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GENDER = rod 

společensky utvářené postoje              

a modely chování mužů a žen 



 



 



Kde na škále genderové identity 

jste Vy? 



• Genderové role 

• Genderové stereotypy 

• Gender pay gap 

• Genderový audit 



Rovné příležitosti žen a mužů 

neexistence překážek pro účast na 

ekonomickém, politickém a 

sociálním životě na základě pohlaví 



Jak jsme na tom v ČR? 

 



49 % : 51 % 

 



http://padesatprocent.cz/cz/databaze-expertek-a-politicek/databaze-expertek 

 



                         Ocenění 

2014: GE Money Bank, Česká spořitelna, 
skupina RWE, Magistrát města Mostu 

 

 

 

 

2014: Clearstream Operations Prague, 
Česká spořitelna, Deutsche Börse 
Services, Hennlich s.r.o.  



Anticeny 

• Kyselá žába 

M. Topolánek, M. Zapletal, P. Nečas  

 

• Sexistické prasátečko 

2014: ČSSD Zlín, TOP 09 Havířov, Rádio 

SPIN, levne-krby.eu 





Genderově citlivý přístup            

v rozvoji klastrů  

• sledování úrovně zapojení žen v klastrových 

iniciativách – manažerské a vědecké posty 

• využití tréninků zvyšujících genderovou 

citlivost 

• realizace genderových auditů 

• zavádění plánů rovných příležitostí 

• prosazování vzniku klastrů v odvětvích, kde 

dominují ženy 

• rozvoj klastrových iniciativ v těchto 

odvětvích 



Přínosy uplatňování rovných 

příležitostí 

• efektivnější práce, inovativnější                 

a loajálnější pracovníci 

• udržení a maximální využití LZ 

• zvýšení konkurenceschopnosti v souladu  

s principy EU 

• rozmanitější zákaznické portfolio a průnik 

na různorodé trhy 

• dobrá veřejná pověst a atraktivní reputace 

firmy 

 



Jak na to? 

1. Nerozlišovat 

 

 

 
 

2. Podporovat 

 

nastavit systémy tak, aby odpovídaly 

schopnostem, nikoliv pohlaví či postojům 

- nábor 

- hodnocení 

- personální plánování 

- odměňování 

aktivní podpora žen, pomoc při harmonizaci 

profesního a rodinného života  

      - alternativní formy práce 



http://dobrepraxe.rovneprilezitosti.ecn.cz 

 



http://www.aperio.cz/test-rp/index.htm 

 



Gender v inovacích - 

inovace v klastrech 

• projekt Národní klastrové asociace 

• podpořeno Nadací OSF 

• zahájení 1.12.2014 

• norský partner 

 

• účast 2 klastrů 

• genderové audity 3 firem 



Čtyři roviny diverzity 

 

 

 

Osobnost 

Source: From Lee Gardenswartz and Anita Rowe, Diverse Teams at Work. Burr Ridge, Ill.: Irwin Professional Publishing, 1994. *Internal dimensions and    

external dimensions are adapted from Marilyn Loden and Judy B. Rosener, Workforce America! Homewood, Ill.: Business One Irwin, 1991. 

Organizační dimenze 
Spojení s prací a kariérou 

Externí dimenze 
Vnější znaky různosti 

Interní dimenze  
Vnitřní znaky různosti 

Osobnost 

Na pohled neviditelné 

jako jsou zájmy,   

koníčky, úsilí atp.  



Dovednosti nemají pohlaví 
 

Nezahazujte polovinu 

svých talentů! 



Děkuji za pozornost 
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