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Anotace:
V článku jsou uvedeny některé výsledky a závěry sociologických výzkumů pro-

váděných v Armádě České republiky (AČR), které se zabývají postavením žen v AČR. 
Uvádí názory vojáků a vojákyň na činnost v žen v Ozbrojených silách ČR.

¬¬¬

Úvod
Není jich mnoho, i když jejich počet rok od roku stoupá. Nezastávají vysoké posty, 

i když se prosazují do funkcí, kde až doposud vládli pouze muži. Fenomén starý jak 
lidstvo samo. Ženy v uniformách. 

A přesto je vojenské prostředí prvoplánově spojováno s muži. V poslední době, 
snad po vzoru zahraničních armád demokratických států, procento žen v Armádě České 
republiky vzrůstá.

Ohlédnutí po dějinách uplatnění žen a speciálně českých ve vojenství, tedy v ozbro-
jených silách i zápasech, není pro nás samoúčelné. Říká-li se o historii, že je učitelkou 
života a korektivem našich myšlenek i snah, bude to přesně i náš případ. Z minulosti 
máme přejímat oheň a ne popel, učí francouzský revolucionář Jaurés, zavražděný 
v předvečer první světové války. Má tedy odkaz včerejšků pro nás potud a tehdy 
význam, když a pokud je nápomocným při řešení problémů dneška a vodítkem do 
zítřků. Čím tudíž poslouží v rámci nastolení tématu? Potvrzením branných schopností 
žen a jejich odolnosti pro zátěžové situace. Zároveň varováním, abychom se vystříhali 
jejich podceňování či dokonce diskriminace, co se výkonu vojenských profesí týče.

Po boku mužů bojovaly ženy v době husitských válek. Zejména jako sanitářky, ale 
byly i v osádkách vozových hradeb.

Vojenské předpisy ČSR po roce 1918 neumožňovaly vojenskou službu žen. O při-
jetí žen do vojenských útvarů rozhodl na vlastní odpovědnost velitel československé jed-
notky v Sovětském svazu podplukovník Ludvík Svoboda. Mladší ženy, schopné služby 
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v poli, byly zařazeny do útvarů, kde procházely základním výcvikem, stejným pro muže 
a ženy.

V praporním rozkaze č. 41 se objevuje článek 2, podle něhož se ženám, zařazeným 
v československé jednotce, přiznává hodnost vojína. Je to první dokument v historii naší 
armády, který potvrzuje zařazení žen do vojenské služby.

Prvního boje u obce Sokolovo se zúčastnilo 38 žen, z nichž 11 bylo vyznamenáno. 
Při druhém nasazení na frontě v září 1943 už bylo zařazeno 82 žen na funkcích zdra-
votnic, telefonistek, radistek a obsluh protiletadlových děl. U 2. paradesantní brigády 
sloužilo 15 žen, které byly vyslány na pomoc Slovenskému národnímu povstání a velmi 
aktivně v něm působily.

Ženy také prokázaly své kvality v československých jednotkách v Jugoslávii, 
v britské armádě na Středním východě a v ženských pomocných silách britského letec-
tva (WAAF – Womens Auxiliary Air Force).

V poválečném období byly začleněny do struktury armád za mírových podmínek, 
a tak se vytvořil fungující model součinnosti žen a mužů v armádě. [4]

Výzkumné pracoviště Ministerstva obrany České republiky (MO ČR) se proble-
matikou žen v armádě pravidelně zabývá od roku 1995. Ženy se staly integrální sou-
částí českých ozbrojených sil a v některých odborných funkcích, zvláště v letectvu, jsou 
jejich pozice značně silné, protože již prokázaly svou nepostradatelnost. Ani redukce 
počtů vojenského personálu negativně neovlivnily jejich zastoupení ve skupině vojáků 
z povolání.

Jaká je dnešní česká vojákyně
Ženy v uniformě jsou vzdělané, odvážné, mají disciplínu. Svou práci dělají zodpo-

vědně, dostává se jim uznání. V donedávna ryze mužském kolektivu to nemají lehké, 
ale daří se jim bořit některé nesmyslné bariéry.

Stále více pronikají české ženy tam, kam jim byl vstup poměrně dlouhou dobu 
zapovězen. Kromě manažerských pozic obsazují také důležitá místa ve státních slož-
kách. Už není vzácností vidět ženu policistku, pilotku nebo ženu ve vojenské uniformě.  
Právě Armáda České republiky (AČR) otevírá ženám svou náruč rok od roku více 
a ženy ji berou vážně.

Mezi lidmi stále panuje mylná představa, že ženy sloužící v armádě sedí jen v kan-
celářích. Opak je ale pravdou. Ženy v uniformě zastávají funkce od logistiky přes 
zdravotnice až po pilotky bojových vrtulníků. Profesionální AČR se chlubí tím, že 
v bojovém nasazení rozdíl mezi muži a ženami nezná. Podobnou „feminizací“ prochází 
v posledních letech i české vojenské školství.

I v armádě ale zůstávají místa, která jsou ženám stále ještě zapovězena. Například 
ve speciálních jednotkách se vojáci ženského pohlaví prakticky neobjevují. Může za to 
především extrémně náročný a místy až neuvěřitelně tvrdý výcvik a především pochyb-



nosti o nasazení žen do skutečného boje. Ať si o feminizaci žen myslíme cokoliv, jejich 
odvahu, nasazení a schopnosti musíme ocenit.

Česká vojákyně je tedy etablovaná ve své profesi a nechce svoji profesní kariéru 
omezovat, projevuje přání sloužit v armádě co nejdéle. Její rozhodnutí sloužit v armádě 
je výsledkem různorodých motivů, souvisí však se specickými znaky jednotlivých 
skupin žen. Mezi nejdůležitější patří potřeba seberealizace v zaměstnání, zajímavá 
a užitečná práce, pragmatické aspekty vojenské služby, sociální jistoty a výhody, plat, 
vzdělání, potřeba odlišit se od ostatních žen a formální znaky vojenské instituce.

Její očekávání, spojená s profesním uplatněním, se jí většinou splnily. Je oproti 
svým mužským kolegům tolerantnější k reálnému stavu většiny pracovních podmínek.

Kritičtěji však vnímá své podmínky pro služební postup, výši celkového výdělku 
a interpersonální vztahy na pracovišti, zvláště pak některé, pro ni nepřijatelné projevy 
chování mužů. Přesto v sociálním okolí preferuje mužskou dominanci. Je citlivější 
k veřejnému mínění souvisejícímu s prestiží vojenské profese a výrazně vnímá podporu 
svého blízkého sociálního prostředí. Je minimálně zastoupena ve vyšších hodnostech 
a funkcích, i když směrem k nižším velitelským funkcím je její zapojení do určité míry 
patrné. Pokud slouží ve speciálních vojenských odbornostech, vnímá větší nároky na 
výkon své funkce, ale zároveň se cítí být odborně připravena bojovému nasazení. Ta, 
která slouží v podpůrných funkcích tolik nezaznamenává zvýšenou náročnost své práce, 
je však s činností ve své funkci nespokojená a necítí se odborně připravena k bojovému 
nasazení a povolání do války.

Je převážně uznávána a její uplatnění ve vojenském povolání je srovnatelné s muži. 
Perspektivně má všestrannou podporu k vyššímu zastoupení v armádě.

Vyhovuje ji právně zakotvená rovnost pro muže a ženy v armádě, existenci zvlášt-
ních opatření ve prospěch žen v armádě většinou nevyžaduje s výjimkou rovných 
možností pracovat i v tradičně „mužských“ profesích. Respektuje některé existující gen-
derové rozdíly, avšak prosazuje větší rovnost, pokud jde o stejné možnosti vykonávat 
„mužskou“ vojenskou profesi, velitelské funkce, dosahovat vojenských hodností a účast-
nit se zahraničních misí.

Je plně zapojena v pracovní i rodinné sféře, více než její mužští kolegové zvládá 
soulad mezi povinnostmi v práci a rodině. Přijala by však, aby se muž více podílel 
na životě rodiny. Je přesvědčena, že vykonává práci, která nevylučuje založení rodiny 
a mateřství.

Je přesvědčena, že její schopnosti participace v managementu a podnikání se od 
mužů v zásadě neliší. S mužem se cítí být ve všech ohledech rovná, i když v důsledku 
nerovného ohodnocení žen ve společnosti a nerovného rozdělení rolí v rodině vnímá 
jeho postavení jako výhodnější.

V souvislosti s realizací úkolů reformy ozbrojených sil ČR je naplňován i předpo-
klad početnějšího zastoupení žen ve služebním poměru v AČR. 
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Poměr vojákyň z povolání vůči celkovému počtu vojáků z povolání (k 31. 12. 
daného roku) je uveden v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1: Poměr vojákyň z povolání vůči celkovému počtu vojáků z povolání (k 31. 12. daného 
roku) 

Počty žen studujících na Univerzitě obrany jsou vyjádřeny v grafu č. 1.

Graf č. 1: Počty žen studujících na UO

Rok Celkem VZP z toho žen v  % 
1997 23 759 1655 6,97 
1998 22 966 1699 7,40 
1999 23 011 1772 7,70 
2000 23 184 1901 8,20 
2001 20 253 2032 10,03 
2002 21 247 2273 10,69 
2003 21 024 2585 12,29 
2004 22 709 2679 11,80 
2005 23 830 2947 12,37 
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Názory respondentů na pravidelně prováděný výzkum
V další části uvedu některá fakta a názory respondentů na pravidelně prováděný 

výzkum, který byl pro proveden v roce 2003.
Od roku 2000 jsou zjišťovány postoje vojenských profesionálů ke zvyšování počtu 

žen v armádě. V roce 2000 si přálo více žen v armádě 58 % vojáků a v roce 2002 
dokonce 70 %. V roce 2003 podpora zvyšování počtu žen klesla přesně na 50 % a počty 
příznivců a odpůrců se tak vyrovnaly (viz graf č. 2). Tuto situaci lze přičítat patrně 
i redukcím armády a tudíž nesouhlasu s jakýmkoli náborem nových profesionálů, když 
jsou propouštěni stávající. 

Odpovědi v %; výzkumy VZP 2000, VZP 2002 a Prof 6/2003.
Graf č. 2: Myslíte si, že by v AČR mělo sloužit více žen než dosud? 

Stále sice platí, že vojákyně se k náboru nových kolegyň vyjadřují vstřícněji než 
vojáci (viz graf č. 3), ale ne tak významně, jako v předchozích letech. 

Vojákyně, které do armády nastoupily v posledních pěti letech si dokonce příchod 
dalších žen přejí o něco méně než jejich kolegové (viz graf č. 4). Jde o nový jev a lze 
předpokládat, že postupem času se vstřícnější postoj žen na další nábor vojákyň vyrovná 
s postojem vojáků–mužů.

Vojákyně pouze ve vybraných funkcích?
Mezi vojenskými profesionály v době provádění výzkumu převládá názor, že by 

sice ženy v AČR sloužit měly, ale pouze v omezeném počtu a pouze na vybraných pozi-
cích (58 %). I v tomto postoji se liší muži od žen, a to velmi výrazně. Téměř polovina 
vojákyň (viz graf č. 5) se domnívá, že ženy mají sloužit v AČR bez jakýchkoli omezení 
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(pokud jde o počty či služební pozice) – tak to ostatně stanoví zákon, i když praxe je 
odlišná (viz další kapitola). Z mužů si službu žen bez omezení přeje zhruba jedna čtvr-
tina (28 % mužů), 59 % by upřednostnilo již zmíněné omezení počtu žen a jejich zařa-
zení na vybrané pozice a 10 % mužů se službou žen v AČR nesouhlasí.

Odpovědi mužů a žen v %; výzkum Prof 6/2003

Graf č. 3: Myslíte si, že by v AČR mělo sloužit více žen než dosud? 
.

Odpovědi mužů a žen podle odsloužených let v %; výzkum Prof 6/2003.

Graf č. 4: Názor vojákyň a vojáků na větší zastoupení žen v AČR podle odsloužené doby
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Srovnání odpovědí vojáků a vojákyň v %; výzkum Prof 6/2003.

Graf č. 5: Názory na službu žen v armádě

Délka služby, věk a vzdělání
Záměr zvýšit zastoupení žen v AČR se zatím příliš výrazně neprojevil. Zastou-

pení žen v nejmladší kategorii (do 25 let) není vyšší než v kategoriích starších a v prů-
měru jsou vojákyně stejně staré jako vojáci. Nicméně ve srovnání s muži jsou ženy více 
zastoupeny ve skupině profesionálů sloužících v armádě 5 a méně let. V době mezi 
pátým a desátým rokem služby se naopak vojákyně často věnují rodině, a proto ve 
službě chybějí (viz graf č. 6).

Dalšími charakteristikami v nichž se vojákyně od vojáků liší, jsou vzdělání 
a vojenské hodnosti. Vojákyně mají velmi často maturitní vzdělání. Z hlediska hodnost-
ních sborů jsou ženy nejčastěji praporčicemi (2/3 z nich) a naopak mezi rotmistryněmi 
a vyššími důstojnicemi jsou zastoupeny poměrně málo.

Služební zařazení
Vojákyně jsou méně zastoupeny u pozemních sil, naopak častěji než odpovídá prů-

měru slouží u vzdušných sil a také v logistice. Pokud jde o stupeň zařazení, vojákyně 
slouží často na stupni brigáda, ve všech vyšších stupních ženy–vojákyně chybějí. S pozi-
cemi, které ženy v AČR zastávají souvisí také to, že jsou stále nejčastěji pracovnicemi 
štábu, a již tradičně chybějí velitelky (viz graf č. 7).

28

59

6

4
3

47

50

11
1

0

20

40

60

80

100

muži ženy

nevím

jsem zásadně proti  službě
žen v armádě

ženy do armády nepatří, ale
nestarám se o to

ženy by měly sloužit
v armádě v omez. počtu na
vybraných pozicích

plně souhlasím se službou v
žen v armádě na jakékoli
pozici

 

97

ŽENY V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY



V %; výzkum Prof 6/2003.

Graf č. 6: Odsloužená doba vojáků a vojákyň AČR

V %, výzkum Prof 6/2003.

Graf č. 7: Srovnání vojákyň a vojáků podle zastávaných funkcí
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Rodinné zázemí
Alarmující je situace vojákyň v rodinných, respektive partnerských vztazích. 

Každá pátá vojákyně je v současné době rozvedená, zatímco u mužů je to jen každý čtr-
náctý (viz graf č. 8). Téměř 2/3 rozvedených vojákyň žijí bez partnera, pokud partnera 
mají pak je často také vojákem. Rozvedení vojáci si partnerky hledají snáze, a sám žije 
jen každý třetí rozvedený voják. V souvislosti s rodinnou situací není překvapující, že 
přestože vojákyně mají častěji než muži děti, obvykle zůstanou u jednoho. Dvě a více 
dětí mají vojákyně málokdy – lze usuzovat, že druhé dítě u mnohých z nich ovlivňuje 
další vojenskou kariéru. Vojáci–muži mají dvě a více dětí častěji.

V %; výzkum Prof 6/2003.

Graf č. 8: Rodinný stav vojákyň a vojáků AČR

Odlišnosti v postojích a názorech vojákyň a vojáků 
Postoje k armádě

Vojákyně se rozcházejí se svými mužskými kolegy v názorech na některé faktory 
ovlivňující prestiž armády mezi českou veřejností – menší váhu na prestiž než muži při-
suzují ohrožení terorismem, naopak větší vliv na prestiž podle jejich názoru mají histo-
rické zkušenosti obyvatel. K armádě mají ženy také kritičtější postoje pokud jde o její 
vycvičenost a důvěryhodnost mezi obyvatelstvem.
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Na rozdíl od mužů jsou méně přesvědčeny o vlivu ministra, který prosadil profe-
sionalizaci, na rychlost tohoto procesu a stejně tak důvěru v ministra projevují méně 
výrazně (volí variantu spíše důvěřuji, viz graf č. 9).

Odpovědi vojáků a vojákyň v %; výzkum Prof 6/2003.

Graf č. 9: Důvěra vojákyň a vojáků v ministra obrany1

Odpovědi vojáků a vojákyň v %; výzkum Prof 6/2003.

Graf č. 10: Názor vojákyň a vojáků na správnost zasahovat prostřednictvím misí 
do mezinárodní politiky
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Obrana země
Vojákyně již tradičně vyjadřují svou nižší profesionální připravenost k bojovému 

nasazení, což výrazně souvisí s funkcemi, které v armádě zastávají. Například mezi 
specialisty druhu vojsk – muži a ženami – ale není v připravenosti k boji rozdíl.

Vojákyně považují častěji než vojáci za zbytečné uvažovat o obraně státu, protože 
o tak malé zemi, jakou je ta naše, stejně rozhodnou velmoci. A ve srovnání s vojáky 
nejsou ani tak přesvědčeny o správnosti zasahovat prostřednictvím misí do mezinárodní 
politiky (viz graf č. 10).

Motivace ke službě v AČR
Při výběru vojenského povolání byly vojákyně častěji ovlivněny předpokládanými 

sociálními jistotami (plat, zdravotní péče, sociální zabezpečení). Ze současných pro-
gramů kvality života hůře než muži hodnotí především zdravotní péči. Dalším důvo-
dem, který je přivedl do armády, bylo zalíbení vojákyň ve vojenských uniformách 
a především fakt, že jejich partneři pracovali v armádě. Pro muže byly tyto důvody 
méně důležité nebo zcela podružné (viz graf č. 11), častěji však chtěli být vojáky již od 
dětství. 

Odpovědi vojáků a vojákyň v %; seřazeno vzestupně dle odpovědí žen; výzkum Prof 6/2003.

Graf č. 11: Důvody, které u vojákyň a vojáků rozhodly o výběru vojenské profese 
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Očekávání vojákyň se v souvislosti s vojenskou kariérou ve srovnání s muži nespl-
nila především v možnosti podívat se do zahraničí. Tento jejich pocit je oprávněný mini-
málně ve vztahu k zahraničním misím. Těch se účastní výrazně častěji muži, jedna 
čtvrtina současných vojáků–mužů se již zúčastnila alespoň jedné mise; téměř každý 
osmý voják byl v misi opakovaně. Vojákyně se misí účastní podstatně méně často. Mise 
se zúčastnila každá dvanáctá vojákyně a obvykle jen jednou (viz graf č. 12).

Odpovědi vojáků a vojákyň v %; výzkum Prof 6/2003.

Graf č. 12: Účast vojákyň a vojáků v zahraničních misích

Postoje ke stěhování v případě změny působiště
Vojákyně mají jiné priority v případně nutnosti jít sloužit do jiné posádky. Kdyby 

jim bylo v armádě nabídnuto místo vzdálené od jejich bydliště, častěji než muži by 
se přestěhovaly, případně by byly ochotny denně dojíždět. Méně často by souhlasily 
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tolik odloučení od rodiny nevadí (viz graf č. 13). Obdobně vojákyně vypovídají o pří-
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vojáci přesvědčeny o tom, že menší počet posádek přispěje k lepšímu fungování armády 
– často také nevědí, jak na tuto otázku odpovědět (viz graf č. 14). 
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Odpovědi vojáků a vojákyň v %; výzkum Prof 6/2003.

Graf č. 13: Postoje vojákyň a vojáků ke stěhování v případě změny posádky

Odpovědi vojáků a vojákyň v %; výzkum Prof 6/2003.

Graf č. 14: Názory vojákyň a vojáků na zvýšení efektivity AČR při snižování počtu posádek
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Shrnutí
V předchozích letech přibývalo vojáků, kteří si přáli, aby se počet vojákyň v AČR 

zvyšoval. V poslední době podpora klesla a v armádě je stejně velká skupina vojákyň 
a vojáků, kteří si další zvyšování počtu vojákyň přejí, jako těch, kteří ho odmítají. 

Vojákyně se v uplynulých letech vyjadřovaly ke svým potenciálním novým kole-
gyním vždy vstřícněji než muži. V současné době se však objevil nový jev. Vojákyně, 
které slouží v armádě nejkratší dobu – do pěti let, si příchod dalších žen přejí dokonce 
o něco méně než jejich kolegové se stejně krátkou odslouženou dobou.

Ženy by v AČR podle většiny vojenských profesionálů měly sloužit v omezeném 
počtu a pouze na vybraných pozicích (58 %). Samotné vojákyně si však častěji než jejich 
mužští kolegové myslí, že služba žen by neměla mít žádná omezení. Tuto variantu pre-
feruje polovina vojákyň a jen čtvrtina vojáků. Desetina mužů se službou žen v AČR 
nesouhlasí.

Vojákyně a vojáci AČR jsou v průměru stejně staří, ženy mají ale častěji než muži 
středoškolské vzdělání a s tím souvisí i to, že jsou nejčastěji v praporčickém sboru 
a chybí mezi rotmistry i mezi vyššími důstojnicemi. Fakt, že vojákyně výrazně převlá-
dají mezi pracovníky štábu a chybějí mezi veliteli již zřejmě nikoho nepřekvapí.

Každá pátá vojákyně AČR je v současné době rozvedená, zatímco mezi vojáky je 
rozvedený každý čtrnáctý. S tím může souviset i poznatek, že vojákyně (ač mají děti 
častěji než vojáci), ve větší míře zůstávají v armádě jen s jedním dítětem.

Vojákyně se od vojáků liší také svými názory a postoji; vyjadřují se kritičtěji 
k vycvičenosti armády a méně vojákyň než vojáků je přesvědčeno o důvěryhodnosti 
armády mezi veřejností.

Do armády přivedly vojákyně jiné motivy než vojáky. Nejdůležitější motiv – dělat 
zajímavou a užitečnou práci, byl u vojákyň i vojáků stejný, některé další motivy však 
vojákyně uvádějí častěji než vojáci. Sociální jistoty, jako jsou plat, zdravotní péče nebo 
sociální zabezpečení motivovalo větší procento vojákyň než vojáků, i když i pro vojáky 
byl tento motiv při rozhodování o jejich budoucí profesi důležitý.

V kontextu prováděných reprezentativních výzkumů v letech 2002 a 2003 [4, 5] lze 
dospět k některým závěrům:

a) Integrace žen do AČR a otázky rovnosti mužů a žen
Pracovní skupina k řešení problematiky rovnosti mužů a žen v AČR byla usta-

vena v roce 1998. Její členové, pracovníci Ministerstva obrany, Generálního štábu AČR 
a velitelství vojsk se zaměřují na seznamování veřejnosti s problematikou služby žen 
v AČR, zapracovávání principu rovnosti mužů a žen do právních a vnitřních norem MO 
(mezi ně patří Rozkaz MO č. 29/2002 k prosazování principu rovnosti mužů a žen), kon-
trolu praktických důsledků nové legislativy na postavení žen a podmínky jejich služby 
a podporu zapojování žen do velitelských a vyšších manažerských funkcí v resortu, což 
v některých případech stále naráží na neochotu některých velitelů ženy do těchto funkcí 
zařazovat.
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Dodržování rovnosti mužů a žen je sledováno i v rámci kontrol dodržování lid-
ských práv prováděných Inspekcí ministra obrany. Pokud se během kontroly objeví 
indicie, které by mohly vést k odhalení diskriminace, nebo pokud obdrží stížnost na 
konkrétní jednání či chování, je tato záležitost prošetřena. Od roku 2000 je také zave-
deno zvláštní monitorování výskytu podnětů a dotazů týkajících se diskriminace, které 
přichází telefonicky na propojená pracoviště. Zpětnovazební informační systém a „Ote-
vřenou linku armády“ jako místo prvotní psychologické pomoci vojákům a občanským 
zaměstnancům kteří se dostali do obtížné situace. Funguje zároveň jako právní infor-
mační servis pro vojáky, občanské zaměstnance a veřejnost ve věcech služebního a pra-
covního poměru.

b) Trendy ve vývoji
Ženy v AČR jsou naprostou samozřejmostí již dvě desetiletí, nicméně většina 

z nich zastává nižší funkce a slouží v praporčických hodnostech. Mezi některými muži, 
ale i ženami, stále přetrvává názor, že ženy jsou pomocnicemi mužů a že jejich služba 
není plnohodnotná. Svou roli zde hraje nepochybně i kulturní tradice země v níž je 
velká váha přikládána mateřské roli ženy, které většina žen podřizuje svou profesní 
kariéru. Nicméně výjimky, tedy případy, kdy se žena rozhodne pro kariéru srovnatelnou 
s mužem, jsou stále častější a budou pravděpodobně narušovat stereotypy ve vnímání 
ženského prvku armády.

c) Motivy ke vstupu žen do AČR
Ženy jsou motivovány ke službě v AČR z mnoha důvodů. Především je to přitažli-

vost práce (dělat užitečnou a zajímavou práci), kterou jim armáda nabídla, pragmatické 
aspekty vojenské služby (sociální jistoty a výhody) , které jsou spojeny s vojenskou pro-
fesí (zdravotní péče, sociální zabezpečení apod.) a nanční nezávislost. Důležitou roli 
sehrává i přitažlivost některých formálních znaků vojenské instituce (pořádek kázeň, 
vojenská organizace, vojenské uniformy), stejně jako potřeba odlišit se od ostatních žen. 
Pro více než polovinu žen to byly studijní motivy a možnost dosáhnout úroveň vzdě-
lání podle svých představ, jehož atraktivnost oproti r. 1995 značně vzrostla. K dalším 
důvodům při rozhodování ke vstupu do armády, které uvedla téměř polovina žen, patří 
zájem o bezpečnost země (podílet se na obraně země), pro více než dvě pětiny bylo 
zajímavé pracovat mezi muži a také potřeba dokázat, že i ženy zvládnou „mužskou pro-
fesi“. Oproti roku 1995 nabývají na významu nejen možnosti k uplatnění vojenské pro-
fese v civilu, ale i osobní důvody, které uvedla více než třetina dotazovaných vojákyň 
– (muž, partner, přítel) pracoval v AČR a dále pak narůstající obavy žen z nezaměstna-
nosti.

d) Profesní uplatnění a prestiž vojenské profese
Očekávání spojená s profesním uplatněním, resp. jeho jednotlivými aspekty, se 

většině žen převážně splnila. Splnění původních představ o zaměstnání, resp. službě 
v armádě u dnešních vojákyň souvisí především s dosažením jejich funkčního a spole-
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čenského postavení i mírou seberealizace. Jejich představy o službě v armádě celkově 
odpovídají realitě mnohem více než představy mužů. Téměř shodně ženy i muži hodnotí 
naplnění vlastních představ pokud jde o seberealizaci, zvyšování kvalikace, využití 
získaného vzdělání a uplatnění kvalikace.

K výkonu své profese mají vojákyně podporu zejména u vlastní rodiny (rodiče, 
manžel nebo partner, děti) a mezi většinou přátel – vojáků z povolání. S určitým nega-
tivním postojem se setkávají mezi přáteli, kteří nepracují v armádě a svými sousedy.

Nízkou prestiží vojenské profese jsou znepokojeny asi tři čtvrtiny dotazovaných 
vojákyň. V míře znepokojení tímto problémem se ženy neliší od svých mužských 
kolegů. Domnívají se, že v názorech veřejnosti se v určité míře odrážejí nejen vnit-
roarmádní aktivity, ale i způsob jejich medializace. Největší význam přisuzují ženy 
vystupování vrcholových představitelů AČR na veřejnosti a to jak ministra obrany , tak 
náčelníka Generálního štábu a také tomu, nakolik je veřejnost informována o odborné 
úrovni vojenských profesionálů.

Dle názoru VZP během posledních 10 let měly negativní vliv na prestiž vojenského 
povolání zejména korupční aféry, špatné hospodaření, neprůhledné zakázky a nekon-
cepčnost v řízení a velení AČR, permanentní reforma armády a nedomyšlené redis-
lokace. Četnost těchto výpovědí vojákyň je však oproti mužům nižší. Ženy naopak 
mnohem častěji než muži přisuzují vinu špatnému řízení v AČR, chaosu, nepořádku, 
byrokracii a dřívějším představitelům armády (ministři, NGŠ). K největším pozitivům 
jednoznačně patří účast našich vojáků v zahraničních misích, vstup do NATO a pomoc 
AČR při živelních katastrofách. Ženy častěji přisuzují pozitivní vliv na prestiž vojenské 
profese současným představitelům AČR, především ministru obrany.

e) Pracovní a životní podmínky
České vojákyně vnímají celkově své pracovní i životní podmínky v podstatě stejně 

jako jejich mužští kolegové, k některým jsou však tolerantnější než oni. Jsou méně 
kritické, pokud jde o úroveň vystrojení, spravedlivost v ocenění výkonu nadřízenými, 
blízkost posádky od místa bydliště a možnost uplatnit své vzdělání, ale i k těm pod-
mínkám, jejichž stav není právě uspokojivý a to zejména k bytové politice, výdělku 
a úrovni legislativy. Mnohem citlivěji naopak vojákyně vnímají podmínky týkající se 
genderové atmosféry na pracovišti. Přestože právě tyto podmínky patří k těm, které 
vojenská veřejnost hodnotí spíše pozitivně, rozdíly v jejich hodnocení existují. Jedná 
se o vztahy mezi lidmi na pracovišti, chování nadřízených k ženám v uniformě, jejich 
pochopení pro situaci těhotných žen a pro problémy vojákyň. Nejen chování svých nad-
řízených, ale i chování svých mužských kolegů, vnímají ženy citlivěji.

f) Sexuální obtěžování
Sexuální harassment se v AČR v určité míře vyskytuje, převážně však dochází 

k takovýmto případům výjimečně, resp. pouze občas. Je více „ženskou záležitostí“, 
muži –vojáci se s takovými případy, které by jim vysloveně vadily, téměř nesetkávají 
(96 %). Ani většina vojákyň se v současné době s takovou formou sexuálního obtě-
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žování, kdy by jim to vysloveně vadilo, nikdy nesetkala (70 %). Dle mínění více než 
poloviny dotazovaných žen je tomuto problému v AČR věnována celkem přiměřená 
pozornost (59 %); 15 % žen zastává dokonce názor, že je jeho závažnost přeceňována 
a jednotlivé případy jsou zveličovány, čtvrtina se naopak domnívá, že je tento problém 
podceňován a většina případů zůstává utajena.

K nejfrekventovanější formě „obtěžování“ na pracovišti patří urážlivé a posměšné 
poznámky mužů, které obtěžovaly v různé frekvenci zhruba polovinu dotazovaných 
žen. Podstatně méně často však dochází k takovým případům jako jsou: příliš důvěrné 
chování nadřízených (osahávání, poplácávání), vážně míněné sexuální návrhy ze strany 
mužů a ukazování pornograe. S vyžadováním sexuálních „úsluh“ za určité výhody 
v práci a fyzickým násilí ze strany mužů se vojákyně, dle vlastního vyjádření téměř 
nesetkávají.

Ženy jsou nejčastěji odhodlány razantněji řešit případný konikt se spolupracov-
níky, kteří je opakovaně obtěžují nabízenou schůzkou a naznačují zájem o sexuální styk 
(okamžitě, tak, aby se to víckrát neopakovalo – ženy 94 %, muži 82 %). Více než polo-
vina žen by se s takovým problémem svěřila rodině a přátelům (ženy 53 %, muži 22 %) 
a třetina vojákyň by hledala pomoc u spolupracovníků (ženy 32 %, muži 17 %). Ohlásit 
problém nejbližšímu nadřízenému by šla skoro pětina žen (ženy 19 %, muži 11 %) a veli-
teli útvaru desetina (ženy 11 %, muži 10 % ). Zhruba třetina vojákyň by tuto situaci 
nepovažovala jako nutnou k vyvolávání rozruchu (ženy 35 %, muži 60 %). Pouze necelá 
desetina žen (9,6 %) a zanedbatelný počet mužů (5,6 %) by hledali pomoc u vojskového 
psychologa.

g) Profesní dráha – profesní kariéra
Služba v armádě se pro současné vojenské profesionály stává stále více atraktivní. 

V poslední době projevily 4/5 vojáků z povolání přání sloužit v armádě i po uplynutí 
stanovené doby, pokud jim bude prodloužena. Výrazně častěji jsou to právě ženy, muži 
se na rozdíl od nich významně častěji orientují na kratší kariéru. Na kratší kariéru se 
orientuje 12 % vojáků z povolání, o odchodu uvažuje v současné době necelá desetina.

V současnosti téměř 3/4 vojenských profesionálů souhlasí s tím, aby v armádě 
sloužilo více žen než dosud. Ve srovnání s rokem 2000 je patrné, že se počet vojenských 
profesionálů podporujících větší zastoupení vojákyň v AČR zvyšuje, z 58 % v roce 2000 
na 70 % v roce 2002.

Většina vojenských profesionálů, mužů i žen, souhlasí s tím, že se ženy v AČR 
budou uplatňovat stále více a že se ve vojenském povolání dokáží uplatnit stejně dobře 
jako muži, pokud ovšem dostanou stejné příležitosti. Až na výjimky vojenští profesio-
nálové souhlasí i s praxí, kdy v některých západních armádách jsou ženy nasazovány do 
bojových akcí. Větší část z nich, zejména žen, ale souhlasí s výhradami.

107

ŽENY V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY



h) Rovnost příležitostí
Největším genderovým problémem ve společnosti (nikoliv však v AČR), je podle 

VZP platová diskriminace žen. Nejčastěji však vojenští profesionálové uváděli jak pro 
společnost tak pro armádu opatření, která by umožnila zrovnoprávnit ženy a muže 
pokud jde o pracovní podmínky a další profesní kariéru. V armádě se toto zrovnopráv-
nění konkrétně týká zlepšení možnosti ženám pracovat i v tradičně „mužských“ profe-
sích.

Vojákyně a vojáci se značně liší v názorech na vykonávání typicky mužských 
vojenských odborností ženami. Stejnou možnost vykonávat „mužskou“ vojenskou pro-
fesi si přeje mít 69 % vojákyň, z mužů by si takovou rovnost pro ženy přálo 55 % 
vojáků.

Vojáci a vojákyně neposuzují své podmínky pro služební postup jako zvlášť dobré, 
ženy v průměru o něco hůře než muži. Vojáci – muži si méně často myslí, že vojákyně 
mají mít stejné možnosti jako oni dosahovat profesní kariéry.

Drtivá většina současných vojákyň (93 %) je toho názoru, že mají mít stejné pod-
mínky jako muži pokud jde o dosahování vojenských hodností a účast v zahraničních 
misích. Jejich kolegové by si rovné podmínky pro obě pohlaví v těchto situacích přáli 
sice méně často (88, resp. 87 %), stále jich je ale výrazná většina.

Celkem 84 % vojákyň požaduje stejnou možnost vykonávat velitelské funkce, muži 
se k tomuto požadavku žen stavějí obezřetněji, pro rovnost by v tomto případě bylo 71 % 
z nich.

Z hlediska genderového složení velitelů je zřejmé, že ve skupině těch, kteří zastá-
vají řídící funkce (velitelské a náčelnické) jsou proti ženám (5 %) zastoupeni významně 
častěji muži (95 %), tj. o polovinu méně žen, než odpovídá podílu mužů a žen v celo-
armádním měřítku. Jedním z důvodů proč ženy méně často velí je i fakt, že ženy smě-
rují výběr studia k profesi, která je charakteristická spíše pravidelnou pracovní dobou, 
méně časově náročná, která nevyžaduje nadměrnou fyzickou zdatnost, práci v terénu 
a přímou řídící práci s větším počtem podřízených.

V současné době 97 % z dotazovaných velí muž a 3 % velí žena. Z těch, kteří uvedli 
jako svoji nadřízenou ženu, jsou to významně častěji vojákyně.

Ženy–vojákyně sloužící ve speciálních vojenských odbornostech (specialistky 
druhu vojsk), vnímají větší nároky na svou funkci, zároveň se také odborně cítí být při-
praveny na bojové nasazení a totéž předpokládají u svých podřízených případně spolu-
pracovníků. Celkově jsou se svou prací ve funkci, kterou zastávají, spokojené. Naproti 
tomu vojákyně v podpůrných armádních profesích (štábní pracovnice) sice nezazna-
menávají takové nároky na svou práci, se svou prací jsou ale velmi často nespokojené 
a necítí se ani odborně připraveny na bojové nasazení, ani na povolání do války.

Bez ohledu na zastávanou funkci se téměř každá druhá vojákyně necítí být 
odborně připravena k bojovému nasazení. Mezi muži je situace přece jen lepší; odbor-
nou nepřipravenost pociťuje jen každý čtvrtý voják. Přes tento pocit odborné nepřipra-
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venosti téměř 2/3 vojenských profesionálek odpovídají, že jsou připraveny jít do války, 
pokud dostanou rozkaz.

Polovina vojákyň preferuje v pracovní skupině více mužů než žen, přičemž ženy 
volí tuto odpověď významně častěji než jejich mužští kolegové. Muži by si oproti ženám 
výrazně častěji dokázali představit z hlediska pohlaví vyrovnanou pracovní skupinu 
a také jim na tom tolik nezáleží. Jen zanedbatelný počet vojenských profesionálů by 
však preferoval skupinu s početní převahou žen. Zhruba polovina všech dotazovaných 
mužů i žen preferuje v pozici nadřízeného muže a zhruba polovině je to zcela lhostejné. 
Pouze asi 2 % dotazovaných upřednostňují jako svoji nadřízenou ženu.

i) Role muže a ženy v rodině
Pracovní a rodinné povinnosti se vojenští profesionálové snaží udržovat v souladu, 

podle vlastního hodnocení se to lépe daří ženám než mužům. Muži, častěji než ženy, 
přiznávají, že zanedbávají rodinu na úkor práce.

Vojenští profesionálové se nedomnívají, že by kariéru mohly budovat pouze bez-
dětné ženy. Nemyslí si to 2/3 vojáků a dokonce více než tři čtvrtiny vojákyň. Nejen vojá-
kyně, ale i vojáci soudí, že by se muži měli více podílet na péči o rodinu a domácnost; 
muži jsou však častěji než ženy přesvědčeni, že jejich rolí je vydělávat peníze a ženy by 
se měly hlavně starat o rodinu a domácnost. 

Přesvědčení o stejných schopnostech mužů a žen k soukromému podnikání i o stej-
ných manažerských schopnostech je v armádě pevně zakotveno. Vojenští profesionálové 
však zastávají názor, že ve společnosti je mužská práce hodnocena lépe než stejná práce 
žen. Názory na společenský problém nerovného odměňování žen a mužů za stejnou 
práci se mění především s věkem a také se vzděláním. V obou případech platí, že čím 
vyšší věk i vzdělání, tím častěji jsou vojenští profesionálové přesvědčeni o této diskri-
minaci.

Závěr
Ženy, ať občanské zaměstnankyně nebo vojákyně, nepředstavují v žádném ohledu 

problémovou personální kategorii. Naopak. Můžeme je naprosto důvodně považovat za 
jistý stabilizační faktor pro funkčnost rezortu, jeho cílové určení a každodenní všední 
chod.

Jejich postavení před zákonem i v reálném životě je rovnocenné s muži, nejsou dis-
kriminovány ani protěžovány. Rovněž ve výkonnosti a přínosu za muži nezaostávají.

Proto se s nimi zcela opodstatněně počítá a jsou jim otevírány cesty ke vzdělávání 
i kariérovému postupu. V kontextu s modernizací AČR bude tudíž jejich perspektiva 
závislá od toho, nakolik zvládnou nárůst náročných profesních kritérií.
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Poznámka
1 Dotazovaní posuzovali J. Tvrdíka buď bezprostředně před nebo po jeho demisi, kdy ještě nebylo známo 
jméno jeho nástupce. 
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