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Úvodní slovo

Osobnosti projektu

Cílem Manažerské akademie pro ženy je podpořit specifickou

Markéta Ubíková

skupinu žen, které se chystají do manažerské pozice, ať už po

Markéta Ubíková sama sebe nazývá digitální

kariérové pauze způsobené rodičovskou dovolenou, čeká je

koučkou

povýšení či možnost kariérní změny. Nebo již ve vedoucí pozici

Prostřednictvím projektu Smart žena pomáhá

působí a chtějí si ujasnit, jak se v roli cítí, jak s ní chtějí dále

ženám orientovat se v online a digitálním světě.

a

lektorkou

digitálních

technologií.

pracovat a rozvíjet se v ní.
Chceme pomoct ženám lépe prodat své úspěchy a zdokonalit jejich

Je Google Certified Trainer pro oblast Google

znalosti a dovednosti, aby přirozeně postoupily o level výš, tedy

Workspace. Pořádá školení a workshopy pro

zastávaly vyšší pozice. Ženy mají velký potenciál, jen ho neumí prodat.

firmy, neziskové organizace a širokou veřejnost.

Firmy se tak ochuzují o jiný, ženský pohled na problém a jeho řešení.
Různorodost v týmech pomáhá růstu firem i celé společnosti.

Organizuje

akce

Frýdku-Místku
Je

Vážené čtenářky a čtenáři,

pro
a

zastupitelkou

lidi

okolí
města

na

volné

(Volnonožci
ve

noze

z

F-M).

Frýdku-Místku.

Obsah

zdravíme před prázdninami. Vemte si náš časopis s
sebou na dovolenou, protože tentokrát se dozvíte,
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co jste možná opravdu neveděli.
Například, že první Wi-Fi vymyslela žena. Rovněž to
byla žena, která zpopularizovala první automobil.
Také, že některé doposud pouze “mužské” profese
už bez problémů zvládají i ženy.
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Učím, jak používat technologie vědomě . . . . .

14

Markéta Ubíková svým projektem “Smart žena”
zase otevírá ženám doposud spíše mužský svět
digitálních technologií.
Časopis je součástí projektu „Manažerská akademie
pro ženy“, který je financován Evropským sociálním
fondem z Operačního programu Zaměstnanost.
Jeho cílem je posunout ženy výš, a to nejen na vyšší
manažerskou pozici, ale výš i z pohledu spokojenosti
se svým životem.
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O popularizaci automobilů se postarala

Během jízdy ji provázelo mnoho technických

žena

problémů, ale ona si vždy poradila. Nádrž auta

Byla

to

Berta

Benz,

manželka

slavného

měla objem jen 4,5 litru, proto musela Berta cestou

automobilového konstruktéra a vynálezce Karla

i natankovat. Koupila v lékárně 2 litry ligroinu,

Benze, která se postarala o propagaci prvního

petrolejového éteru, který se v té době používal jako

automobilu na silnici. Ráno, 5. srpna roku 1888, se

čistič skvrn. Lékárna, kde Berta tankovala, funguje

tajně vydala na propagační cestu s jedním z modelů

dodnes a nese hrdé označení „první čerpací stanice

aut svého manžela.

na světě”.

Šlo o třetí verzi trojkolky poháněné jednoválcovým

Její propagační cesta splnila svůj účel. Neobvyklý

petrolejovým motorem. Tento automobil si Karl

stroj na cestách budil pozornost, a brzo o její cestě

nechal v roce 1886 patentovat a je považován za

začal psát tisk. Díky své ženě mohl Karl Benz

úplně první vozidlo v historii poháněné motorem.

zanedlouho rozjet výrobu nového vozu.

Bohužel mezi zákazníky o něj v té době nebyl skoro
žádný zájem.
Berta

se

rozhodla,

že

to

změní.

Podnikla

106kilometrovou jízdu z Mannheimu do Pforzheimu.
Na začátku cesty neuměla vůbec řídit, ostatně v té
době pochopitelně neuměl řídit skoro nikdo. Naučila
se to cestou. Měla s sebou své dva syny (14 a 15 let),
kteří jí pomáhali.

Ženy prý neumí parkovat a auta si vybírají podle barvy, protože ničemu jinému
nerozumí. Statistiky dokazují, že to není pravda. Dokonce prvním řidičem, který
podnikl dálkovou jízdu, byla žena.
Zapomeňte na předsudky

Podle průzkumu banky Cetelem, který realizovala

Ženy mají horší technické myšlení, a proto řídí hůř než

agentura Stem/Mark, považuje o 11 % více žen

muži. Známý předsudek, který však žádné výzkumy

než mužů při volbě automobilu za nejdůležitější

nepotvrdily. Nejnovější psychologické studie ukazují,

kritérium celkový technický stav vozidla. . Důležitým

že za malou úspěšností žen v technických oborech

měřítkem výběru je pro 74 % žen také spotřeba a typ

není rozdílnost v myšlení, ale přístup učitelů a rodiny.

paliva. Na rozdíl od mužů, kteří toto kritérium uvedli

Názory na schopnosti žen v technických oborech

jen ve 45 %.

se však naštěstí mění. Dokazuje to například

Není pravda ani to, že by ženy byly za volantem

skutečnost, že v roce 2015 získala Fieldsovu medaili

nešikovnější, a působily tak více dopravních nehod.

(Nobelovu cenu pro matematiky) Íránka Maryam

Výzkum dokazuje, že v období let 1993–2016 zavinili

Mirzachaniová.

muži 81,7 % nehod, naproti tomu ženy pouze 18,3 %.
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Ženy brzo vezmou mužům volant

s dětmi. Ženy chtějí řídit, a přitom nijak neomezovat

Automobilový průmysl se za 130 let hodně proměnil.

svoje pohodlí ani eleganci. Auto tedy nebude mít

Čím dál více žen se stává řidičkami z povolání.

žádné pedály. Ženy budou moct řídit i v lodičkách

Například

na podpatku. Pro pohodlné nastupování bude mít

počet

vydaných

řidičských

průkazů

na autobusy ženám roste výrazně rychleji než

výklopné dveře.

mužům. V roce 2016 vzrostl podle statistik počet

Ženy autům rozumí, rády je řídí a umí si poradit

nově vystavených řidičských průkazů skupiny D

i s jejich provozem. Bylo to tak před 130 lety, a je

skoro o dvojnásobek. Někteří dopravci uvádějí, že

to tak i dnes. Nenechte se odradit předsudky

v současné době zaměstnávají až 15 % žen řidiček.

a pokud vás technika baví, hledejte si profesi v

V budoucnu budou ženy jezdit v ženských

technickém oboru, i kdyby byla tradičně mužská.

KARIÉRA
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První počítačový program
i Wi-Fi objevily ženy

autech
Na ženevském autosalonu v roce 2017 představila
automobilka

Toyota

prototyp

automobilu

zkonstruovaného pro ženy. A to přímo pro ženy ve
středním věku se dvěma dětmi. Při jeho konstrukci
vycházela z průzkumu potřeb právě této cílové
skupiny.
Ženský automobil roku 2030 bude mít jedno sedadlo
vepředu a dvě vzadu, aby se děti nehádaly, kdo bude
sedět vedle řidiče. Přední sedadlo bude otočné.
Řidička se tak bude moct otočit a lépe komunikovat
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PODLE STATISTIK JE POČET

Holky se do IT neženou, čísla to dokazují

ŽEN V IT PROTI MUŽŮM

Práce v IT bývá dodnes spíš spojována s muži. Potvrzují to data Českého

STÁLE VE VELKÉ MENŠINĚ.

statistického úřadu. Podíl žen zaměstnaných v IT oborech byl v roce

PŘITOM ZÁSADNÍ OBJEVY,

2016 pouze 7 %.

BEZ KTERÝCH SI SVĚT IT UŽ

Ani v porovnání s Evropou na tom Česká republika s uplatněním žen

NEDOVEDEME PŘEDSTAVIT,

v IT není dobře. Podle Eurostatu je podíl českých studentek IT mezi

UČINILY ŽENY. ZÁKLADY

evropskými státy na pátém místě a podíl žen přímo pracujících v IT až

PROGRAMOVÁNÍ, JAK JE

na předposledním.

ZNÁME DNES, VYTVOŘILA

Vzhledem k rozvoji moderních technologií a narovnávání rozdílů mezi

BARONKA ZE STARÉ ANGLIE.

pohlavími by se mohlo zdát, že podíl žen v IT bude spíše stoupat. Opak

VŠUDYPŘÍTOMNÁ WI-FI JE

je pravdou. Počet žen pracujících v IT se v České republice od roku 1995

ZASE NÁPADEM JEDNÉ Z

o poplovinu snížil.

NEJKRÁSNĚJŠÍCH HEREČEK

Přitom ženy a informační technologie - to není žádné vědeckofantastické

STŘÍBRNÉHO PLÁTNA.

zjevení. Některé zásadní historické objevy, které posunuly hranice

TECHNICKÉ A IT OBORY JSOU

možností IT technologií, pochází právě od žen.

VE SPOLEČNOSTI TRADIČNĚ

Dcera slavného bouřliváka viktoriánské doby i hollywoodská

SPOJOVÁNY S MUŽSTVÍM.

hvězda přinesly světu IT zásadní objevy.
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Baronka Ada Lovelace se narodila v roce 1815, jako

se svým přítelem, skladatelem Georgem Antheilem,

Nefunguje? A už jste to vypnula a

muži. V herním vývojářství se počet žen ve srovnání

jediné legitimní dítě básníka George Gordona

vynalezli technologii „přeskakující frekvence“, která

zapnula?

se stavem před deseti lety zdvojnásobil.

Byrona. Bouřlivák Byron ji opustil už měsíc po jejím

znemožňovala německým ponorkám detekovat

Jedním z hlavních důvodů, proč se holky v IT

Nemusíte být zrovna jedna z nejkrásnějších

narození. Ada žila sama se svojí matkou v Anglii,

radiový signál a raketové trajektorie.

dosud málo uplatily, jsou předsudky. Technické a

hereček stříbrného plátna nebo baronka staré

která jí podporovala při studiu matematiky. Ve

Její objev se stal základním stavebním kamenem

IT obory ztělesňují racionalitu, čísla a matematiku,

Anglie, aby se z vás staly úspěšné ajťačky.

viktoriánské době šlo o nevídaný úkaz.

pro Bluetooth, GPS a Wi-Fi technologie, které

které jsou ve společnosti tradičně spojovány s

Jestli vás informační technologie zajímají, zkuste

Navrhla způsob, jak naprogramovat Babbagelův

využíváme dnes.

mužstvím. Existuje předpoklad, že holky počítačům

začít, třeba je právě teď vhodná doba.

mechanický počítač pomocí děrných štítků. Zavedla

a jiným moderním technologiím prostě nemůžou

Informační technologie se dnes už dotýkají každého

pojmy jako podmíněný a nepodmíněný skok,

porozumět.

oboru a jsou součástí každé manažerské práce, ať už

cyklus a podprogram. Svými objevy dala základ

Práce v IT je z jiného úhlu pohledu pro ženy naopak

v obchodě nebo třeba v neziskové organizaci.

programování tak, jak je známe dnes.

velmi perspektivní obor. Typicky ženské vlastnosti,

Hedy Lamarr, hollywoodská herečka, která se

jako

proslavila jako první nahá dívka na filmovém plátně

adaptability, se pro tuto práci dobře hodí. Velkou

v legendárním filmu Extáze.

výhodou je v tomto oboru také schopnost sociálního

Jedna z nejkrásnějších hereček stříbrného plátna

vnímání a odhadu potřeb druhých.

však také vynalézala. Během druhé světové války

Ukazuje se, že v některých oborech IT začínají

smysl

pro

detail,

tvořivost

a

schopnost

být ženy žádané. Podle průzkumů trhu vytváří
programátorky produkty, které jsou zákazníky
akceptovány ve větší míře než ty, které vytvořili

Augusta Ada King, hraběnka z Lovelace
•

dcera slavného anglického básníka George Gordona Byrona

•

matematička a první programátorka

•

studovala matematiku na Londýnské univerzitě

•

1835 se sňatkem s Williamem Kingem stala baronkou

•

1979 vznikl programovací jazyk pojmenovaný na její počest Ada.

Hedy Lamarrová
•

vlastním jménem Hedwig Eva Maria Kiesle

•

rakousko-americká herečka a vynálezkyně

•

1932 ji proslavil film Extáze režiséra Gustava Machatého

•

papež Pius XII. film odsoudil, Adolf Hitler dokonce zakázal

•

1942 si dala patentovat FHSS systém pro rušení vysílaček
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Prvními českými feministy byli muži

úplně rovná, jen rozdíl fyzický budiž vnímán; ona je

Povinná základní školní docházka u nás byla

slabší.“

ustanovena Marií Terezií Všeobecným školním

Dalším mužem, který se významně zapsal do historie

řádem v roce 1774. Zřizované školy měly poskytovat

ženského hnutí v Československu, byl Vojtěch

základní vzdělání nejen chlapcům, ale i dívkám. Ty ale

Náprstek. Po svém návratu z Ameriky založil v roce

až do roku 1780 ve skutečnosti do škol nedocházely.

1865 Americký klub dam, aby se podělil s českými

Teprve potom vznikly v některých městech první

ženami o zážitky ze života tam. Kromě osvětových

dívčí třídy.

přednášek pořádal i praktické lekce pro moderní

V

ženském

hnutí

u

nás

vynikali

překvapivě

hospodyně. Spolkem za jeho existenci prošlo 893

především muži. Už na jaře roku 1843 v otevřel

žen.

v Budči Karel Slavoj Amerling učiliště pro dívky od

V roce 1948 byla ženám v Československu přiznána

pěti do osmnácti let.

ústavním

První dívčí gymnázium ve Střední Evropě vzniklo

vsadili na ženu jako na důležitou pracovní sílu. Po

zásluhou Elišky Krásnohorské v Praze. Bylo založeno

válce proto ženy začaly pracovat i v dělnických

v roce 1890 a jmenovalo se Minerva.

profesích, do té doby mužských (zednice, slévačky,

Předním zastáncem práv žen na vzdělání byl Tomáš

hornice).

zákonem

rovnoprávnost.

Komunisté

Garrigue Masaryk. Výrazným způsobem se zasadil
o zpřístupnění vysokoškolského vzdělání pro ženy.
O rovnocennosti žen byl přesvědčen: „Žena je muži

DNES UŽ JE HLAVNÍ

První evropskou univerzitou, která začala přijímat ženy, byla v roce

OTÁZKOU PŘI ÚVAHÁCH

1836 Curyšská univerzita ve Švýcarsku. Na druhou stranu volební

O ROVNOPRÁVNOSTI ŽEN

právo v této zemi získaly ženy až v roce 1971.

V ZAMĚSTNÁNÍ VÝŠE JEJICH

První ženou, která na univerzitě Cambridge přijala diplom během

PLATU NEBO POSTAVENÍ.

slavnostního ceremoniálu současně s muži, byla tehdejší britská

Ještě v roce 1920 přistupovali manažeři v USA k přijímání

PŘITOM JEŠTĚ V NEDÁVNÉ

královna (dnes královna matka). A to až v roce 1945.

žen do zaměstnání osobitým způsobem:

MINULOSTI ŽENY NESMĚLY

Lékařka a právnička, ještě nedávno profese pro ženy

STUDOVAT ANI STŘEDNÍ

zakázané

1. Nenajímám ženy pod 30 let.

ŠKOLY. V ČESKÉ REPUBLICE

Na různých místech světa byl přístup ke vzdělání a zaměstnávání žen

2. Preferuji raději malé a podsadité ženy než ty vyšší. Menší nebo středně velcí lidé mají více

JIM V JEJICH BOJI ZA

odlišný. Ve většině zemí však ženy mohly začít studovat až ve druhé

vitality než ti velcí.

ROVNOPRÁVNOST POMOHLI

polovině 19. století. Přitom první světové univerzity vznikly v Itálii,

3. Preferuji brunetky nad blondýnami. Jsou méně temperamentní, méně přecitlivělé a více

MUŽI.

Francii a Americe už v 11. a 12. století.

spolehlivé.

Až daleko později se ženám také začalo dařit nacházet i odpovídající

4. Vždy pozoruji koutky úst. Svěšené koutky značí u ženy chabé zdraví a sebelítost.

uplatnění ve své profesi.

5. Dívám se na jejich vlasy, nehty a boty. Dívky, které se dostatečně nestarají o to, jak vypadají, se
nebudou pořádně starat ani o svou práci.
6. Nikdy nenajímám dívku, která je draze oblečená.
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Kominice nebo kamioňačka, vysněná

proti svým mužským kolegům o hodně méně.

práce dnešních žen

V soukromém sektoru je to v průměru o 24 procent

Dnes už mají ženy přístup ke vzdělání bez jakéhokoli

méně, ve veřejném pak o 17 procent. Příčinu

vomezení. Dokonce na vysokých školách studuje,

hledejme především v tom, že ženy častěji pracují

kromě technických oborů, více žen než mužů.

v hůře odměňovaných oborech a máéně často

Zároveň neexistuje profese, kterou by nemohli dělat

se dostanou do řídících pozic. Svou roli hraje i čas

muži i ženy. Ženy prostě dělají to, co je baví. Pracují

strávený na mateřské dovolené.

třeba jako kominice, nebo jezdí s kamionem.

Ženy a dívky, jděte si za dobře placeným místem i

Jedna výjimka tu ale přece jen přímo ze zákona je.

za vedoucí pozicí. Historie napovídá, že to má smysl

Zákoník práce všem ženám, bez ohledu na jejich věk

a možná to budou právě muži, kteří vás podpoří.

či momentální zdravotní stav, zakazuje práci pod
zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.
Ani tento zákaz však neplatí absolutně. Ženy mohou
práci pod zemí vykonávat v případě, že pracují
v řídících funkcích a nevykonávají manuální práci.
To, co trápí současné bojovníky za rovnoprávnost
pohlaví v zaměstnání, je nerovnoměrnost platů
mezi muži a ženami. Podle posledního výzkumu
Ministerstva práce a sociálních věcí berou ženy
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Učím, jak používat
technologie vědomě

ROZHOVOR
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Jaké firmy si nejčastěji objednávají tvoje služby?

Je to třeba někde opačně? Tedy, že technologe

Především právě firmy, kde pracuje většina žen nebo

využívají až moc a těžko se s tím dá něco dělat?

mají ženské vedení. Například velmi často školím v

Ano, to také přinesla pandemie. Potřeba zorientovat

neziskovkách. Za prvé tam dost často pracují hlavně

se a začít využívat mnoho technologií pro vzdálenou

ženy. Za druhé velmi oceňují zjednodušení a úklid

práci vznikla v mnoha firmách. Používají mnoho

v digitálním světě tak, že se mu mohou věnovat co

různých aplikací a začínají se v nich ztrácet. Místo,

SAMA SI NEJRADĚJI ŘÍKÁ

Jak bys nazvala svoji profesi a čím se nejvíc zabýváš?

nejméně, a při tom vše šlape, jak má. Je úžasné, že

aby jim práci usnadnily, leckdy jim ji spíš komplikují.

DIGITÁLNÍ KOUČKA, ALE

Jsem digitální koučka a školím v mnoha oblastech, i odborných. Co

zjednodušení a zavedení systému jim šetří čas a

Pořídili si nástroj, ale neuchopili ho správně. Jako

NEDÁVNO JI NAPŘÍKLAD

mě ale opravdu nejvíc baví, je učit, jak vědomě a zdravě digitální

kapacity a ony tak mohou nabídnout pomoc daleko

kdyby chtěli kopat díru rukojetí lopaty, a ne tou

JEDNA NOVINÁŘKA NAZVALA

technologie používat. Největší „AHA efekt“ totiž zažívají moje klientky,

více lidem. To mě opravdu naplňuje.

kovovou částí.

DIGITÁLNÍ TERAPEUTKOU.

když spolu „uklidíme“ v jejich digitálních světech, ve kterém měly do té

Jaký projekt, na kterém jsi pracovala, ti zatím

Věnuješ se mnoha aktivitám, staráš se o dvě malé

JEJÍ PROJEKT „SMART ŽENA“

chvíle chaos a třeba mu ani moc nerozuměly.

připadá nezajímavější?

děti, jak to všechno zvládáš? Máš nějakou radu

JE ZAMĚŘENÝ PŘEDEVŠÍM

Jak jsi se dostala k projektu Manažerská akademie pro ženy?

Za

NA TO, JAK POMOCT

Před časem jsem na Facebooku zahlédla nabídku s možností se tohoto

spolupráci s lesními školkami. Člověk by si řekl, že

Vlastně se mi zdá, že to někdy moc nezvládám.

ŽENÁM ZORIENTOVAT

projektu zúčastnit, a tak mě napadlo, že se přihlásím. Kromě mých

lesní školka je založená na útěku od technologií

Žádnou zázračnou radu nemám. Sama to řeším

SE V DIGITÁLNÍCH

aktivit digitálního koučování jsem totiž také v zastupitelstvu města a

přísně k přírodě, tak jaký digitální úklid? Jenže právě

prací s vlastní energií. Znamená to, že se ji snažím

TECHNOLOGIÍCH. PŘED ČASEM

věřím, že by mi informace z přednášek v projektu mohly pomoct, jak

proto. V dnešní době už každá společnost musí více

vyvažovat. Když hodně pracuji, snažím se pak na

SE TAKÉ STALA GOOGLE

tohle velké pracovní vytížení zvládnout. Rozhodnutí stát se účastnicí

či méně používat digitální technologie, takže i lesní

nějakou dobu „vypnout mozek“, tedy minimalizovat

CERTIFIED TRAINER.

zároveň vedlo k rozvoji spolupráce s Petrou Petruškovou. Vyplynulo

školka. Ale právě tam jsou lidé, kteří si uvědomují

jakékoliv podněty. To je pro mě třeba procházka

z ní moje mentorování a lektorování v několika projektech Lumpíkova.

hodnotu svého času a práci s technologiemi ho

přírodou nebo sauna.

Je podle tebe rozdíl mezi přístupem mužů a přístupem žen

chtějí věnovat co nejméně. Proto pro ně má moje

Ženy dnes už můžou dělat cokoli a také dělají. Je ale

k využívání digitálních technologií? Jestli ano, tak jaký?

školení velký význam a také efekt, protože všechny

důležité se také na chvílí zastavit a odpočinout si.

Nemám moc ráda takové rozdělování a je velmi těžké to zobecňovat, ale

moje rady dokážou efektivně využít.

poslední

dobu

za

nejzajímavější

považuji

pro ostatní ženy v podobné situaci?

přece jen nějaký rozdíl vidím, a to především v přístupu. Muži většinou
využívají technologie pro ně samé, chtějí jim detailně rozumět, bavit se
a hrát si s nimi. Ženy se ptají, jak jim můžou pomoct zjednodušit život.
Tedy přistupují k nim praktičtěji. Nezajímá je, jak fungují, ale k čemu
jim budou. Dobře je nastavit tak, aby pracovaly za ně. Na druhou stranu
ženy mají tendenci z nadšení, co všechno mohou využít, zapomínat na
bezpečnost, která je v online světě také velice významná.
Druhá velmi důležitá souvislost je, jak a kdo ženy digitální technologie
učí. Muži většinou vysvětlují IT svým „mužským“ jazykem. Ve firmách,
kde muži předávají své znalosti o digitálních technologiích ženám,
docela často dochází ke vzájemnému nepochopení a nedorozumění.
Věřím, že protože jsem žena, lépe rozumím jejich otázkám, umím se
vcítit do jejich emocí a doptat se na podstatu problému. Prostě mluvím
jazykem jejich kmene. Také společně lépe dokážeme překonat jejich
pochybnosti, případně strach z neporozumění. Moje motto je, že žádná
otázka není hloupá.
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Chcete se stát dokonalou
manažerkou?

Přihlaste se do dalšího běhu kurzu
Manažerské akademie pro ženy
775 204 032

w w w.lumpikov.cz

info@lumpikov.cz
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