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1. ÚVOD 

Současný trh práce 21. století je genderovaný. Dochází v něm k horizontální a 

vertikální segregaci muţů a ţen, odlišnému platovému ohodnocení, rozdílné jsou i moţnosti 

skloubit rodinu a kariéru. Objevují se však nové flexibilní formy práce, které by se mohly 

jevit jako nástroj, jak nejen předcházet diskriminaci z důvodů mateřství, ale i napomáhat 

k slaďování rodiny a kariéry.
1
  

  Tato bakalářská práce analyzuje síťový marketing firmy Green Ways s. r. o. (dále jen 

GW)  jako příklad nestandardní formy práce. Text vychází ze základního poznatku, ţe v GW 

pracují především ţeny. Cílem bakalářské práce je odpovědět na výzkumné otázky, kdo je 

typickým prodejcem/prodejkyní firmy a do jaké míry motivace pro výkon této práce souvisí 

se snahou o sladění pracovního a rodinného ţivota. Napomáhá síťový marketing předcházet 

diskriminaci, nebo genderované struktury trhu práce pouze reprodukuje?  

  Text dále analyzuje filozofii síťového marketingu a zaměřuje se na to, jakým 

způsobem je konstruována identita obchodního partnera a partnerky firmya jakým způsobem 

filozofie interních materiálů firmy ovlivňuje vnímání rizik a benefitů síťového marketingu 

jako formy nestandardní práce.  

  Svou bakalářskou práci povaţuji za přínos, neboť přináší analýzu nestandardních 

formy práce jako nástroje mocenské nadvlády. Text problematizuje síťový marketing, který 

by mohl být vnímán jako ideální moţnost sladění pracovních povinností a rodiny pro rodiče, 

neboť umoţňuje práci z domova a zcela flexibilní pracovní dobu. Moje práce usiluje o 

analýzu diskurzů moci v pracovním narativu GW. Zamýšlí se, do jaké míry jsou vize 

autonomie, rovnosti, flexibility skutečně naplňovány, nebo zda jsou pouze součástí 

marketingové strategie firmy. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Daná tvrzení dokládám konkrétními statistikami v teoretické části práce. 



Lištiaková Irena, 

385921, 

GS-SO 

 

6 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Úvodem  

  Průmyslová revoluce, probíhající od druhé poloviny 18. století, odstartovala vznik 

moderní kapitalistické společnosti. To vedlo k transformaci vlastnických vztahů a pracovních 

podmínek. S vidinou lepších pracovních příleţitostí se venkovské obyvatelstvo masivně 

stěhuje do měst. (Keller 2004: 16) Lidé se tak vyvazují ze vztahů a pout, kterým podléhali 

v tradiční společnosti, a získávají jistý druh moderní svobody volby. Tato svoboda je 

vykoupena problematickými podmínkami práce a ztrátou vazeb, které v tradiční společnosti  

v případě úrazu, nemoci nebo úmrtí nabízeli formu pomoci a zajištění. Katastrofální sociální 

podmínky dělníků a dělnic v  druhé polovině 18. a v 19. století vedly k řadě revolucí a 

vyvrcholily dělnickým hnutím. To přispělo ke vzniku sociálního státu, který postupně 

různými nástroji začal zajišťovat ochranu zaměstnanců. Stalo se tak prostřednictvím systému 

pojištění a kodifikací práv dělníka-zaměstnance – např. ochrana před výpovědí,  stanovení 

maximální pracovní doby, ochrana těhotných ţen, zákaz dětské práce apod.  

  V souvislosti s ekonomicko-hospodářskými proměnami v posledních dekádách jsme 

však svědky přehodnocování sociálních jistot, které zaměstnanecký status skýtá. Důraz je 

kladen na maximální soutěţivost a konkurenceschopnost jednotlivých firem i států. Vynořuje 

se ideál flexibility a s ním související nové moţnosti výkonu práce, které nabízí na jedné 

straně větší svobodu a autonomii pracovníků, na straně druhé však přinášejí i nová rizika. 

Ideologií dneška je individualizmus: kaţdý pracovník je činěn zodpovědným sám za sebe, 

práce přestává být pouhým prostředkem obţivy, ale má být i prostorem osobní seberealizace.  

Rizika a benefity nestandardních forem práce u některých sociálních skupin kulminují 

v diskriminační praktiky. Flexibilizace pracovního trhu totiţ neeliminovala genderovou dělbu 

práce ani společenské normy kladoucí nároky na role muţské a ţenské.  

 

2.2 Genderové aspekty trhu práce 

Účelem této kapitoly je poukázat na genderovanost struktur pracovního trhu ve spojitosti 

s procesem flexibilizace. Kapitola uvádí konkrétní statistiky jako důkazy, ţe flexibilita sama o 

sobě vţdy nutně nemusí vést ke slaďování rodiny s kariérou. Text předkládá také 

genderované názory veřejnosti týkající se rodiny a důsledky rodinné politiky v ČR. Tím 

poukazuje na rozdílné dopady flexibilizace trhu práce v závislosti na pohlaví sociálních 

aktérů.  
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  Po roce 1989 se trendem pracovního trhu stává flexibilita. Beck vnímá flexibilizaci 

pracovní doby a příchod nových forem mobility jako cestu, která by ţenám mohla zajistit 

skloubení povolání s péčí o dítě. (Beck 2004: 194–204) Autor však zároveň upozorňuje, ţe 

proces flexibilizace nebyl doprovázen reorganizací institucionálních struktur (Tamtéţ) – 

především ne těch rodinných. V důsledku toho se z flexibilních úvazků jako moţného 

nástroje, jak skloubit rodinu a povolání, stává nástroj diskriminace ţenské práce. Ţeny tak na 

trhu práce čelí bariérám v podobě vertikální a horizontální genderové segregace. Aktuální trh 

práce je totiţ podle Víznerové trhem maskulinním. (Víznerová, Vohlídalová 2007: 26) 

Důsledkem je, ţe se muţi a ţeny na pracovním trhu umisťují na jiných pozicích a dominují 

jiným sektorům.  

  Muţi převaţují v oblasti stavebnictví, velkoobchodu a ve zpracovatelském průmyslu.
2
 

Převahu ţen nacházíme v sektoru nabízejícím  veřejné zdravotní  a sociální sluţby (např. 

oblast vzdělávání). (ČSÚ 2010) Toto rozdělení lze dát do souvislosti s automatizací a 

modernizací výroby, která probíhala od druhé poloviny 18. století a v průběhu století 19., 

a tak proces industrializace zapříčinil přesun výroby do sféry sluţeb. Spolu s rozvojem sluţeb 

došlo k nárůstu v počtu částečných úvazků, které jsou nejčastěji obsazovány ţenami.
3
 

Celkový podíl pracovníků v tomto sektoru představuje 12,68 %, z toho tvoří 4,61 % muţi a 

8,07 % ţeny. (ČSÚ 2011) Pro rok 2012 pak bylo v kategorii „Pracovníci a prodejci ve 

sluţbách“ zaměstnáno na částečný úvazek 58 % ţen oproti 11,2 % muţů. (ČSÚ 2012) 

  Proces sekularizace, který se dotknul všech sociálních skupin bez ohledu na vzdělání
4
, 

zapříčinil, ţe práce na zkrácený úvazek, dohodu o provedení činnosti nebo jako forma brigády 

se stává standardní formou práce ţeny s malým dítětem. Odlišné umisťování muţů a ţen 

v závislosti na sektorech lze označit jako jeden z faktorů vedoucí ke mzdové diskriminaci. 

  Mzdová diskriminace
5
 je jevem, se kterým se setkáváme jiţ od 60. let. Dnes plat ţeny 

běţně představuje 2/3 platu muţe (Kříţková et al. 2011: 12), a to bez ohledu na nejvyšší  

dosaţené vzdělání: „Oběma skupinám rostly mzdy úměrně s výší vzdělání, avšak mediánová 

mzda
6
 českých ţen v roce 2010 dosahovala pouze 80,2 % výše mediánové mzdy muţů 

                                                 
2 V oblasti průmyslu najdeme 46,8 % mužů oproti 22 % žen. V zemědělském sektoru 3,9 % mužů a 1,9 % žen. 
(ČSÚ 2011b)  Zaměstnanost v sektoru služeb viz dále.  
3 Zkrácené úvazky tak lze označit jako jeden z faktorů nižšího podílu zaměstnanosti žen, včetně jejich nižších 
výdělků. 
4 Nejvíce jsou jimi však ohroženy ženy s nižším vzděláním. (Křížková et al. 2011: 101) 
5 Data ČSÚ ukazují, že mzdová diference nejintenzivněji narůstá ve věkové skupině 30–39 let (ČSÚ 2011a: 5), 
což je dnes věk, kdy ženy zakládají rodinu. Průměrný věk matek při narození prvního dítěte je v ČR 27,9 let. Její 
věk při vstupu do prvního sňatku je 29,6, u muže 32,3. (Štýglerová, Němečková 2013: 191) 
6 Mediánová hrubá měsíční mzda představuje reálnou, extrémními hodnotami nezkreslenou  
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(Gender Pay Gap
7
 = 18,7 %).“ (ČSÚ 2011: 3)  

  Kříţková zastává názor, ţe „Diskriminaci je dobré vidět jako sociální vztah, který má 

různý dopad na jednotlivé aktéry tohoto vztahu.“ (Kříţková et al. 2011: 22) Kdo je součástí 

tohoto vztahu? Lze zde zařadit nejenom muţe a ţeny, ale také státní struktury a veřejné 

mínění. 

  Fakt, ţe i přes proces flexibilizace v českých poměrech přetrvává dilema slaďování, je 

do velké míry dán vnímáním veřejnosti, kdy podle Dudové být ţenou v české společnosti 

znamená být matkou. (Dudová 2008: 98) Dopad tohoto společenského vnímání lze reflektovat 

mimo jiné i na míře zaměstnanosti ţen v závislosti na počtu jejich dětí. Míra zaměstnanosti  

byla 37,4 % u ţen s jedním dítětem, se dvěma 42,5 % a se třemi a více 36,1 %.  U muţů počet 

dětí nemá na míru zaměstnanosti tak velký vliv. V roce 2011 byla míra zaměstnanosti u muţe 

s jedním dítětem 94,9 %, se dvěma 95,7 % a se třemi a více dětmi 92,3 %. (ČSÚ 2012a)  

  Tento markantní rozdíl v míře zaměstnanosti je dán také přetrvávajícím patriarchálním 

modelem rodiny. Dle dat Centra pro výzkum veřejného mínění, 40 % respondentů vnímá péči 

o dítě jako příznačně ţenskou roli. Zajištění chodu domácnosti hodnotilo jako primárně 

ţenský úkol 73 % respondentů.  Muţi jsou tedy stále více spojováni s finančním zajištěním 

rodiny – souhlasilo 64 % respondentů – a kariérním růstem –  souhlasilo 60 % respondentů. 

(Šamanová, Musilová 2011: 1)   

  Vedle genderovaného veřejného mínění, i státní rodinná politika má vliv na 

ekonomickou aktivitu ţeny. Historicky lze doloţit, ţe stát role matky akcentoval různě.
8
 

Dlouhodobá ekonomická neaktivita ţen souvisí dále s délkou rodičovské dovolené, která ţeně 

umoţňuje setrvat mimo pracovní trh aţ do čtvrtého roku dítěte. To má v reálu dopad nejenom 

na nerovnost platů muţe a ţeny, ale podle Kříţková tak dochází k tomu, ţe se ţeny postupně 

staly skupinou nejvíce ohroţenou dlouhodobou nezaměstnaností
9
. (Kříţková et al. 2011: 10–

18) Státní politika a veřejné mínění tak vytváří určitý normativní ideál české ţeny 

s dlouhodobě přerušovanou kariérou kvůli péči o dítě. Mateřství však můţe představovat 

bariéru, která znevýhodní ţeny na trhu práce.   

                                                                                                                                                         
střední hodnotu úrovně mezd jednotlivých zaměstnanců. (ČSÚ 2011a: 2)  
7 Jedná se o genderové nerovnosti v odměňování a lze jej považovat za jeden ze symbolů nerovného postavení 
žen na trhu práce. (Formánková 2009: 74) 
8 Léta 50. a 60. byla obdobím, kdy podíl ekonomicky aktivních žen vzrostl z 55 % na 73 %. Později však dochází 
k odklonu od modelu dvou živitelů s kontinuální pracovní dráhou a opět se začíná zdůrazňovat důležitost 
mateřské role ženy. (Křížková et al. 2011:10) 
9  Mezi další skupiny patří zdravotně postižené osoby, starší lidé, nekvalifikované osoby a sociálně 
znevýhodnění mladí lidé. (Beck 2004: 249) 
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Lze tedy konstatovat, ţe proces flexibilizace sám o sobě k úspěšné harmonizaci rodiny 

nestačí. Víznerová upozorňuje, ţe současné struktury trhu práce sice přinesly nové strategie 

v podobě nestandardních, flexibilních forem práce, avšak to ještě nezajišťuje slaďování, ba 

naopak můţe vést k ještě většímu nárůstu nejistoty. (Víznerová, Vohlídalová 2007: 40) 

  Pozitivní flexibilita by ideálně měla nabídnout takový zkrácený úvazek, který by 

umoţnil matce s dítětem pohodlně ráno zavést dítě do školky a odpoledne ho zase 

vyzvednout, avšak v ČR nabývá flexibilita častěji podobu negativní. Taková flexibilita 

nejenom ţe exkluduje ţeny do méně lukrativních sektorů, ale paradoxně je vytlačuje i z 

oblastí, které byly dříve plně feminizované. Jako příklad Dudová uvádí biografii prodavaček 

ve velkých obchodních řetězcích. V důsledku flexibilizace pracovní doby, která vyţaduje 

např. noční směny, práci o víkendech nebo pozdě odpoledne, se toto dříve silně feminizované 

zaměstnání stává pro ţenu s malým dítětem nedostupné. Namísto rozšiřování příleţitostí pro 

rodiče, které by mělo plošné zavádění flexibilních úvazků přinést, tak paradoxně dochází 

k tomu, ţe ţeny jsou z určitých sektorů sluţeb buď zcela exkludovány, nebo  je jejich práce 

marginalizována. (Tomášek, Dudová 2008: 69, 71)  

  Flexibilní úvazky se tak „ze strategie, jak vyjít vstříc poţadavkům zaměstnanců“ 

(Kallenberg 200: 344 in Dudová 2008: 21) mění „na způsob, jak flexibilizovat zaměstnance a 

sniţovat náklady.“ (Tamtéţ) Takto rodičům vznikají problémy spojené se zajišťováním 

hlídání dítěte v nestandardních pracovních hodinách. Další komplikací mohou být finance 

s tím spojené. Pracovní podmínky v sektoru sluţeb jsou totiţ často degradovány, a tak výše 

výdělku ţeny pracující na zkrácený úvazek nemusí dosahovat takové výše, aby pokryla 

náklady potřebné na péči o dítě během její nepřítomnosti.  

  Sníţení objemu práce, nebo kompletní změna zaměstnání
10

  je pouze dva ze způsobů 

moţných strategií, jak se matky s malými dětmi vyrovnávají s nároky  flexibilního trhu práce. 

Některé ţeny volí tzv. strategii intenzivního mateřství (Kříţková et. al. 2011: 122), čímţ 

pouze prohlubují období své ekonomické neaktivity, a dilema harmonizace rodiny tak pouze 

odsouvají. Další skupinu tvoří ţeny, které ideální moţnost skloubení práce a péče o dítě 

spatřují v oblasti podnikání
11

. Podnikání ţeny často preferují jednak proto, ţe si své 

povinnosti mohou naplánovat dle potřeb svých i rodinných. Zároveň se tak obvykle snaţí 

předejít situaci, kdy by jim jejich původním zaměstnavatelem byla nabídnuta pouze smlouva 

                                                 
10 Podle Křížkové se pouze 50 % žen po mateřské dovolené vrací na původní pracovní pozici. (Hašková 2007 in 
Křížková 2011: 198) 
11 Dle dat Eurostatu z roku 2012 je  podíl podnikajících žen a mužů na celkové zaměstnanosti v České republice 
v poměru 11,7 % : 21,3 %. (ČSÚ 2012b) Motivy výkonu této práce se u mužů a žen liší. 
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na dobu určitou.   

  Data ČSÚ sice uvádějí, ţe pracovní smlouvy na dobu neurčitou v ČR stále převaţují 

(ČSÚ 2013b), ale Víznerová upozorňuje na praxi, ţe jsou to právě ţeny, kterým je 

zaměstnavatelem nabízen úvazek na dobu určitou výrazně častěji neţ muţům. (Víznerová, 

Volídalová 2007: 47)  

  Flexibilní úvazky vedoucí k nestandardní časové vytíţenosti tedy dilema slaďování 

zcela neřeší. V Česku navíc stále přetrvává spíše neochota zaměstnavatelů nabízet práci na 

zkrácený úvazek.
12

 Dříve jasně oddělené oblasti jako rodina a kariéra, zaměstnanost a 

nezaměstnanost, práce a nepráce se prolnuly. (Beck 2008: 229) Podle Dudové tedy na otázku, 

zda flexibilní zaměstnání „vyţaduje výkonem… časově a prostorově naprosto flexibilního 

jedince bez jakýchkoliv závazků ve sféře soukromí, nebo je zde dobrá slučitelnost“ (Dudová 

2008: 78), nelze jednoznačně odpovědět.  

  Pluralizovaný trh, který se stal součástí toho standardního, otevřel prostor, který by 

svou flexibilitou měl podporovat rodinné souţití. Prezentovaná data však ukazují, ţe nabytá 

flexibilita a nestandardní formy práce dilema slaďování v ČR zcela nevyřešily. Flexibilní 

úvazek se jeví spíše jako mocenský nástroj trhu práce, jak disciplinarizovat pracovní aktivitu 

sociálního aktéra tak, aby byla primárně zajištěna jeho maximální ekonomická produktivita. 

Moţnost harmonizace je aţ vedlejší. Současné institucionální struktury upevňují 

genderové vnímání muţské a ţenské sféry práce. Proces flexibilizace tak u nás vede 

k prohlubování tenzí mezi rodinou a kariérou ve sféře soukromé a k diskriminačním 

praktikám v té veřejné. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Na zkrácené úvazky totiž v ČR pracuje pouze 5 % lidí, tj. asi každá dvacátá žena, proti evropskému průměru 

(19 %), kde tuto formu práce využívá každá třetí. (Strnadová 2013: 1, 4)  
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3. METODOLOGICKÁ ČÁST 

3.1 Výzkumný problém a výzkumná otázka 

Přecházející kapitola nastínila problematiku současného trhu práce a jeho genderových 

aspektů. 

Cílem mé bakalářské práce je analýza firmy Green Ways s. r. o., která vyuţívá nestandardní 

formu práce, a to síťového prodeje.  

Hlavní výzkumné otázky jsem definovala následovně: 

 Jakými strategiemi/způsoby je v rámci síťového marketingu vytvářena identita 

obchodního partnera/obchodní partnerky  firmy GW?  

 Jakým způsobem konstruuje filozofie síťového marketingu benefity a rizika 

nestandardní formy práce ve firmě GW? 

 Kdo jsou prodejkyně/prodejci výrobků GW a jaké jsou jejich motivace pro tuto formu 

práce? Souvisí jejich rozhodování se snahou o sladění pracovního a rodinného ţivota? 

Výzkumné otázky se pokusím zodpovědět pomocí analýzy dvou zdrojů dat. Pro hledání 

odpovědi na otázky v prvních dvou bodech vyuţiji obsahové analýzy tištěných materiálů 

firmy GW. Otázky třetího bodu zodpovím pomocí dotazníku.   

3.2 Obsahová analýza  

  Jednotkou obsahové analýzy jsou učebnice, texty a pracovní sešity určené obchodním 

partnerům firmy GW. Pro obsahovou analýzu jsem zvolila příručky Učebnice MLM, Pracovní 

sešit a Etický kodex. Tyto tři příručky jsem vybrala na základě následujících kritérií: První 

dvě jsou základními texty, které obchodní partner/ka a kaţdý nový/á člen/ka firmy GW 

dostává k nastudování. Texty přináší základní informace o principech fungování síťového 

marketingu, povaze a vizích práce, které kriticky analyzuji. Etický kodex je součástí jak 

smlouvy kupní, tak té o obchodní spolupráci, kterou nový obchodník/obchodnice podepisují 

při rozhodnutí o výkonu této práce.   

  V rámci obsahové analýzy se nejdříve zaměřím na to, jaký obraz o sobě firma GW 

vytváří a jakou image ideálního obchodního partnera konstruuje. To zjišťuji pomocí analýzy 

adjektiv, kdy se zaměřím na to, jaká adjektiva jsou v materiálech vyuţívána ve spojitosti se 

samotnými prodejci produktů GW, jaká kdyţ se mluví o firmě GW a o jiných typech 
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pracovních aktivit a jaká v případě jiných firem provozujících síťový marketing. Obraz 

vytvořený pomocí těchto adjektiv vztáhnu ke sloganům a mottům, které se v materiálech GW 

nalézají. 

  Analýzu adjektiv následně propojím s daty dotazníku, kde budu ve výpovědích 

respondentů pozorovat, do jaké míry se vnímání hodnot práce v GW respondentů shoduje 

s obrazem, který firma prezentuje ve svých materiálech. Jinými slovy, zda ve svých 

výpovědích budou reprodukovat sociálně konstruované představy o sobě samých, pracovní 

rétorice, moţnostech výdělku apod.  

3.3 Výběr výzkumného vzorku 

  Krátký dotazník
13

 jsem rozeslala členům a členkám olomoucké větve, která 

dohromady čítá kolem sto třiceti lidí.  

  K výběru respondentů dotazníku došlo na základě sociálních vazeb (účelový výběr), 

které mám s olomouckou sekcí této firmy. Tuto větev jsem zvolila proto, ţe jsem v ní sama 

registrována. Záměrný výběr tak ideálně zvýší míru návratnosti dotazníku, která by jinak 

mohla být ovlivněna faktorem přezkoumanosti populace. Mým původním záměrem bylo 

zmapovat celou olomouckou větev, abych získala reprezentativní data této sítě. 
14

 Dotazník 

byl předloţen 130 respondentům formou internetového dotazování v rámci portálu google 

documents. Díky této metodě sběru dat bylo moţné sesbírat větší objem dat v krátkém 

časovém úseku
15

. Zároveň jsem si vědoma limitu výzkumu, který mohl vzniknout na základě 

skutečnosti, ţe internetový sběr dat mohl znemoţnit některým respondentům odpovědět (např. 

lidé v důchodovém věku). K vyplnění dotazníku byli respondenti vyzváni nejvýše postavenou 

obchodní partnerkou, která ve zkoumané větvi zastává řídící pozici.  

  Dotazník se zaměřil jednak na sociodemografické údaje, jako věk, pohlaví, rodinný 

stav, příjem, vzdělání. Dále mě zajímaly motivy výkonu práce, spokojenost s prací a vnímání 

moţných rizik s ní spojených.
16

 Dané otázky jsem formulovala tak, abych zjistila jednak kdo 

je typickém prodejcem či prodejkyní firmy GW, jednak do jaké míry je tato  práce 

vykonávána rodiči (matkami) na RD. Dále mě zajímalo, zda se ve výpovědích potvrdí 

filozofie firmy prezentovaná v materiálech a do jaké míry vize firmy ovlivňují motivaci 

jedince pro výkon této práce. 

                                                 
13 Dotazník viz příloha. 
14 V průběhu práce jsem vzhledem k časovým důvodům, rozsahu práce a celkovému počtu sesbíraných 
odpovědí od tohoto záměru upustila. 
15 Sběr dat probíhal 1. 11. 2013 – 11 .11. 2013. 
16 Konkrétně viz dotazník v příloze. 
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3.4 Etické otázky 

  V rámci výzkumu jsem vystupovala jako participantka-pozorovatelka (Disman 1993: 

306). Lidé z GW věděli o tom, ţe píšu bakalářskou práci s cílem prezentovat firmu jako 

příklad nestandardního výkonu povolání s ohledem na moţnost slaďování rodiny a kariéry. 

Dotazník jsem nazvala „Hodnoty práce firmy Green Ways s. r. o“. V průběhu práce jsem však 

výzkumný záměr změnila a začala se intenzivněji věnovat filozofii a pracovním narativům, 

které se ve firmě reprodukují. S touto skutečností jsem však respondenty neseznámila, neboť 

jsem se domnívala, ţe by to mohlo zkreslit jejich odpovědi na otázky týkající se vnímání rizik 

nestandardních forem práce.  

  Svou pozici jsem v určitých okamţicích vnímala jako nelehkou. Díky faktu, ţe jsem já 

sama byla v nedávné době aktivní obchodní partnerkou firmy GW, mi většina lidí vyšla při 

výzkumu vstříc a snaţila se mi maximálně pomoci. Někdy jsem si tak připadala jako „špión“ 

snaţící se dekonstruovat filosofii firmy. Také jsem měla občas strach, ţe lidé kriticky 

analytický pohled na firmu budou vnímat částečně jako útok na poslání firmy, coţ by tak ve 

finále mohlo poškodit mé dobré vztahy s nimi. Zvaţovala jsem konzultaci analytické části 

s někým z GW, avšak nakonec jsem tento postup vyloučila.  

  Moţnost prezentovat materiály GW jsem konzultovala e-mailem s ředitelem 

společnosti, abych předešla poškození firmy. Ujistil mě, ţe materiály jsou veřejně 

komunikovány, prezentovány a čteny, a dal mi tak svolení k jejich analýze. Bylo mi dovoleno 

v příloze mé práce prezentovat i obrázky Pracovního sešitu a Etický kodex, pokud řádně 

uvedu zdroj.  

  Nedostala jsem se k interním firemním údajům týkajícím se např. přesného 

percentuálního zastoupení muţů a ţen v rámci celé společnosti, počtům nově registrovaných 

za kaţdý rok či zjištění, kolik větví v ČR v současné době reálně existuje. Tyto informace má 

práce proto postrádá.  

  Na základě konzultace s vedoucí práce jsem v průběhu sběru dat přeformulovala 

otázku týkající se příjmu respondentů. Spousta z nich se totiţ zařadila do skupiny 8 000 – 

16 001 Kč. Nejasnost, zda respondent vydělává měsíčně 8 000 Kč nebo 16 000 Kč jsme 

s vedoucí práce povaţovaly za natolik významný rozdíl, ţe jsem danou otázku upravila tak,  

aby  respondenti výši svého příjmu sami vypsali, namísto pouhého zaškrtnutí určité příjmové 

kategorie.  
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4. Představení firmy Green Ways 

4.1 Uvedení společnosti 

  Firma Green Ways s. r. o. (GW) je společností, která nabízí moţnosti svobodného 

podnikání ve formě přímého prodeje „zelených potravin“17. Společnost funguje na principu 

síťového marketingu (SM), který je víceúrovňový18. V ČR tato společnost funguje od roku 

1999 a v současné době má asi 31 000 registrovaných
19

.  

4.2 Náplň práce  

  Člověk, který se rozhodne zaregistrovat do sítě, má na výběr ze dvou forem 

spolupráce s GW. Můţe se stát spotřebitelem zboţí na základě kupní smlouvy. Druhou 

moţností je podepsat smlouvu o obchodní spolupráci – zde je předpoklad, ţe člověk chce 

budovat vlastní obchodní síť. V obou případech mu tak vznikne závazek pravidelného odběru 

zboţí v minimální hodnotě 3 450 Kč jednou měsíčně – tzv. autoshipu. Jeho výdělek plyne 

jednak z mnoţstevní slevy na produktech (tj. odměna produktová, kdy při odběru tří produktů 

získá čtvrtý zdarma) a jednak z moţnosti zisku provizí.  

  Odměnu provizní vysvětluje interní materiál firmy GW s názvem Pracovní sešit 

následovně: „Dosaţením patřičných obratů a vytvořením určitého obrazu sítě získáte nárok na 

provize. Obraty jsou dány tabulkou a obraz sítě trojkovým principem Partnershipu.“ (Green 

Ways International 2012: 6) Provize je tedy skupinový obrat sítě, tzv. partnership
20

. Má-li 

nadřízený partner
21

 ve své skupině pod sebou tři další partnery, kteří si vytvořili svou tzv. 

„první linii“, vzniká tak dvojitý partnership – tj. takový obraz sítě, kde si obchodní partneři 

z první linie jiţ vybudovali svou vlastní první linii. Odměnou je jedinci provize, jejíţ výše se 

vypočítává z vlastního nákupu a obratové hranice
22

 pozice partnerů.
23

  

  Existuje tedy několik odměňovacích úrovní: pozice poradce (8 %) , pozice vedoucí 

                                                 
17 Jedná se o produkty mořská řasa chlorella a enzymatický nápoj z ječmene, které jsou prezentovány jako 
potraviny zdravého životního stylu. 
18 Víceúrovňovostí je myšleno, že každý obchodní partner GW si „kupuje právo budovat vlastní síť pod záštitou 

mateřské společnosti.“(Rathouský 2006: 18) 

19 Toto číslo je pouze orientační. Informaci jsem získala na základě osobní konzultace  se svou nadřazenou 
obchodní partnerkou, neboť jsem neměla přístup k interním údajům materiálům firmy. 
20 Viz příloha a obrázek Filozofie partnershipu. 
21 Lidé pracující v  GW se nevnímají jako zaměstnanci firmy, ale jako obchodní partneři – více viz analýza. 
22 Obratová hodnota je číselné vyjádření nákupu Produktů GW, jehož mechanizmus výpočtu je uveden v 
Pracovním sešitu. (Green Ways International 2010: 8) 
23 Příklady počítání odměn viz příloha. 
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skupiny (16 %), pozice vedoucí sítě (24 %), úroveň manaţera sítě (32 %) a úroveň 

regionálního manaţera sítě (36 %).   

  Po registraci je nový obchodní partner uveden do společnosti na vstupním semináři, 

kde jej doprovází jeho nadřazený partner – v GW někdy familiárně označován jako 

„průvodce“. Primárním úkolem nově registrovaného je vybudovat si svou vlastní síť. Se  

svým nadřazeným partnerem tedy vytvoří seznam potencionálních zájemců o produkt a 

projekt. Prodej produktu je v GW vnímám pouze jako vedlejší doplňková činnost. Větší 

význam má pro obchodní partnery a partnerky GW šíření projektu.
 24

  

   Nabídka produktů se uskutečňuje formou osobních schůzek na základě prezentací, 

které si člověk domlouvá buď telefonicky, nebo přímým kontaktem. Nadřazený obchodní 

partner má povinnost tzv. zaškolovacího minima, kdy první prezentace produktu absolvuje se 

svým novým partnerem. Tato podpora nového partnera je podle etického kodexu
25

 firmy 

důleţitá, neboť zajišťuje reprodukci tzv. principu duplikace
26

.  Při vytváření nového obrazu 

sítě je také stěţejní pochopení tzv. geometrické řady
27

.  

  Shrneme-li to, základní náplní práce muţů a ţen v GW je budování vlastní sítě na 

základě přímého prodeje zelených potravin. Ty jsou nabízeny lidem formou osobních setkání, 

tzv. prezentací, kde se potencionální zájemce dozvídá informace o produktu a projektu firmy. 

4.3 Struktura společnosti  

  V čele společnosti stojí její majitel, Václav Rathouský. Jeho přímým podřízeným je 

generální ředitel Martin Ţamboch. Ten má své podřízené v podobě výrobní ředitelky (Irena 

Hoffmanová), projektového ředitele (Jan Kosek), office managera (Kamila Junáková) 

a asistentky generálního ředitele (Lenka Hanáková). Ředitelka výroby (Irena Hoffmanová) se 

opírá o své podřízené operátorky (Gabriela Mikulčíková, Renata Boňková), vedoucí expedice 

a asistentku výrobní ředitelky (Renata Boňková). (Green Ways International)  

  V rámci ČR pak lze najít několik tzv. větví, v jejichţ čele stojí jedna hlavní nadřízená 

osoba. Nedokázala jsem zde uvést přesné počty, neboť jsem k těmto interním údajům neměla 

přístup. Strukturu větve vysvětlím na té z Olomouce, pod kterou jsem zaregistrována. 

                                                 
24 Více viz obsahová analýza adjektiv. 
25 Více viz obsahová analýza adjektiv. 
26 Tento postup firma vysvětluje jako přesné kopírování pracovních postupů tak, aby obchodní partner naučil 
nového jedince precizně všem postupům, a udržel tak dobré jméno firmy.  
27 Jedná se o pracovní model, který je nutný pro řádné fungování SM. GŘ má dvě podmínky: minimální 
doporučený obrat a minimální počet nově registrovaných partnerů. 
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  V čele olomoucké větvě stojí hlavní nadřízená Šárka Mrakvová
28

, která má ve své 

první linii pět dalších osob. Ti představují  pro paní Mrakvovou představují její obchodní síť.  

Kaţdý z těchto obchodních partnerů má pod sebou dalších 3–5 lidí, se kterými on/a opět 

vytváří svou vlastní pracovní skupinu – tak vzniká princip síťového marketingu. Kaţdá síť 

člověka z GW se tedy skládá jednak z jeho obchodních partnerů („síťaři“) a dále pak ze 

spotřebitelů zboţí („jedlíci“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
28 Jméno bylo za účelem zajištění anonymity respondentky změněno. 
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5. ANALYTICKÁ ČÁST 

5.1 Obsahová analýza 

  Práce v GW je vykonávána přímým prodejem formou síťového marketingu (dále 

SM). Kotler definuje jako hlavní cíl marketingu „vyhledávat nové zákazníky s příslibem 

získávání výjimečné hodnoty a udrţet si stávající zákazníky uspokojením jejich potřeb, a 

současně vytvářet zisk.“ (Kotler, Armstrong: 29)  

  Na základě obsahové analýzy jsem podrobila výzkumu dvě příručky GW, které jsou 

pro kaţdého nového partnera firmy stěţejní. Jedná se o Pracovní sešit a Učebnici MLM
29

. 

V učebnici jsem se zaměřila primárně na první polovinu knihy, kde je předloţeno pět 

základních témat SM
30

.  

  Na základě obsahové analýzy se tedy pokusím odpovědět na výzkumnou otázku, 

jakým způsobem je vytvářena identita obchodníka a obchodnice firmy GW. Dále poukáţu na 

to, jakým způsobem filozofie firmy konstruuje vnímání rizik nestandardních forem práce.  

  Síťový marketing realizovaný při prodeji produktů GW je v materiálech nejčastěji 

popisován adjektivy jako etický a moderní. Mezi další přídavná jména slouţící k popisu 

charakteru SM nejčastěji patřila následující: morální, přátelský, víceúrovňový, bezpečný, 

alternativní, inteligentní, důstojný, progresivní aj. Vyuţitím těchto přídavných jmen dochází 

k vytvoření určitého narativu o povaze práce současně s obrazem ideálního obchodníka firmy 

GW. Adjektiva slouţící k sebeprezentaci firmy jsem rozdělila do následujících tří skupin: 

adjektiva spravedlnosti (etický, férový apod.), adjektiva výjimečnosti a adjektiva 

mezilidských vztahů. 

5.1.1 Adjektiva spravedlnosti 

  SM výrobků Green ways je v materiálech prezentován jako etický. Zdůrazněn je 

především etický styl práce. Etická povaha práce je zdůvodňována tím, ţe je etické získat 

peníze na základě toho, ţe partner GW pomůţe lidem, kteří se nacházejí v rámci hierarchické 

provizní úrovně pod ním. Fakt, ţe úspěch výše postaveného partnera („nadřízeného“) se 

odvíjí od úspěchu toho pod ním, je vnímán jako důkaz solidarity ve firmě
31

. Etický styl práce 

                                                 
29 Zkratka pro multi-level marketing. 
30 1. Potřeba moderního marketingu – vytváření sítě. 2. Perspektiva SM – trend obchodu, služeb a touha žít 
lépe. 3. Přitažlivost SM – geometrická řada. 4. Předpoklad fungování SM – duplikace. 5. Problém SM – pracovní 
styl (Rathouský 2006) 

31 Více viz Adjektiva mezilidských vztahů 
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je definován zkratkou HPP: pracovat hrdě, pravdivě, přímočaře. Co konkrétně je tím myšleno, 

vysvětluje etický kodex, který je součástí smlouvy kupní i té o obchodní spolupráci. 

  Etický kodex ustanovuje, ţe partner je povinen čestně informovat o výhodách a 

obchodních moţnostech firmy. Má povinnost prezentovat pravdivým, neklamavým 

způsobem (např. data o objemu prodeje či výdělků musí být zaloţena na zdokumentovaných 

skutečnostech). Je zde také zdůrazněna potřeba respektu a soukromí zákazníků a potřeba 

prezentovat přesně a úplně (to se týká především informací o ceně, způsobu platby, práva 

odstoupení od smlouvy apod.). Tím, ţe partner seznámí zákazníka s jeho právy, zajistí 

uchování dobrého jména firmy. (Green Ways International 2010: 8)  

  Za další aspekty etiky je povaţována rovnost mezi partnery, zdraví prospívající zboţí 

a vysoká kvalita produktů a stylu prezentace. Filozofie rovnosti je chápana ve smyslu, ţe ač 

kaţdý obchodní partner zastává jinou provizní úroveň – a vydělává tedy jiný obnos peněz – 

všem lidem jde o tu samou věc: „šíření“ zelených potravin. Rovnost je dána do kontextu se 

spravedlností, neboť dva jedinci, kteří odvedli stejnou práci (prodali stejný počet výrobků, 

získali stejný počet nových obchodních partnerů) dostanou stejnou odměnu.  

  Součástí prezentace stylu práce je neoliberální způsob uvaţování v tom smyslu, ţe 

nerovnosti ve společnosti jsou vnímány pozitivně. GW se prezentuje jako prostor, který nabízí 

pracovní příleţitost všem bez ohledu na vzdělání, pohlaví, věk, rasu či etnicitu.  

  Toto myšlenkové schéma tak způsobuje, ţe „ti etičtější“ si osvojují určité dispozice 

vidění reality a nerovnosti ve společnosti nevnímají jako problematické. Avšak realitou je, ţe 

lidé si rovni nejsou – nepochází ze stejných sociálních vrstev, a tedy nemají stejné výchozí 

podmínky k dosaţení shodných výsledků. Významnou roli, dle mého názoru, můţe sehrávat i 

prestiţ různých povolání. Lékař se ve společnosti určitě těší větší kredibilitě, tudíţ doporučení 

zelených potravin z jeho úst bude mít zcela jinou vypovídající hodnotu neţ doporučení na 

základě osobní zkušenosti studentky, nezaměstnané samoţivitelky nebo dělníka. I 

proklamovaná „etická levnost“ vstupu do projektu je relativní, neboť počáteční investice
32

 je 

obnosem, který nezaměstnané matce můţe způsobit potíţe s měsíčním rozpočtem.  

  Podle Bourdieho vzniká ideologie právě v okamţiku, kdy přestává být vnímána linka 

mezi strukturou sociální a tou poznávací. (Bourdieu 2000: 12) Sociálně konstruovaná 

kategorizace se tak jeví jako přirozeně daná, ne jako forma nadvlády, kde se jedni vnímají – 

jako v případě GW – jako ti „morálnější“, „etičtější“ a tím pádem lepší.  

                                                 
32 Tato částka nejčastěji dosahuje výše 8 000 Kč. 1 000 Kč registrace, 3 450 Kč krabičky ječmene (3+1 zdarma), 
3 450 Kč chlorelly (3+1 zdarma). 
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  Firma se vymezuje oproti klasickému zaměstnání
33

 nejen tím, ţe v GW jedinec  nemá 

fixní plat
34

, ale také tím, ţe SM vytváří morálnějšího jedince, neboť úspěch je morální. 

V tomto slova smyslu firma GW chápe morální jako nabídnutí moţnosti lépe ţít druhým. 

Jiným rozměrem morálky je skutečný uţitek pro zákazníka, který si díky produktům můţe 

osvojit zdravější ţivotní styl. Apelem na zdraví se firma vymezuje vůči jiným obchodům, 

které jsou „nemorální“, neboť ke zlepšení zdraví zákazníka nenapomáhají, často jej naopak 

poškozují (jako příklad Učebnice MLM uvádí franšízu McDonald´s). Úspěchem (v podobě 

prodeje produktu) obchodního partnera GW tedy dochází k „léčení“ společnosti (Green Ways 

International 2012: 4) – v této představě tkví třetí dimenze morálky.  

  Účelem prezentace stylu práce jako etického je vytvořit představu, ţe se účastník 

projektu GW podílí nejenom na obchodu, ale i na osudu lidí kolem. Skrze aktivitu zlepšující 

svět se tak stává morálnějším jedincem. Tyto sociálně konstruované kategorizace (etický x 

neetický, morální x nemorální, klasický x moderní) lze podle Bourdieho vnímat jako proces 

legitimizující symbolické účinky vedoucí k tvorbě určitého diskurzu či ideologie. K procesu 

vymezování se podle něj dochází na základě odlišné definice toho, co pro tu či onu kategorii 

znamená mravní chování. (Bourdieu 2000: 29) V případě muţů a ţen jsou to např. odlišné 

způsoby drţení těla, u GW je mravní chování definováno etickým stylem práce, který firmu 

vymezuje od jiných forem práce.  Účelem stylu prezentace je tedy představit značku firmy 

jako jedinečnou a výjimečnou, a tím nadřazenou proti značkám jiným.  

  Moderní síťový marketing je dále prezentován jako způsob nového, svobodného 

podnikání. V MLM marketingu sice existuje hierarchie vztahů, ale Učebnice MLM uvádí, ţe 

oproti klasickému zaměstnání v MLM dochází ke „ctění hierarchie vyššími penězi“ 

(Rathouský 2006:10). Jinými slovy, provizní systém firmy je prezentován jako spravedlivý a 

férový, neboť zajišťuje výši odměny v závislosti na pozici v hierarchii, která je výsledkem 

intenzity práce obchodníka GW. Klasické zaměstnání nabízí jedinci „pouze“ fixní plat, který 

píli a odhodlání nezúročuje.  

  Svoboda je v materiálech GW popisována adjektivem „zodpovědná“ ( Rathouský 

2006: 33). To znamená, ţe jedinec se můţe svobodně rozhodnout pro tento styl podnikání a z 

toho plynou určité závazky. Jako stěţejní je předkládán závazek zodpovědnosti vůči okolním 

partnerům, ale především ten vůči etickým standardům práce.  

                                                 
33 Více viz Adjektivum výjimečnosti. 
34 Myšleno tak, že má fixní základní složku platu, ale poté může mít osobní ohodnocení a jednorázové odměny. 
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  Toto „zodpovědné“ pojetí svobody je typické pro neoliberální racionalitu
35

. Součástí 

neoliberálního způsobu myšlení je imperativ autonomie, který z přirozené lidské svobody 

vytváří tzv. „svobodu fabrikovanou“. „Být svobodný“ se tak stává povinností. (Kaščák, 

Pupala 2012: 26) V tomto způsobu myšlení tak lze rozpoznat mocenské procedury, které se 

promítají jednak do způsobu celkové správě komunity, a dále na tvorbě identity individua do 

této skupiny patřícího.  

  Foucault definuje moc jako vztah mezi partnery či celými skupinami, kteří musí být 

svobodní. (Foucault 2003: 210) Mocenský vztah existuje pouze tehdy, pokud má svobodný 

subjekt prostor vybrat si z více způsobů jednání (u GW volba mezi klasickým zaměstnáním 

nebo v SM). Na základě svobodného rozhodnutí tak následně přijímá určité mocenské 

procedury (v podobě povinných úkolů, postupů, distribuce práce či gest uloţených tradicí). 

Na základě toho vzniká určitý diskurs (u GW pracovní diskurs etického stylu práce), který 

vede k disciplinarizaci jedinců. (Foucault 2003: 214-218)  

  Učebnice MLM dále shledává marketing etickým, protoţe je levný: „počáteční 

investice by neměla být větší, neţ je výše průměrného měsíčního výdělku“ (Rathouský 2006: 

30). Avšak pravdou je, ţe v českých poměrech průměrného a vyššího výdělku dosahuje 

menšina obyvatel.
36

   

  Podíváme-li se na pracovní styl firmy, který je prezentován jako etický, domnívám se, 

ţe kaţdý nadřízený se musí věnovat svým zaměstnancům, jasně je seznámit s jejich 

povinnostmi a právy – neboť jen tak lze zaručit, ţe budou spokojeny obě strany. Navíc určité 

„etické standardy“ lze najít v kaţdém povolání  – u učitelů přes doktory aţ po vědce. Na 

rozdíl od firmy GW je však etika u těchto povolání brána jako inherentně daná vlastnost, ne 

filozofie vedoucí k pocitu výjimečnosti a morálnosti. Vţdyť i u povolání učitelky lze pouţít 

shodné schéma: skrze pomoc druhým vedu ţáky k úspěchu v budoucím ţivotě. Takto lze i 

povolání učitelky definovat jako morální. Pokud bychom dodrţeli imperativ firmy, ţe etické 

znamená znát měsíční příjem předem, lze tímto adjektivem označit opět kaţdé povolání. Při 

potenciálním vstupním pohovoru do klasického zaměstnání však s největší pravděpodobností 

výše uvedené nebude uchazeči o místo prezentováno jako etika firmy. 

  Adjektiva pouţitá k popisu etiky práce vytváří kognitivní struktury, které se 

internalizují do praktického vědění jedinců z GW. Struktury vědění jsou vytvářeny na základě 

                                                 
35 Mezi základní znaky neoliberalismu patří pojímání individua jako ekonomicky soběstačného jedince, dále 
pozitivní vnímání nerovností, důraz na individualizovanou volbu, nedůvěra ve veřejnou sféru a v demokratickou 
politiku, hyperindividualismus aj. (Kaščák, Pupala 2012: 12) 
36 Na průměrnou měsíční mzdu, která pro rok 2012 odpovídala výši 25 101 Kč, dosáhlo pouze 25 % české 
populace. (ČSÚ 2012c) 
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dvou odlišných sémiotických říší – té etické a neetické. Vzniká tak ideologie etiky. Popisy a 

hodnocení práce jako etické a morální vytváří takové nástroje poznávání, které konstruují 

myšlení a jednání jedince, který je vnímán jako morálnější neţ druzí. Ustanovuje se zde tak 

forma symbolické nadvlády (Bourdieu 2000: 12–13): představa nadřazenosti firmy je 

vnímána jako „normální a přirozená“ –  ne sociálně konstruovaná. To velmi připomíná 

Bourdieho popis síly muţského pojetí světa, který „legitimizuje vztah nadvlády tím, ţe z něho 

činí součást logické přirozenosti, jeţ sama je přitom naturalizovanou sociální konstrukcí.“ 

(Bourdieu 2000: 24). 

 

5.1.1 Adjektiva výjimečnosti 

 „Je třeba být ‚jiný‘ než ten, nad kým je moc vykonávána.“ (Foucault 2003: 215) 

Síťový marketing je dále popisován přídavnými jmény jako víceúrovňový, bezpečný, 

alternativní, důstojný, progresivní, moderní, úspěšný, velký. Tato přídavná jména vedou 

k vnímání sociálního prostoru jako prostoru duálního, ve kterém existuje svět úspěšných a 

neúspěšných, průměrných a nadprůměrných, zdravých a nemocných.   

  Víceúrovňovostí je myšleno, ţe kaţdý obchodní partner GW si „kupuje právo 

budovat vlastní síť pod záštitou mateřské společnosti“ (Rathouský 2006: 18). Zatímco u 

jednoúrovňového marketingu (známého jako franšízy) mateřská společnost rozšiřuje pouze 

pobočky, ten víceúrovňový umoţňuje nejenom koupi značky, ale i práva a prodeje produktů 

a právo prodeje franšízy.
37

 Takovýto víceúrovňový marketing (dále jen MLM) je v Učebnici 

MLM vnímán jako moderní způsob podnikání.  

  Materiály také zdůrazňují motiv bezpečnosti investice. Síť partnerů
38

 je prezentována 

jako nejbezpečnější investice, neboť vztahy na rozdíl od MLM či produktu zaniknout 

nemohou. Učebnice MLM totiţ jako stěţejní investice mimo finance vnímá vlastní čest, čas, 

ţivotní postoj a studium. Díky časové investici do tvorby partnerské sítě dochází k produkci 

„trvalejších“ hodnot
39

. Příručka uvádí vnímání práce jako určitého poslání, mise, která se 

                                                 
37

 Vysvětleno na příkladu, na principu jednoúrovňového marketingu funguje např. McDonald, KFC, Shell, OMV. 

Víceúrovňovým marketingem jsou například firmy GW, Amway, LR Cosmetics, Mary Kay apod.  

38 Partnerství se podle materiálů GW vyznačuje prvky solidarity, viz adjektiva spravedlnosti. 
39 Další „trvalejší“ hodnoty (mimo tvorbu partnerské sítě, čest a spravedlnost) byly popsány u trojí dimenze 

morálky: možnost lépe žít, zdravotní užitek pro zákazníka, „léčení“ společnosti. 
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stává součástí ţivotního stylu partnera GW. (Rathouský 2006: 31) Podle Bourdieho 

„Zharmonizování dispozice s pozicemi vede esenciálně sociální logika toho, čemu se říká 

‚poslání‘.“ (Bourdieu 2000: 54) Jinými slovy řečeno, příručka na základě popisů sociálního 

prostoru firmy konstruuje představu práce jako cesty, jak slouţit lidem a de facto celé 

společnosti. Takto vytváří dispozice k vidění práce jako mise, která od obchodníka GW 

předpokládá etický typ jednání, a staví jej tak do pozice misionáře
40

.   

  Apel na logiku hrdinského výboje, který má primárně slouţit k zisku cti, je dle autora 

typickým projevem muţství – tomu je jako součást přirozeného bytí připisována šlechetnost. 

(Bourdie 2000: 21, 53) Hierarchické řazení dvojic v maskulinní a feminní sféře je i u GW 

popisováno adjektivy silný/slabý, aktivní/pasivní, malý/velký.  

  Právě velikost je vlastností, která je v příručce skloňována v různých smyslech i 

kontextech. SM je popsán jako gigantický projekt, pro velké lidi, kteří mají velké sny. 

V podání firmy totiţ SM umoţňuje nejenom výdělek, ale také uskutečnění větších záměrů
41

. 

Učebnice MLM totiţ upozorňuje, ţe moderním trendem je „touha ţít lépe“. Právě SM je v 

textu prezentován jako cesta pro „normální“ lidi, jak se stát nadprůměrnými a úspěšnými. 

 S tím souvisí i stěţejní slogan firmy, který zní: „Jsme mostem mezi průměrem a 

úspěšností.“ (Green Ways International) Právě spojování slov průměrnost a úspěšnost patřilo 

v Učebnici MLM mezi ty nejčetnější. Příručka MLM vykresluje obraz průměrného člověka 

jako chudého a ekonomicky neúspěšného. Průměrnost dává do souvislosti s klasickým 

zaměstnáním, neboť zde jedinec můţe dosáhnout pouze „normálního“, průměrného platu, 

který mu umoţní pouze normální, průměrný ţivotní styl. Být úspěšný znamená v pojetí GW 

materiálů chuť peníze investovat
42

, ne pouze je spotřebovávat jako u klasického zaměstnání. 

  

  V průměrném povolání, podle příručky, člověk můţe trpět pocity nízkého sebevědomí 

a sebeúcty, např. v důsledku niţšího platového ohodnocení nebo dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Tento stav se můţe projevit i na jeho zdraví. Opět zde nacházíme propojení 

práce s morálností, kdy SM je prezentován jako způsob, „jak postavit lidi na vlastní nohy“, 

jako zdroj sebeúcty či fenomén vedoucí k lepšímu zdravotnímu stavu. (Rathouský 2006: 17) 

Nabízení produktů filozofie firmy vnímá doslova jako „prodej úspěchu“. Androcentrické 

dělení lidí na úspěšné a neúspěšné, nadprůměrné a průměrné , zdravé a nemocné, bohaté a 

chudé vytváří určitou představu o aktérově těle a jeho sebehodnotě.  

                                                 
40 Sepětí pozic s dispozicemi je podrobněji vysvětleno níže v pasáži o Vizi, Misi a Stylu firmy. 
41 Tyto záměry vytváří představu cesty k uskutečnění vlastních snů díky nadstandardním výdělkům. 
42 Představa jedince jako aktivně konajícího je typická pro neoliberální přístup k práci. (Kaščák, Pupala 2012)  

https://vufind.mzk.cz/Author/Home?author=Ka%C5%A1%C4%8D%C3%A1k%2C%20Ondrej%2C%201978-
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  Tvorbu takovéhoto obrazu Bourdieu nazývá sociální taxonomií (Bourdieu 2000: 60). 

Hodnocení obchodníka GW jako člověka zdravého, sebevědomého a úspěšného tak vytváří 

dvě schémata vnímání zapříčiňující vznik  dvou odlišných habitů: „úspěšných“ jako těch 

pracujících formou SM u GW, a „neúspěšných“ vykonávajících klasické povolání. 

K vymezení hranice mezi skupinami dochází podle Bourdieho na základě dvou sémiotických 

kategorií, kdy „té druhé“ jsou zpravidla připisovány negativních znaky (u GW např. 

pod/nadprůměrnost), spolu s určitou formou tělesných emocí (u GW např. nízké sebevědomí 

a sebeúcta). Právě takovou logiku autor povaţuje za ustanovování vztahu genderované 

nadvlády. (Bourdieu 2000: 38)  

  Materiály GW tak lze vnímat jako zdroj procesu kulturní strukturace, která staví 

obchodní partnery GW do pozice nadřazenosti oproti „normálním lidem“. Ve firmě GW tak 

vzniká diskurs formující identitu „světa úspěšných“. V návaznosti opět na neoliberální 

guvernmentalitu jsou to právě ti „úspěšní“, kteří jsou vykreslováni jako aktivně si jdoucí za 

svými sny, nadprůměrní a morálnější. (Kaščák, Pupala 2012)  

  SM má dále zajistit jakousi alternativu oproti klasickému pracovnímu úvazku a jiným 

SM
43

. Firma se vymezuje vůči klasickému zaměstnání na základě konceptu úročení, kdy 

vznikají „trvalejší“ hodnoty
44

. V materiálech je zdůrazněna úspora ţivotní energie při práci 

formou SM. Myšlenka úročení energie jedince díky partnerské síti je postavena do opozice 

vůči klasickému zaměstnání, kde je povýšení vnímáno pouze jako příval dalších povinností 

vedoucí k celkové vyčerpanosti zaměstnance. SM je dále prezentován jako spravedlivější 

způsob odměňování
45

.   

  Aby se firma mohla vymezit vůči klasickému zaměstnání, musí nejdříve vytvořit ideu 

uniformního zaměstnance. Materiály GW popisují jedince v klasickém zaměstnání jako 

pasivního jedince, který pouze plní stereotypní úkoly, a tedy pouze reprodukuje cizí úkoly 

nadřízeného, aniţ by produkoval jakékoliv „vyšších hodnoty“, a plnil si tak vlastní sny. 

  V tomto stylu prezentace je moţné vnímat velmi silnou asymetrii mezi sférou 

produkce a reprodukce, kterou Bourdieu spojuje se sférou muţů a ţen. Sémiotické 

rozdělování kategorií na muţe a ţeny (u Bourdieho); úspěšné a nadprůměrné v SM versus 

neúspěšné a průměrné v klasickém zaměstnání (u GW) vede k rozdílnému vnímání 

ekonomické hodnoty. Zatímco „podřadná kategorie“ (GW tak vnímá klasické zaměstnání) 

                                                 
43 Ty jsou popsány jako obyčejné marketingy plné pasivních spotřebitelů. (Rathouský 2006: 9) GW se vůči nim 
opět vymezuje v aktivně neoliberálním duchu. 
44 Viz motiv bezpečnosti investice výše. 
45 Viz kapitola Adjektiva spravedlnosti a pasáž o spravedlivém provizním systému firmy. 

https://vufind.mzk.cz/Author/Home?author=Ka%C5%A1%C4%8D%C3%A1k%2C%20Ondrej%2C%201978-
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produkuje pouze směnnou hodnotu (Rathouský 2006:10), u ekonomie „nadřazené kategorie“ 

podle Bourdieho dochází k hromadění symbolického kapitálu (např. cti). (Bourdieu 200: 42) 

 Ideální reprezentant firmy je dále popsán jako misionář, který se zcela ztotoţnil se 

záměry firmy
46

. Záměrem firmy GW je vize, které obchodní partneři „slouţí“
47

. Pro 

uskutečnění tohoto záměru je potřeba určité mise: v GW je to přinést „smysluplný produkt a 

moderní síťový marketing“. (Green Ways International 2012: 3) Styl, jakým toho má být 

docíleno, byl popsán výše v pasáţi o etice
48

. Prezentace vize, mise opět odkazuje ke 

strukturální dvojznačnosti, která ustanovuje androcentrické nastavení firmy a vnímání sebe 

sama jako „té mocnější“, neboť má sílu měnit osudy druhých či nabízet lepší a kvalitnější 

ţivot. Představa aktivního jedince, který je součástí „uvědoměle konající společnosti“ 

(Kaščák, Pupala 2012: 28), jejíţ management má zajistit nejen kvalitu podniku, ale i ţivota, je 

typická pro neoliberální teorii. Ta předkládá obraz jedince a la homo economicus
49

. Tento 

diskurs hegemonického manaţerství je zpravidla spojen s pozitivními konotacemi, a podle 

autorů tak lze mluvit o „manaţerském optimismu“, který předkládá víru, ţe jedinec má 

bezhraniční schopnost realizovat svůj ţivot podle svého plánu. (Kaščák, Pupala 2012: 29) 

 Výše bylo zmíněno, ţe se text také staví do opozice vůči státu. Stát je v určitém 

kontextu Učebnice MLM vnímán dokonce jako nemorální, neboť úspěšným síťovým 

podnikatelům neprokazuje dostatečnou vděčnost ani za tvorbu nadprůměrných pracovních 

míst, ani za vysoké daně
50

, které podnikatel/ka GW odvádí. Právě v neoliberální 

guvernmentalitě
51

 je kapacita pro správu přenášena „zo štátných aparátov na ‚zodpovedné‘ , 

‚uváţlivé‘  a ‚racionálné’ individua“ (Kaščák, Pupala 2012: 27). Přenos politické 

zodpovědnosti ze státu na individua neoliberální teorie chápe jako novou politickou formu 

vlády, kde proklamovaných politických cílů lze dosáhnout daleko efektivněji na základě 

investice do sebe sama
52

. Přesun sociální správy ze státu na komunitu se v GW děje pomocí 

                                                 
46 Viz příloha a obrázek 3. Vize, Mise, Styl. 
47 Toto sloveso použito v Pracovním sešitu. 
48 Jedná se o princip HPP a zásady Etického kodexu firmy. 
49 Jedná se o takového jedince, který primárně investuje do sebe sama, neboť tak může rozvíjet osobní kapitál, 
a stát se tak sám sobě zdrojem vlastních příjmů. (Kaščák, Pupala 2012: 26) Takto definovaný „podnikatel sám 
pro sebe“ přijímá zodpovědnost sám za sebe, jeho práce má přidanou hodnotu. 
50 V GW materiálech označeno jako daň solidární. 
51Přesvědčení, že management ekonomických a sociálních vztahů lze uskutečnit na základě partnerství a 

systémů vyjednávání namísto oficiálních aparátů politických sítí dává vzniknout termínu guvermentalita. Podle 

Foucaulta tento pojem označuje strategii vládnutí či sociální správy, která v sobě obsahuje specifický typ 

mentality se specifickými technologiemi moci a technologiemi „sebe samého“. (Foucault in Kaščák, Pupala 

2012: 19-21) 

52 Viz neoliberální představa homo economicus. 
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představy ekonomického projektu („šíření zelených potravin“), který nezaměstnaným namísto 

státní podpory nabízí rovnou pracovní řešení. Tento typ řešení je opět popisován adjektivy 

úspěšný či nadprůměrný, coţ je podle Bourdieho pro vztah nadvlády typické.  

  Takovouto formu vlády lze vnímat jako hegemonní, neboť jsou zde internalizovány 

formy vědění jako mocenské strategie disciplinarizující jednání mentalit dané komunity. 

(Kaščák, Pupala 2012: 19, 28) Spojení správy a způsobu myšlení podle Foucaulta vytváří 

komplex moc- vědění, který dává vzniknout vztahu „vládnoucí“ a „ovládaní“ (Foucault in 

Kaščák, Pupala 2012: 23), v případě GW „úspěšní“ a „neúspěšní“.  

  Závěrem lze tedy shrnout, ţe „adjektiva výjimečnosti“ mají za úkol vytvořit image 

unikátního projektu vymezujícího se od klasického prodeje, zaměstnání či jiných subjektů 

podnikajících v SM. Atraktivní přídavná na základě procesu vymezování vytváří představu o 

identitě aktéra firmy, který je popsán jako zdravý, úspěšný a nadprůměrný. Habitus 

„úspěšného“ aktéra, který se plně ztotoţňuje s neoliberálními hodnotami firmy, je dán do 

opozice s habitem „neúspěšného“, pracujícího v klasickém zaměstnání. „Opozice obsaţené 

v sociální struktuře polí slouţí za oporu poznávacím strukturám, praktickým taxomoniím, jeţ 

se často vyjadřují v systémech adjektiv a umoţňují vynášet etické, estetické a poznávací 

soudy.“ (Bourdieu 2000: 95) Vymezování na základě dvou odlišných sémiotických kategorií 

slouţí jako základ mocenských struktur, které ustanovují logiku symbolické nadvlády tak, ţe 

konstruují výjimečnost firmy spolu s ideálem úspěšného reprezentanta firmy.  

 

5.1.2 Adjektiva mezilidských vztahů 

  SM je v Učebnici MLM představen jako moderní trend, který do obchodu přináší 

osobní a lidský přístup. Filozofie je postavena na názoru, ţe dnes zákazníci nestojí pouze o 

obchodní produkt, ale jde jim především o proces, jakým se k němu dostanou. Způsob 

obchodování v GW má tedy podle Učebnice MLM přidanou hodnotu, neboť díky osobitému 

přístupu ke klientovi a vnímání klienta jako přítele, ne jako zdroje peněz dochází k uspokojení 

jeho „nehmotných“, emocionálních potřeb. (Rathouský 2006: 13) Text u SM upřednostňuje 

schopnost obchodníka prodat „projekt“
53

 (lepšího ţivota, zdravější společnosti, úspěchu), ne 

pouhý produkt. (Rathouský 2006: 8)  

  Vnímání práce jako „sluţby lidem“ se promítá i do pojímání vztahů mezi lidmi ve 

                                                 
53 Představa práce jako projektu je typickým sociálním konstruktem právě pro neoliberální správu komunity. 
(Kaščák, Pupala 2012: 31) 
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firmě. Koncept pomoci tak dává hierarchii firmy jiné obrysy. Všichni lidé v GW jsou 

obchodními partnery, ne vzájemnými konkurenty. Důraz je kladen na vzájemné vnímání 

kolegů ne v termínech „nadřízený“ a „podřízený“, ale jako rádců a průvodců. Partnerství je 

prezentováno jako rovnocenné
54

. Rovnost je dávána do souvislosti se solidaritou
55

.  

 Hierarchie vztahů ve firmě nemizí, avšak díky principům rovnosti, solidárnosti a 

spravedlnosti dostává jiné obrysy.  Podle Bourdieho „Symbolická nadvláda (ať pohlaví, nebo 

nadvláda etnická, kulturní, jazyková apod.) se neuplatňuje cestou čiré logiky vědoucího 

vědomí, ale skrze schémata, vnímání, hodnocení a jednání, z nichţ sestávají habity a které 

nezávisle na vědomých rozhodnutích a volní kontrole zakládají vztah poznání, jenţ je sám 

sobě hluboce neprůhledný.“ (Bourdieu 2000: 37)  

  Ve firmě tedy logicky najdeme jedince, kteří stojí v rámci provizního systému výše či 

níţe. Tuto stratifikaci však jedinci GW nevnímají jako statusy „nadřazeného“ a 

„podřízeného“, ale spíše jako přirozený, nebo dokonce přátelský stav zajišťující maximální 

podporu všem partnerům.  K tomuto rozostřenému vnímání hierarchie přispívají i paralely ke 

vztahům v rodině – mezi matkou a dítětem, babičkou a vnukem existuje hierarchie, která je 

však vyváţena bezpodmínečnou láskou a solidaritou. V GW se tato paralela projevuje 

v rovině familiárního oslovování obchodních partnerů, jako například zelená máma“, „zelená 

babička“, „zelený vnuk“ v závislosti na provizní úrovni, kterou v hierarchickém systému 

zastávají.  

  Adjektiva pouţitá k popisu mezilidských vztahů mají hodně společného s adjektivy 

výjimečnosti. Účelem je podpořit víru v partnerství a rovnost jedinců i přes hierarchii, která 

ve firmě existuje. K tomu dochází na základě vidění firmy jako rodiny. Adjektiva pouţitá 

k vyloţení filozofie rovnosti vedou k absenci pojímání sebe samých jako těch „nadřazených“. 

Materiály prezentují taková schémata vnímání firmy (představa solidární rodiny) konstruující 

jednání, u něhoţ lze najít prvky symbolické nadvlády. 

 

 

                                                 
54 Rovnost je předkládána jako vztah jednak mezi distributory – zajištěna etickými standardy práce – jednak 
mezi zákazníky. 
55 Solidární je v  GW vysvětlováno tak, že úspěch jedné pobočky je úspěchem celého organismu firmy, nebo 

také tak, že úspěch člověka na vyšší provizní úrovni je výsledkem úspěchu toho, kterého má pod sebou. 
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5.2 Analýza dotazníkových dat 

  Na daný dotazník jsem získala odpovědi celkově od 22 respondentů a respondentek. 

Z toho bylo 20 ţen a 2 muţi. Většina respondentů se zařadila do kategorie ţenatý/vdaná (14). 

Respondenti nejčastěji dosahovali vysokoškolského vzdělání. Věkový rozptyl se pohyboval v 

rozmezí 21–61 let, nejčastěji pak ve věku 30–40 let. Pouze čtyři respondentky (jednalo se 

pouze o ţeny) mělo GW jako své hlavní zaměstnání, pro zbývajících 18 představuje práce 

formu přivýdělku k hlavnímu zaměstnání, rodičovskému příspěvku nebo důchodu (včetně 

invalidního). Nejvíce respondentů se zařadilo do příjmové kategorie 8001–16 000 Kč.
56

   

  Vzhledem k nízké míře návratnosti dotazníku, nerovnému zastoupení muţů a ţen a 

nerovnoměrnému pokrytí respondentů z hlediska výše dosaţeného vzdělání s daty nepracuji 

jako s reprezentativním vzorkem, který by mapoval celý obraz sítě. Přesto jsem se jej 

rozhodla do bakalářské práce zahrnout, neboť skrze něj chci poukázat na aspekty, které 

povaţuji pro svou práci za přínosné. O jaké aspekty se konkrétně jedná?   

  Teoretická část práce nastínila, ţe jsou to právě ţeny, kterým jsou flexibilní úvazky 

často předkládány jako ideál umoţňující skloubení rodiny a kariéry. To je důvod, proč jsem se 

rozhodla analyzovat primárně výpovědi právě této skupiny
57

 a zjistit, do jaké míry je motiv 

harmonizace rodiny a kariéry u SM naplněn. Odpovím tak na otázku, proč je toto zaměstnání 

pro ţeny na RD zajímavé. Dále analyzuji přítomnost neoliberální racionality ve výpovědích 

respondentů/tek, které se často prolínají s filozofií firmy představenou v Učebnici MLM, 

kterou jsem analyzovala výše. Zmíním také stereotypní představy týkající se muţů a ţen, 

které se ve výpovědích  objevily. 

5.2.1 Obchodní partnerka na rodičovské dovolené 

  V otázce, co se respondentkám na práci v GW nejvíce líbí, ţeny na RD nejčastěji 

oceňovaly moţnost naplánovat si práci a povinnosti dle tempa, které vyhovuje jim. Časovou 

flexibilitu spojovaly také s finančními moţnostmi, kdy si mohou vydělat tolik, kolik 

potřebují. 

  Podíváme-li se však na reálnou výši jejich příjmu, výdělek těchto 6 ţen se pohyboval 

v rozmezí 2 000–2300 Kč.
58

  Prodejem tří produktů obchodník GW získává ten čtvrtý, právě 

v hodnotě 2300 Kč, zdarma. Nejedná se tedy o výdělek v pravém slova smyslu, ale o moţnost 

                                                 
56 Podrobněji viz tabulka v příloze. 
57 Celkově se jednalo o šest žen, které vypověděly, že mají GW jako přivýdělek k rodičovskému příspěvku. 
58 Výjimku tvořila jedna respondentka, která uvedla, že výnosy z GW tvoří polovinu jejího měsíčního příjmu 
v rozmezí 8 000 –16 001. Nelze tedy určit, zda si v GW vydělá 4 000, nebo např. 8 000. 
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získat zboţí pro vlastní potřebu. Co tedy patří mezi motivace k práci pro ţenu na RD, pokud 

výdělek není vnímán jako priorita?  

  Velmi často se objevovala motivace v podobě moţnosti mít zdarma zelené potraviny 

pro sebe a svou rodinu. Jako další vysoce ceněné hodnoty ţeny na RD označily moţnost 

seberealizace jinde neţ doma při péči o dítě. Domnívám se, ţe i minimální výdělek můţe 

matce na RD výrazně zvednout sebevědomí. Kolektiv v GW můţe zabránit pocitům izolace, 

kterým jsou ţeny na RD často vystaveny. Právě potkávání se s lidmi uváděly respondentky na 

RD jako důvod pro výkon práce. Práci dále vnímaly jako smysluplné vyuţití času na RD. 

Práce v GW pro ně dále představovala ideální moţnost, jak se svobodně rozhodnout, kdy se 

vrátit do zaměstnání a jak po skončení RD skloubit péči o rodinu a podnikání s dalšími 

koníčky a aktivitami.  

   Současně však některé respondentky uváděly, ţe jejich pracovní výkon je ovlivněn 

tím, zda jim někdo bude schopen pohlídat děti. Matky i další respondenti v dotazníku uváděli, 

ţe se potýkají s vlastní leností, kterou musí překonávat, aby se „vybičovali k výkonům“, kdyţ 

nad sebou nemají nadřízeného pracovníka.
59

 Opět se tak potvrdila slova Dudové, ţe 

nestandardní formy práce nemusí být zcela vhodné pro všechny a ţe flexibilita sama o sobě 

ještě neznamená absolutní harmonizaci. 

  Vzhledem k nízkému počtu respondentů nedokáţu přesně odhadnout, jak často je tato 

práce vyhledávána ţenami právě na RD oproti jiným kategoriím (např. nezaměstnaný, 

důchodce, student apod.) Podíváme-li se však na reálná fakta, minimálně lze odpovědět na 

otázku, proč je toto povolání vnímáno jako méně nejisté právě u ţeny na RD. Ţena na RD je 

v pozici, kdy pobírá rodičovský příspěvek od státu, který za ni platí sociální a zdravotní 

pojištění. Není tedy ohroţena nejistotou stabilního příjmu jako u ţeny, která by se rozhodla 

tuto práci vykonávat jako jedinou formu výdělku.   

  Vedle moţnosti přivýdělku a sladění práce s rodinou lze jako významnou motivaci u 

ţen na RD pro práci v GW označit i zisk sociálního a symbolického kapitálu. Matky jsou 

součástí komunity, která jim supluje pracovní kolektiv, čímţ mohou získávat pocit, ţe nejsou 

zcela vyčleněny z pracovního trhu. Toto vědomí jim můţe přinášet pocit sebevědomí a 

smysluplné seberealizace. Se zájmem o zelené potraviny zároveň naplňují společenský ideál 

„správné matky“ pečující o zdraví svých dětí a celé rodiny. V neposlední řadě lze symbolický 

                                                 
59 Právě tato skutečnost je respondenty v dotazníku zároveň vnímána jako možnost „osobního růstu“, což 
reprodukuje představu, která je popsána v Učebnici MLM. 
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kapitál vnímat také jako zisk cti, morálky a etického chování, které patří mezi stěţejní 

hodnoty firmy.  

5.2.2 Stereotypizace mužů a žen 

Na otázku, proč jsou do práce výrazně častěji zapojeny ţeny neţ muţi, odpovídali 

respondenti vesměs genderově stereotypně. Ţeny byly označovány za pokornější, 

adaptabilnější, komunikativnější, více empatické a intuitivní, coţ je ve vnímání respondentů 

činí schopnější pro tuto práci. Zmiňován byl také častější zájem ţen o zdraví, jídlo a starost o 

domácnost. Muţ byl popsán jako konzervativní, pragmatický, preferující jistotu v podobě 

stabilního příjmu vzhledem k jeho roli hlavního ţivitele rodiny. Dle výpovědí si tak spíše 

ţena můţe toto „nejisté“ podnikání dovolit. Toto přesvědčení můţe být jedním z důvodů, proč 

je firma silně femininním prostorem. V datech se projevila genderová stereotypizace názorů 

na vlastnosti jedince, koníčky i oblasti (veřejné x soukromé), se kterými jsou muţi a ţeny 

nejčastěji spojováni. 

5.2.3 Neoliberální racionalita 

Respondenti nejvíce oceňovali časovou a finanční flexibilitu. Často byla zdůrazňována 

přidaná hodnota práce v podobě smysluplnosti náplně, tvorby trvalejších hodnot, osobního 

rozvoje a pomoci lidem jak ekonomicky, tak zdravotně. Neoliberální racionalita se objevovala 

především v podobě výroků typu: „můžu být sám sobě šéfem, a tak si dát sám výpověď“, 

„řídit si sám své peníze“. Na základě výroků lze tvrdit, ţe odměna za práci je respondenty 

vnímána jako spravedlivá, neboť se odvíjí od jejich individuálního výkonu: „je jen na mně, 

kolik úsilí vyvinu – a za to jsem pak ohodnocena“, „sama si určuji pracovní dobu a díky tomu 

i mzdu“. Respondenti sami sebe tedy opět popisovali jako neoliberálního homo economicus
60

, 

který plně přebírá zodpovědnost za své finance, zdraví a čas. 

  

                                                 
60 Viz obsahová analýza, Adjektivum výjimečnosti. 
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5.2.4 Vnímání rizik 

Fakt, ţe při této formě povolání respondenti nemají nárok na nemocenskou nebo 

dovolenou nebyl vnímán respondenty jako problém. Uváděnými důvody nejčastěji bylo, ţe 

forma fungování SM se neliší od jiného druhu podnikání či práce na IČO.  Člověk se tedy 

můţe svobodně rozhodnout, zda si sociální pojištění bude platit, či nikoliv. To bylo ve 

výpovědích povaţováno za jeden z benefitů práce. Objevovaly se neoliberální výroky typu: 

„přebírám zodpovědnost“, „mám život ve svých rukou“. Moţnost zcela svobodného 

naplánování dovolené byla velmi často vnímána jako další výhoda této práce: „Pokud budu 

mít dobře postavenou síť, mohu si dovolenou vzít kdykoliv a vcelku i dlouhou (1 měsíc)…“, 

„…A dovolená není pro mě stav finančního ohrožení – peníze mi chodí, i když jsem na 

dovolené.“ Současně většina respondentů vykonává vedle GW ještě jiné, hlavní povolání, 

čímţ je problém jejich sociálního a zdravotního pojištění vyřešen.   

  Kromě jistoty hlavního povolání, které v případě dlouhodobé nemoci zajistí 

nemocenský příspěvek, se objevily i další důvody, proč nebylo riziko moţného nezajištění 

vnímáno jako problém. Figurovalo zde přesvědčení partnerů GW, ţe vybudování kvalitní sítě 

zajistí dostatečný příjem i při dlouhodobějším výpadku obchodníka: „když jsem nemocná 

nebo potřebuji dovolenou, prostě si ji udělám, a pokud jde o peníze, tak doufám, že až budu 

pracovat na HPP, tak o těch pár korun nebudu brečet.“ Vědomí, ţe konzumace zelených 

potravin slouţí jako prevence nemocí, lze označit jako třetí důvod, proč se respondenti 

neobávají případné dlouhodobé nemoci.  

  Otázku, zda respondenti vnímají jako problematické, ţe GW neskýtá klasické jistoty
61

 

jako zaměstnanecký poměr, zodpověděli respondenti převáţně záporně. Respondenti velmi 

často u této otázky popisovali jistoty práce v GW jako hodnoty, které můţeme označit za 

neoliberální: spravedlnost, moţnost finančního růstu, časová flexibilita, etika práce apod. 

Jistoty klasického zaměstnaneckého poměru byly popsány jako „pseudojistoty“, protoţe 

zneuţívají, nedoceňují a zotročují („být zaměstnancem“ jako znak nesvobody). Objevovaly se 

i názory, ţe tyto dvě formy jsou neporovnatelné, neboť kaţdá nabízí jiný styl práce s 

vlastními benefity i nesnázemi. Nejistoty v GW byly ve výpovědích často vnímány jako 

výhoda, jako „hnací motor“, který jedince motivuje k výkonu. Spolu s tím se objevoval názor, 

ţe ţádné podnikání de facto nenabízí jistoty, pouze příleţitosti.  

  Ve výpovědích tedy lze analyzovat jakousi ambivalenci názorů. Na jednu stranu 

                                                 
61 Tuto otázku zpětně hodnotím jako špatně položenou, neboť z odpovědí respondentů bylo patrné, že přesně 
neví, co danými „jistotami“ myslím: zda stálý plat, zabezpečení v případě nemoci nebo jistotu pozice v práci. 



Lištiaková Irena, 

385921, 

GS-SO 

 

31 

 

respondenti vyzdvihují moţnost neomezeného finančního růstu, ale zároveň u víc neţ 50 % 

z nich jsou měsíční výdělky spíše symbolické. Zvýznamňování aspektu svobody jako jistoty 

podnikání nekoresponduje s realitou, kdy pouze čtyři respondenti vykonávají práci v GW jako 

své hlavní zaměstnání. Většina z nich tak dále setrvává v klasickém zaměstnaneckém poměru, 

přestoţe se vůči jeho jistotám ve svých výpovědích vymezují a standardní poměr vnímají jako 

nesvobodný či limitující. Svoboda byla respondenty vnímána jako obrovský benefit, ale 

současně i věc, která jim na práci nejvíc vadí
62

, neboť můţe vést k nedostatečnému 

pracovnímu nasazení. 

5.2.5 Typický/á obchodní partner/ka GW
63

 

Jedná se o ţenu ve věku 30–45 let, která si nejistotu příjmu můţe dovolit spíše neţ 

muţ vnímaný jako hlavní ţivitel rodiny. Tato ţena patří do finanční kategorie 8 000–16 001 

Kč. GW provozuje pouze jako formu přivýdělku k druhému, hlavnímu zaměstnání, a proto 

neřeší rizika spojená s dlouhodobou nemocí či důchodovým zajištěním. Z pohledu nejvyššího 

dosaţeného vzdělání lze „typickou“ prodejkyni zařadit do vyšší sociální třídy. Nejvíce 

ceněnou výhodou  této práce je časová flexibilita a moţnost finančního růstu. Vedle moţnosti 

alternativního přivýdělku je práce v GW významným zdrojem symbolického a sociálního 

kapitálu v podobě nabytého sebevědomí a podpory komunity.   

  Tato charakteristika vychází jednak z dotazníku a jednak z toho, co jsem kolem sebe 

pozorovala během své práce v GW. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
62 Zde lze reflektovat vnímání neoliberální svobody jako pracovní povinnosti. 
63 Daný popis píši s ohledem na mnou získaná data, která nelze považovat za reprezentativní. 
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6. ZÁVĚR 

Proces flexibilizace je sice často vnímán jako ideální nástroj úspěšného slaďování 

rodinného a pracovního ţivota, ale  moje analýza ukázala, ţe flexibilita se můţe stát 

mocenským nástrojem.   

  Obsahová analýza prezentačních materiálů firmy se soustředila na analýzu adjektiv, 

které slouţí k popisu sociálního prostoru firmy, pracovního narativu a ideálního reprezentanta 

firmy. Rozčleněním adjektiv do tří skupin bylo moţné odpovědět na výzkumnou otázku: 

„Jakými strategiemi/způsoby je v rámci síťového marketingu vytvářena identita obchodního 

partnera a partnerky firmy GW?“  

  První skupinou byla adjektiva spravedlnosti, kde je síťový marketing popisován jako 

etický a morální. Na základě proklamování etického stylu práce, kde je kladen důraz na 

rovnost, solidaritu, spravedlnost, vzniká představa přidané hodnoty práce. Příručka konstruuje 

představu jedince, který je morálnější a zodpovědnější neţ ti, kteří vykonávají klasické 

zaměstnání. Popisy pracovního stylu práce tak vytváří ideologii etiky, kterou lze vnímat jako 

nástroj mocenského vztahu, jak konkrétně ukázala analýza adjektiv výjimečnosti.  

  Adjektiva výjimečnosti vytváří představu práce jako mise. K vytvoření narativu práce 

jako „nabízení úspěchu“ slouţí adjektiva, která konstruují dva obrazy jedinců – těch 

úspěšných, nadprůměrných, pracujících pro GW a neúspěšných, průměrných, pracujících 

v klasickém zaměstnání. Tyto dva odlišné habity jsou spolu s vnímáním práce jako hrdinství 

součástí schémat vnímání, vidění a jednání obchodních partnerů, jak ukázaly odpovědi v 

dotazníku. 

Firma se dále prezentuje jako unikátní projekt pro jedince zodpovědného za sebe a 

kvalitu svého ţivota. Neoliberální filozofie racionality firmy spolu s konceptem 

guvermentality vytváří diskurs hegemonického manaţerství. Diskurs neoliberálního smýšlení, 

v podobě imperativů rovnosti a svobody jedinců, vytváří kategorie moci a vědění a tím 

konstruuje symbolickou formu nadvlády firmy. Autonomie jedince tak dostává nové obrysy – 

svoboda je vnímána jako „zodpovědná“ pracovní povinnost, ta však vede k sebedisciplinaci 

jedinců, a tím je do určité míry opět svazuje.   

  Analýza třetí skupiny adjektiv mezilidských vztahů ukázala, ţe pozice ve firmě jsou 

prezentovány jako rovnocenné a solidární, i přes existující vztahy nadřízený a podřízený. 

Rozostřené vnímání hierarchie firmy lze povaţovat jednak za důsledek symbolické nadvlády, 

která vzniká na základě vnitřní identifikace s výše popsanými dispozicemi. Dále ji lze dát i do 

souvislosti s vnímáním firmy jako rodiny.  
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  Internalizace dispozic k vidění práce jako té výjimečné a svobodné, které vzniká na 

základě popisných adjektiv, se promítla i do odpovědí respondentů, kteří rizikovost SM (např. 

nestabilní příjem, nezajištění v době nemoci) neviděli jako problém. Jedním z důvodů můţe 

být právě přítomnost neoliberální rétoriky práce obsaţené v materiálech GW, která rizika 

nestandardních forem glorifikují, naopak je často předkládají jako benefity práce. Dotazník 

dále ukázal, ţe typickým prodejcem produktů je ţena, která GW provozuje pouze jako formu 

přivýdělku k jinému, hlavnímu zaměstnání. Typická prodejkyně tak nemusí řešit rizika 

spojená dlouhodobou nemocí či důchodovým zajištěním, které nestandardní formy práce 

často přináší.  

  Odpovědí na otázku, „Kdo je typickým prodejcem/prodejkyní výrobků GW?“ by – 

s plným vědomím velmi nízké reprezentativity mých dat – byla ţena ve věku 30–45 let, 

s vyšším vzděláním, patřící do finanční kategorie 8 000–16 001 Kč, nejvíce si cenící časové 

flexibility a moţnosti finančního růstu.  

  Je zajímavé, ţe otázku harmonizace často nejvíce řeší právě zaměstnaní rodiče s dětmi  

kolem věku  3–15 let (Dudová 2007), u mého vzorku byl tento aspekt zdůrazňován více 

matkami na RD. Respondenti, kteří mají v současné době ekonomicky závislé děti, moţnost 

harmonizace  jako benefit práce neuváděli. Důvodem můţe být fakt, ţe GW vykonávají pouze 

jako formu přivýdělku, kterou uskutečňují vzhledem ke svým časovým moţnostem. 

V dotazníku jsem nezjišťovala věk dětí, který by mohl být odpovědí, proč respondenti otázku 

slaďování nezmiňovali. V případě, ţe mají starší děti, pro ně otázka harmonizace jiţ nemusí 

být tou stěţejní.  

  GW sice nabízí prostor maximální svobody při organizaci pracovních povinností a 

flexibility, ale otázka slaďování není vnímána jako jedna z hlavních priorit firmy. Výpovědi 

matek na RD sice ukázaly, ţe motivace pro výkon této práce se snahou o sladění pracovního a 

rodinného ţivota do určité míry souvisí, ale zároveň práce formou síťového marketingu 

moţnost harmonizace zcela nezajišťuje. Firma neřeší otázky spojené s hlídáním děti, např. při 

výkonu práce v nesociální době. Toto zjištění koresponduje s tvrzením Dudové, 

prezentovaném v teoretické části, ţe flexibilita v podobě nestandardních forem práce sama o 

sobě ještě neznamená absolutní harmonizaci.  

  Pro ţeny na RD získává práce v GW na zajímavosti ještě z jiných neţ harmonizačních 

a finančních důvodů. Výše výdělků této skupiny se nejčastěji pohybovala ve výši 2 300 Kč, 

coţ odpovídá odměně „pouze“ ve formě čtvrtého produktu zdarma. Spíše neţ moţnost 

alternativního přivýdělku můţe práce pro tuto skupinu představovat významný zdroj 
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kulturního a sociálního kapitálu. Komunita GW nabízí ţenám zázemí připomínající to 

pracovní, a tím i prostor angaţovat se při rodičovské dovolené jinde neţ v domácnosti. GW 

tak pravděpodobně posiluje sebevědomí ţeny a pomáhá jí vnímat období, kdy stojí mimo 

pracovní trh, jako smysluplné.  

  Teoretická kapitola upozornila na to, ţe flexibilita spojená s touto nestandardní formou 

zaměstnání nemusí vţdy nutně znamenat větší rovnost, ale můţe pouze zachovávat 

společenský status quo nebo vést aţ k diskriminačním praktikám. Analytická část ukázala, ţe 

i přes flexibilní pracovní dobu a autonomii jedince v GW se i v SM reprodukují genderové 

struktury trhu práce. Firma, jakoţto sektor sledující současný trend v podobě výţivového 

poradenství, je silně feminizovaným prostředím. To můţe souviset s přetrvávající představou 

muţe jako hlavního ţivitele rodiny. Pokud je zde záruka finančního zajištění rodiny muţem, 

můţe být dán prostor i ţeně, aby se pustila – minimálně zpočátku – do finančně nejistého 

způsobu podnikání.  

  Deklarovaná svoboda se ve firmě GW stává pracovní povinností. Flexibilní svobodu 

tedy lze vnímat jako nástroj symbolické nadvlády vedoucí k disciplinaci jedinců. Adjektiva 

vyuţívaná v tištěných materiálech firmy iniciují takové mocenské procesy, které vedou k 

internalizaci myšlenkových schémat ustanovujících vztah symbolické nadvlády jako vztah 

„lidí z GW“ a těch mimo firmu, přičemţ nerovnosti uvnitř firmy nejsou viditelné, případně 

jsou povaţovány za zcela legitimní, neboť jsou důsledkem individuálních zásluh. 
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Abstrakt 

  Cílem práce je reflexe proměn povahy práce v postmoderní době v souvislosti 

s rozšiřováním jejích nestandardních forem. Diplomantka zpracovává téma s ohledem na 

genderovanost trhu práce v České republice. Na konkrétním příkladu pracovníků a pracovnic 

firmy Green ways s. r. o. (GW) rozebírá diplomantka rizika a benefity těchto nestandardních 

forem. Analýza vychází ze základního zjištění, ţe v prodeji výrobků GW se angaţují 

především ţeny, a promýšlí příčiny této genderové asymetrie. Text prezentuje, kdo je 

typickým prodejcem/prodejkyní firmy GW a jak rozhodování pro tuto formu práce souvisí 

s motivací ke sladění pracovního a rodinného ţivota. Diplomantka vyuţívá obsahové analýzy 

materiálů firmy GW, kde zkoumá způsoby utváření identity obchodního 

pracovníka/pracovnice GW. Analýza dále vede k odpovědi na otázku, jakým způsobem 

filozofie materiálů popisujících síťový marketing konstruuje rizika a benefity nestandardních 

forem práce. Pomocí dotazníku diplomantka zjišťuje, do jaké míry pracovní diskurs firmy 

vede k internalizaci dispozic neoliberálních hodnot práce. V závěru dochází k propojení dat 

z obsahové analýzy s těmi dotazníkovými, coţ vede ke zjištění, ţe deklarace svobody a 

rovnosti můţe slouţit jako nástroj symbolické nadvlády vedoucí k disciplinaci jedinců a 

internalizaci určitých myšlenkových schémat.   

  Přínosem práce je analýza sociálního prostoru firmy, kde pracovní narativ komunity 

upevňuje sepětí kategorie moci a vědění, kde se pod deklarací svobody a rovnosti nacházejí 

mocenské struktury, které udrţují genderovaný status quo trhu práce.  

Klíčová slova: síťový marketing, genderové aspekty trhu práce, diskriminace, flexibilizace, 

prekerizace, harmonizace, neoliberální guvernmentalita 

Počet znaků včetně mezer: 82 327 
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Abstract 

  The main aim of this thesis is to reflex changes in the nature of work in the 

postmodern time. This issue is analyzed in relation to non-standard forms of work. The 

student considers genderization of the labor market in the Czech Republic. The organization 

Green ways s.r.o. (GW) serves as an example of non-standard forms of work. The analysis is 

based on the fact that sellers of the GW products are mostly women. This thesis deals with the 

causes of such gender asymmetry. The text answers a question of who is a typical seller of the 

firm GW and how the motivation to harmonize work and family influences the decision to do 

this job. The student uses content analysis of adjectives to question how the identity of a GW 

seller is constructed. Further, the analysis researches philosophy of GW´s materials, which 

describe multi-level marketing, to see the influence on constructing risks and benefits of this 

non-standard form of work. A questionnaire is used to find out how a working discourse of 

the company internalizes certain dispositions at the perception of work values. In conclusion, 

the data of the content analysis and the questionnaire are united. It has been found that the 

declaration of freedom and equality can serve as a tool of a symbolic domination, 

disciplinarisation? of social actor and internalization of certain mind schemes?  

  The paper can be seen as a contribution to analysis of the social space where working 

narrative of community consolidates a category of power and knowing. In these terms, the 

power structures are hidden beneath the declaration of freedom and equality which maintain 

gendered status quo of labor work. 

Key words 

Network marketing, gendered labor work, discrimination, flexible working arrangements, 

harmonization of work and family life, neoliberal guvernmentalism 
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