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Rozdíly v ambicích 
Co byste dělaly, kdybyste se nebály?

Moje babička Rosalind Einhornová se narodila přesně o dva-
apadesát let dříve než já, 28. srpna 1917. Stejně jako mnoho 
chudých židovských rodin v newyorských čtvrtích, i oni žili  

v malém, přeplněném bytě v těsném sousedství s mnoha příbuznými. Její 
rodiče, tety a strýcové oslovovali malé chlapce křestními jmény, zatímco 
mé babičce a její sestře všichni říkali „Girlie“.

V době hospodářské krize ji rodiče přiměli přerušit studium na Morriské 
střední škole – musela matce pomáhat živit rodinu. Našívala látková kvítka 
na spodní prádlo, které pak její matka s titěrným ziskem prodávala. Niko-
ho v celé rodině by nenapadlo vzít ze školy některého z chlapců. Vzdělání 
chlapce bylo vnímáno jako naděje celé rodiny, jak postoupit na ekonomic-
kém i společenském žebříčku. Vzdělání dívek bylo oproti tomu vnímáno 
jako méně důležité jak z finančního hlediska (nebylo pravděpodobné, že 
by dívky přispěly k rodinným příjmům), tak z hlediska kulturního, protože 
od chlapců se očekávalo, že budou studovat Tóru, zatímco dívky měly vést 
„spořádanou domácnost“. Moje babička měla štěstí. Přimluvila se za ni její 
učitelka a prosadila, aby ji rodiče zapsali zpátky do školy. Dokončila tak ne-
jen střední školu, ale později i Kalifornskou univerzitu v Berkeley. 
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Po vysoké škole Girlie prodávala drobné zboží v obchodním domě Da-
vid’s Fifth Avenue. V naší rodině koluje legenda, že když odtamtud ode-
šla, aby se mohla vdát za mého dědečka, museli v obchodním domě jako 
náhradu zaměstnat čtyři lidi. O několik let později se dědečkův lakýrnický 
podnik ocitl v problémech a dědeček se zdráhal udělat zásadní kroky na 
jeho záchranu. Tehdy babička rázně zakročila, potřebné kroky za něj uči-
nila a rodinný podnik zachránila před krachem. Svoji obchodní zdatnost 
znovu předvedla později, jako čtyřicátnice. Tehdy jí diagnostikovali rako-
vinu prsu, kterou nejen porazila, ale také se rozhodla podpořit kliniku, 
která jí v boji s chorobou pomohla – začala z kufru svého auta prodávat 
levné repliky značkových hodinek. Girlie brzy dosáhla ziskové marže, 
kterou by jí záviděli i lidé od Applu. Ještě jsem nepotkala člověka, který 
by měl víc kuráže a rozhodnosti, než měla moje babička. Když Warren 
Buffett mluví o tom, že mu konkuruje jenom polovina populace, často na 
ni myslím a říkám si, jak by byl její život jiný, kdyby se byla narodila o půl 
století později.

Když se babičce narodily děti – moje matka a její dva bratři – zdůrazňo-
vala důležitost vzdělání pro všechny. Má matka studovala na Pensylvánské 
univerzitě, kde byly smíšené přednášky pro chlapce a děvčata. Když stu-
dium v roce 1965 dokončila s diplomem z francouzské literatury, začala 
se poohlížet po zaměstnání, které by pro ni jako pro ženu bylo vhodné. 
Měla na vybranou ze dvou možností: stát se učitelkou nebo ošetřova-
telkou. Vybrala si učení. Nastoupila na doktorandské studium, vdala se  
a zanedlouho ze školy odešla, protože poprvé otěhotněla, se mnou. Pro 
mého otce by bylo známkou neschopnosti, kdyby mu jeho manželka mu-
sela pomáhat živit rodinu. Matka se tak stala ženou v domácnosti na plný 
úvazek, a co se práce týče, pouze vypomáhala jako dobrovolnice. Staletí 
stará dělba práce fungovala dál.

I když jsem vyrůstala v tradičních hodnotách, měli naši rodiče stejné 
nároky na mě i na mé dva mladší sourozence, sestru a bratra. Všichni jsme 
se museli výborně učit, pomáhat doma a organizovaně trávit volný čas. 
Od nás všech se také očekávalo, že budeme sportovat. Moje sestra i bratr 
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se stali členy sportovních oddílů, ale já jsem byla to nešikovné dítě bez 
jakéhokoli talentu na sport. I přes moje atletické nedostatky jsem ale byla 
vychovaná ve víře, že dívky mohou zvládnout totéž co chlapci a že všechny 
možnosti uplatnění jsou pro mě otevřené.

Když jsem v roce 1987 nastoupila na vysokou školu, všichni moji spo-
lužáci, tedy dívky i chlapci, se na studium soustředili stejně. Nevzpomí-
nám si, že bych na svou budoucí kariéru nahlížela jinak než moji spolužáci 
mužského pohlaví, a také si nevybavuji jediný rozhovor na téma vyvažo-
vání kariéry a rodiny. Já i moji přátelé jsme předpokládali, že budeme mít 
obojí. Během přednášek, v pracovních pohovorech a dalších univerzit-
ních aktivitách spolu dívky a chlapci soutěžili zcela vyrovnaně, otevřeně  
a agresivně. Pouhé dvě generace, které dělily můj život od života mé ba-
bičky, a šance se zdály být naprosto vyrovnané. 

Od mé promoce uběhlo už více než dvacet let a svět se nevyvinul ani tro-
chu tak, jak jsem věřila, že se vyvinout musí. Skoro všichni mí mužští spolužá-
ci pracují na lukrativních postech. Některé z mých spolužaček pracují na plný 
nebo poloviční úvazek a stejný počet jich je v domácnosti a občas dobrovol-
nicky vypomáhá – stejně jako moje matka. To odráží současnou situaci v celé 
zemi. V porovnání s jejich mužskými protějšky opouštějí vysoce kvalifikova-
né ženy ve velkém pracovní trh a zanechávají své kariéry.1 Tato přesvědčivá 
data v důsledku vedou instituce a mentory k tomu, aby investovali více do 
mužů, protože ti budou podle statistik v zaměstnání stálejší. 

Judith Rodinová, prezidentka Rockefellerovy nadace a první žena, 
která stála v čele jedné z univerzit prestižní skupiny Ivy League, jednou 
poznamenala směrem k publiku plnému žen v mém věku: „Moje genera-
ce tvrdě bojovala za to, abyste dostaly možnost svobodně si vybrat svou 
vlastní cestu. Možnost volby je podle nás zásadní. Ale nemyslely jsme si, 
že si tolik z vás zvolí odchod ze zaměstnání.“2 

Co se tedy stalo? Moje generace vyrůstala v éře stoupající rovnosti – 
trend, o kterém jsme si myslely, že může mít pouze vzestupnou tendenci. 
Ve zpětném pohledu to bylo naivní a idealistické. Spojit úsilí v profesním 
a osobním životě se ukázalo jako mnohem náročnější, než jsme si předsta-



24		|		OPŘETE	SE	DO	TOHO

vovaly. Ve stejných letech, ve kterých jsme musely maximálně investovat 
do svých kariér, začaly tikat naše biologické hodiny. Naši partneři nám 
dostatečně nepomáhali ani s domácností, ani s výchovou dětí, takže jsme 
se ocitly ve dvou hlavních pracovních poměrech. Zaměstnavatelé nebyli 
dostatečně vstřícní, abychom mohly dostát svým povinnostem v rodině. 
To jsme nečekaly. Zaskočilo nás to.

Pokud byla moje generace příliš naivní, generace přicházející po nás 
je zřejmě příliš praktická. My jsme věděly moc málo, zatímco dnes toho 
mladé ženy vědí až příliš. Dnešní mladé ženy nejsou první generací, která 
má rovné příležitosti, jsou ale první generací, která ví, že tyto příležitosti 
se nemusí nutně proměnit v profesní úspěch. Mnoho z dnešních dívek 
sledovalo své matky při jejich snaze „zvládnout všechno“, stejně jako bylo 
svědkem jejich následného nutného rozhodnutí, že musí něco obětovat – 
a to „něco“ byla většinou jejich kariéra. 

Není pochyb, že ženy jsou schopny zastávat v zaměstnání vedoucí po-
zice. Ženy stále častěji předhánějí muže ve vzdělání – v USA získávají 57 % 
bakalářských a 60 % magisterských titulů.3 Podobný trend je zjevný také 
v České republice, kde ženy získávají 62 % ze všech bakalářských titulů.4  
V Evropě dokončilo ve věkové skupině 20–24 let střední vzdělání 82 % žen, 
u mužů to bylo jen 77 %.5 Tato genderová nevyváženost v akademických 
úspěších dokonce podnítila úvahy o „konci mužů“.6 Vlastnosti oceňované 
ve školních lavicích – ochota, poslušnost nebo snaha vyhovět – jsou ale jen 
málo ceněné na pracovišti.7 Kariérní postup často závisí na schopnosti risko-
vat a prosazovat sama sebe – tedy na povahových rysech, od kterých jsou 
dívky od malička zrazovány. To může být vysvětlením, proč se akademické 
úspěchy dívek dosud nepromítly do počtů žen ve vrcholových pozicích. Při 
obsazování nižších příček po ukončení studia jsou ženy v převaze, ale když 
postupem času dojde na obsazování vrcholových pozic, mezi kandidáty vý-
znamně převažují muži.*

* Tento jev se v angličtině označuje výrazem „děravé potrubí“ (leaking pipeline), neboť 
ženy po absolvování studia časem „prosáknou“ ven z kanálu, který pracovní trh zásobuje 
kvalifikovanou pracovní sílou. (Pozn. překl.)
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Toto vymizení žen z nabídky má více důvodů, ale jedním ze zásadních 
je propastný rozdíl ve vůdčích ambicích. Samozřejmě, že mnoho žen má 
stejně velké profesní ambice jako muži. Při hlubším pohledu nám ale čísla 
jasně naznačují, že od odvětví k odvětví se o vrcholové pozice zajímají přede-
vším muži. Poradenská společnost McKinsey udělala v roce 2012 průzkum 
v největších společnostech a zjistila, že o vedoucí pozice usiluje 36 % mužů 
v porovnání se 17 % žen.8 Pracovní místa popisovaná termíny „vlivný“, „ná-
ročný“ nebo „velká míra odpovědnosti“ jsou lákavější pro muže než pro 
ženy.9 A zatímco je rozdíl v ambicích nejvíce zřetelný na vyšších úrovních, 
skrytá dynamika tohoto problému je znatelná na každém stupni kariérní-
ho žebříčku. Průzkum mezi vysokoškolskými studenty ukázal, že mnohem 
více mužů než žen si dává během prvních tří let po dokončení studia za 
cíl „dosáhnout manažerské úrovně“.10 I mezi vysoce vzdělanými odborníky 
mužského a ženského pohlaví se mnohem více mužů než žen považuje za 
„ambiciózní“.11 

Existuje naděje, že se věci začnou vyvíjet správným směrem, a to už 
v příští generaci. Studie výzkumného centra Pew z roku 2012 dokládá, 
že ve věku 18 až 34 let považuje 66 % mladých žen „úspěch ve vysoce 
ohodnocené profesi“ za důležitou součást svého života v porovnání  
s 59 % mladých mužů.12 Nedávný průzkum v generaci tzv. Millennials (čili 
ročníků narození 1985–2000) zjistil, že se ženy popisují jako ambiciózní 
stejně často jako muži. Ačkoli se jedná o zlepšení i v rámci této demogra-
fické skupiny, pořád zůstává mezi pohlavími znatelný rozdíl v ambicích. 
V generaci Millennials souhlasí mnohem méně žen než mužů s tvrzením 
„Usiluji o vedoucí roli v jakémkoli odvětví, ve kterém pracuji“. Tyto ženy 
se také mnohem vzácněji než jejich mužští kolegové označují za „vůdčí 
osobnost“, „vizionáře“, „sebevědomé“ a „ochotné riskovat“.13

Protože muži více usilují o vedoucí role, není žádným překvapením, že 
jich také více obsazují. Obzvlášť když si uvědomíme všechny překážky, 
které musí ženy při cestě na vrchol překonat. První náznaky znevýhodňo-
vání se začínají objevovat mnohem dříve, než vůbec žena nastoupí do prá-
ce. Autorka Samantha Ettusová a její manžel četli ročenku mateřské škol-
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ky, kterou navštěvuje jejich dcera. Každé dítě v ní odpovídalo na otázku 
„Čím chceš být, až vyrosteš?“. Všimli si, že několik chlapců odpovědělo, 
že by chtěli být prezidentem. Z dívek to neřekla žádná.14 (Současná data 
naznačují, že když tyto dívky dospějí, jejich postoj se v této věci nezmě-
ní.)15 Na základní škole usiluje o vedoucí role více chlapců než dívek.16 Na 
padesáti nejprestižnějších vysokých školách vede studentské organizace 
třikrát méně dívek než chlapců.17

Zatímco u mužů se profesní ambice přirozeně očekávají, u žen jsou 
pouhou možností – a často dokonce negativní vlastností. Popis „ona je 
velmi ambiciózní“ se v naší kultuře nepovažuje za kompliment. Agresivní 
a rázné ženy porušují nepsaná pravidla o přijatelném sociálním chování. 
Muži jsou nadále oslavováni pro jejich ambicióznost, vliv a úspěch, za-
tímco ženy, které získají některou z těchto nálepek, musí často zaplatit 
vysokou společenskou daň. Ženy za svůj úspěch draze platí.18

Navzdory veškerému pokroku existuje velký společenský tlak, který 
dívky nutí pomýšlet už v útlém věku na manželství. Když jsem nastupo-
vala na vysokou školu, kladli moji rodiče velký důraz na můj akademický 
úspěch – ale ještě větší na hledání vhodného manžela. Říkali mi, že nej-
schopnější dívky se vdávají mladé, protože potom už jsou všichni „dobří 
muži“ zadaní. Dala jsem na jejich radu a celou školu jsem každého kluka, 
se kterým jsem chodila, prověřovala jako potenciálního manžela (a věřte 
mi, že to je v devatenácti ten správný recept na zpackání každé schůzky).

Když jsem promovala, navrhl mi vedoucí mé závěrečné práce Larry Sum
mers, abych se přihlásila na zahraniční stáž. Návrh jsem okamžitě zamítla  
s tím, že cizí země byla to poslední místo, kde bych mohla proměnit příte-
le v manžela. Místo toho jsem se přestěhovala do Washingtonu, který byl 
vhodných mužů plný. Fungovalo to. První rok po promoci jsem potkala 
muže, který nebyl pouze vhodný, ale také úžasný, a tak jsem si ho vzala. 
Bylo mi 24 let a byla jsem přesvědčená, že manželství je tím prvním – a nut-
ným – krokem k šťastnému a produktivnímu životu. 

Nedopadlo to tak. Nebyla jsem jednoduše dostatečně vyspělá na to, 
abych mohla udělat tak zásadní a celoživotní rozhodnutí, a náš vztah vzal 
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brzy za své. Do 25. roku života se mi tak podařilo se vdát… a také se roz-
vést. Tehdy to pro mě byla obrovská osobní a zároveň veřejná prohra. Ještě 
mnoho let poté každý můj profesní úspěch bledl v porovnání s cejchem 
rozvedené ženy vypáleným na mé hrudi. (Téměř o 10 let později jsem se 
poučila, že „dobří muži“ nebyli všichni zadaní, a rozumně a velmi šťastně 
jsem se provdala za Davida Goldberga.)

Znám jeden podobný příběh. Stejně jako mě, i zástupkyni ředitele pro-
gramu Ženy a zahraniční politika při Radě mezinárodních vztahů Gayle 
Tzemach Lemmonovou pobízeli k brzkému manželství na úkor rozvoje 
její kariéry. Jak popsala v The Atlantic: „Když mi bylo 27, byla jsem vyslá-
na na prestižní stáž do Německa, abych se naučila jazyk a pracovala pro 
tamní pobočku Wall Street Journal… Pro ženu, které je něco přes dvacet, 
to byla neuvěřitelná nabídka, a věděla jsem, že mi nesmírně pomůže nejen 
při dokončování studia, ale i v dalším životě. Všechny moje kamarádky se 
ale naprosto hrozily a otřásaly při představě, že bych teď opustila svého 
přítele a odjela na rok do zahraničí. Moji příbuzní se mě ptali, jestli se ne-
bojím, že se nikdy nevdám. A když jsem se svým tehdejším přítelem byla 
na jedné pracovní barbecue party, jeho šéf mě vzal stranou, aby mi řekl, 
že ,tam venku není moc kluků, jako je on‘.“ Výsledkem všech podobných 
negativních reakcí je podle Gayle to, že spousta žen „stále považuje ambi-
ce za sprosté slovo“.19

Při rozhovorech na toto téma mi ovšem mnoho žen řeklo, že problém 
není v ambicích. Ženy nejsou méně ambiciózní než muži, vysvětlovaly 
mi, jsou pouze osvícenější a zaměřují se na jiné a smysluplnější cíle. Ten-
to názor neodmítám ani nezpochybňuji. Život lze naplnit i jinými věcmi 
než šplháním po kariérním žebříku – výchovou dětí, hledáním osobního 
naplnění, pomocí společnosti, zlepšováním života ostatních. A existuje 
mnoho lidí, kteří jsou hluboce oddáni své práci, ale neusilují – a ani ne-
chtějí usilovat – o vedení firmy. Vedoucí pozice nejsou jediný způsob, jak 
mít velký vliv. 

Také uznávám, že mezi muži a ženami existují zásadní biologické rozdí-
ly. Odkojila jsem dvě děti a musela jsem uznat, často s velkým zklamáním, 
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že k tomuto úkonu mému manželovi prostě chybí potřebná výbava. Exis-
tují nějaké charakteristiky, které vycházejí z biologických rozdílů mezi 
oběma pohlavími a které jsou příčinou, že ženy jsou více pečující a muži 
asertivnější? Dost možná. A přesto (nebo právě proto): v dnešním světě, 
kdy nemusíme běhat divočinou v honbě za potravou, je touha vést kul-
turně podmíněným a v kultuře dále posilovaným znakem. Způsob, jakým 
jednotliví lidé vnímají to, čeho by měli a mohli ve svém životě dosahovat, 
je do velké míry utvářen společenskými očekáváními.

Od okamžiku našeho narození se s chlapci a s děvčaty zachází rozdíl-
ně.20 Rodiče mnohem častěji mluví na malé holčičky než na malé chlapeč-
ky.21 Matky u chlapců přeceňují jejich schopnost lézt a u děvčat ji naopak 
podceňují.22 V duchu přesvědčení, že dívky potřebují více pomoci než 
chlapci, tráví matky čas objímáním a konejšením holčiček a pozorováním 
chlapečků, jak si samostatně hrají.23

Některá kulturní sdělení jsou ještě očividnější. Módní značka dětského 
oblečení Gymboree jeden čas prodávala dupačky s nápisy „Chytrý jako 
tatínek“ pro chlapečky a „Krásná jako maminka“ pro holčičky.24 Ve stej-
ném roce uvedla firma J. C. Penney na trh trička pro teenagerky s nápisem 
„Jsem příliš krásná na to, abych dělala domácí úkoly, tak je za mě dělá můj 
brácha“.25 Tyhle věci se nestaly v roce 1951. Staly se v roce 2011.

Co hůř, skrytá poselství, která děvčata slýchají, mohou jít od povzbudi-
vého zdůrazňování povrchních vlastností mnohem dál – mohou se stočit 
až k výslovnému odrazování. Když se dívka snaží být vůdčí, často se jí 
říká, že je panovačná. Chlapci se něco podobného nevyčítá, protože když 
chlapec zaujme vůdčí roli, není to nijak překvapivé nebo urážející. Jako 
člověk, kterému říkali „paní vedoucí“ po celé dětství, vím moc dobře, že 
se nejedná o kompliment. 

Příběhy o mé panovačnosti v dětských letech se stále vyprávějí a (převy-
pravují) pro všeobecné pobavení. Když jsem byla na prvním stupni základ-
ní školy, zjevně jsem nutila Davida a Michelle, mé mladší sourozence, aby 
za mnou všude chodili, poslouchali mé monology a vykřikovali „Správ-
ně!“ pokaždé, když jsem svůj monolog zakončila. Byla jsem nejstarší dítě 
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v našem sousedství a údajně jsem trávila čas organizací her, které bych 
pak mohla řídit, a klubů, které bych mohla vést. Lidé se těmto historkám 
pobaveně smějí, ale já se do dnešního dne za svoje chování trochu sty-
dím (což je zajímavé, vezmuli v potaz, že jsem právě napsala celou knihu  
o tom, proč by se dívky takto cítit neměly. A nebo to vlastně zčásti vysvět-
luje moji motivaci takovou knihu napsat).

I když už jsme byli všichni třicátníci, připomínání mé dětské panovač-
nosti bylo nejlepším způsobem, jak mě poškádlit. Když jsem si brala Da-
vea, měli David a Michelle při svatební hostině nádherný a strašně vtipný 
proslov, který odstartovali takto: „Ahoj! Někdo z vás si možná myslí, že 
jsme mladší sourozenci Sheryl, ale ve skutečnosti jsme její první zaměst-
nanci – zaměstnanec číslo jedna a zaměstnanec číslo dva. Zpočátku, jako 
roční a tříletý, jsme byli bezcenní a slabí. Neorganizovaní a líní. Místo čtení 
ranních novin jsme na sebe u snídaně plivali. Ale Sheryl poznala, že máme 
potenciál. Vzala nás pod křídlo a přes deset let nás cepovala, dokud nás 
nedostala do formy.“ Všichni se smáli a moji sourozenci pokračovali: „Po-
dle našeho nejlepšího vědomí si Sheryl jako dítě nikdy nehrála – organizo-
vala hry ostatních dětí. Sheryl taky dohlížela na dospělé. Když naši rodiče 
jeli na dovolenou, hlídávali nás prarodiče. Před jejich odjezdem She-
ryl vždycky protestovala: „No a teď se musím starat o Davida a Michelle  
a k tomu ještě o babičku s dědou! To není fér!“ Všichni se smáli ještě víc.

Smála jsem se taky, ale nějaká moje část dodnes cítí, že pro dívku není 
hezké, aby byla takhle... panovačná. A jéje. 

Od velmi útlého věku jsou chlapci povzbuzováni, aby přebírali zodpo-
vědnost a vyjadřovali své názory. Vyučující se ve škole více baví s chlapci, 
častěji je vyvolávají a kladou jim více otázek. Chlapci také ve škole mno-
hem častěji vykřikují, a když vykřikují, učitelé jim většinou naslouchají. 
Když v hodině vykřikují dívky, vyučující je většinou okřiknou, vynadají 
jim, že porušují pravidla, a připomenou, že se mají přihlásit, pokud chtějí 
mluvit.26 

Nedávno jsem byla svědkem jedné situace, která mi připomněla, že toto 
zacházení přetrvává i v dospělém věku. Byla jsem na malé oficiální večeři 
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s dalšími členy vedení. Čestný host měl při večeři dlouhý proslov, během 
kterého se ani nenadechl. To v praxi znamenalo, že jediným způsobem, 
jak zmínit svůj postřeh, bylo skočit mu do řeči. Tři nebo čtyři muži ho 
vyrušili, host jim ve vší slušnosti odpověděl a pak opět pokračoval ve své 
přednášce. Jednu chvíli jsem se pokusila také něco dodat a on vyštěkl: 
„Nechte mě dokončit myšlenku! Vy lidé neumíte poslouchat!“ Do jeho 
proslovu nakonec zasáhlo ještě několik mužů a on to pokaždé dovolil. 
Poté se rozhodla promluvit jediná další žena v místnosti – a on to udělal 
znovu! Pokáral ji za to, že mu skočila do řeči. Po jídle si mě jeden z přítom-
ných ředitelů vzal stranou a řekl mi, že si všiml, že host umlčoval jenom 
ženy. Řekl mi, že se mnou soucítí, protože se jako Hispánec s podobným 
zacházením setkal již mnohokrát.

Nebezpečí takové situace jde ale za hranice toho, že osoby s autoritou 
umlčují ženské hlasy. Mladé ženy si vezmou k srdci společenské narážky na 
to, co pro ně je a není „vhodné“, a v reakci na to potom umlčují samy sebe. 
Jsou ceněny za to, že jsou „krásné jako maminka“, a pobízeny k tomu, aby 
byly také pečující jako maminka. V roce 1972 vyšlo album Free to Be… You and 
Me a stalo se mantrou mého dětství. Moje oblíbená písnička, „Williamova 
panenka“, vypráví o pětiletém chlapci, který prosí svého odmítavého otce, 
aby mu koupil tradiční holčičí hračku. I dnes, po čtyřiceti letech, je hračkář-
ský průmysl těchto stereotypů stále plný. O Vánocích roku 2011 se po inter-
netu rozšířilo video se čtyřletou holčičkou Riley. Riley chodí po hračkářství 
a je naštvaná, protože se firmy snaží „přimět holky, aby si kupovaly růžový 
věci místo věcí, který si chtějí kupovat kluci, správně?“. Správně. Riley uva-
žuje, „některý holky mají rády superhrdiny, některý zase princezny, některý 
kluci mají rádi superhrdiny, některý mají rádi princezny. Tak proč si musí 
všechny holky kupovat růžový věci a všichni kluci ty ostatní věci, co mají 
jinou barvu?“27 Vypadá to skoro na vzpouru, když se čtyřletá holčička snaží 
vymanit z pout společenských očekávání. William pořád nemá panenku, 
zatímco Riley se topí v moři růžových hraček. Pouštím písničky z Free to Be 
… You and Me svým dětem a doufám, že jestli je někdy budou pouštět ony 
svým dětem, jejich poselství už nebude aktuální.
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Genderové stereotypy, se kterými se seznámíme v dětství, během naše-
ho života posilují a stávají se sebenaplňujícím proroctvím. Většinu vedou-
cích pozic zaujímají muži, takže ženy ani nepředpokládají, že by je mohly 
získat, a to se stává důvodem, proč je nezískávají. Stejné je to s platy. Muži 
většinou vydělávají více než ženy, a proto lidé předpokládají, že ženy vydě-
lávají méně. A taky že vydělávají. 

Součástí problému je sociálněpsychologický jev nazvaný „hrozba ste-
reotypu“. Sociologové odpozorovali, že když jsou členové skupiny upo-
zorněni na nějaký negativní stereotyp, jsou mnohem náchylnější chovat se 
podle něj. Jako příklad můžeme uvést známý stereotyp, že chlapcům jde 
matematika a přírodovědné obory lépe než dívkám. Když dívkám před 
testem z matematiky nebo z přírodovědných oborů připomenete jejich 
příslušnost k ženskému pohlaví – i kdyby se jednalo jen o připomenutí ve 
formě zaškrtávání čtverečku MUŽ nebo ŽENA – mají dívky znatelně hor-
ší výsledky.28 Hrozba stereotypu bere dívkám a ženám jistotu a odrazuje je 
od studia technických oborů, a to je jedním z důvodů, proč jich tak málo 
studuje informatiku.29 Jak mi jednou řekl jeden z letních stážistů ve Face-
booku, „na katedře informatiky na mojí škole je víc Daveů než holek“.

Běžná představa o pracující ženě je zřídkakdy atraktivní. V populár-
ní kultuře byly úspěšné pracující ženy dlouho zobrazovány jako natolik 
pohlcené svou kariérou, že neměly absolutně žádný osobní život (vzpo-
meňme si na Sigourney Weaverovou v Podnikavé dívce nebo na Sandru 
Bullockovou ve filmu Návrh). Když se ženská hrdinka snaží rozdělit čas 
mezi práci a rodinu, skoro nikdy se jí to nedaří, trápí se a cítí se provinile 
(připomeňme si Sarah Jessicu Parkerovou ve filmu Nechápu, jak to dokáže). 
Tato líčení se posunula i za hranice fikce. Studie odhalila, že ze všech mla-
dých mužů a žen zaměstnaných ve firmě vedené ženou by se své ředitelce 
rádo podobalo pouhých 20 % respondentů – mužů i žen.30 

Tento stereotyp je obzvlášť nešťastný proto, že většina žen nemá na vy-
branou a musí pracovat. Ve Spojených státech asi 41 % matek živí své rodi-
ny a zaopatřuje většinu rodinných příjmů. Dalších 23 % je pak částečnými 
živitelkami a obstarává nejméně čtvrtinu rodinných příjmů.31 Počet žen, 
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které zaopatřují rodinu úplně samy, rychle roste; mezi lety 1973 a 2006 
vzrostl poměr počtu matek samoživitelek z 1 : 10 na 1 : 5.32 Tato čísla jsou 
mnohokrát vyšší v případě hispánských a afroamerických rodin, kde 27 % 
hispánských a 52 % afroamerických dětí vyrůstá pouze s matkou.33 Počet 
žen, jejichž příjmy jsou hlavním zdrojem zajištění rodiny, značně přibývá 
i v Evropě.34

Spojené státy významně zaostávají za ostatními zeměmi ve snaze po-
moci rodičům v péči o děti a umožnit jim zůstat v pracovním poměru. 
Ze všech průmyslových zemí světa jsou Spojené státy jedinou zemí, kte-
rá nemá zavedenou placenou mateřskou dovolenou.35 Jak odpozorovala 
Ellen Bravová, ředitelka konsorcia Family Values @ Work, většina žen 
„ani nepomýšlí na to, že by ‚mohly mít všechno‘, ale naopak se bojí, že  
o všechno přijdou – o práci, o zdraví svých dětí, o finanční stabilitu rodiny – 
 a to všechno kvůli běžným rozporům, které vyvstávají, pokud se zároveň 
snažíte být dobrá pracovnice a zodpovědná matka“.36 

Základní domněnkou spousty mužů je, že mohou mít jak úspěšnou 
profesní kariéru, tak naplňující osobní život. Spousta žen předpokládá, že 
snaha dosáhnout obojího je v lepším případě nesmírně těžká a v horším 
případě zhola nemožná. Ženy jsou obklopeny titulky a příběhy, které je 
od snahy zvládat obojí zrazují. Stále dokola poslouchají, že si musí vybrat, 
protože i kdyby se snažily zvládat obojí, budou nakonec jenom utrápené 
a nešťastné. Všichni známe populární pojetí tohoto problému jako „rov-
nováhy mezi prací a životem“ ( jako by si tyto dvě kategorie byly na hony 
vzdáleny), které v podstatě vyhazuje práci úplně ze hry. Kdo by upřed-
nostnil práci před životem? 

Dobrá zpráva je, že nejenže mohou mít ženy obojí, ale může jim to dokonce 
i prospívat. Sharon Meersová a Joanna Stroberová publikovaly studii Getting to 
50/50, vyčerpávající přehled vládních, společenskovědních a vlastních výzku-
mů, které je dovedly k závěru, že děti, rodiče a manželství mohou vzkvétat, 
když mají oba rodiče plnohodnotné zaměstnání. Data zřetelně dokládají, že 
důsledkem sdílení finančního zaopatřování rodiny a odpovědnosti za výcho-
vu dětí jsou méně provinilé maminky, více zapojení tatínkové a jásající děti.37 
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Profesorka Rosalind Chait Bernettová z Brandeisovy univerzity sestavila kom-
plexní přehled studií fenoménu „rovnováhy mezi pracovním a osobním živo-
tem“ a zjistila, že ženy, které fungují ve více rolích, jsou vlastně ve svém životě 
méně nejisté a znatelně spokojenější.38 Zaměstnané ženy sklízejí odměny  
v podobě větší finanční jistoty, stabilnějšího manželství, lepšího zdraví a vše-
obecně větší spokojenosti s vlastním životem.39 

Asi by nebylo tak napínavé nebo zábavné natočit film o ženě, která mi-
luje svou práci i svou rodinu, ale byl by to lepší záznam reality. Potře-
bujeme více portrétů žen jako kompetentních profesionálek a šťastných 
matek – nebo dokonce šťastných profesionálek a kompetentních matek. 
Současné negativní obrazy nás možná mohou pobavit, ale zároveň ženy 
zbytečně děsí tím, že prezentují životní výzvy jako něco nepřekonatelné-
ho. Naše kultura zůstává bezradná: Nechápu, jak to dokáže.

Strach je původem mnoha bariér, kterým ženy musí čelit. Strach, že ne-
budete oblíbená. Strach, že uděláte špatné rozhodnutí. Strach, že na sebe 
upoutáte negativní pozornost. Strach, že zajdete příliš daleko. Strach, že 
vás budou hodnotit. Strach z neúspěchu. A svatá Trojice strachu: Strach  
z toho, že budete špatná matka/manželka/dcera. 

Kdyby ženy neměly strach, mohly by jít cestou profesního úspěchu  
a osobního naplnění – a svobodně si vybrat jedno, druhé nebo obojí. Ve 
Facebooku pilně pracujeme na tom, abychom vytvořili takovou firemní 
kulturu, která lidem dodá odvahu riskovat. Všude po kanceláři máme 
rozvěšené plakáty, kterými tento přístup propagujeme. Jeden z nich hlásá 
jasně červeným písmem, „Odvážnému štěstí přeje“. Další říká „Neboj se  
a pokračuj“. Můj oblíbený pak sděluje, „Co bys dělal, kdyby ses nebál?“.40 

V roce 2011 jsem dostala pozvání od Debory Sparové, prezidentky Barnard 
College, dívčí koleje humanitních studií v New Yorku, abych přednesla pro-
slov během promocí. Byl to první projev, ve kterém jsem otevřeně mluvila 
o rozdílu mezi ženami a muži v ambicích vést. Jak jsem stála na pódiu, 
cítila jsem se nervózní. Říkala jsem studentkám promujícího ročníku, že 
by měly být ambiciózní nejen v naplňování svých snů, ale i ve snaze stát 
se ve svých oborech vedoucími osobnostmi. Věděla jsem, že by moje slo-
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va mohla být špatně pochopena jako odsouzení, že se ženy nerozhodují 
stejně jako já. Nic by nemohlo být vzdálenější pravdě. Věřím, že volba 
musí být pro každého jeho vlastní volbou. Ale zároveň věřím, že musíme 
dělat více pro to, abychom ženy pobízely k převzetí vedoucích rolí. Jestli-
že bychom neměly ani při jejich promoci říkat ženám, aby mířily výše, kdy 
jindy bychom to měly říkat?

Jak jsem tam stála a oslovovala publikum plné nadšených žen, zjistila 
jsem, že musím potlačovat slzy. Zvládla jsem celý proslov a zakončila ho 
těmito větami: 

Jste příslibem rovnoprávnějšího světa. Mojí nadějí pro každou z vás proto je, 

že až přejdete toto pódium, až převezmete svůj diplom, až půjdete dnes večer 

ven a budete slavit – najdete si cestu, jak vzít svou kariéru pevně do svých 

rukou. Najdete něco, co budete milovat, a budete to dělat s láskou a s chutí. 

Najdete si správnou cestu a vystoupáte po ní až nahoru. 

Až dnes sejdete z tohoto pódia, začne váš dospělý život. Začněte tím, že bu-

dete mířit vysoko. Snažte se – a snažte se usilovně. 

Stejně jako všichni vaši profesoři a profesorky, i já věřím v každou studentku 

tohoto promujícího ročníku. Doufám, že ve vašich životech najdete skutečný 

smysl, spokojenost a vášeň. Doufám, že si vždycky najdete cestu skrze těžká 

období a vyjdete z nich s větší silou a s novými řešeními. Doufám, že najdete 

veškerou rovnováhu, kterou hledáte s očima zeširoka otevřenýma. A doufám, 

že vy – ano, vy – v sobě najdete vůli opřít se do své kariéry a vládnout světu. 

Protože svět potřebuje, abyste ho změnily. Ženy po celém světě na vás spolé-

hají.

Takže se, prosím, zeptejte samy sebe: Co bych udělala, kdybych neměla strach? 

A pak jděte a udělejte to.

Když pak absolventky po jedné chodily na pódium převzít své diplo-
my, s každou z nich jsem si potřásla rukou. Mnohé se zastavily, aby mě ob-
jaly. Jedna mladá dáma mi dokonce řekla, že jsem „ta nejkrutější mrcha“ 
(což bylo, jak jsem si později ověřila, myšleno jako poklona). 
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Vím, že je měl můj proslov motivovat, ale ony vlastně motivovaly mne. 
V následujících měsících jsem začala intenzivně přemýšlet o tom, že bych 
měla o těchto problémech mluvit častěji a pro větší publikum. Měla bych 
pobízet více žen, aby věřily samy v sebe a měly ambice vést. Měla bych 
přesvědčovat více mužů, aby se stali součástí řešení tím, že budou ženy 
podporovat v práci i v domácnosti. A neměla bych mluvit jenom před přá-
telskými zástupy na Barnardu. Měla bych hledat větší a možná mnohem 
méně sympatická publika. Měla bych poslechnout svoji vlastní radu a být 
ambicióznější.

Nesnažím se jen povzbudit ostatní ženy, aby se do věcí více opřely. Po-
vzbuzuji k tomu i sebe samotnou. Tato kniha je toho důkazem. Napsání 
této knihy je tím, co bych udělala, kdybych neměla strach. 


