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Rozhovor

„Srovnej si v sobě, co
chceš dělat, a také si
uvědom, co to stojí“ říká jako své motto
Karolína Topolová,
která je dnes generální
ředitelkou společnosti
AAA AUTO.
Přehodnotit své priority
pak bude muset
brzy už i ona sama –
přesně na Štědrý den
totiž očekává prvního
potomka. Jak plánuje
skloubit náročnou práci
s mateřstvím?

Je důležité
nalézt vnitřní
rovnováhu
D
osáhla jste v profesním životě významné mety, teď
Vás čeká ještě jedna, tentokrát v soukromí. Prolínají se Vám tyto dvě sféry, nebo je naopak striktně oddělujete?
Soukromí a práci od sebe neodděluji.
Myslím si, že je možné obojí propojit
– já si například velmi cením jak toho,
že jsem postoupila na pozici generální ředitelky, tak i toho, že jsem nalezla
životního partnera, s nímž mohu tento
úspěch sdílet. Přišlo by mi to jinak neúplné, zvláště pokud moje práce zabírá
většinu mého času.
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Kam až vaše práce v soukromém životě sahá?
Myslím, že mohu říci, že je má práce součástí mě samotné, mojí osobnosti. Trávím
v ní v průměru dvanáct hodin denně,
a když je opravdu potřeba, tak i mnohem
více. Naštěstí mám tolerantního partnera,
který navíc dělá ve stejném oboru, takže
když si chci doma o práci popovídat, rozumíme si a nic si nevyčítáme. Já ho pak
přirozeně taky se zájmem poslouchám.
Práci a soukromí tedy opravdu necháme
spolu prolínat bez problémů.
Ovlivňuje náročnost vaší práce i zásadní rozhodnutí v soukromí? Měla byste

například děti dříve, kdybyste nepracovala ve vrcholovém managementu?
Je pravdou, že jsem se při rozhodování,
zda mít dítě, ohlížela na své pracovní
povinnosti. Ale to je přirozené. Řídím
se v životě mottem: „Srovnej si v sobě,
co chceš dělat, a také si uvědom, co to
stojí“. Je hodně důležité nalézt vnitřní
rovnováhu a srovnat si v různých životních etapách své priority. Zkrátka
nejít hlavou proti zdi a být otevřený
různým scénářům. Pak ničeho nelitujete. Proto ani já nemám pocit, že bych
například kvůli práci něco zásadního
promarnila.

Jak jste se na pozici generální ředitelky tak obrovské firmy dostala?
Bez nadsázky mohu říci, že to bylo vše
výsledkem poctivé, ale i tvrdé práce.
Na své kariéře pracuji intenzivně už
od svých 22 let. Ve firmě AAA AUTO
jsem zakládala call centrum, prošla jsem
pak oblastí HR, prodeje, IT, řízení slovenské části firmy až k současné pozici.
Můj kariérní postup je jen důkazem
toho, že v naší firmě se opravdu hledí
na schopnosti zaměstnanců a na jejich
motivaci. Tento přístup máme dodnes
a já osobně jsem na to velmi hrdá.
Vrcholový management je náročný na
psychiku. Jak relaxujete?
Právě kvůli psychické náročnosti volím
odpočinek formou aktivního pohybu,
díky němuž si perfektně vyčistím od všeho hlavu. Chodím ráno ještě před prací
aspoň jednou týdně do posilovny, běhám,
hraju nohejbal, začala jsem s badmintonem, v zimě pak jezdíme na hory snowboardovat. Dopřávám si také jednou týdně masáž od fyzioterapeuta, který chodí
až k nám domů. Je to relax duše i těla.
Pro mnohé může být překvapivé, že
jste dosáhla vrcholu v obecně ryze
mužském oboru, jakým je automobilový průmysl. Překonala jste tak hned
několik předsudků, včetně schopnosti
ženy zastávat vrcholové funkce. Proč
myslíte, že je žen v takových funkcích
stále ještě výrazná menšina?
Je pravdou, že statistiky tento fenomén
mužského vedení potvrzují, ale pro mě je
docela těžké se k tomu vyjádřit objektivně. V naší firmě jsem totiž nikdy nepocítila, že by se toto považovalo za problém
a že by se mezi muži a ženami z hlediska
kariérního postupu nějak rozlišovalo. Samozřejmě existuje jakési rozdělení v pracovních náplních a pozicích, ale to vzniklo spíše přirozeně. Vzhledem k tomu, že
děláme v autech, bývají například manažeři obchodních center častěji muži. Ale
zase hodně backofficových a administrativních oddělení zastupují ve vedení ženy.
Myslíte si, že může být pro mladou
ženu předpokládané mateřství překážkou pro nástup do zaměstnání?
Určitě v mnoha českých a slovenských
firmách vnímají u mladé ženy riziko, že
odejde na mateřskou a pak pro ni přestane být práce důležitá. Kdežto u mužů je to
nastaveno spíše naopak – muž je živitelem
rodiny, chce kariérně růst, více vydělávat
a tudíž se může zdát pro firmu perspektiv-

nější. Rozhodně toho nejsem zastáncem.
Myslím si, že šance by měly být stejné.
Například u nás striktně navrátivší se maminky z rodičovských dovolených umisťujeme a vycházíme jim vstříc úpravou
pracovní doby a podmínek.
Věříte v tradiční rozdělení mužských
a ženských rolí?
Opět mohu soudit jen z vlastní zkušenosti. V našem páru nemáme role
nijak striktně rozděleny, jsme opravdu
partneři v pravém slova smyslu, a velice
nám to tak vyhovuje. Nepasuji se však
do role muže a určitě nepotřebuju „dělat ředitelku“ i doma, nejsem v osobním životě příliš ambiciózní typ, který
musí o všem rozhodovat. Svého muže
respektuji se vším všudy jako rovnocenného partnera. Rozhodně vím, kdo
„nosí doma kalhoty“.
Přála byste si velkou rodinu?
Ano, to bylo vždycky mým snem, protože
já sama jsem z rozvětvené rodiny. Kdyby

benefitů ještě před mým otěhotněním.
Sama ho ráda využiji, protože vím, že se
tam bude starat o mé dítě kvalifikovaný personál. Navíc pracuje v naší firmě
i můj manžel, takže bude dítěti také
nablízku.
Už máte vybrané jméno pro miminko?
Máme už alternativu jména pro kluka i pro holku. Vybírali jsme tak, aby
jméno bylo v českém kalendáři, ale aby
bylo také mezinárodně srozumitelné
třeba pro případ studia v zahraničí.
Už nakupujete výbavičku?
Zatím na to bohužel nemám čas. Hodné kamarádky mi však pomáhají a různé
věci mi doporučují a zároveň za mne nakupují. Vzhledem k plánovanému termínu porodu přesně na Vánoce doufám,
že to pak nebudu muset dohánět v rámci předvánočního nákupního šílenství.
Nejvíce budu nakupovat přes internet.
Co je pro vás důležité z hlediska výchovy?

se mi nepoštěstilo mít děti vlastní, nebránila bych se ani adopci. Jsem moc vděčná
za to, že mám k založení rodiny ideální
zázemí – jednak díky kvalitnímu partnerovi, jednak díky mé mamince. Ta se na
roli babičky už moc těší. Dokonce dala už
v práci výpověď, aby mi mohla pomáhat.
Co se týká Vaší práce, zřejmě plánujete brzký návrat…
Ráda bych skloubila práci s mateřstvím
tak, abych ve firmě chyběla co nejkratší
dobu. Jak jsem již zmínila, v péči o dítě
mi bude pomáhat hodně i čerstvá babička. Velkou výhodou je pro mě ale
i dětský koutek, který jsme začali budovat jako jeden ze zaměstnaneckých

Zejména se na hlavních principech výchovy shodnout s manželem. Vzhledem
k tomu, jak si dosud ve všem rozumíme,
věřím, že to půjde hladce. A pak chci
také aby moje dítě vědělo, že nám může
vždy říct pravdu, i kdyby se jednalo o tu
největší katastrofu. Aby nikdy nemuselo
ze strachu lhát. Tak jsem to měla já ve
vztahu s mými rodiči a považuji to za jeden z nejdůležitějších aspektů výchovy.
Co si myslíte, že se ve vašem životě
příchodem dítěte změní?
Určitě se změní náš životní styl. Zatím
jsme s manželem žili více méně jen sami
pro sebe. A jinak se nechám překvapit. n
Děkuji za rozhovor.
17
19.9.2013 12:07:58

