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O ÚVOD 

V době volby tématu diplomové práce mě téma rovnosti 

příležitostí muža a žen, problematiky genderu a specifik postavení žen 

na trhu práce zajímalo spíše teoreticky. Postupem času se však pro 

mě toto téma stalo aktuální realitou. Při studiu jsem na plný úvazek 

nastoupila do zaměstnání v oboru poměrně prestižním, ale také 

náročném - mým zaměstnáním je práce v reklamní agentuře. Na 

samém počátku profesionální dráhy jsem v podstatě neměla žádná 

očekávání, neplánovala jsem žádnou kariéru, zaobírala jsem se spíše 

tím, zda svou práci zvládnu, zda jsem pro toto povolání dostatečně 

schopná. 

Po dvou letech se situace změnila. Zjistila jsem, že pro tuto práci 

disponuji potřebnými kvalitami a jsem pro své zaměstnavatele cenná. 

Dovedu zajistit zakázku od počátečních jednání s klientem přes 

produkční přípravu i samotné zajištění až po finální hodnocení 

s klientem, moje práce zahrnuje i jednání o rozpočtech. V měřítku 

naší (malé) společnosti jsem úspěšná. Tato práce má mnoho výhod, 

je zajímavá, není rutinní, staví před člověka nové výzvy a nutí ho se 

učit - to všechno pro mě představuje pozitiva. Na druhou stranu 

s sebou tato práce přináší vysokou míru stresu, jisté procento 

nepředvídatelnosti, mnoho hodin práce přesčas i práci o víkendech. 

Přesto mě mé zaměstnání uspokojuje. Je však takhle možné žít 

dlouhodobě? 

Osobní davody (společná práce ve firmě s partnerem) mě 

v poslední době donutily zamyslet se nad odchodem z firmy. Po 

dlouhých rozhovorech s majiteli jsem přes jejich odmítání podala 

výpověď. Maj odchod bude znamenat komplikace a vyžádá si změnu 

organizační struktury, protože jsem měla být povýšena. Nové místo 

jsem odmítla. Proč? Dostala jsem se do situace, s níž se v současné 
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době potýká mnoho mladých, vzdělaných a úspěšných žen. Vím, že 

pokud bych místo přijala a časem odešla na rodičovskou dovolenou, 

po návratu zpět do zaměstnání by mi nebyla naše firma schopna 

poskytnout takovou formu práce, která by byla slučitelná s péčí o 

malé dítě. V tuto chvíli se cítím nucena volit. Kariéra nebo rodina? Lze 

zvládnout obojí? Za jakých podmínek? Odcházím z malé firmy 

s nadějí, že nové místo najdu ve společnosti, jejíž organizační 

struktura mi umožní budovat profesionální kariéru a zároveň se 

věnovat rodině. Protože jsem přesvědčena, že tento konflikt rolí dnes 

zažívá velká část (obzvláště vysokoškolsky vzdělaných) žen, považuji 

toto téma za vysoce aktuální. Jsem přesvědčena, že žena v řídící 

pozici se ocitá pod větším tlakem a je na ni kladena jiná a složitější 

zátěž než na muže - a nejedná se pouze o sloučení "ženské" a 

"pracovní'' role. 

Touto prací se pokusím svou premisu potvrdit a ráda bych se 

pokusila zmapovat současný stav žen- manažerek v české republice. 

Stres žen v managementu má podle mého názoru oproti mužťlm -

manažerťlm svá zásadní specifika a s těmito specifiky je třeba 

pracovat. Možná řešení ve své diplomové práci naznačím. 

Protože se ve své diplomové práci hodlám zabývat dvěma 

obsáhlými tématy (stresem a ženou v managementu), skládá se 

následující text obsahově i formálně ze dvou celkťl. Tyto celky 

v kapitole 4 vyústí v syntézu problematiky stresu a ženy ve vedoucím 

postavení. 

Závěrem bych si dovolila poděkovat své vedoucí diplomové 

práce, PhDr. Ivaně Šnýdrové, Csc., za podporu a cenné připomínky. 

7 



1 PROBLEMATIKA STRESU 

V angličtině se pojem stres (stress) objevuje zhruba od přelomu 

14. a 15. století, obvykle v souvislosti s pojmy hardship (strasti, 

útrapy, těžkosti), straits (obtížná situace, tíseň) či adversity 

(protivenství, neštěstí, nepřízeň osudu). Slovo stress je odvozeno 

z latinského "stringo, stringere, strinxi, strictum" - utahovati, 

stahovati, zadrhovati. 

Od 17. - 18. století pojem stres částečně nabýval- mj. 

v souvislosti s rozvojem prllmyslové výroby - poněkud odlišného 

významu a začal se objevovat v kontextu vyjádření fyzikálního tlaku, 

síly či napětí. Současné pojetí je tedy částečně návratem k pllvodnímu 

kontextu, nicméně rozpětí současných možných významových úrovní 

je skutečně široké a zahrnuje jak fyzikální, tak psychologickou dimenzi 

(Kebza, 2005). 

1.1 Několik definic 
Psychologický slovník P. Hartla (2000) přináší poměrně obsáhlý 

výklad pojmu stres. Dovolím si z něj citovat, protože nám umožní 

udělat si ucelenou představu o složkách a mnohovrstevnatosti tohoto 

stavu. 

1. H. Seleym (1950) definován jako charakteristická fyziologická 

odpověď na poškození nebo ohrožení organismu, které se projevuje 

prostřednictvím adaptačního syndromu; ten přímo ovlivňuje zdraví 

tím, že vyvolává nadměrnou a trvalou aktivaci nervového 

sympatického systému nebo systému adrenokortikálního, posléze 

poškození systému imunitního; 
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2. hovorově choroba století jako termín všeobecně nadužívaný pro 

konflikt, úzkost, frustraci, vyšší aktivizaci a situace nepříjemně 

pociťované vllbec; 

3. v psychologii nadměrná zátěž neúnikového druhu, která vede 

k trvalé stresové reakci, ústící ve tkáňové poškození, k vysoké 

aktivaci adrenokortikálních funkcí a psychosomatickým poruchám; liší 

se od neurotické reakce, v níž somatické poškození či porucha mllže 

být vyřešena únikovým mechanismem; u tělesné zátěže jde o 

přehřátí, podchlazení, infekci, otravu, poranění, šok či operační 

trauma; rozšířit fyziologickou zátěž na psychologickou naráží na 

problémy, především k povaze stresoru; rozsah psychologických je 

individuálně rozdílný a vlastně nekonečný, mllže jím být i silná radost; 

4. H. Cooper a M. H. Appley (1966) definují stres jako stav 

organismu, kdy jeho integrita je ohrožena a organismus musí zapojit 

všechny svoje schopnosti na svoji ochranu; 

5. podle H. J. Eysencka (1967) mohou individuální rozdíly vést 

k idiosynkratickým odpovědím, mohou být ovlivněny vrozenou 

reaktivitou nervového systému a dalšími osobnostními 

charakteristikami, které určují psychologický stresový práh a 

stresovou toleranci; 

6. R. S. Lazarus (1966) upozorňuje, že značnou roli hraje kognitivní 

odhad, který mllže být jednou vnímán jako ohrožující, jindy jako 

zvládnutelný; 

7. K. H. Pribram (1967) zjistil, že přehodnocení situace jedincem 

mllže redukovat stresovou reakci; proto kombinace kognitivních 

procesll, fyziologických reakcí a zpětné vazby z těchto reakcí 

znesnadňuje přijetí zjednodušující koncepce psychologického stresu; 
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8. mnohem přijatelnější je koncepce životních událostí; experimenty 

na zvířatech prokázaly, že stresové neurohumorální regulace mají i 

adaptivní charakter a chrání organismus před poškozením, protože 

opakované malé stresy mohou pozitivně změnit reakci na stres velký, 

což je d5kaz, že i u biologických změn určitá příprava vede k odlišné 

reaktivitě a m5že mít příznivý výsledek. 

V odborné literatuře většina autora odlišuje pojem zátěž (někdy 

též hypostres) od stresu (hyperstres), neboť oba termíny vyjadřují 

odlišný obsah: zátěž ve smyslu takové úrovně požadavk5 kladených 

na organismus, jíž je schopen dostát, je považována za stimulující 

faktor, bez jehož p5sobení by organismus stagnoval ve vývoji. 

Z hlediska výsledného vlivu na organismus je rozhodující 

především rozložení účinku stresor5 v čase a zp5sob řešení 

stresogenní situace: jednorázový, akutní a relativně silný stres, jehož 

p5sobení je aktivně řešeno s pozitivním vyústěním a následným 

odpočinkem, nepředstavuje pravděpodobně příliš velké riziko pro 

zdraví, dlouhodobě p5sobící nezvládaný chronický stres je naopak 

takovým rizikem vždy. Škodlivý účinek tohoto dlouhodobě 

nezvládaného stresu se pak uplatňuje v té části organismu, kde je 

jeho slabé místo, např. v d5sledku genetické predispozice nebo jako 

jiný d5sledek primární či sekundární zranitelnosti. V některých studiích 

byl potvrzen předpoklad, že akutní, jednorázová či příležitostná 

expozice stresor5m s následným zvládnutím situace, odpočinkem a 

zotavením m5že mít na organismus posilující vliv, neboť vede 

k vzestupu tolerance v5či stresu (Kebza, 2005). 

Poněkud jiným zp5sobem vnímá problematiku stresu M. 

Nakonečný (Nakonečný, 2000). Podle tohoto autora je stresem 

zatěžující situace, jíž se nelze přizp5sobit, ale které je subjekt 

z nějakých d5vod5 vystaven, např. úkol vyžadující velké psychické 
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nebo duševní vypětí, konfliktní sociální vztah atd. Stresové účinky 

mají především kumulované negativní emoce (afekty), které se 

mohou projevit i somaticky, protože situace, která vzbuzuje emoci, je 

svou prudkostí agresivní vači organismu. 

Podobně J. Charvát (Charvát, 1964) ve své teorii 

psychosomatických chorob vymezuje stres jako každý zásah, který 

porušuje nebo vychyluje rovnovážný stav a ohrožuje organizační 

princip živé hmoty. Každý stres pak vyvolává homeostatickou reakci, 

která má zachránit organizaci a napravit poruchu, což byl funkční 

princip v době, kdy člověk potřeboval k adaptivnímu chování 

především fyzickou sílu. Potíž nastala ve chvíli, kdy lidstvo přeneslo 

stresové mechanismy, vypracované pavodně jen pro fyzické ohrožení, 

i do oblasti společenské a symbolické. Poplachové reakce, 

vypracované pro fyzický zápas, se začaly spouštět i pro symbolické 

ohrožení. Podstata problému tkví v tom, že zmobilizovaná energie 

není fyziologicky spotřebována a opakované duševní stresy poškozují 

organismus jak zbytečnou aktivací energetických zdroja, tak podobně 

zbytečnými adjustačními mechanismy. 

Strnadová (2005) definuje stres jako soubor regulačních 

mechanisma nastupujících při ohrožení vnitřní homeostázy organismu. 

Existují sice plynulé přechody mezi adaptací (přizpasobením) a 

stresem, ale většinou se stresovou reakcí rozumí situace na hranici 

patologického stavu. 

Optimálním výsledkem vyrovnání se našeho těla se stresovou 

zátěží je úplná restituce (obnovení) funkce, opačným stavem je 

zhroucení a smrt. Nejčastěji však dochází k adaptaci, tzn. při 

opakování stresové situace se odpověď organismu snižuje, 

přizpasobujeme se. Vzácnějším případem je senzibilace 

(přecitlivělost). 
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Podle Machače, Machačové (Machač, Machačová, 1991) se stres 

subjektivně projevuje většinou neúčelným, zpravidla nelibě 

zabarveným pocitem duševního napětí až předrážděnosti, pocitem 

duševního rozladění, úzkosti, nepohody, zlosti i pocitem ochablosti 

a únavy. Tyto projevy můžeme souhrnně označit jako citové záporné 

napětí. Přestože jde o hlavní psychologický ukazatel stresu, nelze jej 

přímo změřit. Negativní napětí se vždy promítne do celkového 

chování. Obecně lze říci, že se uplatní tendence k úhybným, 

obranným nebo agresivním reakcím čili k averzivnímu chování, které 

ovlivňuje výkon. Podněty vyvolávající nejistotu, obavy a úzkost jsou 

vždy spojeny s aktivitami, které mají zjevně nebo skrytě obranný, 

úhybný či útěkový charakter (podrobněji viz níže). 

Dle definice Praška, Praškové (2001) je stres tělesná a duševní 

reakce na stresor. Stres je tedy důsledek, nikoli příčina našich pocitu. 

I tito autoři tedy zdůrazňují laickou veřejností často opomíjený fakt, 

že stres je odpovědí na faktor zátěže- tedy na stresor. 

1. 2 S tresory 
Za stresor považujeme nejen nepříjemnou událost, stresorem 

muže být i "pouhé" očekávání nepříjemné události, nepříjemná 

myšlenka či představa. Stresor navozuje: 

a) pocit ohrožení 

b) strach, že se něco stane 

c) pocit ztráty kontroly 

Pokud jde o stresory, bylo samozřejmě učiněno mnoho pokusu o 

jejich klasifikaci, známé je např. Schreiberovo dělení (Kebza, 2005) na 

stresory experimentální (fyzikální, chemické, způsobující bolest, a 

komplexní, založené na vlivu nového prostředí, imobilizace, anticipace 
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bolesti či námaze) a lidské (individuální, vyplývající z nemoci, 

skupinové, sociální). Nejčastější každodenní stresory však lze obecně 

rozdělit do čtyř kategorií: 

1. stresory vztahové 

2. stresory výkonové a vztahové 

3. stresory související s životním stylem 

4. nemoci a handicapy 

Ad 1. Stresory vztahové zahrnují nejširší společenské kontakty. 

MLtže jít o společné bydlení či neshody s rodiči nebo naopak ztížený 

kontakt s rodinou. Dále maže jít o rozchod (či jeho hrozbu) 

s partnerem, žárlivost, nesoulad v sexuálním životě nebo na druhé 

straně o narození dítěte, problémy s potomky či jejich odchod 

z rodiny. 

Ad 2. Mezi pracovní a výkonové stresory nejčastěji patří nízký 

příjem, ztráta práce nebo její hrozba, vysoké dluhy či splátky, 

konfliktní vztahy na pracovišti, nedostatečná schopnost delegace 

úkola, neschopnost odmítnout přetěžující úkoly, těžké pracovní 

podmínky, nuda nebo nesmyslnost vykonávané práce (jak uvidíme 

v následujících kapitolách, vyjmenované pracovní stresory zasahují 

častěji a významnější silou právě ženy). 

Ad 3. Stresory související se životním stylem jsou např. 

nevyhovující bydlení, nedostatek příjemných aktivit, koníčka a zájmtJ, 

nedostatek přátel, monotónní a stereotypní životní styl. 

K nemocem či handicapam řadíme např. i závislost na drogách, 

alkoholu či lécích, nebo také patologické hraní, a to ať už u sebe nebo 

u partnera. 

13 



Ad 4. Psychologicky lze rozlišit stresory vznikající v důsledku 

nedostatečné nebo nadměrné stimulace a dále konflikty jako 

specifickou kategorii stresoru v interpersonálních vztazích. 

V pozdějších výzkumech se nicméně ukázalo, že oba výše uvedené 

druhy stresu, fyzický a psychický, jsou neoddělitelně propojeny -

fyzický stres přechází neoddělitelně do psychického, přičemž prožitek 

psychického stresu muže být navozen nejen vlastním fyzickým 

poškozením, ale též jeho anticipací. Rozlišujeme tedy jak anticipační 

stres, tak doznívání stresu a za jedno z možných vyjádření míry 

působícího stresu je v literatuře považována rychlost a charakteristika 

návratu psychofyziologických ukazatelů k původnímu klidovému stavu 

(rekuperační doba). 

V souvislosti se stresory je nutno zmínit také teorii životních 

událostí. Za životní událost považujeme jakoukoli situaci, která 

zasáhne do běžného řádu našeho života. Vysoký počet změn 

v krátkém časovém období snižuje míru odolnosti vuči stresu. 

Stresová reakce nemusí nutně nastoupit ihned po dané životní 

události, k jejímu rozvinutí muže dojít až po jisté časové prodlevě. 

Holmes a Rahe vytvořili seznam životních situací, kterým přiřadili 

konkrétní bodové skóre. Podle těchto vědců je hraniční hodnotou pro 

psychické zdraví 250 bodu za rok. Důsledkem překročení této hranice 

bývá psychické či fyzické (případně obojí) selhání. 

Dotazník vytvořený těmito odborníky samozřejmě slouží pouze jako 

vodítko, nejedná se o absolutní pomůcku (viz Příloha A). 
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Poněkud jinak nahlíží na stresory Pearlin (Horwitz, 1999). Stresory 

dělí do dvou skupin: 

1. Na stresory související s konkrétní situací 

2. Na stresory chronické 

Ad 1. Jako stresující události hodnotí pouze události "mimo 

program", nepředpokládané, jako opozitum oproti situacím 

předpokládaným, běžným, předvídatelným. Příkladem muže být 

svatba, která spadá do kategorie běžných událostí, protože jde o 

životní krok, který je v naší společnosti obvyklý. Naopak rozvod patří 

do skupiny nepředpokládaných situací- nikdo z nás na začátku 

manželství nepřemýšlí o případném rozvodu. 

Ad 2. Chronické stresory se v našem životě objevují nenápadněji. 

Nejčastěji plynou ze sociálních struktur, v nichž se pohybujeme, ze 

sociálních rolí a vztahu. Chronické stresory mohou být členěny do tří 

podskupin. 

a. Stresory související se statusem - tento stresor je o 

to markantnější, o co stratifikovanější společnost se 

jedná. Souvisí se zařazením jedince do konkrétní 

ekonomické vrstvy, s pohlavím, rasou či etnikem a 

někdy např. i věkem. 

b. Rolové stresory - stres vyplývající z rolí, zejména 

pracovních a rodinných; nositelé jedné role mohou 

mít na stejnou situaci odlišný názor (rodiče na 

výchovu dítěte), což muže vyvolat konflikt, jedinec 

nemusí být schopen zvládnout různě vysoký počet 

rolí v různých prostředích, jednotlivé role se mohou 

dostat do konfliktu (např. snaha být dobrou 

matkou na jedné straně a úspěšnou manažerkou 

na straně druhé atd.) 
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c. Kontextový strain- napětí vyvolávané životním a 

sociálním prostředím, např. sousedstvím, 

komunitou, v níž daný jedinec žije atd. Stejně jako 

v případě rolového stresoru, akutnost této 

proměnné je odvislá na takových charakteristikách 

jedince, jako je ekonomický a sociální status, věk, 

pohlaví apod. Komunita mladých lidí bude jako 

strain pociťovat jiné prvky prostředí než komunita 

lidí starších (teenagery bude trápit nedostatek 

kulturního vyžití či sportovišť, senioři budou 

nervózní spíše ze špatně dostupné zdravotnické 

péče). Pro mladého člověka muže být stresující žít 

ve společenství starších lidí a stejně tak se starší 

člověk muže cítit jako cizinec ve společnosti 

s výraznou převahou mladých lidí. 

S tímto pohledem souvisí názor Praška, Praškové (2001), který 

říká, že o prožívání situace jako stresové rozhoduje interpretace dané 

situace. Tuto interpretaci ovlivňují vrozené a naučené faktory 

o dol no sti ke stresu. 

Pokud jde o vrozené faktory, např. děti s mozkovou dysfunkcí 

bývají vůči stresu méně odolnější, vliv na citlivost ke stresu má také 

temperament. Pokud jsme však schopni identifikovat situace, které 

nám způsobují potíže, je možné vliv vrozených faktorů efektivně 

snižovat. 

Náš životní styl, hodnotový systém, předsudky, stereotypní reakce 

na situace, to vše zahrnují naučené faktory. Naučené faktory mají 

signifikantní vliv na způsob interpretace situací. Jejich naučenost má 

však tu výhodu, že nevhodné způsoby zpracovávání situací a reakce 

na stresory lze odnaučit a vštípit si naopak pozitivnější přístup. 
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Z vysokého vlivu naučených faktorů na naše prožívání situace 

vyplývá i vysoký podíl vlivu výchovy. Učení nápodobou v tomto 

kontextu zapříčiňuje přejímání postojů a reakcí rodičů na stres. Ve 

školním věku tento vliv doplňuje i školní prostředí. Jsou-li rodiče 

úzkostní nebo naopak agresivní, existuje větší pravděpodobnost, že 

potomek bude inklinovat k tomuto způsobu prožívání a reagování. 

Stejně tak vývoj od dětství k dospělosti, ale i významné životní 

události v dospělém věku vedou k vytvoření určitého kognitivního 

stylu, tzn. stylu myšlení, hodnocení a postojů k sobě, ke druhým a ke 

světu vůbec. Toto životní nastavení pak vede k určitým očekáváním 

od života. Pokud je toto nastavení zkresleno negativními vzory a 

zážitky, snižuje výrazně odolnost vůči stresu. 

1.3 Stresová reakce 
Vývoj stresové reakce je obvykle dělen do tří fází: 

1. Fáze poplachu (šoku a protišoku) 

2. Fáze pokusu o zvládnutí stresoru (útok- útěk) 

3. Pokud stresor není zvládnut, dochází dříve či později k fázi 

vyčerpanosti organismu. 

Lidské reakce na stresor, včetně způsobu jeho zvládání, jsou 

individuální (čelíme mu naučenými strategiemi), doprovodné prožívání 

je pro člověka charakteristické a zpravidla v něm převažuje jedna 

z následujících možných reakcí: 

a) hněv 

b) úzkost a strach 

c) deprese 

Ad a) U lidí majících tendenci reagovat na stresor hněvem, tedy 

zpravidla následnou aktivitou a agresivitou, dochází k vyšší produkci 

noradrenalinu, testosteronu (neuroendokrinní reakce) a ke zvýšení 

bezprostřední imunitní odpovědi. 
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Ad b) U osob, které mají tendenci reagovat na stresor strachem a 

úzkostí, tedy zpravidla následným stažením a útěkem ze situace, 

dochází k vyšší produkci adrenalinu (neuroendokrinní reakce) a také 

ke zvýšení bezprostřední imunitní odpovědi. 

Ad c) U lidí majících tendenci reagovat na stresor depresivně, tedy 

pasivitou a odevzdaností, dochází k vyšší produkci kortizolu a snížení 

produkce testosteronu (neuroendokrinní reakce) a ke snížení 

bezprostřední imunitní odpovědi. 

Tyto modelové zpllsoby reagování jsou zároveň strategiemi řešení 

zátěžových situací a mohou se vzájemně prolínat, byť máme tendenci 

některé upřednostňovat. Jejich užití (či neužití) záleží zejména na 

tom, jak člověk určitou situaci vnímá a hodnotí (včetně její 

anticipace), jak se mu ji podaří udržet pod kontrolou a zvládnout. 

Vnímání a hodnocení (kognitivní zpracování), emoční doprovod i 

následující prožívání jsou do značné míry dány dřívější zkušeností 

jedince se stejnými či analogickými situacemi. 

Za zmínku stojí skutečnost, že výše zmiňované psychické reakce 

na stresor se nemusejí projevovat přímo v chování člověka, ale 

mohou probíhat pod povrchem, skrytě - na subjektivní úrovni. 

Jedinec emoce neprojeví a neodžije fyzickou aktivitou, což mllže vést 

k poruchám psychosomatického typu a zejména k poruchám 

kardiovaskulárního systému. 

Vliv psychiky člověka při spuštění a prllběhu stresové reakce je 

zřetelný a rozhodující zejména na začátku celého děje, kdy dochází 

k automatickému zhodnocení situace jako stresoru, či situace jako 

neškodné, a k následnému emocionálnímu doprovodu, jež určí 

zapojení dalších neuroendokrinních mechanismll, které již dále 

probíhají autonomně. Stresová reakce je spuštěna při podobnosti 
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nějaké situace se situací ohrožení v minulosti, i když je podobnost jen 

vzdálená. 

Na základě řady experimenta a exaktních pozorování lze vyvodit, 

že akutní stres, pokud je doprovázen aktivní snahou člověka jej 

zvládnout (nereaguje pasivně- vzdáním se), zvyšuje aktivitu a 

funkčnost imunitního systému a naopak dlouhodobý stres (kde 

dochází k vyčerpanosti, depresivním prožitkam, ztrátě kontroly nad 

situací, beznaději apod.) snižuje aktivitu i funkčnost imunitního 

systému. 

Akutní stres vyvolává aktivitu sympatiku, tedy zvýšenou produkci 

adrenalinu a noradrenalinu, což vede ke zvýšení katecholamina a 

následkem toho se krátkodobě zvýší imunitní odpověď organismu. Při 

déletrvajícím stresu se aktivizuje parasympatikus, jehož aktivita 

zvyšuje produkci acetylcholinu, glukokortikoida a posléze dochází ke 

snížení funkce imunitního systému. 

Za příklad těsného propojení mezi nervovým, humorálním, 

imunitním systémem a psychikou člověka slouží psychobiologická 

koncepce stresu. Nebývá však vždy přesně rozlišováno mezi stresem 

(reakcí organismu na stresory) v užším slova smyslu, kdy se jedná o 

relativně krátkodobé děje (zpravidla do jedné hodiny) a stresem 

v širším slova smyslu (dlouhodobé a chronicky pasobící vlivy nižší 

intenzity, které nevyvolávají klasickou stresovou reakci). 

Stresor i dlouhodobá náročná a závažná životní situace se vždy 

promítají do psychiky člověka (ať už do kognitivních funkcí či do 

prožívání). Výsledný zpasob jejich psychického zpracování závisí 

především na osobnosti a předchozích zkušenostech, které určují 

postoj jedince k těmto záležitostem i zpasob, jak se s nimi vyrovnává 

(subjektivně, zejména pomocí psychických obranných mechanisma a 

objektivně- jednáním). 
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Subjektivní i objektivní reakce na stresor i dlouhodobou zátěž je 

značně individualizovaná a významou roli v preferenci reakci hrají: 

• zpasob vnímání a hodnocení situace (ve směru zvládnu -

nezvládnu, kontroluji - nekontroluji) 

• navyklá (naučená) strategie vyrovnávání se s náročnými 

životními situacemi 

Pokud jde o dlouhodobou zátěž, tak z psychologického hlediska 

pro její zvládnutí a příznivý praběh zvládání hraje daležitou roli 

přítomnost a pomoc druhých lidí, kteří pasobí "antidepresivně", a jak 

se zdá, přispívají také ke zvýšení funkce imunitního systému 

postiženého člověka. Sociální opora ovlivňuje vztah stresor- reakce 

imunitního systému, a zároveň zmenšuje nepříznivý dopad náročných 

životních situací na lidské zdraví. 

1.4 Eustres, distres 
Pokud jde o výraznou zátěž (ať již krátkodobou, či dlouhodobou), 

bývá rozlišováno mezi eustresem a distresem (autorkou této 

terminologie J. Bernardová), jež jsou dány postojem jedince 

spojeným s určitým zpasobem prožívání. 

Eustres vyjadřuje situaci, kdy člověk, byť v zátěži, ji vnímá a 

hodnotí jako výzvu a prožívá ji stenicky. Dochází ke zvýšení 

katecholamina, kortizol je potlačen, imunitní reakce je vyšší. 

Distres znamená, že člověk danou situaci chápe jako negativní a 

prožívá ji jako nepříjemnou. Dochází ke zvýšení kortizolu, 

katecholaminy jsou potlačeny a imunitní reakce snížená. 

Příkladem distresu je nutnost překonání překážek, které vnímám 

jako nepřekonatelné, ze situace není úniku a své počínání hodnotím 

jako marné. Dostavuje se beznaděj. 

Třetí možností je eustres spojený s distresem. Neuroendokrinní a 

imunitní reakce závisí na vzájemném poměru obou složek. 
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V současné době bývá pojem stres používán jako synonymum pro 

di stres. 

Řada výzkumů a experimentů v této oblasti dokazuje zřetelný 

vztah mezi subjektivně vnímanou a prožívanou zátěží, postojem 

člověka k této zátěži (včetně sebehodnocení schopnosti zátěž 

kontrolovat, ovlivňovat, případně zvládnout) a funkcí jeho imunitního 

systému. 

1.5 Prožívání stresu 
K dočasné a ne příliš šťastné eliminaci stresové reakce lidé 

používají alkohol a další látky s psychotropním účinkem; bývá 

uváděno, že např. sacharidy nemají při stresu ani tak povzbuzující, 

jako spíš uklidňující účinky, protože vyvolávají tvorbu serotoninu, 

hormonu, který ovlivňuje náladu. Několik kostek cukru může během 

dvaceti minut snížit pocit úzkosti, proto je za protistresového 

pomocníka považována čokoláda (též pro obsah teobrominu). Jedinou 

účinnou, spolehlivou a trvalou pomocí je však odstranění stresové 

situace. 

Stres psychologicky prožíváme ve čtyřech rovinách: 

a) v myšlení- děláme si starosti, a to zejména ohledně 

budoucnosti, což často blokuje jinou činnost; přepadají 

nás automatické negativní myšlenky, vnucují se nám 

katastrofické představy; 

b) v emocích - zažíváme pocity ne pohody (vztek, napětí, 

úzkost, strach, smutek, rozmrzelost, bezmoc), ztrácíme 

chuť k činnostem, jindy jsme nepřirozeně veselí, hluční či 

hněviví; nálada vykazuje přímý vliv na chování, 

soustředění a výkonnost, jednoznačný je i vliv na myšlení 

(negativní nálada koreluje s negativními myšlenkami); 
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c) v chování- máme tendenci se zabezpečovat, vyhýbat se 

činnostem či zrychlovat je (strategie útěku), nebo 

projevujeme agresi (strategie boje), nervózní chování 

v sobě obsahuje jak snahu o útěk, tak i o boj; zvolil-li 

jsem útěk, vyhýbám se běžným povinnostem, kontaktllm 

s lidmi, rozhodování, odkládání nepříjemných úkoltJ, 

dochází ke zrychlování pracovního i životního tempa 

(včetně např. hltání jídla, rychlé jízdy autem apod.), často 

se snažíme dělat několik věcí najednou, omezujeme 

odpočinek a spánek, opouštíme příjemné aktivity, jsme 

konfliktní, nesnášenliví; agresivní jedinci obviňují a osočují 

druhé, využívají ironie a výsměchu, mllže dojít i 

k vyhrožování či fyzické agresi; nervózní chování se 

navenek projevuje např. okusováním nehtll, uhýbáním 

pohledem, skákáním do řeči, rychlou mluvou, nervózním 

kouřením či váhavostí v rozhodování 

d) v tělesných příznacích- dochází k bušení srdce, bolestem 

hlavy, závratím, prlljmllm či zácpě, dechovým obtížím; 

objevují se bolesti žaludku, nechutenství či naopak 

nadměrná chuť k jídlu, výrazné pocity únavy, sucho 

v ústech apod. 

Zpllsob prožívání stresu má vliv na imunitu, krevní tlak, vředové 

choroby, uvažuje se i o podílu stresu na rozvoj nádorových 

onemocnění. 
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V' 

2 ZENA V MANAGEMENTU 

2.1 Vymezení pojmu management 
Mluvím- li v této práci o specifikách stresu ženy v managementu, 

považuji za vhodné vymezit, v jakých významech lze termín 

management vymezit. V současné literatuře je možné najít desítky, 

možná stovky těchto definic, já se budu pro účely této práce držet 

zejména vymezení L. Vodáčka a O. Vodáčkové (2001). 

1. Vedení lidí 

2. Specifické funkce vykonávané vedoucími 

pracovníky 

3. Předmět studia a jeho účel 

Citovaným příslovím Americké společnosti pro management je 

také: "Management je umění dosahovat cíle organizace rukama a 

hlavami jiných. " 

H. Koontz a H. Weihrich (Vodáček, Vodáčková, 2001) vnímají 

management jako proces vytváření určitého prostředí, ve kterém 

jednotlivci pracují společně ve skupinách, efektivně uskutečňují 

zvolené cíle." 

Dle Vodáčka a Vodáčkové lze pod pojmem management chápat 

ucelený soubor ověřených přístupu, názoru, zkušeností, doporučení a 

metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí 

specifických činností (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné 

k dosažení soustavy cílu organizace. 
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2.2 Manažer /ka jako povolání 
Jako manažera/ku lze obecně definovat "vykonavatele 

managementu", tedy řídící pracovníky. Obecným úkolem manažerské 

činnosti je dosažení úspěšnosti (prosperity) dané organizační 

jednotky. 

P. F. Drucker vidí manažera "především jako profesi, ve které je 

její nositel zodpovědný za dosahování cíl6 svěřených mu 

organizačních jednotek (útvara, kolektiv6), včetně tv6rčí účasti na 

jejich tvorbě a zajištění. Využívá při tom kolektiv spolupracovníka." 

Osobně bych v rámci náplně práce zd6raznila úkol řízení (jiných)

v současné době se často setkáváme s lidmi, kteří sice mají funkci 

manažera uvedenou na vizitce, ve skutečnosti ale řídí pouze sami 

sebe. 

U pozic na středním managementu má manažer nadřízeného 

pracovníka, vrcholový, resp. topmanažer se zodpovídá vedoucímu 

organizace nebo přímo jejím majite16m. Na pozicích ve středním 

managementu převažuje operační řízení a rozhodování, u vrcholového 

managementu pak koncepční (strategický) management. Záleží také 

na velikosti organizace a její organizační struktuře. 

Vrcholný management je v současné době bohužel stále spojován 

s dlouhými hodinami v práci a častým cestováním. Tato situace 

vzhledem ke stávajícím rodinným a domácím povinnostem ženy oproti 

muž6m znevýhodňuje. Na konferenci Women Leadership v říjnu 2005 

(Jachanová Doleželová, Sokačová, 2005) proto také zaznělo, zda není 

efektivnější pracovat intenzivněji, ale kratší dobu a místo častého 

cestování využívat moderní technologie (což mj. přináší i 

nezanedbatelnou finanční úsporu). 
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Požadavky na pozice ve středním a vrcholovém managementu se 

ve své podstatě neliší, kromě toho, že od uchazečů o vysoké 

manažerské pozice se vyžaduje adekvátní a přiměřeně dlouhá 

zkušenost na podobné pozici. 

2.3 Profil kvalitního manažera 
Dle výzkumu VÚSP (Fischlová, 2005) je za hlavní charakteristiku 

kvalitního manažera považována odpovědnost za dodržování 

stanovených cílu a rozhodovací pravomoci. Manažer dosahuje 

stanovené cíle prostřednictvím podřízených pracovníku. 

Obecnými požadavky na pozice v managementu jsou 

vysokoškolské vzdělání, ve středním managementu muže být 

v menším rozsahu akceptováno i středoškolské vzdělání s delší praxí 

v oboru. Vysokoškolské vzdělání pak většinou koresponduje s oborem 

působení. Rozdíl mezi oborem studia a následnou praxí je častěji 

patrný u pozic v oblasti účetnictví, financí a řízení lidských zdrojů, 

naopak soulad oboru studia a oboru působení je požadován zejména 

na výrobních a technických manažerských pozicích. 

Výhodou pro vykonávání manažerského postu jsou samozřejmě 

zkušenosti buď přímo ze zahraničí nebo ze zahraničních firem u nás, 

znalost alespoň jednoho cizího jazyka (spíše dvou) je elementárním 

požadavkem, v drtivé většině případu bývá požadována angličtina. 

Formální vzdělání je standardem, velkou roli při výběru manažeru 

však hrají osobnostní charakteristiky a sociální dovednosti. Jak se 

potom v praxi ukazuje, mívají tato kritéria na dosahované výsledky 

zásadnější vliv než dosažené vzdělání. 
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2.3.1 Osobnostní specifikace požadavků na manažera 

Následující přehled uvádí základní požadavky na osobnost 

manažera/manažerky. 

• přesvědčivost a autorita (přirozený respekt, charisma) 

• komunikační dovednosti 

• schopnost prosadit se, obhájit svůj názor 

• umění naslouchat 

• demokratický styl řízení 

• vysoká motivace 

• ochota neustále se vzdělávat 

• flexibilita 

2.3.2 Specifická charakteristika mužů související 

s úspěšností na pozici manažera 

Následující kritéria bývají považována za typická pro úspěšné 

manažery- muže. 

• zaměření na cíl 

• agresivnější jednání a sebeprosazování- konfrontační styl 

• zaměření na technické obory 

• "helikoptérový" pohled (vyvinutá schopnost být nad věcí) 

e koncentrace na úspěch v zaměstnání 

2.3.3 Specifická charakteristika žen související 

s úspěšností na pozici manažerky 

Následující kritéria bývají považována za typická pro úspěšné 

manažerky- ženy. 

• komunikační dovednosti 
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• sociální dovednosti 

• prezentační dovednosti 

• empatie 

• smysl pro detail 

• flexibilita 

• kreativita 

• výkonnost 

• vytrvalost 

• schopnost rozložení pozornosti paralelně na několik oblastí 

šetření, které proběhlo mezi personálními agenturami obsazujícími 

manažerské pozice ukázalo (Fischlová, 2005), že i v současné době se 

objevují rozdíly mezi postoji nadnárodních (resp. zahraničních firem) a 

českých firem -v zahraničních společnostech již nehraje gender 

takovou roli. 

Pro ženu usilující o kariéru v managementu bývá nejobtížnější 

manažerskou pozici vůbec získat. Také hodnocení ženy manažerky ze 

stran nadřízených bývá často komplikovanější než než u muže

manažera; u muže se často předpokládají atributy, které žena musí 

dokazovat. Pokud je však žena vybrána na pozici manažerky, dokáže 

ji obvykle velmi dobře naplnit. Prosazení se na pozici manažerky, 

nutnost překonávat překážky spojené s dosud převládajícími 

předsudky vůči ženám v managementu zřejmě přináší subjektivně 

mnohem silnější zážitek úspěchu a žena, která se do této pozice 

dokáže prosadit, disponuje dostatečnými kvalitami pro zvládnutí své 

práce. 
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2.4 Odlišnosti mužti a žen v přístupu k vedení a řízení 
Doménou mužů jsou odborné technické a výrobní manažerské 

pozice (např. výrobní ředitel), dále také celá oblast informačních 

technologií. V těchto oblastech převažuje mužská kultura, která se 

projevuje požadavky na moc založenou zejména na odborných 

znalostech, ale také nutností prokazovat svoji odbornost, tvrdší a 

otevřenější způsob řešení konfliktu. V těchto manažerských pozicích je 

zastoupení žen minimální (Vlach, 2005). 

Ženy mají v současné době srovnatelnou pravděpodobnost 

akceptace na pozicích manažerek v oblasti ekonomiky a financí, 

obchodní sféry a marketingu a zejména v oblasti řízení lidských 

zdrojů. Dále se ženy uplatňují více v oborech farmacie, medicíny a 

kosmetiky a také v oboru rychloobrátkového zboží. 

O pozice generálních manažeru/ředitelů se ženy ucházejí 

výjimečně, u ambiciózních žen se spíše dá vysledovat tendence 

zakládat vlastní společnosti nebo se věnovat rodinné firmě. 

Nadále také přetrvává mínění, že muž má k soustředění se na 

práci větší prostor, kdežto žena se snaží čas strávený mimo domov 

minimalizovat. 

2.5 Odměňování žen na vyšších postech 
Nerovné odměňování úzce souvisí se segregací na trhu práce a je 

potřeba jej řešit v rámci vzdělávání zaměstnanců/kyň a slaďování 

práce a rodiny. Ženy a muži jsou stále rozdílně ohodnocováni za 

stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Ženy tradičně pobírají nižší 

mzdy a následně i nižší důchod a zároveň převažují v méně placeném 

sektoru jakým je zdravotní péče, nižší školství nebo veřejná správa. 

Mzdy mužů jsou historicky vyšší a muži rovněž dominují lépe 

placeným technickým odvětvím. 
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Výzkum D. Fischlové (2005) tvrdí, že na vysokých postech rozdíly 

v odměňování žen a mužu v podstatě neexistují, výsledný plat údajně 

závisí na míře, v níž kandidát na danou pozici splňuje specifikované 

požadavky. Rozdíl v odměňování je dle tohoto šetření markantnější na 

nižších manažerských postech. Toto tvrzení je v rozporu se všeobecné 

vžitým míněním i dalšími výzkumy, které tvrdí, že diference 

v odměňování je tím větší, oč vyšší je zastávaná pozice. 

Tento fakt naopak potvrzuje výzkum Gender v managementu 

(v současnosti prováděný Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

VÚPSV). Právě v kategorii vedoucích a řídících pracovníku je zjištěný 

rozdíl nejmarkantnější- poměr pruměrných mezd dosahuje 54% (dle 

ČSÚ v roce 2000). Zaměstnanost žen v České republice má specifické 

charakteristiky: je velmi vysoká (ženy tvoří téměř polovinu pracující 

populace) a v porovnání s EU je větší i rozsah pracovní doby a 

odpracovaných let. Na trhu práce však lze sledovat fenomény jako 

např. horizontální segregaci žen, tj. koncentraci žen do určitých 

odvětví, která je podpořena genderovými stereotypy uplatňovanými 

ve výchově a vzdělávání. Segregace vertikální je stejně častá - ženám 

jakoby v postupu bránil neviditelný, avšak reálný skleněný strop ( 

v roce 2004 na pozici zaměstnavatelu, tedy vedoucích a řídících 

pracovníku pracovalo 26,3% žen a 73,7% mužu). 

Co je navíc třeba zduraznit je fakt, že pozice a profese, kde 

dlouhodobě převažují na trhu práce muži, se vyznačují výrazně vyšší 

koncentrací výhod. Jde nejen o vysokou prestiž a mzdové ohodnocení 

práce, ale i o vysoké sociální ocenění určité pozice nebo profese. 

Pokud jde o řeč čísel, statistika je dle ČSÚ (Ženy a muži v datech, 

2005) následující: 
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Ženy v roce 2004 skutečně vydělávali méně Uejich mediánová 

mzda byla měsíčně nižší téměř o 3 700,- Kč) než muži, a to bez 

ohledu na skutečnost, že měli stejné vzdělání. Oběma skupinám rostly 

platy úměrně s výší vzdělání, avšak mediánová mzda českých žen 

v roce 2004 dosahovala pouze 80,9% úrovně mzdy mužu. Největší 

diskrepance byly zjištěny u středoškoláku bez maturity (29,5%) a u 

vysokoškoláku s magisterským a vyšším než magisterským vzděláním 

(25,9%), nejmenší byly u středoškoláku s maturitou (19,5%) a u lidí 

s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním (23,6%). 

Nejnižší jsou rozdíly v platech mezi muži a ženami ve věkové 

kategorii do 29 let věku, zlom nastává ve věkové skupině 30 - 39 let, 

kdy mediánové mzdy žen dosahují pouze 74,4% výše platu mužu. 

Tento stav je zřejmě zčásti dán tím, že ženy jsou v tomto věku 

nuceny volit takové zaměstnání, které jim nejlépe umožní sladit 

profesní život s rodinným. V následujících věkových skupinách se 

mediánové platy žen mediánovým platům mužu přibližují, ve věkové 

skupině 50- 59 let dosahují 84,2% mužské platové úrovně. 

Co se týče výdělku v jednotlivých odvětvích, ženy i muži si nejvíce 

vydělají v sektoru peněžnictví a pojišťovnictví, kde v roce 2004 

mediánová měsíční mzda dosahovala u mužu 37 717,- Kč, u žen 24 

087,- Kč. Nejmenší platy jsou naopak v sektoru pohostinství a 

ubytování, kde mediánová mzda mužu činila 13 281,- Kč, žen 10 

361,- Kč. 

Obecně platí, že ve všech zkoumaných odvětvích jsou platy žen 

nižší než platy mužu. Největší rozdíl mezi platy mužu a žen nalezneme 

právě v odvětví, kde jsou mzdy jak mužu, tak žen nejvyšší-

v peněžnictví a pojišťovnictví. Je to především z toho důvodu, že 

v rámci tohoto odvětví je zcela odlišná četnost jednotlivých 

zaměstnání u mužu a u žen (ženy např. mnohem častěji pracují jako 
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úřednice na přepážkách, muže nalezneme spíše mezi analytiky, 

poradci apod.). Nejmenší rozdíly ve mzdách muž6 a žen jsou zejména 

veřejných, sociálních a osobních službách a také ve stavebnictví. 

Pokud jde o hlavní zaměstnání, nejvyšší mzdy lze nalézt mezi 

zákonodárci, vedoucími a řídícími pracovníky, kde byl v roce 2004 

medián mezd mužů 35 047,- Kč, medián mezd žen 24 256,- Kč. Právě 

v těchto oborech také existují jedny z největších rozdílu mezi platy 

mužu a platy žen (Ženy a muži v datech, 2005). 

2.6 Možnosti profesního růstu 
Hlavní vliv na vývoj kariéry u žen má bezesporu mateřství a 

rodina. Ženy považují mateřství za podstatnou součást naplnění své 

ženské role, mimo jiné i proto, že jim je tato role od dětství 

vštěpována jako ta nejdůležitější. 

Přesto lze podle Štikara (1996) vysledovat tři základní ženské 

kariérové typy: 

• Konvenční kariéra: žena absolvuje krátkou profesní zkušenost 

v zaměstnání, která skončí v okamžiku, kdy se vdá. Po 

založení rodiny se už do práce nevrátí. 

• Přerušovaný typ kariéry: žena si buduje pozici před 

narozením dítěte, po porodu s ním zůstává doma až do doby, 

kdy je dítě samostatnější, poté se vrací na svou původní 

pozici do zaměstnání. Otázkou zůstává, zda žena po návratu 

opravdu vykonává práci, která je stejně kvalifikovaná, a zda 

si dokáže během pobytu doma udržet svou odbornost. 

• Dvoustopý typ kariéry: žena je zaměstnána a buduje si 

určitou pozici až do narození dítěte. Po porodu sice o dítě 

pečuje, ale zároveň pokračuje v zaměstnání. S dítětem 

zůstává doma pouze po velmi krátké období. 
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Ve stádiu budování kariéry a získávání praktických zkušeností 

potřebných pro zastávání manažerské pozice přináší mateřství a péče 

o děti přerušení kariéry a při srovnání ženy a muže, kteří ukončili ve 

stejné době vysokoškolské studium, má žena menší pracovní 

zkušenosti než muž. 

Pro ženu (více než pro muže) rodina, mateřství i domácnost 

představuje zátěž, i když využívá chavu či hospodyni. 

Zaměstnavatelé se také často obávají přijmout ženu na 

manažerskou pozici právě kvali riziku, že v souvislosti s mateřstvím 

přeruší výkon pracovní činnosti a budou nuceni za ni hledat náhradu. 

Na druhou stranu s tím, jak přibývá počet žen na manažerských 

pozicích, získávají firmy pozitivní zkušenost a postupně dochází 

k odbourávání předsudka vači ženám na manažerských postech. 

Prosazení se žen v managementu však od žen stále vyžaduje větší 

úsilí ve srovnání s muži, což poměrně velkou část z nich odrazuje od 

aspirace na manažerské pozice. Tento stav věci je na škodu i pro 

samotné organizace, protože americké výzkumy ukazují (Jachanová 

Doleželová, 2005), že společnosti, které mají v řídících pozicích větší 

počet žen, prokazují lepší ekonomické výsledky. Tyto výzkumy také 

potvrzují, že ženy jsou stejně ambiciózní jako muži, ale při své snaze 

dosáhnout vysokých pozic se narážejí na stereotypy a předsudky 

týkající se ženských rolí. Existují také další bariéry, které ženám 

ztěžují kariérní postup. Organizace Catalyst (Catalyst, 2006) uvádí dle 

svých šetření následující: 

• nedostatek ženských vzora 

• nedostatek mentoringových programa 

• rodinné povinnosti 

• nedostatek poskytnutých zkušeností 
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Pokud se však ženě- manažerce podaří dosáhnout 

privilegovaných pozic, ukazuje se, že ženy jsou v takových případech 

dobrými týmovými hráčkami a jsou více ochotnější riskovat než muži. 

Data organizace Aurora (mezinárodní organizace zabývající se 

ekonomickým vzestupem žen) také prokázala, že ženy v řídících 

pozicích jsou flexibilnější, otevřenější nápadťlm ostatních a projevují 

větší asertivitu. Protože schopnosti žen nejsou v top managementu 

tak často využívány, prokazují ženy větší nasazení. Tento stav se dá 

vysvětlit tím, že pokud už se žena prosadí do vysoké funkce, jde o 

mimořádně razantní osobnost, která má dost kuráže, sebevědomí i 

pochopení pro nutnost spolupráce. 
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3 POSLÁNÍ ŽENY- PRÁCE, RODINA NEBO OBOJÍ? 

V polovině dvacátého století dospěla společnost ve svém vývoji ke 

třem princi pum, které postihují možnost řešení vztahu rodiny a 

zaměstnání (Možný, 2002): 

1. Konzervativní stanovisko: 

Dle tohoto názoru by vdané ženy neměly pracovat, matky pak 

zvláště ne. Vyhraněně konzervativní postoj pročasuje názor, že 

áchá žena nemá pracovat mimo svou domácnost, tedy být 

zaměstnána. S ohledem na tuto souvislost jsou pak dcery 

vychovávány jiným zpusobem než synové. Bývají vedeny k péči 

o domácnost, do své vlastní domácnosti pak přijímají svou 

matku, když ovdoví a nemá se již o koho starat. Synové jsou 

vychováváni k samostatnosti, k opuštění puvodní rodiny a 

zabezpečení nové. Ve společenské rovině tento přístup brání 

ženám v konkurenci o pracovní místa, protože na mužích leží 

odpovědnost živitelu rodiny. 

2. Neokonzervativní stanovisko 

Toto stanovisko předpokládá zisk kvalifikace a práci bezdětných 

žen. Žena pracuje, dokud neporodí dítě. Poté své zaměstnání 

opouští a věnuje se pouze rodině. Do zaměstnání se vrací ve 

chvíli, kdy potomci dosáhli nezávislosti péči matky již 

nepotřebují. 
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3. Egalitární stanovisko: 

Tento postoj poukazuje na fakt, že opuštění zaměstnání a 

uzavření se v rodině způsobuje devalvaci ženské kvalifikace. 

Tento rys je o to patrnější, oč delší je doba trvání 

mateřské/rodičovské dovolené, oč vyšší kvalifikaci žena před 

mateřstvím měla a o co je rozvoj jejího oboru dynamičtější. 

Egalitární postoj vychází z názoru, že taková situace je 

neslučitelná s nárokem na rovnost životních šancí a popírá 

předpoklad, že přirozená seberealizace ženy je v mateřství. 

Tato tři východiska v podstatě dodnes vyčerpávají možnosti 

současných žen v řešení otázky, jak skloubit rodinu a 

zaměstnání. 

3.1 Role, sociální status, prestiž 
Sociální status žen je významnou měrou definován jejich 

participací (mírou participace i její charakteristikou) na trhu práce. Trh 

práce je v západních společnostech stále vymezen pouze monetárním 

systémem, placené zaměstnání v nich proto představuje hlavní 

ukazatel sociálního postavení. Z aktivit společností uznávaných jsou 

tudíž vyloučeny práce zajišťující život rodiny, výchovu dětí či péči o 

rodinné příslušníky, tj. práce nejčastěji zastávané ženami. K těmto 

pracím jsou ovšem ženy od útlého věku vedeny, jak přímou výchovou, 

tak nepřímými vzory. V ženách je tak od dětství pěstován pocit, že 

jejich základní povinností je úspěšně zvládnout v první řadě roli matky 

příp. manželky (Křížková, 2006). 

Po roce 1989, kdy se české společnosti obecně otevřeli nové 

možnosti seberealizace, začaly mladé ženy mateřství (v souladu 

s ostatními západoevropskými zeměmi) odkládá dobu mateřství na 
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pozdější věk. Většina (vysokoškolsky vzdělaných) žen tedy nejprve 

nastoupí do zaměstnání, kde nasbírá počáteční zkušenosti a často 

teprve po tomto prvním souvislém kontaktu s pracovní realitou si 

ujasňuje svá další očekávání a životní plány. Zjistí-li mladá žena, že ji 

uspokojuje a naplňuje náročná práce (tato náročnost muže být jak 

psychická, tak fyzická nebo časová), a že se jí v daném oboru otevírá 

budoucnost, dostává se často do úzkých a musí volit. Kariérní postup 

je u nás v naprosté většině firem stále ještě možný pouze za 

předpokladu vysokého osobního nasazení, za předpokladu ochoty 

práce přesčas, vysokém podílu cestování apod. Touží-li však žena mít 

za těchto okolností rodinu, musí řešit, jakým způsobem rodinnou i 

pracovní sféry sladit. Mnoho mladých manažerek, které se rozhodly 

udržet se zaměstnáním kontakt i během péče o malé dítě přiznávají, 

"že to někde šidP' (Křížková, 2002). A protože toto "šizenP' by se 

v krátkodobém horizontu projevilo negativně zejména v práci, mají 

ženy tento subjektivní pocit šizení právě vuči dětem. 

Na druhou stranu si nemyslím, že by jediným správným řešením 

bylo zříci se počátkem mateřství veškerých pracovních aktivit. 

Mluvíme-li o ženě, která je ve své kariéře úspěšná, práce jí přináší 

pocit zadostiučinění a potvrzení vlastního významu, odchodem na 

mateřskou odchází tato žena do neplaceného a podceňovaného 

sektoru domácí práce. Přestože tuto domácí práci pravděpodobně 

vykonávala již před rodičovskou dovolenou, byla také aktivním 

účastníkem primárního trhu práce, což s sebou neslo také jistý 

sociální status adekvátní zastávané pracovní pozici. Odchodem z této 

pozici přichází žena i o tento status, se kterým je spojena také určitá 

míra společenské prestiže, na kterou je žena zvyklá a která tímto 

postupně a nenápadně mizí. 
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Jak dodává socioložka M. Čermáková (1997, s. 395): "Co se odehrává 

mimo monetární systém, není zatím chápáno jako produkce a 

neexistují zpllsoby ekonomického zhodnocení." (Čermáková, 1997). 

Ať už žena před odchodem na mateřskou/rodičovskou dovolenou 

zastává jakoukoli pracovní pozici, nelze přehlednout fakt, že na 

českém pracovním trhu stále dochází k výrazné genderové 

horizontální i vertikální segregaci profesí a poklesu prestiže těch 

oborll, ve kterých je vysoké zastoupení žen. K tomu Čermáková 

dodává, že "výše podílu žen v určité profesi je faktorem, který 

ovlivňuje sociální status a prestiž profese, cenové ohodnocení profese 

na trhu práce i vnitřní hierarchizaci profese" (Čermáková, 1997, 

s. 396). 

Z genderového hlediska tedy nelze opominout otázku symbolického 

ocenění jednotlivých činností, od kterého se odvíjí rovněž ocenění 

ekonomické. Vzhledem k latentnímu podceňování schopností žen a 

snižování hodnoty práce, které je připisována nálepka "ženská", tak 

dochází ke strukturálnímu znevýhodnění žen ve společnosti 

Česká společnost však vzhledem k historické zkušenosti se státním 

plánováním a socialistickou ideologií vykazuje některé odchylky od 

modelll běžných v západních demokraciích bez socialistické zkušenosti 

(Křížková, 2006). Významným faktorem, který ovlivňuje sociální 

postavení žen v české společnosti, je zejména kontinuální 

zaměstnanost žen, tedy charakter práce přerušované víceméně pouze 

krátkými přestávkami při narození dítěte. Ženy tudíž neodvozují svllj 

sociální status od manžela či rodičll, ale od svého vzdělání a pracovní 

pozice (Čermáková, 1995). I přes vysokou zaměstnanost žen se 

v centrálně plánované ekonomice projevovalo striktní dělení mužské a 

ženské práce. 
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Tato stereotypizace v naší společnosti bohužel do velké míry 

přetrvává, genderově specifické ohodnocení práce je založeno na 

zakonzervovaném pojetí dělby práce právě na "mužskou" a "ženskou" 

a na oddělení soukromé a veřejné sféry. 

V roce 2004 např. se péči o děti, rodinu a domácnost plně 

věmovalo 8,5% žen oproti 0,1% mužu (Ženy a muži v datech, 2005). 

Symbolické hodnocení ženské práce, ať již práce v domácnosti ve 

větší míře zastávané ženami, či v zaměstnání, souvisí s plněním 

specifické "ženské" role, která ale jejím nositelkám přináší nižší 

sociální status i společenskou prestiž ve srovnání s muži. 

Navíc v důsledku rozdílných šancí na profesní vzestup a z důvodu 

skleněného stropu (viz kapitola 4) mají ženy celkově nižší podíl na 

moci a veřejném rozhodování. Tato institucionálně vytvořená a 

udržovaná disparita moci a příležitostí se dotýká všech oblastí života 

společnosti. Z tohoto hlediska je markantní především nízké 

zastoupení žen v politice většiny státu, kterou lze chápat jako jedno 

z odvětví pracovního trhu s vysokou prestiží a mocenským vlivem. Na 

tomto příkladu lze ilustrovat asymetrické rozdělení moci mezi ženami 

a muži z hlediska horizontálního, tudíž uzavření určitých prestižních 

oblastí ženám, i z hlediska vertikálního, tedy existenci bariér pro 

kariérový postup žen ve společensky uznávaných profesích 

s rozhodovací mocí. 

Pro konkrétní příklad nemusíme chodit daleko - na české politické 

scéně rozvířila v nedávné době toto téma členka ODS Miroslava 

Němcová, která (po svém nezvolení místopředsedkyní ODS) pronesla 

otevřený projev o nerespektování a potlačování žen ve vrcholné 

politice. Dle jejího názoru se od žen v politickém prostředí očekává 

"vyšší loajalita" než od mužu, tzn. jistá forma poslušnosti a smířenosti 

se směrem, který primárně vytyčují muži. 
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3.2 Rodina a zaměstnání- změny přístupu v posledních 

desetiletích 

Vzhledem k dlouhodobé a extenzivní participaci českých žen na 

trhu práce a vzhledem k jejich většinovému sebepojetí jako 

(spolu)živitelek rodin lze říci, že se v české společnosti ustálil model 

dvoupříjmové rodiny. Přesto mezi názory celé poloviny českých muža 

a žen přetrvává jako ideální tradiční (konzervativní) představa o 

uspořádání genderových rolí, kdy se má o finanční zajištění rodiny 

postarat především (ale nejen) muž a hlavní zodpovědnost za péči o 

děti a domácnost má nést žena. Tato představa se pak promítá i do 

reálného uspořádání genderových rolí v ČR, kdy muž přináší do rodiny 

zpravidla vyšší výdělek než žena, a žena zase přebírá naprostou 

většinu péče o děti a domácnost (Hašková, 2005). 

Poměrně velká část žen tak upřednostňuje rodinu před kariérou. 

Kvali rodině přijímají ženy méně náročnou práci, s pevnou pracovní 

dobou, tak, aby jim umožnila skloubit práci s péči o rodinu. 

Na druhou stranu, mladá, resp. nastupující generace žen 

s vysokoškolským vzděláním má vyšší ambice v oblasti pracovní 

kariéry a plánují mateřství tak, aby bylo v souladu s pracovní kariérou. 

Část žen odloží mateřství až na dobu, kdy je jejich pracovní 

kariéra nastartována, přeruší ji na minimální nezbytný čas a pak 

využívají razné služby k zabezpečení péče o děti a chodu domácnosti. 

Určitá část žen se vzdává mateřství úplně, avšak není 

jednoznačné, zda je to cílevědomé rozhodnutí či zda se jedná o 

kompenzaci neuspokojených potřeb souvisejících s rodinou (Křížková, 

2002). 
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3.2.1 Období socialismu 

Mohlo by se zdát, že dlouhé období socialismu mohlo mít na 

emancipaci žen a jejich vstup na pracovní trh pozitivní vliv. 

Bohužel, ani intenzivní a dlouhodobý vysoký podíl žen na trhu 

práce, ani sociální politika dřívějšího socialistického zřízení nepřinesla 

komplexní změnu v názorech společnosti na rozdělení a charakter 

mužských a ženských rolí, ani na jejich důvěru v možnosti 

harmonizace pracovních a rodinných povinností v životě ženy. 

V rovině reálného chování nevedli socialistické zkušenosti ke 

všeobecné genderové senzitivitě obyvatelstva ani k zásadnější 

angažovanosti mužu v péči o děti a domácnost, ale zejména ke 

dvojímu zatížení žen (v zaměstnání a rodině) a k genderové 

diferenciaci pracovních drah mužu a žen- kontinuální pracovní dráze 

muže a přerušované pracovní dráze ženy, která rozděluje období své 

ekonomické aktivity odchody na mateřskou (rodičovskou) dovolenou, 

aby se po jejím skončení vrátila zpět k finančně výdělečné činnosti 

(Hašková, 2005). 

Ženská participace na extenzivním, ale málo flexibilním pracovním 

trhu byla sice politicky podporována, ale příležitosti pro seberealizaci 

prostřednictvím vzdělání, práce nebo volnočasových aktivit byly do 

značné míry limitovány. V 70. a 80. letech byla v tehdejší ČSSR 

zaváděna propopulační opatření, která ovšem implicitně definovala 

ženu jako rodiče a teprve v druhé řadě muže jako druhého rodiče. 

Ženská participace na trhu práce a prorodinná opatření navíc byla 

podporována a zaváděna v kontraproduktivní situaci nedostatku 

služeb a zboží pro rodiny, které musely být často zabezpečovány 

pomocí vzájemné neformální výpomoci v rámci rodinných sítí. Kromě 

toho došlo sice v socialistických zemích střední a východní Evropy po 

druhé světové válce k masovému vstupu žen na trh práce, nicméně 
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bez artikulace otázek druhé vlny feminismu (např. práva na placenou 

práci, práva na genderově nediskriminující odměnu za práci/ práva na 

všeobecně dostupná zařízení pro péči o předškolní děti, práva na 

potrat apod.) "zezdola"- ženami samotnými, ale naopak pouze 

"seshora" v podobě emancipačního programu, který měl zajistit 

rovnoprávnost mužu a žen především prostřednictvím participace na 

trhu práce. 

Před druhou světovou válkou bylo ženské hnutí v některých 

zemích střední a východní Evropy relativně vlivné, rozvinuté a 

mezinárodně integrované. Po nástupu socialistických režimu však byla 

diverzita občanských skupin postupně redukována a možnosti 

politických projevu a veřejného sdružování občanu limitovány. Také 

ženské občanské skupiny byly ve všech zemích východoevropského 

bloku postupně sjednoceny pod jedinou zastřešující polostátní 

organizaci a izolovány od západoevropských feministických skupin. 

Mnohé otázky, formulované druhou vlnou feministického hnutí na 

západ od našich hranic (např. otázky platové diskriminace, domácího 

násilí, sexuálního obtěžování, role otcu v rodině, genderové senzitivity 

populace apod.) pak nebyly v bývalé ČSSR artikulovány ani 

polostátním Českým svazem žen, ani skupinami neoficiální 

(undergroundové) občanské sféry. 

3.2.2 Období po roce 1989, počátek 90. let 

Po roce 1989 došlo ve střední a východní Evropě k nárustu 

genderově konzervativní rétoriky. Tuto změnu bylo možné pozorovat 

na mediální a politické scéně mnohých státu tohoto regionu. Např. 

v ČSFR byly první signály rostoucí nezaměstnanosti medializovány 

v souvislosti s odkazy na zrušení tzv. "povinnosti pracovat" a s odkazy 

k nově získané možnosti "svobodné volby", která měla být využita 
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ženami - matkami k "dobrovolnému" a "přirozenému" návratu do 

domácností- k rodinným povinnostem. Nezaměstnanost mužů Uako 

hlavních živitelů rodin) tak byla v politických debatách o ekonomické 

restrukturalizace a měnícím se trhu práce vnímána jako důležitější 

problém než rychleji rostoucí a navíc častěji dlouhodobá 

nezaměstnanost českých žen. Výše uvedené faktory přispěly v české 

společnosti ke specifické koexistenci konzervativních i liberálních 

postojů k genderovým rolím i ke kombinaci zaměstnání a mateřství. 

Konzervatismus počátku 90. let se neprojevil pouze na rétorické 

rovině české politické a mediální scény, ale promítl se i do sociálně

politických změn, týkajících se mateřství, rodičovství a harmonizace 

práce a rodiny. V 90. letech byla například prodloužena doba, po 

kterou lze čerpat rodičovský příspěvek na 4 roky. Tento příspěvěk 

náleží rodiči, který celodenně pečuje o dítě. V té samé době došlo 

také k prudkému poklesu v počtu veřejných zařízení pro předškolní 

děti. Následkem této změny lze v současné době umístit do jeslí 

pouze 3% z celkového počtu dětí, které mohly toto zařízení využívat 

před rokem 1989. Počet mateřských škol poklesl zhruba o čtvrtinu, 

což ovšem rámcově odpovídá poklesu porodnosti (dle ČSÚ). 

V důsledku těchto změn došlo na jedné straně ke ztížení situace při 

zajišťování institucionální péče o děti do 3 let, ale na straně druhé 

byla prodloužením doby čerpání rodičovského příspěvku na 4 roky 

legitimizována delší doba, po kterou muže zůstat rodič mimo pracovní 

trh a celodenně pečovat o děti. 

Jak se tyto změny promítly do života českých rodin s malými 

dětmi? Doba, po kterou zůstávají ženy s malými dětmi v domácnosti, 

se od mku 1960 do současnosti v souladu se sociálně-politickými 

změnami v české společnosti prodlužuje. Např. v 80. letech, kdy došlo 

k prodloužení "další mateřské dovolené" ze dvou na tři roky, se 
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prodloužila také doba, po kterou zůstala podstatná část českých žen 

s dítětem v domácnosti. Až 45% matek zůstalo se svým prvorozeným 

dítětem, narozeným v 80. letech, v domácnosti déle než dva roky. 

Tento vývoj byl podpořen rostoucí veřejnou kritikou tehdejších jeslí, 

které byly v té době kladeny do souvislostí s nemocností dětí. 

V 90. letech, kdy byla prodloužena délka doby nároku na rodičovský 

příspěvek na 4 roky a zároveň vzrůstala nezaměstnanost, trh práce 

zůstával, co se týče podmínek pro harmonizaci práce a rodiny a 

nabídky family-friendly forem práce neflexibilní a počet míst 

v předškolních zařízeních se rapidně propadl, zůstala opět 

nezanedbatelná část žen se svými malými dětmi v domácnosti o něco 

delší dobu než ženy, které se staly matkami v období socialismu. Více 

než čtvrtina matek totiž zůstala se svým prvorozeným dítětem, 

narozeným po roce 1989, v domácnosti déle než tři roky. 

Pokud ovšem rodič (reálně šlo a jde o ženy) zůstal s dítětem 

v domácnosti déle než tři roky a využil prodlouženou dobu nároku na 

rodičovský příspěvek na čtyři roky, byl zároveň limitován jednak velmi 

nízkou výši příjmu, kterou si mohl přivydělat na trhu práce bez ztráty 

nároku na celkově nízký rodičovský přídavek, a jednak velmi nízkým 

počtem dní, po které mohlo jeho dítě využívat veřejná zařízení pro 

předškolní děti. Z daného hlediska nejdůležitějším aspektem 

prodloužené celodenní péče o děti je však fakt, že rodičovská 

dovolená, po jejíž dobu trvání je zaměstnavatel povinen zařadit 

vracejícího se rodiče do zaměstnání na místo odpovídající jeho 

pracovní smlouvě, prodloužena ze tří na čtyři roky nebyla. Jestliže 

tedy žena zůstala s dítětem v domácnosti déle než tři roky a případně 

využila prodloužené možnosti čerpání rodičovského příspěvku do čtyř 

let věku dítěte, ztratila právní nárok na návrat do svého původního 

zaměstnání. Nutno však podotknout, že i tak existoval významný 

počet případů,v nichž byl tento právní nárok obejit nebo se na něj 
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nevztahoval. Ve specifických případech, které souvisí s uzavíráním 

podniku nebo jejich restrukturalizací, což ovšem byla realita nemalé 

části podniku v 90. letech, právní nárok na návrat do puvodního 

zaměstnání totiž zaniká. 

Je tedy pravděpodobné, že část žen, které zastaly v 90. letech se 

svým dítětem v domácnosti déle než tři roky, tak učinily spíše 

z důvodu nemožnosti návratu do zaměstnání puvodního a nalezení 

nového než z duvodu přání zustat v domácnosti. 

3.2.3 Začátek 21. století 

Na konci 90. let a na začátku nového tisíciletí začala sociálně

politická opatření (ale i mediální diskurz) vztahující se k rodičovství a 

harmonizaci práce a rodiny ve větší míře ovlivňovat svými procesy 

integrace ČR do EU. Pod tlakem přístupových jednání a 

harmonizačních procesu byla např. transponována legislativa EU do 

české legislativy a dále byly vytvořeny instituce pro implementaci 

politik genderové rovnosti. Od roku 1999 je např. každoročně 

vytvářen pro vládu závazný vládní dokument "Národní akční plán 

zaměstnanosti", který vytváří rámec pro aktivní politiku 

zaměstnanosti; od roku 1998 je každoročně vytvářen pravidelně 

evaluovaný vládní dokument "Priority a postupy vlády při dosahování 

rovnosti mužu a žen" (www.mpsv.cz). 

Vyšší míra a institucionální zakotvení komunikace mezi ženskými 

neziskovými organizacemi a vládními orgány i měnící se situace a 

strategie na poli ženského neziskového sektoru přinesla zlepšení 

v dopadech lobbyistického úsilí českých ženských neziskových 

organizací. Jedním z příkladu úspěšné lobby je např. prosazení 

redukce výše zmiňovaných restrikcí spojených s nárokem na 

rodičovský příspěvek. Tyto restrikce/ které významným zpusobem 
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limitovaly možný pracovní výdělek rodiče a zároveň omezovaly počet 

dní, během nichž mohl rodič využívat pro své dítě veřejná zařízení 

péče o předškolní děti, totiž de facto limitovaly i možnosti rodiče 

(ženy) k návratu na trh práce nebo k pracovní rekvalifikaci. 

Celkově genderově liberálnější sociálně-politický i mediální vývoj 

v ČR na počátku nového tisíciletí je v souladu se změnami v postojích 

českých mužů a žen k genderovým rolím a pracujícím matkám, které 

byly dokumentovány v longitudinálním šetření mezi lety 1994 a 2002 

(Hašková, 2005). Stejně jako i v jiných evropských státech jsou 

v daném ohledu nositelkami liberálních postojů k genderovým rolím a 

kombinací zaměstnání a mateřství ženy. K největší divergenci mezi 

názory mužů a žen na genderové role došlo v daném časovém období 

právě kvůli radikální změně názoru českých žen, nikoli mužů. Jsem 

toho názoru, že i tato názorová divergence ovlivňuje partnerský život 

současných českých žen a je zdrojem stresu v partnerské oblasti. 

Podle aktuálních výzkumu je v současné době zaměstnanost žen 

vysoká- v roce 2004 byla míra ekonomické aktivity žen ve věku 15 a 

více let 50,5% (mužů 68,4%). Mezi všemi ekonomicky aktivními 

představují ženy 44,2%. Nezaměstnanost žen je však vyšší než 

nezaměstnanost mužů: v roce 2004 byla míra nezaměstnanosti žen 

9,9%, mužů 7,0%. 

Za týden odpracují ženy zaměstnané na plný úvazek v průměru o 

4,9 hodin méně než muži, ženy se zkráceným pracovním úvazkem 

však pracují týdně v průměru o 1 hodinu déle než muži zaměstnaní 

touto formou (Ženy a muži v datech, 2005). 
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3.3 Rozdíly v postavení žen a mužů v zaměstnání a rodině 
Podle dílčích výsledku dlouhodobého projektu Výzkumného ústavu 

práce a sociálních věcí Gender v managementu jsou české ženy stále 

zatíženy tzv. dvojí směnou, kdy se od nich očekává, že skloubí plnou 

zaměstnanost s kompletní péčí o potřeby své rodiny a domácnost!. 

Podle Světové organizace práce připadají na ženy, které tvoří 

zhruba polovinu lidstva, dvě třetiny odpracovaných hodin, deset 

procent vyplacených mezd a jedno procento vlastnictví majetku. 

Tento stav je vyplývá ze skutečnosti, že velká část práce je 

vykonávaná mimo zaměstnání (Wichterich, 2000). 

Současný stav postavení žen v zaměstnání má stále úzkou 

souvislost s výchovou. Již od nejútlejšího věku jsou dívky 

připravovány na jiné role než chlapci, což v dospělosti muže vést ke 

konfliktu rolí. Společnost se dle mého názoru stále potýká s mýtem 

superženy, která je úspěšná v zaměstnání, ale zároveň pečuje i o 

muže, děti a domácnost. Pokud má však žena zastávat většinu 

domácích prací, vždy pro ni bude obtížné rodinu a zaměstnání 

skloubit. Dokud nebudou rovnoměrně rozděleny domácí role, 

zůstanou nerovnoměrně rozděleny role i v pracovním životě. 

Tradiční pojetí rolí muže a ženy působí při prosazování žen na 

pozice v managementu jako negativní činitel, což se promítá i v tom, 

jak jsou muži i ženy připraveni akceptovat v nadřazené pozici osobu 

opačného pohlaví. Pokud je nadřízeným muž, je to ženami snadněji 

přijímáno, protože jde o tradiční model, kdy role muže je vnímána 

jako dominantnější. Pokud se v pozici nadřazené mužům nachází 

žena, je to v rozporu s tradičním modelem, což často vyvolává 

negativní reakce ze strany mužu. 

Podstatné je také si uvědomit, že vedle rodinného a pracovního 
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života existují také záliby a koníčky rozvíjející osobnost. Tento fakt 

však mnoho žen v řídících pozicích vnímá jako "třešničku na dortu" a 

svým přístupem se snaží dokázat, že pro ně je koníčkem právě jejich 

práce. 

3.4 Péče o dítě a zaměstnání 
Snaha najít rovnováhu mezi zaměstnáním a rodinou by však 

nemusí ležet pouze na ženě (či muži) zaměstnanci. Zp6sob6, jak 

v této situaci m6že vyjít vstříc i zaměstnavatel, je několik, např.: 

1. Odstraňování hrdinského statutu dlouhé pracovní doby 

2. Uplatňování tzv. politiky dostupnosti 

3. Vytváření systému rezerv 

4. Programy pro zaměstnance s dětmi 

(Rovnováha práce a života ... , 2005) 

Ad 1. Jistým zp6sobem je workholismus v západní společnosti 

přijatelnou závislostí. V některých společensko-pracovních kruzích je 

přímo nezbytné pracovat přesčas, být vždy po ruce a nikdy neříkat ne. 

Bez této pracovní ,,loajálnosti" se v podstatě vyššího postu dosáhnou 

nedá. Duležitým úkolem zaměstnavatele ale je nahlédnout, zda 

naopak schopnějšími pracovníky nejsou ti, kteří své pracovní 

povinnosti zvládají v běžné pracovní době. Dalším důležitým prvkem 

je také to, zda manažer, který pracuje "neustále", je schopen takové 

pracovní tempo udržet bez dlouhodobých následku. Cílem 

zaměstnavatele by mělo být spolupracovat s takovými zaměstnanci, 

kteří umějí udržet svuj pracovní život udržet ve zdravé rovnováze. 
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Ad 2. Politika dostupnosti úzce souvisí s dlouhou pracovní dobou a 

prací přesčas. Zaměstnavatel by měl stanovit pravidla, která jsou pro 

společnost funkční a pro manažery/manažerky s rodinami splnitelná. 

Politika dostupnosti se týká: 

• času schuzek -je skutečně zapotřebí uskutečňovat 

duležité schuzky večer nebo o víkendech? 

• dostupnosti na emailu a telefonu 

• flexibilní pracovní doby a komunikace na dálku 

• způsobu, jak odměnit zaměstnance, kteří pracují výkonně 

bez potřeby práce přesčas 

Ve Velké Británii, kde se "kultura dlouhé pracovní doby" stává 

normou, zavedli některé společnosti v boji proti tomuto zvyku tzv. 

IIDen běž domu". Zaměstnanci jsou povinni jít domu včas, zustat 

v práci déle není povoleno. 

Ad. 3 Systém rezerv popisuje stav, kdy nadřízený/nadřízená není 

nenahraditelný/á. Možností, jak této žádoucí situace dosáhnout, je 

více, např.: 

• programy zprostředkující předávání znalostí mezi staršími 

a mladšími zaměstnanci -fungují jako rezerva, zajišťují 

přesun znalostí a jsou zpusobem, jak pomoci nadřízeným 

snížit pracovní přetížení 

• sdílený management, který zahrnuje ustavení 

asistentu/asistentek a manažerských zástupcujzástupkyň a 

delegování některých odpovědností a pravomocí na 

kolegy/ně 

• časově omezené manažerské posty umožňující po určité 

době sestoupit a plánovat si kariéru v ruzných obdobích 

života rozdílně; rovněž umožňují lidem vyzkoušet si 
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• manažerské pozice aniž by ztratili tvář, když přejdou k jiné 

funkci 

Ad. 4 Výzkumy prokazují, že zaměstnanci, jimž zaměstnavatel 

poskytuje podporu i během rodičovské dovolené, jsou po návratu do 

zaměstnání na plný úvazek loajálnější. Je možné např.: 

• vytvořit pravidla kontaktu i během rodičovské dovolené 

(pozvání na schůzky, nabídnutí kurzu, práce na jeden den 

v týdnu) 

• alespoň částečné platové vyrovnání rodiči na rodičovské 

dovolené - forma zaměstnaneckého benefitu 

• při plánování kariér a nástupnictví zahrnout otázku 

rodičovské dovolené a toho, co bude následovat během ní i 

po jejím ukončení 
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4 STRES A ŽENA VE VYŠŠÍ POZICI, MOŽNÉ 

DŮSLEDKY STRESU 

Z předchozích kapitol vyplývá, že vzhledem k genderovým 

nerovnostem, které jsou v české společnosti stále významně 

zastoupené, žena manažerka se oproti mužům při své práci potýká 

s větším počtem specifických stresogenních faktoru. 

Z části nastala tato situace v okamžiku, kdy se ženy výrazněji 

zapojily do světa placené práce ve veřejné sféře. Tím se změnily jejich 

finanční možnosti, sebevědomí, chápání ženství i každodenní život. 

Ženy odešly do práce, avšak pracoviště a jeho kultura se jen velmi 

málo přizpusobily novým, změněným podmínkám. 

Stejně tak se změny v pracovní angažovanosti žen nedotkly jejich 

domácností, povinností s nimi spojenými a především mužu v nich. 

Specifické zdroje stresu žen v řídících vidím v následujících 

oblastech: 

4.1 "Ženská" práce 
První ze stresogenních situace, se kterou se ženy obecně 

setkávají, je ztížený přístup k řídícím pozicím. To,čemu se obvykle říká 

"ženská práce", s sebou nese vesměs negativní konotace. Ženské 

práce bývají považovány za nudné, stereotypní, vyžadující méně 

samostatnosti, kvalifikace a inteligence. V neposlední řadě vymezení 

"ženská práce" nepřímo říká, že jde o práce nevhodnou, nehodící se 

pro muže. 

Mezi typicky "ženské" profese patří již tradičně povolání související 

s výchovou a péčí především o malé (předškolní) děti, dále také 

zdravotnické profese na střední úrovni a kancelářské práce středně 
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technického rázu. Do první desítky zaměstnání s nejvyšším podílem 

žen se ještě řadí profese zajišťující obsluhu strojů v textilním 

průmyslu. Ve všech těchto profesích prakticky nenajedeme muže, 

zastoupení žen je zde téměř stoprocentní, viz tabulka v Příloze C 

(Ženy a muži v datech, 2005). 

4.2 Tokenismus 
Překoná-li žena stereotypní předsudky potenciálního 

zaměstnavatele a nastoupí-li do oboru s převahou mužu, muže se 

snadno setkat s fenoménem tzv. tokenismu. Tématu tokenismu se 

věnovala R. M. Kanter, která tokenismus popisuje jako status 

marginální kategorie zaměstnanců, kterých je na daném pracovišti 

relativně málo. Podle Kanter je s tokeny "často zacházeno jako 

s reprezentanty vlastní kategorie, spíše jako se symboly než jako 

s individualitami." 

Marginální pozice přináší tokenum některé specifické 

důsledky: 

• díky své neobvyklosti jsou v dané pozici předmětem 

daleko usilovnější kontroly 

• je na něj vyvíjen silný tlak, aby pracovali úspěšně, 

což vytváří vysoce stresové pracovní prostředí 

• mezi tokeny a dominantní skupinou dochází k tzv. 

"zvyšování hranice"- dominantní skupina má 

tendenci přehánět rozdíly mezi sebou a zástupci 

tokenové skupiny, staví tokeny do pozice outsideru 

• tokeni bývají běžně vylučováni z neformálních 

informačních sítí (někdy dokonce i z formálních) 
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Za podstatné Kanter považuje fakt, že tokenismus je věcí čísel. 

Pokud by se poměr zastoupení žen a mužu na pracovišti obrátil, 

změnil by se i jejich vzájemný pracovní přístup (Křížková, Pavlova, 

2004). 

Jiné výzkumy ale naopak dokládají (Renzetti, Curran, 2003), že 

negativní přístup mužu k ženám v netypických pozicích nevyplývá 

z menšího počtu žen, ale z mužské představy o ženské podřízenosti. 

Nejpodstatnějším faktorem se tak stává nikoli početní nedostatek 

tokenové skupiny, ale její sociální status. 

Že jsou ženy na řídících pozicích skutečně tokenovou skupinou, 

dokládá šetření Českého statistického ústavu - v roce 2004 pracovalo 

mezi řídícími pracovníky pouze 26,4% žen (Ženy a muži v datech, 

2005). 

4.3 Skleněný strop 
Odlišný sociální status mužů a žen také souvisí s dalším 

specifickým fenoménem- s existencí tzv. skleněného stropu. 

Skleněný strop je soubor neviditelných, těžko rozeznatelných bariér, 

které musí ženy na rozdíl od mužů (navzdory podobným zkušenostem 

a vzdělání) překračovat při postupu na vyšší pozice. Strop je hranice, 

kam až jsou ženy ve svém postupu "vpuštěny", výraz skleněný 

metaforicky vyjadřuje, že žena díky již dosaženým profesním kvalitám 

na špičkovou pozici dohlédne a dokáže si představit své působení v ní. 

Začne-li ovšem vyvíjet snahu do této vrcholové pozice postoupit, 

narazí na neviditelnou a těžko definovatelnou překážku v podobě 

snah namířených proti jejímu postupu. Odborníci uvádějí různé 

důvody k existenci skleněného stropu. Patří k nim genderové rozdíly, 

konkrétně různý přístup žen a mužu k práci, např. rozdílná organizace 

pr-acovních schůzek- večerní mnohdy vylučují či omezují účast žen 

starajících se o malé děti a domácnost. Navíc je mnoha výzkumy 
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potvrzeno, že muži i ženy manažerky preferují ve svých pracovních 

skupinách členy stejného pohlaví, což při současném uspořádání 

s převládajícím počtem mužu ve vedoucích pozicích ženy 

znevýhodňuje (Cleveland, 2000). 

Kariérní postup mužu v atypických pozicích je i v tomto ohledu 

snazší. Mužům se v takových situacích dostává spíše přednostního 

zacházení a místo toho, aby naráželi na onen skleněný strop, častěji 

se vyvezou tzv. "skleněným výtahem" celou hierarchií i takových 

profesí, kde převládají ženy. V České republice jsme tohoto jevu 

svědky i u tak feminizovaných profesí, jako je např. školství- na 

nižších pozicích dominují jednoznačně ženy, ve vedeních škol je tomu 

naopak. Tento fakt je tím víc zřetelnější, oč vyšší vzdělávací stu peň se 

jedná. Skleněný výtah je soubor pomocných tlaku (např. v podobě 

osobního koučování nebo přímé podpory ze strany nadřízených -zde 

se jako podstatná ukazuje převaha mužu v nadřízených pozicích, 

objevuje se tu jistá forma "mužské solidarity") na postup v dané 

profesi. 

4.4 Vlastní pochyby 

Vnitřní pochybování o vlastních schopnostech považuji za 

podstatnou a nedostatečně zmiňovanou složku, která je dle mého 

názoru nezanedbatelným zdrojem stresu u žen -manažerek. Pokud 

jde o odbornou literaturu, tomuto tématu je věnován pouze okrajový 

prostor. Jsem toho názoru, že vlastní pochybnosti o tom, zda jsou mé 

kvality na dané místo dostatečné, jsou mj. důsledkem výchovy 

v rámci genderových stereotypu (málokterá holčička, na rozdíl od 

chlapců, se v dětství setkává např. s podporou případné vlastní 

dominance), který muže vyústit v již zmiňovaný konflikt rolí. Pracovní 

kariéra není u žen v české společnosti pociťována jako primární, tudíž 
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její preference v životě ženy je stále vnímána jako ne zcela 

samozřejmá. Žena se potom ocitá nejen pod tlakem okolí, ale i pod 

vnitřním tlakem, kdy sama sebe přesvědčuje o správnosti svého 

postoje. 

Na tomto místě také považuji za vhodné připomenout, že pojem 

"kariéra" je u nás (v nižší míře než např. na konci 90. let) s mírným 

negativním zabarvením. Důležité ovšem je oddělit tento ve 

skutečnosti neutrální pojem od "kariérismu", termínu, který 

zjednodušeně označuje snahu dosáhnout co nejvyššího postu za 

každou cenu. Žena, která má ambice se své kariéře naplno věnovat, 

se pak (častěji než muž) setkává s nálepkou "kariéristka", což muže 

mít zpětně vliv na její psychickou pohodu. 

Výjimečná také není situace, kdy žena zastává významnou řídící 

pozici ve společnosti, která si jí pro její schopnosti váží, a v rámci 

plnění pracovních povinností se pak tato manažerka setkává se 

zástupci jiných firem - muži, kterým musí svou kompetentnost 

dokazovat. Je otázkou, zda tuto situaci ženy již podvědomě 

neočekávají a tak jí nevědomky nenavozují nižším sebevědomím, 

nebo případné nižší sebevědomí skutečně plyne z více či méně 

otevřených mužských náznaku, že tato konkrétní žena není 

dostatečně dobrým partnerem pro dané jednání. 

4.5 Pravidla práce 
Časová náročnost -jedna z nejvýznamnějších složek manažerské 

profese. Na manažerské pozice více než na jiné jsou vybírány takové 

osobnosti, které splňují nejen formální nároky na tento post, ale také 

nemalý soubor neformálních požadavku, které jsou v některých 

ohledech diskriminující (nutnost být s firmou v neustálém kontaktu, 

přizpůsobovat se pozdním časům schůzek, které jsou, jak jsem již 
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uvedla, zejména mužskou doménou apod.). Za diskriminující tyto 

nároky považuji z toho důvodu, že ač jsou neformální, jejich naplnění 

bývá nepsanou podmínkou pro možnost kariérního postupu. 

Pracovní prostředí v vysokém managementu bývá také vysoce 

konkurenční, což většina žen považuje za stresující faktor. Naopak styl, 

který se ženy manažerky snaží nastolovat vuči svým podřízeným, je více 

otevřený, motivační a přátelský (mužský styl vedení oproti tomu bývá 

popisován jako více neosobní a zaměřený spíše na kontrolu výsledku a 

obecně na celek). 

4.6 Kariéra a mateřství 
Za nejzásadnější okamžik v kariéře ženy považuji moment 

rozhodování, jakým způsobem propojit mateřství, rodinu a práci. 

Oblast rodiny a oblast práce jsou v současnosti dvě prolínající se 

životní sféry, které spoluurčují obsahy rolí žen a mužu. S pozvolným 

pronikáním žen do kvalifikovanějších a lépe platově ohodnocených 

pozic je oslabována role muže jako živitele a zesilován význam 

seberealizace v práci pro ženu. Bohužel, opatření na podporu 

harmonizace zaměstnání a rodiny jsou na českém pracovním trhu 

zaváděna velmi pomalu, pokud přece, pak téměř výlučně na nižších 

pozicích (Křížková, 2002). Paradoxně se tak nemění možnosti zvládat 

zároveň rodinu i práci pro zaměstnance na vyšších pozicích řízení 

s nejvyšší mírou zodpovědnosti a časové náročnosti. Navíc jsou tato 

opatření zaměřena pouze na ženy na základě předpokladu jejich větší 

angažovanosti v rodině, což pozici žen na trhu práce oproti mužům 

dále znevýhodňuje a mužům naopak neumožňuje zvýšit jejich podíl 

v rodinných vztazích. 

Dominující podíl mužu na vysokých manažerských postech lze také 

vysvětlit situací, kdy ve věku, ve kterém má žena díky kontinuální 

práci možnost dosáhnout vyšších pozic, odchází na mateřskou. Její 
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návrat do práce je velmi nejistý a ztížený téměř ve všech případech 

nutností individuální změny organizace práce. Velká část žen v tomto 

období nebo po návratu z mateřské dovolené firmu definitivně opouští 

a na vyšších pozicích pak automaticky převažují muži. 

Významným, v některých případech i jediným činitelem, který 

spouští úvahy o plánování mateřství, je věk. Mnoho žen přiznává, že 

pokud by se necítili ohroženy věkem, o dítěti by ještě neuvažovaly. 

Z biologických (a zčásti jistě i společenských) d6vodu jsou ale nuceny 

rozhodovat se takto v době, kdy je jejich kariéra v dynamické fázi. 

Manažerky potom volí ruzné strategie, jak péči o dítě a zaměstnání 

vzájemně sladit. 

Za nejschudnějšf variantu bývá ženami považována zkrácená 

mateřská dovolená, kdy žena přeruší kontakt s prací jen na dobu 

nezbytně nutnou (6 měsícu- rok) a poté se snaží do zaměstnání 

vrátit alespoň na částečný úvazek. Existují však i ženy, které 

z pracovního koloběhu prakticky nevypadnou. Ze známých tváří české 

společnosti k takovým patří např. Libuše Šmuclerová nebo Vendula 

Svobodová. Je otázkou osobního názoru, zda je toto řešení tím 

"správným", za přínosný však považuji fakt, že právě takové ženy 

dokazují, že žádné řešení není zcela nemožné a záleží pouze na ženě 

(a samozřejmě jejím partnerovi), jaký způsob řešení zvolí. 

Podle výzkumu A. Křížkové (2002) zhruba polovina žen také 

uvažuje o obrácení tradičních rolí - o rodičovské dovolené partnera. 

Tento plán se však střetává právě s tradiční představou o tom, že roli 

pečovatelky by měla zastávat žena. Vliv na to, který z rodičů odejde 

na rodičovskou dovolenou, má také poměr platu partneru. Rodičovské 

dávky jsou v poměru k manažerským platum nepoměrně nižší, proto 

také situace, kdy partner ženy manažerky pobírá znatelně nižší mzdu, 

nahrává řešení, kdy se péči o dítě celodenně věnuje partner. 

Komplikace nastává u žen, které v sobě mají představu o své ženské 
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- pečovatelské roli natolik silně zakořeněnou, že ani jejich vyšší 

výdělky je neodradí od nástupu na mateřskou (rodičovskou) 

dovolenou. Potom však pro tyto ženy bývá složité přizp6sobit se nové 

finanční situaci. 

V situaci, kdy manažerky hledají zp6sob, jak harmonizovat rodinu 

a zaměstnání, se jako častá strategie objevuje odmítání 

sebeobětování pro děti a rodinu. Většina těchto žen má v době 

prvního mateřství již za sebou zkušenost s úspěchem v zaměstnání a 

ví, že rodina pro ně není jediný zp6sob seberealizace. Zároveň v sobě 

ale často řeší ambivalenci pocitu, kdy vědí, že ani práci, ani rodině 

nevěnují tolik, kolik by si toho každá z oblastí dle jejich soudu 

zasloužila. Jako častá obhajoba kariéry pak figuruje tvrzení, že rodina 

by více trpěla matkou frustrovanou z faktu nedostatečného uplatnění. 

4.7 Kariéra a partnerství, rozdělení rolí v péči o domácnost 
Na volbu životní strategie má signifikantní vliv vždy také partner 

konkrétní ženy. Zde se ukazuje, že v české společnosti stále ještě není 

zvykem (a jaksi ani nepatří "k dobrému tónu"), aby partnerka 

vydělávala více než muž. Pokud se k tomuto faktu ještě připojuje 

celodenní mužská péče o dítě a domácnost, lze skutečně mluvit pouze 

o vzácných případech takového uspořádání. Pokud tedy v sobě ženy 

překoná genderově vytvořené představy o své roli pečovatelky a 

domácí hospodyně, narazí často na tyto zakotvené bariéry u svého 

partnera, který má mnohem menší motivaci tyto bariéry měnit. 

O něco častěji dochází k situaci, kdy muž sice z6stane na 

rodičovské dovolené, ale většinu domácích prací nadále zastává žena. 

Pokud jde o rozdělení péče o domácnost, stejně jako v jiných 

kategoriích i v této hraje roli generační posun. Čím dál tím více 

mladých mužu je schopno a ochotno podílet se na chodu domácnosti, 

celkový podíl ovšem stále z6stává nízký, možná i kv61i nedůslednosti 

žen - přestože jsou si vědomy svého vyššího vytížení a jsou schopny 
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s partnery hovořit o rovnoměrném rozdělení domácích povinností, 

často u nich převládne pocit, že to "je přeci jejich role", postarat se o 

domácnost. Zde potom skutečně dochází ke zmiňované dvojí směně. 

Pokud jsem zmiňovala odlišnou výši příjmd ve prospěch žen, je 

třeba tu zmínit jednu podstatnou strategii přístupu k této skutečnosti 

-tou je strategie zastírání vlastního úspěchu. Ve chvíli, kdy žena u 

svého partnera odhalí nutnost představy o jeho vlastní vyšší 

úspěšnosti a je ochotna se s touto pozicí smířit, velmi často použije 

tuto strategii, která je výhradně ženská, protože je založená přímo na 

genderové (hierarchické) struktuře společnosti. 

4.8 Možné důsledky stresu 
Jak jsem již uvedla, vliv stresu na osobní pohodu a na zdraví 

člověka nemusí být vždy záporný, přestože obecné očekávání 

především široké veřejnosti takto orientováno většinou je. Aktivační a 

rozvíjející role zátěže a akutního, zvládaného stresu, po kterém 

následuje odpočinek a zotavení (rekuperace), je dnes již dostatečně 

známa. Ostatně i tento faktor- zvládnutý stres, je jedním z prvkdm 

které ambiciózní ženy uspokojuje. 

Pokud jde o negativní vliv stresu na tělo, v literatuře jsou u žen 

nejčastěji uváděny předpokládané a ověřované ddsledky prožívaného 

stresu na zažívací systém a jeho změny (žaludeční vředy), změny 

hodnot krevního tlaku a rozvoj ischemické choroby srdeční, astma, 

migrénu, revmatickou atritidu, imunitní systém a menstruační cyklus 

(Renaudová, 1996). 
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4.9 Obecné zásady aktivního přístupu k zvládání stresu 
Obecně lze říci, že pokud je nárok nějaké situace prožíván jako 

ztráta (např. času nebo energie) spíše než přínos (např. příležitost 

seznámit se s něčím novým), bude tato situace pravděpodobněji 

hodnocena jako stresující. Tato situace se u manažerek objevuje 

zejména v situacích, kdy mají pocit, že pro zisk a obhájení své 

pracovní pozice musejí vynakládat daleko větší úsilí než je tomu u 

mužských protějšku, že musejí svým (opět převážně mužským) 

protějškům dokazovat, "že na to majr'. 

Účinným prostředkem redukce stresogenního dopadu různých 

problému je vyhnout se jejich osobnímu prožívání - vztahování 

k vlastní osobě. 

Neúspěch je třeba hodnotit z hlediska snahy - pokud jsme 

přesvědčeni o tom, že jsme se snažili ze všech sil, není nutno prožívat 

neúspěch jako tragédii. Tento přístup je pro ženy na vyšších pozicích 

také obtížnější než pro muže, často z důvodu tokenismu -chyb 

menšiny si většina více všímá, navíc podporují předsudky, že se ženy 

nehodí pro vykonávání náročných profesí. 

Při řešení životních situací má rozhodující význam náš aktivní 

přístup k životu, naše schopnost usilovně, tvrdě a důsledně bojovat 

vlastními silami se všemi obtížemi, se kterými se v životě setkáme. To 

vysvětluje fakt, že na skutečně vrcholových pozicích se můžeme 

setkat pouze se ženami cílevědomými, s naprosto jasnými cíli a 

s vyhraněnou touhou překonávat překážky. 

Zásady aktivního přístupu k životu a k boji proti stresu bychom 

mohii shrnout do následujících bodu: 

1. Otevřenost tomu, co se kolem nás děje, zájem o okolí a 

snaha chápat veškeré události a jevy v okolí jako zajímavé 

a smysluplné. 
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2. Nebát se změn. Chápat a přijímat je jako něco naprosto 

běžného, přirozeného a obvyklého a považovat je za 

příležitost k tomu ukázat, co dovedu. Při setkání se 

stresujícími životními událostmi nebýt pasivní, ale aktivně 

hledat způsoby a kroky, jak životní situaci čelit- odhodlat 

se k podniknutí rozhodné protiakce. 

3. Počítat se stresujícími situacemi. Je třeba si uvědomit, že 

stresujícím situacím se v dnešním světě nevyhneme a při 

jejich hodnocení je třeba z tohoto vědomí vycházet. 

Zejména v postavení, ve kterém jsou napjaté situace 

každodenním chlebem. 

4. Umět izolovat stres od ostatních životních aktivit- patří 

sem např. umění uzavřít své pracovní starosti za dveřmi 

kanceláře stejně jako nepřinášet s sebou do zaměstnání své 

partnerské nebo rodinné starosti. 

5. Dbát na dobré a hojné vztahy s ostatními lidmi. Dobré 

sociální zázemí a pevné zakotvení ve vztazích s druhými 

lidmi při zvládání stresu velmi pomáhá. Pocit podpory ze 

strany ostatních, pocit přináležení k někomu, možnost 

probrat s někým blízkým své problémy - to vše pomáhá 

lépe se vyrovnávat se životními těžkostmi. 

6. Vytvořit si kolem sebe příznivé prostředí- zaměřit se na 

zdroje stresu, u jejichž vzniku je člověk sám - najít si 

uspokojující práci, aktivně, vstřícně a s rozvahou řešit 

průběžné problémy s životním partnerem a dětmi. 

Harmonický rodinný život poskytuje nezbytnou oporu, 

nutnou k doplnění rezerv vyčerpaných vysokými nároky ze 

strany pracovního prostředí. 

Osvojit si zdravý životní styl. Aktivní přístup k životu a aktivní 

odpovědnost za vlastní zdraví jsou spojeny se zásadami zdravé 

životosprávy, dostatkem spánku, dostatkem pohybové aktivity a 

s vyloučením škodlivých návyku (kouření, alkohol či jiné závislosti). 
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5 ZVLÁDÁNÍSTRESU 

Pokud jde o výzkum zvládání stresu, rozlišujeme v současné době 

postupy orientované spíše na problém, který je podstatou situace, jež 

je třeba zvládnout a postupy orientované na prožitky souvisejícími se 

stresovou situací, zvláště pak na zvládnutí emocí, spojených 

s celkovým zvládáním stresové situace nebo události. Někdy lze nalézt 

ještě třetí skupinu strategií, nazvanou vyhýbavé zvládání, obsahující 

činnosti a změny zaměřené na vyhýbání se stresové situaci cestou 

odvrácení pozornosti nebo rozptýlení Ueden z nejpodrobnějších 

dotazníku - dotazník COPE, rozlišuje 15 způsobu zvládání stresu). 

Obecně samozřejmě platí, že tyto obranné mechanismy spadají 

spíše do kategorie náhradních, neplnohodnotných způsobu zvládání 

stresu, protože v nich nejde o skutečné řešení situace, ale o jeho 

vykonstruovanou náhradu, realizovanou často na nevědomé úrovni, 

zatímco skutečné strategie zvládání směřují ke skutečnému, 

faktickému řešení stresové situace a bývají realizovány spíše (i když 

ne nutně) vědomě. 

V rámci postupu orientovaném na zvládnutí problému se jako 

řešení uplatňují např. změny motivace, aspirační úrovně, zvýšení 

úrovně znalostí nebo získání zvláštních dovedností. V rámci druhé 

možnosti, tj. zvládání orientovaného na emoce, jsou rozvíjeny 

postupy rozčlenitelné dále na skupinu behaviorálních a kognitivních 

strategií. Za klíčovou podmínku pochopení podstaty zvládacích 

procesu je vesměs považován prvek kontroly: mít kontrolu nad 

vývojem událostí a moci ovlivňovat významné složky působícího 

prostředí je zřejmě zcela zásadní pro naše schopnosti snášet stres a 

umět jej zvládnout. 
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Významnou etapou ve vývoji poznatku o zvládání stresu bylo též 

rozlišení zdroju zvládání na zdroje extrapersonální (např. finanční 

zdroje nebo sociální opora) a intrapersonální (zvláštní osobnostní 

vlastnosti, schopnosti, dovednosti), popsané zhruba od 80. let 20. 

století v řadě prací. 

5.1 Způsoby vyrovnávání se se stresovými situacemi 
Zvýšenou zátěž muže člověk dle Hórnquista (Strnadová 2005) 

prožívat v šesti základních životních doménách: 

1. Biologická (somatické zdraví) 

2. Psychologická (pohoda a kognice- tu určuje sebekoncepce

učení, schopnosti, znalosti a praktické dovednosti) 

3. Sociální (veškerý společenský život- schopnosti sociálního 

kontaktu, rodinný a sexuální život) 

4. Behaviorálně- činnostní (veškerý aktivní život, určovaný 

schopností péče o sebe, mobilitou, pracovní kapacitou, 

základními návyky, chutí k práci) 

5. Hmotná (osobní ekonomická situace daná finančními příjmy, 

bytem, materiálním vlastnictvím) 

6. Strukturální (životní význam, určovaný společenským 

postavením a názory na společnost) 

Obecně lze rozlišit následující zpusoby vyrovnání se stresovými 

situacemi a zvýšení kontroly nad jejich pruběhem: 

A) přizpusobení životních podmínek, prostředí a povahy úkolu 

(požadavku) lidským možnostem 

B) uplatnění principu výběru vhodných osob pro určité úkoly a 

situace 

C) záměrné zvyšování odolnosti vuči stresu pomocí ruzných 

technik. 
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Účinné postupy zvládání stresu by měly vyhovovat třem hlavním 

skupinám požadavku: 

1. Postup by měl umožňovat snížení úrovně psychofyzické 

aktivace a tím i snížení intrapsychické a fyziologické reaktivity 

v zájmu snížení pravděpodobnosti rozvoje některé 

psychosomatické choroby; 

2. Postup by neměl omezovat či dokonce znemožňovat 

realizaci individuálních aspirací, životních cílu a plné životní 

produktivity, ale měl by naopak tyto cíle podporovat; 

3. Podstata vhodného a účinného postupu ke zvládání stresu 

by současně neměla být v rozporu s životním stylem a 

osobnostním založením individua; 

Některé z postupu zvládání stresu ve snaze o co nejsnazší 

zapamatovatelnost, a tím i o co nejúčinnější využívání, používají 

ruzných mnemotechnických pomucek, např. "Deset A pro zvládání 

stresu" C. Patelové: 

1. Uvědomění si a rozpoznání stresu (Awareness) 

2. Vyhnutí se stresu, resp. stresoru, jemuž se vyhnout lze 

(Avoidance) 

3. Předvídání stresu (Anticipation) 

4. Hodnocení stresu (Appraisal) 

5. Osvojení postupu relaxace, vizualizace, meditace (Autonomie 

Relaxation) 

6. Zvládání hněvu (Anger Management) 

7. Osvojení zásad asertivity (Assertivness) 

8. Naučit se odpouštět (Amnesty) 

9. Využívat změny pohledu na věc (Aitering Perspective) 

10. Využívat sociální opory (Assistance) 
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Lazarus formuloval strategie zvládání stresu následovně: 

• Zvyšování informovanosti o tom, co se se mnou děje, i o 

tom, co se děje mimo mne, ale mne se to týká, případně o 

tom, jaká je naděje, že tou či onou strategií jsem schopen 

zvrátit chod událostí nebo alespoň zmírnit dopad stresoru. 

Základní rozhodnutí vyžaduje, abychom situaci, před níž 

stojíme, zařadili do jedné ze dvou tříd: 

a) situace je nezměnitelná Ue nutno akceptovat to, co se 

událo, jako hotovou věc) 

b) situace je změnitelná (mužeme bojovat s nepříznivou 

situací, utkat se stresorem a snažit se zvládnout obtíže 

vhodnou strategií- obranou či útokem) 

• Přímá činnost- jakýkoli čin, kterým se buď z vlastní iniciativy 

nebo vyprovokován stresorem dávám do boje 

• Utlumení (inhibice) určité činnosti, která by mou vlastní 

situaci mohla zhoršit nebo mne oslabit 

• Vnitřní intrapsychické procesy typu "rozhovoru sama se 

sebou" (jakési samomluvy), kde se snažím přehodnotit 

situaci, změnit žebříček hodnot, najít jinou cestu řešení 

• Obracení se na druhé lidi se žádostí o pomoc- o odbornou 

radu, útěchu,uklidnění, posilu či sociální oporu. Pomocí muže 

být také delegování a kooperace 

Rezistence neboli odolnost vuči stresu muže být zvýšena předchozí 

expozicí určitému stresu, což se projeví zvýšeným stresového prahu -

tj. vyšší mírou stresu, který vyrovnává poruchu homeostázy a strain 

(účinek stresu na subsystém či systém, přepětí, nadměrné pnutí, 

přetížení, přílišné namáhání, tíseň). Následná expozice takovému 

stresu pak nevyvolává vychýlení homeostázy (jde tak o jistou formu 

posilování- primitivní kmeny vystavují novorozeňata úmyslně 
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drobným stresům, v dospělosti jsou pak tito jedinci odolnější

Oakley, 2000). 

Mezi jednotlivci je velká variabilita v míře strainu, vzbuzeného 

určitým stresem. Tyto rozdíly mohou být zapříčiněny genetickými 

faktory, věkem, dřívějšími vlivy i energií, kterou má jedinec v dané 

chvíli k dispozici. 

5.2 Vliv přístupu jedince 
Za prokázaný se také projevuje vliv optimismu na zvládání stresu. 

Optimismus je založen na sebeakceptaci, kladnému vztahu k sobě i 

druhým a kladení přiměřených nároku na sebe, druhé a svět jako 

takový. Jde o nároky, které jsou splnitelné a již tato jejich vlastnost 

umožňuje redukovat míru stresu z nich vyplývající. Naopak, jedinec 

s perfekcionistickými sklony vykazuje svým perfekcionismem 

iracionální postoje - iracionální z důvodu nerealizovatelnosti svých 

nároku (Fritz, 2006). Nelze být stále perfektní, vše zvládat, být stále 

milován a přijímán -zde se často objevuje sugesce z dětství: "Pokud 

se budeš chovat tak a tak, nebudou tě mít ostatní rádi." V dospělosti 

se ze sugesce stává autosugesce a absolutní pravda. V těchto 

iracionálních postojích je nutné úkol splnit, protože jeho nesplnění 

znamená katastrofu. 

S přístupem k situaci a jejím prožívání coby stresové souvisejí tzv. 

"kognitivní omyly". Každá osobnost si během svého vývoje vytváří tzv. 

kognitivní schéma- jde o představu jak věci mají či nemají vypadat, 

co je správné a špatné (hodnotící software), základ, se kterým každou 

novou situaci porovnáváme. Aby situace zapadla do našeho 

nastavení, používáme často chybnou logiku - kognitivní omyly. Patří 

mezi ně zejména: 
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1. Svévolná dedukce: vyvozování specifických závěru ze 

skutečnosti, která těmto závěrum neodpovídá, někdy i při 

skutečnosti, která odpovídá opaku, např. "Tohle se mi 

nepodařilo- nedaří se mi nic". Do této kategorie spadá i čtení 

myšlenek - předjímání myšlenek a emocí z reakcí, které 

s dotyčnou osobou vubec nemusí souviset, přičítání úmyslu a 

záměru jedinci, který je vubec neměl. Podobnou chybou je i 

negativní věštba -např. myšlenka "To nemám šanci zvládnout, 

to se nepovede," apod. 

2. Přehnané zobecňování: znamená zobecnění pravidla nebo 

závěru na základě pochopení jednoho izolovaného zážitku a 

použití tohoto zobecnění na situace, které s puvodní souvisí 

pouze okrajově, pokud vubec. Např. "Vyčetl mi, že jsem to 

vrátila pozdě- pořád mi něco vyčítá- nemá mě rád- nikdo 

mě ne má rád". 

3. Zveličování a katastrofizace: tendence hodnotit situaci 

přehnaně a zvýrazněně, se sklonem maximalizovat negativní 

zážitky a minimalizovat případné úspěchy. Ze všeho, co je 

neúspěšné, má jedinec pocit neštěstí či katastrofy. Často jsou 

používány výrazy se silným citovým zabarvením jako "strašný", 

"hrozný" nebo absolutní výrazy jako "všichni", "nikdo", "nic" 

apod. Např. "Zapomněla jsem se představit, to je strašné, 

všichni si teď myslí, že jsem nevychovaná". 
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4. Vztahovačnost: vede ke vztahování vnějších událostí k sobě i 

v případě, kdy s danou osobou nemá nic společného, případně 

přebírání zodpovědnosti za něco, co s jedincem souvisí 

minimálně, příp. je zcela v kompetenci někoho jiného. Intenzita 

vztahovačnosti je proměnlivá, muže hraničit až s paranoiou. 

Např. "Všichni se mi smějr'. 

S. Černobílé myšlení (všechno nebo nic): projevuje se v tendenci 

posuzovat vše jen v kategorii extrémně pozitivní a extrémně 

negativní. Toto myšlení bývá základem perfekcionismu, např. 

"Pokud se mnou nechce být pořád, nechce se mnou být 

vlastně vůbec." 

6. Mentální černé brýle: tendence vybírat negativní jevy ze situací 

a nevšímat si pozitivních stránek; kritika je vnímána intenzivně, 

pochvala podceňována. Při porovnávání se s druhými bývá 

používán růžový filtr (všichni ostatní jsou schopní), na 

hodnocení sebe sama černý filtr Uá proti nim nic neumím). 

7. Argumentace emocemi: zneužívání emocí jako racionálních a 

objektivních argumentU. 

5.3 Vliv pohlaví na prožívání stresu 
V rámci studia vlivu pohlaví na způsob a strategie zvládání byl též 

formulován předpoklad, že muži reagují na vliv stresu spíše 

převažující agresí, zatímco ženy spíše depresí. U žen ve stresové 

situaci lze nalézt převažující tendenci k podpůrnému a přátelskému 

chování a tendenci k vyhledávání sociální opory. 
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Na počátku boje proti stresu však také bývá účinné položit si 

nejprve několik základních otázek (Battison, 1999): 

• Dostal/a jsem se už někdy dřív do obdobné situace? 

• Co jsem se tehdy naučil/a? 

• V čem je tato situace odlišná? 

• Jakou podporu mohu očekávat od své rodiny, přátel nebo 

nadřízených? 

• Kdy musím svtJj problém vyřešit? 

• V čem jsou moje silné stránky? 

• Vyřeší se ten problém, i když se o jeho řešení nijak nepřičiním? 

Odpovědi na předchozí řádky mohou významně napomoci při první 

krocích na zpáteční cestě ke klidu a vnitřní vyrovnanosti. Zajímá-li 

vás, jak jste na tom s mírou stresu v současné době, využijte test 

v Příloze B. 
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6 PRVNÍ POMOC VE STRESU 

• Protistresové dýchání 

Ve chvílích akutního stresu zažívá člověk dechové nepravidelnosti. 

Muže jít jak o "mělký" dech, tak i o nepřiměřené zvýšení či naopak 

snížení dechové aktivity. Stres dokáže člověk ovlivnit natolik, že 

doslova zapomínáme dýchat. 

V těchto chvílích je zásadní si nastalou situace uvědomit a cíleně 

se na vlastní dech zaměřit. Pomalu se nadechněte (nejlépe nosem) a 

co nejhlouběji, ale volně, vydechněte. Nádech a výdech je třeba 

zopakovat nejméně pětkrát, samozřejmě čím vícekrát, tím lépe. 

Dokážeme- li si k tomu navíc představit, že s každým výdechem z nás 

vyprchává část napětí, je tento prostředek o to účinnější. 

Regulace dechu patří k vůbec nejvhodnějším relaxačním 

(antistresovým) technikám. Dech je totiž jakýmsi spojovacím mostem 

mezi naší psychikou a tělem, mezi nimiž zprostředkovává zpětnou 

vazbu: nejen psychika působí na dech, ale i dech na psychiku. 

Z tohoto důvodu je vhodné naučit se regulovanému dýchání dříve, 

než se do situace akutního stresu dostaneme. Proto se doporučuje: 

1. Cvičte sami, bez přítomnosti druhých osob/ které by vás 

mohly rušit už jen svou přítomností. 

2. Uvolněně se posaďte, ruce ponechte volně v klíně, zavřete 

oči a soustřeďte se pouze na dýchání. 

3. Nechte své tělo pomalu a rytmicky dýchat, nejlépe nosem, se 

zavřenými ústy. 

4. Po základním nácviku zkuste nádech i výdech ještě prodloužit 

a takto dýchat několik minut. 
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• Chvilková tělesná relaxace 

Stres bývá mj. také provázen zvýšením napětí svalstva celého těla, 

zejména svalstva obličejového. Dokážeme-li snížit tento stresový 

svalový tonus, ovlivníme tím pozitivně i psychiku. Zkuste tedy: 

1. Uvolnit sevření čelistí. 

2. Uvolnit ústa a ústní koutky. 

3. Navlhčit jazykem rty. 

4. Jazyk pak nechte volně ležet v ústech. 

5. Uvolněte veškeré další obličejové svalstvo (zvláště okolo očí) i 

svalstvo kosterní. 

6. K tomuto cvičení je vhodné přidat i regulované dýchání. 

• Koncentrace na "kredenc" 

Kredenc v této formě protistresové první pomoci symbolizuje jakýkoli 

emočně neutrální, člověku zcela lhostejný předmět. Efekt koncentrace 

na takový druh věci je pak podmíněn tím, že člověk obvykle není 

schopen mít v centru pozornosti najednou dvě či více skutečností, ale 

pouze jedinou. Zaměříme-li tedy svou pozornost na jakýkoli pro nás 

emočně indiferentní předmět a odpoutáme-li ji tak zcela přirozeně, 

volně a nenásilně od stresoru, snížíme tím i své psychické napětí. 

• Odejít a z6stat chvíli sám 

Nejčastější příčinou našeho stresu bývají druzí lidé. Stane-li se 

stresorem druhý člověk Ueho chování), bývá vhodné- pokud je to ze 

společenského hlediska jen trochu možné- odejít z místnosti někam, 

kde m6žeme být sami (a tam se třeba soustředit na "kredenc" či 

využít dechovou techniku). 
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• Poslech relaxační hudby 

Hudbu je možné (alespoň v tomto kontextu) považovat za 

specifickou, koncentrovanou formu vyjádření emocí a citu. O emocích 

je známo, že jsou nakažlivé. Proto je vhodné ve chvílích nadměrné 

zátěže (je-li to možné), zaposlouchat se do relaxační hudby, 

komponované již předem se záměrem zklidňujícího působení. 

• Rozhovor s někým třetím 

Výraz "někdo třetP' znamená v této souvislosti osobu, která nemá 

s vaším stresem nic společného- ani jako původce, ani jako jeho 

(byť) pasivní účastník či svědek. 

Jednou ze základních lidských potřeb je potřeba pozitivních sociálních 

kontaktu. V zátěžových situacích je vhodné svěřit se přátelům, neboť 

sdílená starost, poloviční starost. 

• Tělesné cvičení 

Tělesné cvičení ve stresové situaci působí blahodárně hned několika 

způsoby. Muže být prostředníkem k odvedení pozornosti od 

zátěžového podnětu. Protože jde o fyzickou aktivitu, vede také 

k odbourávání vlivem stresu nahromaděných nežádoucích látek 

z organismu. Kromě toho podporuje také tvorbu endorfinu, hormonu, 

které mají euforizační efekt, a navíc člověku muže způsobovat radost i 

samo o sobě vědomí, že dělá něco pozitivního pro své tělo. 

Podmínkou ovšem je, že ke cvičení nebudeme přistupovat s nechutí či 

dokonce s odporem. Pak by se totiž mohlo snadno stát dalším 

zdrojem stresogenních podnětu. 

71 



• Zápisky 

Možnou pomocí proti stresu je také stresový diář. Po dobu jednoho 

týdne si zkuste vést podrobné denní zápisy. Ty vám již po krátké době 

pomohou odhalit nakládání s časem a zpětně lze také vysledovat, jaké 

situace jsou pro vás stresogenní, zda stres vyvolávají vnitřní či vnější 

příčiny, do jaké míry se vám podařilo udržet stres pod kontrolou, zda 

existovala nějaká možnost reagovat jinak. 

• Rituál dobrého rána a další (Schnack, Schnacková, 2006) 

Rituál dobrého rána a jemu podobné zdůrazňují výhody zejména 

ranního rozcvičení před začátkem pracovního dne. Ranní protažení 

nebo např. známý pozdrav Slunci napomáhá nejen uvolnit svaly a 

připravit je na zátěž, ale pomáhá na zátěž připravit i psychiku. 

Výběr jakékoli z předcházejících možností protistresových technik je 

samozřejmě podmíněn mnoha okolnostmi. Za univerzálně využitelné 

považuji pouze první tři metody, protože jsou realizovatelné nezávisle 

na místě, času, jedincově fyzickém stavu, pracovní době apod. 
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7 LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ 

7.1 Legislativa 
Pro českou politickou sféru teprve až Evropská unie legitimizovala 

nutnost zabývat se problematikou genderové rovnosti, na kterou 

upozorňovaly nevládní organizace již od začátku 90. let a posunula ji 

mezi zásadní otázky transformace. 

Evropská unie charakterizuje genderovou rovnost (Musilová 1999) 

jako princip rovných práv a rovného zacházení s muži a ženami. Je to 

koncept, který říká, že všechny lidské bytosti mohou svobodně 

rozvíjet své schopnosti a využívat příležitosti bez omezení, které by 

představovaly genderové role. Rozdílné chování, aspirace a potřeby 

mužů a žen mají být posuzovány, hodnoceny a podporovány stejnou 

měrou. 

V českém pracovním právu proto došlo v minulých letech 

k důležitým úpravám vztahujícím se k principu rovných příležitostí. 

V České republice byl do té doby právně vymezen pouze pojem 

rovnosti, zahrnutý v Listině základních práv a svobod a 

v mezinárodních úmluvách, kterými je Česká republika vázána. 

V souvislosti se vstupem do Evropské unie však bylo nezbytné 

harmonizovat české zákony s legislativou Unie. 

Z duvodu slaďování českého práva s evropskými normami prošly 

výraznými změnami Zákoník práce a Zákon o zaměstnanosti, které 

byly obohaceny o pojmy českému právnímu řádu dosud neznámé. 

Poprvé byla definována zásada rovných příležitostí a rovnosti v 

zacházení s muži a ženami v zaměstnání, při výkonu povolání a při 

odborné přípravě, včetně pracovních podmínek a odměňování za 

práci, a dále pak diskriminace z důvodu pohlaví v pracovněprávních 
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vztazích, přímá a nepřímá diskriminace a sexuální obtěžování. 

Všechny zmíněné pojmy jsou obsaženy hned v prvním paragrafu 

Zákoníku práce. Zákon o zaměstnanosti v novelizovaném znění 

upravuje podmínky pro uchazeče/uchazečky o zaměstnání. 

Legislativní úpravy posunují problematiku rovných příležitostí 

významně kupředu. Dalším krokem je samozřejmě potřeba 

přizpůsobit novým předpisům také současnou situaci na pracovním 

trhu. 

7.1.1 Zákoník práce 

V roce 2000 byla přijata tzv. harmonizační novela Zákoníku práce 

a v průběhu let 2000 až 2002 byly schváleny další směrnice, které se 

týkají rovného zacházení a zákazu diskriminace, a které bylo nezbytné 

implementovat do právního řádu ještě před přistoupením České 

republiky k Evropské unii (www.mpsv.cz). Směrnice byly promítnuty 

do příslušných ustanovení zákoníku práce v několika novelizacích 

(Novela zákoníku práce - EU 155/2000, Vládní návrh zákona měnící 

zákoník práce - EU 46/2004, Novela zákoníku práce - EU 72/2006). 

Zákoník práce § 1: 

Rovné zacházení: 

Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně 

odměňování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité 

hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo 

jiného postupu v zaměstnání; za nerovné zacházení se nepovažuje 

rozlišování, které stanoví tento zákoník nebo zvláštní právní předpis 

nebo kdy je pro to věcný důvod spočívající v povaze práce, kterou 

zaměstnanec vykonává a který je pro výkon této práce nezbytný. 
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Diskriminace: 

V pracovněprávních vztazích je zakázána přímá i nepřímá 

diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo 

etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, 

rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, 

manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického 

nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo 

politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích 

zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se 

považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Za diskriminaci se 

považuje i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání 

nátlaku směřujícího k diskriminaci. 

Za diskriminaci se nepovažuje: 

Rozdílné zacházení z důvodu uvedeného v předešlém odstavci, 

pokud z povahy pracovních činností nebo souvislostí vyplývá, že tento 

důvod představuje podstatný a rozhodující požadavek pro výkon 

práce, kterou má zaměstnanec vykonávat a který je pro výkon této 

práce nezbytný; cíl sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a 

požadavek přiměřený. Za diskriminaci se rovněž nepovažuje dočasné 

opatření zaměstnavatele směřující k tomu, aby při přijímání 

zaměstnanců do pracovněprávního vztahu, při odborné přípravě a 

příležitosti dosáhnout funkčního nebo jiného postavení v zaměstnání 

bylo dosaženo rovnoměrného zastoupení mužů a žen, pokud k 

takovému opatření existuje důvod spočívající v nerovnoměrném 

zastoupení mužů a žen u zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele 

však nesmí směřovat v neprospěch zaměstnance opačného pohlaví, 

jehož kvality jsou vyšší než kvality současně s ním přijímaných 

zaměstnanců do pracovněprávního vztahu. 

75 



Přímá diskriminace (Rovná práva a příležitosti. .. , 2002): 

Je definována jako jednání nebo opomenutí, kdy je, bylo, nebo by 

bylo, na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních 

důvodu, se zaměstnancem zacházeno nevýhodněji či výhodněji než s 

jiným zaměstnancem. Jde např. o diskriminaci z důvodu těhotenství a 

mateřství, kdy je ženě odpírání zaměstnání, odborná příprava nebo 

povýšení jen proto, že je těhotná. 

Nepřímá diskriminace: 

Nepřímou diskriminací se rozumí jednání nebo opomenutí, kdy 

zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup zaměstnavatele 

znevýhodňuje či zvýhodňuje zaměstnance vuči jinému na základě 

rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodu; nepřímou 

diskriminací z důvodu zdravotního stavu je i odmítnutí nebo 

opomenutí přijmout přiměřená opatření, která jsou v konkrétním 

případě nezbytná, aby fyzická osoba se zdravotním postižením měla 

přístup k výkonu pracovní činnosti a funkčnímu nebo jinému postupu 

v zaměstnání. 

Obtěžování: 

Jednání, které je zaměstnancem, jehož se to týká, oprávněně 

vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo 

důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření 

nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na 

pracovišti. 

Sexuální obtěžování: 

Jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným 

zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo 

urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti 
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fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 

zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které muže být oprávněně 

vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a 

povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahu. 

Další paragrafy zákoníku: 

Povinnosti zaměstnavatele: 

Dle § 133 odstavce 1 a) je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby 

zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho 

schopnostem a zdravotní způsobilosti. Podle odstavce 2 je 

zaměstnavatel dále povinen těhotným a kojícím ženám přizpůsobovat 

na pracovišti prostory pro jejich odpočinek. Odstavec 3 stanovuje, že 

zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance se zdravotním postižením 

zajišťovat na svůj náklad technickými a organizačními opatřeními 

zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, 

zřízení chráněných dílen, zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců 

a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného 

zaměstnání. 

Rodičovské volno: 

Podle § 158 je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni 

a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská 

dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a 

otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle 

než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. 

Mateřská dovolená: 

Podle § 157 má zaměstnankyně v souvislosti s porodem a péčí o 

narozené dítě právo na mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnu; 
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porodila-li zároveň dvě nebo více dětí nebo jde-li o zaměstnankyni 

osamělou, náleží mateřská dovolená po dobu 37 týdnu. Mateřská 

dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnu 

a nemuže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 

šesti týdnu ode dne porodu. 

Ochrana zaměstnanců: 

Podle § 133 je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby 

zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho 

schopnostem a zdravotní způsobilosti. (Touto zásadou je mj. zajištěna 

ochrana těhotných a kojících žen) 

Pracovní podmínky žen: 

§ 150 odstavec 2 stanovuje, že ženy nesmějí být zaměstnávány 

pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví 

stanoví vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány ženám, 

které kojí, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po 

porodu. Dle odstavce 3 těhotná žena nesmí být zaměstnávána též 

pracemi, které podle lékařského posudku ohrožují její těhotenství ze 

zdravotních příčin tkvících v její osobě. To platí obdobně o ženě, která 

kojí a matce do konce devátého měsíce po porodu. 

7.1.2 Novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 

Nový zákon o zaměstnanosti spojuje dva dosavadní samostatné 

zákony (č. 1/1991 Sb. ač. 9/1991 Sb.) do jednoho. Právní úpravou 

dochází ke změně některých podmínek, zejména pro uchazeče o 

zaměstnání (www.mpsv.cz). 
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Hlavní změny novely zákona: 

Upřesňuje se princip rovného zacházení a zákaz diskriminace při 

uplatňování práva na zaměstnání. Účastníci právních vztahu podle § 3 

odst. 1 písm. a), c) a d) jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se 

všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání; za 

nerovné zacházení se nepovažuje rozlišování, které stanoví tento 

zákon nebo zvláštní právní předpis. 

Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána přímá i nepřímá 

diskriminace z duvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo 

etnického puvodu, národnosti, státního občanství, sociálního puvodu, 

rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, 

manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického 

nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo 

politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích 

zaměstnavatelu; diskriminace z duvodu těhotenství nebo mateřství se 

považuje za diskriminaci z duvodu pohlaví. Za diskriminaci se 

považuje i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání 

nátlaku směřujícího k diskriminaci. 

Za diskriminaci se nepovažují případy, kdy výběr osob je 

předurčen povahou práce (např. práce s těžkými břemeny, noční 

práce, zdravotní zpusobilost apod.) a kdy jde o afirmativní akci (např. 

přednostní přijímání osob méně zastoupeného pohlaví). 

Ke změnám došlo rovněž v oblasti podpory v nezaměstnanosti a 

při rekvalifikaci (terminologická změna - dosud "hmotná podpora"). 

Žen se týká zejména následující změna: 

• do tzv. náhradní doby (tj. doby, kdy uchazeč nebyl zaměstnán, 

ale tato doba se mu uznává jako doba zaměstnání) se započítává 
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doba péče o dítě do 4 let věku (dosud do 3 let); vyřazena z těchto 

dob je doba soustavné přípravy na povolání, čímž budou výrazně 

negativně dotčeni absolventi škol, 

Zavádějí se některé nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti: 

• příspěvek na dopravu zaměstnanců v místech se špatnou 

dopravní obslužností 

• překlenovací příspěvek pro osoby, které se rozhodly vystoupit z 

evidence uchazečů o zaměstnání a zahájit samostatně výdělečnou 

činnost, 

• příspěvek na zapracování u uchazečů s horšími šancemi na 

uplatnění (absolventi, těhotné ženy, zdravotně postižené osoby, 

osoby starší 50 let a další). 
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8 ROVNOST ŠANCÍ 

Oblast rovných šancí (rovných příležitostí) je svou obsáhlostí a 

různorodostí téma nesmírně široké. Vzhledem k tématu diplomové 

práce se v této kapitole budu věnovat subkapitole rovných šancí na 

pracovišti. Pokud se společnost zasadí za důslednější dodržování 

principu rovných šancí, výrazně se zlepší postavení žen při přijímání 

do zaměstnání i při samotném výkonu povolání. Významně se tím 

sníží psychická zítěž nejen žen manažerek, ale obecně všech 

zaměstnankyň. 

Proč tedy považuji oblast rovných šancí na pracovišti za 

významnou? 

Posuzuje-li zaměstnavatel uchazečejky o zaměstnání bez ohledu na 

to, že je daná pozice obvykle obsazována mužem či ženou, získá větší 

skupinu kvalifikovaných osob, ze které lze vybírat při obsazování 

konkrétní pozice. Je tak možné získat nejlepší zaměstnancejkyně, 

kteří si budou jisti, že jim v profesním vývoji nestojí žádné umělé 

překážky a záleží jen na jejich úsilí, znalostech a využití získaných 

zkušeností. Plné využití lidských zdrojů a snížení fluktuace vede ke 

snížení nákladu investovaných do vyškolení nových zaměstnanců/kyň 

a zároveň k celkovému zlepšení pracovního prostředí. 

Dodržením rovných příležitostí získává firma různorodý pracovní 

tým, který pracuje efektivněji než homogenní skupina zaměstnanců. 

Genderově stereotypně nezatížené pracovní prostředí firmy je 

vyváženější, tvořené zaměstnancijkyněmi s různými zkušenostmi, 

názory i nápady. Za těchto podmínek muže je snazší využít lidské 

kreativity a inovačního potenciálu zaměstnanců/kyň. Ostatně i 

sociologické průzkumy dokládají, že smíšené týmy jsou produktivnější 

a pracují lépe. Image firmy s rovnými příležitostmi zároveň zvyšuje 

její cenu na trhu práce a tím i přitažlivost pro investory, klienty a 

zaměstnance. 
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8.1 Postupy a nástroje při prosazování rovných šancí na 

pracovišti 

Dříve než zaměstnavatel přistoupí k implementaci jednotlivých 

opatření politiky rovných příležitostí, je vhodné provést na pracovišti 

genderový audit. Šetřením se odhalí zda ve firmě převládají platové 

nerovnosti, jaké je zastoupení žen a mužů, existuje-li potřeba pružné 

pracovní doby a další důležité údaje. Důkladný průzkum na pracoviští 

umožní zmapovat celkový stav a následně navrhnout nejúčinnější 

opatření k dosažení rovnosti. 

Využívání navržených opatření je dobré v průběhu jejich existence 

monitorovat (frekvenci využívání, kdo je využívá, v jakém rozsahu 

apod.) a po určité době provést zhodnocení, aby mohl být posouzen 

dopad jednotlivých opatření (Desatero pro zaměstnavatele, 2006) 

8.1.1 Pracovní prostředí přátelské rodině 

Pracovní podmínky umožňující sladění pracovního a soukromého 

života vedou k větší spokojenosti zaměstnanců/kyň a tím i k lepším 

pracovním výkonům. Přitom harmonizace zaměstnání a soukromého 

života se netýká pouze osob, které mají specifické rodinné či 

pečovatelské povinnosti, ale všech, kteří chtějí vytvořit zdravou 

rovnováhu mezi svým pracovním a osobním životem. Provedené 

výzkumy u firem, které zavedly pro-rodinná opatření potvrzují faktické 

úspory a zvýšení produktivity. Níže jsou uvedena možná opatření: 

a) Flexibilní forma práce muže být vhodným řešením pro obě 

strany: zaměstnavatelům umožní udržet si kvalitní a talentované 

pracovníky/pracovnice a zlepšit tak efektivitu práce a 

zaměstnancum/kyním usnadní harmonizaci práce a soukromí. 

Vzhledem k technologickému vývoji se v budoucnu očekává 
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značný nárůst flexibilních pracovních režimu. Existují různé formy 

flexibilní práce, přičemž vhodnost jednotlivých forem závisí na 

druhu práce, kterou zaměstnanec vykonává, např.: 

Pružná pracovní doba: 

• vhodná pro samostatné pozice na všech úrovních 

• zaměstnavatel obvykle vymezí časový úsek, kdy jsou 

zaměstnanci povinni být na pracovišti (z důvodu pracovní 

porady atd.) 

• zaměstnanec si sám reguluje počátek, průběh i konec své 

pracovní doby, což mu umožňuje sladit pracovní i rodinné 

povinnosti 

Práce z domova: 

• uplatňuje se především díky internetu 

• výhodou pro zaměstnavatele je, že nemusí zřizovat pracoviště 

a ušetří provozní náklady 

• zaměstnancijkyně ušetří čas za dojíždění do práce a mohou si 

práci sami časově rozložit 

• vhodná pro osoby na rodičovské dovolené, pro handicapované 

osoby, pro zaměstnance/kyně v administrativě atd. 

Sdílené pracovní místo: 

• jedna pracovní pozice (tj. jeden pracovní úvazek) je obsazena 

dvěma zaměstnanci/kyněmi, kteří si slaďují práci mezi sebou 

• sdílí jedno pracovní místo, čímž dochází k maximálnímu využití 

pracovního prostoru 
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Částečný úvazek: 

• vhodný především pro rodiče s dětmi 

• je nutno upozornit na mnohé nevýhody, které zkrácený úvazek 

znamená pro zaměstnance/kyně (nižší odvody na d6chodové 

pojištění, zpravidla ztráta možnosti získat zaměstnanecké 

výhody- stravenky, dodatková dovolená apod.) což v d6sledku 

m6že znamenat nespokojenost a vyšší fluktuaci 

zaměstnanc6/kyň 

Další metody flexibilní práce uplatňované v zahraničí, které mohou být 

inspirací pro firmy v České republice: 

• Teleworking: zaměstnanci/kyně pracují z domova a jsou v 

kontaktu se zaměstnavatelem pomocí telefonu nebo počítače. 

Zaměstnavatelé tak ušetří náklady spojené se zřizováním 

pracoviště ve firmě. 

• Přesun směny: zaměstnanecjkyně si sám dohodne pracovní 

dobu a směny, přičemž musí být brány ohledy na potřeby 

zaměstnavatele. 

• Flexibilní začátek pracovního dne 

• Mobilní práce: možnost pracovat na r6zných místech 

• Práce v určitém období (například během školního roku, v 

období turistického ruchu apod.). Zaměstnavatel tak muže v 

období většího pracovního vytížení zlepšit výkonnost firmy. 

• Roční fond pracovní doby: rozsah pracovní doby je stanoven za 

celý rok, nikoli za týden či měsíc a zaměstnanci/kyně si tak 

mohou vybrat pro práci jim vyhovující období. 

• Stlačený týden (zhuštěná pracovní doba): umožňuje 

odpracovat plnou týdenní pracovní dobu za méně dní 

(například za 4 dny). Zaměstnavatel tak získá možnost 
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prodloužení denní pracovní doby, což je výhodné například u 

marketingových firem apod. 

• Přerušení práce: většinou kvllli rodičovské dovolené, ale i z 

důvodu studia a cestování. Zaměstnavatelé si tím udrží 

kvalifikované zaměstnance/kyně, kteří nedávají výpověď, ale 

pouze práci na čas přerušují. 

• Práce term-time: umožňuje stálým zaměstnancum/kyním vzít si 

neplacenou dovolenou během prázdnin. 

8.1.2 Další opatření pro-rodinné politiky nabízená 

zaměstnavateli v zahraničí 

• přestávky v kariéře, dovolená v kariéře 

• otcovská dovolená, rozšířená otcovská a mateřská dovolená, 

dovolená v naléhavých případech, dovolená při adopci, týden 

pracovního volna navíc 

• poskytování jeslí pro děti zaměstnancll/kyň, hlídání dětí 

• podpora zaměstnancll při studiu, nabídka zkouškové dovolené, 

finančních plljček, úhrada školného 

• možnost firemního ubytování 

• finanční poradenství, nabídka hypotéky pro zaměstnancejkyně 

• pořádání společenských a sportovních aktivit pro rodiny 

zaměstnancll/kyň, letních táboru pro děti 

• možnost zaměstnanecké kliniky, nabídka programu zdravotního 

pojištění a asistence 
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8.2 Rovnost při vzdělávání a rozvoji zaměstnanců 

Při prosazování rovných příležitostí ve firmě je důležitým krokem 

zařazení této problematiky do agendy veškerých firemních školení, 

počínaje zvýšením povědomí o problematice u managementu a 

oddělení lidských zdrojů. Níže jsou uvedeny možné přínosy firemní 

politiky vzdělávání a rozvoje zaměstnanců/kyň, která bere v úvahu 

aspekt rovnosti mužů a žen: 

• Proškolení managementu a personálního oddělení přispěje k 

uplatňování rovných šancí při přijímání nových uchazečů/ek. Díky 

rovnoprávné personální politice si firma bude moci vybrat ty 

nejschopnější uchazeče/ky a plně tak využít lidské zdroje. 

.. Rovné šance při odborném vzdělávání zaměstnanců/kyň zamezí 

stereotypnímu rozdělení pracovních pozic ve firmě a celkově přispěje 

k odstranění segregáce na trhu práce. Více žen se bude ucházet o 

pozice, kterým dosud dominovali muži a naopak, více mužů bude 

aspirovat na pracovní místa, kde dosud převládaly ženy. Vzhledem k 

vyrovnanějšímu pracovnímu prostředí a lepší komunikaci mezi ženami 

a muži se celkově zlepší firemní kultura. 

• Rovné podmínky při profesním rozvoji zaměstnanců/kyň povedou 

k vyrovnanějšímu zastoupení žen a mužů na manažerských a 

rozhodovacích pozicích. Maximální využití lidského potenciálu ovlivní 

celkový rozvoj firmy. 

8.3 Rovnost v odměňování a při kariérním postu 

Firma uplatňující rovné platové ohodnocení si celkově vylepší svůj 

image a přiláká a udrží ty správné zaměstnance/kyně, kteří vůči firmě 

budou chovat větší loajalitu a respekt. Motivace zaměstnanců/kyň se 
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zvýší i pouhým zveřejněním pravidel systému rovného odměňování v 

rámci firmy. 

Rovným přístupem ke kariérnímu postupu zaměstnand)fkyň firma 

plně využije lidský potenciál. Kromě toho přispěje k vyrovnanějšímu 

zastoupení žen a muž5 ve vedoucích pozicích a k vylepšení firemní 

kultury. Dále se nastavením jasných pravidel kariérního postupu firma 

vyhne možnému obvinění z upřednostňování některých 

zaměstnanc5/kyň před jinými. 

8.4 Zamezení obtěžování a sexuálního obtěžování 

Na pracovištích obecně existuje značná neinformovanost o této 

problematice a převládá mínění, že tento jev není nutno považovat za 

problém. Obtěžování/sexuální obtěžování však m5že na oběti 

zanechat vážné psychické, emocionální i fyzické následky; pro firmu 

to znamená zvýšené náklady spojené s vysokou fluktuací 

zaměstnanc5/kyň, s malou výkonností a se zvýšeným počtem 

absencí. 

Pro zamezení obtěžováníjsexuálního obtěžování lze použít následující 

metody: 

• zaměstnavatelé proškolí personál ohledně všech forem 

obtěžování/sexuálního obtěžování a dosáhne tak mezi 

zaměstnanci/kyněmi porozumění v tom smyslu, jaké chování je 

považováno za přijatelné 
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• ohlásí-li zaměstnanecjkyně své nadřízené osobě, že je na 

pracovišti obtěžován/a nebo sexuálně obtěžován/a, nadřízená 

osoba je povinna situaci neprodleně řešit 

• ohledně konkrétního postupu se nadřízené osobě doporučuje 

obrátit se na oddělení lidských zdrojů, nebo na pracovní 

skupinu pro rovnost mužů a žen 

Pojem obtěžování a sexuální obtěžování je přesně vymezen v novele 

Zákoníku práce. 
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, v 

9 ZAVER 

Jak jsem uvedla v úvodu své práce, mým cílem bylo postihnout 

specifika žen v řídících pozicích (zejména v českém prostředí) - zjistit, 

zda taková specifika vlastně existují a pokud ano, blíže je 

charakterizovat a nastínit cestu, jak s nimi vhodně pracovat. 

Prevenci stresu považuji obecně (nejen pro ženy- manažerky) za 

podstatnou součást zdravého životního stylu a v současné době za 

velmi aktuální téma. Proto jsem se v rámci své diplomové práce 

věnovala problematice stresu jak z psychického, tak fyziologického 

hlediska. V kapitolách 1, 5 a 6 jsem se pokusila objasnit základní 

termíny v problematice stresu, jeho zvládání a zp6sobu "samoléčby". 

Musím přiznat, že nutnost ponořit se do odborné literatury mě 

ovlivnila i v osobní rovině a byla pro mě impulsem pro nastartování 

určitých změn. Myslím si, že otázka stresu a jeho předcházení se 

v blízké budoucnosti stane vysoce aktuálním tématem a doufám, že 

stres management se dostane do popředí zájmu samotných 

manažeru, tedy osob, jichž se bytostně týká. 

Podobně jako oblast stresu se mě osobně dotkla i oblast žen 

v managementu. Překvapilo mě, že k danému tématu existuje 

poměrně vysoké množství kvalitní literatury, a to nejen zahraniční, ale 

i české. Jsem přesvědčena, že tento fakt je důkazem aktuálnosti a 

ožehavosti tématu postavení a zatížení žen na řídích pozicích. Na 

druhou stranu, většina odborných prací se více věnuje více nízkému 

počtu žen na úrovni managementu, překonávání bariér, mzdovým 

rozdílům a rovnosti šancí, specifikum stresu se věnují autoři/autorky 

spíše ojediněle. Z tohoto důvodu jsem se v kapitole 4 zaměřila na 

vlastní shrnutí stresogenních faktoru tak, jak jsem měla možnost o 

některých z nich číst, o některých z nich slyšet a mnoho z nich osobně 

zažít. 

V kapitole 2 a 3 jsem se věnovala zejména tématům žena 

v práci/managementu (zvláštnosti jejího postavení, specifickým 
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charakteristikám) a žena v rodině (vývoj v posledních desetiletích, 

názor společnosti na ženskou roli, názor samotných žen na ženskou 

roli). Za podstatné zde považuji zjištění, že české ženy v posledních 

dekádách procházejí rychlejším vývojem (dynamičtější změnou názonj 

na své postavení v rodině i zaměstnání) než čeští muži. Myslím, že je 

zapotřebí, aby veřejný diskurs nezaujatě podpořily nejen nevládní 

organizace jako např. Gender Studies o.p.s., ale i veřejnoprávní 

média. Jako velký úkol zde cítím povinnost informovat veřejnost 

nezaujatě a kvalifikovaně o všech aspektech rovných příležitostí, bez 

zbytečné hysterie, která z pojmu "feminismus" vytváří negativní 

termín. 

Rovným šancím a legislativě jsem se podrobněji věnovala 

v kapitolách 7 a 8. Myslím, že v právní oblasti Česká republika učinila 

významný pokrok, nicméně podobně jako v oblasti rovných šancí 

zaostáváme v konkrétní implementaci potřebných krok6. 

Musím přiznat, že otázky specifik stresu ženy v managementu a 

souvisejících témat mě během přípravy diplomové práce poměrně 

pohltily. Její zpracování mělo konkrétní dopad na m6j osobní život, 

donutilo mě zamyslet se nad strategiemi, které vytvářím v konfrontaci 

s pracovní i soukromou realitou. Téma postavení žen v české 

společnosti rozhodně v budoucnu opustit nehodlám a ráda bych se 

mu nadále věnovala. 

Závěrem bych ráda shrnula možná východiska ze současné 

situace. Jsem přesvědčena, že ženy jako skupina pracovníka na trhu 

jsou znevýhodňovány. Na druhou stranu považuji za nutné poukázat 

na fakt, že každá žena musí být zároveň posuzována jako individualita 

- každá žena skutečně netouží po kariéře, nicméně ženy, které takové 

ambice mají, musí disponovat stejnými možnostmi uplatnění svých 

znalostí, dovedností a schopností jako muži. 

Zároveň např. navrhovaná opatření pro harmonizaci práce a 

rodiny by neměla být určena jen pro ženy, naopak je zapotřebí 
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zduraznit, že stejně tak muži by měli mít stejná práva (nejen 

rodičovská) jako ženy. Za skutečně neopodstatněnou považuji 

platovou diskriminaci žen, která se téměř všech úrovní řízení. 

V dlouhodobém horizontu jsem ale optimistická. Myslím, že 

postoje dalších generací jsou pevně spjaté se stylem výchovy. 

Podaří-li se tedy současným matkám a otcum vychovat své děti 

v atmosféře rovných partnerství a v duchu rovných příležitostí pro 

dívky i chlapce, ženy i muže, muže se postupně česká společnost 

transformovat v otevřenou demokracii, která rovnost žen a mužu, 

bílých a jiných, zdravých a handicapovaných nejen slovně deklaruje, 

ale hlavně uvádí v život. 
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Příloha A (Praško, Prašková, 2001) 

I Tabulka životních událostí, Holmes a Rahe 
' 

• Umrtí partnera/partnerky 

• Rozvod 

• Rozvrat manželství 

• Uvěznění 

• Úmrtí blízkého člena rodiny 

• Úraz nebo vážné onemocnění 

• Sňatek 

• Ztráta zaměstnání 

• Usmíření a přebudování manželství 

• Odchod do duchodu 

• Změna zdravotního stavu člena rodiny 

• Těhotenství 

• Sexuální potíže 

• Narození dítěte 

• Změna zaměstnání 

• Změna finančního stavu 

• Úmrtí blízkého přítele 

• Přeřazení na jinou práci 

• Závažné neshody s partnerem 

• Vysoká pujčka (vyšší než pruměrný roční plat) 

• Splatnost pujčky 

• Změna odpovědnosti v zaměstnání 

• Potomek opouštějící domov 

• Konflikty s tchánem/tchýníjzeťem/snachou 

• Mimořádný osobní čin nebo výkon 

• Manželjka nastupuje či končí zaměstnání 

• Vstup do školy nebo její ukončení 

• Změna životních podmínek 

• Změna životních zvyklostí 
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73 

65 

63 

63 

53 

50 

47 

45 

45 

44 

40 

39 

39 

39 

38 

37 

36 

35 

31 

30 I 

29 

29 

29 

28 

26 
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• Problémy či konflikty s nadřízeným 

• Změna pracovní doby nebo pracovních podmínek 

• Změna bydliště 

• Změna školy 

• Změna církve, politické strany 

• Změna sociálních aktivit 

• Pujčka menší než pruměrný roční plat 

• Změna spánkových zvyklostí a režimu 

• Změny v širší rodině (úmrtí, sňatky) 

• Změny stravovacích zvyklostí 

• Dovolená 

• Vánoce 

• Přestupek a jeho projednání 
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Příloha B (Praško, Prašková, 2001) 

Poznamenejte si prosím, s jakou frekvencí Nikdy Občas j Casto I 

zažíváte následující situace: I I 
! 

1. Cítíte se napjatí, nervózní o 1 3 

2. Cítíte předrážděnost o 1 3 

3. Cítíte se přecitlivělí, uražení, rozpláčete se o 1 3 

(bezdůvodně) 

4. Snadno vybouchnete, cítíte zlost o 1 3 

5. Večer nadměrně dlouho usínáte 

6. V noci vás budí děsivé sny o 1 3 

7. Ráno se předčasně probouzíte o 1 3 

a nemůžete už dále spát 

8. Po spánku se cítíte neodpočatí, o 1 3 

rozlámaní, unavení 

9. Během dne i večer se často zabýváte o 1 3 

starostmi, obáváte se budoucnosti 

10. Vyhýbáte se nepříjemnostem, předem se o 1 3 

nadměrně obáváte, jak to dopadne 
I 
I 

11. Odkládáte složitější nebo nepříjemné o 1 3 

činnosti hromadí se vám úkoly 

12. Máte potíže s trávením, nechuť k jídlu o 1 3 

nebo naopak záchvaty nadměrné chuti 

13. Míváte žaludeční obtíže- pocity žaludku o 1 3 

"jako na vodě", bolesti žaludku 

14. Míváte pocity přetížení, únavy, o 1 3 

malátnosti, nadměrné chuti odpočívat 

15. Míváte potíže s dechem, lapání po o 1 3 

dechu, strach, že se pořádně 

ne nadechnete o 1 3 

16. Rozbuší se vám srdce nebo vás bolí u o 1 3 

srdce o 1 3 

100 



17. Trpíte bolestmi hlavy o 1 3 

18. Ztratila nebo snížila se vám chuť k sexu 

19. Stává se vám, že se nápadně a o 1 3 

nepříjemně potíte 

20. Cítíte mravenčení nebo chlad na rukou o 1 3 

nebo nohou 

21. Míváte potíže se soustředěním, o 1 3 

zapamatováním si či vybavením o 1 3 

z paměti 

22. Jíte rychle nebo hltavě, nesoustředěně o 1 3 

23. Snadno se leknete, vadí vám hluk, o 1 3 

hlasitá hudba o 1 3 

24. Míváte bolesti páteře (v kříži, krční o 1 3 

apod.) o 1 3 

25. Rychle se tělesně vyčerpáte, snadno o 1 3 

unavíte o 1 3 

26. Objeví se cukání víček, tik obličeje o 1 3 

27. Objeví se třes rukou, těla o 1 3 

28. Pijete více alkoholu než dříve 

29. Kouříte více cigaret než dříve 

30. Míváte závratě nebo pocity na zvracení 

31. Míváte sucho v ústech 

32. Máte vysoký tlak 
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Příloha C (Zdroj: ČSÚ, Muži a ženy v datech, 2005) 

Podíl žen(%) 
Deset zaměstnání s nejvyšším podílem 
žen 
'Učitelé předškolní výchovy 100,0 
Sestry pro intenzivní péči 100,0 
Obsluha šicích a vyšívacích strojů 100,0 
Ženské sestry, porodní asistentky 100,0 
Sestry pro péči o dítě 99,8 
Pedagogové pro předškolní výchovu 99,6 
Ruční pradláci a žehlíři (kromě obsluhy strojů) 99,6 
Ošetřovatelé, všeobecné zdravotní sestry 98,6 
Písařky - opisovačky, stenotypistky 97,9 
Pečovatelé v domácnosti 97,6 

Deset zaměstnání s nejvyrovnanějším 
podílem mužů a žen 
Pomocní a nekval. prac. v dopravě, ve 
skladech, v telekomunikacích 52,6 
Vedoucí prac. v dopravě, skladování, telekom. a 
na poštovních úřadech 52,0 
Pomocní a nekval. prac. v dopravě, ve 
skladech, vazači břemen 
a ostatní pomocní pracovníci 50,8 
Dělníci zabezpečující jízdu vlaků v 
mezistaníčních úsecích 50,3 
Obsluha ostatních zařízení při chemické výrobě 
·inde neuvedených 50,2 
Zahradníci a pěstitelé zahradních plodin a 
sazenic 49,8 
Školnící vč. školníků - údržbářů 49,7 
Pomocní a nekvalifikovaní montážní a 
manipulační dělníci 49,5 
Bakteriologové, biologové, ekologové, 
zoologové 49,3 
Obsluha jiných stacionárních zařízení a ostatní 
montážní dělníci 49,3 

Deset zaměstnání s nejvyšším podílem 
~o mu z u 

Řidiči nákladních automobilů a tahačů 0,5 
Obsluha zemědělských a lesních strojů 0,4 
Řidiči sanitních a rzp vozů 0,3 
Tesaři a truhláři 0,3 
Strojvedoucí 0,1 
Stavební montážnící 0,0 
Dělníci pro těžbu dřeva (kromě obsluhy 
pojízdných zařízení) 0,0 
Horníci, lamači pro uhelné doly 0,0 
Obsluha důlního zařízení a razicích štítů 0,0 
Zedníci, kamníci, omítkáři 0,0 
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UZIVATEL 

Diplomové práce se plljčují 
pouze prezenčně! 

potvrzuje svým podpisem, že pokud tuto diplomovou 
práci 

Krákoravá, L.: Specifika stresu ženy v managementu 

využije ve své práci, uvede ji v seznamu literatury a bude ji 
řádně citovat jako jakýkoli jiný pramen. 

Jméno Katedra Název textu, v Datum, podpis 
uživatele, (pracoviště) němž bude 
bydliště zaplljčená práce 

využita 
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Jméno Katedra Název textu, v Datum, podpis 
uživatele, (pracoviště) němž bude 
bydliště zapůjčená práce 

použita 

I 

I I 
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Jméno Katedra Název textu, v Datum, podpis 
uživatele, (pracoviště) němž bude 
bydliště 

Q .,y I I 

zapuJcena prace 
!!_O UŽita 

I 
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Jméno Katedra Název textu, v Datum, podpis 
uživatele, {pracoviště) němž bude 
bydliště zapůjčená práce 

použita 

I 
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