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TZ:  Rovnost žen a mužů? Často jen na papíře, připomínají feministky na MDŽ  

„Oživlou statistiku“ znázorňující mizivé zastoupení žen v rozhodovacích pozicích dnes mohli vidět lidé na 
Jungmannově náměstí v Praze. Happening moderovaný herečkou Simonou Babčákovou uspořádala Česká 
ženská lobby ve spolupráci s Fórem 50 % u příležitosti Mezinárodního dne žen. Česká ženská lobby tímto 
netradičním způsobem vybídla českou vládu, aby přijala konkrétní kroky k nápravě – schválila zákon 
zavádějící kvóty na kandidátní listiny a podpořila směrnici Evropské komise o zastoupení žen v dozorčích 
radách firem. Kromě happeningu proběhne v Praze i Brně řada dalších akcí vztahujících se k genderové 
rovnosti a právům žen pod názvem „Oslavte s námi MDŽ jinak“. 

„Ačkoli formální rovnosti před zákonem dosáhly ženy již zhruba před sto lety, její převedení do praxe stále 
pokulhává. Znevýhodněné postavení žen ve společnosti můžeme sledovat v mnoha oblastech, rozdíly 
v odměňování počínaje, násilím na ženách konče. Letos jsme se rozhodli upozornit na oblast, ve které si ČR 
vede dlouhodobě špatně – na nevyvážené zastoupení žen v rozhodovacích a řídících pozicích,“ uvedla 
předsedkyně České ženské lobby, Jana Chržová. 

 Možnosti politické participace žen v České republice skutečně nejsou uspokojivé. V žebříčku Světového 
ekonomického fóra, který hodnotí míru nerovnosti v postavení žen a mužů, jsme v loňském roce skončili 
na 96. místě po boku Indonésie či Ázerbájdžánu. Body nám sráží právě nízká účast žen na rozhodování.  

V Poslanecké sněmovně zasedá 160 mužů a 40 žen (20 %), ve vládě působí 2 ministryně ze 17 členů. 
Podobně je to ve vrcholových manažerských pozicích. Ačkoli ženy tvoří 61 % absolventek a absolventů 
vysokých škol, ve vedení VŠ najdeme pouze 14 % rektorek. V médiích není situace o mnoho lepší – např. ve 
vedení ČT působí 15 mužů a 2 ženy (12 %). Vůbec nejméně žen pak najdeme ve vedení velkých firem – ve 
stovce těch největších působí jen necelých 7 % žen a například představenstvo Hospodářské komory tvoří 
34 mužů a 2 ženy.  

„Nelze říci, že ženy v politice či managementu nejsou proto, že jednoduše nechtějí nebo nejsou dostatečně 
kvalifikované. Spíše než o individuální rozhodnutí a schopnosti konkrétních žen jde totiž o nastavení 
vnějších podmínek, o to, do jaké míry umožňují, aby se ženy ve výše jmenovaných oblastech angažovaly. 
Chybí částečné a flexibilní úvazky, chybí veřejné školky a je zkrátka velmi komplikované sladit rodinný a 
pracovní život. Ženy také naráží na celou řadu předsudků a na podceňování, opakovaně bylo například 
prokázáno, že stejný životopis je hodnocen lépe, je-li pod ním podepsán muž“, shrnuje nejčastější problémy 
politoložka a ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková. 

Česká ženská lobby proto vyzývá českou vládu, aby přijala konkrétní kroky k nápravě – schválila zákon 
zavádějící kvóty na kandidátní listiny a podpořila směrnici Evropské komise o zastoupení žen v dozorčích 
radách firem. 

„Ačkoli kvóty nejsou samospásné a musí být vždy doprovázeny dalšími opatřeními (jako je podpora 
flexibilních úvazků, mentoringové programy atd.), jsou nutným prvotním impulsem, aby strany a firmy 
začaly konečně jednat. Příklady z celého světa jasně ukazují, že bez kvót se nehneme z místa,“ vysvětlila 
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Smiggels Kavková. 

 

Kontakt: 

Jana Smiggles Kavková (email: kavkova@padesatprocent.cz; tel: 608 55 38 25) 
Hana Stelzerová, Česká ženská lobby (email: hana.stelzerova@czlobby.cz; tel: 725 820 266 

 

Historie MDŽ 

V březnu roku 1857 stávkovaly americké ženy z textilních továren za zlepšení pracovních podmínek. Další 
stávkou, spojenou s tímto svátkem, byla stávka švadlen v New Yorku v roce 1908. Ženy požadovaly zkrácení 
pracovní doby, lepší platy, hlasovací právo a ukončení zaměstnávání dětí. Ještě téhož roku, v květnu 1908, 
rozhodla Socialistická strana USA, že Národní den žen připadne na poslední únorovou neděli. O dva roky 
později navrhla Němka Clara Zetkin na konferenci socialistických organizací v Kodani zavedení 
Mezinárodního dne žen jako připomínky demonstrací švadlen v USA. V roce 1911 se poprvé slavil MDŽ v 
Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. Ženy s podporou mužů požadovaly na rozsáhlých demonstracích 
volební právo a konec diskriminace v zaměstnání. Ruské ženy si MDŽ poprvé připomněly v roce 1913. 
V následujícím roce se po celém světě konaly v období kolem 8. března demonstrace proti válce. V únoru 
1917 v Petrohradě vyšly ženy do ulic pod heslem „chléb a mír“. Týden poté byl ruský car donucen abdikovat 
a prozatímní vláda schválila i volební právo žen. Demonstrace se konala 23. února, což připadá na 8. března 
gregoriánského kalendáře. 

V roce 1960 se v rámci oslav 50. výročí MDŽ setkalo na konferenci v Kodani 729 delegátek ze 73 zemí a 
přijaly deklaraci o podpoře politických, ekonomických a sociálních práv žen. OSN oficiálně uznala MDŽ v 
roce 1975. V důsledku toho jej následně přijaly mnohé národní vlády. 8. březen je každoročně výrazně 
připomínán v Evropské unii. 

 

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z 
Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických 
rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum 
a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. 
Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a 
prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, 
která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“ 
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