
Kv!li tomu, 
"e pot#ebuji mít 
$istou lednici, 
p#eci neopustím 
sv!j ideál zm%nit 
sv%t.

Tipy, jak podpo!it "eny v politick#ch 
stranách na komunální úrovni



 „Spousta lidí vás od politiky odradí, pokud si chcete zachovat n!jak" postoj, pokud máte charakter. Politika je obecn! vnímaná jako pok#iven" 
systém, na kterém parazitují velmi vlivné elity, aby prosadily svoje povrchní zájmy, které nemají trval" p#ínos spole$nosti.‘‘ ‚‚A jenom potvrzuji, %e my 
jsme skute$n! experimentáln! zkusili, co to je, kdy% p#ib"vá %en v politice. My máme jenom patnácti$lenné zastupitelstvo, a v dob!, kdy tam za$alo 
b"t p!t, &est, sedm %en, tak se za$ala #e&it úpln! jiná témata ne% p#edtím. P#estali jsme #e&it parkovi&t! a za$ali jsme #e&it po$et d!tí v mate#sk"ch 
&kolkách.‘‘ ‚‚Jsem p#ekvapená tím, jakou pot#ebu zpochyb'ovat se máme my z t!ch zraniteln"ch skupin, kam pat#í i %eny. Ve chvíli, kdy máme n!jaké 
intelektuální kapacity i postavení, které jsme si pracn! vydobyly, tak za$neme pochybovat o na&ich zásluhách. ‚Ud!laly jsme dost a zaslou%íme si 
to? Nejsou ty kvóty nespravedlivé?‘  Tohle nízké sebehodnocení celé té skupiny ni$emu nep#ispívá. V kombinaci se stále paternalistick"m p#ístupem, 
a navíc s tím sexistick"m postojem mnoh"ch mu%( v($i %enám, není pro %eny strategické volit tak opatrnou rétoriku.‘‘ ‚‚Spoustu t!ch mu%( #íká: ‚Ta 
%ena vypadá docela dob#e, tak to bude hloupá,‘ tak to tam mnohdy podprahov! zaznívá.‘ ‚‚Mám pocit, %e se musím jako %ena víc obhajovat. Hlavn! 
co se t"ká rodinn"ch v!cí, nebo u rodi$( p#ítele, kte#í se ptají, kdy budou d!ti a jak to zvládnu, jak chci kandidovat s mal"m dít!tem. Jeho rodi$e u 
m! #e&í v!ci, které u p#ítele ne#e&í.‘‘ „Politika do &kol nepat#í, ale je t#eba mlad"m lidem vysv!tlit, co je to politika a jakou hodnotu m(%e do %ivota 
p#inést.‘‘ ‚‚Zp(sob fungování pro mimopra%ské je takov", %e máme sch(zi dva t"dny po sob!. Pro ty %eny, které mají doma rodiny, malé d!ti nebo 
&kolou povinné d!ti, to znamená, %e t!ch $trnáct dní prost! doma nejsou.‘‘ ‚‚Pak jsem m!la období, kdy% jsem m!la dv! malé d!ti, tak jsem svoji 
$innost ve stran! utlumila, proto%e pro m! nebylo mo%né chodit na sch(ze v &est ve$er. Já jsem prost! ta, kdo uspávala d!ti. A t#eba te) mi p#ipadá 
fajn, %e i n!kte#í kolegové berou svoje d!ti na sch(ze, a d!ti jim tam spí v ko$árku, v nosítkách. Je to ú%asné. ‚‚Bylo velmi p#íjemné to, jak jsme sdíleli 
zku&enosti. P#iznám se, %e m! to pozitivn! nala)uje. Tím, %e máme v na&í politice velice málo %en, tak prost! nemám tolik kolegy', se kter"mi bych 
se mohla bavit o mnoha v!cech.‘‘ „Docela $asto zmi'uji, %e je d(le%ité, abychom se my %eny navzájem podporovaly.‘‘ „Za m! mentoring ur$it! ano, 
u% jsem se ú$astnila mentoringu pro mladé a t#i dny jsem stínovala europoslance. Pochopila jsem, jak funguje v"bor nebo pracovní skupiny, m!la 
jsem mo%nost se setkat s tím politikem a s cel"m sekretariátem.‘‘ ‚Mentoring dává velk" smysl, dostala jsem od star&ích spousty %ivotních zku&eností, 
i kdy% n!které v!ci si $lov!k musí za%ít.‘‘ ‚‚Mo%ná to #eknu tvrd!, ale opravdu jsou v politick"ch stranách ta mu%ská bratrstva, kde ti pánové spolu 
chodí do hospod a na ty tenisy a golfy a tam si v&echno domlouvají. A vy, kdy% k té práci máte je&t! i rodinu, tak nemáte $as n!kde po nocích chodit 
po vinn"ch sklepech a podobn!. A tam se to skute$n! dojednává.‘‘ ‚‚Ten p#edvolební rok byl stra&n", prost! ka%d" je ka%dému vlkem, i v té vlastní 
stran!, ka%d" hraje sám za sebe. To mne zasko$ilo, nebyla jsem na to p#ipravená.‘‘ „Pro m! je v tuhle chvíli nejv!t&í bariéra, %e je moje téma nebude 
v(bec zajímat. Mám to v(bec #íct? Mám se v(bec o to sna%it, kdy% to pro tu v!t&inu v zastupitelstvu není tak d(le%ité téma jako pro m!? A tohle 
bezprost#edn! souvisí s po$tem %en v zastupitelstvu.‘‘ „Spousta lidí vás od politiky odradí, pokud si chcete zachovat n!jak" postoj, pokud máte 
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Projekt podpo!ila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens 
Fund, jeho" cílem je podpora ob#anské spole#nosti a posílení kapacit 
neziskov$ch organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu 
ob#anství a pomoc znev$hodn%n$m skupinám. Program Active Citizens 
Fund vstoupil do &eské republiky v zá!í roku 2019 s cílempodpo!it 
neziskové organizace nehled% na jejich velikost a zku'enosti. V &eské 
republice jej spravuje konsorcium, které tvo!í Nadace OSF, V$bor dobré 
v(le – Nadace Olgy Havlové a Skautsk$ institut. Program je realizován 
v rámci Fond( EHP a Norska 2014–2021. Prost!ednictvím Fond( EHP 
a Norska p!ispívají státy Island, Lichten'tejnsko a Norsko ke sni"ování 
ekonomick$ch a sociálních rozdíl( v Evropském hospodá!ském prostoru 
(EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropsk$mi státy. D(le"it$m posláním 
programu je také spolupráce mezi &eskou republikou a dárcovsk$mi státy. 
Jde o spolupráci mezi #esk$mi neziskov$mi organizacemi a organizacemi 
z Islandu, Lichten'tejnska a Norska.
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Rovnost !en a mu!' zd'raz$uje Ústava )R jako jeden ze základních 
princip' demokratického uspo#ádání. Nem%la by b(t a v%t*inou ani 
není v rozporu s v(chodisky r'zn% ideov% orientovan(ch politick(ch 
stran. Liberální strany zd'raz$ují rovnost p#íle!itostí, nem%ly by tedy 
dopustit, aby pouh( fakt, !e je n%kdo !ena, podstatn% sní!il jeho mo!-
nosti ovliv$ovat politiku. Konzervativci v!dy preferovali konkrétní 
individuální pomoc „siln%j*ích“ „slab*ím“ p#ed plo*n(mi opat#eními, 
m%li by se tedy sna!it odspodu, aktivitou jednotliv(ch &len' pomáhat 
zv(*it participaci !en v politice. Socialisté v%#í, !e lidé si mají b(t rovni 
a stát to má pomoci zajistit, m%li by proto v tomto smyslu interpelo-
vat r'zné státní instituce a jít sami p#íkladem.

V(*e zmín%né se projevuje na celostátní úrovni, a tím spí*e by m%lo 
platit i na úrovni komunální, kde ideové zakotvení není tak zásadní 
a politické strany se mohou na podpo#e !en vzájemn% jednodu*eji 
domluvit. )eské i zahrani&ní politické strany ve snaze #e*it nerovné 
postavení !en a mu!' v politice sahají k r'zn(m opat#ením, která jsou 
zpravidla v souladu s jejich programov(mi hodnotami a principy. 
V následující &ásti si p#edstavíme konkrétní nástroje odstra$ování ne-
rovnosti !en a mu!' v politice v&etn% p#íklad' dobré praxe z &eského 
i evropského prost#edí.

Opat#ení, která zde prezentujeme, by m%la slou!it jako inspirace, ale 
je samoz#ejm% vhodné si je p#izp'sobit tak, aby dob#e fungovala 
uvnit# té které strany. Není nutné vyu!ít v*echna opat#ení najednou, 
pro za&átek je naopak vhodné vybrat si pouze ty nástroje, které jsou 
nejvíce pot#eba.
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Podpora zájmu !en a dívek 
o komunální politiku (databáze)

Chce-li mít strana vyrovnané zastoupení !en 
a mu!' ve sv(ch #adách, na kandidátkách i ve 
volen(ch orgánech, sama by se m%la cílen% 
zam%#ovat na vyhledávání a oslovování !en. 
Databáze potenciálních kandidátek m'!e 
pomoct zamezit námitkám, které se odvolá-
vají na nedostatek vhodn(ch kandidátek. Je 
mo!né v ní rychle a efektivn% vyhledat vhodné 
uchaze&ky na nabízené posty &i politické funkce 
z #ad &lenek dané politické strany. Ka!d( záznam 
o kandidátce by m%l obsahovat vzd%lání, kom-
petence a zku*enosti dané osoby.

I
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PODPORA ZÁJMU +EN A DÍVEK O KOMUNÁLNÍ POLITIKU
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Cílené oslovování !en a jejich nábor m'!e b(t sou&ástí obsáhlej*í mediální stra-
tegie nebo strategie #ízení vn%j*ích vztah' stran. Politické strany si &asto st%!ují, 
!e mají ve svém st#edu jen málo &lenek, které by stály o politické funkce, a !e 
!eny obecn% jeví o politiku mal( zájem1. Ale jejich vysoká anga!ovanost nap#íklad 
v neziskovém sektoru ukazuje opak – !eny o v%ci ve#ejné zájem projevují a jsou 
v této oblasti úsp%*né. Problém tedy neb(vá v nedostatku !en v &lensk(ch základ-
nách, ale v tom, aby byly !eny vhodn% motivovány k tomu se anga!ovat. Nechu" 
b(t aktivní v politice u !en m'!e b(t zp'sobena sou&asn(mi tématy, kter(mi 
se politika zab(vá, ale také agresivními praktikami, jich! se v politick(ch kruzích 
b%!n% u!ívá. Je proto v(zvou pro politické strany, aby #e*ily témata blízká !enám, 
kultivovaly politické prost#edí a daly !enám najevo, !e o n% stojí. To, co získají, bude 
jist% nejen vy**í zastoupení politi&ek, ale obecn% pest#ej*í reprezentace r'zn(ch 
skupin ve sv(ch #adách, co! jim umo!ní oslovení *ir*ího spektra voli&stva.

V databázi jsou registrovány !eny, p"ípadn# dal$í p"íslu$níci a p"íslu$nice 
znev%hodn#n%ch skupin, které mají zájem o ve"ejnou &i politickou funkci. 
V registru by m#ly b%t uvedeny jejich profesní zku$enosti, kompetence, 
dovednosti, dosa!ené vzd#lání a  jejich cíle, tedy o jakou funkci mají zá-
jem. Vhodné je &lenit osoby podle obor' &i oblastí, pro n#! mají dané 
osoby vhodné kompetence. Databáze m'!e pomoci také jako dopl(ující 
opat"ení ke kvótám.

1 Na téma ne/zájmu !en o politiku se zam%#oval v(zkum ve#ejného mín%ní proveden( v roce 2015 
Sociologick(m ústavem AV )R. Záv%re&ná zpráva M. Vohlídalové „+eny a mu!i v rovnováze“ je 
dostupná online: http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/vyzkumna-
zprava-z-dotaznikoveho-setreni_postoje-verejnosti-k-pusobeni-zen-v-politice.pdf

„Na dobrovolnické úrovni u! jsem p"sobila, 
u! #ty$i roky p$ed tím jsem chodila na rad-
nici a n%jak&m zp"sobem se sna!ila ovlivnit 
chod m%sta, ale zjistila jsem, !e ten aktivis-
mus prost% nesta#í. Pokud chci n%co reáln% 
ovlivnit, tak musím jít do té politiky vylo!en% 
ak#n%ji.“

‚‚Cht%la jsem b&t na druhé stran% barikády. 
Cht%la jsem b&t spojka a p$edávat lidem 
informace. Pak jsem si $ekla, !e je sice hezké 
lidi informovat, ale bylo by dobré 
mít i moc to m%nit.‘‘
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Transparentní vnitrostranická 
pravidla 

Je !ádoucí, aby m%la strana jasn% stanovená 
transparentní pravidla, která dávají v*em *anci 
zapojit se. Tato pravidla zamezují diskriminaci 
a myslí na ty, kte#í a které mohou b(t znev(-
hodn%ni &i znev(hodn%ny.

II
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Jasn% de,novaná a transparentní pravidla v rámci strany posilují vnitrostranic-
kou demokracii a p#edstavují základ pro rovn( p#ístup jak mu!', tak !en k vole-
n(m a vedoucím pozicím. Formalizace postup' uvnit# strany je v*ak d'le!itá pro 
v*echny, kte#í a které nemají p#ím( p#ístup k moci. Omezí tvorbu mocensk(ch klik 
a neformálních sítí ovládan(ch jednou skupinou &i jednotlivcem, co! prosp%je 
demokratick(m princip'm uvnit# strany. Formalizace obohacuje jakékoli jednání 
o pohled skupin, které jsou zpravidla z neformálních mocensk(ch struktur vylou-
&eny. T%mito vylou&en(mi skupinami jsou velmi &asto !eny, ale také nap#íklad 
mladí lidé. 

Klí&ové je v tomto ohledu p#edev*ím nastavení transparentního v(b%ru kandi-
dát' a kandidátek. Pokud nejsou kritéria jasn% stanovena, hrozí riziko, !e v(b%r 
neprob%hne na základ% schopností a zku*eností, ale pouze na základ% toho, „kdo 
se s k(m zná“. 

U!ite&né je u!ívat nap"íklad anonymní !ivotopisy, kde uchaze& &i ucha-
ze&ka uvádí pouze své profesní zku$enosti – bez uvedení jména, rodin-
ného stavu &i data narození. V neposlední "ad# je podstatné, aby byla 
transparentní i pravidla, jak jsou rozd#lovány )nan&ní zdroje ve stran#.     

‚‚Mo!ná to $eknu tvrd%, ale opravdu jsou v politic-
k&ch stranách ta mu!ská bratrstva, kde ti pánové 
spolu chodí do hospod a na ty tenisy a golfy a tam 
si v'echno domlouvají. A vy, kdy! k té práci máte 
je't% i rodinu, tak nemáte #as n%kde po nocích 
chodit po vinn&ch sklepech a podobn%. A tam se 
to skute#n% dojednává.‘‘

‚‚Ten p$edvolební rok byl stra'n&, prost% ka!d& je 
ka!dému vlkem, i v té vlastní stran%, ka!d& hraje 
sám za sebe. To mne zasko#ilo, nebyla jsem na to 
p$ipravená.‘‘

„Pro m% je v tuhle chvíli nejv%t'í bariéra, !e je moje 
téma nebude v"bec zajímat. Mám to v"bec $íct? 
Mám se v"bec o to sna!it, kdy! to pro tu v%t'inu 
v zastupitelstvu není tak d"le!ité téma jako pro 
m%? A tohle bezprost$edn% souvisí s po#tem !en 
v zastupitelstvu.‘‘
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Mentoring 

Zku*ené politi&ky solidárn% vyhledávají 
a vedou nové, mén% zku*ené !enské 
kolegyn%.

III
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MENTORING

17 

Jednou z osv%d&en(ch metod, jak posílit pozici !en v politické oblasti, je mento-
ring. Tento zp'sob neformálního vzd%lávání se dostal do politiky z ekonomické 
sféry. Velmi zjednodu*en% #e&eno se jedná o vztah u&itelky a !ákyn%, kde zku*e-
n%j*í kolegyn% (mentorka) p#edává své zku*enosti mén% zku*ené &i za&ínající po-
liti&ce (mentee, tj. aspirantce). Jde tedy o osobní zp'sob p#edání zku*eností, kdy 
aspirantka tráví s mentorkou ur&it( p#edem sjednan( &as a b%hem této doby je 
zasv%cována do politické praxe. Nemusí se jednat pouze o otázky politické, m'!e 
jít i o rady a sdílení ryze praktick(ch strategií a dovedností, jak se jako !ena v poli-
tice neztratit. 

Aspirantce mentoring umo!(uje získat ryze praktické zku$enosti a po-
znat prost"edí politického !ivota. Je na dohod# obou stran, jak rozsáhlá 
a podrobná taková praxe bude. Odm#nou pro mentorku je na druhou 
stranu nejen aspirant&ina p"ípadná do&asná v%pomoc, ale i obohacení 
vlastního politického !ivota o nov% pohled, zku$enosti a nápady. 
    

„Za m% mentoring ur#it% ano, u! jsem se 
ú#astnila mentoringu pro mladé a t$i dny 
jsem stínovala europoslance. Pochopila 
jsem, jak funguje v&bor nebo pracovní sku-
piny, m%la jsem mo!nost se setkat s tím 
politikem a s cel&m sekretariátem.‘‘

‚‚Mentoring dává velk& smysl, dostala jsem 
od star'ích spousty !ivotních zku'eností, 
i kdy! n%které v%ci si #lov%k musí za!ít.‘‘
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Sí*ování

Navazování kontakt' a spolupráce mezi 
!enami. Mu!i vzhledem k odli*n(m &asov(m 
mo!nostem a stále v(hodn%j*ímu postavení 
v politice &ast%ji vytvá#ejí neformální sít%, kde 
sdílejí kontakty a informace. +eny se v politice 
spojují v(razn% mén% &asto, cílené sí"ování jim 
proto pomáhá vytvo#it &i roz*í#it si sí" kontakt'.

IV
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Dal*í metodou, která je velmi podobná mentoringu, je sí"ování. Na rozdíl od 
vztahu zku*en%j*í a mén% zku*ené politi&ky jsou vztahy p#i sí"ování zalo!eny spí*e 
na vrstevnickém sdílení. V%t*í &i men*í skupina !en se pravideln% st(ká – osobn%, 
telefonicky &i elektronicky. Cílené setkávání !en reaguje na skute&nost, !e !eny 
mají v pr'm%ru mén% volného &asu ne! mu!i. Nap#íklad v )eské republice tráví 
ekonomicky aktivní !eny neplacenou prací v domácnosti a! 28 hodin t(dn% (tj. 0,7 
pracovního úvazku navíc ke svému zam%stnání), zatímco mu!i v pr'm%ru pouze 
15 hodin1. 

Jedním z d'le!it%ch p"ínos' je sdílení informací a zku$eností. Zárove( se 
vytvá"í kolegialita a vzájemná podpora !en ve skupin#. V pokro&ilej$í fázi 
lze sít# vyu!ít i k vytvá"ení strategick%ch postup' p"ímo zam#"en%ch na 
dosa!ení speci)ck%ch cíl'.
 
    

2 Vohlídalová, M. „Mu!i, !eny a neplacená práce v domácnosti v &íslech“. In Hornová, M. (ed.) Pe&uj 
a vype&eme t%: zpráva o neplacené práci v )R, Praha: Gender Studies, o.p.s., 2012. Dostupné online:
<http://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/hbs_pecuj_a_vypeceme_
te_zprava_o_neplacene_praci_v_cr_pdf_web.pdf#page=41>
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‚‚Bylo velmi p$íjemné to, jak jsme sdíleli 
zku'enosti. P$iznám se, !e m% to pozitivn% 
nala(uje. Tím, !e máme v na'í politice velice 
málo !en, tak prost% nemám tolik kolegy), 
se kter&mi bych se mohla bavit o mnoha 
v%cech.‘‘

„Docela #asto zmi)uji, !e je d"le!ité, aby-
chom se my !eny navzájem podporovaly.‘‘

2
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Opat"ení umo!(ující slad#ní 
politické kariéry, osobního 
a rodinného !ivota  

Strana se zavazuje neorganizovat sch'ze 
v pozdních ve&erních hodinách, zajistí &len'm 
a &lenkám hlídání d%tí b%hem sch'zí, umo!ní 
komunikaci p#es internet apod.

V
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Jednou z nejv%t*ích bariér pro v%t*í zapojení !en do politiky je skute&nost, !e 
politika a práce v politick(ch stranách je uspo#ádána zp'sobem, kter( vyhovuje 
osobám nepe&ujícím o rodinu.  V )eské republice jsou to stále !eny, které jsou 
vnímány jako ty, které jsou zodpov%dné za pé&i o rodinu a d%ti. Tato bariéra je 
p#eká!kou pro samotné politi&ky, které se &asto i samy obvi$ují z nedostate&né 
pé&e o d%ti a domácnost. Nez#ídka také zapojení !en do politiky zp'sobí problém 
v okolí, které to *patn% p#ijímá a dává to !enám najevo. 

)ast( je i rozdíln( p#ístup médií k politi&kám. P#íkladem toho m'!e b(t, kdy! je p#i 
p#edváno&ním rozhovoru s politi&kou pro obecní &asopis tématem místo politiky 
pe&ení cukroví. Politik' se v*ak na jejich zapojení do pé&e o rodinu a domácnost 
nikdo neptá, by" v%t*ina z nich má také rodinu a d%ti. Pro mnohé !eny je také 
fyzicky nemo!né b(t v rámci strany aktivní, proto!e na&asování porad, sch'zí &i 
jednání je p#izp'sobeno modelu, v n%m! politicky aktivní osoba o d%ti a domác-
nost nepe&uje.

Pokud chce politická strana p"ilákat nap". !eny pe&ující o d#ti, musí se 
strana p"izp'sobit jejich pot"ebám. Velkou v%hodou komunální politiky 
je fakt, !e !eny nemusí dojí!d#t z velké vzdálenosti do hlavního m#sta, 
nap". do parlamentu nebo stranické centrály. Strany mohou u&init mnoho 
vst"ícn%ch krok' – zru$it no&ní a víkendové sch'ze, p"ipravit v dob# 
sch'zí hlídání pro d#ti, vyhradit v prostorách sídla politické strany &i 
instituce d#tsk% koutek. +enám, které pe&ují o d#ti, pom'!e i to, pokud 
budou v$echna rozhodnutí &in#na v rámci o)ciálních struktur, nikoliv b#-
hem neo)ciálních p"íle!itostí, jako jsou setkání v barech, p"i sportovních 
zápasech nebo dokonce v saun#, kter%ch se !eny, pokud pe&ují o d#ti, ne-
mohou ú&astnit. 
    

‚‚Zp"sob fungování pro mimopra!ské je 
takov&, !e máme sch"zi dva t&dny po sob%. 
Pro ty !eny, které mají doma rodiny, malé 
d%ti nebo 'kolou povinné d%ti, to znamená, 
!e t%ch #trnáct dní prost% doma nejsou.‘‘

‚‚Pak jsem m%la období, kdy! jsem m%la dv% 
malé d%ti, tak jsem svoji #innost ve stran% 
utlumila, proto!e pro m% nebylo mo!né 
chodit na sch"ze v 'est ve#er. Já jsem prost% 
ta, kdo uspávala d%ti. A t$eba te( mi p$ipadá 
fajn, !e i n%kte$í kolegové berou svoje d%ti 
na sch"ze, a d%ti jim tam spí v ko#árku, 
v nosítkách. Je to ú!asné.
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Vzd#lávání &lenek 
a &len' strany

Strana systematicky vzd%lává své &lenstvo 
v oblasti uplat$ování rovn(ch p#íle!itostí &i 
nediskriminace. Speci,ck(m *kolením strana 
podporuje r'zné znev(hodn%né skupiny.

VI
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Je t#eba opakovan% p#ipomínat d'le!itost vyrovnaného zastoupení !en a mu!' 
proto, aby byla politika demokratická, reprezentovala celé obyvatelstvo obce, 
a tudí! #e*ila témata v*ech ob&an'. Politické strany mohou po#ádat setkání na roz-
manitá témata t(kající se rovn(ch p#íle!itostí, jako je osv%ta v oblasti genderov(ch 
stereotyp', zvá!ení mo!nosti rozdílného dopadu v*ech p#ijíman(ch opat#ení na 
!eny a mu!e, genderové rozpo&tování, tj. posuzování ve*ker(ch ve#ejn(ch rozpo-
&t' z hlediska dopadu na !eny a mu!e, dále pak sla2ování soukromého !ivota 
s politickou kariérou, prevence sexuálního obt%!ování a dal*í.

Vzhledem k odli$né v%chov# a postavení ve spole&nosti mohou !eny 
pot"ebovat ke vstupu do politiky více motivace. Tu jim m'!e poskytnout 
nap"íklad $kolení zam#"ené na tzv. m#kké dovednosti – prezenta&ní do-
vednosti, argumentaci nebo mediální trénink.

    

„Politika do 'kol nepat$í, ale je t$eba 
mlad&m lidem vysv%tlit, co je to politika 
a jakou hodnotu m"!e do !ivota p$inést.‘‘

‚‚Ráda bych poradila mlad&m !enám, 
kdy! vám nabídnou vy''í místo, v!dycky 
to vezm%te. Stala jsem se nám%stkyní, 
i kdy! mi nikdo nev%$il, !e tam vydr!ím, 
ale osv%d#ila jsem se.‘‘
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Genderov# korektní jazyk

Strana nemá pouze &leny, poslance, místo-
p#edsedy, ale po&ítá ve sv(ch materiálech 
také s &lenkami, místop#edsedkyn%mi, 
poslankyn%mi apod.

VII
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Pokud se hovo#í o politicích, lidé si pod tímto ozna&ením zpravidla nep#edstaví 
!eny, p#itom v komunální politice je zastoupení !en v porovnání s celostátní úrovní 
vysoké. Co si tedy myslet o stranách, které tvrdí, !e by uvítaly v%t*í po&et !en, ale 
hovo#í pouze o &lenech své strany? Pou!ívání genderov% korektního jazyka se 
m'!e zdát malicherné, ale je nutné si uv%domit, !e jazyk ovliv$uje na*e my*lení. 
V(zkumy potvrzují, !e p#i pou!ívání generického maskulina, tedy zobec$ujícího 
mu!ského oslovení jak pro !eny, tak pro mu!e, si lidé vybaví pouze nebo mnohem 
spí*e mu!e. 

Pou!ívání genderov# korektního jazyka (tj. nejen mu!ského rodu, ale 
vyjmenování obou rod' – nap". &lenové a &lenky) pomáhá p"edcházet 
situacím, kdy se n#které !eny necítí osloveny a za&len#ny. Genderov# 
korektní jazyk m'!e b%t zakomponován jak do vnitrostranick%ch do-
kument', tak do p"edvolebních program' &i p"i komunikaci sm#rem 
k voli&stvu. M'!e se ale také v!ít jako sou&ást neformální vnitrostranické 
kultury, kterou si dobrovoln# buduje &lenstvo politické strany.

 
    

‚‚Byla jsem jediná !ena v rad%, kdy! starosta 
zahájil slovy: ‚Tak pánové za#neme.‘ ‘‘

‚‚To se odrá!í na otázkách, které my !eny 
v politice dostáváme. Kdy! je n%jak& 
rozhovor, tak se noviná$ té politi#ky zeptá: 
‚Jak to zvládáte s t%mi d%tmi?‘. Zatímco 
mu!e v mém v%ku, kter& je v politice a má 
taky t$i d%ti, tak se na to nikdo nezeptá.‘‘
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D'sledné potírání sexuálního 
obt#!ování &i projev' sexismu 

Základním p#edpokladem je uv%dom%ní si 
samotného problému a *í#ení osv%ty zam%-
#ené na tyto jevy uvnit# strany. Dále je vhodné 
vytvo#it strukturu, která se bude této proble-
matice v%novat – nap#. ur&it osobu, která bude 
v prevenci t%chto jev' vy*kolena a bude v této 
oblasti kompetentní, tak!e se na ni mohou 
&lenové a &lenky obracet v p#ípad%, !e se stali/y 
ob%"mi diskriminace, obt%!ování &i sexismu.

VIII
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Místní organizace strany by m%la vytvo#it mechanismus, kter( umo!ní hlásit a #e*it 
p#ípady sexuálního obt%!ování.)lenové a &lenky by m%li b(t nap#íklad informo-
váni, na koho se v takov(ch p#ípadech mohou obrátit. V ideálním p#ípad% by m%la 
místní organizace pou!ívat stranick( etick( kodex, z n%j! vypl(vá, !e sexuálního 
obt%!ování je nep#ijatelné a jeho v(skyt se nebude tolerovat. 

Postava d'v%rníka &i d'v%rnice, na kterou by se mohly obrátit osoby v p#ípad%, 
!e se stanou ob%tí diskriminace, sexuálního &i jiného obt%!ování, by m%la b(t tzv. 
dvojitou funkcí, kdy by tuto pozici zastával jak mu!, tak i !ena. 

Taková funkce by m#la b%t obsazena na základ# hlub$í znalosti vztah' 
v místní organizaci a m#ly by ji vykonávat osoby, které se t#$í obecné 
d'v#"e. D'le!ité je d'v#rníka a d'v#rnici dob"e pro$kolit v oblasti nega-
tivních sociálních jev' a krizové komunikace, p"ípadn# v základech kri-
zové intervence. Náplní této role m'!e b%t nejen vyslechnutí p"ípadn%ch 
stí!ností, ale také aktivní nalézání p"í&in kup". d'vod' k odchodu ze stra-
nické organizace.

 
    

‚‚Spoustu t%ch mu!" $íká: ‚Ta !ena vypadá 
docela dob$e, tak to bude hloupá,‘ tak to 
tam mnohdy podprahov% zaznívá.‘‘

‚‚Mám pocit, !e se musím jako !ena víc 
obhajovat. Hlavn% co se t&ká rodinn&ch 
v%cí, nebo u rodi#" p$ítele, kte$í se ptají, 
kdy budou d%ti a jak to zvládnu, jak chci 
kandidovat s mal&m dít%tem. Jeho rodi#e 
u m% $e'í v%ci, které u p$ítele ne$e'í.‘‘
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Zviditeln#ní !ensk%ch 
kandidátek a korektní 
zp'sob jejich prezentace 

Strana oce$uje práci !en uvnit# strany 
a propaguje jejich obsazování do stranick(ch 
funkcí. Strana ve své p#edvolební kampani 
v%nuje dostatek prostoru kandidátkám 
a zviditel$uje je.

IX
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)etné politologické v(zkumy ukazují, !e !eny &asto vykonávají práci ve stranickém 
zázemí, která je mén% vid%t a hlavn% je nakonec prezentována mu!i. V(sledkem 
toho je, !e se p#i rozd%lování stranick(ch funkcí nebo p#edních míst na kandidát-
ních listinách na !eny zapomíná. 

Velmi &asto je kampa$ zam%#ena zejména na &elné kandidáty, jimi! jsou v%t*inou 
mu!i. Pro vy**í zastoupení !en a zlep*ení jejich postavení v politice je d'le!ité jít 
proti trendu tzv. „zneviditel$ování“ !en. Politické strany mohou cílen% upozor$o-
vat na kandidátky, co! jim také zajistí pozornost *ir*ího a rozmanit%j*ího spektra 
voli&stva. Prezentace kandidátek by v*ak v!dy m%la b(t korektní – tj. m%la by v!dy 
p#edstavovat kandidátku a její politick( program. Stereotypní &i sexistická prezen-
tace politi&ek m'!e sice krátkodob% zaujmout, z dlouhodob%j*ího hlediska v*ak 
stranu spí*e po*kozuje.

Po volbách je u!ite&né získat zp#tnou vazbu v rámci strany, p"ípadn# 
i od voli&' a voli&ek, jestli prezentaci !ensk%ch kandidátek a p"edvolební 
kampa( hodnotili jako genderov# citlivou. V p"ípad# negativní odpo-
v#di by m#la strana re,ektovat tyto v%hrady p"i vypracování budoucí 
volební strategie. Politická strana, která je !enám otev"ená, si t#chto roz-
díl' v$ímá, oce(uje ve"ejn# i práci v zázemí a dbá na to, aby nebyly práce 
a funkce ve stran# rozd#lovány stereotypn# podle pohlaví, ale p"edev$ím 
na základ# individuálních schopností a dovedností. V rámci vnitrostra-
nick%ch voleb pak dbá na zviditeln#ní vlastních !ensk%ch kandidátek. 
D'le!itost tohoto kroku spo&ívá i v tom, !e se kandidující !eny, které jsou 
vid#t, stávají politick%mi vzory dal$ích !en a dívek, a pomáhají tak nabou-
rávat p"edstavu o politice jako!to &ist# mu!ské domén#. 
    

‚‚Jsem p$ekvapená tím, jakou pot$ebu zpochyb)o-
vat se máme my z t%ch zraniteln&ch skupin, kam 
pat$í i !eny. Ve chvíli, kdy máme n%jaké intelek-
tuální kapacity i postavení, které jsme si pracn% 
vydobyly, tak za#neme pochybovat o na'ich 
zásluhách. ‚Ud%laly jsme dost a zaslou!íme si 
to? Nejsou ty kvóty nespravedlivé?‘  Tohle nízké 
sebehodnocení celé té skupiny ni#emu nep$ispívá. 
V kombinaci se stále paternalistick&m p$ístupem, 
a navíc s tím sexistick&m postojem mnoh&ch mu!" 
v"#i !enám, není pro !eny strategické volit tak 
opatrnou rétoriku.‘‘

‚‚Moje zku'enost byla taková, !e v dob%, kdy m%la 
na'e strana 'anci získat hodn% míst, tak u! si to 
pánové dop$edu rozd%lili a nám !enám dali spí' 
role toho k$oví. Já jsem se nakonec dostala do par-
lamentu jen díky tomu, !e m%la na'e strana velmi 
dobr& volební v&sledek a nikdo nepo#ítal s tím, !e 
by moje místo bylo volitelné.‘‘
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Spolupráce s ob&anskou 
spole&ností (NNO)

Politická strana spolupracuje s odborníky 
a odbornicemi p'sobícími v  nevládním 
sektoru a vyu!ívá jejich zku*eností s podporou 
rovnosti !en a mu!' v politice.

X
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SPOLUPRÁCE S OB)ANSKOU SPOLE)NOSTÍ

45 

V n%kter(ch p#ípadech, zejména pokud strana s prosazováním rovnosti !en 
a mu!' teprve za&íná, je vhodné vyu!ít externí odbornou spolupráci. Odborníci 
a odbornice mohou pomoci s provedením genderového auditu, vytvo#ením 
plánu na podporu rovnosti !en a mu!' nebo se spu*t%ním vzd%lávacího &i men-
toringového programu.

V -eské republice se p"ímo na téma podpory rovnováhy !en a mu!' 
v politice zam#"uje nezisková organizace Fórum 50 %. Ta krom# vzd#-
lávání politi&ek &i organizace nadstranického sí*ování politi&ek spustila 
i pilotní mentoringov% program mezi &esk%mi politi&kami. 

    

 „Spousta lidí vás od politiky odradí, pokud 
si chcete zachovat n%jak& postoj, pokud 
máte charakter. Politika je obecn% vnímaná 
jako pok$iven& systém, na kterém parazi-
tují velmi vlivné elity, aby prosadily svoje 
povrchní zájmy, které nemají trval& p$ínos 
spole#nosti.‘‘

‚‚A jenom potvrzuji, !e my jsme skute#n% 
experimentáln% zkusili, co to je, kdy! p$ib&vá 
!en v politice. My máme jenom patnácti-
#lenné zastupitelstvo, a v dob%, kdy tam 
za#alo b&t p%t, 'est, sedm !en, tak se za#ala 
$e'it úpln% jiná témata ne! p$edtím. 
P$estali jsme $e'it parkovi't% a za#ali jsme 
$e'it po#et d%tí v mate$sk&ch 'kolkách.‘‘
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to? Nejsou ty kvóty nespravedlivé?‘  Tohle nízké sebehodnocení celé té skupiny ni$emu nep#ispívá. V kombinaci se stále paternalistick"m p#ístupem, 
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&kolou povinné d!ti, to znamená, %e t!ch $trnáct dní prost! doma nejsou.‘‘ ‚‚Pak jsem m!la období, kdy% jsem m!la dv! malé d!ti, tak jsem svoji 
$innost ve stran! utlumila, proto%e pro m! nebylo mo%né chodit na sch(ze v &est ve$er. Já jsem prost! ta, kdo uspávala d!ti. A t#eba te) mi p#ipadá 
fajn, %e i n!kte#í kolegové berou svoje d!ti na sch(ze, a d!ti jim tam spí v ko$árku, v nosítkách. Je to ú%asné. ‚‚Bylo velmi p#íjemné to, jak jsme sdíleli 
zku&enosti. P#iznám se, %e m! to pozitivn! nala)uje. Tím, %e máme v na&í politice velice málo %en, tak prost! nemám tolik kolegy', se kter"mi bych 
se mohla bavit o mnoha v!cech.‘‘ „Docela $asto zmi'uji, %e je d(le%ité, abychom se my %eny navzájem podporovaly.‘‘ „Za m! mentoring ur$it! ano, 
u% jsem se ú$astnila mentoringu pro mladé a t#i dny jsem stínovala europoslance. Pochopila jsem, jak funguje v"bor nebo pracovní skupiny, m!la 
jsem mo%nost se setkat s tím politikem a s cel"m sekretariátem.‘‘ ‚Mentoring dává velk" smysl, dostala jsem od star&ích spousty %ivotních zku&eností, 
i kdy% n!které v!ci si $lov!k musí za%ít.‘‘ ‚‚Mo%ná to #eknu tvrd!, ale opravdu jsou v politick"ch stranách ta mu%ská bratrstva, kde ti pánové spolu 
chodí do hospod a na ty tenisy a golfy a tam si v&echno domlouvají. A vy, kdy% k té práci máte je&t! i rodinu, tak nemáte $as n!kde po nocích chodit 
po vinn"ch sklepech a podobn!. A tam se to skute$n! dojednává.‘‘ ‚‚Ten p#edvolební rok byl stra&n", prost! ka%d" je ka%dému vlkem, i v té vlastní 
stran!, ka%d" hraje sám za sebe. To mne zasko$ilo, nebyla jsem na to p#ipravená.‘‘ „Pro m! je v tuhle chvíli nejv!t&í bariéra, %e je moje téma nebude 
v(bec zajímat. Mám to v(bec #íct? Mám se v(bec o to sna%it, kdy% to pro tu v!t&inu v zastupitelstvu není tak d(le%ité téma jako pro m!? A tohle 
bezprost#edn! souvisí s po$tem %en v zastupitelstvu.‘‘ „Spousta lidí vás od politiky odradí, pokud si chcete zachovat n!jak" postoj, pokud máte 
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