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Boosting innovation through new cluster 
concepts in support of emerging issues  
and cross-sectoral themes   



GENDER = rod 

společensky utvářené postoje              

a modely chování mužů a žen 



• 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 



• Horizontální x vertikální 

segregace 

• Skleněný strop 

• Skleněný výtah 

• Plán rovnosti žen a mužů 

• Slaďování práce a rodiny 



 



 



Jak jsme na tom v ČR? 
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Zastoupení žen a mužů v zastupitelstvech  

jednotlivých krajů - volby 2012 

 



49 % : 51 % 

 



 



                         Ocenění 

2011: T-mobile Czech Republic a.s.,  

GE Money Bank a.s., Průmstav a.s.  

 

 

 

 

2011: Česká spořitelna a.s., dm drogerie 
markt s.r.o., Softex NCP s.r.o.  



Anticeny 

• Kyselá žába 

M. Topolánek, M. Zapletal, P. Nečas  

 

• Sexistické prasátečko 

2012: Solvina, Vyškovské pivo, Hamé 



• ARR, OP LZZ ESF, 2010 - 2013 
 

• koučing zaměstnavatelů 

• tvorba Plánu prosazování rovných 

příležitostí 
 

• 25 zaměstnavatelů z MSK 

 

anonymita, kódy, mlčenlivost kouče 



 

PROLOMIT VLNY – ZROVNOPRÁVNĚNÍ 

MUŽŮ A ŽEN NA TRHU PRÁCE 

• koalice proEquality – 6 subjektů 
(nevládních, neziskových i komerčních) 

• financováno Iniciativou Společenství EQUAL 

• 2005-2008, území Hl.m.Prahy, území ČR 

• genderové audity – IKEA Praha, Brno, 
Grandhotel Pupp, stavební firma Humpolec, 
nízkoprahové centrum HK, velkoobchod s 
vínem Děčín 



 



Genderově citlivý přístup            

v rozvoji klastrů  

• klastry mají významný podíl trhu práce 

• genderové disproporce existují v EU i ČR 
 

 

 

Gender jako sociální inovace, rezerva LZ, 

využití potenciálu žen 
 

 

• zahraniční zkušenosti, good cases, kvóty 



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 



Průmysl v ČR 

• velká genderová  
   nevyrovnanost 

• fyzicky náročné činnosti 

• kreativní úkoly, návrhy, marketing, kvalita 
 

• 51 % žen v populaci = možné klientky 

• ekonomická síla žen jako zákazníků roste 
 

paradox – i výrobky určené primárně pro 
ženy navrhují převážně muži 

 

 



Strojírenství 

• vlastní výroba např. velkých 
   technologických celků  

• návrhy, CAD, CAM, CAE nástroje 

 

OSTROJ a.s., Opava – 22 % žen v top 

managementu (5:18), věkový ø 34 let (2007) 

 

ø v ČR ve strojírenství ~ 7 % žen ve vedení 

ø ve všech odvětvích ~ 16 %  

 



Automobilový průmysl 

zákazníci autosalonů: 

převážně muži 

ovšem o výběru až v 60%                 

rozhodují ženy 

 

 

Volkswagen MAMA Up 

www.autosalontv.cz/autosalon-44-1/tuning-

pro-maminky 
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Lesnictví 

Účast žen na práci v lese:  

Rumunsko 20 % 

Kanada 14 %  

Německo a Švýcarsko 2,4 % 

 

podmínky pro zaměstnání žen v lesnictví 
budou také součástí certifikace lesů 



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 k usnadnění zařazení v technické 

společnosti, podpora a pomoc při harmonizaci 

profesního a rodinného života – alternativní formy práce 



Diverzita = rozmanitost 

rozpoznávat, uznávat, cenit si  

a využívat unikátní talent          

a přínos všech jednotlivců 



Odlišnosti 

• muži x ženy 

• starší x mladší  

• různé národnosti,  

kultury, zájmy,  

povahy 



Sčítání lidu domů a bytů 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ČR žije o 261 % více cizinců než před deseti 
lety, jejich počet se blíží k půl milionu 

 

Nejpočetnější skupiny  

cizinců v ČR: 

 

Ukrajinci      117 810 

Slováci  84 380 

Vietnamci  53 110 

Rusové  36 055 

Němci  20 780 

Poláci  17 865 

Skupiny cizinců, které se 

nejvíce rozrostly: 

 

Němci  nárůst o 504 % 

Ukrajinci  nárůst o 471 % 

Rusové  nárůst o 368 % 

Slováci  nárůst o 249 % 

Vietnamci  nárůst o 192 % 

 

 



 



Různorodý tým 

• lepší komunikace a spolupráce 

• inovace a kreativita 

• rychlejší řešení problémů 

• pozitivnější a korektnější vztahy 

• vyšší motivace 

• produktivní konkurence 



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 

 

Ivana Mariánková 

mariankova@centrum.cz  

 737 505 288 
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