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Barbora TACHECÍ, moderátorka 

-------------------- 

V Praze dnes proběhlo první setkání z cyklu Ženy ve výzkumu a podnikání. Odehrálo se pod 

hlavičkouTechnologické agentury České republiky, která chce vytvořit prostor pro setkávání žen z 

akademické a podnikatelské sféry. Investice do výzkumu v České republice sice dosahují průměru 

Evropské unie, podle počtu žen ve vedoucích funkcích ve výzkumu nebo ve firmách se ale Česká 

republika stále řadí na poslední místa ze zemí Evropské unie. Právě o tom 

chceTechnologická agentura České republiky vyvolat debatu. Zdravím Rut Bízkovou, 

předsedkyni Technologickéagentury, hezký večer. 

 

Rut BÍZKOVÁ, předsedkyně Technologické agentury České republiky 

-------------------- 

Dobrý podvečer. 

 

Barbora TACHECÍ, moderátorka 

-------------------- 

A řekněte, podařilo se vám na tom dnešním setkání rozjet témata jako bylo to, co jsem se zmínila? To 

znamená Česká republika na posledním místě, pokud jde o funkce žen ve výzkumu nebo ve firmách? 

 

Rut BÍZKOVÁ, předsedkyně Technologické agentury České republiky 

-------------------- 

Myslím, že ten dnešní seminář se velmi povedl. Měli jsme příležitost, pardon ... Haló? 

 

Barbora TACHECÍ, moderátorka 

-------------------- 

Posloucháme, ano, posloucháme. 

 

Rut BÍZKOVÁ, předsedkyně Technologické agentury České republiky 

-------------------- 

Ano, já jsem, asi nějaké, nějaké špatné zvuky do toho. Měly jsme příležitost setkat se vlastně úspěšné 

ženy, dá se říct, s úspěšnými ženami. To je první příležitost. Pak chceme samozřejmě semináře 

opakovat a pozývat širší okruh žen. A ukazuje se, že i ty, a byla příležitost ve vystoupeních 

jednotlivých žen, i ty ženy, které se "probojovaly" do vedoucích funkcí, tak to mají těžké teď a měly to 

velmi těžké na celé té cestě k úspěchu. 

 

Barbora TACHECÍ, moderátorka 

-------------------- 

Tak, to není celkem nic nového, že úspěšné ženy mají za sebou docela těžkou cestu k tomuto 

úspěchu. Ale rodí se v hlavách chytrých inteligentních vzdělaných a úspěšných žen něco, co by těm 

dalším ženám, které tuhle cestu nastoupí, mohlo pomoci? 

 

Rut BÍZKOVÁ, předsedkyně Technologické agentury České republiky 

-------------------- 

Ano. Slyšely jsme řadu doporučení, jsou to v podstatě jednotlivosti, ale velmi pomáhají. Protože 
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vždycky je ďábel v detailu. A tak se ukazuje z té zkušenosti, že mohou pomoci "technická opatření", 

tak, aby žena nebyla handicapována jakoby těmi svými dalšími funkcemi. A druhá věc je, a to je 

zajímavé, jak to zaznělo několikrát, že vlastně ženy skutečně mohou, a teď to zaznělo konkrétně, ale 

to by bylo na dlouho, využít svých ženských kvalit k tomu, svého přístupu k lidem, způsobu jednání, 

způsobu prosazování se tak, aby úspěšné byly. A to si myslím, že je příkladem i třeba u, od starších 

pro mladší generace. 

 

Barbora TACHECÍ, moderátorka 

-------------------- 

Tak, já myslím, že i úspěšné, vzdělané, chytré, inteligentní ženy svého ženského šarmu a schopnosti 

komunikace už dávno využívají. Ale ne vždycky jim to klapne. To za prvé. A za druhé není to pro ně 

tak malinko ponižující, že prostě musí tasit ženské zbraně, zatímco muži nemusí tasit vůbec nic? 

 

Rut BÍZKOVÁ, předsedkyně Technologické agentury České republiky 

-------------------- 

Ne, to, byla bych nerada, aby mi bylo špatně rozuměno. Nepotřebují používat ženské zbraně ve 

smyslu jiných, jiných zbraní než jsou jejich znalosti a schopnosti, ty, které jsou použí..., které používají 

i muži, abych tak řekla. Ale jde o to, že mají většinou trochu jiný, jiný přístup vlastně právě v tom 

vystupování, v dojednávání věcí a ukazuje se, že je to, že pak je to vlastně, může to být výhoda. 

Pokud se ten, tento, ta, ty, ten ženský způsob, ale ne ve smyslu nějakém, nějakých půvabů či jiného 

použije, tak ta žena může být úspěšná. Ale vždycky je vidět, z těch úspěšných žen, že musí být velmi 

cílevědomé, velmi trvat na svém, to je, co je stará pravda. 

 

Barbora TACHECÍ, moderátorka 

-------------------- 

Tak, paní předsedkyně, stalo se vám někdy v profesním životě, že byste cítila svoji ženskost jako 

velký handicap? Obrátilo se to někdy proti vám? 

 

Rut BÍZKOVÁ, předsedkyně Technologické agentury České republiky 

-------------------- 

No, já sama, sama za sebe nemohu říci, že bych cítila nějaký handicap nebo nepřijetí. Třeba ze strany 

mužské komunity. To, co jsem, to, co cítím poměrně často je, že první odhad určitého prostředí je, je-li 

například orgán, organizace vedena ženou, je to ten slabší partner. A musí vlastně ten, kdo ta, i ta 

organizace nebo já sama vlastně musím přesvědčit poměrně intenzivně, že, že prostě, že se se mnou 

jedná jako se všemi ostatními. V tomto smyslu ano, je ta, je ta situace složitější. 

 

Barbora TACHECÍ, moderátorka 

-------------------- 

Mohla by, paní předsedkyně, v budoucnu ta vaše platforma něco změnit? Nebo půjde spíš o to ty 

pohledy sdílet a podělit se o zkušenosti a názory mezi ženami jako takovými? 

 

Rut BÍZKOVÁ, předsedkyně Technologické agentury České republiky 

-------------------- 

Z několika vystoupení dnes zaznělo, že skutečně tím, že se o této problematice bude mluvit, že se 

budou sdílet zkušenosti, že se ženy budou setkávat, tak se, tak se leccos změnit může, protože 

najednou je to téma. Najednou je to téma, o kterém se více mluví a já jsem teda použila takový skoro 

jako vtip, že Technologická agentura podporuje aplikovaný výzkum, ten musí mít na konci výsledek, a 

proto my ve chvíli, kdy rozdáváme státní peníze, musíme mít indikátor naší úspěšnosti. A jestliže v 

evropském kontextu jsme kritizováni za nízkou energetickou efektivitu a jsme na nějakém x-tém místě 

v Evropě a vedle toho jsme na úplně posledním místě v účasti žen v řízení výzkumných organizací, 

tak si bereme na cíl dosáhnout indikátoru, stejného jako je v energetické efektivnosti, neboli po..., 

posunout se o několik příček výše v celoevropském srovnání. A to si myslím, že postupně se nám 

povede tím, že se bude o problémech mluvit, vyspecifikuje se, kde jsou ty hlavní a budeme se snažit 



vyloženě technickými prostředky, podporou vlastně třeba i mladých výzkumných pracovnic, 

spolupráce výzkumných pracovnic a žen v byznysu, budeme se snažit vlastně odstraňovat bariéry a 

posouvat se k lepšímu. Takže máme ... 

 

Barbora TACHECÍ, moderátorka 

-------------------- 

Tak, držíme, rozumím ... 

 

Rut BÍZKOVÁ, předsedkyně Technologické agentury České republiky 

-------------------- 

... máme i hmotný indikátor, ano. 

 

Barbora TACHECÍ, moderátorka 

-------------------- 

Tak. Držíme palce i vám, předsedkyni Technologické agentury. To byla paní Rut Bízková, která byla 

mým hostem. Moc díky, držíme palce, naschle. 

 

Rut BÍZKOVÁ, předsedkyně Technologické agentury České republiky 

-------------------- 

Děkuju, děkuju mnohokrát, mějte se dobře. Na shledanou. 

 

Barbora TACHECÍ, moderátorka 

-------------------- 

Na shledanou. A samozřejmě Zelená vlna. 


