
Kdo jsem a kdo nejsem? 

Jsem stále ještě poměrně nadšená a idealistická odborářka, pracující matka 19měsíčního syna. Mám 

právnické vzdělání, bohaté zkušenosti s tvorbou práva, umím dobře anglicky a trochu francouzsky, 

nedělá mi větší problém vystoupit v rozhlase či televizi. 

Zajímám se o celou řadu témat. Dlouhodobě sleduji práce na právní úpravě postavení úředníků, které 

pro tuto chvíli vyvrcholily přípravou a přijetím zákona o státní službě. Celkem pochopitelně mne 

zajímají některá genderová témata, ať už jde o rovnost příležitostí mužů a žen, otázku zastoupení žen 

ve veřejném životě, slaďování profesního a soukromého života nebo tzv. feminizaci chudoby. Těmto 

otázkám se budu i nadále více či méně aktivně věnovat, bez ohledu na výsledky voleb na letošním 

sjezdu. 

Nejsem letitý funkcionář, nejsem rutinér v kolektivním vyjednávání a odborové práci. Ani nemůžu, do 

odborů jsem vstoupila teprve v roce 2009. Několik měsíců po svém vstupu jsem však byla zvolena do 

výboru naší základní organizace na Ministerstvu dopravy a stala jsem se jeho předsedkyní. 

S představiteli tehdejší vlády bylo u nás problémů k řešení více než dost a odbory se pro mě rychle 

přestaly rovnat kolekcím, rekreacím a lístkům do divadla. Účastí ve výboru sekce ústředních orgánů 

státní správy jsem se začala orientovat ve svazových strukturách a situaci, na začátku roku 2012 jsme 

spolu s několika dalšími nadšenci vytvořili skupinu Mladých odborářů OS SOO. 

V rámci naší činnosti jsme navázali spojení s celou řadou dalších mladých lidí v nejrůznějších 

uskupeních, kterým není jedno, jak funguje společnost kolem nich, a kteří se snaží v rámci svých 

zájmů a preferencí aktivně ovlivňovat život a dění kolem. Zjistila jsem, že tvrzení o nechuti lidí – 

mladých zvláště – organizovat se a angažovat se nelze aplikovat generálně na celou společnost. 

Za náš svaz jsem byla nominována do Rady mladých ČMKOS. Ačkoli je Radě vytýkána malá 

akceschopnost (věřím, že se to v nejbližší době změní), rozhodně nemůžu říct, že by účast v ní byla 

ztrátou času. Díky ní jsem získala bližší kontakty s lidmi v ČMKOS a dozvěděla jsem se o spoustě akcí 

a aktivit, které se nejen mladým odborářům nabízejí. Dále jsem si rozšířila povědomí o širokém poli 

působení odborů, o tom, kolik má ve svých řadách vynikajících odborníků, o usazení v rámci 

mezinárodních struktur. Odbory poskytují širokou škálu možností a příležitostí ke vzdělání, k získávání 

a výměně zkušeností. 

Můj osobní dojem je, že naše odbory bohužel mnoho z těch výborných věcí, které jsem uvedla výše, 

neumí prodat. Nemyslím, že bychom měli dlouhodobě dostatečné marketingové strategie, máme 

rezervy v komunikaci nejen navenek, ale i dovnitř, do vlastních řad. Chybí mi koncepční práce na 

získávání a udržování členské základny. Zkrátka, přijde mi, že odbory mají co nabídnout, ale 

nenabízejí to. Pokud bych se jako místopředsedkyně našeho odborového svazu mohla na takové 

práci podílet, věřte, pustila bych se do toho ze všech svých sil.   
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