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ROZHOVOR

Jste v zenu?
Určitě ne. (smích) Nicméně se snažím brát život s co 
největším nadhledem.
Byla hlavním motorem pro založení projektu 
Žena v zenu vaše vlastní zkušenost?
Ano i ne. Dlouho jsem si myslela, že má osob-
ní zkušenost je něčím unikátní, že se tako-
vé „hnusné věci“ dějí jen mně, a že je to tedy 
převážně moje chyba. Hledala jsem důvo-
dy, jak si to vysvětlit, kde jsem se pomýlila, 
kde jsem udělala přešlap. V určitou chvíli mi 
ale začalo docházet, že podobnou zkušenost má 
i mnoho dalších žen v mém okolí. Když jsem pak sle-
dovala kampaň před volbami do Senátu, byla jsem vy-
loženě zděšená tím, co se kolem několika žen-kandi-
dátek odehrávalo. Než ale nadávat a být frustrovaná 
z toho, jak veřejný prostor v určitých případech se 
ženami, které jsou víc vidět, zachází, raději jsem se 
rozhodla s tím něco dělat. A právě tak projekt Žena 
v zenu vznikl. A jsem moc ráda, že mohl vzniknout 
díky kolektivu žen, který čítá koordinátorku Petru 
Schwarz Koutskou, kameramanku Veroniku Hejno-
vou a produkční Michaelu Cáskovou.
Co je jeho hlavním posláním?
Jeho cílem je poukázat na dynamiku toho, že ženu, 
která začíná být ve veřejném prostoru víc vidět, a to 
v jakémkoli oboru, ať už se jedná o literaturu, vědu, 
politiku, umění…, zpravidla čekají velmi různorodé 
reakce okolí, bohužel včetně neopodstatněných nega-
tivních komentářů, které mohou být až vyloženě ne-
návistné. Cílem je tedy jednak znázornit tuto zkuše-
nost skrze příběhy známých žen a jednak pak hlavně 
předat různé strategie, které nám pomůžou v tomto 
bodě nejen takzvaně přežít, ale také s radostí a leh-
kostí tvořit dál.
Mají to podle vás ženy ve veřejném prostoru slo-
žitější než muži? Proč?
Neříkám, že to muži mají lehké. Existuje však speci-
fická kategorie hejtů, které zpravidla muže nepotká-
vají. Jedná se o urážky, nebo dokonce i vyhrožování, 
které míří na velmi citlivá ženská témata, jako je na-
příklad sexualita či tělo. Může se to projevovat jako 
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nevhodné komentáře ohledně vzhledu, jako sexuál-
ní nabídky či narážky, nebo dokonce v extrémních 
případech i ve formě vyhrožování sexuálním násilím. 
Stále také často převládá presumpce toho, že úspěšná 
žena dosáhla svého postavení takzvaně přes postel, 
nikoli díky svému vlastnímu talentu, inteligenci a tvr-
dé práci. Další oblast, kam se převážně u žen často 
míří, je rodičovství, mateřství a děti. Málokterý muž 
bývá obviňován z toho, že je nekompetentní otec. 
Nicméně, převážná většina veřejně činných žen-ma-
tek toto nařčení zažije. Nejhorší kategorie vyhrožová-
ní a urážek jsou potom pochopitelně ty, které cílí pří-
mo na děti. Špatná matka, krkavčí matka, neschopná 
matka, chudák dítě… Tyto a další podobné poznámky 
se dotýkají nesmírně citlivé a intimní ženské oblasti, 
mohou tedy být obzvlášť zraňující.
Dokážete kvanti�kovat, kolik procent reakcí 
na vaše aktivity je konstruktivních a kolik uráží 
jen z principu?
Pokud myslíte konstruktivní kritiku, s tou se potká-
vám spíš výjimečně, odhadem bych řekla tak v deseti 
procentech z celkového počtu negativních komentá-
řů. Zároveň odhaduji, že tak na pětinu všech negativ-
ních reakcí připadá ten úplný spodek, tedy vyloženě 
velmi vulgární komentáře a hejty.
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mochodem „slavná“ je pro nás velmi zákeřné slovo. 
V tuto chvíli nevím, jestli je slavnější moderátorka Ga-
briela Partyšová, o které se píše v novinách, nebo spíš 
disidentka, chartistka a zakladatelka jedné z prvních 
českých neziskových organizací Jarmila Johnová. Ale 
jsou tam i další velmi zajímavé dámy, třeba spisova-
telky Bára Nesvadbová či Nina Špitálníková, a ty mají 
zase naprosto odlišný typ slávy a úspěchu. Je a mno-
hé další považuji za velké a zářivé hvězdy. Kdybych se 
měla podívat na sílu příběhu, v každém jsou velmi sil-
né momenty. Nedokázala bych tedy vybrat jen jednu 
favoritku. Ale mohu zmínit, že třeba tento týden jsme 
publikovaly příběh Adély Šípové, senátorky za Piráty. 
Její cesta do Senátu byla pro mě fascinujícím příbě-
hem, který jsem nejdříve pozorovala zpovzdálí, potom 
i trochu blíž ve chvíli, kdy jsem se rozhodla malin-
ko podpořit její kampaň. Rozhodla jsem se tak zčásti 
i proto, že mi přišlo nesmírně inspirující a obdivuhod-
né, že se nevzdala, že všechno ustála a s jak obrov-
skou grácií se potýkala s neskutečnou špínou, která 
se kolem ní odehrávala! Věřím, že naprosto neprávem. 
Tehdy jsem to tedy brala i jako jakési archetypální ví-
tězství dobra a samozřejmě i toho dobrého ženství 
nad něčím, co nemá zdravý kořen.
Sama jste zvládla skloubit podnikání, veřejné 
aktivity i rodinu. Věnujete se všemu naplno?
Myslím si, že kdybych se měla snažit o to, abych 
zvládla kariéru, filantropii i rodinu na sto procent bez 
jakékoli podpory, tak bych vyhořela, zbláznila se nebo 
onemocněla. Tady je obecně důležitý koncept takzva-
né double burden, tedy snaha ženy stoprocentně pl-
nit jak ty tradiční „ženské“ domácí role, tak i ty tvo-
řivé úlohy zaměřené na kariéru a externí svět. Toto 
takzvané dvojí břemeno pak zákonitě vede k přetíže-
ní. Tudíž ano, všemu se věnuji naplno v tom smyslu, 
že všechny ty oblasti pro mě mají obrovský význam. 
Nicméně práci umím delegovat, zaměstnávám schop-
né lidi, troufnu si říct, že mám velmi dobré týmy skvě-
lých žen, za které jsem nesmírně vděčná. Zároveň 
jsem nesmírně vděčná za výpomoc v rámci péče o do-
mácnost a nestydím se za to.
Co byste poradila ženám, které chtějí jít za svými 
sny, zároveň se ale bojí?
Myslím si, že ve chvíli, kdy jde skutečně o můj sen, 
mě stejně nakonec takzvaně dožene. Jak říká má ka-
marádka Olga Lounová, duše potřebuje tvořit, tak-
že nás to časem většinou donutí. No a čím dříve za-
čneme, tím více času a energie na to budeme mít. Ten 
první krok tedy doporučuji neodkládat. Jinak je vel-
mi dobré mít kolem sebe lidi, kteří věří v můj úspěch 
a kteří mě podpoří, ať už je to rodina, partner či kruh 
žen. Dále je důležité užívat si to, co dělám, a dělat to 
s láskou, ze srdce, pravdivě a autenticky. Nesnažit se 
nikoho napodobit, ale pracovat za sebe a podle sebe. 
A v neposlední řadě je třeba naučit se dívat na svět 
skrze prizma toho, že každá jsme jedinečná, že je to 
tak v pořádku a že já sama se mohu k pestrosti názo-
rů a životních cest stavět s hlubokým respektem. Zá-
roveň pokorně uznávám, že ne každý to tak má a že 
občas v některých lidech odlišnost vyvolává strach. 
Ale i to k životu už patří.

                                                       PETRA PISTULKOVÁ
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Jak se vyrovnáváte s hejty, negativními komen-
táři, vy sama?
Velmi záleží na kontextu. Pokud se jedná o projevy 
na mých osobních profilech a webových stránkách, 
beru to jako úklid obýváku. Určité výlevy je tedy tře-
ba mazat, hejtry blokovat. Často se jedná vyloženě 
o trolly, tedy profily, které jsou vytvořeny za účelem 
vyvolat provokaci, jež by potom mohla vyvolat reak-
ci jakožto podklad pro skandální „článek“. Zároveň 
věřím, že negativní komentáře se mohou stát i uži-
tečným podnětem ke konverzaci. Proto ve chvíli, kdy 
z druhé strany cítím alespoň minimální snahu o dialog 
a alespoň trochu jinou motivaci než jen ublížit a ura-
zit, vždy zvažuji, zda do takové diskuse nevstoupit. 
Pak se často podaří i konstruktivní debata, kde výmě-
nou názorů třeba dospějeme k tomu, že buď já uznám 
částečné pochybení ve své argumentaci, nebo tak 
učiní oponent. Minimálně se ale shodneme na tom, 
že rozdílné názory jsou v pořádku. Důležitá je i for-
ma. Pokud komentář obsahuje podnětnou myšlen-
ku, ale je napsaný hrubě, sprostě a urážlivě, považuji 
to za velmi neelegantní a nezdvořilé, tudíž nepatřičné. 
Pochopitelně i krásnou formou lze napsat velmi jedo-
vaté věci, nicméně to podání je důležité. Koneckon-
ců v rámci projektu Žena v zenu pořádáme i vysílá-
ní na téma, jak rozpoznat nepříjemnou konstruktivní 
kritiku, která může být podnětem k debatě, od hejtů, 
s nimiž opravdu nemá smysl ztrácet čas. Je jasné, že 
člověk si nemůže být nikdy stoprocentně jistý, ale exi-
stují určitá poznávací znamení.
Žijete s Karlem Janečkem, který je také hodně vi-
dět. Dostala jste od něj nějaké rady?
Karel je v tomhle velmi jedinečný. Řekla bych, že má 
hroší kůži. Ve chvíli, kdy si je jistý svou pravdou, je 
schopen ustát ohromný nátlak nenávisti a nepochope-
ní a vůbec si s tím nedělat hlavu. Myslím si, že to není 
ani tak jeho zkušenostmi, byť jsou velké, ale spíš ur-
čitým druhem osobnosti. Pochopitelně jsou chvilky, 
kdy mu to závidím.
Oba působíte, že se věnujete projektům, které 
vám dělají radost, a na hejty kašlete. Dokážou se 
ale dostat pod kůži i vám?
Neřekla bych. Minimálně ty čisté hejty dokážu proma-
závat téměř vždy bez emocí. Co ale zamrzí, je překru-
cování pravdy. A nejtěžší je, když se taková lež nebo 
pololež dostane až do kruhů známých nebo třeba i ro-
diny. Tam to opravdu dokáže zabolet a nutkání očistit 
se od určité špíny nebo pomluv může být v takových 
chvílích poměrně dost intenzivní.
Pro projekt Žena v zenu jste si vybrala několik 
slavných ambasadorek. Která z nich má pro vás 
nejsilnější příběh?
Projekt jsme spustily jednadvacátého ledna s dvanác-
ti ženami. Nyní budeme přidávat pravidelně rozhovo-
ry tak, abychom do prosince dosáhly počtu dvaapa-
desát příběhů podle počtu týdnů v roce. Ženy jsme 
vybíraly tak, aby vycházely z různých oborů. Zdale-
ka nechceme mít v projektu jen slavné celebrity, kte-
ré všichni znají z televizní obrazovky. Právě naopak. 
Chceme poukázat na to, že tento problém se vyskytu-
je v různých odvětvích, u různých věkových katego-
rií a že se rozhodně netýká jen „hvězd“ a bulváru. Mi-
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