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V jednom předešlém zaměstnání 
technického zaměření jsem absol-
vovala velmi nepříjemný telefonát 
s bývalým vedoucím. Nelíbilo se 

mu totiž rozhodnutí, které se mi po táhlém 
sporu podařilo dotáhnout do konce. Začal 
mě poučovat o tom, že jsem neuvedla po-
dle něj správné jednotky, které nebyly navíc 
vůbec podstatné. Jakmile jsem mu odmít-
la vyhovět, řekl mi větu, 
která mi zní v hlavě do-
dnes: „Vy tomu nemůžete 
rozumět. Dejte na muž-
ský pohled na věc.“ Jedna 
má známá zase zaslechla 
úspěšného muže střed-
ního věku, jak s klidem 
hlásal, že by ženu s dí-
tětem do práce nepřijal 
a muži by nabídl i vyšší 
plat. A to je jen zlomek 
toho, čemu my ženy při 
cestě za úspěchem čelí-
me. Proto vznikl projekt 
Žena v zenu, kde se roz-
hodlo promluvit několik 
známých žen a teď se tři 
z nich také s námi podě-
lily o své zkušenosti. 

Je politická konzultantka, PR manažerka, 
zakladatelka Institutu politického mar-
ketingu a projektu Ženský byznys. Zku-

šenosti sbírala v nejvyšších patrech politiky 
Francie i USA. 

Proč jste šla do prostředí, ve kterém převa-
žují muži?
Šla jsem do oboru, který mě bavil, který jsem 
v Česku chtěla posunout a profesionalizovat bez 
ohledu na to, kdo se v něm pohybuje. Celé to 

odstartovalo mým studiem 
politologie, kde mě začaly 
bavit kampaně a politická 
komunikace. V roce 2012 
jsem se dostala na kampaň 
ve Spojených státech, které 
jsou považovány za koléb-
ku profesionálního poli-
tického marketingu. Právě 
tam jsem si řekla, že se chci 
tomuto oboru v Česku vě-
novat. 

Na jaké předsudky jste 
narážela? 
Občas jsem narazila na mu-
že, kteří nebyli ochotni si 
ode mě jakožto od mlad-
ší ženy nechat profesně po-
radit. V rámci naší fi rmy 

K
IPM Consulting připravujeme politické 
strategie, vedeme kampaně nebo děláme 
mediální tréninky. Stalo se mi před něko-
lika lety, že si mě do Poslanecké sněmov-
ny pozvali nejmenovaní politici, kteří 
chtěli poradit. Navzdory mým argumen-
tům ale nebyli příliš otevřeni tomu slyšet 
konstruktivní kritiku. Myslím, že kdyby 
na mém místě byl muž, byly by tyto reak-
ce úplně jiné.

Co vám pomáhá se s tím srovnat? 
Pomáhá mi připomenout si, co všechno 
jsem už zvládla, jaké překážky překonala 
a kam jsem se v životě posunula. Každý 
zažíváme situace, které nás srazí na ko-
lena a často si je bereme osobně. Když si 
zrekapituluji, kde jsem kdysi začínala a co 
se mi podařilo vybudovat, dodá mi to sí-
lu jít dál. To samozřejmě úzce souvisí se 
sebevědomím – věřit si i v případě, kdy 
nám nevěří ostatní. Právě sebevědomí je 
pro mnoho žen kamenem úrazu. Z toho 
důvodu ho ženám pomáháme budovat 
a posilovat v rámci Ženského byznysu, 
který jsem založila, a v rámci projektu 
Akademie profesního rozvoje, který Žen-
ský byznys nabízí. Vyrovnat se s negativ-
ními reakcemi a kritikou mi samozřejmě 
pomáhají mí blízcí, za což jsem velice 
vděčná. Komentáře na sociálních sítích 
většinou nečtu, protože se mnohdy ne-
jedná o konstruktivní kritiku.

 JE ŽENSKÝ PRINCIP V PRÁCI 
VÝHODOU?

Ženskost je v pracovním pro-
středí většinou stereotypně 

vnímána jako slabost, přitom 
to může být naše silná strán-

ka a konkurenční výhoda. Šar-
mantní ženu v zasedačce plné 

mužů určitě nepřehlédnete. 
Dovolím si říct, že se mi to da-
ří. Pokud bych si takzvaně „na-
sadila kalhoty“ a jednala jako 

muž, už to nebudu já a nebude 
to autentické. A právě v auten-

ticitě je síla. V práci se skvěle 
doplňujeme s kolegou, který 

můj ženský princip vyvažuje. Já 
jsem empatická, umím jednat 
s lidmi a on je zase analytický.

Každá žena, která se 
odvážila realizovat své 
sny a ambice, se někdy 
setkala s odmítnutím 
nebo narážkami na své 
ženství. To s námi 
dokáže pěkně zamávat 
a někdy dokonce 
i umlčet.
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A L Ž B Ě T A  K R Á L O V Á  ( 3 3 ) , 

P O L I T I C K Á  K O N Z U L T A N T K A :

 „NECHTĚLI SI ODE 
MĚ NECHAT PORADIT.“
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Debutovala ve dvaadvaceti letech ve fi l-
mu Účastníci zájezdu, má za sebou 
spoustu úspěšných rolí a dnes je ta-

ké maminkou dvou malých holčiček. Po-
znala ale i odvrácenou tvář popularity. Do-
dnes má na talíři, že ve fi lmu ukázala poprsí 
a klidné vody rozvířila také intimní fotkou 
z domácího porodu na sociálních sítích.

Jakým předsudkům čelíte kvůli 
popularitě? 
Myslím si, že ženy, které se prosadily v tom, 
co se asi dá nazvat jako český showbyznys, 
čelí předsudkům ve chvíli, kdy projeví něja-
ký okrajový názor. Účinkujeme v zábavním 
průmyslu, který musí umět oslovit celé spek-
trum společnosti a který má především bavit, 
ne podněcovat diskusi. U mužů je to, myslím, 
jinak. U těch se naopak předpokládají jasné 
a pevné postoje. Ode mě se ale očekává, abych 
byla ve veřejném životě stejně zábavná, unylá, 
spanilá, jako jsem prezentována v televizi. 

Setkala jste se s narážkami na vzhled? 
Naše tělo je náš řemeslný nástroj a je před-
mětem neustálého hodnocení. Při vstupu 
do prostředí, kde množství a druh vaší prá-
ce určuje váš vzhled, s tím musíte počítat. 

„MUŽI NEVZBUZUJÍ TOLIK NEGATIVNÍCH EMOCÍ.“
U velké části začínajících herců a hereček 
rozhoduje vzhled více než talent. Televizní 
režiséři a producenti je posuzují z fotografi í 
a pak podle krátkých výstupů na castingu. Je 
to nesmírně konkurenční prostředí.

Co vám pomáhá vyrovnat se s kritikou?
Negativní výlevy jsou nevyhnutelné a nutné, 
stejně jako plevel nebo špatné počasí. Pokud 
se objeví, je to signál, že vše je v pořádku. 
Kdyby zmizely negativní komentáře ze soci-
álních sítí, asi by to znamenalo, že je víc než 
polovina uživatelů přestala používat. Musím 
říct, že jsem příjemcem v naprosté většině 
případů vstřícné a podpůrné zpětné vazby 
a s těmi, kteří mě sledují, komunikuji na vel-
mi vstřícné vlně.  

Cítila jste se někdy ve své profesi oproti 
mužům znevýhodněna? 
Nedávno jsem přemýšlela o tom, 
kolik žen je tváří nějakého vel-
koformátového zábavného po-
řadu, jako je třeba MasterChef, 
Tvář, Máme rádi Česko atd. Osob-
ně si myslím, že ten nepoměr je 
dán tím, že muži jsou pro větši-
novou společnost přijatelnější, 

O FOTCE Z DOMÁCÍHO PORODU
Kdybych svůj porod tajila, určitě by se 
objevily nejrůznější fabulace a já bych 
musela vlastní pravdu držet pod po-

kličkou jako nějaké tajemství, za které 
bych se měla stydět, případně se asi 

rovnou všem omluvit. To je zvrácené, 
tísnivé, takový asi byl život v totalitě. 
Opět se musím přiznat, že v poměru 
99 : 1 převládaly velmi pozitivní re-

akce. Překvapilo mě to, asi 
i dojalo. Opravdu mnoho 
žen, a mluvím o stovkách, 
mi začalo posílat své po-

rodní příběhy a děkova-
ly mi, že jim můj postoj 

dodal sebedůvěru.

K R I S T Ý N A  L E I C H T O V Á  ( 3 5 ) ,  H E R E Č K A : 

nevzbuzují tolik negativních emocí u diva-
ček, které vládnou dálkovým ovladačem. 
Showbyznys je továrna na úspěch, riziku se 
nefandí a jistota má cenu zlata. Naopak v te-
levizi se prosazují na postech moderátorek 
vysoce profesionální, atraktivní a schopné 
ženy, což vnímám jako velmi osvěžující. 
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 „NEJVÍC MĚ ZRANÍ
 KRITIKA OD ŽEN.“

Momentálně pracuje jako socioložka 
a výzkumnice v Sociologickém ústa-
vu Akademie věd. Už při studijním 

pobytu ve Slovinsku si všimla rozdílných 
podmínek pro ženy na trhu práce, včetně do-
padu mateřství na práci žen. 

S jakými předsudky jste se setkala na aka-
demické půdě?
Ve společnosti panuje představa o tom, že 
vědecká autorita je prošedivělý muž s brý-
lemi a hlubokým klidným hlasem. Lidé ne-
předpokládají, že mladá žena může být 
odborně zdatná, sečtělá, inteligentní a mít 
vědecké ambice. Musela jsem se často hodně 
prosazovat, že nejsem jen hezká, ale i chytrá 
a kompetentní. Dále jsem bezdětná. Od vět-
šiny lidí uslyšíte, že role ženy je být man-
želkou a matkou. A vy, bezdětná žena, jste 
někdo, kdo v daném úkolu „selhal“. A tím 
jste podezřelá. Plus je zde stereotyp, že když 
se nestaráte o děti, tak si v pracovním kon-
textu nezasloužíte podporu, protože „vám se 
to bádá“, zatímco ostatní musejí pečovat.

Cítila jste se oproti mužům někdy znevý-
hodněná?
V akademickém prostředí panuje předpo-
klad, že až se žena stane matkou, přestane 
se profesi věnovat s odpovídajícím nasa-
zením. Naopak je předpoklad, že otcov-
ství dělá z muže živitele rodiny, a proto se 
očekává, že se bude v práci více angažovat. 
Plus pokud jde o vyšší pozice, kde dominu-
jí muži, spíše mezi sebe vezmou zase muže.   

Jak zvládáte nežádoucí kritiku?
Mně osobně vždycky nejvíc zraní, pokud 
přijde od žen, zvlášť od těch, se kterými jsem 
v bližším osobním nebo pracovním kontak-
tu. Moje zaměření na postavení žen ve spo-
lečnosti se odráží v přesvědčení, že se ženy 
mají podporovat. Podle mě je jedinou obra-
nou víra v sebe sama, podpora rodiny, přá-
tel, lidí, kteří vám věří a stojí za vámi, ať už se 
o vás povídá cokoli. 

Lze si vůbec v takovém pracovním pro-
středí zachovat ženskost?
O tom jsem přesvědčena – a hlavně, co je 
ženskost? Každá máme právo si vytvořit 
vlastní defi nici ženskosti, která sedí právě 
nám samotným. 

L E N K A  F O R M Á N K O V Á  ( 4 2 ) , 

S O C I O L O Ž K A :

PROČ TO MAJÍ U NÁS ŽENY
(ZEJMÉNA MATKY) NA TRHU 

PRÁCE TĚŽŠÍ NEŽ JINDE?
V Česku je tříletá rodičovská do-
volená, zároveň velmi malá kom-
penzace mzdy prostřednictvím 

rodičovského příspěvku a v někte-
rých regionech víceméně nedo-
stupná předškolní péče pro děti 
do tří let, což vede k tomu, že se 
za a) ženy vzdalují z trhu práce 

na tři, šest a více let a pak se jen ob-
tížně vracejí, a za b), že muži nema-
jí motivaci se do péče o malé děti 
zapojovat. V jiných zemích došlo 
k významným reformám rodinné 

politiky. Zaručují vysokou náhradu 
předchozí mzdy pomocí dávky ro-
dičovského příspěvku, rodičovská 
dovolená je dělena mezi oba rodi-

če a většina evropských zemí nabízí 
předškolní vzdělávání od jednoho 

nebo dvou let věku dítěte. 

„Na příbězích a zkušenostech úspěšných žen z růz-
ných oborů chceme ukázat, jak vypadala jejich cesta 
za sny, jak se dokázaly vyrovnat s nástrahami v po-
době genderových stereotypů nebo i záštiplných 

pomluv kolegyň. Chceme motivovat a inspirovat že-
ny, aby odložily strach a využi-
ly naplno svůj potenciál sdílet 
rady a zkušenosti, jak se s ne-

gací vyrovnávat.“

O PROJEKTU

Žena v zenu
L I L I A  K H O U S N O U T D I N O V A 

A   P E T R A  S C H W A R Z  K O U T S K Á
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