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Najděte si svého Brumbála

Inspirujme se vzájemně a staňme 
se lepší verzí sama sebe

„INSPIRUJEME, MOTIVUJEME, UČÍME, RADÍME A SDÍLÍME“



Vážené čtenářky a čtenáři,

do rukou se vám dostává první číslo časopisu, 
který jsme nazvali „Ženy o level výš“.

Časopis je součástí projektu „Manažerská 
akademie pro ženy“, který je financován Evrop-
ským sociálním fondem z Operačního progra-
nu Zaměstnanost. Jeho cílem je posunout ženy 
výš, a to nejen na vyšší manažerskou pozici, ale 
výš i z pohledu spokojenosti se svým životem. 

Věříme, že každá žena, která projde vším, co jí 
kurz nabízí, se stane sebevědomou a spokoje-
nou manažerkou vlastního života. Náš časopis 
vás provede tématy workshopů, semináři a dal-
šími aktivitami, které ji na této cestě doprovodí. 

Andrea si před mnoha lety sbalila jen pár osob-
ních věcí a opustila svůj domov, aby začala žít 
novou etapu svého života na úplně jiném mís-
tě. Dnes žije ve Francii, maluje a pořádá stáže s 
výkladem historie umění v Provence. O tom, že 
její cesta nebyla vůbec jednoduchá, si přečtěte 
v prvním čísle našeho časopisu.

Věděli jste, že ve Fordově závodě se poprvé v 
historii vzbouřily ženy proti nízkým platům? Co 
se vlastně stalo a co z toho plynulo, se dozvíte v 
článku na stránkách tohoto vydání.

S NÁMI O LEVEL VÝŠ

 O b s a h

Cílem Manažerské akademie pro ženy je podpořit specifickou skupinu žen, které 
se chystají do manažerské pozice, ať už po kariérové pauze způsobené rodičovskou 
dovolenou, či je čeká povýšení či možnost kariérní změny. Nebo již ve vedoucí pozici 
působí a chtějí si ujasnit, jak se v roli cítí, jak s ní chtějí dále pracovat a rozvíjet se v ní. 

Chceme pomoct ženám lépe prodat své úspěchy a zdokonalit jejich znalosti a 
dovednosti, aby přirozeně postoupily o level výš, tedy zastávaly vyšší pozice. Ženy 
mají velký potenciál, jen ho neumí prodat. Firmy se tak ochuzují o jiný, ženský, 
pohled na problém a jeho řešení. Různorodost v týmech pomáhá růstu firem i celé 
společnosti. 

Magdaléna Sikorová
šéfredaktorka
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medailonky

MEDAILONKY 
OSOBNOSTÍ 
PROJEKTU

ZUZANA PAVELKOVÁ

S koučováním začala v roce 
2015. Lektorování bylo součástí 
její desetileté praxe v HR. Od r. 
2019 je na volné noze a věnuje se 
obojímu.

Nejvíce si cení těchto úspěchů 
v jejím životě: Jako au-pair zů-
stala v Anglii tak dlouho, až se 
dokázala v angličtině pohádat 
se svým domácím.  Dokončení 
studia VŠ při práci. A také toho, 
že našla odvahu odejít z práce, 
která ji nenaplňovala, přestože 
to znamenalo ztrátu pravidelné-
ho příjmu a dalších výhod, které 
nabízí zázemí velké firmy.

Je ráda v přírodě, cestuje, cvičí 
jógu, hraje badminton. Také se 
ráda věnuje svému osobnímu 
rozvoji. Jejím nejnovějším koníč-
kem je divadelní improvizace. 

Ve 43 letech vyrazila na měsíční 
cestu po Sri Lance. Společnost ji 
dělal jen její 40l bágl a tři spolu-
cestující, které poznala až tam. 
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PETRA PETRUŠKOVÁ

Více než 11 let se věnuje nábo-
ru zaměstnanců převážně na 
manažerské a technické pozice. 
V roce 2008 byla prvním zaměst-
nancem Talentoru v Ostravě a 
nastartovala působení této per-
sonální agentury na Moravě. Od 
té doby je nábor zaměstnanců 
jejím denním chlebem. 

Je certifikovaným lektorem. Nyní 
se také věnuje koučinku. Má za 
sebou více než 100 konzultací v 
oblasti kariérového poradenství. 

Při mateřské dovolené založila 
neziskovou organizaci Lumpíkov. 
Kromě vzdělávacích projektů 
(Stejná šance pro všechny, Ready 
Woman, Manažerská akademie, 
Práce, děti a já), rozjela v Lumpí-
kově dětskou skupinu a dětský 
klub. Cílem všech projektů je 
pomoct ženám nastartovat zno-
vu svou kariéru a sladit osobní a 
rodinný život. 



medailonky

ANDREA SCHMIDT 

Pochází ze Střekova (Ústí nad 
Labem).

Od roku 1996 žije v Provence, kde 
studovala Francouzskou civilizaci 
a historii umění na Univerzitě v 
Aix-en-Provence.

Výstavy: Ateliér Art Fest 2018, vy-
stavuje na Consul‘Art, pravidelně 
se účastní „Jour de l‘Europe“.

Spolupracuje s Velvyslanectvím 
České republiky v Paříži, s Hono-
rárním konzulátem v Marseille, 
Francouzsko-českým přátelským 
spolkem a dalšími organizacemi.

Pořádá kurzy malby a histo-
rie umění, přednáší o českém 
umění, o tradičních řemeslech, 
o folklóru. Organizuje stáže v 
Provence.

PAVLÍNA HANZELKOVÁ

Počátky jejího lektorování spa-
dají již na začátek její profesní 
kariéry v bankovnictví (Česká 
spořitelna a.s.) a pojišťovnictví 
(NN pojišťovna a.s.), kdy získané 
zkušenosti a dovednosti během 
16leté praxe bankovního a fi-
nančního poradce předávala na 
interních školeních.  

Převážně lektorování se věnuje 
od roku 2007. V současné době 
vede tréninky na rozvoj obchod-
ní a osobní komunikace a vedení 
obchodních týmů a dbá na to, 
aby si účastníci kurzů odnesli 
především poznatky aplikované 
ihned do praxe.

Říká, že žije spokojený život 
podle svých představ, kam z 
jejího pohledu patří – kompletní 
rodina, práce, která ji baví, zdraví 
a spokojenost. To samé se snaží 
naučit i účastníky svých kurzů. 
Baví ji dělat lidi šťastnými, a nej-
více si cení, když se to alespoň v 
některé oblasti opravdu podaří.

Ve svém volném čase sportuje 
(běh, plavání, lyžování, jízda na 
kole), pracuje na zahradě, pozná-
vá jiné země.

Baví ji řešení matematických 
úloh. Jezdí jako instruktorka na 
školní lyžařské zájezdy. Zkouší 
nové netradiční vegetariánské 
recepty.
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mentoring
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NAJDĚTE SI 
SVÉHO BRUMBÁLA
Co mají společného takové osobnosti jako Brumbál, Morfeus, Yoda a 
Gandalf? Ano, všechno jsou to kultovní postavy filmů nebo seriálů. Ale 
také to byli učitelé, lépe řečeno – mentoři.

Mentor je jméno 
učitele
Význam slova „mentor“ má 
původ v řečtině. V Homérově 
spisu Odysea se praví, že než 
Odysseus odešel do Trojské 
války, svěřil svému příteli jmé-
nem Mentor veškerou péči o 
svoji rodinu. Ten pak vykoná-
val funkci učitele a vychovate-
le jeho syna Télemacha. Vedle 
výchovy Télemacha bylo také 

Mentorovým úkolem vést ho 
k odpovědnosti za svůj život. 
Odysseus byl po válce odsou-
zen k desetiletému putování 
světem, nežli se mohl vrátit 
domů. Již dospělý Télema-
chos se vydal svého otce 
hledat. V pátrání mu pomoh-
la bohyně Athéna, která ho 
převlečená za Mentora dopro-
vázela na strastiplné a nebez-
pečné cestě. Ve starověkém 
Řecku bývalo zvykem předá-
vání zkušeností ze starších 

mentorů na mladší muže. V 
této době bylo slovo „mentor“ 
souznačné se slovem důvě-
ryhodný rádce, přítel, učitel a 
důvěryhodná osoba.

Například Sokrates byl men-
torem Plata, Plato Aristotela 
a Aristoteles Alexandra Veli-
kého. Tehdy se sice mentoři 
nazývali Mistry nebo Učiteli, 
ale to je jedno. Jejich úlohou 
bylo spolupodílet se na výcho-
vě dalších skvělých lidí.



mentoring

Pozor na slupku 
sladkého pomeran-
če
Mentoring jako takový může 
mít kromě svých pozitivních 
důsledků i ty negativní. Jed-
ním z nejslavnějších příkladů 
nevydařeného mentoringu je 
historka o princi Fridrichovi, 
budoucím Fridrichovi II. Veli-
kém.

Fridrich měl básnické ambice 
a za mentora si vybral Voltai-
ra. Zpočátku šlo všechno jako 
po másle. Princovi byl mento-
rem skutečný intelektuální a 
literární génius. A Voltaire na 
oplátku získal širší obzory na 
mnoha jiných úrovních. Když 
se však Fridrich stal králem, 
Voltaire údajně hanebně 
zneužil jeho moc a zradil jeho 
důvěru. Jak se dalo čekat, Fri-
dricha to rozlítilo a dal Voltaira 
zatknout a vyhostit. Fridrich 
tuto zkušenost popsal větou: 
„Když vysajete pomeranč, 
slupku zahodíte.“

7 top kompetencí 
dobrého mentora

1. Odbornost

Jedním z nejdůležitějších 
úkolů mentora je poskytovat 
mentorovanému dobré vede-
ní a rady. To je možné pouze 
v případě, že mentor má v 
daném oboru dobré znalosti. 
Pouze tehdy, když má do-
statečné znalosti v oboru, se 
může stát efektivním mento-
rem.

2. Zkušenosti

O mentorovi v jakékoli oblasti 
mluvíme pouze, pokud má 
už nějaké zkušenosti v oboru. 
Zkušenosti mentorovi přináší 
schopnost řešit i složitější si-
tuace a tím silnější postavení 
vůči mentorovanému. 

3. Trpělivost

Trpělivost je jednou z nejdůle-
žitějších vlastností, které jsou 
pro mentora nezbytné. Může 
být chytrý, úspěšný, odbor-
ník, ale to opravdu dobrému 
mentorovi nestačí. Mentor by 
měl mít také trpělivost, aby 
v klidu řešil problémy a učil 
mentorovaného chyby napra-
vovat.

4. Schopnost podpory

Mentor by měl svého mento-
rovaného podpořit ve všech 
situacích. Měl by být schopen 
ho podpořit při neúspěchu, 
ale také umět oslavit i malý 
úspěch. Úspěch mentoro-
vaného by pro něj měl být 
úspěch jeho vlastní.  Správ-
ný mentor bude hrdý na váš 
úspěch a lituje vaší chyby jako 
své.

5. Spolehlivost

Mentor by měl být spolehlivý 
a dávat důvěryhodné rady. 
Mentorovaný by měl rozhod-
nutím a radám mentora plně 
důvěřovat. Všechny jeho rady 
by měly být účelné, i když 
nebudou třeba pro tu danou 
chvíli těmi nejlepšími.  

6. Obětavost

Mentor by měl být ochoten 
trávit s mentorovaným dosta-
tek času, aby se se mohl po-
dílet na jeho úspěchu. Dobrý 
mentor by se měl umět sou-
středit na úspěch mentorova-
ného. Je-li natolik zaneprázd-
něný, že nemá čas, je to ztráta 
času na obou stranách. 

7. Pozitivní přístup

Nikdo nechce být s mento-
rem, který je hrubý, kritizující, 
negativní, nekonstruktivní a 
tvrdý. Takový mentor nedo-
vede mentorovaného k úspě-
chu. Mentoři by měli mít k 
ostatním pozitivní přístup, i 
když jsou ve vyšší pozici.

Mentoring je profesionální vztah dvou osob, 

kdy mentor předává své zkušenosti a znalos-

ti menteemu (mentorovanému). Mentor tak 

působí jako průvodce v určité oblasti či té-

matu a pomáhá menteemu nalézt správný 

směr či řešení. Předávání znalostí a doved-

ností probíhá zpravidla v přirozeném pro-

středí např., na pracovišti.
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mentoring

Poučte se z myšle-
nek legendárních 
mentorů
I když jde o vymyšlené po-
stavy, jejich autoři je vytvořili 
přesně podle vzoru ideálních 
mentorů. A možná právě 
proto se z nich staly legendy 
bez ohledu na to, jestli existují 
nebo ne. Každý si totiž hledá 
svého učitele a ten, kdo nemá 
živého, najde si toho filmové-
ho. I vy si můžete vzít poučení 
z jejich legendárních výroků.

Kompetence je soubor specifických vědo-

mostí, schopností, dovedností a jiných cha-

rakteristik, které jsou potřebné k úspěšnému 

výkonu v dané roli a jsou dostačující či ne-

zbytné pro dosahování určitých cílů.

  „Všichni musíme čelit rozhodnutí 

mezi tím, co je správné a co je snadné.“ 

Brumbál z knihy a filmů Harry Potter

 „Brzy pochopíš, že je rozdíl mezi tím 

znát cestu a jít po ní.“ 

Morfeus, ze série filmů Matrix

 „Buď něco 

dělej, nebo nedělej. 

Pokusy neexistují.“

Yoda, ze série filmů 

a seriálu Star Wars
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mastermind skupiny

INSPIRUJME SE 
VZÁJEMNĚ A 
STAŇME SE LEPŠÍ 
VERZÍ SAMA SEBE
Během několika podzimních a zimních večerů proběhly pro projekt 
Manažerská akademie pro ženy mastermindové skupiny. Tři témata – 
jak jednat s muži manažery, time management a delegování – přines-
ly mnoho zajímavých pohledů a řešení. Co to vlastně mastermindová 
skupina je a v čem je jiná než pokec s kámoškou u kafe?
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mastermind skupiny

Sdílení know-how, 
vzájemná podpora, 
podobné zapálení
To jsou základní benefity mas-
termindových skupin. Přesto, 
že jde hlavně o vzájemnou 
podporu a pomoc, mají mas-
termind skupiny svá pravidla.

Skupina může mít jakékoli 
téma, podstatnější však je, 
aby členové skupiny měli 
společný cíl, který chtějí řešit. 
Nejde jen o pokec mezi lidmi, 
kteří řeší podobné problémy, 
ale o strukturovanou dynami-
ku skupiny. Pravidla lze nasta-
vit různými způsoby. Nejpří-
nosnější je model, kdy ostatní 
pomáhají řešit problémy 
jednoho účastníka skupiny. 
Ten svůj problém představí a 
ostatní následně navrhují ře-
šení. Na konci se pak stanovu-
jí cíle pro vyřešení problému a 
termíny jejich splnění.

Energii skupiny se 
snažím přetavit na 
pomoc
Říká Zuzana Pavelková, lek-
torka, která pro projekt Mana-
žerská akademie vede mas-
termindové skupiny. I když 
jsou setkávání mastermind 
skupin dobrovolná, účastnice 
kurzu na ně chodí. Mají pro ně 
totiž smysl. Jsou plné ženské 
energie, která ke skupinové 
dynamice přidává emoce. A 
emoce s problémem opravdu 
dokážou pohnout. 

Jaké téma, které navrhla 
naše skupinka, vás nejvíce 
překvapilo? 

Spíše, než téma mne pře-
kvapilo, jak se skupinka na 
tématech shodla. Je vidět, že 
se v práci setkáváme s velmi 
podobnými situacemi a nará-
žíme (jako ženy) na podobné 
bariéry.

Co vás v průběhu skupin nej-
více zaujalo – příběh, reakce, 
skupinová dynamika? 

Atmosféra i dynamika v mas-
termind skupinách, které 
dosud proběhly, je skvělá. 
Zaujalo mě, jak se ženy dokáží 
spojit a podpořit navzájem. 
Obzvlášť, když se jedné z 
účastnic z pohledu ostatních 
„děje“ nějaké bezpráví. Je pak 
hodně zajímavé jim pomoci 
tuto energii přetavit na kon-
struktivní rady a nápady, které 
pomohou situaci vyřešit. To 
mě baví.

Mají ženy jiné problémy než 
muži a pokud ano, tak jaké? 

Samozřejmě, většina mužů 
neřeší barvu rtěnky a laku 

na nehty, když jdou na rande 
:-) Ale vážně, necítím se jako 

expert na otázky genderu, 
takže spíš vyjádřím svůj osob-
ní pohled na tuto otázku. 
Myslím, že některé problémy 
máme podobné (např. Jak 
se vyrovnat se svými strachy, 
sebedůvěru, ne/schopnost 

vyjadřovat své potřeby nená-
silným způsobem, jak obstát 
jako matka/otec atd.). Odlišný 
je způsob, jak problémy vy-
jadřujeme směrem ven a jak 
je řešíme. Liší se taky rozsah 
nebo úroveň problému. Např. 
podle mne mají ženy i muži 
problémy se sebevědomím a 
sebedůvěrou, jen míra je jiná 
a jinak se to projevuje. U žen 
se často stává, že se podceňují 
ohledně výšky mzdy. U mužů 
může jít o agresivnější chová-
ní. Důležité je, že se můžeme 
od sebe navzájem inspirovat a 
pomáhat si, abychom se stali 
lepší verzí sebe sama. 

Kde se mastermind 
skupina vzala? 

Koncept mastermind skupi-
ny poprvé představil jeden 
z pionýrů literatury o osob-
ním rozvoji Napoleon Hill ve 
svých knihách The Law of 
Success (v češtině Pravidlo 
úspěchu) a Think and Grow 
Rich (Myšlením k bohatství) 
K jeho přínosům se hlásí 
řada osobností, včetně He-
nryho Forda, Thomase Ediso-
na či Billa Gatese.

Co to je mastermind 
skupina?

Jde o sérii pravidelných 
řízených setkání v malé 
uzavřené skupině s podob-
ným cílem nebo zaměřením, 
postavených na sdílení, pod-
poře a spolupráci. Skupina 
či kruh, jehož členové jsou si 
navzájem oporou, je osvěd-
čeným nástrojem mnoha 
oborů. Ať už jsou to různé 
terapie, mužské a ženské 
kruhy, ale třeba také podpůr-
né studentské skupiny. MMS 
se pak snaží znásobit poten-
ciál odborností, dovedností, 
životních zkušeností či sítě 
kontaktů jejich jednotlivých 
členů.
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karierní poradenství
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Nečekejte, až bu-

dete v olympijské 

formě, abyste 

mohli začít tréno-

vat. Trénujte, 

abyste se do 

olympijské formy 

dostali. 

JENOM MOTIVACE 
K ÚSPĚCHU 
NESTAČÍ

Slovo motivace pochází z 
latinského movere, které 
znamená hýbat se. Silám, 
které nás rozhýbou k činu, se 
říká motivy. Motivy jsou osob-
ní příčiny určitého chování. 
Důvody, proč se chováme 
zrovna tak, a ne jinak. Pochá-
zejí ze dvou zdrojů. Vnitřního 
stavu či naladění nebo půso-
bením okolí. Pro silnou mo-
tivaci většinou potřebujeme 

mix obou vlivů.  

Říká se, že úspěšní lidé jsou 
velmi motivovaní. Ale je to 
opravdu jenom motivace, 
která je dovede k úspěchu? 
Není. Opravdu úspěšní lidé 
pro dosažení svého cíle do-
držují, kromě sebemotivace, 
i disciplínu. 

Jak být nejlepším 
sportovcem, svě-
toznámým hercem 
a guvernérem v jed-
nom životě?
Ano, ten jediný člověk, kte-
rému se povedlo dosáhnout 

Motivace je síla, která nás uvede do pohybu a my díky ní dosáhneme 
cílů, které jsme si vysnili. Ale skutečně stačí jen taková síla, nebo potře-
bujeme ještě něco dalšího, abychom to opravdu dokázali?
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všech těchto cílů, je Arnold 
Schwarzenegger. Možná si 
říkáte, čím vás ta hora svalů 
může inspirovat? Předsudky 
stranou. Arnold je velmi 
inteligentní a inspirativní 
člověk. Říká se o něm, že 
co si předsevzal, v tom byl 
nejlepší. A jeho úspěchy o 
tom svědčí.

V roce 1970 dosáhl nejvyšší 
mety pro kulturisty, vyhrál 
mistrovství světa kulturistů a 
získal titul Mr. Olympia. Poté 
ještě 7x. 

V roce 1982 získává roli ve 

filmu Barbar Conan. Tento 
veleúspěšný film nastartoval 
jeho kariéru neslavnějšího a 
nejpopulárnějšího herce na 
světě. Dohromady hrál v 50 
filmech, z nichž se některé 
doslova zapsaly do historie 
kinematografie, jako třeba 
Terminátor.  

V říjnu 2003 se stal po mimo-
řádných volbách 38. guverné-
rem státu Kalifornie. Ve funkci 
guvernéra zůstal až do ledna 
roku 2011.

Arnold dokáže zkombinovat 
umění sebemotivace i disci-

plíny. Svědčí o tom pravidla, 
kterých se ve svém životě drží.

Z Arnolda je dnes starší pán, 
ale stále žije naplno. Občas 
si zahraje ve filmu a sleduje 
politiku. Ani ve svém věku 
71 let nezanevřel na sport a 
pravidelně chodí do posilovny. 
Na svých sociálních sítích čile 
komunikuje se svými fanouš-
ky a je pořád neskutečně cool. 

Inspiruje se metodami 
úspěšných osobností. Moti-
vujte se dobrými motivátory 
a nezapomínejte na disciplí-
nu, bez které to prostě nejde. 

8 tipů, jak se motivovat 

Stanovte si cíl.

Obklopte se pozitivními lidmi. 

Oceňujte sami sebe za své úspěchy.

Berte svoje chyby jako cennou zkušenost.

Jsou vaše motivy opravdu pozitivní a jasné?

Vyhýbejte se nadměrnému stresu, vyčerpanost vás 
bude demotivovat.

Rozhodněte se být šťastní, uvěřte, že každý problém je 
jen dočasný.

Nezůstaňte jenom u cíle, naplánujte si postupné kroky, 
jak k němu dojdete.  

8 tipů, jak na disciplínu

Udělejte to hned, nic neodkládejte.

Odměňujte se.

Plánujte střízlivě, neplánujte si víc úkolů, než zvládnete.

Připravte si postupný plán a přesný harmonogram.

Dávejte si malé, ale jasné cíle.

Nejtěžší úkoly si plánujte na nejproduktivnější část 
dne.

Vytvořte si rituály, a ty pak striktně dodržujte.

Bojujte se zlozvyky tím, že si naplánujete, kdy je budete 
dělat (třeba brouzdání po sociálních sítích).
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OD PÁSOVÉ 
VÝROBY K ROVNÝM 
PLATŮM
Henry Ford měnil svět. V roce 1968 ho změnil tak, jak sám možná ani 
nechtěl. 

Může za to Ford
V roce 1913 zavedl Henry Ford 
ve své továrně první montážní 
linku a navždy tak změnil svět. 
Jeho příkladem se pak inspi-
roval například Baťa a mnoho 
dalších podnikatelů na celém 
světě. Výrobními postupy vý-
znamného podnikatele se in-
spirovalo také mnoho dalších 
pracovních oblastí. Například 
kanceláře stylu open space, 
která je dnes tak populární, 
má původ také v jeho továrně. 
Jde totiž vlastně o pásovou 
výrobu dokumentů. 

Ještě jedna významná udá-
lost, která navždycky změnila 
jednu pracovní oblast, se ve 
Fordu stala. Jeho zaměstnan-
kyně svojí stávkou v roce 
1968 docílily prvního zákon-
ného ustanovení týkajícího 
se nerovnosti platů mužů a 
žen.

Stávka šiček v továrně Ford v 
Dagenhamu byla roku 1968 
přelomovým sporem ve Spo-
jeném království (UK). Jako 
důsledek stávky byl přijat 
Equal Pay Act 1970, první 
zákon v UK, který měl ukončit 
platovou diskriminaci mezi 

muži a ženami.

Za vším hledej ženy
Stávka začala 7. června 1968, 
protestem šiček v továrně 
Ford v Dagenhamu v Essexu. 
Později je následovaly i šičky 
z továrny Ford v Halewoodu. 
Ženy vyráběly potahy na seda-
dla a když kvůli stávce došly 
zásoby, došlo k zastavení pro-
dukce celé automobilky.

Důvodem k vystoupení ši-
ček bylo jejich přeřazení do 
kategorie B (méně profesně 
náročné činnosti) z katego-
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rie C (více profesně náročné 
činnosti) a skutečnost, že by 
měly dostávat o 15 % nižší 
mzdu než muži v kategorii B. 
V té době bylo běžné, že firmy 
platily ženám méně než mu-
žům bez ohledu na náročnost 
práce.

Po intervenci Barbary Castleo-
vé, ministryně pro State for 
Employment and Productivity 
v kabinetu Harolda Wilsona, 
byla stávka po třech týdnech 
ukončena. Součástí dohody 
bylo okamžité zvýšení mzdy 
na 92 % hodnoty mužských 
mezd a dorovnání na stej-
nou úroveň během příštího 
roku. 

Konečným důsledkem bylo 
přijetí Equal Pay Act 1970, 
který vešel v platnost v roce 
1975 a který poprvé zakazoval 
nerovné zacházení mezi muži 
a ženami v oblasti mzdy a 
pracovních podmínek. Bě-
hem druhého čtení zákona 
poslankyně Shirley Summer-
skillová prohlásila, že šičky 
hrály „velmi významnou roli 
v dějinách boje za rovnou 
mzdu“. 

Evropa je o 16 % po-
zadu za rokem 1957
Pracující ženy vydělávají v 
EU v průměru o 16 % za ho-
dinu méně než muži. Zásadu 
stejné odměny za stejnou 
práci zakotvila již zakládající 
smlouva Evropských spole-
čenství v roce 1957. Realita je 
po více než půl století taková, 
že rozdíl v odměňování žen a 

mužů stále přetrvává, přičemž 
za posledních deset let bylo 
dosaženo pouze nepatrného 
zlepšení.

Rozdíly v odměňování žen a 
mužů odráží více faktorů, než 
zohledňuje průměrná hrubá 
mzda. Jsou mezi nimi vzdělá-
ní, odpracované hodiny, druh 
zaměstnání, přerušení kari-
éry nebo práce na částečný 
úvazek. Celkový obrázek je 
ale zřejmý: ženy v EU obvykle 
vydělávají méně než muži.

Jak se porovnává odměňování žen a mužů?

Rozdíl v odměňování žen a mužů je rozdíl v 

průměrném hrubém hodinovém výdělku žen 

a mužů. Vypočítává se podle hrubého platu 

zaměstnance před odpočtem daní z příjmu a 

příspěvků na sociální zabezpečení. Do výpo-

čtů jsou zahrnuty pouze mzdy u zaměstna-

vatelů s deseti nebo více  zaměstnanci.
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Česko drží druhou 
příčku v EU, ale 
není co slavit
Mezi jednotlivými evropskými 
zeměmi se rozdíly v odměňo-
vání značně liší a v roce 2017 
byly nejvyšší v Estonsku (25,6 
%), Česku (21,1 %), Německu (21 
%), Spojeném království (20,8 
%), Rakousku (19,9 %) a na Slo-
vensku (19,8 %). Nejnižší čísla 
vykazuje Rumunsko (3,5 %), 
Itálie a Lucembursko (v obou 
zemích 5 %). 

Proč mají ženy o to-
lik méně?
Nejvýznamnější důvod niž-
ších platů žen (přibližně 30 
% celkového rozdílu v odmě-
ňování) se odvíjí od toho, že 
častěji pracují v relativně málo 
placených odvětvích, jako je 
péče, prodej nebo vzdělává-
ní. Naopak v lépe placených 
zaměstnáních v oblasti vědy, 
technologií či inženýrství je 
podíl mužů velmi vysoký (více 
než 80 %).

Žen je také notoricky málo na 
vedoucích pozicích: Méně než 
6,9 % výkonných ředitelů pod-
niků jsou ženy. Z údajů Eu-

rostatu dále vyplývá, že ženy 
ve vedoucích funkcích jsou 
platově nejvíce znevýhodně-
ny: vydělávají na hodinu o 23 
% méně než manažeři z řad 
mužů.

Vyšší platy žen po-
sílí životní úroveň 
všech
Vyrovnat odměňování není 
pouze otázkou elementární 
spravedlnosti, ale posílilo by i 
hospodářství, protože by ženy 
mohly více utrácet a investo-
vat. Tím by se zvýšila daňová 
základna a ulevilo by se ně-
které zatížení systémů sociál-
ního zabezpečení. Ze studie 
vypracované pro Evropský 
parlament vyplývá, že snížení 
rozdílů v odměňování žen a 

mužů o jeden procentní bod 
by vedlo ke zvýšení hrubého 
domácího produktu o 0,1 %.

22 % K ROVNOSTI
je pětiletý systémový projekt 
Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR, který je financo-
vaný z Evropského sociálního 
fondu v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost i ze 
státního rozpočtu ČR. Zabývá 
se příčinami a dopady nerov-
ného odměňování na jednot-
livce, rodiny, firmy, instituce i 
společnost a ekonomiku jako 
celek. Jeho součástí jsou sys-
témová řešení v podobě akč-
ního plánu, řešení nerovného 
odměňování či návrhu legisla-
tivních opatření pro podporu 
zaměstnavatelů prosazujících 
rovné příležitosti žen a mužů.

Co je gender pay gap?

Ukazatel, který vyjadřuje procentuální rozdíl průměrných mezd žen a 

mužů vztažený k průměru mezd mužů. Lze také vypočítat jako rozdíl 

mediánových mezd žen a mužů. Oproti mediánovým mzdám se ale 

do průměrných hodnot promítají i extrémní hodnoty – tj. ojedinělé 

velmi vysoké mzdy, častější především u mužů. Výši GPG zveřejňuje 

Eurostat a Český statistický ústav.
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Mýty o rovnosti platů 

Ženy si vybírají méně placené profese

Převládající názor je ten, že ženy si ze své biolo-
gické přirozenosti vybírají zaměstnání zabývající 
se „péčí“. To, že ženská část populace má menší 
sklony k vědeckým profesím, bylo ale už mnoho-
krát vyvráceno.

Ženy tíhnou k rodinnému životu

Tradiční rozdělení rolí, ve kterých jsou ženy 
pečovatelky o rodinu a muži živitelé, je v součas-
nosti mýtem z vícero důvodů. Zaniklo nejpozději 
v době, kdy převládla nutnost dvou příjmů v 
domácnosti. Většina rodin se bez nich dnes už 
existenčně neobejde. Jenže muži i ženy jsou dále 
ovlivněni stereotypním uspořádáním a společen-
skými očekáváními a jejich – často nevyvážené 

– rodinné povinnosti mají značný vliv na jejich 
pracovní rozhodnutí.

Ženy jsou spokojené se svými příjmy a nejsou 
„kariéristky“

Ženy usilující o kariérní úspěchy jsou na své cestě 
vystaveny mnohem většímu množství překážek 
než jejich mužské protějšky. V současnosti je sice 
stále běžnější, že ženy se vyskytují i na vedou-
cích pozicích, ta nejvyšší místa jsou ale pořád z 
naprosté většiny okupována muži. Máme více 
vysokoškolaček než vysokoškoláků, přesto je pay 
gap nejvyšší právě u této skupiny.
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MŮŽEŠ BÝT BLBÁ, 
ALE MUSÍŠ SI 
UMĚT PORADIT

Musíš zasadit se-
mínka, aby přišla 
úroda

Ve svých 26 letech se rozhod-
la, že odejde z České republiky 
z domova, kde doposud žila. 
Prostě se jednoho dne sebra-
la, vzala si jen pár osobních 
věcí a odjela do zahraničí. Jela 
na místo, kde nikoho nezna-
la, nikomu nerozuměla a vů-
bec nevěděla, co tam bude 
dělat. Tak se ocitla ve Francii 
u moře na pláži bez jakékoli 
představy, kde bude spát.  

Do dnešního dne si prošla 
dlouhou a těžkou cestu. Aby 
měla co jíst a kde bydlet, brala 
práci, jaká zrovna byla – uklí-
zela, prodávala, hlídala děti, 
starala se o stařenku. Musela 
se všechno naučit hned teď, 
i když o tom třeba vůbec nic 
dopředu nevěděla. Zažila si 
zradu, ponížení i těžké zdra-
votní problémy. Jenže Andreu 

jako by všechny tyto problé-
my hnaly dopředu. Všechno 
zvládla a při práci dokázala 
vystudovat Francouzskou 
civilizaci a historii umění na 
Univerzitě v Aix-en-Provence. 

A začala dělat to, co chtěla 
už jako malá holčička. Stala 
se originální malířkou. V Mar-
seille, kde dnes žije, pořádá 
stáže s výukou umění a malo-
vání. 

„Cestujete? A už jste se někdy v zahraničí dostali do situace bez jaké-
hokoli komfortu a bezpečí? Nevěděli jste, kde budete spát, za co bu-
dete jíst, kde si vyperete oblečení?“, první otázky Andrey na účastnice 
workshopu Manažerské akademie pro ženy. Málokdo si něco takového 
vůbec dovede představit. Vystoupit ze své zóny komfortu a umět si po-
radit. Andrea to zažila, a co víc, našla z toho cestu ven.
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Nedávno se zúčastnila své 
vlastní výstavy na Velvy-
slanectví České republiky 
v Paříži. 

Andrea Schmidt se totiž celý 
život řídí heslem svojí mamin-
ky: „Můžeš být blbá, ale musíš 
si umět poradit“.

Nesmíš se zastavit, 
jinak se spálíš
Váš životní příběh je oprav-
du velmi výjimečný a neob-
vyklý. V jaké chvíli vám bylo 
opravdu nejhůř?

V době, kdy jsem onemocně-
la a měla 40 teploty a 4 dny 
jsem nejedla. Šlo mi opravdu 
o život, a to už se mi hodně 
chtělo zpátky do České re-
publiky. Chyběl mi teplý pelí-
šek, kam bych si mohla v kli-
du zalézt. Měla jsem štěstí, že 
se mi dostalo lékařské péče a 
dostala jsem se z toho. I když 
jsem pak ještě hodně dlouho 
tuto péči splácela.

Co vás pak zvedlo zase na-
horu? 

Nevnímám to jako dolů a zase 
nahoru. Musela jsem fungovat 
pořád stejně. Je to jako když 
jdete po cestě z rozpálených 
uhlíků. Když jdete, nic necí-
títe, ale kdybyste se na chvíli 
zastavili, tak se ošklivě spálíte. 
Musela jsem fungovat, a tak 
jsem šla prostě pořád dál.

Odvahu má každá 
žena v sobě
Jakou hlavní životní zkuše-
nost vám vaše složitá cesta 
dala?

Tohle všechno, co jsem zažila, 
mi ukázalo, že pravé hodnoty 

života musíme najít v sobě a 
nepotřebujeme k tomu vůbec 
nic. Žádné peníze nebo jiné 
materiální věci. „Toxické my-
šlenky“ jako třeba – nemám 
auto, nemůžu tohle, protože 
nemám peníze apod. – jsou 
prostě nesmysly. Já se raduji 
z toho, že mám čisté a voňavé 
prostěradlo a z kohoutku mi 
teče teplá voda. Pravé hodno-
ty máme v sobě, ať už jsme 
v jakékoli situaci. A někdy je 
třeba vystoupit ze své zóny 
komfortu, abychom je našli.

Prý jsou ženy, které se bojí 
v práci zavolat šéfovi a říct 
mu, co chtějí. Já tomu skoro 
ani nevěřím. Žena je přece 
strašně odvážná. Porodit dítě 
předpokládá velkou odvahu. 
Matka má takovou odvahu, že 
kvůli svému dítěti udělá cokoli 
na světě. A pak se bojí zavolat 
šéfovi?

Pravé hodnoty, jako je třeba 
odvaha, máme jen uvnitř 
sebe bez jakýchkoli okolních 
vlivů. Naším úkolem je si to 
uvědomit. 

Mají ženy v porovnání 
s muži nějaké silné stránky? 
Mají nějakou vlastnost, kte-
rá jim může roli ženy mana-
žerky usnadnit?

Myslím si, že každý člověk je 
úplně jiný. A nezáleží na tom, 
jestli je to žena nebo muž. 
Každý má pro to, co dělá, 
například práci manažera, jiný 
důvod. Někdo si tím kompen-
zuje negativní vzpomínku na 
tatínka, který mamince říkal, 
že je neschopná. Někoho to 
baví jako hra, jiný si tím kom-
penzuje svoji hyperaktivitu. 
Mezi mužem a ženou samo-
zřejmě rozdíly jsou, ale důleži-
tější je životní příběh každého 
jednotlivého člověka. Každý 
si z něj přinesl něco jiného a 
v tom je ten rozdíl. 

Proč to všechno dě-
lám?
Co vás dovedlo k malování a 
umění vůbec? 

Od malička jsem chtěla být 
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malířka. Snila jsem o tom, že 
budu malovat. Jenže jsem to 
vždycky brala jako kroužek, 
koníček, nikdy mě nenapad-
lo, že by to mohla být také 
práce. Malovala jsem si jen 
sama pro sebe. Viděla jsem 
například malovanou pohád-
ku Čert a Káča, všechno jsem 
si zapamatovala a situace z té 
pohádky jsem pak z paměti 
malovala. 

Rozhodnutí stát se malířkou 
nastalo přesně v tu chvíli, kdy 
jsem byla skoro na pokraji 
svých sil. Ve stavu, kdy jsem 
byla hodně nemocná, mě 

napadla jedna hlavní myšlen-
ka. Jestli se uzdravím, budu 
malovat! Budu dělat jen to, 
co mám opravdu ráda. Pro-
stě teď, nebo nikdy! A tak se 
také stalo. 

Co je v současnosti vaší 
hlavní činností?

Maluji a měla jsem mnoho vý-
stav v zahraničí, ale postupem 
času jsem si uvědomila, že to 
není úplně to pravé, co chci 
teď dělat. Zjistila jsem, že mě 
hrozně baví učit. Chtěla bych 
štědře předávat ostatním, co 
umím, a to hlavně formou 

„školy hrou“. Myslím si, že se 
umím vcítit do lidí, které mám 
na kurzu malovaní. Někdo se 
bojí, někdo bojuje a já jsem tu 
od toho, abych mu pomohla 
se uvolnit, otevřít tak, aby se 
cítil bezpečně. Vlastně tak 
bezprostředně vzniká terapie 
uměním.

Díky svému studiu historie 
umění mám také mnoho teo-
retických znalostí, které umím 
podat zábavnou formou, jako 
pohádku. Proto také plánuji 
stáže pro dospělé s malová-
ním a výkladem historie umě-
ní ve Francii. 

Mám také velké plány do bu-
doucna. Ve spolupráci s pa-
nem ředitelem Montessori 
školy ve Frýdku-Místku, kde 
už dnes pravidelně organi-
zuji přednášky o Francii pro 
dospělé i děti, připravuji stáž 
ve Francii pro děti. Mám už 
v hlavě program, kterým 
jim zábavnou formou 
představím historii civilizací 
Galů a Římanů. Pojedeme 
na výlety, budeme malovat 
a modelovat. Nakonec mi za-
hrají divadlo na téma Galové a 
Římané, aby mi předvedly, co 
všechno se za tu dobu nauči-
ly. 

Mým hlavním zájmem je 
tedy v současné době hlavně 
pedagogika. Samozřejmě, že 
budu malovat pořád, ale chci 
vystavovat jen tak jednou za 
rok. A chci, aby moje výstava 
byla na opravdu reprezenta-
tivním místě. 

Spolupracuji proto s Velvy-
slanectvím České republiky 
v Paříži, Konzulátem přímo 
v Marseille a Domem Evropy 
v Aix-en-Provence. Už delší 
dobu také spolupracuji se 
Spolkem česko-francouzské-
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ho přátelství Meyrargues, kde 
pomáhám prezentovat Čes-
kou republiku u příležitosti 
Dne Evropy. 

Posledním dílem, které jsem 
namalovala, je soubor dvou 
obrazů – diptych s názvem 
„Obilí – Různorodý pohled 
na cestu“, který symbolizuje 
skutečnost, že ve Francii žiji 
už delší dobu než v České 
republice. Je to znázornění 
nové etapy mého života, mé 
„polofrancouzské“ identity. 
Z druhé poloviny však moje 
srdce bude vždycky patřit 
České republice.

A proč to všechno dělám? 
Protože žiju teď a život je 
hra, tak ji hraji!

Chcete se s Andreou potkat? 
Zajít si na její seminář? Učit se 
s ní malovat? Nebo dokonce 
přijet za ní do Provence a ne-
chat si představit tento krásný 
kout světa jinak než s turistic-
kým průvodcem? Podívejte 
se na její webovky nebo FB a 
kontaktujte ji: : http://andre-
aschmidt.eu/, https://www.
facebook.com/vendischmidt
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