snaží učinit svou práci pro sebe zábavnější. 

Jedná se zároveň o způsob, jímž tyto ženy aktivně každodenně ovlivňují svou pracovní 

realitu, čímž ji pro sebe činí snesitelnější. Tím, že ve své práci nachází další smysly 

a významy, se nakonec samy stávají spokojenějšími. V duchu interpretativní sociologie na 

to tedy můžeme pohlížet jako na moc jednotlivce samostatně interpretovat své možnosti 

a ovlivnit svůj život k lepšímu.  
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4. Závěr 

Ve své práci jsem se jak v její teoretické, tak v její empirické části zabývala problematikou 

svázanou s feminizací administrativních pozic. Moje hlavní výzkumná otázka zněla takto: 

Jaké faktory vedly moje informátorky k profesi administrativních pracovnic? V rámci této 

výzkumné otázky mě zajímaly vlivy, jež se mohly podílet na cestě mých komunikačních 

partnerek k administrativě a činit tak volbu jejich zaměstnání méně svobodnou. Jak jsem 

se již vyjádřila, cílem mého výzkumu pochopitelně nebylo závěrečné konstatování 

svobody či nesvobody volby administrativní práce, nýbrž pohled na faktory, které by 

mohly pro volby mých komunikačních partnerek znamenat potenciální ohrožení svobody. 

Z toho důvodu jsem se zabývala možným vlivem blízkých osob, vzdělání a zejména 

genderové normy, která se ve všech faktorech působících na mé komunikační partnerky, 

určitým způsobem odrážela. 

 Položením první výzkumné podotázky jsem chtěla dospět k nahlédnutí 

subjektivního pohledu mých informátorek na příčiny feminizace administrativních 

pracovnic. To se mi podařilo poodhalit například prostřednictvím výzkumné kategorie 

nazvané Muži by se z toho zbláznili a Past zodpovědnosti. Svých informátorek jsem 

se ptala na to, kolik mužů je na jejich pracovišti zaměstnáno v administrativě a dospěla 

jsem k potvrzení genderové segregace a zřetelné feminizace jejich administrativních pozic 

tak, jak tvrdí Křížková a Sloboda (2009). Navíc jsem si tím otevřela cestu k otázkám více 

orientovaným na to, jak si participantky mého výzkumu subjektivně vykládají převahu žen 

na pozicích, které zastávají. Výroky mých komunikačních partnerek týkající se první 

zmíněné kategorie vypovídaly o jejich přesvědčení, že práce v administrativě není kvůli 

nedostatečné zábavnosti, prestiže nebo mzdy pro muže dost dobrá. Toto zjištění tak 

odpovídá Bourdieuho pojetí „mužství jako šlechtictví“, na základě něhož má 

ve společnosti panovat představa o tom, že určité pozice zkrátka nejsou mužů hodny 

(Bourdieu, 2000). Druhá jmenovaná analytická kategorie mi umožnila dospět k závěru, 

že u mých informátorek panuje přesvědčení o větší vhodnosti žen na administrativních 

pozicích. Domnívají se, že jsou ženy pro tuto práci lepší kvůli své větší zodpovědnosti, 

trpělivosti nebo pečlivosti. Tedy kvůli vlastnostem, které mohou být v naší společnosti 

spojované s mateřstvím, a které si ženy osvojují v rámci genderové socializace způsobem, 

jakým tuto socializaci pojímá například Renzetti a Curran (2003). Při zpracovávání 

zmíněných dvou kategorií a hledání způsobů, jak si moje informátorky vysvětlují 

feminizaci práce v administrativě, jsem se setkala s výsledkem propletení jejich dvou 
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možných vysvětlení, které mi přišlo hodně zarážející.  Na jednu stranu byly totiž moje 

komunikační partnerky přesvědčeny o nevhodnosti mužů v dané práci z důvodu jejich 

menší pečlivosti, trpělivosti a zodpovědnosti a na druhou stranu mi klidně ty stejné 

informátorky tvrdily, že mají muži od své práce větší očekávání. Přijde mi tak zde velmi 

rozporuplné spojení neschopnosti a větších očekávání. Tento rozporuplný pohled na věc 

však souvisí s Bourdieho výkladem tvrdícím, že lukrativní pozice vyžadují spíše tradičně 

mužské vlastnosti (Bourdieu, 2000).  

 Druhá výzkumná podotázka mé práce se zajímala o potenciální vliv genderové 

normy na profesní cestu mých informátorek. Vliv genderové normy se pochopitelně 

odrážel téměř ve všech mých výzkumných podotázkách. Touto konkrétní podotázkou jsem 

se však chtěla zaměřit především na hračky a knihy jako socializační činitele, jež by mohly 

stát někde na začátku přijímání genderové normy mými informátorkami. Kategorie 

Hračky, knihy, oblíbené postavy v mém výzkumu reprezentuje zjištění, že si sice všechny 

moje informátorky v dětství hrály s panenkami a mohly se tak orientovat na trénink 

některých typicky ženských dovedností, ale zároveň také poukazuje na to, že si v docela 

hojném počtu hrály také s tradičně chlapeckými hračkami, jakými jsou například autíčka, 

a že tak měly možnost hrát si genderově nestereotypním způsobem. Budu – li se na hračky 

dívat tak jako Renzetti a Curran, tak snad mohu konstatovat, že si moje komunikační 

partnerky mohly při hře osvojit také jiné než stereotypně ženské schopnosti 

(Renzetti & Curran, 2003). Oblíbené knihy mých komunikačních partnerek byly rovněž 

docela rozmanité. Jelikož se zde však nezabývám analýzou textu tak nevím, jaké modely 

dívčího či chlapeckého chování mohla vybraná literatura svým čtenářkám poskytnout 

a jakým způsobem je tak mohla ovlivnit. Za předpokladu větší inklinace žen pro práci ve 

feminizované administrativě důsledkem typicky ženské genderové socializace, tedy 

nemůžeme v tomto případě předpokládat, že zde hračky a knihy sehrály významný vliv na 

vstup mých informátorek do administrativy. Určitou linku mezi socializačními činiteli 

působícími na mé informátorky a jejich prací v administrativě, jsem zaznamenala snad jen 

ve dvou případech. V jednom případě šlo o dětskou zálibu jedné mé informátorky ve hře 

na úřednici. V případě druhé informátorky se jednalo o vyhodnocení práce v administrativě 

jako práce pro princeznu, která byla v dětství jednoznačně nejoblíbenější postavou 

participantek mého výzkumu. Tyto dvě výpovědi vnímám sice jako velmi zajímavé, ale 

nemění můj názor na spíše nepodložený vliv hraček, knih a oblíbených postav na cestě 

k volbě administrativního zaměstnání mých informátorek. 
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 Ve třetí výzkumné podotázce jsem hledala spojitost mezi možným působením 

blízkých osob na mé informátorky a jejich volbou cesty k práci v administrativě. 

Kategorie Mamka, teta, kamarádka představuje to, že na moje komunikační partnerky ze 

všech blízkých osob nejsilněji působili rodiče (a zejména matky). Informátorky tvrdily, že 

v otázce výběru konkrétního zaměstnání se rozhodovaly samy. Zaznamenala jsem zde však 

vliv blízkých osob na výběr vysoké školy participantek a ještě silnější vliv na výběr školy 

střední, která je zpravidla posléze vedla k administrativní profesi. Vliv blízkých osob na 

cestu mých komunikačních partnerek se tak v mém výzkumu ukázal jako silný.  

 Pokud jde o čtvrtou výzkumnou podotázku tázající se na vztah mých informátorek 

k práci v administrativě, tak jsem zjistila, že jsou se svou prací spíše nespokojené, a že ji 

často hodnotí jako monotónní a nudnou. Spokojenost v rámci možností je název výzkumné 

kategorie, která objasňuje, proč si moje nespokojené informátorky tuto svou práci vybraly 

a proč v ní setrvávají. Zjistila jsem, že za tím stojí například jejich špatné postavení na 

pracovním trhu a finanční nutnost. Potvrdilo se zde také přesvědčení kolektivu autorek 

o vlivu lokálních strukturálních podmínek pracovního trhu, výhodného skloubení práce 

s mateřstvím a nevylučuji ani to, že by za tím u některých informátorek nemohla stát také 

neschopnost samostatně formovat svou pracovní dráhu 

(Křížková, Maříková, Hašková, & Formánková, 2011). Ve zmíněné kategorii je krom 

faktorů nějakým způsobem omezujícím svobodu volby zaměstnání participantek, patrný 

také faktor zpestření, který poukazuje na jejich schopnost přiřadit práci smysl a najít tak 

důvod, proč v ní setrvat následkem svobodné volby.  

 Pátá výzkumná podotázka se ptala na to, jakou roli hraje vzdělání a předchozí 

pracovní zkušenosti mých informátorek v cestě k jejich současné práci v administrativě. 

Na tuto otázku odpovídá kategorie Past maturity. Dospěla jsem k závěru, že vliv vzdělání 

je u mých informátorek v souladu s přesvědčením kolektivu autorek velký (Křížková, 

Maříková, Hašková, & Formánková, 2011). Potvrdilo se zde také to, že genderová 

segregace nastolená ve vzdělávání pak automaticky pokračuje na pracovním trhu 

(Čermáková, Hašková, Křížková, Linková, Maříková, & Musilová, 2000). Navíc po 

absolvování určitých typů škol a zakončení studia maturitou, jako by už podle mých 

informátorek nebylo možné dostat se k lepšímu zaměstnání než k práci v administrativě. 

Předchozí pracovní zkušenosti tak v mém výzkumu nesehrály významnou roli na volbu 

současného zaměstnání mých komunikačních partnerek. Domnívám se tak z toho důvodu, 

že moje informátorky díky své předchozí praxi v administrativě často zjistily, že je tento 

druh práce nebaví a přesto jakoby už nemohly ve svém směřování k administrativě 
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couvnout a najít si zaměstnání, které by je při zachování podobné finanční odměny 

uspokojovalo více.  

 Když se budu snažit odpovědět na mou hlavní výzkumnou otázku pátrající po 

faktorech, které mohly mít vliv na ubírání se mých komunikačních partnerek směrem 

k administrativě a mohly tak oslabovat svobodu jejich volby, pak v mém výzkumu 

shledávám jako nejdůležitější následující faktory: a) vliv blízkých osob, vedoucí 

participantky výzkumu převážně k výběru feminizovaných studijních oborů 

b) vliv vybraných studijních oborů, které mé informátorky mnohdy vedly přímo k práci 

v administrativě c) vlastní přesvědčení informátorek o jejich vhodnosti pro administrativní 

zaměstnání d) vliv omezení mých informátorek, které činí upuštění od práce 

v administrativě obtížnější, a které plynou například z jejich finanční tísně nebo špatného 

postavení na trhu práce.  
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Specifické otázky 

 

1) Historie vzdělání:  

Jaká je vaše historie vzdělání? Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jakou školu jste 

vystudovala? Proč jste se rozhodla pro danou školu? Jste spokojena s výběrem dané školy 

nebo byste si nyní vybrala jinak? 

 

 2) Kvalifikační historie: 

Jaká je vaše profesní historie? Jaké byly vaše první pracovní zkušenosti? Jak se odvíjela 

vaše pracovní dráha? Jste spokojena s tím, jak se vaše pracovní dráha odvíjela nebo byste 

nyní něco udělala jinak? 

 

 3) Vztah k současné práci v administrativě: 

Proč jste se rozhodla pro vaše současné zaměstnání? Jste spokojena na své aktuální 

pracovní pozici? Existuje něco, co máte na své práci ráda nebo co se vám na ní naopak 

nelíbí? Co byste si na své práci přála změnit? 

 

 4) Působení genderové normy: 

Domníváte se, že můžeme vykonávat zaměstnání bez ohledu na pohlaví nebo se některá 

zaměstnání obecně více hodí pro muže nebo pro ženy? Převládají na vašem pracovišti ve 

vaší pozici spíše muži nebo ženy? Jak si převahu žen na vaší pozici vysvětlujete? Hodí se 

práce v administrativě pro obě pohlaví stejně? Jaké hračky jste v dětství měla nejraději? 

Jaké knížky jste měla v dětství nejraději? Jaké existující nebo pohádkové postavy jste měla 

v dětství ráda? 

 

 5) Působení blízkých osob: 

Domníváte se, že vás někteří lidé ovlivnili v cestě k vašemu zaměstnání nebo jste se 

rozhodovala spíše sama? Ovlivnili vás tito lidé nějak při výběru školy? Ovlivnili vás nějak 

tito lidé při výběru zaměstnání? 
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