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KUDY?

 Děkujeme všem citovaným, kteří se s námi podělili o své zkušenosti. 
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Úvod
Téma rovných příležitostí mužů a žen ve firemním prostředí není pouhým módním trendem im-
portovaným ze zahraničí. Nedá se s ním zacházet jako s bezobsažnou značkou, kterou se opatří 
firemní strategie. Genderové povědomí obyvatelstva České republiky se totiž rok od roku zvyšu-
je. A kdo jednou genderovou citlivost získá, už před ní těžko může zavřít oči. Dokáže rozlišit, co 
se jako „rovnost“ jenom tváří, umí vyhodnotit, jaké zacházení je pro něj/ni nevýhodné. Proto lze 
očekávat, že téma rovných příležitostí ve firemním prostředí bude nadále nabývat na významu. 
Nevytratí se z veřejného prostoru po vzoru módních vln.

Abychom se s vámi, milými zástupci a zástupkyněmi firemního sektoru, naladili na stejnou notu, 
sepsali jsme několik námětů, jak a kde se ve firmě do „rovnání“ pustit. Věříme totiž, že rovné šance 
a generování zisku nestojí proti sobě v rozporu. Základní úvahou lze dojít k závěru, že rovné šance 
zaručují nejširší možnou základnu pracovní síly, která bude chtít dobrovolně odvádět maximum 
svých schopností. Generují také nejširší možný okruh klientely, odběratelů či dodavatelů. Umož-
ňují vidět obchodní šance a výzvy tam, kde je jiní nevidí. 

Cílem publikace je poukázat na vybrané oblasti firemní praxe, ve kterých se v našich podmínkách 
navzdory legislativním normám vyskytuje nerovné zacházení s muži a ženami, a poskytnout inspi-
raci k jeho odstranění. Nejen proto, že se to ekonomicky vyplatí. Také proto, že je etické jednat 
spolu navzájem jako s rovnocennými bytostmi.

Pokud jste už někde narazili na otázku tzv. 
„genderové politiky“ a s despektem ji odlo-
žili k ledu s tím, že v každodenním provozu 
firmy máte 100 + 1 jiných úkolů, vězte, že 
některé z nich by vám mohl právě „gender“ 
pomoci vyřešit.

Aby bylo čtení dalších řádků zábavnější, 
přirovnáváme proces „rovnání“ k  orien-
tačnímu běhu. Je to také aktivita, při které 
se musíme umět vyznat v prostoru, kde se 
chceme rozběhnout. Potřebujeme mít 

 „Načerpejte s námi zdroje pro uplatnění ptačí perspektivy nad firemními procesy.“ 
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dobré mapy, buzolu a vědět, že máme oporu týmu. Naši trať jsme rozdělili na 10 etap neboli ob-
lastí. Každá se týká jednoho firemního tématu. Každá má své kontrolní stanoviště, na kterém vám 
prostřednictvím příkladů dobré praxe nebo pozitivních zkušeností zaměstnavatelů Libereckého 
kraje poradíme, jak běžet dál a nezabloudit. Vašimi průvodci a glosátory budou i tentokrát „staří“ 
známí Adam a Eva. Předejme jim hned slovo, ať náš genderový orienťák můžeme odstartovat.

Co tedy je ten gender?

Gender slouží k označení vlastností, zájmů, rolí, chování apod., které máme tendenci připisovat 
buď ženám, nebo mužům. Přitom mnohdy mylně předpokládáme, že se jimi přirozeně vyznačuje 
každý muž a každá žena ve společnosti a že neexistuje nic kromě těchto dvou „škatulek“. V sou-
ladu s tímto předpokladem pak vychováváme i své vlastní děti (což je dokladem toho, že gender 
není vrozený) a přistupujeme i k lidem kolem nás – např. k zaměstnancům – a zaměstnankyním. 

Jak na to?

Obezřetní bychom měli být vždy, když u  sebe objevíme známky stereotypního uvažování. 
Např. že všechny ženy jsou stejné (chtějí se obětovat rodině, mají „divnou“ logiku, jsou příliš emo-
cionální, vytvářejí intriky v  kolektivu…) nebo že všichni muži jsou stejní (jsou technicky zdatní, 
manažersky vybavení, racionální, nebudou zůstávat s dětmi doma v případě nemoci…). Takovým 
předpokladům se někdy říká „genderové předsudky“.

Gender nám pomáhá pochopit, že lidé jsou naprosto různorodé individuality, které nelze vtěsnat 
do žádné jednotné šablony. Pokud to z nějakého důvodu děláme, ve firmě se ochuzujeme o cen-
ný lidský kapitál. A to ve všech fázích personalistické práce, počínaje výběrovým řízením.

„Adame, taky se těšíš na to, co se během 
závodu dovíme? Nezapomněl jsi na mapu?“

„Bez obav, Evi, mapu mám v hlavě.“
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Zkuste si odpovědět

Jak u vás ve firmě pracujete s talentem? Jistě si nemyslíte, že jím disponuje jen 50 % populace. 
Také si určitě nemyslíte, že není potřeba se o něj starat a dále ho rozvíjet. Dobře víte, že je zapotře-
bí jej hledat napříč generacemi a u obou pohlaví. Jste si také vědomi, že bez náležité prezentace 
vaší firmy navenek se vám talentované zaměstnance/kyně nepodaří oslovit. A rovněž jistě víte, že 
získané talenty musíte náležitě motivovat. Obdobně určitě pečujete o kvalifikaci. Cíleně pracu-
jete s motivací. Existuje důvod, proč by to s genderem mělo být jiné?

Mám číst dál?

Otevřeně smýšlející člověk pravděpodobně nezavrhne následující personalistické tipy jen proto, 
že mají co do činění s genderem. Jako u každého tématu je na vás, které informace si vyberete pro 
sebe jako užitečné a které nikoli. Můžete samozřejmě také prohlásit: „Já přece nikoho nediskrimi-
nuju“, a tím gender znovu odložit k ledu. Věřte však, že by šlo o krátkozraké rozhodnutí. Předsud-
ky totiž máme všichni – často o nich vůbec nevíme a mohou nás doběhnout. Bez genderového 
zcitlivění se neobejdete, když se budete chtít považovat za zaměstnavatele respektujícího rovné 
šance.

(Otázka pro zvídavé: Dopustil se právě genderového stereotypu Adam, Eva, nebo oba?)



„Předsudky? Ty mají leda tak ženské. 
Já vím, podle čeho se rozhodovat.“

„Nepochybně. K soužití se mnou ses 
rozhodl kvůli svíčkové.“ 
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1. STANOVIŠTĚ: 

„Koláče“ aneb statistika je základ
Ke statistickým údajům se někdy přistupuje zbytečně mechanicky. Přitom statistika může být výbor-
ným základem pro další personalistickou práci. Přináší nám v přehledu důležitá data, podle kte-
rých se můžeme kvalifikovaně rozhodovat. Proto ji nezavrhujme, ale ani nepřeceňujme. Genderová 
politika totiž zdaleka není jen o tom, kolik máte ve firmě žen a kolik mužů.

Co všechno lze spočítat?

Začněte prostým součtem mužů, žen, pokračovat můžete počtem osob v kategorii 50 +, v ka-
tegorii absolventů/ek škol (SŠ, VŠ) – vždy sledujte zvlášť muže a zvlášť ženy. Udělejte si přehled 
také o počtu žen/mužů na mateřské a rodičovské dovolené, počtu spolupracujících žen/mužů 
v důchodovém věku sledujte, jaký je podíl žen a mužů v manažerských pozicích apod.

Jak na to?

České i  zahraniční průzkumy ukazují, že genderově výrazně vychýlené kolektivy vykazují nižší 
produktivitu, ale i míru spokojenosti a pohody na pracovišti, než kolektivy rozmanité. Ideální je 
vyvážený poměr 50 : 50, ale ani ten není zárukou efektivity. Pamatujte na to, co bylo řečeno v úvo-
du: ženy ani muži netvoří stejnorodé skupiny. Důležité jsou individuální osobnosti. Vyplatí se vám 
věnovat pozornost tomu, jak a proč tým funguje. Jestliže se objevují problémy, řešením může být 

„Moje řeč. Který Lojza vymyslel kvóty na zvýšení 
počtu žen v podnicích?“

„Sám jsi říkal, že víš, podle čeho se rozhodovat. 
Nelíbí se ti kvóty? Vymysli jiný postup.“ 
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cílený nábor některých skupin zaměstnan-
ců/kyň, které kolektiv obohatí a rozředí. 

Za typicky „ženské“ bývají označovány ko-
lektivy učitelek. Za „mužské“ pak zpravidla 
technické obory. Všimněte si, které z  obou 
jmenovaných bývají v naší společnosti častěji 
vysmívané? A které mají výrazně vyšší průměr-
nou mzdu? 

Pozor na diskriminaci! 

Když vás nabádáme k cílenému náboru určitých 
lidí, není to výzva k  diskriminaci osob, které do 
formátu nezapadají. Teprve tehdy, pokud vám více 
kandidátů stejnou měrou splňuje otevřeně deklarovaná kvalifikační kritéria, máte možnost se roz-
hodovat podle kritérií dalších – osobnostních, genderových apod. Pak se již nejedná o  diskri-
minaci, ale o legitimní náborovou praxi. Pamatujte, že příslušnost k pohlaví nesmí být důvodem 
k nepřijetí do zaměstnání. Proto nepodceňte proceduru související s přijímáním nových lidí. Vy-
platí se jí věnovat čas.

Příklad dobré praxe

Jablonecká společnost JABLOCOM si díky genderovým personálním statistikám dokázala spočí-
tat náklady a zisky konkrétního opatření na podporu sladění práce a rodiny svých zaměstnanců. 
Zřídila dětský koutek pro nárazová hlídání jejich dětí a v provozu jej udržuje i po skončení granto-
vé dotace z OP LZZ. Pro chod firmy jde o jedno z klíčových opatření.

Příklad dobré praxe

Krajský úřad Libereckého kraje si vede přehledné personální statistiky. V roce 2011 bylo na-
příklad celých 10 % zaměstnaných maminek na rodičovské dovolené (cca 45 žen). Pokud by se 
úřad nezačal cíleně věnovat této skupině zaměstnaných (jejich dalšímu vzdělávání, pravidelnému 
systému komunikace s pracovištěm po formální i neformální linii atd.), ztratil by při jejich návratech 
mnoho týdnů práce na opětovném zaškolování. Zajištění průběžného vzdělávání šitého na míru 
potřebám těchto žen uvedený problém eliminovalo.





 „Spolupracujeme. Výsledky stoprocentní.“  
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2. STANOVIŠTĚ: 
Odpovědný nábor aneb jaké lidi 
zaměstnáte, taková bude vaše firma
Chcete-li postavit svůj tým na mladých dynamických mužích bez závazků, získáte tím právě uvede-
né prvky pro svůj tým – dynamiku a nulové závazky. Zahraniční zkušenosti ukazují, že vaši firmu po 
nabytí pracovních zkušeností daleko spíše opustí muž mladší třiceti let, který se bude chtít v kariéře 
dále posunout, než například stejně stará žena s malými dětmi. 

Čím vším oslovujete potenciální zaměstnance/kyně?

1. Náborová inzerce

Na začátku si řekněte, jaká pracovní hodnota je pro vás nejdůležitější. Je to například kreativita?

Pak nepodlehněte falešné představě, že nositelem kreativity je právě ta skupina lidí, kterou re-
prezentujete vy sám/sama nebo ta, kterou nejlépe znáte. Naopak se snažte oslovit co největší 
spektrum uchazečů/ek. Pokud je firma z hlediska složení zaměstnanců dlouhodobě homogenní, 
stagnuje a nerozvíjí se.

„No jo, co já se už v životě naposouval. 
Není nad to být pěkně kulaťoučký…“

„Hm. Zato já se vždycky někde zaseknu…“ 
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Jak ne: „Přijmeme obchodního zástupce do našeho mladého kolektivu.“

Jak ano: „Hledáme kreativní kandidáty/ky na pozici obchodního zástupce/zástupkyně. V našem 
týmu vítáme ženy i muže bez ohledu na věk či zdravotní stav. Pokud slaďujete práci a soukromý 
život, jste u nás na správné adrese.“

Všimli jste si? Už forma tohoto pracovního inzerátu o vás prozrazuje, že jste kreativní zaměstnava-
tel, a je tudíž zřejmé, koho hledáte do svých řad. Je starou pravdou, že nejlépe přesvědčí osobní 
příklad.

2. Webové stránky

Ujasněte si, jak se chcete prezentovat navenek a uvědomte si, že internet je jedním z nejmocněj-
ších médií. Je nanejvýš pravděpodobné, že zájemce/zájemkyně o práci u vás si jako první vyhledá 
informace o firmě právě na webu. Je to tedy vaše první vizitka. Všímejte si detailů:

 »Zachycují fotografie na vašem webu rozmanité zaměstnanecké skupiny?
 »Odráží webová prezentace již zmíněnou kreativitu?
 »Používáte na webu genderově korektní jazyk?

Strategie public relations

Vedle prezentace na internetu patří do vašeho public relations různé reklamní materiály, akce pro 
veřejnost, aktivity náležící do sféry společenské odpovědnosti, ale také celková firemní kultura, 
kterou vytváříte pro vaše současné zaměstnance/kyně. A jak známo, osobní doporučení je jed-

„Tak by mě zajímalo, co tebe nejvíc oslovuje, Adámku.“

„Že mě to nepřekvapuje… Proč tedy na vašem firemním 
webu visíš jen ty a tvůj šéf?“

„No, jak bych to řek, mám rád různorodost, takže určitě 
uvítám v týmu i příjemné mladé ženy.“

„Ehm, no, to abychom ty nové ženy měli na co nalákat.“
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ním z nejvlivnějších faktorů. Nepodceňte proto klima, které u vás ve firmě vládne. Kultivujte vztahy 
a podporujte rovné příležitosti pro všechny.

Příklad dobré praxe

Hotely Pytloun (PHG) založily svou obchodní strategii na mladém kolektivu, který tvoří pře-
vážně absolventi/ky středních škol. U této skupiny je však výrazně vysoká fluktuace související se 
sbíráním prvních pracovních zkušeností. Firmu pak stojí velké množství času opakovaná výběrová 
řízení. Přijetím několika klíčových pracovnic ve vyšším věku se tento trend podařilo zmírnit – pra-
cující ve vyšším věku mohou mít stabilizující a uklidňující účinek pro tým. A mladí se mají šanci učit 
od zkušenějších.

Příklad dobré praxe

Firma NOVUS Česko, která sídlí v Raspenavě, regionu s vysokou nezaměstnaností a sníženou 
dostupností, zvolila opačnou strategii, kterou nadále zúročuje. „Naše firma se od svého vzniku 
snažila cíleně zaměstnávat například maminky po mateřské dovolené, nebo pak z druhé strany 
využívat potenciál starších kolegů a kolegyň. Potvrdili jsme si, že tyto skupiny jsou zdaleka nejlo-
ajálnějšími a nejspolehlivějšími zaměstnanci.“ (Miroslav Šveněk, výkonný ředitel, NOVUS Česko)

To, jaká jste firma, by se mělo odrážet ve vaší firemní vizi. Dejte si s ní proto práci. Vyjádřete v ní 
svůj vztah k lidskému kapitálu. A viditelně ji umístěte (nejen) na web.





 „Svěží firemní atmosféru nenahradí okázalá 
 prezentace, ale může ji účinně podpořit.“ 
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3. STANOVIŠTĚ: 
Složení benefitů aneb odráží vaše 
benefity zájmy mužů i žen?
Benefity jsou nedílnou součástí zaměstnanecké politiky. Podařilo se jim překonat zkostnatělou éru, 
v níž byly považovány za opatření, o která zaměstnaní vlastně ani nestojí. Dnes jsou pestré, ne-
všední a skutečně je co nabízet. Některé přetrvávají z minulých let, některými se zaměstnavatelé 
i zaměstnaní inspirují v zahraničí. 

Co to je?

Zjednodušeně řečeno, zaměstnanecký benefit je jakákoliv hodnota, kterou zaměstnavatel po-
skytuje zaměstnaným nad rámec svých povinností mimo mzdu. Může být peněžní, hmotná či ve 
formě nadstandardní služby. Mezi benefity patří dovolená nad zákonný nárok, stravenky nebo zá-
vodní stravování, jazykové a odborné kurzy, firemní vozidlo, příspěvek na dopravu a řada dalších. 

Proč je nabízet? 

Protože jsou užitečným nástrojem:
• motivace k vyšším pracovním výkonům
• stabilizace zaměstnaných 
• podpory konkurenceschopnosti
• pomoci při slaďování práce a osobního života
• získávání kvalitních zaměstnanců a zaměstnankyň

Přicházet s inovacemi v oblasti benefitů se vyplatí tehdy, když si chcete své pracovníky a pracovni-
ce udržet a podněcovat je k vyššímu pracovnímu výkonu. Tedy vždy.

Aktivita 

Máte přehled o tom, jaké zaměstnanecké výhody poskytujete svým zaměstnaným? Uvědomují si 
i oni, jaké benefity mohou využívat? Pokud neodpovídáte s jistotou, doporučujeme vám udělat si 
přehled. Dost možná budete vy i vaši zaměstnaní překvapeni jejich počtem a šíří. 
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Příklad dobré praxe

Některé firmy při zpracování takových přehledů využívají různých grafických forem a přirovnání. 
Např. firma NOVUS Česko si pro přehled zaměstnaneckých výhod zvolila termín „Mraky benefi-
tů“, protože jich má opravdu mraky a nekape z nich, ale slušně prší. 

Firma TRW Jablonec n. N. má svůj přehled zpracovaný do tzv. „Stromu benefitů“. Je košatý 
a vzrostlý, každý si z něj může utrhnout „plod“, který mu vyhovuje.

Podaří-li se vám zpřehlednit nabídku zaměstnaneckých výhod, doporučujeme použít opět pár 
statistických údajů. Porovnejte složení vašich zaměstnaných se složením zaměstnaneckých vý-
hod. Odpovídá jejich složení skladbě vašich zaměstnaných z hlediska genderu? Praxe 
ve firmách bývá často taková, že složení zaměstnaneckých benefitů odráží zájmy úzké skupiny lidí, 
zastoupené ve vedení společnosti. Nebývá to zapříčiněno sobeckým přístupem managementu, 
ale spíše zúženou optikou, neschopností zaměřit se na potřeby lidí komplexněji. Například v sou-
vislosti s životním cyklem.

Jak dokládají české i  zahraniční výzkumy, vlivem genderových hierarchií jsou významná firemní 
rozhodnutí často dělána při „mužsky“ orientovaných neformálních akcích. To jednak neumožňuje 
plnou participaci žen na těchto rozhodovacích procesech, protože ženy se těchto akcí neúčastní. 
A současně vylučuje z možnosti podílet se na rozhodování řadové zaměstnané, jelikož proces 
probíhá mimo formální firemní život. Má to dopad i na rozhodování o složení zaměstnaneckých 
výhod. Co z toho pro vás plyne? Nezapomínejte cíleně zvát na důležitá 
setkávání vedení i ženské zástupkyně vašich 
týmů, různé generace, rozmanité osobnos-
ti. Chcete přece, aby vaše firma byla firmou 
pro všechny?



 „Ani na roční cyklus nezapomínejte při skladbě benefitů.  Odpočinek od práce je zapotřebí v průběhu celého roku.“ 
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Dobrým vodítkem pro posouzení vhodné skladby zaměstnaneckých výhod je sledovat jejich čer-
pání. Máte benefity, které jsou využívány pouze jednou skupinou osob, zatímco jiné skupiny po-
dobné benefity k dispozici nemají? V tom případě je někde chyba. Doporučujeme přehodnotit 
stávající nabídku a pomocí různých aktivit (např. dotazníky, průzkumy spokojenosti či rozhovorem 
v rámci pracovního hodnocení) zjistit, jak složení benefitů změnit. Pokud některé benefity nejsou 
využívány, je dobré zjišťovat důvody. Mohou přesto plnit funkci psychologické jistoty, ale také 
mohou být již nefunkčním pozůstatkem minulých dob. 

Tipy na zajímavé benefity:

• očkování proti chřipce
• preventivní zdravotní prohlídky se zaměřením na udržování pracovní schopnosti - analýza 

tělesného složení, redukce hmotnosti
• baby brunch – setkávání rodičů na MD/RD navzájem - výměna zkušeností, informování o firmě 

vedením, možnost osobního jednání s personalisty
• kancelář s koutkem pro děti – pro nenadálé nebo plánované krátkodobé pobyty dětí s rodiči 

v práci (včetně možnosti ohřátí nebo jednoduché přípravy jídla)
• hlídání dětí v domácnosti v nárazových situacích
• respitní péče pro rodinné příslušníky zaměstnaných
• bezplatné parkování
• příspěvek na dopravu
• dny otevřených dveří s vedením firmy
• zaměstnanecké akcie
• brigády a studijní stáže pro děti zaměstnaných

„Zrovna včera jsme byli se šéfem za firemní permanentky na hokeji. 
A říkali jsme si, že ty ženský od nás z práce nikam nechoděj.“

„To víš. Kdyby byly permanentky na modeláž nehtů, 
taky bych asi nepočítala s tvou účastí.“ 
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Příklad dobré praxe

Firma KSM Casting CZ umožňuje novopečeným otcům placené volno na účasti u porodu dí-
těte a 3 dny otcovského volna v době 6 týdnů po narození dítěte. Jde o ukázkový příklad toho, 
co znamená podpora harmonizace práce a osobní sféry. Nejen maminky mají totiž osobní sféru 
a děti.

Příklad dobré praxe

Benefity není potřeba „držet pod pokličkou“. Mohou být funkčním nástrojem PR a motivací pro 
uchazeče/ky, kteří vědí, co chtějí a znají svoji hodnotu. Technická univerzita Liberec má pře-
hledně zpracovanou a velice rozmanitou nabídku benefitů zveřejněnou na svých webových strán-
kách. Odpovídají potřebám různých skupin osob. Nechybí zde prezentace vzdělávacích mož-
ností, tedy zúročení potenciálu organizace z hlediska svého zaměření. V nabídce je také dětský 
koutek pro děti zaměstnanců/kyň pro krátkodobá hlídání či firemní školka.





„Kdybych si mohl vybrat, tak hlasuju pro bezplatné parkování před 
závodní jídelnou.“

„No jistě, nic jiného jsem ani nečekala. A parkoval 
bys tam i o víkendech, viď?“ 
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4. STANOVIŠTĚ:  
Komunikace aneb genderově 
korektní vyjadřování jako prostředek 
komunikace
„Milé dámy, vážení pánové!“ 
„Děkujeme všem zaměstnancům naší firmy za dosažené výsledky v uplynulém roce.“
„Do učebních oborů švadlena, kadeřnice přijímáme žáky na základě níže uvedených přijímacích 
kritérií.“

Co to je?

Jazyk sám o sobě není genderově nekorektní. Nekorektní bývá pouze způsob, jakým se používá. 
Pak mluvíme o  sexistické komunikaci. Genderově korektní vyjadřování neznevýhodňuje, neze-
směšňuje a nepotlačuje ani muže, ani ženy. 

Kde všude je dobré dávat pozor na genderově korektní vyjadřování: 
• ve způsobech titulování, označování a  oslovování osob („projektanti a  projektantky“, „kouč 

a koučka týmu“, „vážené dámy, vážení pánové“)
• při používání genderových stereotypů, které podporují tradiční rozdělení rolí ve společnosti, 

rodině („ženy patří k dětem“, „muž je živitel rodiny“)
• při přiřazování určitých vlastností jednomu z pohlaví („ženská logika“, „typický chlap“)
• v reklamách („štíhlá do plavek“)
• ve vizualizaci a grafice (převažuje vizualizace osob mužského pohlaví; ženská vizualizace bývá 

stereotypně sexistická, spojená s tělem či mateřskou rolí žen)

Aktivita

Jak na vás působí ukázky v úvodu kapitoly? Ke komu, o kom a jak promlouvají?
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Řešení aktivity

I když se oslovení „Milé dámy, vážení pánové“ jeví na první pohled jako vyrovnané, není tomu tak. 
Z takového oslovení vyplývá, že ženy jsou vnímány jako příjemné a milé, kdežto mužů si vážíme, 
jsou důležitější. Pravděpodobně jste se nesetkali s oslovením „Vážené dámy, milí pánové“?

Druhá citace také zneviditelňuje ženy, které jsou v týmu nepochybně rovněž zastoupeny. Formu-
lace vysílá sdělení, že jejich podíl firma nevnímá jako důležitý.

Ve třetím sdělení se u oborů s převahou žákyň nepatřičně používá mužský tvar „žák“, tzv. gene-
rické maskulinum.

I když používání uvedených formulací nebývá záměrenou snahou někoho poškodit či vynechat, 
jde přinejmenším o nezdvořilou neuvědomovanou praxi, která současně není strategická. Chcete 
přece motivovat všechny členy a členky vašeho týmu?

Jak na to?

• oslovování zaměstnaných – důsledně používejte tvary odpovídající skutečnosti – „vážené 
kolegyně a kolegové“, „pracovníci a pracovnice naší firmy“, „dobrovolnice a dobrovolníci“

• přechylování – uvádějte názvy pracovních a  funkčních pozic vykonávaných ženami také 
v ženském tvaru: „koordinátorka projektu“, „starostka obce“, „dětská psycholožka“. Vyvarujte 
se nahodilému střídání přechýlených a  nepřechýlených tvarů – může to vytvářet nežádoucí 
hierarchie: „asistentka“ X „manažer programu“. Uvedené platí nejen pro stávající zaměstnané. 
Také náborové inzeráty by měly oslovovat obě pohlaví (viz také Stanoviště č. 2). 

• psaní interních dokumentů, formulářů – pište je jazykem, který oslovuje obě pohlaví, 
užívejte např. tvarů „naši zaměstnaní“ (zahrnuje muže i ženy) místo „zaměstnanci“, „studující na 
naší škole“ místo „studenti“.

• psaní propagačních materiálů, textů na webových stránkách – vyhýbejte se genderově 
nevyváženému textu, protože jím působíte na veřejnost a  sdělujete nekorektní vnímání 
genderových rolí ve firmě a společnosti.

• užívání vizualizace, piktogramů – jsou-li součástí firemní komunikace, všímejte si jejich 
genderové vyváženosti. Může se jednat např. o  označení různých firemních prostor pouze 
mužskými symboly.
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Příklad dobré praxe

Semilská společnost BusLine je provozovatelem dopravy ve třech českých krajích. Její propraco-
vaný systém společensky odpovědné činnosti se promítá do interní firemní kultury. Jednou z kam-
paní zaměřených na zviditelnění žen – řidiček je seriál dokumentující jejich profesní kariéru zveřej-
něný ve firemním časopisu. Projekt je cíleně zaměřený na pozitivní prezentaci z hlediska genderu.

Aktivita

 »Prohlédněte si seznam pracovních pozic ve vaší firmě bez uvedení jmen. Jaký máte první dojem 
o zaměstnaneckém složení firmy?
 »Všimli jste si, jak často je na webových stránkách u profilů zaměstnankyň uváděn jejich rodinný 
stav a  počet vychovávaných dětí, zatímco u  mužů takové informace většinou nebývají? Proč 
myslíte, že tomu tak je? Jak je tomu u vás?

Chcete-li změnit přístup k genderově korektnímu vyjadřování, nedejte se odradit možnými námit-
kami okolí nebo vlastním váháním. Nejčastější námitky bývají tyto:

• Jazyk není důležitý, důležitější je to, co se pro rovnoprávnost dělá.
• Když se mluví o odbornících, právnících, lékařích myslí se tím samozřejmě také ženy. Mluvíme 

tak odjakživa, tak proč to měnit. 
• Jazyk se vyvíjí sám, nechme na každém, jak vyjadřuje. Vždyť ženské tvary se spontánně ujímají 

tam, kde ženy působí v početní většině. 
• Samy ženy se označují v mužském rodě: Jsem psycholog, Pracuji jako ekonom.
• To máme pořád zdvojovat, říkat a psát například právník a právnička? Prodlužuje to řeč nebo 

text. 

Nesexistické vyjadřování samo o sobě nevyřeší vztahy mezi lidmi a neznamená řešení otázky ne-
rovného postavení mužů a žen. Může však podstatně napomáhat jejich zlepšování, což se velice 
pravděpodobně promítne ve firemní kultuře i celkové náladě ve společnosti. A v té buduje dobré 
zákaznické či dodavatelské vztahy i vaše firma.
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Zkušenost

„Genderově korektní jazyk nepoužíváme všude, ale učíme se gender citlivě vnímat. Máme 
ho zohledněný v organizačním řádu, kde jsou uvedené pozice v mužském a ženském tvaru.“

 

Zkušenost

„Vzhledem k tomu, že jsme profesionálové a známe zákony, inzeráty znějí tak, aby naplnily li-
teru zákona. Jsou směrovány ke všem skupinám obyvatel, aby nikoho nediskriminovaly. Další 
důraz je kladen na to, aby inzerát oslovil potencionálního uchazeče s žádoucím osobnostním 
a kvalifikačním profilem.“ 



 (úryvek z individuálního rozhovoru v rámci genderového auditu, SOŠ Jablonecká 999, Liberec, p. o.) 



 (úryvek ze skupinové diskuse v rámci genderového auditu, společnost ABET Holding, s. r. o.) 

„Ne že bych se chtěl vracet do minulosti, ale to 
onikání mělo něco do sebe“

„Tam by se nějaká genderová nerovnost úplnost ztratila.“

„Proč jako?“ 
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5. STANOVIŠTĚ:  

Slaďování pracovní a soukromé sféry 
aneb harmonie je důležitá
Slaďování práce a soukromí, work-life balance, time management. Jde jen o několik výrazů z mno-
ha dalších, které vyjadřují v podstatě totéž: podporu rovnováhy mezi prací a soukromím zaměst-
naných. Máte pocit, že jsou to jen zbytečné módní termíny? Pojďme je tedy pojmout konkrétně 
a prakticky, čili ve prospěch vaší firmy. 

Co to je? 

Jednoduše vyjádřeno jde o  to vytvořit podmínky pro efektivní využívání času jak v zaměstnání, 
tak i v soukromí, a skloubit obě sféry tak, aby výkon jedné nebyl na úkor té druhé. Ve společnosti 
je stále rovnováha mezi pracovními povinnostmi a soukromím redukována pouze na oblast péče 
o rodinu. Slaďovat práci a soukromí však potřebuje každý bez ohledu na věk a rodinný stav. Zazní-
vá i zkreslený názor, že cílem slaďování je vymyslet způsob, jak pracovat méně. 

Zkušenost

„Fungujeme na bázi důvěry, vycházíme si vstříc. Práci z domova průběžně a pravidelně z hle-
diska objemu práce nekontroluju. Člověk má 
14 dnů na to, aby zpracoval projektovou 
žádost. Když ten projekt za těch 14 dní 
odevzdá, pro mě je to signál, že na to vy-
naložil stejně tolik práce, jako kdyby 14 dní 
byl na své židli ve své kanceláři.“ 



 „Nedovolte, aby vaše zaměstnance spolkla pracovní, nebo osobní sféra.“ 

 (Martin Dušek, jednatel, Agentura 
 regionálního rozvoje, s. r. o.) 
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Zkušenost

„Podporujeme obchodní i neobchodní aktivity, které usnadňují rodičům být báječnými rodi-
či a současně se profesně realizovat. Podporujeme firmy, které umožňují rodičům být v čase 
mimo pracovní dobu skutečně rodiči. Podporujeme rodiče, aby čas, který s dětmi tráví, byl 
časem plné pozornosti.“ 

Jak na to?

1. Začněte analýzou současného stavu. Zjistěte, která opatření u vás fungují a proč a která ne-
fungují? Jak a kým jsou využívána? Tato reflexe je velmi důležitá, protože existuje riziko, že nabídka 
opatření neodpovídá potřebám zaměstnaných – buď nejsou zohledňovány, nebo se o nich neví. 

2. Provádějte průběžný „průzkum“ jejich aktuálnosti. Potřeba slaďování se vyvíjí v závis-
losti na životní etapě zaměstnaných.

Pomůže vám:

• dotazníkové šetření
• formální i neformální rozhovory (v rámci pracovního hodnocení, neformálních firemních aktivit)
• organizované skupinové diskuse
• schránky důvěry 
• analýzy důvodů pracovních nepřítomností 

Slaďování neznamená, že musíte vyjít zaměstnaným vstříc vždy a ve všech požadavcích. V tako-
vém případě je však velmi důležité komunikovat důvody, které vás k tomu vedou. Zaměstnaní se 
musí přizpůsobovat plánům firmy, jejím ekonomickým podmínkám, organizaci práce, legislativ-
ním možnostem. 



 (projekt Děcka z Česka; zdroj: www.deckazceska.cz) 
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Zkušenost

„Každý omluví spíš maminku s malým dítětem, než když potřebuji řešit zabezpečení babič-
ky, apod. Musíme si brát dovolenou a není to moc tolerováno. Když přeruším kariéru kvůli 
péči o osobu blízkou, tak už se nebudu moci vrátit do zaměstnání na rozdíl od maminek na 
mateřské.“ 

Oblast slaďování v případech péče o nemocné rodiče nebo jiné příbuzné je velmi citlivá. Lidé 
se s problémy rodinného charakteru příliš nesvěřují. Mohou mít dokonce strach, že kdyby o nich 
promluvili, stali by se pro zaměstnavatele „nežádoucími“ a příliš rizikovými z hlediska pracovních 
výpadků. Zde je na místě taktní a osobní přístup, kterým přesvědčíte, že obavy nejsou třeba. Vy-
platí se méně předpokládat a více komunikovat. Jedině otevřený tým, kde se pracuje beze stra-
chu, vám bude plnohodnotně fungovat.



 (z genderového auditu, Krajský úřad Libereckého kraje) 

„Taky se bojím, že budu za blázna, když budu chtít být doma 
s nemocným mrňousem. Říkal jsem ti, Evi, že ještě nemáš nastupovat 
do práce. Vždyť bych nás uživil.“

„Ale Adámku, vždyť si s naším „zlatíčkem“ doma báječně 
odpočineš. Být 24 hodin denně k dispozici potřebám dítěte je směna 

k nezaplacení. Naopak do práce by chodil jen blázen.“ 
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6. STANOVIŠTĚ:  

Pružné formy práce aneb když je 
práce a soukromí v rovnováze
Trend je jasný – lidé nechtějí v práci trávit 24 hodin denně. Potřebují si kvalitně odpočinout a nemít 
v práci stres, že zanedbávají rodinu, nebo cítit nespokojenost, že se nestíhají věnovat svým koníč-
kům. Od toho jsou pružné formy práce. Neměly by však na druhé straně přerůst v ten extrém, že 
člověk pracuje nonstop a nedokáže již vytyčit hranici mezi prací a soukromím. Proto opatrně. Fle-
xibilita vyžaduje zralou firemní kulturu, ale současně také osobnostně vyzrálé zaměstnance/kyně, 
kterým je poskytnuta.

Co to je?

V České republice pracuje většina zaměstnaných v pracovním poměru na dobu určitou a v pevně 
stanovené týdenní pracovní době, i když až 80 % zaměstnavatelů uvádí pružné formy práce ve své 
nabídce. Flexibilní pracovní uspořádání umožňuje harmonizovat práci a soukromí tak, že pracovní 
režim není svázaný pevnou pracovní dobou ani místem výkonu práce na pracovišti zaměstnava-
tele. 

Flexibilní formy práce je možné rozdělit do dvou skupin: 

• flexibilní formy zaměstnávání – pracovní poměr na dobu určitou, dohoda o  pracovní 
činnosti, dohoda o  provedení práce, pracovní poměr s  kratší pracovní dobou, agenturní 
zaměstnávání, práce z domova (homeworking), práce na dálku (teleworking) 

• flexibilní formy organizace pracovní doby – práce přesčas, sdílené pracovní místo, 
pružná pracovní doba, rotace práce, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby (konto pracovní 
doby), stlačený pracovní týden 

Některé flexibilní formy zaměstnávání i organizace pracovní doby jsou upraveny zákoníkem práce 
(Zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění). Některé však legislativa nedefinuje. Jejich aplikace 
v praxi je záležitostí vaší dohody se zaměstnanými ošetřené vnitřním předpisem, kolektivní smlou-
vou či pracovním řádem. Legislativní oporu pro slaďování práce a soukromí najdete v příloze č. 1.
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Jak na to?

Doporučujeme nejdříve uvážit, které možnosti jsou u vás vhodné a pro které pozice. Potom pro-
jednat se zaměstnanými aplikaci flexibilních forem do praxe. Dejte také prostor zaměstnaným, 
aby zvážili, jak by mohli svou práci prostřednictvím flexibilních metod lépe vykonávat. Ať už se 
rozhodnete dojít k flexibilní práci jakkoli, přínosy pocítíte velmi brzy.

Nemáte pružné alternativy zavedené? Nepovažujete je za vhodné? Myslíte, že je to věc zaměst-
naných, aby si přizpůsobili své osobní potřeby pracovním povinnostem? Pak vás v  budoucnu 
mohou potkat problémy v  podobě fluktuace zaměstnaných, oslabení konkurenceschopnosti, 
nedostatku kvalitních uchazečů o práci u vás. 

Průzkum

Globální mezinárodní průzkum společnosti Regus z  roku 2012 realizovaný u vyšších manažerů 
a majitelů firem prokazuje, že flexibilní pracovní režimy mají přímý dopad na zvýšení produktivity 
společnosti (uvádí 72 % dotázaných firem), navýšení příjmů (68% firem) a zvýšení celkové pruž-
nosti firmy (uvádí 80 % malých firem a 68 % velkých společností). Flexibilní práce napomáhá vyšší 
motivovanosti zaměstnanců (potvrzuje 63 % firem) a je nástrojem pro retenci talentů.

Příklad dobré praxe

Střední odborná škola Jablonecká 999, Liberec vytváří podmínky pro harmonizaci práce 
a  osobního života. Několik let s  úspěchem využívala sdílené pracovní místo na pozici účetní, 
o které se dělily dvě pracovnice na poloviční úvazek. Pro zaměstnankyně byla přínosem možnost 
skloubení práce s péčí o rodinu a děti. Pro školu spočívala výhodnost v tom, že obě pracovaly 
souběžně v dopoledních hodinách a mohly tak efektivně využívat synergie svých znalostí a zkuše-
ností při řešení pracovních úkolů. Posléze se díky institutu sdílené pozice podařilo vytvořit velmi 
splavně dvě různé pozice ekonomického zaměření, kdy jedna z pracovnic převzala agendu po 
kolegyni odcházející do důchodu.



 (Zdroj: Flexibilní pracovní úvazky, People management fórum) 
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Flexibilita a gender

I u flexibilních forem práce se vyplatí sledovat, zda jejich skladba odráží genderové složení za-
městnaných a jejich životní cyklus. Ve společnosti převládají názory, že opatření na podporu sla-
ďování práce a soukromí jsou vhodná jen pro ženy, které pečují o malé děti. Muži, který chce 
upravit pracovní dobu, protože se musí starat o  rodinu, se dosud vychází vstříc přinejmenším 
s rozpaky. A přitom, není spíš divné, že navzdory moderní době většinu zaměstnavatelů vůbec 
nenapadne takovou potřebu u svého zaměstnance předpokládat? Moudrý zaměstnavatel před-
vídá a je stále o krok napřed! Nejen v technologiích a marketingu.

Flexibilita a náklady

Nikdo nezpochybňuje, že zavedení nadstandardních forem organizace práce něco stojí. Předem 
je nutné vynaložit náklady na organizační změny, na vzdělávání managementu, zavedení nových 
technologií umožňujících jiné formy komunikace mezi zaměstnanými a zaměstnavatelem. Ale ur-
čitě jsou to náklady nižší než ty, které souvisí s náborem a výběrem nových zaměstnaných, jejich 
adaptačním procesem, poklesem produktivity práce, ztrátou know-how.

Zkušenost

„V prvé řadě to vyžaduje obrovskou důvěru v to, že ti lidé budou doma opravdu pracovat. 
Zpočátku k tomu můžete použít také nástroje kontroly, kterými si zkontrolujete, že to, co jste 
očekávali, že vykonají v kanceláři, opravdu vykonají. Pokud se vám podaří překlenout tento 
první krok, tj. uvidíte, že ti lidé opravdu pracují, pak už je to o vzájemné důvěře. Z mé zkuše-
nosti lidé doma vykonají více práce než na pracovišti.“ 



 (Martina Šípková, ředitelka, Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec n. N.) 

„Měli bychom si na téma slaďování taky konečně promluvit, 
Adámku. Když kromě péče o rodinu taky chodím do práce, 
očekávala bych od tebe podobně vyvážený přístup.“

„Evi, neboj, něco vymyslíme. Jen co se vrátím 
z hokeje, probereme to. Mám někde svačinu?“
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Zkušenost

„První krok je určitě to rozhodnutí. To znamená překonat to, že na vás bude nahlíženo tak, že 
si budete něco dělat doma, nebude práce odvedena na místě. To znamená probourat nedů-
věru. Dále je to o nastavení pravidel, která respektují zákoník práce a která jsou i uvnitř, tzn. 
pracovní řád. Aby to mělo svoje mantinely. To je nejdůležitější.“ 

Nezapomeňte, že pružnost může mít i své negativní stránky. Funguje dobře jen tehdy, když při-
náší prospěch oběma stranám. 



 (Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, personální manažerka, Městský úřad Jilemnice) 

 „Balancujte pružně a bez zbytečného rizika.“ 

„Vidíš, Evi, říkám ti dokola, že když jsi pořád 
napružená, tak mně to nic dobrýho nepřinese.“
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7. STANOVIŠTĚ:  

Odměňování aneb rovnost se vyplácí
Proč se vám rovnost v  odměňování vyplatí? Zajistíte-li optimální pracovní podmínky pro muže 
a ženy bez rozdílu, vytváříte si dobré jméno, které vám pomůže přilákat nejen nové zákazníky, ale 
i  talentované a schopné zaměstnance a zaměstnankyně a udržet si je. Tím si zajišťujete vyšší vý-
konnost a konkurenceschopnost. Zaměstnaní, kteří vnímají, že jsou hodnoceni za vykonanou práci 
spravedlivě, mají vyšší motivaci, bývají produktivnější, více inovativní a loajální. 

Co to je?

Rovné odměňování znamená, že muž a žena dostávají za rovnocennou práci nebo práci stejné 
hodnoty vykonávanou pro stejného zaměstnavatele stejnou odměnu.

Co znamená práce stejné hodnoty? Je to práce, která je stejně nebo srovnatelně náročná, odpo-
vědná. Vyžaduje stejné nebo srovnatelné schopnosti, pracovní způsobilosti, vzdělání. Vykonává 
se ve stejném místě, stejných nebo srovnatelných podmínkách a při stejné nebo srovnatelné vý-
konnosti a pracovních výsledcích. 

Když je pracovník nebo pracovnice z důvodu svého pohlaví odměňován/a nevýhodněji ve srov-
nání s pracovníkem nebo pracovnicí opačného pohlaví, hovoříme o přímé diskriminaci. 

„Tak nevím, když vidím ty platy, tak práce číšníka a servírky asi 
není srovnatelná.“

„Jistěže ne, od servírky se očekává ještě úsměv 
navíc a slušivá sukénka.“
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Existuje i tzv. nepřímá diskriminace, která je obtížněji rozpoznatelná. Jde o takové jednání, kte-
ré navenek působí neutrálně, nediskriminačně, ale ve svém důsledku zvýhodňuje výrazně větší 
počet zástupců jednoho pohlaví před druhým. Jako příklad lze uvést různé zaměstnanecké výho-
dy související s výší úvazku. Působí navenek neutrálně, ale ve svém důsledku nepřímo znevýhod-
ňují zejména matky s malými dětmi, které mívají častěji kratší pracovní úvazky než muži.

Projevy nepřímé diskriminace jsou tzv. skleněný strop a skleněný výtah.

Skleněný strop je neviditelná bariéra, na kterou bez ohledu na vzdělání a  zkušenosti, naráží 
ženy při pracovním postupu do vrcholových řídících funkcí v oborech, kde převažují muži. Strop 
je hranice, kam až jsou vpuštěny. 

Skleněný výtah znamená, že muži mají (nejen ve vysoce feminizovaných oborech) rychlejší 
a snazší kariérní postup než odpovídá jejich praxi, vzdělání a zkušenostem.

Je to způsobeno tradicemi, postoji, genderově stereotypním uvažováním.

Jak na to?

Zodpovězte si:

 »Jsou ve vaší organizaci určité pracovní pozice určené pouze mužům, i když by je mohly vykonávat 
i ženy?
 »Považují se u vás ženy za méně výkonné?

„To je mi novinka, myslela jsem si, že skleněný výtah patří jen do 
moderních budov, ale teď se dovídám, že se s ním můžu svézt 
i jinde.“

„No jo, vývoj nezastavíš, ale s tímhle výtahem 
bys právě ty, Evi, vysoko nedojela.“
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 »Jsou na ženy kladeny větší nároky než na muže a musí proto pro práci stejné hodnoty vykazovat 
větší výkon?
 »Zastává se u  vás názor, že žena nemůže být hodnocena stejně jako muž, protože je u  ní 
předpoklad časté absence z důvodu plnění mateřských povinností?
 »Považujete pracovní pozice vykonávané muži za prestižnější než ty, které jsou většinou 
vykonávány ženami?

Pokud aspoň na jednu otázku odpovídáte kladně, pak je to příznak genderově nerovného přístu-
pu, který může mít dopad i na nerovnost v odměňování.

Jak z toho ven? Oblast odměňování je velice citlivá a platí v ní víc než kdekoliv jinde zásada trans-
parentnosti. Tím je myšleno, že pravidla odměňování (nikoliv výše platu jednotlivců) jsou přístup-
ná všem. Každý zaměstnaný ví, kde může získat informace, jak byla stanovena jeho výsledná od-
měna. K tomu patří i otevřená komunikace. Je důležité všechny změny, které mají dopad na výši 
základní složky odměňování, ale i na další formy včas zaměstnaným sdělovat, vysvětlit jim důvody. 

Fungujete neformálně? Přesto alespoň občas distribuujte dotazník spokojenosti. Ani na firemním 
večírku vám podřízený Václav (přestože si s  ním tykáte) nejspíš do očí neřekne, abyste mu dal 
stejný plat jako Karlovi.

Na co zejména zaměřit pozornost?

• Nepodceňovat nebo nepřeceňovat patřičné kompetence u  pracovních pozic typicky 
„mužských“ nebo „ženských“.

• U pozic, které vykonávají muži i ženy, používat tzv. „bezpohlavní“1optiku.
• Odstranit rozdíly v  systému a  metodách odměňování (nejen ve stanovení základní složky 

odměňování, ale i  např. prostřednictvím výkonnostních odměn a  příspěvků, mimořádných 
odměn, poskytování benefitů).

• Kde je hodnocení zaměstnaných provázáno s odměňováním, věnovat pozornost hodnotícím 
kritériím, zda jsou srovnatelně náročná pro muže i ženy.

1  Pohled na pozici bez představy jejího výkonu konkrétním pohlavím.
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I když je důsledek nerovnosti v odměňování chápán převážně v neprospěch žen, nemusí tomu 
tak zdaleka být. Vzhledem k tomu, že ženy v naší společnosti se ekonomicky spolupodílí na pří-
jmech domácností, nerovnost odměňování vytváří vyšší tlak právě na muže, aby zajistili dosta-
tečnou životní úroveň rodiny, dorovnali svým výkonem schodek v odměňování žen. Spravedlivé 
odměňování by umožnilo vyšší příjem do domácnosti nejen v době, kdy je žena aktivně zapojena 
do pracovního procesu, ale v době čerpání mateřské dovolené, v době pracovní neschopnosti, 
v době zaslouženého odpočinku. O „živitelskou“ úlohu by spolu muž a žena nemuseli soupeřit 
a byli by oba více v klidu. 

„Konečně jsem pochopil, co mě pořád tíží.“
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8. STANOVIŠTĚ:  

Kariérní rozvoj aneb stejné šance pro 
něho i pro ni
Pojem kariéra získal v posledních desetiletích trochu negativní podtext. Často můžeme slyšet „ten 
(nebo ta) dělá kariéru“ a ze sdělení cítit určitou averzi. Jeho vnímání je však odlišné v případě muže 
a ženy. U mužů bývá spojováno s vysokým pracovním nasazením, workoholismem, nebo se sebeo-
bětováním ve prospěch uživení rodiny. Ženy „dělající kariéru“ jsou považovány za osoby, které jdou 
za svým profesním cílem bez ohledu na potřeby rodiny, dětí. Jsou vnímány jako sobecké, myslící 
v prvé řadě na sebe.

Co to je?

Kariéra je pracovní dráha jedince. Začíná ve chvíli, kdy vstoupí na pracovní trh a pokouší se tam 
uplatnit své vědomosti, získat určité postavení, znalosti, zkušenosti. Pro někoho kariéra znamená 
vliv a autoritu ve vedoucí pozici, pro jiného prohlubování znalostí v určitém oboru, pro jiné pozná-
vání různorodých oblastí, získávání nových kontaktů.

Oblasti kariérního rozvoje:

• orientace a  proškolení zaměstnaných v  rámci adaptačního 
procesu 

• prohlubování odborných znalostí v rámci 
výkonu určité profese nebo při přípravě 
na vyšší pracovní pozici

• přeškolování, rekvalifikace pro získávání 
nových znalostí a dovedností

• opětovné vzdělávání – po dlouhodobé 
nemoci, po mateřské nebo rodičovské 
dovolené

 „Jednou budu dělat kariéru jako babička.“ 
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Příklad dobré praxe

Krajský úřad Libereckého kraje umožňuje ženám na mateřské nebo rodičovské dovolené 
účast nejen na vzdělávacích aktivitách organizovaných pro zaměstnané úřadu, ale připravuje 
vzdělávací aktivity určené přímo pro tuto cílovou skupinu. Podporuje tím získávání aktuálních in-
formací a rychlejší zapracování při návratu zpět do pracovního procesu. Podíl zaměstnaných na 
MD nebo RD činí cca 10 %. 

Genderově korektní kariérní rozvoj znamená stejné příležitosti pro využití, rozvoj a uplatnění po-
tenciálu jak mužů, tak i žen.

Aktivita 

Jste genderově korektní společnost z pohledu kariérního rozvoje? 

Odpovězte si na následující otázky:

 »Jaký je poměr mužů a žen ve vaší organizaci?
 »Jaký je poměr mužů a žen ve vedoucích pozicích? Liší se hodně od celkového poměru mužů 
a žen?
 »Kdo byl v posledních letech více povyšován, muži nebo ženy? 
 »Kolik se v  posledním roce zúčastnilo školení žen a  kolik mužů, odpovídá to poměru obou 
pohlaví?
 »Máte u vás pracovní pozice vyhrazené prioritně pro muže, nebo pro ženy, přestože je mohou 
vykonávat lidé opačného pohlaví?
 »Dbáte na to, aby školení, tréninky byly ve stejné nebo srovnatelné míře dostupné mužům 
i ženám?
 »Informujete transparentně všechny zaměstnané (včetně těch, kteří jsou na mateřské nebo 
rodičovské dovolené, kteří pracují z domova) o možnostech rozvoje kariéry, pořádaném školení?
 »Přizpůsobujete místo a  čas konání vzdělávacích akcí možnostem potenciálních účastníků/
účastnic?
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Jak na to?

V případě kariérního rozvoje doporučujeme opřít se o normu, která měla být v každé organizaci 
a být přístupná všem zaměstnaným. Tím je tzv. kompetenční model:

• Stanovuje jaké dovednosti, znalosti, osobnostní předpoklady musí zaměstnanec nebo 
zaměstnankyně splňovat, aby dosahovali požadovaných pracovních výsledků.

• Je to důležitý nástroj při výběru nových lidí, pracovním hodnocení, odměňování.

Rovnoprávné uplatnění žen a mužů lze zajistit tím, že kompetenční model bude obsahovat jak 
kompetence tradičně připisované ženám, tak i mužům. 

Doporučení

Při vytváření kompetenčního modelu se 
v praxi často stává, že požadované doved-
nosti a schopnosti jsou odvozovány podle 
osoby, která konkrétní pracovní pozici 
v současnosti vykonává a ne podle skuteč-
ně potřebných kompetencí pro pracovní 
pozici. Pozor na to.

Pomocníkem vám mohou být standardy 
kvality profesních kvalifikací, které lze na-
jít v Národní soustavě kvalifikací.

„Jsem rád, že jsme genderově korektní rodina.“

„No přece my dva, náš drobeček a andulka. Z hlediska pohlaví 2 + 2. 
Takže rovnováha.“

„Jak to myslíš?“ 

„Jasně, ty a drobeček jste z hlediska rozvoje nezadržitelní, zatímco já 
a andulka si žijeme tak trochu v kleci. Tím se to bezvadně vyrovnává.“ 

 „Ne všechny kompetenční modely musí být zaměřeny na výkon či fyzickou zdatnost.“ 



35

Na základě kompetencí pro jednotlivé pracovní pozice je možné využívat různé formy genderově 
korektních opatření pro kariérní rozvoj: 

• nástupnické programy  
• rozvojová centra (development centra) 
• mentoring, koučink 
• vzdělávací programy, rekvalifikace 
• síťování (networking) 
(jejich podrobnější charakteristika viz příloha č. 2)

Příklad dobré praxe

Ve firmě TI Automotive v Jablonci n. N. existuje již několik let klub žen 50+. V rámci klubu se 
pravidelně pořádají různé vzdělávací akce určené pro ženy této věkové kategorie nebo tematická 
setkání s různými zajímavými osobnostmi. Klub má pozitivní ohlas nejen uvnitř firmy, ale i mimo ni, 
činnost klubu je podporována vedením firmy.

Každá firma je složitý organismus. Na jedné straně se v něm realizují jak muži, tak i ženy. Na druhé 
straně jsou potřeby zaměstnavatele na určité znalosti, dovednosti, zkušenosti.

Příklad dobré praxe

Firma KSM Castings CZ, působící v Hrádku nad Nisou, se snaží skloubit potenciál absolventů 
a absolventek vysokých škol se svými potřebami tak, že absolvují roční „nástupní kolečko“, v rám-
ci kterého se seznámí s provozem jednotlivých středisek. Teprve poté dojde k oboustrannému 
rozhodnutí, kam nastoupí, na jakou pozici se nejvíce hodí.

Abyste potenciál vašich zaměstnaných využili co nejefektivněji a byl přínosem i pro vás, zajistěte 
rovný přístup ke kariernímu rozvoji, nepodceňujte a ani nepřeceňujte jedno pohlaví.
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„Uf, uf, už nemůžu, jsem unavená. Jedna etapa náročnější než 
druhá. Kdy už bude konec?“

„Evi, vydrž, za chvíli budeme v cíli. Přece bys teď nechtěla 
z kola ven. Jo, a nevzala jsi s sebou přece jen tu mapu?“
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9. STANOVIŠTĚ:  

Ukončování pracovních poměrů aneb 
kdo půjde z kola ven?
Z výzkumů dlouhodobě vyplývá, že skupinou nejvíce ohroženou ztrátou zaměstnání jsou vedle žen 
a mužů nad 50 let věku také matky malých dětí. Velkou měrou to způsobují genderové stereotypy 
a předsudky: muž je živitel rodiny, matky malých dětí dávají přednost rodině před kariérou. 

Co to je?

Jak souvisí gender s ukončováním pracovního poměru? Vždyť odchod ze zaměstnání nebo změ-
na zaměstnavatele je přirozenou součástí pracovního cyklu. Jestliže jsou však při výpovědích 
z pracovního poměru „upřednostňovány“ některé skupiny zaměstnaných na základě gendero-
vých předsudků a stereotypního uvažování, pak se nejedná o genderově korektní přístup.

Ukončování pracovních poměrů patří k nejrizikovějším personálním procesům ve vztahu k pra-
covně právním sporům. Přesto nebývá ve firmách systematicky řízeno. Špatně řízená strategie 
odchodů zaměstnaných může poškodit dobré jméno firmy, odradit případné kvalitní uchazeče 
o zaměstnání a snížit ekonomické výsledky. V neposlední řadě také vést k drahým a zdlouhavým 
pracovně-právním sporům.

Napadlo vás...

...že při 50% rozvodovosti manželství jsou to právě ženy, které se vlivem okolností stávají hlavními 
živitelkami rodin? Pouze 7 % dětí je po rozvodu svěřováno do péče mužům.



„Taky jsem si myslel, že budeš jásat, když budu náš živitel. Ale pořád 
pozoruju, že moc nadšená nejsi.“

„Vždyť jsem ti už mockrát říkala, že nechci našemu potomkovi jen 
dodávat výživu…“ 
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Aktivita

Jak je to u vás? Zkuste si odpovědět na tyto otázky:

 »Redukovali jste stav zaměstnaných?
 »Kdo odcházel za poslední rok z vaší firmy?
 »Jaké byly důvody jejich odchodu?

Neovlivňovaly vaše rozhodování genderové předsudky a stereotypy?

Jak na to?

Nediskriminační ukončování pracovního poměru nemusí být žádná věda. Samozřejmě toho ni-
kdy nelze objektivně dosáhnout na 100 %, ale dát tomuto procesu maximální míru objektivity 
rozhodování a rovného přístupu lze poměrně snadno. Vhodnou cestou je zavedení jasných vnit-
rofiremních pravidel a jejich důsledné dodržování v praxi. Takový přístup např. ve formě směrnice, 
rozhodnutí vedení či textem v kolektivní smlouvě by měl zahrnovat oficiální závazek firmy propou-
štět na základě nediskriminačních kritérií. Měl by obsahovat i závazek spolupráce nadřízeného 
a HR oddělení při procesu rozhodování o propouštění. 

Příklad dobré praxe

Míra fluktuace v  Dopravním podniku 
měst Liberce a Jablonce n. N. je veli-
ce nízká. Většina zaměstnaných pracuje 
pro firmu léta, nebo dokonce desetile-
tí. Musí-li vedení firmy redukovat jejich 
stav, přistupuje k  tomu velmi zodpo-
vědně. Spolupracuje s  úřady práce 
v  Libereckém kraji, snaží se pro pro-
pouštěné zajistit rekvalifikaci nebo 
nové zaměstnání.



 „Odchody nemusí být bezejmenným odstředivým procesem“ 
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Doporučení

V textu vnitřní normy vyjmenujte:

• jaká nediskriminační kritéria budete v praxi zohledňovat (zkušenosti, kvalifikace, platnost v týmu 
X pohlaví, věk aj.)

• jakým způsobem budete komunikovat opatření ke snižování stavu zaměstnaných,  v  jakých 
termínech 

Využívejte propojení výsledků pracovního hodnocení s rozhodnutími o odchodech z firmy.

Fungujete více neformálně? Přizpůsobte vnitřní normu životnímu stylu vaší firmy. Využívejte k její-
mu „vstřebání“ zaměstnanými nástěnky, moderní softwarové nástroje, tematické outdoorové pro-
gramy aj. Nebojte se kreativity.

Příklad dobré praxe

Oblast gastronomie a služeb je pověstná vysokou fluktuací. V Hotelu a restauraci Petra dochá-
zí k odchodu zaměstnance/kyně v průměru 1 x ročně. Stabilita týmu je zajištěna zejména pečli-
vým procesem náboru a propracovaným adaptačním procesem, jenž je podpořen individuálním 
garantským programem.



„Ani jsi mi neřekl, že se u vás ve firmě bude propouštět.“

„Evi, neboj, buď v pohodě. Mě se to netýká, nejsem žena 
a nad 50 mi taky ještě není.“
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10. STANOVIŠTĚ:  

Společenská odpovědnost firem aneb 
nejsme tu sami
Role podniků ve společnosti se mění. Firmy se už dnes nehodnotí jen ekonomickými ukazateli. Ve-
řejnost je posuzuje a hodnotí nejen podle kvality jejich služeb a produktů, ale také podle míry od-
povědnosti jejich působení ve společnosti. Také zaměstnaní pak rádi pracují pro firmu, která si cení 
jejich práce a jedná férově.

Co to je?

Společenská odpovědnost firem (CSR) znamená takový způsob podnikání, kdy se firmy cíleně 
zaměřují nejen na ekonomická, ale i etická, sociální a environmentální hlediska svého podnikání. 

Principy společenské odpovědnosti firem jsou:

• dobrovolnost – aktivity nejsou vyvolávány legislativou
• komplexnost – obsažení všech hledisek společenské odpovědnosti
• transparentnost – přístup k informacím pro zainteresované subjekty
• průběžnost, dlouhodobost – zaměření na dlouhodobé cíle realizované průběžně

I když všechna hlediska CSR spolu souvisí, zaměřme naši pozornost na oblast sociální. Politika 
rovných příležitostí pro ženy a muže spadá právě do ní a je jedním ze způsobů, jak princip CSR ve 
firmě naplňovat.

„Na tomhle stanovišti mi teprve došlo, že jsem společenský 
odpovědný partner.“

„No jistě, domácí práce dělám dobrovolně, o tom, co nestíhám, tě 
otevřeně průběžně informuju, můj přístup je dlouhodobý a týká se 
všech domácích prací komplexně.“

„Prosím?“ 
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Jak na to?

Než vás začneme inspirovat, položíme vám několik otázek:

 »Uplatňujete princip rovných příležitostí při náboru zaměstnaných?
 »Máte nastavena kritéria odměňování na stejných principech pro muže a ženy?
 »Obsazujete manažerské pozice těmi nejlepšími lidmi bez ohledu na pohlaví?
 »Jsou kariérní příležitosti dostupné pro obě pohlaví rovnocenné?
 »Podporujete zavádění opatření pro slaďování práce a soukromí?
 »Formujete vstřícné pracovní prostředí pro muže a ženy?
 »Máte vypracován etický kodex?
 »Odráží nabídka zaměstnaneckých benefitů genderové a věkové složení vašich zaměstnaných?
 »Zabraňujete nerovnému způsobu propouštění zaměstnaných?

Jestliže jste si uvědomili, že otázky odrážejí jednotlivé kroky našeho textu, dojdete jistě ke správ-
nému závěru, a to, že uplatňování genderově rovného přístupu v každé oblasti je projevem spo-
lečenské odpovědnosti.

Jste-li genderově korektní zaměstnavatel, jste také společensky odpovědný zaměstnavatel.

A odpověď na otázku jak na to je tudíž obsažena v předchozích krocích.

Příklad dobré praxe

Společnost iQLANDIA zpracovala ke stávajícímu etickému kodexu pro své zaměstnané ještě 
etický kodex zaměřený na normy chování k partnerům a zákazníkům a etický kodex pro lektorský 
tým. Kodex je genderově korektní.

Příklad dobré praxe

Střední odborná škola Jablonecká 999, Liberec zveřejnila na svých webových stránkách 
etický kodex, který deklaruje, na jakých hodnotách a vztazích škola staví a bude stavět i nadá-
le. Jedná se o veřejný závazek garantující kvalitu personální politiky (hledisko zaměstnanců/kyň) 
i vzdělávacího procesu (hledisko studujících).
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Nabízíme několik námětů, kde se můžete 
také společensky odpovědně realizovat:

• podporujte regionální neziskové 
organizace (NNO), jejichž činnost s vaší 
firmou rezonuje

• zapojte se do místního komunitního 
plánování a s připomínkami z praxe do 
veřejného dění

• využívejte grantů a dotací pro aktivity, na 
něž nemáte finance

• spolupracujte s ÚP a poskytujte reference, 
vlastní praktická zjištění a statistiky se 
vztahem k zaměstnanosti

• ctěte zásadu nulové tolerance genderové diskriminace a  inspirujte v  této oblasti další 
spolupracující organizace

• zauvažujte o sociálním podnikání jako o řešení zatím nezrealizovaných plánů
• udržujte korektní vztahy s dodavateli a klienty/kami, partnery

Kde na podobné aktivity vzít čas? Právě NNO vám mohou pomoci odlehčit, často bezplatně či 
za ceny výrazně mimo komerční hladinu. Týká se to poradenství, grantového managementu, ad-
ministrace projektů aj. 

Příklad dobré praxe

Hotel Petra Liberec je součástí polyfunkčního domu, jehož součástí je i mateřská škola využí-
vaná (nejen) dětmi zaměstnanců/kyň. Školka spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy Li-
bereckého kraje formou účasti na výchovných programech. Děti jejich prostřednictvím poznávají 
přírodu, učí se vnímat životní prostředí a působení člověka na něj. Polyfunkční dům je založen na 
strategii posilování kulturního a komunitního života. 



 „Po zdolání všech devíti výškových táborů kráčíte nyní po hřebeni. Rozhlížejte   se, vychutnávejte, motivujte další. Ten pocit tady je k nezaplacení.“ 
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„Evi, už vidím cílovou pásku, jsme na konci orienťáku.“

„Máš pravdu, Evi, jako vždy. Jen kdybys bývala vzala tu mapu.“

„No řeknu ti, Adámku, bylo to výživné. Co stanoviště, to zajímavé 
informace. I ten terén během cesty. Ještě, že jsme si vzali vhodné 

vybavení a také zapisovali to nejzajímavější.“ 
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Závěr
Jsme rádi, pokud jste s námi doběhli (neboli dočetli) až na úplný konec. Inspirovali jsme vás, ve 
kterých oblastech je ve firmě možné realizovat genderově korektní přístup? 

Víme, je jich hodně, ale nemějte dopředu obavy. Pokud chcete s genderovou korektností začít, 
doporučujeme vybrat si nejdříve jednu oblast. Takovou, která je pro vás nejdůležitější, nebo kde 
cítíte největší slabiny. Oproti orientačnímu závodu nemusíte přesně dodržovat trasu, ani se stre-
sovat cílovým časem. Můžete začít kdekoliv, na kterémkoliv stanovišti. A dopřát si čas. Důležité je 
ovšem ZAČÍT. 

Přejeme vám, ať se daří, ať se hned nezadýcháte a hlavně ať neztratíte směr.

Sportem ke zdraví! V našem případě genderem ke zdravé firmě!

Návod, jak zjistit úroveň genderové korektnosti, vám může poskytnout další publikace z  dílny 
Centra Kašpar Metodika externího benchmarkingu genderových vztahů aneb frčíte na genderu?

„Tak pojď, Evi, jdem se osprchovat, ať jsme svěží na tu druhou knihu. 
Určitě to bude něco o auťácích.“
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Přílohy        

Příloha č. 1

Legislativní opora pro slaďování práce a soukromí: 

Flexibilní forma zaměstnávání Legislativní rámec

Pracovní poměr na dobu určitou – možnosti uzavírání jsou 
omezené, i když ZP umožňuje určité výjimky § 39 ZP

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – doho-
da o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti § 75 a 76 ZP

Zkrácený (částečný) pracovní úvazek – i při určitých legisla-
tivních omezeních, rozvržení kratší pracovní doby závisí na roz-
hodnutí zaměstnavatele nebo na dohodě se zaměstnancem, 
tomu přísluší mzda (plat), která odpovídá této kratší pracovní 
době. 

§ 79, 80 a 241 ZP 

Práce z domova (homeworking) – zaměstnaní pracují část 
týdne nebo celou pracovní dobu z domova, sami si rozvrhují 
pracovní dobu, ZP ji uplatňuje s některými výjimkami.

§ 317 ZP

Práce na dálku (teleworking) – plnění pracovních úkolů 
z odlišného místa, než je pracoviště zaměstnavatele, zpravidla 
u zákazníků, výkon práce však může být dohodnut i kombino-
vaně (tj. na pracovišti a na jiném místě). 

§ 317 ZP

Agenturní zaměstnávání – striktně regulováno zákonem o za-
městnanosti, zákoníkem práce, agenturní zaměstnanci nejsou 
zaměstnanci firmy, u které vykonávají práci, ta jim však práci 
přiděluje, organizuje a kontroluje 

§ 308 a 309 ZP
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Flexibilní formy organizace pracovní doby Legislativní rámec

Pružná pracovní doba – zaměstnaní přicházejí a odcházejí 
z pracoviště v libovolnou dobu podle svých potřeb, za podmín-
ky, že jsou na pracovišti přítomni v určitém pevně stanoveném 
časovém rozmezí, ZP stanovuje základní pravidla (např. práce 
přesčas, překážky v práci či výjimky z pružného rozvržení pra-
covní doby).

§ 85 ZP

Práce přesčas – ZP upravuje limity jak pro práci přesčas naří-
zenou zaměstnavatelem), tak pro práci přesčas dohodnutou se 
zaměstnancem 

§ 93 ZP

Sdílené pracovní místo – jde organizaci pracovní doby, při 
které se o jedno pracovní místo dělí více zaměstnaných pracují-
cích například na zkrácený úvazek

legislativa konkrétně 
neupravuje

Rotace práce – krátkodobá náhrada za zaměstnané, kteří po-
třebují harmonizovat pracovní a soukromé povinnosti (studium, 
péče o blízkou osobu) 

legislativa konkrétně 
neupravuje

Konto pracovní doby – reaguje na sezonní výkyvy v objemu 
práce, v ZP jsou stanovena pravidla týkající se průměrné tý-
denní pracovní doby a vyrovnávacího období, výše průměrné 
mzdy.

§ 86 a 87 ZP

Stlačený pracovní týden – pracovní dny jsou delší, týdenní 
pracovní fond je odpracovaný za méně než 5 dní 

legislativa konkrétně 
neupravuje

Příloha č. 2

Příklad forem genderově korektních opatření pro kariérní rozvoj:

1/ nástupnické programy – jsou určeny pro zaměstnané, se kterými se počítá do vedoucích po-
zic. Ti absolvují speciální a nadstandardní přípravu v rámci různých vzdělávacích aktivit, koučinku, 
mentoringu. Zajišťují povyšování lidí z vlastních zdrojů, jsou motivační. Genderová nestrannost se 
zajistí porovnáním kvality kandidátů na povýšení s jejich pracovním hodnocením, psychologickými 
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testy a jinými nástroji. Genderové hledisko by mělo být v popředí pozornosti v organizacích, kde 
převažuje počet zaměstnaných jednoho pohlaví, ale povyšováni jsou jedinci pohlaví druhého.

2/ rozvojová centra (development centra) – určují potenciál a oblasti pro rozvoj talentova-
ných zaměstnanců. Jde o soubor různých aktivit simulujících reálnou činnost firmy, při kterých jsou 
vytipovaní zaměstnaní pozorováni komisí. Výsledky slouží jako podklad pro sestavení jejich plánu 
osobního rozvoje. K zajištění rovných šancí je podstatné, aby nebyly vybrány takové dovednosti, 
které jsou tradičně spojovány s  jedním pohlavím. U mužů jde např. o přirozenou autoritu, roz-
hodnost, prosazení názoru. U žen by to mohla být empatie, komunikační schopnosti, pečlivost, 
zodpovědnost. Důležité je genderově vyvážené složení hodnotící komise, aby se předešlo posu-
zování zúčastněných optikou jednoho pohlaví.

3/ mentoring, koučink – pomáhají zaměstnaným, kteří se pohybují v prostředí, kde převažuje 
opačné pohlaví, a tudíž jim chybějí vzory, které by mohly napodobit. Obsahují metody, jejichž 
pomocí perspektivním zaměstnancům pomáhá v rozvoji někdo ze zkušenějších kolegů, kolegyň 
případně k tomu školený interní či externí kouč nebo koučka. Většinou se tyto metody používají 
v profesích, kde převažují muži, ale osvědčují se i ve feminizovaných oborech jako prostředky pro 
rozbourání „skleněného stropu“, který brání ženám v postupu do vyšších pozic.

4/ vzdělávací programy, rekvalifikace – dobře nastavené významně přispívají k  vytváření 
souladu mezi potřebami zaměstnavatelů a potřebami, ambicemi zaměstnaných. Lze je považovat 
za významný faktor pro komplexní růst a osobní a kariérní rozvoj. Umožňují ženám i mužům plně 
rozvinout svůj potenciál, který podpoří strategické cíle zaměstnavatele. Pro zajištění genderově 
rovného přístupu k rozvoji kariéry by zaměstnavatelé měli zhodnotit, jestli jsou možnosti vzdělá-
vání stejně dostupné pro muže i ženy, tzn. zda se o nich dovědí všichni, jestli se konají v přijatel-
nou dobu, i to, jestli je všem stejným způsobem nabízená účast. 

5/ síťování (networking) – rozumí se tím spolupráce různých skupin zaměstnaných, která se 
uskutečňuje v rámci dané organizace nebo mezi různými organizacemi s podobným zaměřením. 
V rámci networkingu se pořádají různé aktivity, jako jsou diskusní setkávání, specifické vzdělávání. 
V praxi realizují síťování většinou ženy, které se tak sdružují podle různých hledisek (odborných, 
věkových, zájmových) Prostřednictvím takových skupin dochází k navrhování nejrůznějších opat-
ření, která podporují genderovou rovnost.
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Centrum Kašpar
Vzniklo v roce 2005 ve snaze podpořit rodiče malých dětí při jejich návratu na trh práce formou poradenství 
a vzdělávání. Původní cíle se během deseti let činnosti rozšířily. A rozšířil se i okruh těch, se kterými v oblasti 
trhu práce pracujeme.
Naše programy vycházejí obsahově i formátem vstříc osobám a institucím, které práci hledají, práci nabízejí, 
nebo samy pro vstup na  trh práce někoho odborně připravují. Nabízíme poradenskou, vzdělávací a metodickou 
podporu šitou na míru konkrétním zájemcům. Nabízíme inovativní formy profesních testů, audiovizuální profil  
k sebeprezentaci na trhu práce, zážitkové moduly přípravy na zaměstnání, propojujeme profesní přípravu 
s cizími jazyky. Pro vyučující škol, absolventy a studující posledních ročníků jsme vyvinuli programy Úspěšně na 
trh práce, Úspěšně po škole a Hladce do práce. Zabýváme se „diagnostikou“ a „terapií“ firemní kultury, 
poskytujeme  cílené sebediagnostické testy pro snadnou identifikaci potřeb v oblasti personální politiky. 
Pořádáme soutěž Vstřícný zaměstnavatel. Poskytujeme speciální rozvojové balíčky pro instituce soukromého 
sektoru, vzdělávací instituce i veřejnou správu (FIT pro HR, Úřad/Škola/Firma v rovnováze).

Uchop svou příležitost
Projekt prosazuje gender mainstreaming do firemního prostředí. Usiluje o překonávání bariér v myšlení 
a přijímání inovativních pohledů v oblasti propojování práce a osobní sféry. 
Testuje benefit hlídání dětí pro nárazové situace zaměstnanců malých regionálních firem. Uplatňuje zážitkové 
a zkušenostní formáty vzdělávání v genderových otázkách. 
Podporuje začínající podnikatelky a přemostění zkušeností napříč sektory. Oceňuje zajímavé přístupy mužů 
a žen k propojování jejich životních rolí formou soutěže Pán/Paní svého času.
Je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
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