
o ženách

Rozhodli jsme se v září oslavit a dát prostor 
Ženám; jejich příběhům, úspěchům a síle. Přip-
ravili jsme pro Vás sadu rozhovorů s našimi 
klientkami, které nám poskytly své myšlenky 
na témata jako přístup k lidem, spolupráci 
mezi gendery ve vlastním povolání a také 
práci s naším studiem.  Zde je pár výňatků na 
ukázku.



Iva je vysoká energická žena. V 
jejích očích je jiskra, která naz-
načuje smysl pro humor a jistou 
dávku rošťáctví. Iva pracuje jako 
Marketing manažerka na značkách 
Jojo, Mixle Pixle, Bonpari a 
Hašlerky a tým má pořádně 
srovnaný v lati. 
Společně jsme se potkali, když 
převzala vedení na těchto 
značkách a od té doby se snažíme 
přinést hodnotový přesah do 
světa cukrovinek. Při našich 
schůzkách to vždycky jiskří pozi-
tivní energií a často se dost 
nasmějeme. Iva svou prací 
přispívá k tomu, aby cukrovinky 
nebyly prvoplánově cíleny na děti 
a aby svou komunikaci propojo-
valy s hlubšími tématy.

Jaké máš zkušenosti a pocity 
ze spolupráce mezi gendery 
v prostředí podnikání a byz-
nysu?

Nemám to zaměřený na ženy 
versus muži, ale spíše to mám tak, 
že se mi dobře spolupracuje s 

lidmi, kde cítím nějakou 
otevřenost a kde cítím vzájemnou 
důvěru. To je pro mě velká změna, 
kterou jsem si musela sama projít 
a myslím si, že mi v tom pomohl i 
věk. Dříve jsem k agenturám přis-
tupovala jako klient a agentura, 
tedy „já jsem tady ten, který 
rozhoduje, ten, který má budget a 
vy dělejte“.
Teď se mi dobře spolupracuje s 
agenturami, kde ten vztah je 
založen na základu – respektu a 
uvědomění, že jsme „parťáci“.

Myslím si, že se ženami je spo-
lupráce víc emoční, víc i „kaf-
ráme“. Na druhou stranu to pak 
má malou vadu, že je těžké jim 
říct, že je něco špatně. A to je 
otevřenosti, která je obecně ve 
spolupráci velmi důležitá. Od žen 
očekávám, pokud se jedná o 
pracovní spolupráci, aby mi mi 
řekli, že se jim například nelíbí ten 
směr, kterým se spolupráce ubírá. 
A jsem ráda, když to nemají tak, 
že je to přeci „ten klient“, tak já 
raději ustoupím.

Tvé myšlenky na spolupráci 
se studiem vedeným ženami 

a čím pro Tebe byla či 
stále je přínosná?

S Míšou a Butterflies spo-
lupracujeme dva roky, a mimo 
jiné tím, že máme podobné 
politické názory, tak jsme si ten 
vztah vybudovali tak, že když 
jdeme na pracovní oběd, tak se 
příliš nebavíme o pracovních 
věcech. A naopak – při naší 
spolupráci se snažíme, aby tam 
byl vzájemný respekt, který si 
myslím, že je klíčový. 
Podle mě se dá respekt vybu-
dovat, jak se ženou, tak i s 
mužem, podle toho, jací ti lidé 
povahově jsou. U žen zase 
občas naráží, byť s tím sama 
nemám problém, že se bojí říct 
„ne“. Ženy vědí, jak to říct, muži 
to umí říct.

Na setkání s Míšou jsme si to 
nastavili tak, že se se na setkání 
vždy těším, že víme, že 
nebudeme pracovat s žádnou 
„kikinou“, tak z toho může něco 
vzejít, není tam „tření“. To si 
myslím, že se nám podařilo 
vybudovat a zároveň na této 
přímé bázi s vámi fungovat. A 
navíc s respektem. Chci, aby 
lidé v mém týmu fungovali 
stejně, jako já, aby to nebylo 

pouze klient a agentura, je 
nutné přinést při spolupráci 
diskutovat

S Butterflies spolupracujeme 
dlouho, studio je schopné vyt-
vořit nadčasové designy. 
Dokonce se stalo, že jsme se 
„zašmodrchali“ a Butterflies 
bylo ochotno začít od začátku, 
zapomeňte na původní brief, a 
nakonec z toho máme krásné 
designy JOJO potěšení. A ještě 
další věc se mi na Butterflies 
líbí -  a to je nadšení. Míša je 
takový vlak, který táhne celé 
studio.
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Katka je trošku čarodějka, trošku 
víla a úplně nejvíc bohyně. Její 
živelná energie vždy všechny 
strhne pro její záměr. Katariny 
láska k pejskům dovedla Míšu až k 
pořízení vlastní velké bílé psí 
bytosti. 
Katka toho dělá spoustu a vše s 
obrovskou dávkou ženské grácie a 
elegance. Vždycky nás překvapí, 
co vymyslela nového a jak se od 
posledního setkání posunula. 
Každému bychom přáli Katku znát 
a plnit si své sny jako ona. Svou 
prací a energií přispívá Katarina k 
dobrému pocitu všech domácích 
mazlíčků, ale i žen, se kterými se 
setkává.

Co pro Tebe znamená 
ženský princip v prostředí 
podnikání a byznysu?

Ženy jsou méně v souboji, při 
jednáních cítím větší podporu. 
Pokud se ženě něco podaří, 
pomůže další na cestě („nemusí 

dělat tři kroky, ale pouze dva…). 
Ženská síla je v křehkosti a v tom, 
že propojuje lidi a jejich myšlenky. 
V pracovním životě je pro mě 
nejdůležitější, aby vše bylo vyt-
vořeno kvalitně.

Miluju žensky princip se vším 
všudy – dělám i ženské kruhy, ale 
jsem moc vděčná za možnost mít 
i v sobě a okolo sebe i tu druhou 
polaritu – mužský princip, jejich 
vhled a silu. Naše síla je v laskavo-
sti a jemnosti a mužská sila je v 
jejich rozvaze a uzemněnosti. 

Můžeme se vzájemně jako ženy 
podpořit, ale jsem za, abychom 
udělali společný kruh mužů i žen, 
a tak si dali vzájemnou úctu. 

Myslím, že podobné situace proží-
vají muži. Jelikož se od nich stále 
něco vyžaduje a oni právě dnes 
mají možnost ukázat i své velké 
srdce, ale tak, že se nezlomí jejich 
mužnost. 

I díky nám muži můžou zůstat 
muži a my na oplátku ženami. 
Nejsem feministka, jsem ráda, 
když já jako žena, můžu udávat 

tempo rodiny. 

Jak se Ti spolupracuje se 
studiem vedeným ženami 
a čím pro Tebe byla či 
stále je spolupráce přínos-
ná?

Studio Butterflies jsem si 
vybrala proto, že jsem znala 
Míši (majitelky) energii, líbily se 
mi designy, které studio vyt-
vářelo. Zároveň se mi líbil 
e-shop LiveLove a že Míša, 
potažmo celé studio, o „eko 
věcech“ pouze nemluví, ale 
přímo aktivně dělá.

Začala jsem spolupracovat s 
BH, kdy mi studio vytvořilo 
logo, a následovaly další práce 
pro mou značku Ecopets, která 
prodává ekologicky šetrné 
výrobky. Chci zvířata léčit a 
hlavně zabránit, aby nebyly 
„ládovány“ chemikáliemi.
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Kačka má asi ten nejvíc pod-
manivý hlas a úsměv. Tahle šmrn-
covní mladá dáma dělá hlavní 
fundraiserku u naší srdcovky, 
Lékařů bez hranic. Naše jednání se 
vždycky protáhnou na mnohem 
déle, protože musíme probrat 
spoustu věcí a témat i s mez-
inárodním přesahem.
Katka je srdcař a stmelovač týmu. 
LBH reprezentuje s grácií a moud-
rostí, jaká je u tak mladé dámy 
obdivuhodná. Vždycky se na 
setkání s ní moc těšíme a 
odcházíme naplněni dobrým 
pocitem, že pomáhat lidem má 
smysl. Což je přesně tím, čím 
Katka pomáhá tomuto světu.

Co pro Tebe znamená 
ženský princip v prostředí 
Tvé práce?

V neziskovém sektoru obecně 
převládá ženský element.
V Lékařích bez hranic se snažíme 
mít vyrovnaný kolektiv, nechceme 

mít ryze ženský kolektiv, mužský 
element tam přináší, dle mého 
názoru, uzemnění té ženské ener-
gie. 
Co je ale zajímavé, že ve 
vedoucích pozicích jsou stále jen 
muži. Řadoví zaměstnanci jsou 
většinou ženy, ale „lídři nahoře“ 
jsou většinou muži. 
Letos se to v LBH začalo konečně 
obměňovat. Je docela vtipné 
pozorovat, jak se této změny muži 
začínají obávat. Naopak ženy tyto 
obavy vůbec nemají. Historicky se 
musely ženy cestu vydobýt eman-
cipací, aby získaly nějaké pozice, 
pak i řídící, vedoucí a muži si na to 
museli zvykat. Musím říct, že my 
jako ženy to máme opravdu 
zasloužené.
V neziskovkách je ženský element 
velmi důležitý, v naší práci jde 
hodně o empatii – o jistém „na-
cítění“. Je možné, že to pramení z 
mateřského pudu, který je nám 
přirozený, že máme takovou tu 
péči o ostatní. Je pravdou, že 
spousta žen, to vidím i v mém 
týmu, jakmile má dítě, tak se dívá 
na věci jinak – ze strany péče a 

starosti.
Kdybychom tam byly samé 
ženy, tak si myslím, že by to bylo 
z mého sektoru – neziskovek – 
příliš zmítané emocemi, (muži) 
jsou více uzemnění. Konkrétně v 
našem týmu máme 19 lidí, z 
toho 5 mužů.

Cítíš rozdíly v pracovním 
ohodnocení?

Co se týká financí, u nás V LBH 
máme tabulkové platy. Vím ale 
od kamarádek, že si stěžují na 
to, že ženy ve stejných 
pozicích, mají nižší plat. Další 
poznatek, který jsem za léta 
praxe poznala, že v Čechách 
jsou podceňované matky. 
Myslím si, že vzniká v pra-
covních věcech i jistá diskrimi-
nace, když se vrací žena po 
mateřské do práce. Spousta 
firem má obavu, že děti budou 
nemocné a matky (jejich 
zaměstnankyně) budou 
odcházet přesně na čas, pro-
tože budou vyzvedávat děti ze 
školy a ze školky. Mám osobní 
zkušenost z pohovoru u 
výběrového řízení, že přítomní 
muži o tom takhle přemýšleli. 
Muži jsou pragmatičtí – můžou 
trávit čas, nad rámec své pra-
covní doby, v práci, nebo o 
víkendech. 

Jak chápeš woman’s 
power?

Muži to chápou jako slabost, ale 
pro mě je to zmíněna „woman’s 

power“. Ženy po mateřské nes-
kutečně zvládají uspořádávání 
svého času – organizování práce 
a osobního života. Umí si roz-
vrhnout, že si v práci odpracují 
svých osm hodin, a musí to 
zvládnout, než vyzvednou ve 
čtyři ze školy své děti. 

Viděla jsem to na svých kolegy-
ních v práci před a po mateřské. 
Když se kolegyně vrátily z práce, 
viděla rozdíl – najednou neměli 
čas na povídání u kafíčka a 
museli vše zvládnout. Jsou 
efektivní v organizaci a priori-
tizaci času. Když máš čas jasně 
daný dětma, není to jen o tobě, 
tak se dobrovolně, ale jsme 
nucené čas věnovat rodině. Ať 
už je partner, nebo děti, my se 
umíme toho vzdát na úkor sebe.

Tvoje myšlenky a pocity z 
naší šéfky?

Na Míše mne zaujalo, jak se 
postavila k zadání a zpracování 
gra�ckého newsletteru, výroční 
zprávy a jak pojala náš koncept 
– a vůbec celou strategii komu-
nikace. V tendru se sešlo několik 
agentur a Míša se k tomu 
postavila takříkajíc punkově. 
Prezentovala studio tak, že „my 
jsme agentura, která potřebuje 
nejdřív pochopit klienta, a 
nejsme schopny vyplivnout 
návrh zčistajasna, potřebujeme 
k tomu mít více informací.

Našemu ředitelovi Pavlovi to 
bylo sympatické. Připadalo mu 
to jiné a individuální. Když Míša 
přišla na prezentaci, uměla to 
obhájit, aniž měla připravenou 
exkluzivní powerpointovou 
prezentaci, jak bude koncept 
vypadat. Přivedla nás ale na to, 
jak vnímat agenturu/studio – o 
čem je, jak B&H pracuje, že jde o 
klienta a že do toho dává 
kousek ze sebe.

Jak se Ti spolupracuje se 
studiem vedeným ženami 
a čím pro Tebe je naše 
spolupráce přínosná?

V dnešní době spolupracujeme 
s mnoha klienty a narážíme na 
kvalitu. A v neposlední řadě na 
to, jak všichni jedou na prachy…

Zvlášť u nás v LBH, nejsme scho-
pni zaplatit komerční ceny, 
takže se díváme na to, co je 
studio nebo agentura ochotná 
přinést navíc oproti ceně.

Pro nás bylo rozhodující, že jsme 
viděli, s jakými klienty BH spo-
lupracuje a také poznání, které 
nám Míša umožnila, na čem, na 
jakých principech, je studio 
založené. Naší organizaci je 
rovněž blízké téma udržitelnosti 
a téma životního prostředí. 
Suma sumárum, to byl rozhodu-
jící fakt, proč spolupracujeme s 
BH. Nebojíte se jít totiž proti 

proudu.
Fundraisingové oddělení dělá s 
BH a soustřeďuje se na market-
ing a kreativitu. První spo-
lupráce vznikla na nové designy, 
návrhy na plakáty na polní 
nemocnici. Chtěli jsme něco, co 
osloví lidi, které nezajímá, jestli 
červená z manuálu je „ta 
správná červená“...  

Dostali jsme nákres stanu, jak to 
vypadá u nás v terénu. Byla to 
jakási gra�ka jakoby nakreslená 
rukou, tak působila lidsky a 
uvolněně. Byl tam vidět osobní, 
empatický prvek vůči lidem.

Začali jsme na e-shopu vytvářet 
vizuály, které mají propojovat 
naše produkty.
Studio BH pro nás také připravi-
lo velkou přenosnou kasičku, 
která se ale nedá ukrást. 
Nakonec z toho vznikla imitace 
kapačky – metr vysoká těžká 
konstrukce kapačky. Lidé, když 
hází peníze, tak vidí v průhledné 
části kapačky, kolik přibývá 
peněz.
Začali jsme pracovat na rozvoji 
direct mailingu a věrnostního 
klubu. Chtěli jsme vytvořit něco 
jako klub přátel, chtěli jsme 
něco pro naše dárce. Snažili 
jsme se pochopit, kdo jsou naši 
dárci, jaký mají životní styl, měli 
jsme to personi�kované. I v tom 
nám pomohi.



Co pro Tebe znamená 
ženský princip v prostředí 
Tvé práce?

V neziskovém sektoru obecně 
převládá ženský element.
V Lékařích bez hranic se snažíme 
mít vyrovnaný kolektiv, nechceme 

mít ryze ženský kolektiv, mužský 
element tam přináší, dle mého 
názoru, uzemnění té ženské ener-
gie. 
Co je ale zajímavé, že ve 
vedoucích pozicích jsou stále jen 
muži. Řadoví zaměstnanci jsou 
většinou ženy, ale „lídři nahoře“ 
jsou většinou muži. 
Letos se to v LBH začalo konečně 
obměňovat. Je docela vtipné 
pozorovat, jak se této změny muži 
začínají obávat. Naopak ženy tyto 
obavy vůbec nemají. Historicky se 
musely ženy cestu vydobýt eman-
cipací, aby získaly nějaké pozice, 
pak i řídící, vedoucí a muži si na to 
museli zvykat. Musím říct, že my 
jako ženy to máme opravdu 
zasloužené.
V neziskovkách je ženský element 
velmi důležitý, v naší práci jde 
hodně o empatii – o jistém „na-
cítění“. Je možné, že to pramení z 
mateřského pudu, který je nám 
přirozený, že máme takovou tu 
péči o ostatní. Je pravdou, že 
spousta žen, to vidím i v mém 
týmu, jakmile má dítě, tak se dívá 
na věci jinak – ze strany péče a 

starosti.
Kdybychom tam byly samé 
ženy, tak si myslím, že by to bylo 
z mého sektoru – neziskovek – 
příliš zmítané emocemi, (muži) 
jsou více uzemnění. Konkrétně v 
našem týmu máme 19 lidí, z 
toho 5 mužů.

Cítíš rozdíly v pracovním 
ohodnocení?

Co se týká financí, u nás V LBH 
máme tabulkové platy. Vím ale 
od kamarádek, že si stěžují na 
to, že ženy ve stejných 
pozicích, mají nižší plat. Další 
poznatek, který jsem za léta 
praxe poznala, že v Čechách 
jsou podceňované matky. 
Myslím si, že vzniká v pra-
covních věcech i jistá diskrimi-
nace, když se vrací žena po 
mateřské do práce. Spousta 
firem má obavu, že děti budou 
nemocné a matky (jejich 
zaměstnankyně) budou 
odcházet přesně na čas, pro-
tože budou vyzvedávat děti ze 
školy a ze školky. Mám osobní 
zkušenost z pohovoru u 
výběrového řízení, že přítomní 
muži o tom takhle přemýšleli. 
Muži jsou pragmatičtí – můžou 
trávit čas, nad rámec své pra-
covní doby, v práci, nebo o 
víkendech. 

Jak chápeš woman’s 
power?

Muži to chápou jako slabost, ale 
pro mě je to zmíněna „woman’s 

power“. Ženy po mateřské nes-
kutečně zvládají uspořádávání 
svého času – organizování práce 
a osobního života. Umí si roz-
vrhnout, že si v práci odpracují 
svých osm hodin, a musí to 
zvládnout, než vyzvednou ve 
čtyři ze školy své děti. 

Viděla jsem to na svých kolegy-
ních v práci před a po mateřské. 
Když se kolegyně vrátily z práce, 
viděla rozdíl – najednou neměli 
čas na povídání u kafíčka a 
museli vše zvládnout. Jsou 
efektivní v organizaci a priori-
tizaci času. Když máš čas jasně 
daný dětma, není to jen o tobě, 
tak se dobrovolně, ale jsme 
nucené čas věnovat rodině. Ať 
už je partner, nebo děti, my se 
umíme toho vzdát na úkor sebe.

Tvoje myšlenky a pocity z 
naší šéfky?

Na Míše mne zaujalo, jak se 
postavila k zadání a zpracování 
gra�ckého newsletteru, výroční 
zprávy a jak pojala náš koncept 
– a vůbec celou strategii komu-
nikace. V tendru se sešlo několik 
agentur a Míša se k tomu 
postavila takříkajíc punkově. 
Prezentovala studio tak, že „my 
jsme agentura, která potřebuje 
nejdřív pochopit klienta, a 
nejsme schopny vyplivnout 
návrh zčistajasna, potřebujeme 
k tomu mít více informací.

Našemu ředitelovi Pavlovi to 
bylo sympatické. Připadalo mu 
to jiné a individuální. Když Míša 
přišla na prezentaci, uměla to 
obhájit, aniž měla připravenou 
exkluzivní powerpointovou 
prezentaci, jak bude koncept 
vypadat. Přivedla nás ale na to, 
jak vnímat agenturu/studio – o 
čem je, jak B&H pracuje, že jde o 
klienta a že do toho dává 
kousek ze sebe.

Jak se Ti spolupracuje se 
studiem vedeným ženami 
a čím pro Tebe je naše 
spolupráce přínosná?

V dnešní době spolupracujeme 
s mnoha klienty a narážíme na 
kvalitu. A v neposlední řadě na 
to, jak všichni jedou na prachy…

Zvlášť u nás v LBH, nejsme scho-
pni zaplatit komerční ceny, 
takže se díváme na to, co je 
studio nebo agentura ochotná 
přinést navíc oproti ceně.

Pro nás bylo rozhodující, že jsme 
viděli, s jakými klienty BH spo-
lupracuje a také poznání, které 
nám Míša umožnila, na čem, na 
jakých principech, je studio 
založené. Naší organizaci je 
rovněž blízké téma udržitelnosti 
a téma životního prostředí. 
Suma sumárum, to byl rozhodu-
jící fakt, proč spolupracujeme s 
BH. Nebojíte se jít totiž proti 

proudu.
Fundraisingové oddělení dělá s 
BH a soustřeďuje se na market-
ing a kreativitu. První spo-
lupráce vznikla na nové designy, 
návrhy na plakáty na polní 
nemocnici. Chtěli jsme něco, co 
osloví lidi, které nezajímá, jestli 
červená z manuálu je „ta 
správná červená“...  

Dostali jsme nákres stanu, jak to 
vypadá u nás v terénu. Byla to 
jakási gra�ka jakoby nakreslená 
rukou, tak působila lidsky a 
uvolněně. Byl tam vidět osobní, 
empatický prvek vůči lidem.

Začali jsme na e-shopu vytvářet 
vizuály, které mají propojovat 
naše produkty.
Studio BH pro nás také připravi-
lo velkou přenosnou kasičku, 
která se ale nedá ukrást. 
Nakonec z toho vznikla imitace 
kapačky – metr vysoká těžká 
konstrukce kapačky. Lidé, když 
hází peníze, tak vidí v průhledné 
části kapačky, kolik přibývá 
peněz.
Začali jsme pracovat na rozvoji 
direct mailingu a věrnostního 
klubu. Chtěli jsme vytvořit něco 
jako klub přátel, chtěli jsme 
něco pro naše dárce. Snažili 
jsme se pochopit, kdo jsou naši 
dárci, jaký mají životní styl, měli 
jsme to personi�kované. I v tom 
nám pomohi.
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Monika je naší inspirací, jak dosáh-
nout svého cíle. Vždy ji uvádíme 
jako příkladného klienta, který se 
jen tak nezalekne a dokáže si 
prosadit věci, v které pevně věří. 
A také proto, že chce, aby všichni 
spotřebitelé a zákazníci měli 
možnost obklopit se krásnými 
produkty a cítit se tak hýčkaní. 
Pro nás je jednoznačně klientkou 
roku!
Monika je lídrem a Marketing 
manažerkou na značce Orion 
(kategorií bomboniér, sezónních 
výrobků, a  tzv. bite size) . Rádi s 
ní spolupracujeme na projektech, 
které jsou výzva. Baví nás s ní 
hledat to pravé a krásné, což se 
nám povedlo třeba na Modrém z 
nebe a od té doby víme, že díky 
její spolupráci zvládneme napros-
to cokoli.

Jaký je Váš profesní příběh?

Má pracovní kariéra začala oblastí 
obchodu, pokračovala přes logisti-
ku a nakonec zakotvila v marketin-
gu, který mě nejvíce zaujal a kde 

jsem se mohla nejvíce realizovat. 
Marketing jsem začala dělat v roce 
2001, kdy jsem nastoupila na 
pozici brand manažerky do 
společnosti Opavia a  vypracovala 
až do centrály v Danone Group v 
Paříži (Opavia byla součástí 
skupiny Danone).     V Paříži jsem 
působila 3 roky ve společnosti 
Danone Group a poté v Kraft Food 
Europe (skupina sušenek přešla 
během mého působení v Paříži 
pod Kraft Food Europe). Práce v 
centrále byla zajímavá a samozře-
jmě mě pracovně posunula dál, 
nicméně byla časově náročná a na 
soukromý život skoro nebyl čas a 
začala jsem přemýšlet, co s živo-
tem dál. Nakonec jsem se vrátila 
do Čech, dala si malou pauzu, 
nastoupila do společnosti Nestlé 
Česko, seznámila se se svým stáva-
jícím partnerem, který je mou 
velkou oporou a největší zlom 
nastal s příchodem našeho syna na 
svět. To je moje velké štěstí a jsem 
ráda, že jsem to rozhodnutí uděla-
la. K tomu jsem však ušla dlouhou 

cestu, stále však velmi ráda řídím 
projekty a svůj pracovní tým a 
věci už řeším racionálněji a s 
větším nadhledem.

Jaké máte zkušenosti a 
pocity ze spolupráce mezi 
gendery v prostředí pod-
nikání a byznysu?

Nikdy jsem o tom takhle 
nepřemýšlela. Důležité pro mne 
je mít dobrého obchodního 
partnera a skupinu skvělých lidí, 
kteří rádi hledají nové možnosti, 
nebojí se přijít s něčím úplně 
jiným a respektují se, ať je diskuse 
či zpětná vazba jakákoliv a dokáží 
se pochopit navzájem. Když se 
však nad vaší otázkou 
pozastavím, myslím, že při 
různých pracovních projektech 
vnímám ženy více otevřené, 
přímé, empatické, jdou ihned k 
věci a dokáží rychleji řešit prob-
lémy, než muži. 

Cítíte rozdíly v pracovním 
ohodnocení?

To je věčné téma a hodně disku-
tované. Jsou obory, kde věřím, že 
rozdíly jsou, ale já sama nemám 
pocit, že bych byla hodnocena 
jinak než ostatní.

Jak chápete woman’s 
power?

Úspěšnou ženu, která dovede 
sladit rodinný život s pracovním, 

dokáže se seberealizovat a prosa-
dit, přičemž neklade až takový 
důraz na společenské uznání, 
jako převážně muži. Důležité je 
ale stále zůstat ženou a sama 
sebou, což někdy není v busines-
su jednoduché.

Vaše myšlenky na spoluprá-
ci se studiem vedeným 
ženami a čím pro Vás byla 
či stále je přínosná?

Spolupráce s agenturou B&H je 
skvělá a přátelská. Je příjemné, 
než začneme řešit pracovní věci, 
že na chvíli „zapomene“ na busi-
ness a řekneme si novinky, ať je to 
téma jakékoliv – člověku se pak 
lépe spolupracuje. Co se mi však 
nejvíce líbí na agentuře, a dělá ji 
tak zajímavou, je, že dokáže přijít 
s originálními nápady velmi 
dobře promyšlené, které dají 
projektu jinou dimenzi – jako 
např. skvělá práce na značce 
Orion Modré z Nebe.  Znám 
spoustu �rem, kde ve vedení je 
žena, stejně jako v B&H a jsou 
velice úspěšné v tom, co dělají. 
Jak už jsem zmínila - v mé práci je 
důležité mít s agenturami, jako 
např. B&H,  pracovní souznění a 
přátelský přístup, pak vznikají 
velmi zajímavé projekty. 
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pozici brand manažerky do 
společnosti Opavia a  vypracovala 
až do centrály v Danone Group v 
Paříži (Opavia byla součástí 
skupiny Danone).     V Paříži jsem 
působila 3 roky ve společnosti 
Danone Group a poté v Kraft Food 
Europe (skupina sušenek přešla 
během mého působení v Paříži 
pod Kraft Food Europe). Práce v 
centrále byla zajímavá a samozře-
jmě mě pracovně posunula dál, 
nicméně byla časově náročná a na 
soukromý život skoro nebyl čas a 
začala jsem přemýšlet, co s živo-
tem dál. Nakonec jsem se vrátila 
do Čech, dala si malou pauzu, 
nastoupila do společnosti Nestlé 
Česko, seznámila se se svým stáva-
jícím partnerem, který je mou 
velkou oporou a největší zlom 
nastal s příchodem našeho syna na 
svět. To je moje velké štěstí a jsem 
ráda, že jsem to rozhodnutí uděla-
la. K tomu jsem však ušla dlouhou 

cestu, stále však velmi ráda řídím 
projekty a svůj pracovní tým a 
věci už řeším racionálněji a s 
větším nadhledem.

Jaké máte zkušenosti a 
pocity ze spolupráce mezi 
gendery v prostředí pod-
nikání a byznysu?

Nikdy jsem o tom takhle 
nepřemýšlela. Důležité pro mne 
je mít dobrého obchodního 
partnera a skupinu skvělých lidí, 
kteří rádi hledají nové možnosti, 
nebojí se přijít s něčím úplně 
jiným a respektují se, ať je diskuse 
či zpětná vazba jakákoliv a dokáží 
se pochopit navzájem. Když se 
však nad vaší otázkou 
pozastavím, myslím, že při 
různých pracovních projektech 
vnímám ženy více otevřené, 
přímé, empatické, jdou ihned k 
věci a dokáží rychleji řešit prob-
lémy, než muži. 

Cítíte rozdíly v pracovním 
ohodnocení?

To je věčné téma a hodně disku-
tované. Jsou obory, kde věřím, že 
rozdíly jsou, ale já sama nemám 
pocit, že bych byla hodnocena 
jinak než ostatní.

Jak chápete woman’s 
power?

Úspěšnou ženu, která dovede 
sladit rodinný život s pracovním, 

dokáže se seberealizovat a prosa-
dit, přičemž neklade až takový 
důraz na společenské uznání, 
jako převážně muži. Důležité je 
ale stále zůstat ženou a sama 
sebou, což někdy není v busines-
su jednoduché.

Vaše myšlenky na spoluprá-
ci se studiem vedeným 
ženami a čím pro Vás byla 
či stále je přínosná?

Spolupráce s agenturou B&H je 
skvělá a přátelská. Je příjemné, 
než začneme řešit pracovní věci, 
že na chvíli „zapomene“ na busi-
ness a řekneme si novinky, ať je to 
téma jakékoliv – člověku se pak 
lépe spolupracuje. Co se mi však 
nejvíce líbí na agentuře, a dělá ji 
tak zajímavou, je, že dokáže přijít 
s originálními nápady velmi 
dobře promyšlené, které dají 
projektu jinou dimenzi – jako 
např. skvělá práce na značce 
Orion Modré z Nebe.  Znám 
spoustu �rem, kde ve vedení je 
žena, stejně jako v B&H a jsou 
velice úspěšné v tom, co dělají. 
Jak už jsem zmínila - v mé práci je 
důležité mít s agenturami, jako 
např. B&H,  pracovní souznění a 
přátelský přístup, pak vznikají 
velmi zajímavé projekty. 

 



Nesehnutí je brněnských tým, 
který se nebojí odvážných témat – 
ať už jsou to občanské kampaně v 
Ukrajině nebo v české kotlině 
třaskavé téma sexismu. V sexismu 
se jim za těch už více než 10 let 
podařilo ukázat české společnosti, 
že stereotypy nejsou jediná cesta, 
že život je mnohem pestřejší. Jsou 
důkazem toho, že když je člověk 
odhodlaný a empatický, tak 
dokáže ve společnosti velké věci - 
a to nejen české ale i mezinárodní, 
a za to jsme jim moc vděčné!

Jaké máte zkušenosti a 
pocity ze spolupráce mezi 
muži a ženami v NESEH-
NUTÍ?

Program, ve kterém v rámci NESEH-
NUTÍ působíme, má spíše ženský 
tým. Kombinace lidí v něm je podle 
nás něčím vyjímečným a je to pro 
nás velká hodnota. Máme pocit, že 
jde o sdílení hodnot, vzájemnou 
empatii a v tom, že se nějakým 

způsobem respektujeme a je nám 
v tom fajn. Měly jsme zároveň i 
zkušenost, kdy s námi na něk-
terých tématech spolupracoval 
kolega a fungovalo to stejně 
dobře. Je to o vzájemné citlivosti, 
které jsou někteří lidé schopni víc a 
někteří méně. Možná témata, 
kterými se zabýváme, generují 
určitý typ osobnosti.

Jak se u Vás prosazuje a 
projevuje ženské vidění 
světa ?

Neřekly bychom tomu ženské 
vidění světa. Tuto otázku vnímáme 
spíše tak, že jako ženy jsme k em-
patii a péči o druhé již odmalička 
více vedené. Není tudíž přek-
vapivé, že empatii najdeme častěji 
v ženském kolektivu.

Protože jsou ženy častěji hlavními 
pečujícími osobami, řeší denně 
více změn, jak v osobním, tak 
pracovním životě, tak i ve 

společnosti. Ženy se, častěji než 
muži, také zapojují do aktivit na 
ochranu životního prostředí. V 
souvislostí s mateřstvím někdy 
také více řeší kvalitu jídla, 
udržitelnost apod., a jsou podle 
výzkumů v životě více společen-
sky odpovědnější.

Myslíme si, že tyto hodnoty by 
měly být důležité pro všechny, 
ne jen pro ženy a proto se 
snažíme je i v naší organizaci 
rozvíjet. Samy na workshopech, 
které děláme pro studující 
základních a středních škol 
vidíme, že když se např. skupině 
chlapců vytvoří respektující, 
bezpečné a empatické pros-
tředí, mají zájem mluvit o svých 
zkušenostech a sdílet své 
emoce. Což je pak před-
pokladem proto, aby rozvíjeli 
svou vlastní empatii.

Jak se Vám spolupracuje 
se studiem vedeným 
ženami a čím pro Vás byla 
či stále je spolupráce 
přínosná?

Spolupráce s BH byla úžasná 
díky zmíněné empatii a sdílení 
stejných hodnot.  Také se nám 
líbí kreativita studia, že jste 
vymysleli kampaň s Vikulkou, 
která je rozšířena na vícero 
místech v Praze a Brně.
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Olga je sebevědomá žena, která 
vždy ví, co chce. S odvahou a 
přímostí sobě vlastní radí ženám 
ve svém okolí, jak o sebe pečovat 
nejen na těle, ale i na duši. A právě 
v péči o krásné ženské duše jsme 
s Olgou našli společné téma. I 
když první setkání proběhlo v 
úplně jiném prostředí – v mateřské 
školce ve víru rozdováděných 
dětiček. Olga nás vždy uchvátí 
svou rozhodností a jasnou předs-
tavou toho, co chce a potřebuje. 
Díky tomu máme jako designéři 
možnost vytvářet kouzelný svět, 
ve kterém se cítí nejen ona, ale i 
její klientky, skutečně spokojeně. 
Nejvíce nás ale těší na duši, s 
jakou soucitností a láskou se Olga 
snaží přivádět ženy zpět ke svému 
ztracenému sebevědomí.

Jak se ve Tvém podnikání 
prosazuje a projevuje ženské 
vidění světa?

Vnímám, že ženské vidění světa je 
stejně hodnotné jako to mužské. 

Nejsme stejné jako muži, ale vůbec 
nerada srovnávam, kdo je lepší. 
Máme stejná práva a naše vidění 
světa, hodnoty a postoje jsou ve své 
jinakosti zkrátka stejně hodnotné a 
přínosné jako ty tradičně připiso-
vané mužům. Jediné, co brzdí ženy 
je nizké sebevědomí. U žen je sebev-
ědomí hodně často postaveno na 
tom, jak vypadají. U mužů sebev-
ědomí je postavené na úspěchu. 
Zajimavé je, že se to odráží i na pro-
cesu hubnutí. 

Jak se Ti spolupracuje s 
grafickým studiem vedeným 
ženami a čím pro Tebe byla či 
stále je spolupráce přínosná?

Jak už jsem říkala, ženy si potrpí na 
vzhledu. A myslím že proto je to 
idealní, když vaše stránky dělá 
ženský tým.  Skoro jsme neměli 
žádné změny. Holky z BH – grafičky 
– se mi nebály říct svůj názor, 
například  že web působí příliš 
medicínsky. Když jsem přišla do 
studia, prostředí i lidé byly pro mě 
fascinující. Od první do poslední 
minuty jsme prostě spolupracovali, 
žádný "boj" tam prostě nebyl. 



Soňa je něžná víla, která se pro-
tancovává pro dámy trochu net-
radičním oborem – odpadovým 
hospodářstvím a světem cirkulární 
ekonomiky. S podmanivou sebejis-
totou vysvětluje světu nejen, co 
cirkulární ekonomika je, ale taky 
co jejím smyslem. S něžnou žensk-
ou silou umí vyjednávat i s těmi 
nejostřejšími manažery velkých 
firem a zvládne přesvědčit i toho 
nejzarytějšího antiekologa.
Se Soňou spolupracujeme, na čem 
se dá. Respektive Soňa vždy 
přijde s novým nápadem na spo-
lupráci a my jen koukáme, co 
všechno tahle dáma zvládá a 
stíhá. Mimo jiné třeba nás i 
proškolit v principech cirkulární 
ekonomiky, přivést ke spolupráci s 
českým energetickým gigantem, 
dotlačit na Mash-up prezentaci v 
Impact Hubu a táhnout s námi za 
jeden provaz na náročném eko 
tendru.

Tvůj názor na rovnost mezi 
gendery v zaměstnání i v 
každodenním životě?

Považuji téma rovnosti a všeo-
becně přístupu k lidem ke 
každému z nich jako k jednotlivé 
bytosti jako elementární základ. 
Často ani nerozlišuju, jestli jednám 
s mužem nebo se ženou, protože 
to pro mě není zásadní rozdíl. To 
znamená, že k mužům a ženám 
epřistupuju jinak, nechovám se 
jinak a nedělám rozdíly. Velkým 
překvapením pro mě bylo zjištění, 
že to tak spousta lidí nemá – že 
odlišují s kým jednají a to byť 
třeba změnou tónu hlasu, nebo 
jakým způsobem přistupují k 
oceňování spolupráce v pra-
covních vztazích. Takže mi došlo, 
že ta rovnost není úplně zřejmá. 
Stále si ale myslím, že pohled na 
rovnost či nerovnost žen a  můžu, 
není o pohlaví, ale o lidech a jed-
notlivcích, kteří ji soudí.

Jak se ženské vidění světa 
prosazuje a projevuje ve Vaší 
firmě?

Mám pocitž, že v byznyse jsou 
muži více orientovaní na 
výsledky, na konkrétní plnění, 
na to, jestli je teď zisk teď – v 
tomto roce. Ženy jsou schopné 
dívat se na dlouhodobé cíle, a s 
tím možná přichází i první plus 
pro rozvoj udržitelnosti. My 
ženy možná víc, díky našemu 
biologickému nastavení cítíme, 
že je pro nás důležitá budouc-
nost, budoucnost pro naše děti, 
budoucnost pro lidi kolem nás… 
Je nám jedno, jestli ten rok to 
naše konání přinese ovoce, 
nebo jestli to bude až později. 
Takže možná je v pořádku, že 
ženy jsou ty, které "sedí u 
ohně", starají se o to, aby stále 
hořel, ale muž tam přináší dříví. 
Dnes ale pociťuji, že důležitou 
roli ve společnosti hraje svobo-
da volby, za kterou bychom 
měli být vděčni a volbu jiných 
také naprosto respektovat. 
Takhle to stejně funguje v naší 
společnosti, proto si myslím, že 
ženy by měly být součástí 
jakéhokoliv projektu, který si 
vyberou bez ohledu na to, jestli 
je to projekt spíše "ženský" a to 
z toho důvodu, aby byly scho-
pný se dívat o trochu dál do 
budoucnosti a dbát na jeho 
dlouhodobou udržitelnost ve 
všech aspektech. 

V INCIENu (Institut cirkulární 
ekonomiky) -  v jádru, jsme 
převážně ženy, tedy ty, které 
jsme v kanceláři stále, které 
drží  tým pohromadě. I když 
témata – „odpadařina“, jsou 
spíše mužská. Na expertízu ale 
máme hodně externistů/muže. 
Máme to tedy máme půl na půl, 
máme to, řekla bych, 
vyrovnané. 

Jak se Ti spolupracuje s 
grafickým studiem ve-
deným ženami a čím pro 
Tebe byla či stále je spo-
lupráce přínosná?

S BH se vždy line ve spolupráci 
obrovská pozitivní energie, 
chuť věci měnit, vždy hledáme 
cesty, nehledáme překážky. 
Díváte se i na velké výzvy pozi-
tivně. Vnímám ženský element 
tak, že máte ve studiu máte 
spoustu žen a že není důležitý 
ani tak ten cíl, ale že je důležitá 
cesta.
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cesty, nehledáme překážky. 
Díváte se i na velké výzvy pozi-
tivně. Vnímám ženský element 
tak, že máte ve studiu máte 
spoustu žen a že není důležitý 
ani tak ten cíl, ale že je důležitá 
cesta.



Co vypadá jako jedna věta, je 
proces a promítá se do každoden-
ních rozhodnutí ve studiu.
Asi není náhoda, že je teď složené 
převážně z žen a dívek a ti muži, 
co jsou s námi, jsou naprosto 
úžasní, naše myšlenky podporu-
jící, jsou s námi.

A jak život studia plyne a my si o 
věcech povídáme, došlo nám, že i 
naši klienti jsou většinou ženy. 
Ženy úžasné, mnohé o změnu 
usilující, takové, které také často 
kladou smysl daného projektu, 
blaho lidí a přírody na důležitější 
místo, než zisky, prodeje a prestiž.

A to se nám na nich strašně líbí. A 
proto je chceme oslavit, dát jim 
prostor, ať je znáte.

Ženy silné, ženy úspěšné, i když v 
jiném slova smyslu. Možná je to 
vnitřním štěstím, které z nich srší, 
intuice se kterou pracují a em-
patie, kterou do práce dávají, z 

nich dělá skvělé šéfové a je radost s 
nimi tvořit.

Byli bychom moc rádi, kdyby takové 
úžasné bytosti s otevřeným srdcem, 
statečností 
a darem vnitřní síly, byly na všech 
důležitých místech, které řídí naši 
zemi a na pozicích, které rozhodují 
o naší budoucnosti.

Protože jen spolupráce, laskavost, 
soucit a ochota ke shodě 
pro vyšší cíl nás posune směrem k 
prosperitě a spokojenosti.
Neříkáme, ať je ve veřejném prosto-
ru více žen, ptáme se, 
proč na takovém principu nemůže 
fungovat více mužů?

Michaela Thomas, Butterflies 
&hurricanes 

„Naše studio 

pROŠLO za posledních pár let 

změnou - přestali jsme 

pracovat hlavně pro 

peníze.“




