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Převládající firemní kultura
v českých podnicích je nej
většípřekážkoutoho,ženení
více žen v jejich vedení. Ne

všechny firmy totiž vysílají dosta
tečný signál, žeoněvevrcholných
orgánechstojí. „Nemůžemeseuko
nejšit představou, že pouze kvóty
situaci vyřeší. Nutná je systémová
změna,“ říká Pavlína Kalousová,
šéfka nevládní platformy Byznys
pro společnost. Organizace, která
dlouhodobě podporuje diverzitu
vČesku, nyní sestavila první kom
pletní český Index zastoupení žen
v rozhodovacích pozicích.

HN: Překvapily vás něčím výsledky
indexu žen ve vedení společností?
Nad naše očekávání se potvrdilo
poměrně vysoké zastoupení žen
vdozorčích radáchakciovýchspo
lečností.Vprůměruvnichzasedají
téměřdvěpětiny žen (38procent).
Pětinu jich najdete i v představen
stvech.Mysleli jsme, ževysokýpo
díl dam ve vrcholných orgánech
bude spíše záležitostí malých fi
rem, ale ukázalo se, že ani společ
nosti s obratem nad 100 milionů
korunnatomnejsouvůbecšpatně.

HN: Debaty o diverzitě se smrskly
pouze na zavedení kvót pro zastou‑
pení žen ve vrcholných orgánech.
Co pro vás ale diverzita znamená?
Diverzitu rozhodně nevnímám
pouze jako genderové téma, ale
i jako otázku, která se dotýká lidí
všech věkových skupin, občanů
s handicapem, jinou sexuální ori
entací, cizincůadalších.Zaměstna
vatel by měl umět pracovat s růz
nými skupinami lidí a vytvořit ta
kovépracovníprostředí,vekterém
je respektována individualita. Už
dnes zažíváme boj o talenty, který
se vbudoucnu ještě vyostří. Firmy
budou nuceny dívat se i po tako
vých cílových skupinách, se kte
rými dříve nepracovaly. Jen tak si
zajistí, že budou i nadále konku
renceschopné. Zcela se nejen díky
technologiímměnípodmínkytrhu
práce.Mladágeneraceužmáodza
městnavateleúplně jináočekávání.
Mileniáni třeba počítají s tím, že
za svůj život vymění až šest pra
covních kariér.

Pavlína Kalousová, Byznys pro společnost

Stereotypy brzdí ženy v cestě
do vedení. Zboří je mladí manažeři?
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HN:Diverzita je tedy přirozenou re‑
akcí naměnící se podmínkyna trhu.
Proč tedy vůbec zavádět povinné
regulace?
KvótybysevČeskutýkalypouzefi
remkotovanýchnaburze.Těch je 13
apodíl ženv jejichdozorčíchradách
jenaúrovnipěti procent. Spíšenež
pouze diskutovat nad kvótami by
chomalemělihledatdalšíopatření,
která by pomohla napravit situaci
tam,kde jenejhorší akdese takpři
rozeněneděje, tedy i veveřejné sfé
ře.Mámevelmimálodamvpolitice,
přitomjsouto legislativci, kteřípři
jímají zákony a opatření týkající se
i podpory možnosti uplatnění žen
na trhu práce.

HN: Jak si v otázce diverzity stojíme
ve srovnání s ostatními zeměmi?
Debataunás teprve začíná. Zatím
co ostatní evropské země už řeší
jiné aspekty diverzity a primárně
sesoustřeďujínavěkovouneboná
rodnostní otázku kvůli vlnám imi

grace, česká společnost zatím řeší
základní témata, mezi nimi právě
i ženy na trhu práce. Stále máme
z evropských zemí nejdelší mateř
skoudovolenou,nejvícemateksdí
tětem do šesti let mimo trh práce
anedostatekpředškolníchzařízení.
Jenutnézbourat imocnéspolečen
ské stereotypy. Stále slýchám pří
běhy žen, které se rozhodly rychle
poporoduvrátit dopráce aokolím
byly označeny za krkavčí matky.
Chce to systémovou změnu.

HN: Co konkrétně mohou zaměst‑
navatelé dělat jinak?
Jedůležité, abyuvnitřfiremvznik
lootevřené, férovéaflexibilní pro
středí.Otevřenézhlediska respek
tu vůči různým skupinám, férové
s ohledem na odměňování a rov
nostpříležitostí.Pracovní trhmusí
být i více flexibilní. Nemluvím
o zkrácených úvazcích, protože to
není vždy cesta dopředu. Zahra
niční zkušenosti ukazují, že když

jednou začnete pracovat na zkrá
cený úvazek, tak u něj také zůsta
nete.Mnohemdůležitější je forma,
jakou můžete pracovat – z domo
va, odkudkolinebokdykoli během
dne. Tyto tři principy, podpořené
tím, že bychom měli mít národní
strategiipodporyzaměstnavatelů,
povedoukezlepšenípostavenížen.

HN: Vydělávají více firmy, které
podporují diverzitu?
Existují studiemezinárodníchspo
lečností,kterépotvrzují, ženárodní
pobočky, které mají větší diverzi
tu ve vedení,mají i stabilnější eko
nomické výsledky.Dokoncefirmy,
které mají alespoň třetinové za
stoupení žen ve vedení, procházejí
těžkými obdobími, kdy se v oboru
moc nedaří, mnohem efektivněji.
Ženy jsou totiž schopné fungovat
mnohemflexibilněji i intuitivněji.

HN: Umí se ženy dostatečně „pro‑
dat“ a prosadit do vedoucíchpozic?

Stále slýchám
příběhy žen,
které se roz‑
hodly rychle
po porodu
vrátit do prá‑
ce a okolím
byly označeny
za krkav‑
čí matky.
Abychom
změnili vnímá‑
ní společnosti,
potřebujeme
komplexní
systémovou
změnu.

Pavlína Kalousová
Předsedkyně platformy
Byznys pro společnost.
Stála například za vzni-
kem české soutěže TOP
Odpovědná firma a do tu-
zemska přivedla Evrop-
skou chartu diverzity.
Je místopředsedkyní
Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace a je
aktivní v CSR Europe,
evropské platformě pro
společenskou odpověd-
nost se sídlem v Bruselu.
Foto: HN – Jiří Koťátko

Největší překážkou není ani tak
nedostatek příležitostí, ale celko
vě převládající firemní kultura.Ne
všechnyčesképodnikyvysílají do
statečný signál, že ženy ve vedení
chtějí, a ony sedovrcholovýchpo
zic nechtějí drát za každou cenu.

HN: Kdo dá ženám ten prvotní im‑
pulz, že jsou v představenstvech
vítány?
Mladší generace mužů manažerů
kolem čtyřicítky, která je už mno
hem otevřenější. Nemají polarizo
vané vidění, které přisuzuje ženám
jisté charakteristiky. Prototyp dří
vějšího generálního ředitele byl sil
ný muž, který bouchnul do stolu
a všichni se mu podřídili. Moderní
firmy dnes nestojí na tvrdé firem
ní hierarchii, do popředí vystupuje
téma spolupráce. Vidíme to na pří
kladech mezinárodních korporát
níchfirem,kterémajíčlenytýmuro
zesety klidně po světě a i díky tech
nologiímmění způsob i styl práce.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov
tajemníkMMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.
výběrové řízení na obsazení pracovních míst
Vedoucí odboru stavební úřad
Vedoucí odboru životního prostředí
Vedoucí odboru rozvoje a investic
Vedoucí odboru majetku města
Vedoucí odboru kancelář primátora

s místem výkonu práce statutární město Chomutov.
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení
je zveřejněno na internetových stránkách
www.chomutov‑mesto.cz
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Správní rada ústavu Chomutov re:kult, z.ú., vyhlašuje

výběrové řízení na ředitele/
ředitelku zapsanéhoústavu
Chomutov re:kult
Úplné znění oznámení nawww.chomutov-mesto.cz

www.chomutov-mesto.cz

výběrové řízení
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29SpolečnoSt Se 100% účaStí

zahraničního kapitálu zabývající Se
výrobou a montáží plaStových dílů
pro automobilový průmySl

Projektový manager

Požadujeme :
■ SŠ nebo VŠ technického směru
■ Praxe v automobilovém průmyslu
■ Zkušenosti a znalosti se zavedením

projektů až do sériové výroby dle normy
ISO-TS 16949, FMEA, PPAP,APQP,
ISO 9001

■ Znalost výkresové dokumentace
■ Práce na PC, MS Office
■ Znalost AJ nebo NJ na komunikativní

úrovni
■ Řidičské osvědčení skupiny B

vedoucí výroby

Požadujeme:
■ SŠ popř.VŠ vzdělání technického směru
■ Znalost výkresové dokumentace
■ Znalost zpracování plastů a technologie

vstřikování plastů
■ Znalost plánování výroby
■ Praxe na obdobné pozici min. 2 roky
■ Znalost AJ nebo NJ na komunikativní

úrovni
■ Práce na PC,
■ Znalost MS Office, Excel, Word, Outlook
■ Řidičské osvědčení sk. B

Nabízíme:
■ Zajímavou práci
■ Zaměstnání na hlavní pracovní poměr
■ Možnost dalšího vzdělávání a rozšíření

kvalifikace

■ Jazykové vzdělávání
■ Příspěvek na stravování
■ Odpovídající finanční ohodnocení
■ Zaškolení v oboru
■ Mobilní telefon

HPQ – Plast, s.r.o., 463 43 Český Dub, Husova 52, tel.: +420 482 428 663
e-mail: ipetrlakova@hpqplast.cz, www.hpqplast.cz

vypisuje výběrové ř ízení na pracovní poz ice:

zaměstnání – nabízejí

lékař internista nebo
neurolog s atestací
psychiatrická nemocnice brno,
húskova 2, 618 32 brno přijme
do pracovního poměru i na zkrá-
cený úvazek lékaře internistu
nebo neurologa s atestací.
Nástup možný ihned.
informace: osobní oddělení
stehlikova@pnbrno.cz nebo tel.:
548 123 239 paní Stehlíková.

HN048758-2

ceníky
inzerce

PoDmíNky
a Parametry – viz:

www.inzerce.iHned.cz

HN048867

Nejčtenější
ekonomický týdeník
Každý čtvrtek nové číslo

HN048866

jsme s vámi,
ať jste
kdekoliv
HN048868

www.hnpremium.cz

Inzerce


