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Anotace 

Diferenciace mezd je důležitou charakteristikou trhu práce, která odráží postavení pracovníků 

na pracovním trhu i ve společnosti. Proto je cílem doktorské dizertační práce „zhodnotit 

situaci nízkopříjmových skupin obyvatelstva z pohledu úrovně jejich mezd a mzdových 

nerovností dle vybraných osobnostních a firemních charakteristik a zjistit jejich vliv  

na diferenciaci mezd“.  Analýza byla provedena na mzdách deseti profesí, které byly nejvíce 

zastoupeny v pásmu pod 2/3 mediánu za ČR v roce 2012. Data poskytla společnost Trexima, 

spol. s r.o. Paralelní využití více metod měření diferenciace mezd podle profesí umožnilo 

zhodnotit nerovnosti ve mzdách mnohem komplexněji. Jednoznačně nejvýznamnější 

determinantou mezd je vykonávaná profese. S odborností, složitostí a zodpovědností 

vykonávané práce rostou výdělky i mzdová nerovnost. To neplatí u nízkopříjmových jedinců, 

jejichž výdělky jsou jen minimálně diferencované dle sledovaných proměnných a velmi 

individuální dle vykonávané profese. 
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Annotation 

Wage differentiation is an important characteristic of the labour market. It reflects the position 

of workers both on the labour market and in society. Therefore, the aim of the doctoral thesis 

is to evaluate the situation of low-wage workers in terms of their level of wages and wage 

inequalities by selected personal and firm characteristics and to find out their impact on wage 

differentiation. The analysis was carried out on wages of ten occupations which were most 

represented in the dataset of wages below two thirds of the median for the CR in 2012. Data 

was provided by Trexima, spol. s r.o. By using several methods for measuring occupational 

wage differentiation, it is possible to evaluate wage inequalities in more complex way. The 

occupation is the most important wage determinant. The greater the expertise, severity and 

responsibility, the higher the wages and wage inequality. This is not valid for low-income 

workers whose earnings are minimally differentiated according the variables. It depends  

on the occupations. 
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Úvod  

 Mzdy jsou důležitou charakteristikou trhu práce i ekonomickým ukazatelem, který 

odráží postavení pracovníků na pracovním trhu. Ekonomická a společenská transformace 

české ekonomiky z centrálního plánování na tržní ekonomiku s sebou přinesla razantní obrat 

v zavedených tendencích mzdového vývoje i struktury mezd. Tento přerod výrazně přispěl 

k pohybům v oblasti odměňování. Po období mzdové nivelizace v příkazové ekonomice se 

mzdy začaly více diferencovat. V období centrálního plánování byly faktory diferenciace 

mezd zejména neekonomické povahy. Získaná kvalifikace měla pro výši mezd jen velmi malý 

význam. Zvýhodňovány byly především těžké manuální práce.  

 V tržní ekonomice se mzdy postupně staly odrazem pracovníkovy produktivity, jeho 

schopností, vykonávané profese a především nabytého lidského kapitálu, který se v relativně 

krátkém období stal jedním z nejdůležitějších faktorů mzdové diferenciace. Mzdy začínají 

postupně nejrychleji růst v nejvyšších výdělkových kategoriích napříč profesní strukturou 

mezd. Naopak osoby v nejnižších příjmových kategoriích se svými výdělky spíše stagnují, 

nebo se dokonce mírně posunují směrem dolů. Mzdové nerovnosti se prohlubují. Vývoj mezd 

u nízkopříjmových skupin osob na trhu práce (zejména v posledních letech) přestává 

zohledňovat cenový vývoj a odtrhává se tak od ekonomického vývoje. Tyto osoby se 

dostávají na hranici chudoby, často své uplatnění na trhu práce ztrácejí a stávají se 

nezaměstnanými. Mnohdy je jediným východiskem ke změně jejich situace přijmout hůře 

placenou práci, která nevyžaduje prakticky žádnou kvalifikaci a odbornost, nenabízí možnost 

kariérního postupu. Práce je často rutinní povahy bez možnosti zvýšit si svůj výdělek vlastním 

přičiněním.  

 Proto se jeví zaměření této dizertační práce na nízkopříjmové profese a jejich výdělky, 

potažmo diferenciaci mezd, jako aktuální téma reagující na současnou situaci na trhu práce. 

Významnost tohoto tématu potvrzuje také strategie Evropa 2020, v rámci které se ČR mimo 

jiné zavázala plnit cíl redukování počtu osob, které jsou pod hranicí chudoby (tzn. 

nízkopříjmové obyvatelstvo).  

 Cílem práce je zhodnotit situaci nízkopříjmových skupin obyvatelstva z pohledu 

úrovně jejich mezd a mzdových nerovností dle vybraných osobnostních a firemních 

charakteristik a zjistit jejich vliv na diferenciaci mezd. To přispěje k formulování doporučení 

pro tvůrce hospodářské politiky i samotné zaměstnance, aby se zlepšilo postavení 

nízkopříjmových pracovníků na trhu práce a nedocházelo ke snižování jejich příjmů, případně 

vyloučení těchto osob z pracovního trhu. 
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 Pozornost bude zaměřena na deset profesí členěných dle klasifikace CZ-ISCO 

(čtyřčíselný kód profesí), které byly nejvíce zastoupeny v pásmu pod 2/3 mediánu za Českou 

republiku pro rok 2012. Pro tento účel byla s laskavým svolením společnosti Trexima, spol. 

s r.o. poskytnuta vybraná data z Informačního systému o průměrném výdělku, konkrétně 

hrubé měsíční mzdy 248 716 pracujících ve mzdové sféře a jejich charakteristiky.

 V rámci naplnění cíle budou potvrzeny, nebo vyvráceny následující dvě hypotézy: 

 S odborností a složitostí vykonávané práce roste mzdové ohodnocení i mzdová 

nerovnost uvnitř profesí.  

 Lidský kapitál aproximovaný vzděláním hraje u nízkopříjmových osob na trhu práce 

jen malou roli. 

Při ověřování platnosti hypotéz byly zvoleny dva přístupy: První přístup zahrnuje statistické 

ukazatele, Giniho koeficienty, Lorenzovy křivky, věkově-výdělkové profily apod. Pomocí 

nich bude ověřena první hypotéza. Bude tak zhodnocena úroveň mezd a mzdových 

nerovností. Druhý přístup zahrnuje regresní analýzu mzdových determinant. Ta bude 

zaměřena na ověření druhé hypotézy. Výsledkem bude zhodnocení vlivu vybraných 

charakteristik na odměňování pracovníků a diferenciaci mezd v ČR.  

Práce si klade za cíl posoudit rozložení výdělků ze dvou pohledů: 

 z pohledu celého souboru pracovníků 

 a z pohledu souboru pracovníků s výdělky do 2/3 mediánu pro ČR za rok 2012, tedy 

nízkopříjmových pracovníků.  

V práci byly zvoleny dva třídící faktory: 

 osobnostní charakteristiky – vzdělání, pohlaví, věk, praxe, 

 firemní charakteristiky – profese, odvětví, velikost firmy, existence kolektivní 

smlouvy. 

S ohledem na cíl dizertační práce je práce kromě úvodu a závěru rozčleněna do pěti 

hlavních kapitol. První kapitola je věnována rešerši teoretických i empirických studií 

vztahujících se k diferenciaci mezd a vývoj mzdových nerovností se zaměřením  

na nízkopříjmové skupiny osob na trhu práce v České republice. Jsou zde využity především 

univerzální metody zkoumání. Při zkoumání vývoje myšlenek ekonomů bude využita 

historická metoda a také metoda deskriptivní analýzy. Druhá kapitola nabízí přehled široké 

škály metod, jak měřit rozdíly ve mzdách a mzdové nerovnosti. Díky této kapitole je možné 

vybrat ty nejvhodnější metody vedoucí k naplnění cíle práce a ověření stanovených hypotéz. 

Nejsou opomenuty univerzální metody zkoumání (např. deduktivní metoda, induktivní 
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metoda, historická metoda, metoda analýzy, metoda syntézy), ani exaktní metody zkoumání. 

U nich je kladen důraz na statistické, matematické a ekonometrické metody (např. metodu 

komparativní analýzy, metodu deskriptivní analýzy, metodu regresní a korelační analýzy), 

které budou využity v navazujících empirických kapitolách. Třetí kapitola hodnotí úrovně 

mezd a mzdových nerovností u vybraných profesí v závislosti na osobnostních a firemních 

charakteristikách, a to z pohledu statistických ukazatelů, Lorenzových křivek, Giniho 

koeficientů, křivek mzdového rozložení, věkově-výdělkových profilů apod. Díky paralelnímu 

využití více metod s odlišnou vypovídací schopností je možné lépe zhodnotit tuto 

problematiku. V kapitole bude také využita metoda deskriptivní analýzy. Ve čtvrté kapitole 

dizertační práce je využita ekonometrická metoda zkoumání, konkrétně nelineární regresní 

modelování, prostřednictvím níž je sledován vliv vybraných mzdových determinant  

na odměňování pracovníků a diferenciaci mezd v ČR. Rovněž je zde použita metoda 

deskriptivní analýzy. Na základně teoretických i empirických poznatků prezentovaných 

v předchozích kapitolách jsou v páté kapitole představena doporučení pro tvůrce hospodářské 

politiky a zaměstnance, která by měla vést ze zlepšení jejich postavení na trhu práce, aby 

nedocházelo ke snižování jejich nízkých výdělků, případně vyloučení těchto osob z trhu 

práce. V této kapitole je využita induktivní metoda zkoumání. 

 Přínos dizertační práce zvyšuje skutečnost, že existuje poměrně málo studií, které 

sledují tuto problematiku mzdových nerovností v posttranzitivním období české ekonomiky. 

Navíc si výsledky této studie vyžádala společnost Trexima, která chce na základě vzešlých 

zjištění směřovat svůj výzkum v oblasti nízkopříjmových profesí. V práci je sledován vliv 

široké škály charakteristik na úrovně mezd v konkrétních profesích, což jsou velmi cenné 

údaje zejména pro zaměstnavatele i odborové orgány ČR, kteří tyto údaje vyžadují  

při rozhodování o zvyšování mezd zaměstnancům v kontextu nákladů firmy. 
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1 Teoretické koncepce o utváření mezd v empirických souvislostech 

 V rámci této kapitoly budou představeny teoretické a empirické studie zabývající se 

utvářením mezd a také vývoj mezd a mzdových nerovností se zaměřením na nízkopříjmové 

skupiny osob na trhu práce v České republice.  

1.1 Determinanty mezd 

1.1.1 Teorie kompenzačních mzdových rozdílů 

 Pokud se jednotlivec rozhoduje, jakou pracovní nabídku přijmout, nebere v úvahu 

pouze výši potenciálního výdělku, ale také pracovní podmínky při výkonu tohoto zaměstnání. 

Rovnováhu na trhu práce tedy zajišťují celkové výhody a nevýhody spojené s výkonem 

zaměstnání. S myšlenkou, že rozdíly ve mzdách způsobené odlišnou přitažlivostí daných 

profesí jsou označovány jako kompenzační mzdové rozdíly, přišel poprvé v roce 1776 v díle 

„Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ Adam Smith (2001).
1
 Podle jeho teorie 

musí firmy, které se potýkají s horším pracovním prostředím, nabízet jistou kompenzační 

výhodu v podobě vyšší mzdové sazby, aby přilákaly své potenciální zaměstnance i do méně 

atraktivních profesí (práce ve špinavém, hlučném nebo nebezpečném prostředí, práce  

s nepravidelnou zaměstnaností, práce ve směnném provoze, práce se sezónním vysazováním 

ze zaměstnání či práce s krátkým obdobím pracovní aktivity). Kompenzační mzdové rozdíly 

mohou mít například podobu příplatků za práci ke mzdě. Naopak je tomu u firem, které mají 

příznivé pracovní prostředí. Ty mohou odměňovat své zaměstnance nižšími mzdovými 

sazbami, které jsou jakousi „kompenzací“ za tyto lepší pracovní podmínky v opačném slova 

smyslu. Zajímavou diskuzí k tématu vyrovnání mzdových rozdílů v pojetí A. Smitha přispěli 

svými pracemi Duncan and Holmlund (1998) nebo také Elliot and Sandy (1998). Zabývají se 

Smithovým předpokladem dokonalé svobody jedince, který může kdykoliv změnit své 

povolání a zvolit si jiné. 

 Kompenzačním mzdovým rozdílem je z mikroekonomického pohledu chápáno 

množství peněžních jednotek, které jsou nutné k tomu, aby firma přesvědčila mezního 

                                                             
1 S kolonizací světa se začínaly objevovat nové zdroje bohatství, k jejichž hromadění vybízelo tehdejší 

merkantilistické učení (datováno na 17. a 18. století, počátky sahají již do 16. století). Na základě tohoto myšlení 

byla prostřednictvím omezování zahraničního obchodu snižována konkurence. Smith pod vlivem francouzských 

osvícenců viděl ideál tehdejší doby jinde. Jak uvádí Holman (2005), Smith prosazoval ekonomický systém 

založený na svobodné tržní konkurenci, kde tržní cena kolísá kolem rovnovážné úrovně, stejně jako tržní mzda 

kolísá kolem svého „přirozeného základu“. Dosažení této rovnovážné mzdy bylo v tehdejší společnosti dáno 

především poměrně malým počtem zaměstnavatelů (konkurence mezi nimi byla slabá a to tlačilo mzdu dolů)  

a také nárůstem počtu dělnické třídy při růstu mzdy nad přirozenou úroveň. Přesto však dle Smitha existovaly 

rozdíly ve mzdách, které neodporovaly jeho pojetí tržní rovnováhy.  
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pracovníka (posledního najatého), aby přijal i rizikové zaměstnání. Rovnováha na trhu práce 

je tedy dána nabídkou práce potenciálních pracovníků, kteří se odlišují v preferencích daného 

charakteru pracovního místa, a poptávkou firem lišících se nabízeným pracovním prostředím 

svým zaměstnancům. V konečném důsledku to na trhu práce vypadá tak, že pracovníci 

averzní k rizikovému zaměstnání vyhledávají firmy, jejichž pracovní pozice nemají tyto 

charakteristiky. Naopak pracovníci preferující rizikové zaměstnání jdou se svou nabídkou 

práce k firmám, které přijímají pracovníky do rizikových profesí. 

 Jak uvádí Borjas (2010), kompenzační mzdové rozdíly ve firmách, které najímají 

pracovníky do rizikového zaměstnání (chápáno jako zaměstnání s vysokou pravděpodobností 

pracovního úrazu), mohou nabývat i záporných hodnot, a to v případě osob preferujících tento 

typ zaměstnání. Pokud pracuje v rizikovém zaměstnání s relativně malou poptávkou  

po pracovnících osoba vyhledávající tento typ zaměstnání, pak za tuto práci obdrží nižší 

mzdu, než kdyby pracovala v „bezpečném“ pracovním prostředí. Rovnováha na takovémto 

trhu práce je totiž determinovaná počtem pracovníků zaměstnaných v zaměstnání s vysokou 

pravděpodobností pracovního úrazu. Výše rovnovážného kompenzačního mzdového rozdílu 

pak odpovídá takové výši mzdového rozdílu, který přiláká mezního pracovníka (tedy 

posledního najatého) do rizikového zaměstnání. Pokud kompenzační mzdový rozdíl převýší 

rovnovážnou úroveň, přiláká to více pracovníků do tohoto rizikového zaměstnání, než je 

firmami poptáváno, proto začnou kompenzační mzdové rozdíly klesat.  

Jedna z prvních a zároveň nejdůležitějších empirických studií zabývající se mzdovou 

funkcí ve vztahu k pravděpodobnosti vzniku pracovního úrazu byla práce Thalera a Rosena 

(1976). Kompenzační mzdové rozdíly u rizikových profesí sledovali např. Biddle a Zarkin 

(1988), kteří je dávali do souvislosti s odlišnými preferencemi pracovníků, nebo také Garen 

(1988). Kostiuk (1990) ve své práci analyzoval kompenzační mzdové rozdíly vzniklé prací ve 

směnném provoze. Studie Kniesnera a Leetha (1991) šla do extrému, jelikož se zabývala 

vztahem mezi výší mezd a pravděpodobností vzniku smrtelného pracovního úrazu. Tuto 

problematiku sledovali na trhu práce v Austrálii, Japonsku a Spojených státech. Všechny 

zmíněné empirické studie popisují pozitivní vztah mezi mzdami a rizikovými nebo 

nebezpečnými pracovními podmínkami. Pracovníci, kteří jsou vystaveni vysoké 

pravděpodobnosti vzniku pracovního úrazu, který je navíc smrtelný, jsou odměňováni vyššími 

mzdami. Hamermesh (1998) sleduje ve své práci meziodvětvové mzdové rozdíly  

na holandském trhu práce. Zaměřuje na riziková zaměstnání, u kterých sleduje mzdové 

rozdíly s ohledem na míru pracovního rizika a délku trvání pracovních úrazů. Dochází  
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ke zjištění, že poptávka po bezpečném pracovním prostředí je vysoce cenově elastická, což 

má vliv i na výši mezd. 

 Jelikož je v sektoru zdravotnictví mnoho profesí, které jsou spojené s vážnými 

zdravotními riziky vzniklými z řady nakažlivých onemocnění, měly by se kompenzační 

mzdové rozdíly vyskytovat právě v tomto sektoru. Avšak mzdové kompenzační rozdíly zde 

nejsou nijak výrazné. Dokazuje to studie DeSimona a Schumachera (2004), kteří zkoumali 

vývoj mzdové struktury zdravotních sester ve Spojených státech v posledních dvou 

desetiletích. V této době byla prokázána souvislost mezi růstem počtu nakažených nemocí 

AIDS a platy zdravotních sester. Podle teorie kompenzačních mzdových rozdílů by zdravotní 

sestry pracující v oblastech s vyšším rizikem výskytu AIDS měly obdržet vyšší plat než stejně 

kvalifikované zdravotní sestry v oblastech s nižším výskytem této infekce. Ve skutečnosti 

však 10% nárůst nakažených AIDS vedl ze zvýšení platů zdravotních sester pouze o 1 %. 

1.1.2 Teorie lidského kapitálu 

 Jednou z nejvýznamnějších determinant mezd (hned za faktorem v podobě 

vykonávané profese) je úroveň lidského kapitálu, tedy zásoba užitečných a cenných znalostí, 

dovedností a zručností osvojených v procesu vzdělávání a praxe. Investice do jejich získání  

a následné zhodnocování dává pracovníkovi možnost požadovat za svoji práci vyšší cenu, 

respektive mzdovou sazbu, jelikož pracovník s vyšší vybaveností lidským kapitálem 

produkuje vyšší mezní produkt. Tyto osvojené znalosti a schopnosti jsou považovány  

za určitý druh produktivního kapitálu. Naopak neudržování a nerozvíjení tohoto lidského 

kapitálu vede ke ztrátě jeho hodnoty. Na této základní myšlence stojí teorie lidského kapitálu, 

která byla poprvé rozpracována v šedesátých letech 20. století a je spojena především se 

jmény Jacob Mincer
2
 a dále laureáty Nobelovy ceny Theodore W. Schultz a Gary S. Becker.

3
 

Pojem „lidský kapitál“ se poprvé objevuje v práci Mincera (1958).   

Schultz (1961) ve své práci studoval důležitost investic do lidského kapitálu při 

ekonomickém rozvoji země. Zjistil, že tento druh investic dosahuje nejvyšší míry výnosnosti, 

proto by se na tento zdroj ekonomického růstu měly zaměřit především chudé (resp. 

rozvojové) země a neměly by vzdělání a školní docházku chápat jen jako spotřební zboží. 

                                                             
2 Původem polský ekonom, který působil na Kolumbijské univerzitě. 
3 Počátky teorie lidského kapitálu jsou spjaty především s chicagskou ekonomickou školou, kde působila řada 

ekonomů studující tento druh kapitálu (např. zmíněný Schultz a Becker). Podle Holmana (2005) jsou 60. léta 20. 

století, kdy byla rozpracována tato problematika a pronikáno do mikroekonomických oblastí výzkumu, 

označována jako „imperiální období“ chicagské školy.  Toto období je charakteristické realizací programu „New 

Economics“, jehož cílem bylo obnovit dynamický růst ekonomiky Spojených států. V té době byly hledány nové 

zdroje ekonomického růstu, které by oživily ekonomiku, a teorie lidského kapitálu byla logickým vyústěním. 
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Investice do lidského kapitálu podle něj umožňují obyvatelstvu správně reagovat na tržní 

podněty a zvyšovat kvalitu populace. Becker (1975)
4
 vysvětloval mzdové rozdíly jako 

důsledek výnosů z lidského kapitálu. Ve své rozsáhlé práci se zabýval analýzou investic  

do lidského kapitálu a připodobnil ji firmě, která investuje do výrobního zařízení. Becker 

dával lidský kapitál do souvislosti s výdělky a bohatstvím jednotlivce, díky čemuž pak poprvé 

představil empiricky testovaný věkově-výdělkový profil (age-earnings profile) a profil věk-

bohatství (age-wealth profile)
5
. Rovněž se zabývá mírou návratnosti středoškolského  

a vysokoškolského vzdělání apod. 

 Metodickým základem této problematiky se však stala Mincerova rovnice mzdové 

regrese, kde Mincer (1974) ukázal na vztah mezi lidským kapitálem jakožto osobnostní 

charakteristikou a úrovní mezd. Lidský kapitál je v původní Mincerově rovnici představován 

vzděláním (počet let školní docházky) a pracovními zkušenostmi (přesněji jejich kvadratická 

funkce). Tato rovnice mzdové regrese se stala základem pro simulace mzdových determinant i 

pro současné ekonomy.  

 Sofistikovanější práce zabývající se touto problematikou zaznamenali Dickens and 

Katz (1986) nebo také Krueger and Summers (1988), kteří původní Mincerovu rovnici 

modifikovali přidáním dalších proměnných. Jelikož Dickens and Katz (1986) analyzovali  

ve své studii mzdové rozdíly neodborově organizovaných pracovníků v průmyslu, vzali 

kromě individuálních charakteristik včetně lidského kapitálu v úvahu geografickou pozici 

výkonu zaměstnání a také řadu proměnných charakterizujících průmyslové odvětví (např. zisk 

v odvětví). Krueger and Summers (1988) zahrnuli do mzdové regrese kromě lidského kapitálu 

tržní determinanty i podnikové charakteristiky popisující pozici firmy odměňující pracovníka 

ještě z širšího hlediska (např. velikost podniku, jeho zařazení do odvětví, pracovní podmínky 

ve firmě, kvalitativní faktory pracovní síly, zaměstnanecké výhody, přechodné poptávkové 

šoky či pokrytí odbory včetně jejich vyjednávací síly).
6
  

 Řada studií vycházejících z národních i mezinárodních statistik, např. Education  

at a Glance: OECD Indicators vydaná OECD (2004), dokumentuje, že jedinci s vyšším 

vzděláním obvykle dosahují vyšších příjmů než lidé s nižším vzděláním. Tito lidé jsou také ve 

větší míře ekonomicky aktivní a mají nižší míru rizika vzniku nezaměstnanosti. Jak uvádí 

Gottvald et al. (2002), vzdělání a praxe mají 30-50% podíl na mzdové diferenciaci v závislosti 

                                                             
4 Tato kniha vyšla poprvé v roce 1964 v chicagském University of Chicago Press. 
5 Jak píše Becker (1975), bohatství zahrnuje širší vymezení než výdělky (peněžní odměna za práci). Hodnota 

bohatství, které jednotlivec vlastní k danému roku života, je rovna součtu diskontovaných budoucích výdělků. 

Křivka, která zachycuje závislost mezi věkem a tímto součtem, se dle Beckera nazývá „profil věk-bohatství“ 

(age-wealth profile) a její tvar je určován úrokovou mírou.  
6 Podrobnější popis těchto charakteristik, viz kapitola 1.1.7 Další mzdové determinanty. 
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na zkoumaném regionu. Borjas (2010) dodává, že to platí i v zemích s rozdílnou 

institucionální strukturou trhu práce. 

 Z pohledu podniku je tato situace obdobná. Dosažené vzdělání je totiž ekonomickým 

potenciálem firmy. Kuchař (2007, s. 27) uvádí, čím je dosažené vzdělání vyšší, „tím vyšší 

přínosy znamená jak pro svého nositele, tak pro jeho zaměstnavatele, tj. podnik. Vyšší 

vzdělání znamená zpravidla vyšší úroveň složitosti vykonávané práce a tím (převážně) vyšší 

mzdu. Umožňuje vstup do primárního profesního sektoru
7
 v podniku a tím vytváří lepší 

předpoklady pro profesní dráhu a její stabilitu a poskytuje současně i lepší předpoklady 

k případné profesní či funkční mobilitě.“ Vyšší vzdělání zaměstnanců navíc pomáhá zajistit 

podniku růst produktivity práce. Dokládá to např. práce Münich a Švejnar (2000), která uvádí, 

že jeden dodatečný rok vzdělání zvyšuje produktivitu práce zaměstnance o 5-15 %. 

Kvalifikovanější pracovníci pobírají vyšší mzdu a díky ní mají také vyšší spotřebu a více 

investují, čímž opět podporují ekonomický růst. Jak uvádí Borjas (2010), návratnost vzdělání 

hraje významnou roli při tvorbě hospodářské politiky. Otázky, zda podporovat investice  

do vzdělání nebo jiných výukových aktivit, jsou proto předmětem řady politických diskuzí. 

Blundell, Dearden, Meghir and Sianesi (1999) hledali na tuto otázku ve své studii odpověď. 

Sledovali návratnost vzdělání a pracovních výcviků ve vztahu k jednotlivci, firmě  

i ekonomice jako celku. Studie potvrdila, že lidský kapitál (v podobě vzdělání a pracovních 

výcviků) podstatně přispívá na makroekonomické úrovni k ekonomickému růstu země. 

 Tuto myšlenku podporovali také zastánci „nové endogenní teorie ekonomického 

růstu“ Romer (1986) a Lucas (1988), kteří se zabývali kapitálovými investicemi do lidských 

zdrojů. Jak uvádí Romer (1986), investice do lidských zdrojů zvyšují produkční kapacitu jak 

investujících pracovníků, tak ostatních pracovníků. Děje se tak z toho důvodu, že vědomosti 

nejsou izolovány, ale jsou mezi pracovníky i firmami navzájem „přelévány“. Fungují tedy 

jako pozitivní externalita. Také Lucas (1988) zdůrazňuje existenci pozitivních externalit 

v oblasti lidského kapitálu a dodává, že investice do vzdělávání a vědy a výzkumu se 

z pohledu jednotlivce projevují ve vyšší kvalifikaci pracovníků. Z makroekonomického 

pohledu vedou k růstu vzdělanostní úrovně i kulturní úrovně obyvatelstva celé země. Podle 

těchto autorů se lze díky rozsáhlým investicím do lidského kapitálu vyhnout klesající mezní 

produktivitě, resp. zákonu klesajících výnosů. 

 Podle ekonomů trhu práce se však na oblast lidského kapitálu vztahuje zákon 

klesajících výnosů. Je zřejmé, že s rostoucím počtem let, během kterých si jednotlivec zvyšuje 

                                                             
7 Viz kapitola 1.1.4.1 Teorie duálního trhu práce. 
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svou kvalifikaci v rámci vzdělávacího systému, roste i jeho výdělek. Schematicky je to 

znázorněno v Grafu 1.1 pomocí křivky zachycující závislost mzdy na počtu let vzdělávání 

(wage-schooling locus), která ukazuje různé úrovně výdělků, které je zaměstnavatel ochoten 

vyplatit konkrétnímu zaměstnanci při různých úrovních vzdělání. Každý jednotlivec tedy 

hledá bod, který maximalizuje jeho současnou hodnotu celoživotních výdělků.
8
 Je nutné si ale 

uvědomit, že se tato křivka liší v závislosti na vykonávané profesi, neboli každá profese má 

svou vlastní křivku (wage-schooling locus). Obecně pro všechny profese platí, že sklon této 

křivky určuje, jak moc by výdělky jednotlivce rostly, kdyby dotyčná osoba prodloužila své 

vzdělání ještě o jeden rok. Konkávní tvar je pak odrazem působení zákona klesajících výnosů, 

který se také vztahuje na akumulaci lidského kapitálu, viz Borjas (2010). Další roky vzdělání 

už tudíž nepřináší vyšší výdělky (ty nemohou růst donekonečna) a signalizují jedinci, že má 

ukončit svůj vzdělávací proces a začít pracovat. Ve své studii se touto problematikou zabýval 

např. Psacharapoulos (1985), který se věnuje produkční funkci rozšířené o vzdělávání 

(educational pruduction function) a snižující se mezní produktivitě. 

 

Graf 1.1 Křivka závislosti mzdy na počtu let vzdělávání (wage-schooling locus) 

 

Zdroj: Vlastní úprava dle Borjas (2010, s. 243). 

Graf 1.2 ukazuje věkově-výdělkový profil jednotlivce, který ilustruje výši výdělků 

v závislosti na délce vzdělávacího cyklu jednotlivce (s připuštěním nákladů) a který může 

jednotlivci posloužit při rozhodování, zda je vzdělávání dobrou investicí do budoucna.
9
 Pokud 

po úspěšném absolvování střední školy nastoupí jedinec do zaměstnání, obdrží v období své 

pracovní aktivity roční mzdu W1
10

. Pokud se ale po střední škole rozhodne jít na vysokou 

                                                             
8 Hlubší analýzu empirických důkazů maximalizace současné hodnoty toku budoucích výdělků a dosažení bodu, 

kdy se má jedinec přestat dále vzdělávat (stopping rule), poskytuje např. Card (1999) nebo Rosen (1977). Bod, 

kdy by měl jedinec ukončit léta vzdělávání, nastává ve chvíli, kdy se mezní míra výnosnosti ze vzdělání rovná 

jeho diskontní míře. Dokazují to i empirické studie jako Becker and Chiswick (1966), Mincer (1974) nebo 

Trostel, Walker and Woolley (2002). 
9 Pro zjednodušení jsou mzdy vysokoškoláka a středoškoláka vyobrazeny jako konstantní v čase. Ve skutečnosti 

však jejich výdělky rostou, viz komentář ke grafu 1.2. 
10 Pro potřeby vyobrazení věkově-výdělkové křivky je zde za konec pracovní aktivity, tedy věk odchodu do 

důchodu, brán 65. rok věku. 
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školu, po jejím absolvování obdrží vyšší roční mzdu na úrovni W2, ale za cenu přímých 

nákladů ve výši H peněžních jednotek, které zahrnují náklady na školné, učebnice apod. 

Dalším rokem vzdělávání si ale jednotlivec přivodí také nepřímé náklady, nebo též 

alternativní náklady neboli náklady obětovaných příležitostí ve výši své potenciální mzdy, 

kterou by jinak obdržel, kdyby se dále nevzdělával (tzv. ve výši ušlého výdělku). Tyto 

náklady tedy dosahují výše W1.
11

 Po absolvování vysoké školy musí zaměstnavatel nabídnout 

takovému pracovníkovi vyšší mzdu (aby platilo W2 > W1), která by mu kompenzovala náklady 

na dosažení vyššího vzdělání. Pokud by se tak ale nestalo a pracovník by obdržel mzdu nižší, 

pak se při rozhodování o investicích do dalšího vzdělávání rozhodne negativně a raději 

vstoupí na trh práce. 

 

Graf 1.2 Věkově-výdělkový profil středoškoláka a vysokoškoláka 

 

Zdroj: Vlastní úprava dle Borjas (2010, s. 241).   

 

O tom, zda bude jedinec zvyšovat svou kvalifikaci nebo bude raději začleněn  

do pracovního procesu, nerozhodují pouze náklady a výše potenciálních výdělků během 

životního cyklu, viz např. Šimek (2007). Rozhodují o tom také preference jednotlivců. Osoby 

orientované spíše na budoucnost si budou ve větší míře zvyšovat svou kvalifikaci než osoby 

orientované na současnost. Mladí lidé budou do vzdělání investovat s větší pravděpodobností 

více než starší osoby. Pokud budou náklady na vzdělání vysoké (např. kvůli zavedenému 

školnému), pak se počet uchazečů o studium sníží. Jiným faktorem ovlivňujícím rozhodování 

o investicích do vzdělání může být také rozdíl mezi výdělky osob s vyšší a nižší kvalifikací. 

Pokud by se tento rozdíl prohluboval, pak by jednotlivci spíše investovali do vyššího 

vzdělání. Zájem o vzdělání je také citlivý na náklady na vzdělání. Dle Rabušicové, Šeďové, 

Trnkové a Čiháčka (2004) má vliv na vzdělání jednotlivce také dosažené vzdělání jeho rodičů 

                                                             
11 V modelu nejsou zahrnuty takové náklady na vzdělání, které nelze jednoduše kvantifikovat. Tedy např. 

psychická újma z vyčerpávajícího studia nebo náklady v podobě času věnovanému vzdělávání. 
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i samotné rodinné prostředí (socioekonomická úroveň rodičů, rodinné uspořádání a fungování 

rodiny apod.).
12

  

 Pokud se v grafickém vyjádření věkově-výdělkových profilů upustí od zobrazení 

nákladů, pak příjmové křivky v závislosti na dosažené kvalifikaci vypadají následovně: Graf 

1.3. Tvar křivek závisí na rozložení investic do lidského kapitálu v průběhu života.
13

 Platí 

však, že mají všechny konkávní tvar, kdy životní profil výdělků roste s klesající tendencí. 

Starší pracovníci vydělávají více než mladší se stejným vzděláním, protože investovali za svůj 

život do lidského kapitálu během svého života více (mj. mají bohatší pracovní zkušenosti). 

Přesto však očekávají, že čím déle pracují, tím vyšší bude jejich mzda. S prodlužující se 

délkou pracovní kariéry vnímá jedinec sebe samého jako zkušenějšího, z čehož vyplývají 

očekávání na stále rostoucí mzdu. Empirie tyto domněnky částečně vyvrací.  Borjas (2010) 

uvádí, že dochází k růstu výdělků, avšak s klesající tendencí. Ta se standardně vysvětluje tím, 

že čím jsou pracovníci starší, tím investují méně do svého lidského kapitálu (tzn. přírůstky 

lidského kapitálu jsou menší) a pouze „sbírají výnosy“ z dřívějších investic do lidského 

kapitálu. Jak píše Šimek (2007), vzdělanější lidé mají ve standardně fungující tržní ekonomice 

vyšší příjmy v každém věku po ukončení školy. Profil příjmů je strmější (vyšší sklon) u lidí 

s vyšším vzděláním než s nižším vzděláním. Po získání kvalifikace je rozdíl mezi příjmy 

tohoto jedince nastupujícího do zaměstnání a jedince s nižší kvalifikací minimální, jelikož 

vzdělanější osoba ještě nezískala potřebné pracovní zkušenosti, které naopak jedinec s nižším 

vzděláním během pracovního procesu už získal.  

 

Graf 1.3 Věkově-výdělkový profil podle stupňů dosaženého vzdělání 

 

Zdroj: Vlastní úprava dle Šimek (2005, s. 13). 

 

 

                                                             
12 Viz kapitola 1.1.7 Další mzdové determinanty, multifaktorový model determinace mezd dle Atkinsona. 
13 Obecně platí, že investice do lidského kapitálu se budou zvyšovat do doby, kdy se mezní náklady na tyto 

investice rovnají mezním příjmům z investic do lidského kapitálu, viz Borjas (2010). 
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Empirické důkazy platnosti věkově-výdělkového profilu lze najít např. v Farber and 

Gibbons (1996), kteří ve své studii sledovali vztah mezi vzděláním a výdělky v průběhu 

životního cyklu, nebo v novější studii vydané statistickým úřadem USA v roce 2007, jejíž 

poznatky shrnuje Borjas (2010). Studie sleduje průměrné týdenní výdělky pracovníků různých 

věkových kategorií ve Spojených státech v závislosti na dosaženém vzdělání.  

 V souvislosti s výdělkovými profily jednotlivců je nutné se pozastavit také  

nad znehodnocováním lidského kapitálu. To je dle Möllera (1990) spojováno především 

s obdobím dlouhodobé nezaměstnanosti, které může vést k postupné ztrátě získané 

kvalifikace. Je zde nebezpečí, že s prodlužující se délkou nezaměstnanosti nezaměstnaný 

přestane udržovat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti a jeho lidský kapitál se začne po čase 

znehodnocovat.
14

  

 Dosažené vzdělání může mít na trhu práce také signální roli. Podle Borjase (2010) to 

znamená, že lidé s vyšší kvalifikací dávají zaměstnavatelům najevo, že jejich získaný diplom 

předurčuje jejich vyšší produktivitu na trhu práce. Vysokoškolský diplom či jiná forma 

certifikátu o absolvování vzdělání či kurzů by dle této koncepce měla pomoci firmám 

rozlišovat mezi méně produktivními a více produktivními pracovníky. V současné době, 

zejména v soukromém sektoru, je praxe taková, že zaměstnavatelé (zvláště zahraniční firmy) 

neberou takový ohled na úroveň vzdělání, ale spíše na pracovníkovy odborné znalosti, 

dovednosti a schopnosti. Na tuto problematiku se lze dívat i z odlišného pohledu. Pokud tedy 

vzdělání plní signální úlohu, pak zdrojem diferenciace mezd není ani tak vyšší produktivita 

zaměstnance daná vyšším vzděláním, ale samotný signál, že mu je vlastní řada schopností, 

kterých si zaměstnavatelé cení.  

Je nutné zdůraznit, že teorie lidského kapitálu je orientována výhradně na nabídkovou 

stranu trhu práce, tedy na jednotlivce a jeho osvojené vzdělání a pracovní zkušenosti, nikoli 

na stranu poptávky po práci a samotné požadavky zaměstnavatelů na pracovníka, které odráží 

složitost a náročnost vykonávané práce v daném sociokulturním prostředí. Tato teorie tedy 

podchycuje především měřitelné faktory lidského kapitálu (úzce vymezené kvantitativní 

charakteristiky), nikoliv faktory, které nemají přímo měřitelné výstupy. Jak uvádí Kuchař 

(2007), odtud pramení kritika této teorie
15

, ovšem nelze jí upřít významný přínos 

v teoretické oblasti problematiky trhu práce. 

                                                             
14 O znehodnocování lidského kapitálu je také možné hovořit u žen na mateřské dovolené, které si během této 

doby neudržují a nerozvíjí své schopnosti a dovednosti. 
15 Za co je tato teorie kritizována, se lze dočíst v Kuchař (2007) nebo Brožová (2006) nebo podrobněji pak ve 

studiích samotných kritiků, např. Carnoy (1996), Granovetter and Swedberg (2001), Etzioni (1988). 
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 Rovnováha na trhu práce se totiž odvíjí nejen od nabídky práce, ale také od její 

interakce vzhledem k poptávce po práci. Rozhodující je pracovníkův mezní fyzický produkt 

práce, tedy objem vyrobené produkce na pracovníka, a od něj odvíjející se mezní příjem 

z produktu práce, který firmě přinese. Od výše příjmu z mezního produktu práce, resp. 

dodatečného příjmu vytvořeného pracovníkem se odvíjí jeho mzda. Pokud tedy např. 

vysokoškolsky vzdělaný pracovník nemůže najít práci a přijme dočasně zaměstnání, které 

nevyžaduje jeho odbornou kvalifikaci, zaměstnavatel mu zaplatí za jeho práci jen tolik, kolik 

odpovídá jeho příjmu z mezního produktu práce ve vykonávané profesi. Nikoliv více, 

přestože by pracovník v jiné kvalifikačně odpovídající profesi mohl dosáhnout vyššího 

fyzického mezního produktu práce, čemuž by odpovídala vyšší mzdová sazba. Jedná se  

o „překvalifikovanost“ (overschooling), kterou teorie lidského kapitálu nahlížející na výši 

mezd z pohledu nabídky práce prakticky nebere v potaz. Příkladem z praxe může být 

vysokoškolsky vzdělaný pracovník, který zastává nízkopříjmovou profesi, ve které mohou mít 

méně vzdělaní pracovníci vyšší mzdu, která se odvíjí od jejich vyššího mezního produktu 

práce, než jaký má vysokoškolsky vzdělaný pracovník, který poprvé nastoupil do zaměstnání 

a nemá žádné dřívější pracovní zkušenosti. Určující je požadavek pracovního místa, resp. 

poptávková strana na trhu práce, za což je teorie lidského kapitálu kritizovaná, viz Hořejší, 

Soukupová, Macáková a Soukup (2008). 

1.1.3 Teorie diskriminace   

 Další charakteristikou, která může ovlivnit úroveň mezd, je diskriminace
16

 na trhu 

práce. Vychází z osobnostních charakteristik jedinců, kteří jsou za stejnou práci odměňováni 

různou výší mzdy, přestože jsou tito jedinci stejně produktivní. Konkrétně podle Arrowa 

(1971) je diskriminace chápána jako ocenění osobních charakteristik pracovníka na trhu 

práce, které nesouvisí s jeho produktivitou. Dle Havelkové (2007) je s některými osobami 

zacházeno méně příznivě, než se zachází s jinými ve srovnatelné situaci. Dle Urbana (2011) je 

poptávka po pracovnících, kteří jsou diskriminováni, nižší, proto je nižší i jejich mzda.  

 Mezi charakteristiky, které mohou být zdrojem diskriminace, patří pohlaví, věk, barva 

pleti, náboženství, rasová příslušnost, etnická příslušnost, příslušnost k sociální třídě (např. 

kastovní přiřazení), délka trvání nezaměstnanosti apod. Jak uvádí Sirovátka (1995), typickými 

skupinami, které jsou nejčastěji postiženy diskriminací, jsou ženy, mladí pracovníci nebo 

                                                             
16 V ekonomické teorii a praxi se rozlišuje např. mzdová diskriminace, statistická diskriminace, zaměstnanecká, 

zaměstnavatelská a spotřebitelská diskriminace (podle subjektů, které trpí předsudky), profesní diskriminace, 

diskriminace v přístupu k lidskému kapitálu aj. Pro účely této práce je však nejdůležitější mzdová diskriminace  

a zaměstnavatelská diskriminace. Podrobněji např. Borjas (2010), Brožová (2006) nebo Šimek (2007). 
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naopak příliš staří pracovníci, etnické menšiny a dlouhodobě nezaměstnaní. Brožová (2006,  

s. 90) uvádí, že „diskriminace nabývá různých podob a forem. Důsledkem je však nižší 

hodnota výdělku potlačované menšiny a snížení existence pracovních příležitostí. 

Diskriminace má rozmanité příčiny, které někdy přesahují hranice ekonomie, neboť bývají 

z mnoha ohledů iracionální. Přesto může ekonomie, která staví svoje analýzy na předpokladu 

racionálního chování, přispět k vysvětlení problému diskriminace významným analytickým  

a empirickým vkladem.“ Diskriminace je podle ní komplexní a multidimenzionální jev, proto 

musí být její vysvětlení interdisciplinární. Ekonomická analýza napomáhá proniknout  

do podstaty této problematiky, přesto však nelze tuto oblast zcela obsáhnout, jelikož se jedná 

o nepřehlednou systémově neuspořádanou problematiku.  

 S moderními poznatky z oblasti diskriminačních teorií přišel s prací „Ekonomie 

diskriminace“ představitel chicagské školy Gary S. Becker (1957), který definoval 

diskriminaci jako situaci, kdy jsou dva lidé se stejnou produktivitou různě placeni, což není na 

konkurenčních trzích práce možné. Na myšlenku diskriminace jej přivedly tehdejší problémy 

imigrantů s uplatněním na americkém trhu práce.
17

  

 Becker pojal diskriminaci jako preferenci diskriminujícího subjektu, za kterou je 

subjekt ochoten zaplatit. Tato problematika je známá jako model s diskriminačními 

preferencemi, v zahraniční literatuře též označována jako „taste-for-discrimination model“ 

nebo jednodušeji „taste model“. Toto moderní pojetí diskriminace se stalo základem pro řadu 

dalších autorů zabývajících se zmíněnou problematikou. Model popisuje situaci, kdy 

zaměstnavatelé a pracovníci mají jakousi nechuť pracovat s lidmi z odlišného sociálního, 

kulturního, etnického a jiného prostředí, což následně zapříčiňuje, že lidé preferují spolupráci 

s lidmi ze skupiny, k níž přináleží. Snad nejtypičtějším příkladem je diskriminace ze strany 

zaměstnavatelů, kdy firmy upřednostňují (preferují) zaměstnávat muže místo stejně 

produktivních žen (tento problém lze také aplikovat na pracovníky bílé a černé pleti apod.). 

Podle Beckera (1957) vychází tento typ diskriminace z předsudků či zaujatostí. Pokud by zde 

neexistovaly předsudky se zaujatostí, pak by zaměstnavatel vyplácel ženě a muži stejnou 

mzdu, protože by je považoval za dokonalé substituty. Nedocházelo by tak k segregaci mužů 

a žen na trhu práce. Jelikož je při existenci diskriminace za dokonalé substituty nepovažuje  

a je zaujatý vůči ženám, pak je pro něj jejich zaměstnávání spojeno se subjektivními  

a psychickými náklady. Becker je vyčíslil pomocí „diskriminačního koeficientu“, proto jsou 

                                                             
17 Konkrétně se jednalo o problém s uplatněním Beckerovy manželky Guity Nashat, perské emigrantky, na trhu 

Spojených států, viz Holman (2005). V 60. letech 20. století totiž v USA sílily rasové nepokoje (zvláště proti 

černošskému obyvatelstvu) a probíhaly boje za občanská práva obyvatel. 
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náklady zaměstnavatele s diskriminačními preferencemi při zaměstnávání žen vyšší právě  

o tento koeficient. Jinými slovy – diskriminační koeficient představuje hodnotu předsudků  

a zaujatostí v peněžním vyjádření („discrimination coefficient monetizes prejudice“). 

Zaměstnavatel s diskriminačními preferencemi bude proto ochotný zaměstnat ženy pouze 

v případě, že jejich mzdová sazba bude nižší než u mužů právě o tento koeficient. Zaujatost  

a předsudky tedy zvyšují zaměstnavateli náklady na najímání nepreferovaných pracovníků. 

Čím více je zaměstnavatel zaujatější, tím vyšší hodnoty diskriminační koeficient nabývá.  

 Muži z tohoto typu diskriminace získávají, jelikož je diskriminace chrání před 

konkurencí stejně produktivních žen, které dostávají v důsledku diskriminace nižší mzdy. 

Diskriminující zaměstnavatelé však mají vyšší náklady než nediskriminující, proto se může 

jejich produkce statků a služeb prodražit. Nediskriminující firmy mohou realizovat vyšší 

zisky a zároveň zvyšovat svůj podíl na trhu na úkor diskriminujících podniků. Konkurence  

na trhu potlačuje diskriminaci, jelikož se na trhu udrží pouze firmy schopny vyrábět 

s nejnižšími náklady. Diskriminující firmy se pak samy vyřadí z trhu, pokud budou dále 

praktikovat diskriminaci.  

 Jak píše Borjas (2010), kromě zmíněného diskriminačního koeficientu existuje ještě 

„koeficient nepotismu“ (nepotism coefficient), který odráží právě opačný typ předsudků, a to 

předsudky v kladném slova smyslu, kdy dochází k protekci určité skupiny osob. Jedná se  

o takovou situaci, kdy např. zaměstnavatel černé pleti (zaměstnavatelská diskriminace) 

preferuje najmutí pracovníka stejné barvy pleti, jako je on sám. Tento zaměstnavatel se 

v takovéto situaci chová, jako kdyby byl pro něj pracovník černé pleti levnější, než  

ve skutečnosti je, a to o hodnotu koeficientu nepotismu.  

V souvislosti s předsudky k určitým skupinám obyvatel je vhodné zmínit i teorii 

fronty, podle níž zaměstnavatelé odhadují vědomosti, zkušenosti, kvalifikaci, ale i výkonnost 

jedinců na trhu práce. Zaměstnavatelé si řadí žadatele o práci do pomyslné fronty podle jejich 

předpokládaného přínosu, nebo předpokládaných problémů, které s nimi zaměstnavatelé 

mohou mít. Na konec fronty řadí všechny, u nichž se předpokládá nespolehlivost, 

nepřizpůsobivost, neloajalita a další překážky, které brání zaměstnavateli plně disponovat 

s pracovní silou. Tito jedinci jsou pak kvůli těmto předsudkům a stereotypnímu vnímání na 

trhu práce do jisté míry diskriminováni a vytěsňováni na sekundární trh práce, viz, Mareš, 

Vyhlídal, Sirovátka (2002).  

Zajímavá je rovněž diskriminace, jejímž důsledkem je, že některé profese se stávají 

typicky mužské a některé typicky ženské (tento problém lze opět aplikovat také na pracovníky 

bílé a černé pleti apod.). Kvůli existenci této bariéry je pro ženy obtížné vstoupit do typicky 
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mužské profese. Bergmannová (1986) tuto problematiku označuje jako „crowding 

hypothesis“, „crowding model“ nebo též „occupational crowding effects“ známou v české 

literatuře jako vytěsňovací model diskriminace.
18

 Východiskem modelu je předpoklad, že 

produktivita pracovníka je výsledkem úsilí celého pracovního týmu, proto se v zájmu vyššího 

výkonu týmu zaměstnavatelé rozhodují najímat na určité profese pouze muže, na jiné naopak 

ženy (např. z důvodu zajištění dobrých pracovních vztahů). 

 Brožová (2006) interpretuje tento model za pomocí grafického vyjádření, viz Graf 1.4, 

kdy předpokládá rovnoměrné rozdělení pracovní síly mezi muže a ženy a existenci třech 

profesních trhů práce (značeno A, B a C), které mají stejnou křivku poptávky po práci  

a zároveň stejný příjem z mezního produktu práce. Předpokládá se, že ženy a muži mají 

stejnou produktivitu na všech třech profesních trzích. Protože je však praktikována 

diskriminace, jsou profese A a B považovány za typicky mužské a profese C za typicky 

ženské. Tím se mezní příjem z produktu práce na trzích A a B i mzda mužů v těchto profesích 

ve výši Wm vyrovnávají, ale na profesním trhu práce C, kam jsou vytlačeny ženy, je mzdová 

sazba nižší, a to na úrovni hodnoty mezního příjmu z produktu práce poslední zaměstnané 

ženy Wf. Platí tedy nerovnost Wf  < Wm. Kvůli diskriminaci vznikají ženám při vstupu na trhy 

A a B bariéry, kvůli kterým se na tyto trhy nedostanou, i když by zde dosahovaly vyššího 

mezního příjmu z produktu práce a také vyšší mzdové sazby. Jelikož mají ženy přístup pouze 

na trh práce C, je jejich nabídka práce relativně velká vzhledem k poptávce a mezní příjem 

z produktu práce relativně nízký, tudíž je nízká i jejich rovnovážná mzdová sazba na tomto 

dílčím trhu.  

 

Graf 1.4 Vytěsňovací model diskriminace podle profesí  

 

Zdroj: Vlastní úprava dle Brožová (2006, s. 97). 

                                                             
18 Model Garyho S. Backera označovaný jako model s diskriminačními preferencemi nebo vytěsňovací model 

nejsou jedinými modely vysvětlujícími diskriminaci. Dalším modelem je např. model diskriminujícího 

monopsonu, model statistické diskriminace apod., se kterými se lze podrobněji seznámit např. v Brožové (2006). 
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Pokud by však nebyla přítomna diskriminace, pak by došlo k vyrovnání příjmů 

z mezních produktů práce na všech dílčích trzích a zároveň by se vyrovnaly také mzdové 

sazby mezi muži a ženami, což by odpovídalo úrovni mzdové sazby WE. V komparaci se 

situací, při které byly ženy diskriminované, by se rovnovážná mzdová sazba na všech dílčích 

trzích vyrovnala na úrovni nižší, než je úroveň mzdové sazby mužů při diskriminaci. Platilo 

by tudíž WE < Wm, což by pro muže znamenalo jistou ztrátu v podobě snížené mzdové sazby. 

Naopak pro ženy by situace, při níž nedochází k diskriminaci, znamenala zisk v podobě vyšší 

mzdové sazby, než by obdržely při diskriminaci. Platilo by tudíž WE > Wf. Obecně tedy platí, 

že odstranění této diskriminace přináší původně diskriminované skupině zisky, avšak druhé 

skupině ztráty. 

Nelze opomenout skutečnost, že některé profese jsou považovány za typicky ženské 

profese a některé za mužské. Dochází tedy k segregaci mužů a žen do určitých profesí, aniž 

by tato segregace byla dána záměrným jednáním zaměstnavatele. Ze studie Bertrand (2010) 

vyplývá, že ženy mají větší averzi k riziku než muži (dále také Croson and Gneezy (2009), 

Eckel and Grossman (2008a) aj.), preferují méně soutěživé prostředí (Gneezy et al. (2003), 

Niederle and Vesterlund (2007), Gupta et al. (2005) aj.), jsou více altruistické a častěji 

preferují redistribuci příjmů než muži (studie Funk and Gathmann (2009), Alesina and 

Giuliano (2009), Edlund et al. (2005), Small et al. (2007), Bowles et al. (2005), Rudman and 

Fairchild (2004) apod.). Rozdíly jsou také v měkkých kompetencích mužů a žen, viz Bacolod 

nad Blum (2010), Black and Spitz-Oener (2007) aj. Rovněž sociálním normám se přisuzuje 

velký význam. Menší participace žen než mužů na trhu práce může být z části způsobena 

dlouhodobě přetrvávající společenskou normou, že muži jsou v rodině těmi, kdo ji 

zabezpečují pracovními příjmy, žena pak vytváří „produkt“ v domácnosti, viz Akerlof and 

Kranton (2000). Postavení žen v rodině hraje stále velkou roli, viz např. Hakim (2008). Od 

toho se odvíjí i postavení ženy ve společnosti a její flexibilita na trhu práce. Péče o rodinu 

nebo rodinné příslušníky, kteří jsou odkázáni na cizí pomoc, je často úlohou žen. Důsledkem 

je častější přerušení kariéry a méně odpracovaných hodin. To může být příčinou negativního 

vlivu na jejich pracovní postup a finanční ohodnocení. 

Příkladem segregace mužů a žen může být povolání leteckého mechanika, kde bylo 

v Kanadě na konci 80. let zaměstnáno pouze 5 % žen, naopak tomu bylo u povolání učitelky 

v mateřské škole, kde pracovalo 95 % žen, a to nikoliv z impulzu zaměstnavatele, ale 

samotného impulzu pracujících a jejich vlastních preferencí, viz Baker and Fortin (2001). 

V technických oborech mohou být muži neobjektivně zvýhodňováni kvůli své výkonnosti  
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a fyzické síle. Velice zajímavá je také studie Macpherson and Hirsch (1995), která uvádí, že 

ženy pracující v profesích, kde je zaměstnáno alespoň 75 % spolupracovnic žen, vydělávají  

o 14 % méně než ženy se stejnou úrovní vzdělání a stejně bohatými pracovními zkušenostmi 

pracující v profesi, kde je zaměstnáno více než 75 % spolupracovníků mužů. Studie dodává, 

že muži pracující v profesích, kde dominují ženy, vydělávají také o 14 % méně než muži 

pracující v profesi převážně mužské. Platí, že ženy a muži pracují v odlišných zaměstnáních, 

odvětvích a také na rozdílných pozicích. Bylo tedy zjištěno, že typicky ženské profese, resp. 

odvětví jsou odměňovány nižšími mzdami bez ohledu na to, zda je na tuto profesi najatý muž 

nebo žena. Např. dvakrát více žen než mužů pracuje v profesi prodavačka, pracovnice 

v administrativě apod. Naopak na vysokých a manažerských postech pracuje velmi málo žen. 

Tento fakt je založený na stereotypních představách o profesích vhodných pro ženy, viz 

Pietruchová (2012). 

 Problematiku segregace obyvatelstva rozpracoval rovněž Schelling (1971) ve svém 

segregačním modelu. Ve své práci prezentoval zjištění, že individuální chování ve smyslu 

preference určité skupiny může být agregováno do celospolečenského chování a vzniku 

celospolečenské segregace obyvatelstva. Prostřednictvím modelování prostorové segregace 

zjistil, že se lidé díky svému chování člení na binární skupiny (lidé černé a bílé pleti, ženy  

a muže, důstojníky a poddůstojníky, frankofonní obyvatele a anglofonní apod.), které jsou 

odděleny jak prostorově, tak i ve veřejném životě aj. Jedním z konkrétních příkladů může být 

práce Bertrand and Sendhil (2004), která shrnuje výsledky výzkumu na americkém kontinentě 

vzešlého z rozeslání fiktivních životopisů se jmény typickými pro různé národnosti, resp. 

rasy. Z výzkumu vzešlo zjištění, že na životopisy se jmény typickými pro bílé pracovníky 

reagovalo o 50 % více zaměstnavatelů než životopisy se jmény typickými pro Afroameričany. 

Zaměstnavatelé tedy odvozují z příjmení žadatelů o práci jejich příslušnost ke společenské 

vrstvě. Vnímání odlišné rasy jako významné mzdové determinanty bylo vysledováno napříč 

všemi profesemi, odvětvími i velikostí podniků.  

Je nutné si uvědomit, že dopady diskriminačního chování na výši mezd jednotlivých 

skupin na trhu práce a srovnávání mzdového rozdílu mezi těmito skupinami je možné pouze 

tehdy, pokud jsou k dispozici údaje o výši mezd pracovníků, kteří mají stejné sledované 

vlastnosti, tzn. stejnou úroveň dosaženého vzdělání, stejně bohaté pracovní zkušenosti (dány 

počtem let pracovní aktivity), příp. stejné psychologické faktory (fyzická krása, schopnosti, 

zdraví, štěstí, důvěra). Teprve tehdy lze porovnávat výši mezd těchto skupin a zjišťovat, zda 

dochází k diskriminaci. Nedávné studie ukazují, že psychologické a socio-psychologické 

faktory vysvětlují velký podíl genderových mzdových rozdílů, viz např. Bertrand (2010). 
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Přesto je tato problematika stále ne příliš probádanou oblastí, která si zasluhuje hlubší 

pozornost. 

 Empirické testování výše výdělků v závislosti na osobnostních charakteristikách 

potvrzuje, že ke genderovým mzdovým rozdílům dochází na všech kontinentech světa. Je 

však nutné brát v potaz, jaké faktory při porovnávání mezd různých skupin obyvatelstva 

zohledňujeme. Mzdové rozdíly mezi pohlavími a rasou sledovali např. Howland and 

Sakellariou (1993). Zjistili, že na kanadském trhu práce byli muži světlé pleti odměňováni  

o 18 % více než muži tmavé pleti. Podle výzkumu Stewarta (1983) jsou ve Velké Británii 

imigranti světlé pleti odměňováni o 10-20 % více než ostatní imigranti. Výrazné mzdové 

rozdíly mezi společenskými kastami na indickém trhu práce sledovali ve své studii Banerjee 

and Knight (1985). Jak uvádí Borjas (2010), v roce 1995 měli v USA pracovníci bílé pleti  

o 24 % vyšší mzdu než pracovníci černé pleti, avšak polovina tohoto mzdového rozdílu byla 

přisuzována rozdílům v dosažené kvalifikaci a získaných pracovních zkušenostech.  

Ve stejném roce vydělávali muži v USA o 33 % více než ženy, ale velký podíl na této mzdové 

mezeře mají opět menší pracovní zkušenosti žen na trhu práce.  

 Jak ukazuje studie Blau and Kahn (2000), v Japonsku dosahoval ukazatel podílu mezd 

žen ke mzdám mužů hodnoty 0,64, ve Velké Británii byla výše tohoto koeficientu 0,75 a 

v USA 0,76. Čím více se hodnota koeficientu přibližuje jedné, tím je genderový mzdový 

rozdíl zanedbatelnější. Jak píše ve své práci Altonji and Blank (1999), v roce 1995 vydělávaly 

ženy na trhu práce USA o 28,6 % méně než muži. Po odečtení mzdových rozdílů 

způsobených rozdílným vzděláním, věkem, regionem se tato mzdová mezera snížila pouze  

o 0,8 p. b. Po upravení tohoto ukazatele o faktory odlišné profese a odvětví činil tento 

ukazatel v konečném důsledku pouze 7,6 %. Tato mzdová mezera mezi výdělky mužů a žen 

(kteří mají stejnou úroveň vzdělání, stejný věk apod.) je tudíž připisována diskriminaci. Jak 

uvádí Borjas (2010), nelze opomenout, že snižování mzdového rozdílu mezi muži a ženami 

může být z části dáno nabýváním pracovních zkušeností žen zejména v posledních 

desetiletích, což jde ruku v ruce s větší participací žen na trhu práce.  

1.1.4 Segmentační teorie 

 Na trh práce nelze nahlížet jako na homogenní uzavřený systém ovlivňovaný pouze 

nabídkou práce a poptávkou po práci. Pracovní trh je chápán jako otevřený systém 

ovlivňovaný mnoha faktory, který je navíc segmentován do dílčích relativně autonomních 

homogenních trhů práce. Jak uvádí Mareš (1998), existuje tolik trhů práce, kolik existuje 
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geografických oblastí, odvětví a profesí. Průkopníkem v oblasti segmentace trhu práce
19

 byl 

irský politický ekonom John Elliott Cairnes (1874), který zaznamenal existenci segmentace 

trhu práce podle profesí.
20

 Hlubší rozpracování myšlenek Cairnese lze sledovat až o téměř 

století později, viz např. studie Kerr (1954), Dunlop (1957), Edwards, Reich and Gordon 

(1973), Cain (1976), Wilkinson (1981) aj.  

 Jak uvádí Sirovátka (1995, s. 24), segmentace na trhu práce „označuje sociální 

procesy, jež vedou k vzájemnému oddělení určitých skupin prací či sektorů pracovního trhu, 

současně i k rozlišení rozdílných sociálně determinovaných příležitostí různých jednotlivců  

a skupin, a v důsledku toho k selekci mezi nimi v přístupu k těmto pracím či sektorům 

pracovního trhu.“ Pokud navíc existují bariéry mobility pracovní síly
21

 mezi profesemi, 

sektory nebo prostorově mezi regiony, firmami, nebo se vytváří bariéry v podobě snížené 

flexibility pracovního trhu, segmentuje se pracovní trh na dílčí pracovní trhy (např.  

na profesní trhy práce, lokální trhy práce, trhy práce rozdílně kvalifikované pracovní síly 

apod.). Platí zde i opačná kauzalita, kdy segmentace pracovního trhu zpětně posiluje sociální 

nerovnosti, v jejím důsledku vznikají bariéry na trhu práce a dochází k upevňování 

heterogenity tohoto trhu.  

 Zdrojem segmentace na straně poptávky po práci bývá heterogenita a diferenciace 

prací, kdy se jednotlivá zaměstnání odlišují v požadavcích zaměstnavatelů na pracovní sílu 

nebo nabízenými pracovními podmínkami. Příkladem mohou být rozdílnosti v úrovni 

požadované kvalifikace, úrovni technologických podmínek, úrovni pracovních podmínek, ale 

i mezd, odlišné možnosti kariérního postupu aj. Tyto rozdílnosti jsou determinovány 

charakterem zaměstnání, regionální, sektorovou a odvětvovou odlišností, rozdílnou 

vybaveností technologiemi apod. Na straně nabídky práce zapříčiňuje segmentaci 

heterogenita a diferenciace pracovníků, která vychází z rozdílných požadavků pracovních sil 

na pracovní podmínky, z jejich rozdílné produktivity a rozdílného vybavení lidským 

kapitálem, které se projevuje v odlišné mezní produktivitě pracovníků. Dle Jurečky  

a Jánošíkové et al. (2009) produkuje pracovník s vyšší vybaveností lidským kapitálem vyšší 

                                                             
19 Viz níže v této kapitole podrobněji popsána problematika „teorie nekonkurujících skupin“ podle Cairnese. 
20 Spojené království zažívalo v té době období prosperity a průmyslových inovací. V období rozmachu se 

mohutně rozvíjela střední třída britské společnosti, do průmyslových center se stěhovalo velké množství lidí, což 

v těchto oblastech způsobovalo snižování ceny pracovní síly a vytlačování některých dělnických profesí na okraj 

společnosti, viz Davies (2003). 
21 Bariéry mobility pracovních sil jsou ovlivňovány např. podmínkami na trhu s byty, úrovní mezd, úrovní 

životních nákladů v daných regionech, kvalifikační strukturou, regionálními rozdíly apod. Za bariéru mezi 

primárním a sekundárním trhem práce může být např. požadovaná kvalifikace nebo nedostatek znalostí pro 

výkon povolání v daném segmentu pracovního trhu. 
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mezní produkt (proto je také lépe honorován). Důsledkem segmentace pracovního trhu pak 

může být: 

 omezená mobilita pracovních sil mezi segmenty trhu práce, 

 rozdílný přístup k zaměstnání a mzdě v odlišných segmentech trhu práce, 

 rozdílné zacházení se srovnatelnými typy pracovníků v segmentech trhu práce, 

 rozdílné úrovně rovnováhy mezi nabídkou práce a poptávkou po práci v rozdílných 

segmentech trhu práce, viz Sirovátka (1995). 

1.1.4.1 Teorie duálního trhu práce 

 Nejznámějším příkladem segmentační teorie je teorie duálního trhu, kdy se hovoří  

o vzniku „duální ekonomické struktury“, nebo také o „dualizaci pracovních trhů“ či  

o „vertikální segmentaci pracovních trhů“. Jak uvádí např. Sirovátka (1995), pracovní trh je 

díky této segmentaci formován na primární pracovní trh a sekundární pracovní trh.
22

  

 Primární trh práce se vyznačuje lepšími a výhodnějšími pracovními příležitostmi 

s vyšší prestiží, vysoce kvalifikovanou pracovní silou, která bývá dobře placená
23

 a někdy též 

odměňována efektivními mzdami
24

, vysokou úrovní technologií, dobrými pracovními 

podmínkami (legislativní a odborovou ochranou pracovních kontraktů), tudíž i stabilitou 

pracovních míst a možností kariérního růstu.  

 Naopak sekundární pracovní trh je otevřený pracovní trh s vysokou pracovní 

intenzitou, nízkou úrovní technologií, špatnými pracovními podmínkami v podobě nízkých 

mezd, dočasných a nestálých pracovních míst, malou možností pracovní přípravy, vzdělání  

a osobního rozvoje, špatně chráněné legislativy s nízkým stupněm odborové organizovanosti 

a ochrany, kde nachází uplatnění nekvalifikovaná nebo málo kvalifikovaná pracovní síla, jejíž 

pracovní kariéra je často přerušována obdobím nezaměstnanosti, která může mít i dlouhé 

trvání.  Na tomto sekundárním trhu práce se většinou koncentrují ženy, hodně mladí nebo 

naopak staří lidé, zdravotně handicapovaní a příslušníci etnických menšin, viz Mareš (1998). 

                                                             
22 Vedle členění trhu práce na primární a sekundární existuje také členění na interní (trh uvnitř jednotlivých 

podniků, profesí, odvětví nebo regionů) a externí trh práce (vnější trh, kde si firmy vzájemně konkurují) nebo 

formální (trh oficiálních pracovních příležitostí) a neformální trh práce (trh práce mimo kontrolu společenských 

institucí, zejména daňových úřadů). Podrobněji se lze o této problematice dočíst např. v Mareš (1998). 
23 Mzdová struktura v tomto segmentu trhu práce je mnohdy odrazem zvyku nebo uplatňováním principu 

seniority, kdy s rostoucím počtem let pracovní aktivity v jedné firmě roste mzdové ohodnocení (vertikální 

pracovní postup). Tyto faktory neodráží ani produktivitu pracovníků, ani působení tržních sil, jak je tomu např. 

na sekundárním pracovním trhu.  
24 Efektivní mzdy, viz kapitola 1.1.6 Teorie efektivních mezd. 
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Platnost této hypotézy o existenci duálního trhu práce a rozdílném odměňování 

v jednotlivých segmentech pracovního trhu potvrdili ve svých studiích např. Dickens and 

Lang (1985) nebo Bulow and Summers (1986).  

Mobilita pracovní síly mezi těmito segmenty pracovního trhu je velice omezená.
25

 

Může se ale stát, že zvláště v období recese dojde k přesunu pracovníka z primárního trhu 

práce na sekundární. Sirovátka (1995) zmiňuje opačnou mobilitu mezi segmenty trhu práce,  

a to ze sekundárního trhu práce na primární. Pokud se pracovníkům na sekundárním trhu 

práce podaří přece jen přejít na primární trh práce, pak jsou v době ekonomické recese jako 

první propuštěni nebo vytlačeni zpátky na sekundární pracovní trh. Také proto je většinou 

sekundární trh práce spojován se strukturální nezaměstnaností, naopak primární trh práce 

s frikční, případně cyklickou nezaměstnaností. Schematické zobrazení dualizace trhu práce 

ukazuje tab. 1.1.  

Dualizace pracovního trhu a jeho jednotlivé segmenty nemusí být pojímány jen  

ve smyslu primárního a sekundárního trhu práce. Chápání dualizace pracovního trhu se mezi 

autory výrazně liší, proto následuje několik pohledů na odlišně definované segmenty trhu 

práce.  

 

Tab. 1.1 Dualita pracovního trhu 

segment pracovního trhu primární sekundární 

typy zaměstnanců kvalifikovaní nekvalifikovaní 

typy nezaměstnanosti frikční, cyklická strukturální 

trvání nezaměstnanosti krátkodobé dlouhodobé 

orientace politiky zaměstnanosti 

a pracovního trhu 

tržní makroekonomická orientace  

na růst a pracovní místa 
selektivní orientace na pracovní sílu 

zaměření politiky pracovního 

trhu 
pasivní: kompenzace příjmu 

aktivní: tvorba pracovních míst  

a integrace nezaměstnaných 

Zdroj: Vlastní úprava dle Sirovátky (1995, s. 30). 

 

Segmentace a dualizace pracovního trhu rozděluje společnost, což je podle Berger and 

Piore (1980) důsledkem nestability a nejistoty, která je spjata s moderní společností (potažmo 

ekonomikou). Tito autoři rozlišují segmentované skupiny na „insiders“ (jakožto osoby, které 

práci mají) a „outsiders“ (jakožto nezaměstnaní na trhu práce). Obdobně tyto segmenty 

definuje Offe (1985), který píše o prohlubujících se rozdílech mezi pracovní sílou a rozdělení 

                                                             
25 Sirovátka (2009, s. 12) hovoří o „bariérách propustnosti segmentů trhu práce“. 
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trhu práce, o zaměstnaných a nezaměstnaných jako dvou divizích na trhu práce. Zmiňuje též 

dělení segmentovaného trhu práce na „regulérní pracovní sílu“ a „marginální pracovní sílu“.  

 Dahrendorf (1988) ve svém díle v kontextu sociálních a politických změn hovoří  

o „dvoutřetinové společnosti“, jejíž rozdělení je zapříčiněno nerovnostmi v bohatství  

a obdržených příjmech. Fundamentální rozdíl mezi společenskými segmenty je však 

v samotném přístupu k těmto skupinám obyvatel.  

 Bauder (2006) nabízí modernější pojetí dualizace pracovního trhu, které je ovlivněno 

mezinárodní migrací. Ve své práci uvádí, že svět je rozdělen na „sever“ a „jih“, přičemž 

obyvatelé z „jižního“ trhu práce migrují na „severní“ pracovní trh, tudíž nedochází k žádnému 

zmírňování této „mezinárodní segmentace na trhu práce“. Ta zůstává i přes mezinárodní 

pohyby pracovních sil nezměněna.  

Na globální změny v ekonomice a dualizaci pracovního trhu reaguje Asimakopoulos 

(2009). Ve své studii se zmiňuje o globalizované segmentaci na trhu práce. Autor rozlišuje trh 

práce na „západ“, který je charakterizovaný zámožným obyvatelstvem, jenž spotřebovává 

statky a služby, které produkují špatně placení pracovníci na „východě“. Tato dualizace 

ekonomiky je podnětem pro narůstající napětí mezi těmito segmenty a je následně živnou 

půdou pro globální krizi. Jediné řešení vidí autor ve fundamentální reorganizaci 

socioekonomických vztahů.   

Duální struktura ekonomiky je ovlivňována především technickou a sociální 

organizací pracovních procesů,
26

 institucionálními pravidly a dohodami mezi sociálními 

partnery (např. mezi zaměstnavateli a odbory), státní intervencí na pracovním trhu, vlivem 

lobbystických a politických uskupení, diskriminací spojenou se selekcí odlišných skupin 

pracovníků nebo nezaměstnaných v přístupu k různým druhům prací nebo též neúplnými  

a nákladnými informacemi o trhu práce (která může vést ke hledání výhodných řešení, jež 

zvyšují jistotu zaměstnání a zároveň snižují náklady na získávání tržních informací). 

 Moderní pojetí dualizace trhu práce zachytil ve své práci Taylor-Gooby (2005), který 

uvádí faktory, jenž dualizaci v globalizovaném světě ještě prohlubují. Jedná se o nedostatek  

a zaostávání kvalifikací a dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce, omezené možnosti 

sladění pracovního a rodinného života a také omezený přístup k institucím sociálního státu 

(který využívá nástroje aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti ke sladění nabídky a poptávky 

na trhu práce). Sirovátka (2009, s. 11) dodává, že ekonomické a sociální mechanismy stojící 

v pozadí dualizace pracovního trhu „jsou dosti komplexní: na jedné straně procesy inovace, 

                                                             
26 Tedy samotným formováním na primární a sekundární pracovní trh. 
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technologické změny, modernizace a restrukturalizace ekonomiky vyžadují permanentní 

(celoživotní) re-adaptaci v kvalifikaci, dovednostech, přičemž nekvalifikovaná práce je 

vytlačována (a)nebo výrazně znevýhodněna. Na straně druhé globalizace soutěže a vysoká 

mobilita kapitálu vede k soutěži v nákladech (race to bottom), tedy k tlaku na mzdy, sociální 

odvody a zdanění, což zasahuje zejména pracovní sílu méně kvalifikovanou“. Současným 

trendem v globální ekonomice je diferenciace rizik na trhu práce, kterou do jisté míry 

prohlubuje pracovní síla s vyšší vybaveností lidského i sociálního kapitálu. Tato pracovní síla 

se snaží redistribuovat nejistoty a přesunout rostoucí rizika na ostatní pracovníky.  

1.1.4.2 Teorie nekonkurujících skupin 

 Jak bylo zmíněno výše, pracovní trh je rovněž segmentován podle profesí, což může 

být chápáno jako segmentace nabídky práce. Trh práce je tedy profesně strukturovaný do 

mnoha dílčích profesních trhů, které jsou od sebe prakticky izolovány, tudíž mezi nimi 

nedochází ke konkurenci. Tento problém poprvé zaznamenal Cairnes (1874), který označil 

zmíněnou problematiku jako „teorii nekonkurujících skupin“ (non-competing groups).  

 Příčinou tohoto rozdělení pracovního trhu je vynaložená investice času a peněz  

na získání kvalifikace nebo specializace v dané profesi a pracovní činnosti. Příčiny je možné 

hledat také ve statusových charakteristikách. Pokud se lidé specializují ve své profesi, stávají 

se součástí tohoto dílčího profesního trhu, kde je výše jejich mezd ovlivňována nabídkou  

a poptávkou po této profesi. Je však nutné si uvědomit, že různé profese vystupují jako 

částečné substituty, nikoliv však dokonalé substituty, proto i zde existuje konkurence. 

Z tohoto důvodu je přesnější hovořit o „teorii částečně si konkurujících skupin“.  

 Jak uvádí Edwards, Reich and Gordon (1973), trh práce je segmentován na dílčí trhy 

na základě rozdílných charakteristik, pravidel chování a pracovních podmínek. Gerke and 

Evers (1993) doplňují, že o profesní segmentaci (occupational segmentation) lze hovořit 

tehdy, pokud si jedinec nemůže svobodně zvolit své povolání kvůli bariérám týkajících 

se jeho pohlaví, etnické příslušnosti, nečlenství v „žádoucích“ organizacích apod. Mareš 

(1998) vysvětluje, co je míněno členstvím v „žádoucích“ organizacích.  Nabídku práce 

podle něj segmentují odbory, profesní komory a licenční a certifikační praxe v určitých 

profesích, které vytváří bariéry mezi profesními trhy práce. Gerke and Evers (1993) ještě 

dodávají, že pokud jsou zaměstnanci pracující ve stejné profesi odměňováni rozdílnou úrovní 
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mezd v závislosti na pohlaví, etnické příslušnosti, formálním vzdělávání apod., pak existuje 

na trhu práce segmentace.
27

 

1.1.5 Ekonomie superstar 

 Jinou determinantou mezd mohou být výjimečné dovednosti a schopnosti člověka, 

kterými většina osob nedisponuje. Jedná se mnohdy o velice talentované a něčím výjimečné 

jedince ve svém oboru. Právě tyto vysoce ceněné dispozice člověka jej činí (pouze) ve svém 

oboru na trhu práce jedinečným, tudíž může požadovat vyšší mzdu. Tato charakteristika 

mzdové diferenciace se ve vyspělých ekonomikách týká pouze velmi malého počtu 

pracovníků pouze v určitých profesích, kteří obdrží enormní výši výdělků, jenž 

mnohonásobně převyšuje výdělky ostatních ve stejném oboru, tzn. tyto osoby jsou příjemci 

„ekonomické renty“. V zahraniční literatuře bývá tato determinanta mzdové diferenciace 

označován jako „superstar phenomenon“, jelikož bývá často spojován s mediálně známými 

osobnostmi v zábavním průmyslu, vrcholovými sportovci, umělci apod. S touto „ekonomií 

superstar“ přišel poprvé Sherwin Rosen (1981). Podle něj je nabídka práce těchto osob 

nezávislá na mzdové sazbě, tudíž je křivka jejich nabídky práce zcela neelastická. 

 Prostřednictvím revoluce v informačních technologiích ve vyspělých ekonomikách 

docházelo k medializaci některých odvětví průmyslu. To přilákalo zájem široké veřejnosti  

o výši výdělků slavných sportovců, herců, zpěváků, moderátorů, byznysmenů apod. Enormní 

výše výdělků byla podnětem pro položení si otázky, proč jsou mezi některými odvětvími tak 

významné rozdíly a co je jejich hlavní příčinou. Proto byly od počátku devadesátých let  

20. století na toto téma vypracovány studie a sledovány diferenciace mezd. Průkopník v této 

oblasti Sherwin Rosen (1981) tvrdí, že tito vysoce odměňovaní lidé mají ve své profesi 

dominantní postavení, což následně odráží i výši jejich výdělků. 

 Z mikroekonomického hlediska mají tyto osoby výjimečnou schopnost produkovat 

velice kvalitní produkty, které jsou pro poptávající vysoce hodnotné, proto si jejich talentu 

nadmíru cení a jsou za jejich produkci ochotni zaplatit velikou cenu. S jedinečnými 

dovednostmi a schopnostmi člověka je tedy spjatý „efekt módy“, kdy po produkci těchto 

talentovaných osob roste individuální poptávka v důsledku růstu množství nakupovaného 

ostatními spotřebiteli, viz Hořejší, Soukupová, Macáková a Soukup (2008). 

 Borjas (2010) pro lepší pochopení této problematiky uvádí příklad velice schopného 

kardiochirurga, u jehož pacientů je zaznamenána např. o pětinu vyšší pravděpodobnost 

úspěchu při operaci (tedy vyšší naděje „přežití“) než u ostatních kardiochirurgů. Proto je  

                                                             
27 Tato problematika souvisí s diskriminací na trhu práce, viz kapitola 1.1.3 Teorie diskriminace. 
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po tomto lékaři mnohem vyšší poptávka a navíc je mnoho operovaných pacientů ochotno 

tomuto talentovanému lékaři zaplatit podstatně více, než odpovídá zvýšené úspěšnosti  

při operacích oproti ostatním lékařům. Jelikož nejsou vysoce ceněné dovednosti dokonalými 

substituty a jelikož spotřebitelé žádají nejlepší a nejkvalitnější produkty, mohou tito 

pracovníci žádat o nadmíru vysokou mzdu.  Jak tvrdí Rosen (1981), malé rozdíly v talentu lidí 

způsobují v určitých profesích obrovské rozdíly v jejich příjmech. 

 Se „superstar phenomenon“ je však kromě podmínky, že prodávající (nebo respektive 

jejich vysoce ceněné schopnosti) nejsou dokonalými substituty, spojena ještě jiná podmínka,  

a to velikost trhu. Čím je totiž trh, kde „superstar“ prodávají své produkty, větší, tím je mají 

lidé více v povědomí a spojují si je s vysoce kvalitní produkcí, proto jsou za ni ochotni platit 

astronomicky vysokou cenu. O tom lze však u výše zmíněného příkladu kardiochirurga 

pochybovat, jelikož je zde vyžadován jeho osobní kontakt s pacientem a tudíž je jeho trh, kde 

nabízí své vysoce kvalitní služby, omezený a náklady na jeho rozšíření by byly velice vysoké.  

 Typickým příkladem povolání, kde se projevuje „fenomén superstar“ jakožto 

determinanta mezd, jsou např. slavní zpěváci, kteří nově nazpívanou písničku prostřednictvím 

digitálních technologií uvedou v rádiích po celém světě, a tak se jejich trh s poptávajícími 

během velice krátké doby s téměř minimálními náklady neuvěřitelně rozroste. Ochotu zaplatit 

za jejich talent a jedinečné vlastnosti lze vidět na množství a ceně vstupenek na jejich koncert 

(byť extrémně vysoké), kterou jejich posluchači uhradí, viz Kruegera (2005), který ve své 

práci věnuje pozornost slavným rockovým zpěvákům. Na obdobné závěry přišli mnohem 

dříve také Frank and Cook (1995), kteří popisují fenomén superstar v umělecké a kulturní 

sféře. Dodávají, že superstar v těchto profesích mohou být díky moderním technologiím  

a rychlým přenosům dat na mnoha místech na světě ve stejném okamžiku. 

 Hausman and Leonard (1997) se věnovali jedinečnosti basketbalových hráčů na trhu 

práce. Ve své studii představují zjištění Národní basketbalové asociace, že fanoušci sledují 

televizní přenosy, pokud hrají určití hráči – superstar. Tito posluchači zajišťují vysoký příjem 

z televizní reklamy a zároveň zvyšují cenu těchto nadmíru úspěšných basketbalistů.   

1.1.6 Teorie efektivních mezd 

 Další významnou determinantou mezd je vyplácení efektivních mezd (efficiency 

wages). Jedná se o vysoké mzdy, které jsou nad úrovní rovnovážné mzdy na trhu práce 

(neodpovídají tržním sazbám). Jsou firmami dobrovolně vypláceny z několika důvodů: 

 Efektivní mzda je pro pracovníka příliš vysoká na to, aby v práci zahálel. 
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 Efektivní mzda může do jisté míry ovlivnit myšlení pracovníka, aby pracoval 

usilovněji, aniž by mu hrozilo propuštění. Touto mzdou se totiž cítí zavázán 

k usilovnějšímu pracovnímu výkonu. Firma tak těží z pracovníkovy vyšší 

produktivity. 

 Efektivní mzda snižuje pravděpodobnost, že pracovník odejde ke konkurenční firmě, 

což jí redukuje transakční náklady, roste výstup firmy i její zisk.
28

 

 Efektivní mzda umožňuje firmě vybrat si z široké nabídky práce, tedy vybrat ty 

nejlepší pracovníky, viz Borjas (2010). 

 Tato problematika bývá označována jako „teorie efektivních mezd“ nebo též 

„ekonomie vysokých mezd“. S touto problematikou se poprvé zabývala představitelka nové 

keynesovské ekonomie Yellenová (1984).
29

 Jak uvádí Armstrong (2009), firmy využívají 

teorii mzdové efektivnosti, když formulují svou politiku odměňování. Vyplácení efektivních 

mezd je spojováno především s primárním trhem práce
30

. Pro firmu je důležité umět správně 

určit výši efektivních mezd, jelikož při nižší úrovni mezd, než odpovídá efektivním mzdám, 

se snižuje úsilí pracovníků při vytváření výstupů firmy. Firma maximalizující zisk musí 

stanovit výši efektivní mzdy bez ohledu na úroveň mezd konkurenčních firem, a to tak, že 

efektivní mzdy musí být vyšší než u konkurence, jinak by firma nepřilákala pracovníky. Díky 

efektivním mzdám bude mít firma převis nabídky práce v porovnání s ostatními firmami (více 

pracovníků nabízí této firmě svou práci, než je firma ochotna najmout, vzniká nedobrovolná 

nezaměstnanost). 

 Závislost mezi výstupem firmy a vyplácenou mzdou ve firmě při dané úrovni 

zaměstnanosti je představována křivkou celkového produktu, viz Graf 1.5. Ta zobrazuje 

pracovníkovu produktivitu a jeho úsilí závislé na vyplácené mzdě. Jelikož je trend této křivky 

rostoucí, pak s rostoucí mzdou pracovníka roste i výstup firmy. Jak ukazuje graf, mzda 

pracovníka bude růst, pokud 1% přírůstek jeho mzdy přinese firmě více než 1% přírůstek 

produktu. Firma hledá při jednotkovém zvýšení mezd maximální přírůstek výstupu, který by 

ji zajistil maximální zisk. Firma tudíž hledá bod X.
31

 Jím je vymezená výše efektivní mzdy  

                                                             
28 Dodatečné náklady na přijetí nového pracovníka by pak byly vyšší, než náklady, které vyplatí zaměstnavatel 
navíc v podobě efektivních mezd. 
29 V té době bylo v ekonomice USA prosazováno neokonzervativní myšlení usilující o minimální zásahy státu  

do tržního prostředí, aby se podpořila konkurence. Přesto se však trh práce potýkal s nedobrovolnou 

nezaměstnaností. Její existence byla novými keynesovskými ekonomy vysvětlována prostřednictvím mzdových 

a cenových rigidit. A právě reálné cenové rigidity jsou podle zastánců této školy způsobeny vyplácením 

efektivních mezd. Proto se může stát, že se bude reálná mzdová sazba vyvíjet dokonce i kontracyklicky. 
30 Viz kapitola zabývající se segmentací na trhu práce – 1.1.4 Segmentační teorie. 
31 Tečna ke křivce celkového produktu v bodě X určuje výši efektivních mezd we a výstup firmy o velikosti qe 

jednotek. 
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ve firmě maximalizující zisk při dané úrovni zaměstnanosti. V tomto bodě se mezní produkt 

práce (tj. sklon křivky celkového produktu) rovná průměrnému produktu práce. Platí zde také 

rovnost mezních nákladů na mzdy a mezních zisků z produktivity pracovníků. Pokud bude 

mít firma nižší mzdy, než odpovídá bodu X, pak sice ušetří na nákladech, ale pracovníci 

budou málo produktivní. Pokud firma stanoví příliš vysoké mzdy, bude mít příliš vysoké 

mzdové náklady při vyšší úrovni výstupů. Pokud by totiž firma dosáhla např. bodu Z, 

přírůstek mezd pracovníků by neodpovídal přírůstku v produktivitě, ta by byla mnohem 

menší. Dokazuje to i křivka celkového produktu firmy, která má od bodu X konkávní tvar, 

jenž odráží klesající mezní produkt práce. Jelikož má každá firma odlišnou produkční funkci, 

bude se i výše efektivních mezd v jednotlivých firmách lišit, viz Borjas (2010). 

 Model efektivních mezd zdůrazňuje, že firmy v některých odvětvích považují  

za přínosné vyplácet mzdu vyšší, než je rovnovážná, avšak v některých odvětvích je její 

vyplácení nežádoucí, proto se rozdíly mezi mzdami v jednotlivých odvětvích ještě prohlubují. 

 

Graf 1.5 Určení výše efektivní mzdy 

 

ZDROJ: Vlastní zpracování dle Borjas (2010, s. 485). 

 

 Existují však i značné rozdíly v samotných odvětvích mezi srovnatelnými 

pracovníky.
32

 Mzdové rozdíly mezi jednotlivými odvětvími i uvnitř samotných odvětví 

sledovali např. Krueger and Summers (1988). Zjistili, že např. pracovníci v důlním průmyslu 

vydělávají o 30 % vyšší mzdy než průměrní ekonomové, tyto mzdové rozdíly jsou navíc 

persistentní v čase.  

 Popsané mzdové rozdíly však nemusí být důsledkem vyplácení efektivních mezd, 

někteří ekonomové je totiž zpochybňují. Nemusí se jednat o vysoký výdělek z důvodu 

                                                             
32 Některé studie dokazují, že tyto mzdové rozdíly mnohdy nesouvisí s vyplácením efektivních mezd, ale jsou 

dány charakterem práce nebo specifiky pracovní síly, viz např. Murphy and Topel (1990).  
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vyplácení efektivní mzdy, ale o nabytý lidský kapitál
33

, který zaměstnavatel štědře odmění 

prostřednictvím vysoké mzdy, nebo určitá forma kompenzace za nepříznivé pracovní 

podmínky.
34

 Tyto skutečnosti totiž stejně jako efektivní mzdy ústí ve vysoké mzdy 

zaměstnanců, viz např. Borjas (2010). 

 Řada empirických výzkumů poukazuje na pozitivní vztah mezi výší mezd  

a produktivitou. Dokazují to také výzkumy provedené v méně rozvinutých zemích. Např. 

studie Strausse (1986), který sledoval vztah mezi těmito veličinami na trhu práce v africkém 

Sierra Leone. Strauss zjistil, že pokud neobdrží farmáři v této zemi mzdy dostatečně vysoké 

na zajištění své výživy (a tudíž svého vlastního zdraví a fyzické síly), pak bude jejich 

pracovní výkon velice slabý a jejich produktivita bude nízká. Vztahem mezd a produktivitou 

se zabývají také představitelé teorie reálného hospodářského cyklu. V rámci této teorie je 

zdůrazňováno, že negativní nabídkový šok (náhodné změny produktivity) zapříčiní pokles 

dlouhodobé agregátní nabídky a tudíž i samotného potenciálního produktu ekonomiky, který 

se poté projeví ve snížené poptávce firem po práci. V konečném důsledku dojde kromě 

zvýšení míry inflace ke snížení reálných mezd.
35

 Zaměstnanci tudíž obdrží nižší důchody,  

viz Czesaný (2006). Avšak např. Heyes (2005) prostřednictvím své studie popírá pozitivní 

vztah mezi mzdami a produktivitou. Uvádí, že ne vždy musí k vyšší produktivitě dopomoci 

vysoké mzdy, impulsem může být i samotné vědomí pracovníka, že vykonávané zaměstnání 

je jeho životním posláním. Rovněž Campbell (1993) popírá nutnost vyplácení efektivních 

mezd. Ve své studii uvádí, že vyplácení vysokých mezd ještě nemusí znamenat pro firmu 

nízké transakční náklady, a to kvůli vysoké fluktuaci pracovníků.  

 Jak bylo zmíněno v začátku této kapitoly, vyplácení efektivních mezd vytváří 

v ekonomice nedobrovolnou nezaměstnanost, pro pracovníka neproduktivní. Odtud pramení 

mohutná vlna kritiky vyplácení těchto vysokých mezd. Efektivní mzdy jsou totiž z pohledu 

ekonomů považovány za jakési „lepidlo“ pro pracovníky, kteří si svá pracovní místa snaží 

udržet po dlouhou dobu, viz např. Lazear (1992). Všichni kritikové teorií efektivních mezd se 

však shodují na tom, že tento model je v dlouhém období „samodestruktivní“ a na reálném 

trhu práce je stále méně relevantní. 

                                                             
33 Viz kapitola 1.1.2 Teorie lidského kapitálu. 
34 Viz kapitola 1.1.1 Teorie kompenzačních mzdových rozdílů. 
35 Reálné mzdy se tudíž chovají procyklicky. 
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1.1.7 Další mzdové determinanty 

 Determinanty mezd nemusí být pouze čistě ekonomické povahy.
36

 Jelikož je účelem 

této práce zachytit veškeré determinanty mezd, budou zde pro komplexnost problematiky 

zmíněny kromě ekonomických faktorů např. i socioekonomické, sociální, sociologické nebo 

psychologické faktory, jak je vnímají jednotliví autoři. Někteří z těchto autorů klasifikují toto 

rozšířené pojetí determinant mezd prostřednictvím „modelů determinace výdělků“, které jsou 

v této kapitole blíže vysvětleny. 

 Armstrong (2009) uvádí, že ve většině podniků je definována výše mezd v podobě 

mzdové struktury, která platí pro celou organizaci nebo je stanovena pro každou skupinu či 

druh prací zvlášť. Tato mzdová struktura se může lišit dle stupně řízení. Jak uvádí Armstrong 

(2009, s. 103), „tam, kde existují formální, oficiální struktury, mohou být výše mezd a platů  

a mzdová rozpětí určovány na základě procesu hodnocení práce, který posuzuje relativní 

význam práce (vnitřní relace), a na základě tržního oceňování, které posuzuje vnější relace.“ 

 Jak je možné vidět v Grafu 1.6, výše mezd nabízená pracovníkům nesmí být vyšší, než 

si firma se svými systémy peněžních odměn může dovolit. Od finanční situace firmy se pak 

odvíjí její postoj k peněžní odměně (chápáno ve smyslu výdělku). Rozhodnutí firmy o výši 

peněžních odměn také souvisí s mírou přesvědčení, zda má být firma na trhu práce 

konkurenceschopná. Výši mezd rovněž ovlivňuje samotné přispění a přínos pracovníka, což 

se odvíjí od jeho individuálního výkonu a schopností. Organizace pak oceňuje jedince za jeho 

přispění k úspěšnosti organizace. Zaměstnavatelé však musí brát v úvahu také tržní cenu 

pracovníka na trhu, která se odvíjí od rovnováhy na pracovním trhu. 

 Dovednosti a schopnosti pracovníka včetně jeho odpovědnosti za dosažené výsledky 

v podniku určují vnitřní hodnotu práce.
37

 Růst vlivu pracovníka na výsledky firmy a jeho 

odpovědnosti pak vede k vyšším mzdovým sazbám. Vnitřní hodnotu práce je však nutné 

posuzovat v souvislosti s vnitřními a vnějšími relacemi. Vnitřní relace jsou založeny  

na vnímání hodnoty práce (respektive mzdy) v porovnání s jinými hodnotami obdobné práce. 

Lidé jsou tedy přiměřeně odměňováni podle hodnoty svého vlastního přičinění v komparaci 

s jinými lidmi. Vnější relace pak souvisí se zmiňovaným tržním prostředím, kdy je hodnota 

práce daná tržním oceňováním. Firma, která bere v úvahu obojí relace, dosahuje v ideálním 

případě vnější konkurenceschopnosti a vnitřní spravedlnosti v odměňování. Tedy platí zásada 

stejné odměny za práci stejné hodnoty. 

                                                             
36 Ostatně tato skutečnost byla zmíněna i u vysvětlování příčin vzniku diskriminace, viz kapitola 1.1.3 Teorie 

diskriminace. 
37 Toto pojetí je v souladu s pracovní teorií hodnoty, které je spjato s klasickou ekonomickou školou. 
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Graf 1.6 Faktory ovlivňující výši peněžní odměny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Armstrong (2009, s. 106). 

 

 Úroveň mezd může být také ovlivňována kolektivním vyjednáváním s odbory. Dle 

Armstronga (2009, s. 105) „síla tlaku, který mohou vyvíjet na úroveň peněžních odměn, bude 

záviset na vzájemném poměru mezi vyjednávací silou zaměstnavatele a vyjednávací silou 

odborů, to se bude promítat do velikosti síly, kterou každá ze stran může vynaložit při 

vyjednávání o mzdách.“ Pracovníci se odborově organizují, jelikož jim toto členství může 

přinést dodatečné zvýšení jejich výdělků, které je chápáno jako zvýšený mezní příjem. Jak 

velký bude nárůst mezd, závisí na jejich vyjednávací síle a cílech, které si stanoví.
38

 

 Atkinson (1975) prezentuje ve své práci multifaktorový model determinace 

výdělků, v němž rozšiřuje vysvětlení rozdílů ve mzdách (resp. výdělcích) pomocí lidského 

kapitálu ještě o další faktory. Kromě neoddiskutovatelného vlivu formálního vzdělávání  

a pracovní přípravy sleduje také vliv schopností, rodinného prostředí, příležitostí, rizika a také 

náhody, viz Graf 1.7. Tento model dává do souvislosti ryze ekonomické faktory determinace 

mezd spolu s faktory socioekonomické povahy.  

 Dle Atkinsona (1975) mohou být schopnosti představovány inteligencí (měřenou např. 

inteligenčním a emočním kvocientem), fyzickou obratností, cílevědomostí, vytrvalostí, jenž 

mohou být z části dány genetickým vybavením nebo také získány z prostředí. Tyto elementy 

schopností jsou navzájem komplementární, což má v konečném důsledku multiplikativní 

účinek, a tak zlepšení jednoho elementu násobí produktivitu ostatních elementů. 

 

 

                                                             
38 O problematice odborů a jejich cílech se lze podrobněji dočíst např. v Borjas (2010), Lewis (1986) nebo 

Hořejší, Soukupová, Macáková a Soukup (2008). 
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Graf 1.7 Multifaktorový model determinace mezd 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Brožová (2006, s. 42), Atkinson (1975, s. 122).  

 

 Balcar (2012) ve své práci shrnuje poznatky o mzdových determinantách na nabídkové 

straně, které je často velmi obtížné měřit, proto tato problematika staví především  

na dotazníkových šetřeních s měkkými daty a podobných simulacích, viz např. studie 

Bertrand and Sendhil (2004).  Balcar (2012) řadí mezi další determinanty kognitivní znalosti, 

které jsou často aproximovány hodnotou IQ dané osoby nebo její gramotností, viz např. Zax 

and Reese (2002), dále všeobecné dovednosti (jako např. počítačové dovednosti), měkké 

dovednosti jednotlivce, znalosti o trhu práce, psychologický kapitál, fyzickou krásu  

a atraktivitu, tělesnou váhu a výšku, rodinný status, počet dětí společně s jejich věkovou 

strukturou, kapitál v podobě zdraví, nebo též sociální a kulturní kapitál. Měkké dovednosti 

zahrnují velice obtížně sledovatelné všeobecné dovednosti. Kuhn and Weinberger (2005) 

odhadovali ve své práci návratnost „vedení lidí“ jako jednu z nejdůležitějších měkkých 

dovedností. Tato měření ověřovali dále Bacolod and Blum (2008), Black and Spitz-Oener 

(2007) aj. Psychologický kapitál je proměnná, která doplňuje proměnné zahrnuté v lidském 

kapitálu o běžně nezahrnované charakteristiky, jako jsou lidské postoje a psychika, která 

odráží extroverzní/introvertní chování jedince, jeho emoční stabilitu, jeho otevřenost vůči 

zkušenostem apod. Vliv tohoto druhu kapitálu na úroveň mezd a produktivitu zkoumali např. 

Barrick and Mount (1991), Karsten (2006) aj. 

 Pracovníci jsou svými zaměstnavateli odměňováni podle toho, jak svými schopnostmi 

přispívají ke zvýšení výstupu firmy. Čím jsou jejich schopnosti širší a bohatší (např. díky 

zvyšování kvalifikace), tím mohou přinést firmě vyšší mezní produkt, který se pak odráží  

i na výši jejich výdělků. Obecně rovněž platí, že lepší schopnosti podněcují člověka k vyšším 

investicím do lidského kapitálu, proto je míra výnosnosti z každého dalšího roku vzdělávání 

nebo pracovní přípravy u schopnějšího člověka mnohem vyšší než u méně schopnějších lidí. 

Z toho důvodu jsou rozdílné schopnosti významnou determinantou mezd, respektive výdělků. 
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 Charakter rodinného prostředí může zprostředkovaně i přímo působit na výši výdělků. 

Příkladem může být vliv rodinného prostředí na poptávku po vzdělání, které ovlivňuje i cenu 

nabízených zápůjčních fondů. V interpretaci Brožové (2006) mívají rodiče s vyššími příjmy 

obvykle i vyšší vzdělání, proto také své děti přesvědčují o jeho důležitosti pro formování 

jejich budoucí kariéry i životní úrovně. Z toho důvodu svým dětem vybírají kvalitní vzdělání, 

mnohdy také finančně nákladné, které velice často financují svým dětem ze svého bohatství
39

, 

a tím vytvářejí náročnější prostředí pro své děti a dobré předpoklady pro vyšší úroveň výdělků 

svých potomků. Jiný příklad vlivu rodinného prostředí na výši výdělků může mít zdroj 

v samotném zaměstnání člena rodiny. Díky vlivnému zaměstnání členů rodiny a jejich 

exkluzivnímu přístupu k informacím mohou získat i další členové rodiny výhodné pozice,  

za které budou dobře finančně ohodnoceni. 

 Výše mezd může být dána také ochotou a schopností jednotlivců využívat nabízené 

příležitosti a nést riziko vyplývající z odpovědnosti na dané pracovní pozici. V neposlední 

řadě mají na determinaci mezd nebo také na získání dobře placeného místa vliv náhodné 

faktory, jako je štěstí apod. 

 Stejně jako řada přístupů v zahraničních literaturách vycházel také Gottvald et al. 

(2002) při svém zkoumání determinant mezd zaměstnanců z agregovaných skupin mzdových 

determinant, které zahrnují: 

 osobnostní charakteristiky, 

 charakteristiky pracovních míst, 

 institucionální charakteristiky, 

 podnikové strukturální charakteristiky, 

 tržní charakteristiky. 

 Osobnostní charakteristiky vychází ze skutečnosti, že pracovníci se mezi sebou 

navzájem liší. Tyto charakteristiky reprezentují stranu nabídky práce. Naopak 

charakteristiky pracovních míst vychází z odlišnosti jednotlivých zaměstnání, tudíž 

reprezentují stranu poptávky na trhu práce. Pro správné fungování trhu práce je žádoucí, aby 

nabídka práce a poptávka práce byly sladěny, neboli aby zaměstnání s určitou složitostí, 

náročností a kvalifikačními požadavky bylo obsazeno pracovníkem, který požadovaným 

vzděláním, dovednostmi, zkušenostmi a schopnostmi pro výkon tohoto zaměstnání disponuje.  

Pracovníci jsou charakterističtí svou kvalifikací, která je nejčastěji dána úrovní dosaženého 

vzdělání a délkou pracovní praxe. Tato charakteristika je však na rozhraní osobnostních 

                                                             
39 Tudíž si na financování vzdělávání nemusí půjčovat na trhu zápůjčních fondů, kde by pravděpodobně obdrželi 

půjčky za vyšší úrokové sazby. 
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charakteristik a charakteristik pracovních míst, jelikož i ta jsou charakterizována jistými 

kvalifikačními požadavky (které vychází ze složitosti, náročnosti a zodpovědnosti 

zaměstnání) a požadavky na praxi. Mezi charakteristiky pracovních míst se také řadí aspekty, 

které se vztahují k zaměstnanci a jeho pozici v zaměstnání, tedy pracovní doba, typ 

pracovního úvazku, pracovní smlouvy apod. 

 Mezi institucionální charakteristiky ovlivňující výši mezd patří administrativní 

neboli zákonná opatření, která silně ovlivňují trh práce. Institucionální charakteristiky 

zahrnují pracovněprávní předpisy, které upravují délku pracovní doby, odměňování 

přesčasové práce, zajišťují ochranu zaměstnanosti apod., stanovují institut minimální mzdy 

nebo minimálních mzdových tarifů
40

 nebo také systém sociálních dávek aj. Gottvald et al. 

(2002) sem také řadí druh vlastnictví podniku, jeho právní formu a zařazení do odvětví  

a příslušnost k danému regionu. 

 Podnikové strukturální charakteristiky popisují pozici firmy z širšího hlediska  

a zahrnují velikost podniku, jeho tržní podíl, zařazení do podnikatelské nebo nepodnikatelské 

sféry, produktivitu práce měřenou jako celkové výkony na daný počet zaměstnanců ve firmě, 

zisk firmy, počet jejich zaměstnanců apod. 

 Tržní charakteristiky jsou obecně veškeré proměnné, které ovlivňují dosahování 

rovnováhy na trhu práce, tudíž jsou některé charakteristiky ztotožňovány s podnikovými 

strukturálními charakteristikami. Jedná se např. o regionální faktory jako úroveň regionální 

míry nezaměstnanosti, celkovou průměrnou mzdu v regionu, charakter a zaměření samotného 

regionu apod. 

 Kuchař (2007) ve své práci schematicky prezentuje základní elementy modelu 

lidského kapitálu. Jelikož je lidský kapitál jednou z determinant mezd, lze veškeré tyto 

charakteristiky ovlivňující úroveň lidského kapitálu aplikovat také obecně na mzdové 

determinanty. Kuchař se při schématickém zobrazení nechal inspirovat Colbjørnsenem 

(1986), podle kterého člení mzdové determinanty na vstupní charakteristiky, tedy 

charakteristiky, s nimiž jednotlivec vstupuje na trh práce, a výstupní charakteristiky, které 

se týkají samotné pracovní pozice a jejího vnějšího prostředí.  

 Jak je uvedeno v Příloze č. 1, vstupní individuální charakteristiky, které zahrnují např. 

demografické faktory, jsou ovlivněny sociálně-ekonomickými podmínkami i fázemi životního 

cyklu jednotlivce. Další vstupní charakteristiky – individuálně psychologické charakteristiky 

jednotlivce a rodinný kapitál – jsou důležité především při vstupu na trh práce. Významný 

                                                             
40 Jedná se o státní intervence do ceny práce. 
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vliv na utváření mezd má struktura a průběh vzdělanostní a profesní dráhy, které uvedené 

schéma větví. U vzdělání hraje roli především jeho dosažená úroveň i schopnost a ochota jej 

celoživotně udržovat a rozvíjet. U profesní dráhy je výhodou zkušenost z více zaměstnání 

nebo i profesí. Lepší postavení na trhu práce a s ním spojená vyšší odměna je mnohdy dána 

vyšší pozicí v systému řízení a složitostí vykonávané práce, stejně jako prací ve společností 

vnímaných lukrativních oborech (resp. profesí s vyšší společenskou prestiží), které jsou navíc 

vykonávány v regionech s nižší mírou nezaměstnanosti. O toto tvrzení se opírá jedna 

z hypotéz, která bude ověřena, resp. vyvrácena v empirické části práce. 

1.2 Vývoj mezd a mzdových nerovností v České republice 

 Česká republika si před obdobím vzniku v roce 1993 prošla transformací z centrálně 

plánované ekonomiky na tržní, což znamenalo významné změny v mzdové oblasti, zejména 

z pohledu vývoje a struktury mezd. Ekonomická a společenská transformace ekonomiky 

přispěla k pohybům v doposud poměrně strnulém rozpětí mezd. Důvodem byla zejména 

restrukturalizace vlastnictví a liberalizace pracovních smluv. Mzdové rozdíly mezi 

jednotlivými skupinami obyvatelstva se začaly pozvolna měnit. Přechod na tržní systém 

znamenal růst diferenciace mezd, která v tehdejší společnosti prakticky stagnovala. Mzdy 

byly totiž v příkazové ekonomice nivelizovány. Jediné faktory, které způsobovaly diferenciaci 

mezd, byly neekonomického charakteru. Bylo to zejména pohlaví, věk a charakter práce. 

Zvýhodňované byly těžké manuální práce, které nevyžadovaly téměř žádnou kvalifikaci.  

Ta měla na výši mezd jen velmi malou váhu. V ČR jí byla přisuzována dokonce nejnižší váha 

ze všech ekonomik střední a východní Evropy. To jsou důvody, proč se hovořilo  

o „demografické diferenciaci mezd“ v Československu. Výrazně byly upřednostňovány starší 

generace před mladými, zvláště „zakladatelské generace komunistického režimu“ byly lépe 

odměňovány po celý svůj aktivní život a jejich vysoký věk byl zárukou pro získání vysoké 

řídící funkce, viz Večerník (1991). 

 Obdobím transformace se situace začíná pozvolna měnit. Mzdy začínají odrážet 

pracovníkovu produktivitu, jeho schopnosti a zejména lidský kapitál, který se v relativně 

krátkém čase stává jedním z nejdůležitějších faktorů mzdové diferenciace (nejvýznamnějším 

faktorem se stává vykonávaná profese). Do popředí se tak dostávají ekonomické faktory  

před demografickými.
41

  

                                                             
41 Jak uvádí Večerník (2001) ve svém výzkumu, nejvyšší nárůst výdělků v potransformačním období byl 

zaznamenán u pracovníků s vysokoškolským vzděláním. 
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 Řada studií potvrzuje vliv nabytého lidského kapitálu na výši výdělků. Ze všech 

tranzitivních ekonomik rostly v České republice výnosy ze vzdělání nejvýraznějším 

tempem.
42

 Jak ukazuje studie Baudelot and Glaude (1990), čím více pracovníků s vyšším 

stupněm vzdělání země má, tím nižší výnosy v porovnání s nižšími stupni vzdělání z něj 

plynou. Toto je možné vysvětlení, proč bylo v transformujících se zemích vzdělání lépe 

hodnoceno než ve vyspělých zemích, které reformním vývojem neprošly. Komunistický 

režim totiž zapříčinil degradaci vyššího vzdělávání a duševní práce. V populaci proto 

převládali pracovníci s nižším vzděláním. Investování do lidského kapitálu bylo tehdy 

nežádoucí. Je však nutné mít na paměti, že v transformující se české ekonomice byla na rozdíl 

od vyspělých zemí nabídka vysoce vzdělaných pracovníků malá. Nelze ovšem tvrdit, že 

vyspělé státy s vyšší úrovní vzdělání mají nižší mzdové nerovnosti, viz Sulllivan and Smeding 

(1997). 

 Velký vliv na výši příjmů měly před rokem 1989 politické faktory, jelikož 

 ovlivňovaly úroveň vzdělání jednotlivců, a to prostřednictvím kontroly 

středoškolského a vysokoškolského vzdělání, 

 členové komunistické strany byli zvýhodňováni při uplatňování mzdových tarifů  

a prémií, viz Tuček (2000), 

 byly rozhodující při umisťování pracovníků (např. stranická příslušnost rozhodovala  

o přijetí na řídící pozici v organizaci). 

 Na počátku transformace však přestaly mít tyto politické faktory vliv. Avšak lidský 

kapitál nabytý v dřívějších politicky významných funkcích byl dobře uplatnitelný v řídících 

pozicích nově vznikajících soukromých firem i zahraničních společností, viz Matějů (1998). 

Transformace přinesla podmínky pro vznik soukromého podnikání, které v příkazové 

ekonomice prakticky neexistovalo. Jak uvádí Večerník (2001, s. 450), „socialistická privilegia 

sekundárního sektoru mizí ve prospěch lepší mzdové pozice terciálního sektoru,… nerovnosti 

spojené se sektorem vlastnictví nabývají na důležitosti a mzdová diferenciace se blíží modelu 

charakteristickému pro západní země.“ Před rokem 1989 rozdíl mezi veřejným a soukromým 

sektorem prakticky neexistoval. Plošně byl při odměňování uplatňován tarifní systém. 

V současné době je rozdíl v odměňování mezi veřejným a soukromým sektorem zřetelný.  

Ve veřejném sektoru funguje tarifní odměňování, na základě něhož dochází k odměňování 

                                                             
42 Večerník (2001) uvádí, že na konci komunistické éry zvyšoval každý rok vzdělání výdělky mužů o 4,0 % a 

příjmy žen o 5,1 %. V roce 1996 výnosy ze vzdělání mužů měly 8,3 % a u žen 9,3 %. Filer, Jurajda a Plánovský 

(1999) odhadli výnos z jednoho roku vzdělání u mužů na 8,1 % v roce 1995 a 9,0 % v roce 1997. Münich, 

Švejnar a Terrell (1999) mají výsledky nižší – v roce 1996 byly u mužů výdělky ze vzdělání 5,8 % a u žen 7,0 % 

– což může být dáno typem výzkumu (sociologické šetření). 
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v závislosti na předchozích pracovních zkušenostech (délce praxe). V soukromém sektoru se 

řídí odměňování zejména vyjednáváním mezi zaměstnavateli a odbory.  

 Motivace k budování kariéry a získání vyššího výdělku, což bylo do té doby 

potlačováno prostřednictvím státní regulace mezd, urychluje mzdovou diferenciaci. Nově 

založené firmy i firmy se zahraniční účastí začínají lákat kvalifikované zaměstnance vyšší 

mzdou, aby je přetáhly vznikající konkurenci. Zaměstnání v zahraničních firmách se začíná 

stávat běžnou praxí. Lidé jdou za lepšími výdělky na zahraniční trhy práce. Zvyšuje se 

mobilita pracovní síly.  

 Odvětvová struktura se po roce 1989 rovněž změnila. Končí období upřednostňování 

namáhavých fyzických prací v hornictví, hutnictví a těžkém strojírenství (tehdy označovaná 

jako produktivní odvětví), stejně tak upřednostňování politicky významných profesí, jako byli 

vrcholní státní a straničtí úředníci, armádní a policejní důstojníci aj. Jak uvádí Večerník 

(2001, s. 457), „nastal pokles významu zemědělství, zpracovatelského průmyslu a dopravy, 

zatímco se naopak zlepšila pozice terciárního sektoru. Nejvýraznější změnou je vzestup 

peněžnictví; jeho mzdová pozice vystřelila vzhůru díky využití všech možných metod, včetně 

pokut placených za překračování povoleného limitu mzdového růstu.“ Preferovaným 

odvětvím se stává finančnictví, špičkové technologie a odborné služby, což souvisí 

s nástupem nových technologií.  

 Je zřejmé, že ekonomická transformace nastartovala proces přizpůsobení se novým 

podmínkám a přiblížení se modelu západních ekonomik v ukazatelích diferenciace a struktury 

mezd i co se týká důležitosti lidského kapitálu jako faktoru odměňování. Schopnost 

přizpůsobení se tržním standardům se však v jednotlivých odvětvích či profesích liší. 

V některých profesích (např. právníci, manažeři a odborníci v marketingu a speciálních 

službách pro zahraniční firmy) v nově vzniklých firmách a společnostech se zahraniční účastí 

probíhalo přizpůsobení se novým podmínkám rychleji, viz Večerník (2001). Nejvyšší mzdový 

růst byl zaznamenán v peněžnictví a pojišťovnictví. Výrazný byl také ve veřejné správě. 

Naopak velmi mírný byl ve zdravotnictví, sociálních službách, školství a výzkumu. Existují 

však výjimky. Příkladem může být stavebnictví, kde jsou nejméně prestižní a zároveň 

nejméně odměňované práce vykonávány zejména cizinci (východoevropskými pracovníky). 

Pro tyto pracovníky mnohdy není jiná volba, než přijmout práci, kde není nutná znalost 

jazyka domácí země. Možnosti zvýšit si v této profesi výdělek vlastním přičiněním jsou 
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prakticky minimální.
43

  

 Mezi profesemi se profilují vyšší manažerské pozice. Po manažerech je nyní 

vyžadováno zvláště přebírání rizika, inovativnost a kreativita, což je oceněno vysokým 

finančním ohodnocením. Vysoce odměňováni jsou pracovníci ve finančním sektoru a státní 

úředníci na vyšších úrovních, kde manažeři dostali značnou volnost při odměňování svých 

zaměstnanců. V počátcích transformace však k úplné liberalizaci mezd nedošlo. Částečná 

státní regulace v podobně sankční regulace růstu mezd zde přetrvala prakticky až do roku 

1995, viz Flek (1996). 

 Jak shrnuje Večerník (2001), statistická evidence o mzdové diferenciaci po roce 1989 

není úplně jednoznačná. Některé studie ukazují, že v nejvyšších příjmových kategoriích byly 

zaznamenány nejrychlejší změny směrem k vyšším výdělkům. Naproti tomu nejnižší 

příjmové kategorie se posouvají směrem dolů, avšak ne nijak výrazně. Studie se shodují  

na tom, že nejvyšší mzdové kategorie výrazně zvýšily svůj podíl na obdržených výdělcích 

(nejvyšší mzdový růst byl zaznamenán v desátém decilu), zatímco nejnižší výdělková 

kategorie pobírá prakticky stabilní podíl příjmů. Ukazatel decilového poměru D9/D1, který 

představuje podíl nejnižší hodnoty posledního decilu k nejvyšší hodnotě mzdy prvního decilu, 

se zvýšil v období 1998-2006 z hodnoty 3,03 na 3,25. Roste i ukazatel D9/D5 z hodnoty 1,78 

na 1,90, ale ukazatel D5/D1 je poměrně stabilní na úrovni 1,72, viz Eriksson, Pytliková and 

Warzynski (2009). Tomu nasvědčuje, že mzdové nerovnosti v nejnižších příjmových 

kategoriích se téměř nevyvíjejí, kdežto nerovnosti v nejvyšších příjmových pásmech neustále 

rostou. Tím se rozevírají nůžky mezi nejnižšími příjmovými kategoriemi osob a těmi 

s nejvyššími příjmy. Zvyšují se rovněž mzdové nerovnosti mezi firmami, což může být 

způsobeno nárůstem zahraničních firem působících na českém trhu a diverzifikací příjmů. 

 Významným mezníkem pro situaci na trhu práce byla ekonomická krize v letech 2008 

– 2012. Zaměstnavatelé na ni raději reagovali propouštěním, než aby razantně snižovali mzdy 

a docházelo k sociálnímu pnutí. To se projevilo v rychlém zvýšení míry nezaměstnanosti. 

Nezaměstnanost mladých více reagovala na hospodářský cyklus. Mladí společně s pracovníky 

s nízkou kvalifikací a cizími státními příslušníky trpěli nezaměstnaností nejvíce. Častěji se 

stávali nezaměstnanými muži, jelikož krizí byla nejvíce zasažena odvětví, která ovládají muži, 

viz Evropská komise (2013). V tomto období se celkově zhoršila příjmová situace 

domácností, čemuž nepřispěl růst nákladů na bydlení a růst výdajů domácností na konečnou 

                                                             
43 Jak ukázala praxe jiných států, obavy o uvolnění pracovních trhů pro imigranty nutně neznamená pro domácí 

zemi zvýšenou konkurenci mezi nízkopříjmovými pracovníky. Cizinci totiž mohou „vyplnit“ pracovní pozice, 

které domácí obyvatelstvo vykonávat nechce, zejména kvůli špatným mzdovým a pracovním podmínkám. 

Vhodné nastavení imigrační politiky má proto nezastupitelnou roli.  
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spotřebu. Narostlo riziko chudoby a materiální deprivace ve společnosti, viz Horáková et al. 

(2013). Rovněž narostl počet osob sociálně znevýhodněných a vyloučených. Počet osob 

žijících v absolutní chudobě, kterým náležely příspěvky na živobytí, se v období 2008-2011 

zvýšil téměř dvojnásobně (téměř polovina z nich tvořila domácnosti s dětmi). Po tomto 

období se situace na trhu práce začíná pomalu zlepšovat. Od roku 2012 se zvyšuje především 

zaměstnanost žen (o 16,4 tis. na 2 115 tis.), u mužů dochází k růstu o 1,2 tis. na 2 778,6 tis. 

Rovněž roste i míra zaměstnanosti o 0,8 p. b. na 66,5 % u osob ve věku 15 – 64 let.  

 Vzhledem k tomu, že domácí cenová hladina rostla v období krize v průměru o 2,8 % 

ročně, došlo na přelomu let 2010-2011 k poklesu reálných mezd. V 1. čtvrtletí 2013 dosáhla 

průměrná hrubá měsíční mzda částky 24 061 Kč, což představovalo historicky první pokles 

průměrné nominální mzdy za celé národní hospodářství, i za podnikatelskou sféru (meziroční 

pokles o 0,4 %). Medián mezd dosáhl v 1. čtvrtletí úrovně 20 051 Kč a poklesl proti stejnému 

období předchozího roku o 0,4 %. Medián mezd byl ve sledovaném období o 4 010 Kč nižší 

než průměrná mzda, viz Strategie sociálního začleňování 2014-2020 (2014).  

 Pro český trh práce je v současné době charakteristická poměrně nízká míra 

zaměstnanosti starších pracovníků (nad 55 let) a dlouhé období mimo pracovní trh při 

rodičovské dovolené. To je jistě zapříčiněno poměrně malou nabídkou flexibilních forem 

zaměstnávání, zvláště nabídkou částečných úvazků ze strany zaměstnavatelů. Křivka 

rozdělení příjmů ve společnosti je v ČR protažena do vyšších výdělkových pásem. Růst 

výdělků vysokopříjmových skupin obyvatelstva bylo hlavním faktorem růstu průměrných 

mezd i v obdobích ekonomické krize. Nejnižší pásma jsou limitovaná výší minimální mzdy.  

Jak ukazuje výzkum Erikssona a Pytlikové (2004) na datech České a Slovenské republiky, ze 

70 % tuto mzdu pobírají ženy, z 30 % mladí pracující, z 60 % nízkokvalifikovaní a ze 40 % 

pracovníci v průmyslovém odvětví. Na průměrnou mzdu nedosáhne zhruba dvě třetiny 

obyvatel, proto je lépe vypovídající mediánová mzda, viz Holý (2011).  

 V posledních letech se důsledkem globalizace začínají měnit požadavky 

zaměstnavatelů na pracovníky. Dosažená kvalifikace ustupuje mírně do pozadí (zvláště 

v soukromé sféře). Toto potvrzuje ve své studii na datech ČR Eriksson, Pytliková  

a Warzynski (2013). Do roku 2002 rostla návratnost vzdělání, poté nastala sestupná tendence. 

Větší roli začínají hrát samotné schopnosti a dovednosti pracovníka. Zvláště ceněno je  

na pracovníkovi, pokud dokáže pracovat s novými technologiemi. Souvisí to samozřejmě 

s nástupem nových moderních technologií, jejichž vývoj jde rychle dopředu a vzdělávací 

soustava s absolventy na ně nestihne tak rychle reagovat, jak by zaměstnavatelé požadovali. 

Mění se také poptávka po dovednostech. Do popředí se dostávají zejména měkké dovednosti.  
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 Rovněž se změnila role odborů. Prudce se snížil počet členů v centralizované 

odborové organizaci (pokles z 5 500 tis. členů v ČMKOS v roce 1990 na 500 tis. členů v roce 

2006), viz Eriksson, Pytliková and Warzynski (2013).  Častěji se objevuje decentralizované 

vyjednávání o mzdách. Vzrůstá síla decentralizovaných odborů, což zapříčiňuje růst 

diferenciací v odměňování mezi firmami. Kolektivní smlouvy jsou uzavírány na úrovni 

podniků nebo v rámci odvětví. Postavení nízkopříjmových pracovníků se díky nim nijak 

nezlepšuje, výhodné podmínky pro ně spíše nevyjednávají. Počty pracovníků pobírající mzdu 

v okolí minimální mzdy rostou, což se projevuje i na mzdové distribuční křivce.  

 Pro současný trh práce platí, že nejlépe odměňované profese jsou ty, jejichž výkon je 

spojen s velmi složitou prací s velkým rozsahem dispozičních pravomocí nebo vyžadujících 

tvůrčí činnosti, které vyžadují vysokoškolskou kvalifikaci nebo vědecké vzdělání. Tyto 

profese jsou často spojeny s vysokou společenskou prestiží, kde jsou určujícími faktory 

vysoký příjem, moc, vzdělání, složitost práce a funkcionální důležitost.
44

 Prestiž je odrazem 

ekonomických a sociálních privilegií, které jsou spojeny s výkonem profese. Nejnižší výdělky 

jsou ve společnosti spojeny s profesemi s jednodušší opakující se prací s přesně stanoveným 

cílem, které nevyžadují žádnou kvalifikaci nebo jen minimální. Tyto profese jsou spojeny 

s nižší společenskou prestiží.
45

 To je také důvodem stanovení hypotézy, že s odborností  

a složitostí vykonávané práce roste mzdová úroveň i mzdová nerovnost, což bude ověřeno 

v empirické části práce na vzorku dat vybraných profesí. 

 Výše uvedené důvody byly významnou motivací při formulování cíle této práce, který 

reaguje na vývoj mezd i mzdových diferenciací v České republice. Bude zhodnocena situace 

vybraných nízkopříjmových skupin na trhu práce z pohledu úrovně mezd a mzdových 

nerovností, a to dle vybraných osobnostních a firemních charakteristik, a zjištěn jejich vliv na 

diferenciaci mezd.  

 Jak bylo uvedeno výše, nízkopříjmové skupiny nemají na trhu práce jednoduché 

postavení, a to zvláště v posledních letech, kdy se jejich mzdový vývoj odtrhává  

od ekonomického vývoje, zejména vývoje cen, a nůžky mezi nimi a vysokopříjmovými 

skupinami obyvatel, jejichž výdělky poměrně výrazně rostou, se neustále rozvírají.  Tyto 

osoby se dostávají na hranici chudoby, kterou lze chápat jako hranici pro vymezení 

                                                             
44 Funkcionální důležitost bývá velice často vymezována vnímanou prestiží ve společnosti. Rozmístění osob  

do funkcí a pozic deformují mocensko-politické, stavovské, příbuzenské, etnické a jiné vlivy, viz Kapr (1967).  
45 Vytváření hierarchie profesí podle společenské prestiže je obtížná záležitost, kterou lze zkoumat pomocí 

výzkumů sociální stratifikace (např. výzkumem veřejného mínění). Jak uvádí Kapr (1967), lze tak získat pouze 

měkká data, při jejichž srovnání je třeba zachovat jistou opatrnost, jelikož stejné hodnocení může mít v důsledku 

různých kulturních i sociálních podmínek různé důvody. Rozdíly v hierarchii mohou být odrazem rozdílné 

organizace sociálního života, kultury, tradic, hodnotových systémů apod. 
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nízkopříjmových osob na trhu práce. Aby bylo možné blíže se zaměřit na tyto osoby, je nutné 

vymezit tuto skupinu osob, což nabídne následující kapitola. 

1.2.1 Hranice pro vymezení nízkopříjmových osob  

 Je velmi podstatné definovat, koho lze považovat za nízkopříjmové osoby. Samotná 

definice totiž ovlivňuje velikost a složení této skupiny obyvatelstva, stejně tak jako možné 

intervence směrem k řešení jejich potřeb, viz Acs, Phillips and McKenzie (2001). Obecně 

však platí, že je mezinárodní institucí nebo samotnými státy stanovena hranice příjmové 

chudoby (v peněžním vyjádření) a osoby pod touto hranicí jsou označovány  

za nízkopříjmové.  

 Eurostat ve svých statistikách vychází z definice nízkopříjmových pracovníků 

stanovené na základě hranice příjmové chudoby (Low Income Threshold), a to v poměru 

k životnímu standardu ve společnosti, ve které jednotlivec žije. V kontextu Laekenských 

indikátorů chudoby a sociálního vyloučení
46

, viz Council of the European Union (2001), jsou 

za chudé, resp. nízkopříjmové osoby považováni lidé v domácnostech s příjmy pod 60 % 

národního ekvivalentního mediánového příjmu na spotřební jednotku. Ekvivalentní příjem je 

zde chápán jako celkový disponibilní příjem domácnosti ve vztahu k počtu jejich členů, 

přičemž se zohledňuje velikost a složení domácnosti.
47

  Tento ukazatel bývá doplňován ještě 

40% a 70% hranicí mediánového příjmu. Často bývá stanovován pro různé skupiny 

v závislosti na pohlaví, věku, ekonomické aktivitě, typu bydlení i typu domácnosti. Český 

statistický úřad doplňuje tato data ještě o další Laekenský indikátor – o údaj relativního 

propadu příjmů osob ohrožených chudobou k hranici chudoby (relative median low income 

gap). Dle dostupných čísel patří ČR mezi země s jednou z nejnižších měr rizika chudoby 

v celé Evropské unii, viz Sirovátka, Kofroň a Jahoda (2011). 

 Mezi Laekenské indikátory patří také ukazatel míry chudoby vypočtený z příjmů  

po přijetí transferových plateb v závislosti na věku, pohlaví, ekonomické aktivitě, typu 

domácnosti, vlastnictví bytu, dále koeficient příjmové nerovnosti S80/S20 (podíl prvního  

a posledního kvintilu), míra dlouhodobé chudoby, ale i sekundární ukazatele. Jsou jimi např. 

rozptyl chudoby kolem její hranice, míra chudoby vztažená k určitému datu, Giniho 

                                                             
46 Laekenské indikátory obsahují 18 ukazatelů, pomocí kterých EU monitoruje chudobu a sociální vyloučení. 

Byly schváleny v roce 2001 Evropskou radou v Laekenu.  
47 Eurostat využívá modifikovanou stupnici spotřebních jednotek OECD, kdy přiřazuje první dospělé osobě 

v domácnosti váhu 1, dalším osobám starším 13 let váhu 0,5 a dětem do 13 let věku včetně váhu 0,3, viz 

Sirovátka, Kofroň a Jahoda (2011). 
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koeficient a další, viz Laekenské indikátory chudoby a sociálního vyloučení uveřejněné  

v Council of the European Union (2001).  

 Rozdíl mezi koeficientem příjmové nerovnosti S80/S20 a Giniho koeficientem je 

především v tom, že poměr kvintilů charakterizuje jen nerovnost mezi nejchudší a nejbohatší 

příjmovou skupinou, zatímco Giniho koeficient zahrnuje distribuci příjmů napříč celou 

společností. Jak uvádí Sirovátka, Kofroň, Rákoczyová, Hora a Trbola (2005, s. 30),  

„pro evropské země zpravidla platí, že oba indikátory spolu vzájemně korespondují a oba 

indikují stejný rozsah nerovností. Země s vysokou mírou chudoby vykazují vysokou míru 

příjmových nerovností – jejich nejvyšší příjmový kvintil disponuje příjmem 4,5 až 

6,5násobně vyšším než nejchudší pětina populace a Gini koeficient dosahuje hodnot nad 30
48

. 

Naopak země s nízkou mírou chudoby, včetně České republiky
49

, vykazují nízkou míru 

nerovností... V některých zemích se však oba ukazatele příjmových nerovností výrazně 

odlišují: například na Slovensku je vysoký poměr S80/S20 doprovázen velmi nízkou 

hodnotou Gini koeficientu.“ Příloha č. 2 prezentuje hodnoty Giniho koeficientu pro státy 

OECD. ČR patří k zemím s nízkou mírou příjmové nerovnosti. Koeficient pro rok 2010 byl 

0,26.  

 Jinou hranici pro vymezení nízkopříjmových osob na trhu práce nabízí Organizace  

pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Ta definovala nízkopříjmové jedince jako osoby, 

jejichž hodinová mzda je pod úrovní dvou třetin národní hrubé mediánové hodinové mzdy 

všech zaměstnanců pracujících na plný úvazek, viz např. Lawton and Pennycook (2013). Tato 

hranice pro vymezení nízkopříjmových osob na trhu práce dle OECD bude použita 

v empirické části práce. 

 Někteří ekonomové považují tuto hranici pro vymezení nízkopříjmových obyvatel  

za příliš nízkou. Existuje totiž mnoho lidí s příjmy nad touto hranicí, kteří se potýkají 

s finančními obtížemi a mnoho z nich má nárok na pomoc ze strany státu (např. formou 

sociální podpory). Až osoby nad hranicí 200 % oficiální národní hranice chudoby nepociťují 

tyto obtíže. Proto je v některých empirických studiích (např. Schwarz and Volgy (1992), 

Schiller (1994) apod.) hranice pro vymezení nízkopříjmového obyvatelstva nastavena ve výši 

155 % oficiální národní hranice chudoby. Jiní autoři pracují s hranicí 150% hranicí chudoby, 

např. Kim (1998).  

                                                             
48 Giniho koeficient má podobu indexu v rozmezí 0 až 1. Někteří autoři však pro rozšíření škály tohoto 

indikátoru používají rozmezí 0-100.  
49 Jak ukazuje Strategie sociálního začleňování 2014-2020 (2014), podíl osob ohrožených chudobou nebo 

sociálním vyloučením v ČR činil v roce 2012 15,4 %, což je 1 580 tis. osob. Průměr EU 28 byl 24,8 %.  
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 Klein and Rones (1989), Gardner and Herz (1992) a Hale (1997) publikující pod U. S. 

Bureau of Labor Statistics považují za nízkopříjmové osoby takové pracovníky, jejichž příjem 

domácnosti (family´s income) je pod úrovní federální hranice chudoby, a zároveň kteří pracují 

nebo hledají práci nejméně 27 týdnů v posledním kalendářním roce.  

 Definice nízkopříjmových pracovníků na trhu práce mají úzkou souvislost 

s problematikou chudoby obyvatel. Je však nutné rozlišovat mezi hranicí zákonné chudoby, 

kterou může být např. výše životního minima jednotlivce, a hranicí subjektivní chudoby, která 

vychází z potřeb jednotlivce. Vedle těchto ukazatelů existuje ještě individuální pocit chudoby, 

kdy osoby určí, zda se cítí být se svým příjmem pod hranicí chudoby. 

 Berthould (2004) nebo také Dennis and Guio (2003) uvádí, že údaje o subjektivní 

chudobě ukazují, že je velmi problematické posuzovat chudobu obyvatel pouze podle 

příjmových charakteristik. V postkomunistických zemích je příjmové rozložení více ploché 

než ve většině evropských zemí. Navíc je značně kumulované k mediánu. „Na druhé straně je 

celková kupní síla příjmů mnohem nižší než ve „starých“ zemích EU a navíc dochází 

k dynamickému pohybu životních nákladů, zejména v oblasti bydlení: tím se deprivace 

spojená s nižšími příjmy zesiluje.“, viz Sirovátka, Kofroň, Rákoczyová, Hora a Trbola (2005, 

s. 17).   

 Brandt (2003) ve svém příspěvku přebírá tvrzení amerického „The Economy Policy 

Institute“ a uvádí, že přibližně čtvrtina amerických pracovníků vydělává pod stanovenou 

hranicí chudoby.
50

 Jedná se zejména o osoby s nízkou hodinovou mzdou v rámci dočasných  

a krátce trvajících zaměstnání, mnohdy bez jakýchkoliv benefitů. Ty mají u déle trvajících 

zaměstnání podstatný vliv na výši výdělků. Z tohoto pohledu je velice důležité si 

připomenout, které osoby se mezi nízkopříjmovými skupinami na trhu práce velmi často 

objevují a jaké je jejich obvyklé chování na trhu práce. 

1.2.2 Postavení nízkopříjmových osob na trhu práce 

 Jak ukazuje Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 (2014), podíl osob 

ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením (tj. podíl osob, které mají disponibilní 

příjem pod hranicí chudoby, nebo zažívají silnou materiální deprivaci nebo žijí 

v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou) činil v roce 2012 v ČR 15,4 %, což je 

1 580 tis. osob, čímž se ČR dlouhodobě řadí mezi státy s nejnižší hodnotou ukazatele.
51

  ČR 

se také dlouhodobě řadí mezi státy EU s nejnižší mírou příjmové chudoby, která dosáhla 

                                                             
50 Mezi těmito osobami převažují především ženy a osoby barevné pleti. 
51 Průměr EU 28 byl 24,8 %. 
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v roce 2012 9,6 %.
52

 Jedná se o podíl osob žijících v domácnostech, jejichž příjem je nižší než 

60 % mediánu vyrovnaného disponibilního příjmu na spotřební jednotku.
53

 V případě, že by 

byla hranice na 70 % mediánu, pak by byla míra ohrožení chudobou 16,6 %. 

 „Počet osob ohrožených chudobou
54

, jejichž příjem nedosáhl v ČR hranice příjmové 

chudoby (téměř 115 tis. Kč v roce 2012 na spotřební jednotku, tj. 9 680,- Kč za měsíc) činil 

990 tis. Z uvedeného počtu bylo 256,6 tis. dětí do 17 let, 633,5 tis. osob ve věku 18 – 64 let  

a 100,2 tis. osob nad 65 let. Míra chudoby (z celkového počtu osob příslušné věkové 

kategorie) dosáhla u dětí do 17 let 13,9 %, u osob ve věku 18 – 64 let 9,3 % (ve věkové 

skupině 18 – 24 let 13,4 %) a u osob ve věku nad 65 let 6,0 %. Žen bylo ohroženo chudobou 

10,5 %, zatímco mužů 8,7 %. Z hlediska úrovně dosaženého vzdělání jsou chudobou 

ohroženy zejména osoby s jeho nízkou úrovní - 30,7 %, ve střední úrovni cca 10,0 %  

a s vysokou úrovní jen 2,6 % lidí. Nejvyšší míru příjmové chudoby vykazují kraje s nejvyšší 

nezaměstnaností – v Ústeckém kraji 16,0 % a v Moravskoslezském kraji 14,7 %, 

nejpříznivější situace je naopak v Plzeňském kraji (5,7 %) a v hl. m. Praze (6,2 %).“,  

viz Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 (2014, s. 8). 

 Míra chudoby je v ČR dlouhodobě výrazně ovlivňována sociálními transfery. V roce 

2012 bylo před poskytnutím těchto transferů ohroženo chudobou 38,1 % obyvatel, po jejich 

vyplacení jen 9,6 %, viz graf 1.8.  

 

Graf 1.8  Míra chudoby v České republice ve vztahu k sociálním transferům (v %) 

 

Zdroj: Strategie sociálního začleňování 2014-2012 (2014). 

                                                             
52 Průměr EU 28 byl 17,0 %.  
53 Viz kapitola 1.2.1Hranice pro vymezení nízkopříjmových osob na trhu práce. 
54 Chudým osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením má být nápomocný systém pomoci v hmotné 

nouzi, kde rozhodující úlohu plní životní minimum, blíže viz Zákon č. 111/2003 S., o pomoci v hmotné nouzi, 

ve znění pozdějších předpisů. Jeho výše může vláda měnit, pokud vzroste index spotřebitelských cen minimálně 

o 5 %.  
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 V dnešní konzumní společnosti je nedostatek finančních prostředků velmi citlivě 

vnímán, jelikož člověk si svou spotřebou potvrzuje své společenské postavení. Nízkopříjmové 

skupiny osob na trhu práce snadněji ztrácejí zaměstnání než jiné, z čehož vyplývá, že riziko 

ztráty zaměstnání, resp. nezaměstnanosti není ve společnosti náhodně distribuováno.  

 Určité profesní a jinak sociálně definované kategorie osob na trhu práce jsou 

vystaveny většímu riziku ztráty zaměstnání, vzniku nezaměstnanosti a jejímu dlouhému 

trvání. Lidé z těchto rizikových kategorií ve srovnání se zbytkem populace častěji zakouší 

opakovanou nezaměstnanost. Jsou vystaveni většímu riziku, že nově získanou, byť hůře 

placenou práci brzy ztratí, viz Mareš (1998). Jak prezentuje Strategie sociálního začleňování 

2014-2020 (2014), téměř polovina nezaměstnaných osob je ohrožena chudobou (v roce 2012 

to bylo v ČR 46,7 %). Na základě těchto tvrzení, která se opírají o řadu expertních analýz, 

např. Kotíková (2003), lze považovat za rizikové skupiny osob na trhu práce, které zastávají 

málo placené profese (bez ohledu na regionální odlišnosti) osoby bez kvalifikace, absolventy 

škol, mladé osoby do 25 let věku, vyšší věkové kategorie (zvláště v předdůchodovém věku), 

ženy (zvláště vracející se po mateřské nebo rodičovské dovolené a ženy samoživitelky), 

mentálně a fyzicky handicapované osoby, členy etnických a národnostních menšin, osoby 

pečující o malé děti, osoby s nízkou pracovní mobilitou, osoby bydlící v okrajových částech 

okresů s omezenou dopravní obslužností a osoby společensky nepřizpůsobivé, kterými jsou 

např. osoby propuštěné z výkonu trestu, závislé na návykových látkách apod. Tyto osoby se 

nacházejí převážně na sekundárním trhu práce
55

, který je spojován s hůře placeným 

zaměstnáním a často nejistou budoucností. 

 Nízké výdělky mohou příjemce důchodu dovést do ekonomických obtíží, jelikož jdou 

ruku v ruce s nízkou životní úrovní. Kromě toho vedou ke vzniku sociálních a někdy též 

psychologických problémů, viz např. Buchtová a kol. (2002) apod. Někdy se v této souvislosti 

hovoří také o politických problémech, protože lidé na okraji pracovního trhu mohou výrazněji 

měnit své politické názory a sympatie k jednotlivým politickým stranám. Často jsou přístupni 

argumentům levicových i pravicových extremistických proudů. Zvláště pro ekonomiku 

s vysokou mírou nezaměstnanosti může být příslib lépe placených zaměstnání a zvyšování 

minimální mzdy vysoce účinným politickým lákadlem, viz Mareš (1998).  

 Zejména v posledních letech se zvyšuje mzdová nerovnost mezi nejchudšími  

a nejbohatšími pracovníky. Jak bylo uvedeno v kapitole 1.2, příčiny je možné hledat 

v historických souvislostech, kdy byly mzdy uměle drženy, aby se mzdové nerovnosti 

                                                             
55 Viz kapitola 1.1.4.1 Teorie duálního trhu práce.  
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prakticky nevyskytovaly. To je opačný trend, než jaký v té době zažívaly země západní 

Evropy.  

 Českému trhu práce stejně jako zahraničním pracovním trhům se nevyhnula segregace 

nízkopříjmových pracovníků do určitých profesí, viz Jurajda (2004). Školství a zdravotnictví 

je dominantním zaměstnavatelem žen, naopak např. ve stavebnictví a jiných technických 

oborech se výrazně profilují muži. Je to dáno zejména rolí žen a mužů v rodině a společnosti, 

společenským vnímáním, vlastními preferencemi, fyzickou zdatností apod.
56

 Z pohledu 

zaměstnání v profesi prodavačů a administrativních pracovníků dominují ženy. Manažerské  

a vysoké posty kladoucí důraz na časovou flexibilitu jsou obsazovány zejména muži.  

 Na postavení nízkopříjmových pracovníků na českém trhu práce rozhodně nepřispívají 

některá opatření hospodářské politiky zavedená v nedávné době. Příkladem může být reforma 

daňového systému účinná od roku 2008, kdy došlo ke změně zdanění fyzických osob 

z progresivního na jednotnou sazbu daně.
57

 Pracovníkům s nejnižšími příjmy se daňová sazba 

zvýšila z 12 % na 15 %, nejbohatším pracovníkům se naopak sazba poměrně výrazně snížila, 

čímž se narušila sociální koheze a pomyslné nůžky mezi nízkopříjmovými  

a vysokopříjmovými pracovníky se ještě více rozevřely.
58

  

 Jak je uvedeno v dokumentu Ministerstva práce a sociálních věcí (2013, s. 66),  „příliš 

velké sociální rozdíly ve společnosti jsou spojeny nejen s neefektivní alokací disponibilních 

lidských zdrojů, ale rovněž s křehkostí vnitřní integrity území. Neřešení problémů spojených 

se sociálním vyloučením stimuluje dobrovolné separační procesy bohatší části populace  

a nedobrovolné segregační procesy chudší části populace. Důsledkem je růst územních 

disparit, a to jak na regionální, tak na místní úrovni. Vznikají tak sociálně problémové regiony 

a sociálně problémové lokality charakteristické dlouhodobou nezaměstnaností, předlužením, 

nízkým vzděláním a kvalifikací jejich obyvatel doprovázené špatným zdravotním stavem 

obyvatel a zvýšenou kriminalitou.“ 

 Vzhledem k poměrně vysokým nákladům na dopravu (zejména na dojíždění  

za vzdálenějším zaměstnáním), nákladům na bydlení a situaci s byty, růstu cen potravin, které 

tvoří podstatnou část výdajů nízkopříjmových osob, mají tito pracovníci velmi omezenou 

možnost získat lépe placené zaměstnání ve vzdálenější lokalitě. Jmenované faktory způsobují, 

že pracovníci jsou často vnějšími okolnostmi donuceni přijmout hůře placenou práci v místě 

                                                             
56 Viz kapitola 1.1.3 Teorie diskriminace. 
57 Významným argumentem pro změnu bylo stabilizování veřejných rozpočtů, pozitivní dopad na tempo růstu 

ekonomiky a přiblížení se standardům EU. 
58 Byly také zavedeny nezdanitelné části základu daně a slevy na dani, které zvýhodňovaly právě nízkopříjmové 

pracovníky.  
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bydliště, než jaká se jim nabízí např. za hranicemi jejich kraje. Tento problém je ještě 

umocněn, pokud se domácnost potýká se zadlužeností. Trh práce tak postrádá pružnost. 

 Pokud se nízkopříjmový pracovník stane nezaměstnaným, mnohdy je jeho jediným 

východiskem přijmout hůře placenou práci, která neklade požadavky na jeho kvalifikaci  

a jazykové a měkké dovednosti, které jsou v dnešním globalizovaném světě téměř nutností. 

Proto často vykonávají rutinní práci, která neklade důraz na jejich odbornost a neumožňuje 

prakticky žádný kariérní růst. Ten by připadal v úvahu jedině tehdy, pokud by pracovníci 

zvýšili svou přitažlivost pro zaměstnavatele a mohli nabízet svou práci v jiných lépe 

placených profesích, které jdou ruku v ruce s pracovníkovou odborností, přebíranou 

zodpovědností, měkkými dovednostmi, znalostí cizího jazyka, kvalifikací, apod. Byla by tak 

umožněna meziprofesní mobilita. Tato možnost pro většinu nízkopříjmových pracovníků 

nepřipadá v úvahu z důvodu omezení v podobě vlastního potenciálu. V tom případě budou 

nízkopříjmovou profesi zastávat po celý život, budou v ní jakoby „polapeni“, resp. 

„uzamčeni“.  Na druhé straně je nutné zmínit, že pro jiné pracovníky je nízkopříjmová profese 

pouze dočasnou záležitostí, tzv. „odrazovým můstkem“ k lépe placeným profesím, ke kterým 

se bez předchozí pracovní zkušenosti nedostanou.  

 Nízkopříjmoví pracovníci mají na trhu práce sníženou uplatnitelnost. Z důvodu 

obtížných vnějších okolností mají mnohdy velmi omezené možnosti pro řešení vlastní situace.  

Jelikož je velká část těchto pracovníků z řad rizikových skupin na trhu práce, kterým je 

věnována zvýšená péče, jsou na ně uplatňovány nástroje aktivitní politiky zaměstnanosti, 

zejména rekvalifikační kurzy u zaměstnavatele. Vhodnou alternativou mohou být školení, 

různé tréninkové a jazykové kurzy, díky kterým mohou pracovníci nabízet svou práci  

i v jiných profesích.
59

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59 Více viz kapitola 5 Doporučení. 
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2 Metody měření diferenciace mezd 

 Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, příchod nového ekonomického systému 

znamenal naprostý obrat ve mzdovém vývoji, rozpětí mezd i mzdových nerovnostech mezi 

nízkopříjmovými a vysokopříjmovými skupinami osob na trhu práce. To podporuje 

myšlenku, že je žádoucí sledovat kromě úrovně mezd také mzdové nerovnosti, resp. 

diferenciace mezd mezi odvětvími, profesemi a dalšími charakteristikami. Proto tato kapitola 

nabídne přehled široké škály metod, jak měřit rozdíly ve mzdách a mzdové nerovnosti. 

Rovněž bude sledována problematika utváření mezd a jejich diferenciace ve vztahu 

k determinantám mezd.  

 Díky této kapitole bude možné vybrat ty nejvhodnější metody vedoucí k naplnění cíle 

práce a ověření stanovených hypotéz, které tvrdí, že „s odborností a složitostí vykonávané 

práce roste mzdové ohodnocení i mzdová nerovnost uvnitř profesí
60

“ a že „lidský kapitál hraje 

u nízkopříjmových osob na trhu práce jen malou roli
61

“. 

 Na rozdělení příjmů ve společnosti, resp. diferenciaci mezd působí mnoho faktorů. 

Řada faktorů má tržní charakter, jiné se odvíjí od nastavení fiskální a sociální politiky státu, 

určení hranice chudoby, od ní odvíjející se míry úspor apod. Díky měření mzdových 

nerovností, resp. diferenciace mezd je možné provádět hlubší analýzy odměňování 

pracovníků. Ty mohou sloužit např. jako podklady pro koncipování nástrojů hospodářské 

politiky, zejména při stanovení výše minimální mzdy, a tvorbu systému sociálního 

zabezpečení. Z tohoto pohledu se jeví využití exaktnějších metod zkoumání jako efektivnější, 

jelikož poskytne komplexnější pohled na tuto problematiku. To umožňuje detailnější 

hodnocení mzdových nerovností. 

 Při zkoumání příjmové nerovnosti ve společnosti je potřeba zajistit, aby výše příjmů 

byla srovnatelná. Příjmy domácností je nutné brát ve vztahu k jejich předpokládaným 

potřebám i jejich složení z hlediska jedinců. Při srovnání příjmů rozdílných domácností  

a zohlednění výše uvedených faktorů jsou používány tzv. ekvivalenční stupnice, které umožní 

přepočet příjmů srovnatelných domácností.
62

   

 V práci budou využity univerzální metody zkoumání. Teoretické předpoklady  

o utváření mezd budou na základě empirických zkoumání za pomoci deduktivní metody 

                                                             
60 Platnost této hypotézy bude ověřena standardními statistickými metodami - metodami analýzy příjmových 

nerovností (např. křivka příjmového rozdělení, Lorenzova křivka, Giniho koeficient, kvantilové míry aj). 
61 Platnost této hypotézy bude ověřena pomocí regresní analýzy mzdových determinant s využitím metody 

nejmenších čtverců.  
62 Viz např. kapitola 1.2.1 a hranice chudoby stanovená EU ve výši příjmů pod 60 % národního ekvivalentního 

mediánového příjmu na spotřební jednotku. 
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zkoumání buď potvrzeny, nebo vyvráceny. Rovněž bude využita induktivní metoda 

zkoumání, která umožní z konkrétních zjištěných tvrzení o diferenciaci mezd usuzovat obecné 

závěry. Díky historické metodě bude možné na utváření mezd nahlížet i v historických 

souvislostech. V teoretické kapitole bude představen vývoj názorů a postojů k utváření mezd 

v čase včetně zachycení vnitřních souvislostí. Velký důraz bude kladem na metodu analýzy, 

díky které bude možné rozložit problematiku mezd na dílčí klíčové problémy a následně 

prozkoumávat jejich podstatu a zákonitosti. Na zjištění vzešlá z tohoto zkoumání bude 

uplatněna metoda syntézy, kdy budou na základě výchozích zjištění formulovány závěry,  

viz Ochrana (2009).  

 Kromě obecných metod zkoumání budou v dizertační práci využity exaktní metody 

zkoumání. Bude se jednat o statistické a ekonometrické metody zkoumání. Autorka tyto 

metody dále rozčlenila na „prosté metody měření diferenciace mezd“ (např. metoda 

komparativní analýzy, metoda deskriptivní analýzy). Ty nevyžadují tak širokou datovou 

základnu a jejich výpočet je jednodušší. Kromě nich budou představeny „složitější 

matematické metody měření diferenciace mezd“ (např. metoda korelační a regresní 

analýzy). Exaktní metody zkoumání jsou blíže popsány v následujících podkapitolách. 

Kapitola věnovaná metodám zkoumání může posloužit jako metodická příručka  

při analyzování mzdových rozdílů. 

2.1 Prosté metody měření diferenciace mezd 

 Jedním z přístupů, jak měřit rozdíly ve mzdách, je měření pomocí prostých 

(jednoduchých) metod. Prostřednictvím těchto metod se získají základní informace  

o diferenciacích ve mzdách. Tyto metody nevyžadují znalost konkrétní struktury mezd a výše 

výdělků podle zvolených charakteristik. Následující podkapitoly poskytnou informace  

o těchto prostých metodách měření diferenciace mezd a jejich interpretacích ve vztahu k výši 

výdělků nebo rozdílům ve mzdách. 

2.1.1 Míry centrální tendence a míry rozptýlenosti 

 Při zkoumání diferenciace mezd se využívá řada statistických charakteristik. 

Komparace těchto charakteristik vychází z předpokladu, že příjmy obyvatelstva se od sebe liší 

(není dosahována příjmová rovnost), tudíž se musí lišit i tyto charakteristiky, viz Hendl 

(2009). Nejčastěji jsou mezi sebou porovnávány míry centrální tendence jako střední 
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hodnota (zde chápána jako průměrná hodnota), medián, modus
63

, střed variačního intervalu aj. 

Dále se sledují charakteristiky rozptýlenosti jako délka variačního intervalu, rozptyl, 

směrodatná odchylka apod.
64

  

 Střední hodnota výdělků (chápána ve smyslu průměrné mzdy či platu) je nejběžnější 

mírou středu rozložení četností dat a hodí se především pro symetrická rozdělení dat. Tato 

charakteristika je značně citlivá na odlehlé (nebo též extrémní) hodnoty výdělků malé skupiny 

příjemců mezd s velmi vysokými výdělky, a tudíž ztrácí vypovídací schopnost o mzdové 

úrovni běžného zaměstnance. Proto je pro sledování diferenciace mezd a platů vhodnější 

mediánová hodnota výdělků, tedy hodnota výdělku prostředního zaměstnance, jehož 

výdělek se nachází uprostřed vzestupně uspořádaného souboru dat. Tato hodnota není 

ovlivněna odlehlými pozorováními. Velice často se však při zkoumání diferenciace mezd 

využívá komparace průměrné a mediánové hodnoty výdělku. Rozdíl mezi mediánovou 

hodnotou výdělku a průměrným výdělkem vypovídá o tom, zda je rozdělení mezd zešikmené 

(asymetrie dat) nebo se blíží normálnímu rozdělení. Čím je jejich rozdíl vyšší, tím méně 

vypovídá střední hodnota výdělků o průměrných výdělcích celé populace (resp. výběrového 

souboru) neboli běžného zaměstnance. 

 Tyto zmíněné charakteristiky však poukazují na nejčastější hodnoty výdělků  

ve sledovaném souboru, avšak nepřihlíží na rozptýlenost dat. Proto jsou doplňovány mírami 

rozptýlenosti, které jsou hojně využívané při zkoumání diferenciace mezd. Řadí se mezi ně 

ukazatel délky variačního intervalu (variační rozpětí), viz Hindls, Hronová a Seger (2002).  

Jeho velká nevýhoda je však v tom, že je velice citlivý vůči odlehlým hodnotám, proto je  

při zkoumání diferenciace mezd využíván jen zřídka. Na rozdíl od délky variačního rozpětí 

jsou při výpočtu dalších charakteristik – rozptylu a směrodatné odchylky uvažována veškerá 

dostupná data. Obě charakteristiky měří rozptýlenost dat kolem střední hodnoty výdělků. 

Podle Hendla (2009) je nevýhoda v tom, že směrodatná odchylka se v případě extrémních 

výdělků výrazně zvyšuje a v případě silně zešikmených dat neposkytuje relevantní informace 

o rozptýlenosti sledovaných dat.
65

 Při měření mzdové diferenciace se může uplatnit i další 

míra rozptýlenosti – variační koeficient (koeficient variace), který sice není typickým 

ukazatelem pro měření diferenciací ve výdělcích mezi jednotlivci, avšak dle Hančlové, Kaly, 

                                                             
63 Viz též kapitola 2.1.5 Křivka příjmového rozložení a ji doplňující míry tvaru rozložení dat. 
64 Dalšími číselnými statistikami jsou např. charakteristiky šikmosti a špičatosti rozložení dat, viz kapitola 2.1.5.  
65 Z tohoto důvodu jsou hojně využívanými charakteristikami kvantilové míry, viz kapitola 2.1.2 Kvantilové 

míry a jejich odvozené ukazatele. 
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Rievajové a Šimka (2002) ukazuje na homogenitu či heterogenitu daného souboru (např. 

v čase).
66

  

2.1.2 Kvantilové míry a jejich odvozené ukazatele 

 Při zkoumání diferenciace výdělků lze rovněž vycházet z kvantilových měr 

(charakteristik polohy). Kvantilové hodnoty (podle Hendla (2009) též empirické kvantily) 

udávají relativní podíl sledovaných dat, která se nachází pod daným empirickým kvantilem. 

Díky tomuto lze porovnávat kvantilové hodnoty, které rozdělují uspořádaný soubor výdělků 

na několik zhruba stejně velkých částí. Pokud se seřadí mzdy jednotlivců vzestupně od 

nejnižší po nejvyšší, je možno určit hodnoty (kvantily) odpovídající každému n-tému 

příjemci. Nejběžnější jsou decilové ukazatele, rozdělující soubor na desetiny, a kvartilové 

ukazatele, rozdělující soubor na čtyři stejně velké části. U decilových ukazatelů udává první 

decil D1 hodnotu, pod kterou leží 10 % nejnižších příjmů. Naopak devátý decil D9 je 

hodnota, nad kterou leží 10 % nejvyšších výdělků. Obdobně je tomu u kvartilů, kdy první 

kvartil Q1 je hodnota, pod kterou leží 25 % nejnižších hodnot, třetí kvartil Q3 je hodnota,  

nad kterou leží 25 % nejvyšších výdělků. Na stejném principu jsou postaveny také 

percentilové ukazatele rozdělující soubor na sto částí. Jak uvádí např. Hrach (2005), mezi 

percentily a kvartily lze nalézt jistou souvislost. Hodnota prvního kvartilu odpovídá 25. 

percentilu, hodnota druhého kvartilu odpovídá 50. percentilu neboli také mediánové hodnotě. 

Třetímu kvartilu pak odpovídá hodnota 75. percentilu. Pro zkoumání diferenciace mezd je 

rovněž vhodné sledovat interkvartilové rozpětí Q3 – Q1, které je charakteristikou 

rozptýlenosti. V oblasti mezi těmito kvartily se nachází 50 % mezd. Tento ukazatel je vhodný 

pro měření diferenciací mezd i z toho důvodu, že není (např. na rozdíl od směrodatné 

odchylky nebo průměrné hodnoty) tolik citlivý na odlehlé hodnoty výdělků. 

 Některé z těchto statistických charakteristik jsou využívány při tvorbě box-plotu
67

, 

kde se na výdělcích vyšetřují statistické charakteristiky jako kvartily, minimální a maximální 

hodnoty, medián či odlehlé a extrémní hodnoty. Díky těmto ukazatelům lze posoudit centrální 

tendenci, rozptýlenost datového souboru, ale i zešikmení nebo přítomnost odlehlých hodnot 

(outliers). Jak ukazuje Graf 2.1, krabička (box) obsahuje 50 % dat. Mediánová hodnota 

výdělků ji rozděluje na dvě části, horní hrana je daná třetím kvartilem Q3, dolní je určena 

prvním kvartilem Q1, viz Hindls, Hronová a Seger (2002).  Pokud je mediánová hodnota 

blízko jedné z horizontálních hran krabičky, rozdělení dat představující výdělky je zešikmené 

                                                             
66 Vypočítává se jako podíl směrodatné odchylky a průměrné hodnoty souboru. 
67 Hendl (2009) také uvádí označení krabicového diagramu s anténami, tykadly nebo vousy. 
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v opačném směru. Tento box-plot je využíván pro znázornění jedné množiny datového 

souboru, častěji se však využívá pro porovnání několika datových souborů, např.  

při porovnání výdělků mužů a žen, nebo porovnání výdělků mezi jednotlivými profesemi apod. 

 Existují však i ukazatele odvozené z některých těchto charakteristik, které rovněž měří 

výdělkové nerovnosti. Jedním z nich je decilový poměr (decile ratio) D9/D1
68

, který 

představuje podíl nejnižší hodnoty posledního decilu k nejvyšší hodnotě prvního decilu 

rozdělení mezd. Jeho výhodou je snadná dostupnost a mezinárodní srovnatelnost. Při výpočtu 

se však nebere v úvahu celý nejnižší a nejvyšší decil mezd, tedy souhrn příjmů 10 % 

nejnižších a zároveň nejvyšších příjemců mezd, viz Večerník (2001). Na obdobné logice je 

postaven ukazatel kvantilového poměru Q3/Q1. 

 

Graf 2.1 Box-plot  

    

Zdroj: Vlastní zpracování dle Hendl (2009). 

  

 Mezi Laekenské indikátory chudoby a sociálního vyloučení rovněž patří jeden 

odvozený ukazatel. Je jím koeficient příjmové nerovnosti (S80/S20), který je poměrem 

objemu příjmů 20 % nejbohatších osob ve společnosti k objemu příjmů 20 % nejchudších, 

tedy podílem prvního a posledního kvintilu, viz Council of the European Union (2001). Čím 

vyšší je hodnota tohoto koeficientu, tím vyšší jsou celkové příjmy 20 % nejbohatších  

v poměru ke stejnému procentu nejchudších.  

 Dalším ukazatelem je decilový rozdíl D9 – D1, který udává absolutní rozdíl mezi 

sledovanými decily. V zahraniční literatuře bývá tento ukazatel míry nerovnosti, který měří 

                                                             
68 V zahraniční literatuře bývá též označován jako „90/10 percentile ratio“. 
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mzdovou mezeru mezi pracovníkem, kterému odpovídá 90. percentil příjmového rozložení,  

a pracovníkem, jenž odpovídá 10. percentilu, označován jako „90-10 wage gap“. Obdobně 

lze měřit mzdovou mezeru mezi pracovníkem, kterému odpovídá 50. percentil mzdového 

rozložení (tzn. mediánový výdělek), a pracovníkem, kterému odpovídá 10. percentil („50-10 

wage gap“). Tento indikátor sleduje nerovnosti v odměňování mezi pracovníky 

odměňovanými mediánovou mzdou a pracovníky v nejnižší příjmové skupině, viz Borjas 

(2010). Míru nerovnosti v odměňování lze zachytit také poměrem mediánové a průměrné 

hodnoty, viz Šimek (2002). 

2.1.3 Lorenzova křivka a z ní odvozené ukazatele 

 Velice jednoduchý způsob měření mzdových nerovností je pomocí Lorenzovy 

křivky. Jednotlivé body na Lorenzově křivce představují kumulativní podíly příjmů (mezd) v 

% zpravidla značené na ose y, které odpovídají kumulativním podílům příjemců v % na ose x, 

viz Graf 2.2. Jak uvádí Borjas (2010), Lorenzova křivka prezentuje, jaké procento příjmů 

připadá danému procentu příjemců mezd.  

Pro sestrojení křivky je nutné rozdělit příjemce mezd, tedy domácnosti, do několika 

skupin podle úrovně jejich příjmů od nejnižších po nejvyšší. U každé příjmové skupiny se 

určí dolní mez intervalů Mj(d) a horní mez intervalů Mj(h), přičemž j označuje pořadí 

příjmové skupiny. Třídním znakem, který reprezentuje celý interval j-té příjmové skupiny, je 

mediánový výdělek   
̅̅ ̅. V krajních intervalech se při jeho výpočtu bere ohled na minimální 

příjmy a maximálně reálné dosažitelné příjmy. Následně se vypočítají podíly příjemců podle 

příslušných příjmových skupin pj a z nich pak kumulativní podíly příjemců mezd podle 

následujícího vzorce, které se při sestrojení Lorenzovy křivky nanášejí na osu y: 

 

                                                        (  )  ∑   
 
                                                               (2.1) 

 

kde k(pj) je kumulativní podíl příjemců v j-tém intervalu, n je počet příjmových intervalů, 

j označuje pořadí příjmové skupiny (intervalu), pj je podíl příjemců v příslušné j-té příjmové 

skupině. 

Na osu x se nanášejí kumulované podíly příjmů, součástí jejichž výpočtu jsou podíly 

příjmů jednotlivých příjmových skupin: 

 

                                 (
  ̅̅ ̅̅    

∑   ̅̅ ̅̅    
 
   

)  ∑
  ̅̅ ̅̅    

∑   ̅̅ ̅̅    
 
   

 
   ,                 (2.2) 
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kde  (
  ̅̅ ̅̅    

∑   ̅̅ ̅̅    
 
   

) je podíl příjmů j-té příjmové skupiny,  (
  ̅̅ ̅̅    

∑   ̅̅ ̅̅    
 
   

) je kumulativní podíl 

příjmů j-té příjmové skupiny,   
̅̅ ̅ je mediánový výdělek j-té příjmové skupiny, pj je podíl 

příjemců v příslušné j-té příjmové skupině, n je počet příjmových intervalů, j označuje pořadí 

příjmové skupiny (intervalu). 

Pokud by byli příjemci mezd rozděleni do čtyř skupin, pak by první kvartil zahrnoval 

čtvrtinu domácností s nejnižšími příjmy. Naopak čtvrtý kvartil by zahrnoval čtvrtinu 

domácností s nejvyššími příjmy. Pokud by však příjemci mezd byli rozděleni do pěti skupin, 

první kvintil by zahrnoval pětinu domácností s nejnižšími příjmy, naopak pátý kvintil by 

zahrnoval pětinu domácností s nejvyššími výdělky. Čím jsou příjemci mezd rozděleni do více 

skupin, tím se získají o výdělcích obyvatelstva přesnější údaje.  

 

Graf 2.2 Lorenzova křivka 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Borjas (2010). 

  

 Pokud by v ekonomice nebyly žádné nerovnosti v rozložení mezd, pak by Lorenzova 

křivka odpovídala diagonále, tzn. 10 % výdělků by získalo 10 % příjemců mezd, 20 % 

výdělků by připadalo na 20 % příjemců mezd, 40 % výdělků by obdrželo 40 % příjemců 

mezd atd. Tato křivka je nazývána Lorenzovou křivkou dokonalé rovnosti (křivka 

spravedlivého rozdělení pod úhlem 45° nebo též linie absolutní rovnosti). Druhým extrémním 

případem je Lorenzova křivka absolutní nerovnosti (linie absolutní nerovnosti), která 

prezentuje takové rozdělení důchodu ve společnosti, kdy veškerý důchod země vlastní jediná 

domácnost. Křivka by v tomto případně měla tvar zrcadlově převráceného písmene L.  

Ve skutečnosti se však Lorenzova křivka odklání od diagonály směrem dolů. Čím vyšší je 

nerovnoměrnost rozložení příjmů v populaci, tím je Lorenzova křivka od linie absolutní 
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rovnosti více odkloněna a stupeň nerovnosti v rozdělení výdělků je vyšší. Lorenzova křivka 

tedy umožňuje posoudit rozložení výdělků u nízkopříjmových i vysokopříjmových skupin. 

Podle Hančlové, Kaly, Rievajové a Šimka (2002) nevyžaduje konstrukce této křivky splnění 

předpokladu normality rozložení výdělků. Jelikož se jedná o statický ukazatel, při měření 

nerovností ve výdělcích pomocí Lorenzovy křivky v závislosti na čase nebo v prostoru je 

nutné sestrojit další Lorenzovy křivky a poté je komparovat a sledovat jejich „posun“. Je však 

nutné mít na paměti, že nelze hodnotit nerovnoměrnost při rozdělování výdělků u dvou zemí 

(regionů, nebo dvou časových období) pomocí Lorenzových křivek, které se protínají.  

 Z konstrukce Lorenzovy křivky vychází i další odvozené ukazatele. Jedním z nich je  

inverzní index Lorenzovy křivky (inverted index of the Lorenz function), který popisuje 

nerovnoměrnost rozložení příjmů na základě posouzení výdělkové nerovnosti v oblasti 

vysokých příjmů. Při výpočtu tohoto indikátoru se vychází z mediánové mzdy (respektive 

platu) v dané profesi Mo a sumy mediánových výdělků Mv, tj. polovinou součtu všech 

vyplácených mezd (příp. platů). Výpočet je následující: 

                                                   ,1
Mv

Mo
IL                                                               (2.3) 

kde IL představuje inverzní index Lorenzovy křivky, Mo představuje mediánovou mzdu 

(respektive plat), Mv představuje sumu mediánových výdělků. 

2.1.4 Giniho koeficient a z něj odvozené ukazatele 

 Lorenzova křivka zobrazuje pouze grafické zpracování nerovností v obdržených 

příjmech, resp. mzdách. Z tohoto důvodu bývá tento ukazatel doplněný ještě o číselné 

vyjádření nerovností ve výdělcích v podobě bezrozměrných ukazatelů míry koncentrace, 

jejichž hodnoty se pohybují od hodnoty 0, což signalizuje absolutní rovnost, do 1, což 

představuje absolutní nerovnost. Snad nejznámější z nich je Giniho koeficient. Jak uvádí 

Atkinson and Micklewright (1992, s. 25), matematická interpretace je následující: 

„dvojnásobek Giniho koeficientu je roven absolutnímu rozdílu mezi příjmy dvou jedinců 

(vyjádřeny pomocí průměrné mzdy), kteří jsou náhodně vybráni z populace“. Matematický 

zápis výpočtu Giniho koeficientu, který vychází z rozdělení příjemců mezd do stejně velkých 

skupin, je dle Hančlové, Kaly, Rievajové a Šimka (2002) nebo též Macka et al. (2002) 

následující: 

                          
∑ [  ( )   ( )] (  )    (  ) 

 
   

∑    ( )   ( )  
       (  ) 

                                   (2.4) 
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kde GK je Giniho koeficient, Mj(h) je horní mez intervalu pro j = 1, 2, …, n, Mj(d) je dolní 

mez intervalu pro j = 1, 2, …, n, pj je relativní četnost v j-tém intervalu pro j = 1, 2, …, n, 

k(pj) je kumulativní suma relativních četností až do j-tého intervalu. 

 Pokud jsou k dispozici také hodnoty mediánových výdělků, které odráží příjmy celé 

příslušné intervalové skupiny, pak lze Giniho koeficient
69

 dle Macka et al. (2002) vypočítat 

následovně: 

                                  
∑ [ ̅     ̅ ] (  )    (  ) 

 
   

 ̅
                          (2.5) 

GK je Giniho koeficient, n je počet příjmových intervalů, j označuje pořadí příjmové skupiny 

(intervalu), [ ̅     ̅ ] je diference intervalových průměrných příjmů, k(pj) je kumulativní 

podíl příjemců v j-tém intervalu,  ̅ je celkový průměrný příjem za všechny intervaly. 

 Giniho koeficient nabývá hodnot v intervalu od nuly do jedné, přičemž čím je hodnota 

bližší jedné, tím vyšší je nerovnost při rozdělování výdělků. Pokud je hodnota tohoto 

koeficientu rovna nule, pak je rozdělení výdělků ve společnosti absolutně rovné (odpovídá 

křivce absolutní rovnosti). Pokud je však hodnota Giniho koeficientu rovna jedné, pak toto 

rozdělení příjmů odpovídá Lorenzově křivce absolutní nerovnosti, viz Borjas (2010).
70

 Dle 

Hančlové, Kaly, Rievajové a Šimka (2002) se jedná o jeden z nejvhodnějších indikátorů 

měření příjmových nerovností, proto je hojně využíván pro mezinárodní komparaci výdělků.  

Měření je však problematické, jelikož vyžaduje komparovatelná data, tj. stejné vzorky dat,  

ze kterých se ukazatel vypočítává. 

 Z Giniho koeficientu je odvozený další ukazatel míry nerovnosti. Je jím cena 

nerovnosti (the price for inequality), která umožňuje posoudit nerovnost výdělků vyjádřenou 

Lorenzovou křivkou. Jak uvádí Šimek (2002), tento ukazatel je vhodný např. pro modelování 

odhadů růstu mezd v podnikatelském sektoru a platů v nepodnikatelském sektoru a jeho vliv 

na postavení různých příjmových skupin. Výpočet tohoto ukazatele vychází z Giniho 

koeficientu a má následující podobu: 

                                               ,100).1( GKCN                                                              (2.6) 

kde CN představuje cenu za mzdovou nerovnost, GK představuje Giniho koeficient. 

                                                             
69 Mnohem známější je však geometrická interpretace koeficientu. Giniho koeficient je vypočítán jako podíl 

plochy mezi Lorenzovou křivkou a linií absolutní rovnosti a plochou trojúhelníka pod touto linií rovnosti. 
70 Jak uvádí Borjas (2010), Giniho koeficient může být velice zavádějící, jelikož neuvažuje rozdělení výdělků 

v jednotlivých kvartilech (příp. kvintilech), jak je zobrazuje Lorenzova křivka. Tvar této křivky je opomíjen 

kvůli agregování vlastností křivky do jediného čísla představujícího tento koeficient. 
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2.1.5 Křivka příjmového rozdělení a ji doplňující míry tvaru rozložení dat 

Jiné grafické znázornění diferenciace mezd je pomocí křivky příjmového rozložení 

(the curve of income distribution).
71

 Křivka poukazuje na rozložení příjemců mezd podle 

skutečně dosahovaných výdělků. Zobrazuje, jaké procento příjemců mezd (vyobrazeno na ose 

y) získává výdělek určité výše (v peněžním vyjádření, vyobrazeno na ose x). Jak uvádí 

Hančlová, Kala, Rievajová and Šimek (2002), tvar křivky ukazuje na diferenciaci výdělků 

v jednotlivých výdělkových pásmech, na základě níž je možné hodnotit dynamiku růstu 

výdělků ve zvolených intervalech (např. v pásmech nejnižších, středních a vysokých 

výdělků). Tvar křivky umožňuje hodnotit také rozptyl výdělků a jejich odklon od normálního 

(Gaussova) rozdělení. K tomu slouží číselné charakteristiky míry tvaru rozložení dat – 

charakteristiky šikmosti a špičatosti. Charakteristika šikmosti popisuje, zda je rozložení 

výdělků v populaci symetrické, či protažené směrem ke kladným, nebo naopak záporným 

hodnotám (asymetrické rozložení výdělků). Pro rozložení mezd v populaci je typická 

pozitivně zešikmená křivka příjmového rozložení, která odráží skutečnost, že velké množství 

pracovníků vydělává relativně nízkou mzdu a pouze nepatrné množství pracovníků vydělává 

neúměrně vysoké mzdy.
72

 Křivka takového rozložení je zobrazena v Grafu 3.3. V tomto 

případě pak platí nerovnost modus < medián < střední hodnota.  

 

Grafu 2.3 Křivka příjmového rozložení  

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Hendl (2009). 

 

 Charakteristika špičatosti měří odchylku špičatosti zkoumaných dat od normálního 

rozdělení (v tomto případě by mělo normální rozdělení nulovou hodnotu). Nebo jinak řečeno 

– charakteristika špičatosti ukazuje, jak je rozložení dat nakumulováno kolem střední hodnoty 

                                                             
71 V práci jsou pro usnadnění zaměňovány pojmy „příjmové rozložení“, „výdělkové rozložení“ (earnings 

distribution) a „mzdové rozložení“ (wage distribution). 
72 Jak uvádí Borjas (2010), pozitivně zešikmená křivka mzdového rozložení je důsledkem investování  

do lidského kapitálu, které je ukončeno v době, kdy se mezní míra návratnosti investic rovná diskontní míře 

(stopping rule).  
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výdělků. Dle Hendla (2009) jsou u dat, které vytváří menší špičku (hodnota vyšší než nula), 

křivky příjmového rozložení označovány jako „platykurtické“, naopak špičatější křivky jako 

„leptokurtické“.  

Při detailnější analýze rozložení výdělků ve společnosti může posloužit také decilový 

koeficient šikmosti (deciles coefficient of obliquity). Jedná se o odvozenou číselnou 

charakteristiku polohy, na základě níž je možné mezi příjemci mezd uspořádanými od těch 

s nejnižšími mzdami po nejvyšší detekovat mzdové rozložení s nejvyšší příjmovou 

nerovností. Tato charakteristika poskytuje informace především o rozložení příjmů populace 

(resp. výběrového souboru), jejichž výdělky se nachází v blízkosti mediánové mzdy. Tento 

ukazatel vystupuje jako indikátor míry diferenciace výdělků a jeho vzorec je následující: 

   

                               Decilový koeficient šikmosti ,
)1(

)9(

DM

MD




                                      (2.7)

    

kde D9 představuje hodnotu devátého decilu, M představuje mediánovou hodnotu, D1 

představuje hodnotu prvního decilu. 

2.1.6 Další ukazatele měření diferenciace mezd 

 V rámci hospodářské politiky je také zmiňován index Robina Hooda. Jak uvádí 

Kennedy, Kawachi and Prothrow-Stith (1996), jeho hodnota udává, jaký podíl celkových 

příjmů je nutné přerozdělit od osob s nadprůměrnými výdělky směrem k osobám 

s podprůměrnými výdělky, aby byla ve společnosti dosažena rovnost v obdržených příjmech. 

Čím vyšší je hodnota tohoto indexu, tím méně je rozložení příjmů ve společnosti 

rovnostářské. Tento index je také znám pod pojmem „Pietriho poměr“ („Pietra ratio“). Jeho 

hodnota je ekvivalentní maximální vertikální vzdálenosti mezi skutečnou Lorenzovou křivkou 

a linií absolutní rovnosti.  

 Měření nerovností v obdržených příjmech lze uskutečnit také pomocí Atkinsonova 

indexu nerovnosti, jehož konstrukce vychází z rovnoměrně rozděleného příjmu yede (equally 

distributed equivalent), který zajistí stejnou úroveň společenského blahobytu jako současná 

nerovná distribuce příjmů (tzn. platí ∀i: yi = μ), viz Atkinson (1970).  Výpočet je následující: 

 

                                                          
    

 
,                                               (2.8) 

 

kde μ je průměrný příjem skupiny, a yede odpovídá následující rovnici: 
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                                             (
 

 
∑   

    
   ),                                                                   (2.9) 

 

kde xi je vyrovnaný příjem i-té skupiny, ε je parametr averze vůči nerovnosti a n je počet 

příjmových skupin.  

 Parametr averze vůči nerovnosti ε odráží empatii společnosti. Parametr se pohybuje  

od nuly, kdy je společnost zcela indiferentní k rozdělení příjmů ve společnosti, až do ∞, kdy 

se společnost zajímá výhradně o přerozdělení příjmů ve spodní části příjmového rozložení, 

resp. pouze jedince s nejnižším příjmem (společnost se tedy nezajímá o přerozdělování 

důchodu mezi nejbohatšími skupinami). V reálu nabývají hodnoty tohoto parametru od 0,5  

do 2,5. Čím více se bude průměrný příjem skupiny přibližovat rovnoměrně rozdělenému 

příjmu na osobu, tím bude hodnota Atkinsonova indexu nižší.
73

  

 Theilův index nesouladu je statistika postavená na geometrickém průměru podílů 

příjmů, pomocí níž lze posuzovat míru nerovnosti ve společnosti.
74

 Jeho konstrukce je 

následující: 

                                                           ∑ (
  

∑   
 
   

   
  

 ̅
) 

   ,                                            (2.10) 

kde xi je příjem i-té skupiny osob (příp. jedince),  ̅ je průměrný příjem ve společnosti, n je 

počet skupin osob. 

 V případě absolutní nivelizace příjmů ve společnosti je hodnota Theilova indexu rovna 

nule, v případě absolutní nerovnosti je hodnota rovna ln(n). Jednou z výhod indexu je jeho 

rozložitelnost na dílčí části (což např. Giniho koeficient neumožňuje). Lze tak vypočítat 

vážený průměr nerovností dílčích skupin ve společnosti a hodnotit jejich nerovnost navzájem. 

V tomto případě vychází výpočet Theilova indexu z dekompozice na dílčí skupiny  

ve společnosti a jejich průměrné příjmy. Výpočet je následující: 

 

                                             ∑   
 
       ∑   

 
      

 ̅ 

 ̅
                                              (2.11) 

 

kde yi je podíl příjmu dílčí skupiny na celkovém příjmu ve společnosti, Ti je Theilův index pro 

dílčí skupinu i, n je počet dílčích skupin,  ̅  je průměrný příjem v dílčí skupině i,  ̅ je 

průměrný příjem ve společnosti. 

                                                             
73 Interpretace Atkinsovova indexu nerovnosti v hodnotě 0,1 je pak následující: pokud by byl zkoumaný příjem 

rovnoměrně rozdělen, potom pro dosažení stejné úrovně společenského blahobytu stačil důchod ve výši 90 % 

současného důchodu.  
74 Pomocí této statistiky lze také zkoumat rasovou diverzitu, segregaci, prognózovat ekonomický vývoj apod. 
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 Dekompozice Theilova indexu je hojně využívána při zkoumání regionálních 

odlišností, viz Novotný (2007).  

 Další ukazatel měření mzdových nerovností může být koeficient podílu mezd jedné 

skupiny pracovníků ke mzdám druhé skupiny pracovníků. Čím více se hodnota ukazatele 

přibližuje jedné, tím je mzdová nerovnost zanedbatelnější. Nejčastěji se tento ukazatel 

aplikuje při měření výdělků žen ve vztahu k výdělkům mužů (female-male wage ratio), viz 

např. Blau and Kahn (2000). Ze stejné logiky vychází také makroekonomický mzdový 

rozdíl mezi pohlavími, který uvažuje relativní podíly mužů a žen v celkovém mzdovém účtu 

v ekonomice a porovnává je s příslušnými podíly na celkové zaměstnanosti, viz Brožová 

(2006). Makroekonomický mzdový rozdíl mezi pohlavími se vypočítá následovně: 

 

                                     ( )   
                                  ( )

                                   ( )
            (2.12) 

 

Čím je hodnota makroekonomického mzdového rozdílu mezi pohlavími vyšší, tím je 

postavení žen ve společnosti z pohledu výdělků lepší. Dopočet mzdového rozdílu do čísla 100 

pak vyjadřuje celkový mzdový rozdíl žen. 

 Velice známým grafickým ztvárněním diferenciace mezd je věkově-výdělková linie.
75

 

Na ose x je zobrazen věk jednotlivce, na ose y pak výdělky jednotlivců. Věkově výdělkové 

profily poukazují na diferenciaci ve mzdách v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání  

a věku jednotlivců, viz Borjas (2010). 

Ke sledování diferenciace výdělků se také nabízí grafické zpracování pomocí 

pavučinových diagramů. Ty umožňují porovnat úroveň mezd podle takových charakteristik, 

jako je např. regionální členění, druh zaměstnání, přiřazení k manuálním a nemanuálním 

profesím, pohlaví, věkové skupiny, úroveň dosaženého vzdělání, sektory národního 

hospodářství, typ hospodaření firem, vlastnictví podniku, velikost organizace, apod. 

Jednotlivé osy diagramu vycházející z jednoho bodu představují škálu sledovaného faktoru, 

na kterou se nanáší velikost výdělků v závislosti na těchto faktorech. Dosahované výše 

výdělků zaznamenány na jednotlivých osách jsou pak spojeny do mnohoúhelníku, což 

připomíná pavučinu. Odtud termín „pavučinový diagram“. 

                                                             
75 Viz kapitola 1.1.2 Teorie lidského kapitálu, graf 1.2 a 1.3.  
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2.2 Složitější matematické metody měření diferenciace mezd 

Vedle prostých metod zkoumání diferenciace mezd se nabízí také složitější 

matematické metody, které pro hodnocení rozdílů ve mzdách vyžadují mnohem širší datovou 

základnu. Např. znalost úrovně mezd podle zvolených charakteristik, její strukturu. Tyto 

složitější matematické metody měření diferenciace mezd berou mnohdy v potaz i hledisko 

času (na rozdíl od jednoduchých metod měření diferenciace mezd, které jsou statického 

charakteru). Proto je možné sledovat mzdovou diferenciaci v průběhu času a hodnotit, zda se 

mzdové rozdíly prohlubují nebo snižují. Mezi složitější metody zkoumání autorka řadí 

shlukovou analýzu a regresní modelování diferenciace mezd, které podle Hebáka, 

Hustopeckého a Malé (2005) umožní hlubší poznání obecných rysů vztahů mezi sledovanými 

veličinami a vniknutí do jejich vnitřních souvislostí. Někdy však mohou být tyto zjištěné 

vztahy mezi veličinami nepřesné, a to např. z důvodu časové odlišnosti údajů, nepřesnosti při 

získávání dat, nevhodného typu regresní funkce apod.  

2.2.1 Mzdové regresní modely s kvantitativními i kvalitativními proměnnými 

Pomocí regresní analýzy lze v případě diferenciace mezd analyzovat vztah  

mezi vysvětlovanou proměnnou – jedná se především o průměrnou hrubou měsíční mzdu 

nebo hodinový výdělek – na vysvětlujících proměnných. Ty mohou mít podobu 

kvantitativních nebo kvalitativních (příp. diskrétních) charakteristik, jež ovlivňují úroveň  

a vývoj mezd.
76

 Mzdová regresní funkce může být uplatněna v průřezových ekonometrických 

analýzách, které při utváření úrovně výdělků zohledňují řadu ekonomických, sociálních, 

demografických, regionálních a jiných charakteristik (důraz je kladen na strukturu mezd) 

k danému časovému okamžiku. Takto může vypadat regresní rovnice sledující vliv jedné 

kvalitativní proměnné a více kvantitativních proměnných: 

                                                                                                                                (2.13) 

 

                                                             
76 Kvantitativními charakteristikami může být např. produktivita práce, zisk podniků, počet jejich zaměstnanců, 

počet odpracovaných hodin, průměrná úroveň regionální míry nezaměstnanosti, celková průměrná hodinová 

mzda v regionu, počet let vzdělávání nebo praxe apod. Kvalitativními proměnnými (nebo též kategoriálními 

proměnnými) může být např. druh vlastnictví firmy odměňující pracovníky, přiřazení firmy do podnikatelského 

nebo nepodnikatelského sektoru (resp. mzdové a platové sféry), typ pracovního úvazku, pohlaví jednice, kvalita 

školy, která mu poskytla nejvyšší vzdělání apod. Tyto proměnné jsou do regresního modelu zakomponovány 

prostřednictvím „umělých proměnných“ (dummy proměnné), které nahrazují empirická data a umožňují tak 

aproximovat změny či intenzitu působení daných činitelů na sledovaný mzdový ukazatel, viz Hušek (2007). 
V průřezové ekonometrické analýze nahrazují umělé proměnné obvykle vysvětlující proměnné, které 
reprezentují sociální, demografické, regionální a jiné charakteristiky. Umělé proměnné mohou být i náhradními 

proměnnými za kvalitativní faktory, jejichž pozorování jsou setřízeny do vzájemně se vylučujících skupin. Platí, 

že pro daný počet různých kvalifikačních skupin je nutné použít vždy o jednu méně umělou proměnnou, jelikož 

vynechaná kategorie je brána jako referenční proměnná.  

,...221121 ininiiii uXXXDW  
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kde Wi  představuje úroveň průměrných hrubých mezd pro i-tý region (zemi, pohlaví apod., 

záleží na tom, co je předmětem zájmu), α1 symbolizuje úrovňovou konstantu, α2 parciální 

regresní koeficienty vyjadřující změnu střední hodnoty vysvětlované proměnné Wi v důsledku 

zapojení dummy proměnných do modelu za předpokladu ostatních faktorů fixních, Di  je i-tou 

dummy proměnnou, β1, β2…βn jsou parciální regresní koeficienty vyjadřující změnu střední 

hodnoty vysvětlované proměnné Wi v důsledku zapojení vysvětlujících proměnných X1i, X2i… 

Xni  do modelu (tzn. β1 je interpretován jako očekávaná změna průměrné hrubé mzdy Wi  

při jednotkovém růstu veličiny X1i za předpokladu konstantního vlivu ostatních dílčích 

regresních koeficientů),  X1i, X2i…Xni jsou i-té kvantitativní vysvětlující proměnné, ui 

přestavuje i-tou náhodnou složku. 

Rovněž může být mzdová regresní funkce uplatněna v analýzách časových řad, které 

jsou dle Huška (2007) využívány při sledování přechodných nebo krátkodobých vlivů 

sezónního nebo konjukturálního charakteru, při měření regresních závislostí v různých 

obdobích či posunů regresní funkce v čase apod. Kombinací dvou výše zmíněných analýz je 

modelování s panelovými daty, které slouží k hlubším a detailnější analýzám sledovaných dat, 

podrobněji např. Wooldridge (2010c). Umožňují tedy zkoumat diferenciaci mezd  

z regionálního pohledu, např. diferenciaci mezi regiony dané země, nebo celkově mezi 

několika státy apod.  

Při zkoumání diferenciace mezd je často modelováno prostřednictvím 

dvojlogaritmického modelu, kdy jsou pomocí přirozeného logaritmu logaritmovány 

vysvětlující i vysvětlovaná proměnná. Další variantou jsou podle Huška (2007) 

semilogaritmické modely, konkrétně tedy logaritmicko-lineární modely nebo též lineárně-

logaritmické modely. Tyto modely jsou pro analýzu diferenciací mezd preferovány z toho 

důvodu, že změny jednotlivých proměnných jsou uváděny relativně. Tím dochází  

k „odbourání“ cenových rozdílů mezi sledovanými zeměmi (případně regiony). Navíc jsou 

tyto modely vhodnější při hledání vztahů míry růstu sledovaných ekonomických veličin. Také 

jsou dle Hindlse, Hronové a Segera (2002) vhodné pro modelování dat, která nemají 

maximum a u nichž při vyšších hodnotách vysvětlujících proměnných vzrůstají hodnoty 

závislé proměnné pouze velmi pozvolna.  

Parciální (dílčí) regresní koeficienty (nebo též strukturní parametry) jsou odhadovány 

nejčastěji pomocí metody nejmenších čtverců (least squares).
77

 Jak již bylo uvedeno, 

                                                             
77 Dalšími metodami odhadu regresních parametrů jsou metody maximální věrohodnosti (maximum likelihood) 

nebo metoda momentů (method of moments). Podrobněji o metodách a jejich výběru na sledovaný problém se 

lze dočíst např. v Heij, de Boer, Franses, Kloek, van Dijk (2004). 
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kvantitativní proměnné bývají doplňovány kvalitativními proměnnými. Dle Huška (2007) je 

nutné mít na paměti, že při větším počtu kvalitativních či diskrétních proměnných dochází jak 

k nárůstu počtu dummy proměnných, tak k nárůstu složitosti modelu a jeho náročnosti při 

výpočtu. Proto je někdy vhodnější použít místo regrese zahrnující pouze umělé proměnné 

analýzu rozptylu a místo regresní analýzy s velkým počtem kvalitativních, dichotomických  

a také kvantitativních proměnných analýzu kovariance. 

2.2.2 Dekompozice mzdových rozdílů  

 Konkrétní podobu regresní funkce využívané při měření diferenciace mezd mezi 

skupinami pracovníků a její objasnění popisuje tato podkapitola. Hlubší analýzu mzdových 

diferenciací představil ve své práci Oaxaca (1973), který sledoval různé determinanty mezd  

a jejich vliv na rozdíly ve mzdách mezi dvěma skupinami pracovníků – zvýhodňovanými  

a znevýhodňovanými.  Mzdový rozdíl, který autor nedokázal vysvětlit pomocí sledovaných 

faktorů, připisoval diskriminaci. Ve své studii měřil za pomoci mzdové regrese rozdíly mezi 

výdělky mužů a žen (lze zde dosadit kterékoliv dvě sledované skupiny pracovníků, např. 

pracovníků dvou různých profesí, nebo barvy pleti, nebo příslušnosti k veřejnému  

či soukromému sektoru apod.). Následující vysvětlení přístupu Ronalda Oaxacy, průkopníka 

tohoto přístupu k měření diferenciací mezd, je zde představeno ve zjednodušené podobě při 

uvažování jediné vysvětlující proměnné, a to kvalifikace. Následující rovnice (14) prezentuje 

dekompozici mzdových rozdílů, která zachycuje zásobu lidského kapitálu mužů a žen 

(měřenou stupněm dosaženého vzdělání) jakožto jednu z nejdůležitějších determinant 

mzdových rozdílů: 

                  ̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  (     )  (     )  ̅̅̅    (  ̅̅̅̅    ̅̅̅)                      (2.14) 

 

kde   ̅ je rozdíl mezi průměrnými mzdami mužů a žen,   ̅̅ ̅̅  označuje průměrnou mzdu mužů, 

  ̅̅ ̅̅  symbolizuje průměrnou mzdu žen,    označuje výdělek mužů, kteří nezískali žádnou 

kvalifikaci,    představuje výdělek žen, které nezískaly žádnou kvalifikaci,    je koeficient 

vyjadřující změnu výdělku mužů, když si zvýší o jeden rok svou kvalifikaci,    je koeficient 

vyjadřující změnu výdělků žen, které si zvýší o jeden rok svou kvalifikaci,   ̅̅̅ označuje 

průměrný počet let vzdělání u žen,   ̅̅̅̅  představuje průměrný počet let vzdělání u mužů. 

 Jak ukazuje rovnice (14), rozklad mzdového rozdílu nazvaný „dekompozice 

mzdových rozdílů podle Oaxacy“ (Oaxaca decomposition) se skládá ze dvou částí. Členy 

  (  ̅̅̅̅    ̅̅̅) kvantifikují diferenciaci mezd mezi muži a ženami způsobenou jejich rozdílnou 

kvalifikací. Zbývající část rovnice (14) kvantifikuje rozdíly ve mzdách zapříčiněné 



64 

 

diskriminací. Pokud platí nerovnost      , pak si zaměstnavatel více „cení“ kvalifikace 

mužů než žen, tudíž jsou muži za stejnou kvalifikaci lépe odměňováni než ženy a platí také 

nerovnost      . Ve skutečnosti však není diferenciace mezd ovlivněna pouze lidským 

kapitálem, zde měřeným počtem let vzdělání, ale celou řadou dalších charakteristik, které už 

tento model nezahrnuje.
78

  Jak uvádí Borjas (2010), pokud se z regresního modelu vynechají 

podstatné charakteristiky způsobující mzdové rozdíly, pak je měření mzdové diskriminace (tj. 

té části mzdových rozdílů, kterou nelze vysvětlit objektivními faktory) velice zkreslené. Proto 

je vhodné tento model rozšířit o další mzdové determinanty a začlenit je do regresního 

modelu. Ve skutečnosti je však velice obtížné, ne-li téměř nemožné, najít všechny 

determinanty mezd a začlenit je do modelu (3.14). 

 Na této dekompoziční metodě staví i moderní dekompoziční techniky. Machado  

a Mata (2005) představili dekompoziční metodu založenou na kvantilové regresi, která 

umožňuje vysvětlit mzdové rozdíly v jednotlivých kvantilech. Tato regrese nevyžaduje  

na rozdíl od klasické lineární regrese splnění předpokladů o homogenitě souboru, protože 

zkoumá vztah mezi závislou proměnnou a nezávislými proměnnými v každém kvantilu 

podmíněného rozdělení.
79

 Pomocí kvantilové regrese lze odhadnout vektor koeficientů 

regresního modelu v různých kvantilech mzdového rozdělení. Tato dekompozice je založena 

na vytvoření dvou mzdových rozdělení, např. pro muže a ženy. Blíže se touto problematikou 

zabýval Koenker and Bassett (1978), Koenker and Hallock (2001), Albrecht et al. (2003) aj. 

2.2.3 Shluková analýza 

  Jednou z vícerozměrných statistických metod, kterou lze uplatnit při zkoumání 

diferenciace mezd, je shluková neboli klastrová analýza. Jejím primárním cílem je roztřídit 

určité množiny objektů (charakteristik nebo též proměnných) do několika relativně 

homogenních celků. Ty bývají označovány jako shluky (klastry). Meloun (2005) uvádí tři 

hlavní cíle shlukové analýzy:  

 Popis systematiky je tradičně využíván při empirické klasifikaci objektů.  

 Zjednodušení dat poskytuje při hledání taxonomie zjednodušený pohled na objekty.  

 A nakonec identifikace vztahu, kdy po nalezení shluků i samotné struktury mezi 

objekty je jednodušší odkrýt vztahy mezi objekty.  

                                                             
78 Např. věk, zkušenosti, rodinný stav, region, ale i rozdílné preference jednotlivců, štěstí apod. Např. Jurajda 

(2000) postavil svou studii zabývající se dekompozicí mzdových rozdílů na širším spektru sledovaných faktorů. 

Tento autor využil při mzdové dekompozici logaritmicko-lineární regresní modelování. 
79 Naproti tomu klasická lineární regrese poskytuje jen částečné vysvětlení vztahu mezi závislou proměnnou a 

nezávislými proměnnými, jelikož získaný odhad je pouze jedna hodnota, která popisuje vztah mezi proměnnými. 
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 Výhodou metody shlukové analýzy je, že požadavky normality, linearity  

a homoskedasticity nemají při modelování takový význam jako u jiných vícerozměrných 

metod.  

 U měření diferenciace mezd se nabízí např. shlukování profesí napříč zeměmi podle 

úrovně jejich odměňování. Takto lze shlukovat profese, které jsou podobné dle výše 

odměňování, kdy jsou výdělky daných profesí přepočteny např. podle parity kupní síly nebo 

konverzí na jednotnou měnu
80

. Další možnost je vybrat základní profesi (např. 

uklízeč/uklízečka) a výdělky všech ostatních profesí odvozovat od této základní. Shlukovou 

analýzu je možné využít i při určování prestiže vybraných profesí, které pracují s výsledky 

sociologických průzkumů (dle subjektivního vnímání respondentů). Uplatní se zde především 

hierarchické shlukování
81

, jehož grafickou podobou jsou vzniklé dendogramy a vývojové 

stromy. Vychází se z kritéria vzájemné podobnosti objektů. Tu lze získat díky využití měr 

vzdáleností a korelačních měr. Nejčastěji užívanou mírou vzdáleností je eukleidovská 

vzdálenost
82

, případně čtverec eukleidovské vzdálenosti využívaný při Wardově metodě 

shlukování, který lze vyjádřit následujícím vzorcem (Řezánková, 2009):  

                                             2

1

)(, jl

m

l

iljiES xxxxD 


                                         (2.15)
 

kde  jiES xxD ,  je čtverec eukleidovské vzdálenosti (squared euclidean distance) vzešlý 

z hodnot i-tého a j-tého prvku, xil  je hodnota l- tého pozorování na i- tém prvku, xjl je hodnota 

l- tého pozorování na j- tém prvku. Přitom platí, že čím větší je hodnota vzdálenosti, tím je 

míra podobnosti mezi objekty menší.
83

 Po získání míry vzdálenosti se přistupuje k samotné 

shlukovací proceduře, kdy mezi nejčastější metriky patří:  

 metoda nejbližšího souseda založena na minimální vzdálenosti objektů,  

 metoda průměrné vzdálenosti, která vychází z aritmetického průměru vzdáleností 

všech dvojic objektů, z nichž jeden patří do prvního shluku a druhý do druhého,   

 Wardova metoda založená na dvou shlucích vytvořených dle součtu čtverců  

přes všechny proměnné mezi dvěma shluky, viz Meloun (2005).  

                                                             
80 Zde však nastává problém z důvodu nestejné míry inflace v jednotlivých zemích. 
81 Vedle hierarchického shlukování existuje ještě nehierarchické shlukování, které je v poslední době stále 

oblíbenější. Jeho výhodou je, že není tolik ovlivněno odlehlými body. Více viz např. Meloun (2005) nebo 

Řezánková (2009).  
82 Založena na Pythagorově větě.  
83

 K dalším užívaným typům vzdáleností se řadí Hammingova vzdálenost (též Manhattan vzdálenost), 

Čebyševova vzdálenost, Minkowského vzdálenost či Mahalanobisova vzdálenost, viz Meloun (2005).  
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 Výhodou těchto hierarchických metod je jejich časová nenáročnost a nepotřebnost 

informace o optimálním počtu shluků v procesu shlukování, jelikož jejich počet se určuje 

dodatečně. Naopak nevýhodou je, že tyto metody nejsou stavěné na příliš velké výběry.  
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3 Diferenciace mezd ve vybraných profesích v České republice 

3.1 Charakteristika použitého souboru dat  

 Zkoumání diferenciace mezd bylo umožněno díky zlínské společnosti Trexima, spol. 

s r.o., která poskytla pro tato zkoumání potřebná data, jež shromáždila a zpracovává v rámci 

Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV). Jedná se o systém pravidelného 

monitorování výdělkové úrovně zaměstnanců v České republice. Informační systém obsahuje 

údaje z pravidelného statistického šetření „Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku“ 

zařazeného do programu statistických zjišťování vyhlášených Českým statistickým úřadem  

ve sbírce zákonů, viz Trexima (2013a).  

 Výsledky šetření využívá především MPSV a další orgány státní správy při stanovení 

základní výměry starobního důchodu, valorizace důchodů, stanovení inflace nebo úpravy 

platů státních zaměstnanců. Výsledky slouží také při kolektivním vyjednávání, kdy 

představitelé odborů mohou srovnávat mzdové podmínky v jednotlivých profesích  

a regionech ČR a tyto informace využít při vyjednávání o mzdách. Personalisté a manažeři 

firem využívají výsledky šetření ke srovnání úrovně odměňování jejich vlastních zaměstnanců 

s ostatními zaměstnanci a dále při stanovení optimální mzdové úrovně ve firmě. Mzdové 

statistiky jsou užitečné i pro zaměstnance, kteří je využívají jako argument při žádosti  

o zvýšení mzdy nebo také při hledání nového zaměstnání a orientaci ve mzdové úrovni. 

Výsledky šetření využívají také makroekonomové a vědečtí pracovníci v rámci výzkumné  

a analytické činnosti, viz Trexima (2013e). Výsledky šetření získané z tohoto informačního 

systému jsou využívány rovněž Českým statistickým úřadem i EUROSTATEM. 

Zaměstnavatelské a odborové svazy mají zájem na těchto výsledcích šetření kvůli nastavení 

své vlastní „politiky odměňování“ ve firmách v kontextu své nákladové politiky. Je to dáno 

zejména tím, že ISPV je jediným oficiálním zdrojem informací o výdělkové úrovni 

jednotlivých zaměstnání v ČR.  

 V 90. letech nastavily zaměstnavatelské a odborové svazy spolu s MPSV hlavní 

principy a poslání ISPV, kterým je poskytování věrohodných informací o výdělku a jeho 

struktuře. ISPV reaguje na aktuální trendy ve statistických šetřeních, proto jsou v současné 

době do respondentů zařazeny plošně všechny subjekty platové sféry (resp. nepodnikatelské 

sféry) a výběrový vzorek ze mzdové sféry (resp. podnikatelské sféry)
84

, přičemž  

                                                             
84 Platí, že subjekty podnikatelské sféry jsou odměňovány dle zákoníku práce mzdou a subjekty nepodnikatelské 

sféry platem. Od roku 2011 byla v rámci Informačního systému o průměrném výdělku změněna terminologie. 

Výraz podnikatelská sféra byl nahrazen termínem mzdová sféra a nepodnikatelský sektor je nyní označován jako 

platová sféra.  
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pro ekonomické subjekty s 10-249 zaměstnanci je šetření výběrové
85

 a pro subjekty s více než 

250 zaměstnanci je plošné (zejména nefinanční podniky a domácnosti). Výběr probíhá  

na základě institucionálních sektorů, velikostí subjektu, regionálního umístění a příslušnosti 

do daného odvětví ekonomické činnosti.  

 Pro zkoumání v rámci této práce byl společností Trexima, spol. s r.o. vybrán vzorek 

deseti zaměstnání, která jsou nejvíce zastoupena ve mzdové sféře v pásmu pod úrovní 2/3 

mediánu
86

 za ČR pro rok 2012
87

. Jedná se tedy o zaměstnance následujících profesí dle 

klasifikace CZ-ISCO
88

: 

 Obchodní zástupci (ISCO 3322) – 10 642 pozorování, 

 Všeobecní administrativní pracovníci (ISCO 4110) – 14 576 pozorování, 

 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (ISCO 5120) – 8 583 pozorování, 

 Číšníci a servírky (ISCO 5131) – 3 469 pozorování,  

 Prodavači v prodejnách (ISCO 5223) – 76 061 pozorování, 

 Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (5414) – 27 314 pozorování,  

 Montážní dělníci ostatních výrobků (ISCO 8219) – 28 441 pozorování, 

 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (ISCO 8332) – 26 379 pozorování, 

 Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech 

(ISCO 9112) – 20 932 pozorování, 

 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (ISCO 9329) – 32 319 pozorování, viz Příloha č. 3.
89

 

Celkový počet zaměstnanců v provedeném výběru je 248 716. Poté byl tento soubor zúžen jen 

na nízkopříjmové pracovníky, jejichž výdělky nepřesahují částku 14 826 Kč. U jednotlivých 

pozorování byly pro účely řešení dizertační práce poskytnuty následující údaje: hrubá měsíční 

mzda, pohlaví jednotlivce, jeho vzdělání a věk, zařazení profese do odvětvové klasifikace 

činností CZ-NACE, zařazení zaměstnání do klasifikace CZ-ISCO, velikostní kategorie firmy, 

                                                             
85 Jedná se o výběr se systematickým náhodným výběrem s nestejnými pravděpodobnostmi bez vracení, kdy 

pravděpodobnost výběru se liší dle velikosti subjektu. U nefinančních podniků a domácností z kategorie do 10 

zaměstnanců je podíl 1,2 %, u kategorie 10 – 49 zaměstnanců 4,5 %,  pro kategorii 50 – 249 zaměstnanců 15 %.  

U finančních a vládních institucí jsou do šetření plošně zařazeny subjekty s více než 50 zaměstnanci a v sektoru 

neziskových institucí s více než 65 zaměstnanci, viz Trexima (2013c). Do provedené analýzy byli zahrnuti pouze 

pracovníci, jejichž pracovní poměr byl stanoven na minimálně 30 hodin týdně. 
86 Viz kapitola 1.2.1 Hranice pro vymezení nízkopříjmových osob na trhu práce. 
87 Medián měsíčního výdělku v roce 2012 činil 22 239 Kč, hranice 2/3 mediánu je určena částkou 14 826 Kč. 
88 Od 1. 1. 2011 byla rozšířená Klasifikace zaměstnání KZAM-R nahrazena klasifikací CZ-ISCO (International 

Standard Classification of Occupations). Ta umožňuje mezinárodní srovnání výdělků dle jednotlivých profesí. 
89 Z důvodu ověření platnosti první hypotézy („s odborností a složitostí vykonávané práce roste mzdové 

ohodnocení i mzdová nerovnost uvnitř odvětví“) bylo na základě Informačního systému typových pozic 

(www.istp.cz) a kvantifikovaných požadavků zaměstnavatelů na sledované profese (požadavky na kvalifikaci, 

odborné znalosti a dovednosti, měkké kompetence, které zpracovali personalisté firem) vytvořeno následující 

pořadí profesí seřazených od nejodbornějších a nejsložitějších po nejméně odborné a složité: ISCO 3322, ISCO 

4110, ISCO 5223, ISCO 8219, ISCO 5120, ISCO 9329, ISCO 5414, ISCO 8332, ISCO 5131, ISCO 9112.  
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v níž zaměstnanec pobírá mzdu, doba zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele a existence 

kolektivních smluv u zaměstnavatele.
90

 Následující text nabídne analýzu struktury 

zaměstnanců v jednotlivých profesích dle výše uvedených faktorů, resp. determinant mezd.  

3.1.1 Struktura zaměstnanců podle osobnostních charakteristik 

 Nejprve bude pozornost směřována na vzdělanostní strukturu zaměstnanců. 

Vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci mají nejvyšší zastoupení mezi profesemi obchodních 

zástupců (ISCO 3322) a všeobecných administrativních pracovníků (ISCO 4110), kde činí 

jejich podíly 19,17 % a 16,18 %. Vysokoškolská kvalifikace je předpokladem pro vysoce 

odbornou a složitou práci, která jde ruku v ruce s vyšším mzdovým ohodnocením. Toto bude 

ověřeno v rámci následujících empirických částí práce. U ostatních profesí je podíl 

vysokoškolsky vzdělaných minimální. Nižší vzdělání (základní a nedokončené vč. středního 

s maturitou) převažuje u pracovníků manuálních profesí. Nejvyšší zastoupení nedokončeného 

nebo základního vzdělání (35,44 %) mají uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, 

průmyslových a jiných objektech (ISCO 9112). Podrobněji viz graf 3.1 a příloha č. 4. 

 

Graf 3.1 Vzdělanostní struktura zaměstnanců 

 

Poznámka: ISCO 3322 - Obchodní zástupci, ISCO 4110 – Všeobecní administrativní pracovníci, ISCO 5120 – 

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři, ISCO 5131 – Číšníci a servírky, ISCO 5223 – Prodavači 

v prodejnách, ISCO 5414 – Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, ISCO 8219 – Montážní dělníci 

ostatních výrobků, ISCO 8332 – Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, ISCO 9112 – 

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech, ISCO 9329 – Ostatní 

pomocní pracovníci ve výrobě.  

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 

 

 Nyní se podíváme na to, jaký typ vzdělání je v jednotlivých profesích dominantní.  

Střední vzdělání s maturitou je dominantní u dvou nemanuálních profesí. Jedná se o obchodní 

                                                             
90 Další ukazatele, které jsou sledovány v rámci ISPV, lze najít v Trexima, 2013d. 
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zástupce (ISCO 3322) a všeobecné administrativní pracovníky (ISCO 4110). U zbývajících 

sledovaných profesí (manuální profese) převažuje střední vzdělání bez maturity. U nejméně 

složité a rutinní manuální práce uklízečů a pomocníků (ISCO 9112) je poměrně velké 

zastoupení pracovníků se základním nebo nedokončeným vzděláním, což dle stanovené 

hypotézy předurčuje tuto profesi k nízkému mzdovému ohodnocení. Vzdělanostní strukturu 

zaměstnanců ve zkoumaném souboru profesí zobrazuje graf 3.1 a dále příloha č. 4. 

 Nyní se zaměříme na strukturu zaměstnanců podle pohlaví. Rozmístění mužů a žen 

v jednotlivých profesích je dáno charakterem zaměstnání a náplní činností, což je do jisté 

míry odrazem zastávané role v rodině. Jak ukazuje graf 3.2, typicky mužskou profesí je 

profese řidičů nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (ISCO 8332), kde pracuje 

99,22 % mužů. Na základě poznatků z teorie i jiných empirických výzkumů je možné říci, že 

v této profesi dochází k segregaci mužů.
91

 Dalšími profesemi, kde jsou muži segregováni, 

jsou pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (ISCO 5414, 75 %). K segregaci žen 

dochází v profesích uklízečů a pomocníků v hotelích, administrativních, průmyslových  

a jiných objektech (ISCO 9112, 88 %), prodavačů v prodejnách (ISCO 5223, 83 %)  

a všeobecných administrativních pracovníků (ISCO 4110, 80 %). Pro tyto manuální profese je 

charakteristická poměrně nízká cena práce, což je v souladu s teorií, kdy typicky ženské 

profese jsou odměňovány nižšími mzdami i v případě, že jsou zastávány muži. Genderové 

mzdové rozdíly poukazují na vyšší mzdy u mužů. Podrobnější počty mužů a žen, viz Příloha 

č. 5. 

Graf 3.2 Struktura zaměstnanců podle pohlaví 

 

Poznámka: ISCO 3322 - Obchodní zástupci, ISCO 4110 – Všeobecní administrativní pracovníci, ISCO 5120 – 

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři, ISCO 5131 – Číšníci a servírky, ISCO 5223 – Prodavači 
v prodejnách, ISCO 5414 – Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, ISCO 8219 – Montážní dělníci 

ostatních výrobků, ISCO 8332 – Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, ISCO 9112 – 

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech, ISCO 9329 – Ostatní 

pomocní pracovníci ve výrobě.  

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 

                                                             
91 Viz kapitola 1.1.3 Teorie diskriminace a 1.2 Vývoj mezd a mzdových nerovností v České republice. 
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 Nyní bude pozornost směřovat na věkovou strukturu zaměstnanců. Pracovníci  

ve věkové kategorii 20 – 29 let mají nejvyšší zastoupení u profesí všeobecných 

administrativních pracovníků (ISCO 4110), číšníků a servírek (ISCO  5131), prodavačů 

v prodejnách (ISCO 5223), montážních dělníků ostatních výrobků (ISCO 8219) a ostatních 

pomocných pracovníků ve výrobě (ISCO 9329). U pracovníků profese obchodní zástupci 

(ISCO 3322) a kuchařů (kromě šéfkuchařů) a pomocných kuchařů (ISCO 5120) jsou 

zaměstnanci nejčastěji zastoupeni ve věkové kategorii 30 – 39 let. Řidiči nákladní 

automobilů, tahačů a speciálních vozidel (ISCO 8332) jsou nejčastěji zastoupeni mezi 40 – 49 

lety. Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (ISCO 5414) a uklízeči a pomocníci 

v hotelích, administrativních a průmyslových a jiných objektech (ISCO 9112) mají nejstarší 

věkovou strukturu, jejich nejčastější zastoupení je v kategorii 50 – 59 let. Podrobněji viz graf 

3.3 a dále příloha č. 6 

 

Graf 3.3 Věková struktura zaměstnanců 

 

Poznámka: ISCO 3322 - Obchodní zástupci, ISCO 4110 – Všeobecní administrativní pracovníci, ISCO 5120 – 

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři, ISCO 5131 – Číšníci a servírky, ISCO 5223 – Prodavači 

v prodejnách, ISCO 5414 – Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, ISCO 8219 – Montážní dělníci 

ostatních výrobků, ISCO 8332 – Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, ISCO 9112 – 

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech, ISCO 9329 – Ostatní 

pomocní pracovníci ve výrobě.  

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 
 

3.1.2 Struktura zaměstnanců podle firemních charakteristik 

 V rámci struktury zaměstnanců podle firemních charakteristik bude nejprve pozornost 

směřovat na odvětvovou strukturu zaměstnanců. Při přiřazování zaměstnanců do odvětvové 

skladby se bude vycházet z klasifikace CZ-NACE. Nejvíce zaměstnanců profese obchodních 

zástupců (ISCO 3322) pracuje v odvětví Obchod, opravy motorových vozidel (33,12 %)  

a dále Zpracovatelský průmysl (32,50 %) a Informační a komunikační činnosti (16,42 %), viz 
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příloha č. 7. Všeobecní administrativní pracovníci (ISCO 4110) pracují zejména  

ve Zpracovatelském průmyslu (20,44 %).  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) a pomocní kuchaři 

(ISCO 5120) pracují převážně v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství (51,09 %)  

a v odvětví Zdravotní a sociální péče (21,23 %). Číšníci a servírky (ISCO 5131) jsou ze dvou 

třetin zastoupeni v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství, čtvrtina je jich zaměstnaná 

v odvětví Zdravotní a sociální péče. Prodavači v prodejnách (ISCO 5223) pracují z 92,48 % 

v Obchodu a opravách motorových vozidel. 75,34 % pracovníků ostrahy a bezpečnostních 

agentur (ISCO 5414) pracuje v Administrativní a podpůrné činnosti. Montážní dělníci 

ostatních výrobků (ISCO 8219) pracují z 83,90 % ve zpracovatelském průmyslu. Téměř 

polovina řidičů nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (ISCO 8332) pracuje 

v Dopravě a skladování (49,38 %) následované Zpracovatelským průmyslem (15,29 %).  

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech (ISCO 

9112) pracují ve 42,12 % v Administrativní a podpůrné činnosti následované Zdravotní  

a sociální péčí s 18,40 %. 58,46 % zaměstnanců v profesi ostatní pomocní pracovníci  

ve výrobě pracuje ve Zpracovatelském průmyslu následované 37,27% zastoupením 

v Administrativní a podpůrné činnosti. Podrobnější údaje jsou uvedené v příloze č. 7. 

 Nyní se budeme zabývat strukturou zaměstnanců podle velikosti firmy. Největší 

zastoupení zaměstnanců ve všech sledovaných profesích je u zaměstnavatele s více než 250 

zaměstnanci. U profesí všeobecných administrativních pracovníků (ISCO 4110), kuchařů 

(kromě šéfkuchařů), pomocných kuchařů (ISCO 5120), prodavačů v prodejnách (ISCO 5223) 

a pracovníků ostrahy a bezpečnostních agentur (ISCO 5414) je dokonce nejvyšší zastoupení  

u zaměstnavatelů s více než 1 000 zaměstnanci. Největší podíl zaměstnanců u zaměstnavatele, 

u kterého pracuje 10 – 49 zaměstnanců, je možné vysledovat u profese číšníků a servírek 

(ISCO 5131). Podrobnější údaje jsou uvedené v příloze č. 8. 

 Nyní bude pozornost směřovat na strukturu zaměstnanců podle uzavřených 

kolektivních smluv. Jak vyplývá z přílohy č. 9, největší procentuální podíl uzavřených 

kolektivních smluv (79,72 %) je v rámci profesí řidičů nákladních automobilů, tahačů  

a speciálních vozidel (ISCO 8332) a dále u prodavačů v prodejnách (ISCO 5223), (59,45 %), 

a kuchařů (kromě šéfkuchařů) a pomocných kuchařů (ISCO 5120), (50,27%). Naopak 

pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (ISCO 5414) jsou často nepokryti kolektivními 

smlouvami (68,24 %). Více než polovina zaměstnanců v profesích obchodní zástupci (ISCO 

3322), montážní dělníci ostatních výrobků (ISCO 8219) a uklízeči a pomocníci v hotelích, 

administrativních, průmyslových a jiných objektech (ISCO 9112) pracuje u zaměstnavatelů, 

kteří také nemají uzavřeny kolektivní smlouvy.   
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3.1.3 Rizikové skupiny osob na trhu práce mezi vzorkem nízkopříjmových pracovníků 

 Rizikové skupiny osob na trhu práce
92

 zastávají málo placené profese bez ohledu  

na regionální odlišnosti. Ve vybraném vzorku nízkopříjmových pracovníků je proto sledováno 

zastoupení těchto rizikových skupin osob na trhu práce a ověřeno, zda se tyto osoby opravdu 

ve zvýšené míře nacházejí ve skupině pracovníků s výdělkem do 2/3 mediánu za ČR pro rok 

2012.
 93

 Jak ukazuje příloha č. 10, mezi nízkopříjmovými pracovníky byly z 65,76 % 

zastoupeny ženy. Pokud bude pozornost směrována na nekvalifikované a nízkokvalifikované 

pracovníky, je situace podobná. Základní a nedokončené vzdělání má 20,25 % pracovníků 

pod hranicí 2/3 mediánu. Pracovníků se středním vzděláním bez maturity je ve vzorku téměř 

polovina (51,95 %).  

 Nyní bude pozornost směrována na rizikové skupiny osob na trhu práce 

kategorizované podle věku. Mladých osob do 20 let je v souboru dat do 2/3 mediánu pouze 

mizivé procento (1,56 %). Je to dáno zejména tím, že současným trendem je nastoupit  

na studia na vysoké škole nebo případně na pomaturitní kurzy (např. kurzy jazyků) a udržet si 

tak status studenta delší dobu (možno chápat jako prevence nezaměstnanosti). Ti pak nejsou 

ve statistikách sledováni. Proto bude zajímavější obrátit pozornost na starší pracovníky. 

V kategorii pracovníků od 50 do 59 let je v souboru sledovaných dat pod hranicí 2/3 mediánu 

zastoupeno 23,84 % pracovníků. Ve věkové kategorii nad 60 let je zastoupeno 6,88 %. 

Těmito údaji se potvrdilo, že se rizikové skupiny osob ve větší míře nacházejí pod hranicí 

chudoby než nad ní.  

3.1.4 Dílčí shrnutí struktury zaměstnanců podle profesí 

 Nyní bude představena struktura zaměstnanců dle charakteristik v rámci jednotlivých 

profesí. Dvě třetiny osob v profesi obchodních zástupců (ISCO 3322) je zastoupeno muži. 

V rámci této profese pracuje pětina vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a téměř 60 % 

středoškolsky vzdělaných s maturitou, což je největší podíl vzdělaných ze sledovaných 

profesí. Nejčastější věk je v rozmezí 30 – 39 let (42 %), následovaný rozmezím 40 – 49 let 

(25 %). Nejvíce zaměstnanců této profese pracuje v odvětví Obchod a opravy motorových 

vozidel (33 %) a ve Zpracovatelském průmyslu (33 %). Více než polovina zaměstnanců nemá 

se svým zaměstnavatelem uzavřeny kolektivní smlouvy. 51 % obchodních zástupců pracuje 

ve firmách s 250 – 999 zaměstnanci.  

                                                             
92 Viz kapitola 1.2.2 Postavení nízkopříjmových osob na trhu práce.  
93 Hranice je určena částkou 14 826 Kč.   
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 Téměř 80 % pracovníků profese všeobecní administrativní pracovníci (ISCO 4110) 

jsou ženy. 58 % pracovníků má středoškolské vzdělání s maturitou, vysokoškolské vzdělání 

má 16 % pracovníků. Tuto profesi vykonávají zejména mladší zaměstnanci. Třetina jich je  

ve věku 20 – 29 let, dalších 30 % ve věkové kategorii 30 – 39 let. Všeobecní administrativní 

pracovníci jsou zaměstnáni zejména ve zpracovatelském průmyslu (20 %). Pracovníci této 

profese jsou častěji zaměstnáváni ve větších firmách. 33 % jich pracuje u zaměstnavatele 

s 250 – 999 zaměstnanci, 50% zastoupení je u firem s více než 1 000 zaměstnanci. Mezi 

zaměstnanci této profese mírně převyšují pracovníci bez kolektivní smlouvy uzavřené se 

zaměstnavatelem. 

 Kuchaři (kromě šéfkuchařů) a pomocní kuchaři (ISCO 5120) pracují nejčastěji 

(z 51 %) v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství nebo ve Zdravotnictví a sociální péči 

(21 %). Polovina kuchařů pracuje ve firmách s více než 250 zaměstnanci, kde je uzavřena 

kolektivní smlouva. Téměř 70 % kuchařů má střední vzdělání bez maturity. Z 65 % je 

pravděpodobnost, že tuto profesi vykonává žena. 

 Většina číšníků a servírek (ISCO 5131) pracuje v odvětví Ubytování, stravování  

a pohostinství (60 %), čtvrtina je zaměstnaná ve Zdravotnictví a sociální péči. Z 60 % je toto 

zaměstnání vykonáváno ženami. 51 % pracovníků má středoškolské vzdělání bez maturity, 34 

% s maturitou. Téměř 12 % pracovníků pracuje ve firmách s 10 – 49 zaměstnanci.  

Ve firmách, kde je uzavřena kolektivní smlouva, pracuje 47 % pracovníků. 

 Prodavači v prodejnách (ISCO 5223) je profese, kde dochází k segregaci žen (jejich 

zastoupení je 83%), která je z 92 % vykonávána v odvětví Obchodu a opravách motorových 

vozidel. 51 % prodavačů má střední vzdělání bez maturity následované 30% podílem 

středoškolsky vzdělaných s maturitou. Prodavači jsou poměrně rovnoměrně rozděleni  

ve věkových kategoriích od 20 do 49 let. Z 59 % je profese vykonávána u zaměstnavatele, 

kde je uzavřena kolektivní smlouva. 

 Profese pracovníků ostrahy a bezpečnostních agentur (ISCO 5414) je z více než 

dvou třetin zastoupena muži. Nejčastější věk těchto pracovníků je mezi 50 – 59 let (34 %) 

následovaný věkovou kategorií nad 60 let (19 %). Více než 68 % je zaměstnáno ve firmě, kde 

není uzavřena kolektivní smlouva. Tři čtvrtiny zaměstnanců pracuje v odvětví Administrativní 

a podpůrné činnosti. 54 % pracovníků získalo středoškolské vzdělání bez maturity, následuje 

středoškolské vzdělání s maturitou s 25 % a základní a nedokončené se 14 %. Nejčastěji tito 

zaměstnanci pracují u zaměstnavatele, který zaměstnává 50 - 999 zaměstnanců. 

 Profese montážních dělníků ostatních výrobků (ISCO 8219) je z 60 % zastoupena 

ženami. Z 55 % mají zaměstnanci této profese středoškolské vzdělání bez maturity, 
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následované středoškolským vzděláním s maturitou (18 %) a základním nebo nedokončeným 

vzděláním (17 %). Zaměstnanci jsou poměrně rovnoměrně rozděleni ve věkovém pásmu  

od 20 do 49 let. Montážní dělníci ostatních výrobků pracují z 84 % ve zpracovatelském 

průmyslu, méně často v odvětví Administrativní a podpůrné činnosti (14 %). Více než 

polovina jich pracuje u zaměstnavatelů s 250 – 999 zaměstnanci a také u zaměstnavatelů, kde 

není uzavřena kolektivní smlouva. 

 Profesi řidičů nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (ISCO 8332) je 

možné označit za typicky mužskou, jelikož zde pracuje 99 % mužů. Jedná se o segregované 

zaměstnání z hlediska pohlaví. 80 % řidičů pracuje u zaměstnavatelů, kde je uzavřena 

kolektivní smlouva. Téměř polovina zaměstnanců pracuje v dopravě a skladování (49 %) 

následované zpracovatelským průmyslem (15 %).  Nejvyšší zastoupení pracovníků (62 %) je 

starších 40 let. 72 % řidičů má střední vzdělání bez maturity. 54 % zaměstnanců pracuje  

u zaměstnavatele s 250 – 999 zaměstnanci. 

 Profese uklízečů a pomocníků v hotelích, administrativních, průmyslových  

a jiných objektech (ISCO 9112) je z 88 % vykonávána ženami. Dochází zde k segregaci dle 

pohlaví. Nejčastější věk pracovníků je mezi 50 – 59 lety (35 %). Nejvyšší podíl pracovníků 

má nedokončené nebo základní vzdělání (35 %). Uklízeči a pomocníci v hotelích, 

administrativních, průmyslových a jiných objektech pracují ve 42 % v odvětví 

Administrativní a podpůrné činnosti následované odvětvím Zdravotní a sociální péče s 18 %. 

Více než polovina pracovníků pracuje u zaměstnavatelů, kteří nemají uzavřeny kolektivní 

smlouvy. Téměř 50 % je jich zaměstnáno v podnicích s 250 – 999 zaměstnanci. Tato profese 

je nejvíce zastoupena v předdůchodovém věku 50 – 59 let. 

 Profese ostatních pomocných pracovníků ve výrobě (ISCO 9329) je z 54 % 

vykonávána muži, kdy nejčastější věk (z 32 %) je v rozmezí 20 – 29 let. Z 52 % se jedná  

o středoškolsky vzdělané pracovníky bez maturity. 58 % zaměstnanců pracuje  

ve zpracovatelském průmyslu a 37 % v administrativní a podpůrné činnosti. Polovina 

zaměstnanců je u zaměstnavatele, s nímž nemá uzavřenou kolektivní smlouvu. Většina těchto 

pracovníků je zaměstnaná u větších zaměstnavatelů nad 250 zaměstnanců. 

3.2 Diferenciace mezd v celém souboru zaměstnanců 

 Pro analýzu diferenciace mezd ve vybraném souboru zaměstnanců budou použity 

statistické ukazatele a metody, jejichž konstrukce je popsána ve 2. metodické kapitole. Budou 

zde využity kromě průměrných a mediánových hrubých měsíčních výdělků především 

kvantilové míry, jejich odvozené ukazatele a dále Giniho koeficient, Loreznova křivka, křivka 
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mzdového rozložení. Každý ukazatel má jinou vypovídací schopnost a o rozdílech ve mzdách 

vypovídá odlišně. Jak uvádí Filer, Hamermesh, Ress (1996), při paralelním využití více 

ukazatelů je možné mzdovou nerovnost lépe zhodnotit, pochopit a získat podklady  

pro vysvětlení struktury výdělkového rozložení. Mzdová diferenciace bude zkoumána nejprve 

v závislosti na osobnostních (vzdělání, pohlaví a věk) a poté na firemních charakteristikách 

(odvětví, velikost podniku a existence kolektivních smluv). V rámci zkoumání bude 

poukázáno na vnitřní i vnější diferenciaci mezd (v rámci vymezených skupin zaměstnanců  

i mezi nimi). To vše bude provedeno na celém souboru dat zaměstnanců 10 profesí, které jsou 

nejvíce zastoupeny v pásmu pod úrovní 2/3 mediánu za ČR pro rok 2012. 

 Na základě analýzy vybraného vzorku zaměstnanců bylo zjištěno, že průměrný 

výdělek takto definovaného pracovníka činil 17 832 Kč, přičemž hodnota mediánu byla téměř 

o 2 tis. Kč nižší. Hodnota mediánu naznačuje, že polovina zaměstnanců z tohoto souboru 

měla mzdu nižší než 89 % průměrné mzdy. 10 % souboru zaměstnanců mělo hrubý měsíční 

výdělek nižší než 9 796 Kč (ukazatel D1). Na druhé straně mělo 10 % zaměstnanců mzdu 

vyšší než 26 801 Kč (ukazatel D9), viz příloha č. 11. Giniho koeficient pro vybraný vzorek 

zaměstnanců nabyl v roce 2012 hodnoty 0,243. Mezi vybranými zaměstnanci, kde bylo 

vyloučeno 20 % extrémních výdělků, byl nejvyšší dosažený výdělek 2,74 krát vyšší než 

výdělek nejnižší (ukazatel decilového poměru).  

 Nyní bude pozornost zaměřena na proměnnou profese dle klasifikace CZ-ISCO, 

která je vzhledem k tématu dizertační práce považována za průřezovou proměnnou. Mzdová 

diferenciace je u jednotlivých profesí velmi rozdílná. Nejnižší diferenciaci mezd z pohledu 

decilového poměru je možné sledovat u nejméně odměňovaných pracovníků, a to uklízečů  

a pomocníků v hotelích, administrativních a průmyslových a jiných objektech (ISCO 9112), 

kde při vyloučení 20 % extrémních výdělků byl nejvyšší výdělek 1,85 krát vyšší než nejnižší 

v této profesi. Naopak nejvyšší mzdová diferenciace je dle předpokladu u nejlépe 

odměňované profese obchodních zástupců (ISCO 3322), kde decilový poměr nabývá hodnoty 

3,55, viz příloha č. 11. Ke stejným zjištěním lze dojít při konstrukci Giniho koeficientu. Ten 

je nejvyšší pro nemanuální profese (0,297 u obchodních zástupců (ISCO 3322), resp. 0,243  

u všeobecných administrativních pracovníků (ISCO 4110)), kde je dosažena nejvyšší 

nerovnost v obdržených příjmech. Naopak nejnižší je koeficient u uklízečů a pomocníků 

v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech (ISCO 9329), a dále  

u prodavačů v prodejnách (ISCO 5223) s hodnotou 0,154. Tato zjištění potvrzují platnost 

první hypotézy, že „s odborností a složitostí vykonávané práce roste mzdové ohodnocení  

i mzdová nerovnost uvnitř profesí“ hodnocená decilovým poměrem. 
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 Rozložení výdělků v jednotlivých profesích se různí. Nejrovnoměrněji rozdělené 

výdělky v pásmech 10 % nejchudších, 10 % nejbohatších a ve středu rozložení jsou u profese 

uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech (ISCO 

9112), kde 10 % osob obdrží 7 % celkových výdělků této profese, polovina zaměstnanců 

získá 40 % všech mezd a 10 % nejbohatších v této profesi mělo 16 % výdělků z celkového 

objemu mezd a dále u pracovníků ostrahy a bezpečnostních agentur (ISCO 5414). Naopak 

nejvíce nerovnoměrné mzdy lze sledovat u prací duševního charakteru, zvláště u profese 

obchodních zástupců (ISCO 3322), kde 10 % zaměstnanců obdrží 4 % výdělků, 50 % 

pracovníků získá 30 % mezd a desetina nejbohatších získá 25 % z celkového objemu 

vyplacených mezd. Nerovnoměrnost rozložení je patrná zejména u nejbohatších osob, viz tab. 

3.1. I tato skutečnost potvrzuje část hypotézy, že s odborností a složitostí vykonávané práce 

roste mzdová nerovnost hodnocená na základě Lorenzovy křivky, viz Tab. 3.1.  

 

Tab. 3.1 Výsledky zjištění na základě Lorenzovy křivky dle profesí 

 
Poznámka: ISCO 3322 - Obchodní zástupci, ISCO 4110 – Všeobecní administrativní pracovníci, ISCO 5120 – 

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři, ISCO 5131 – Číšníci a servírky, ISCO 5223 – Prodavači 

v prodejnách, ISCO 5414 – Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, ISCO 8219 – Montážní dělníci 

ostatních výrobků, ISCO 8332 – Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, ISCO 9112 – 

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech, ISCO 9329 – Ostatní 

pomocní pracovníci ve výrobě.  

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 

 

 Jak je vidět z křivek příjmového rozložení
94

 pro každou jednotlivou profesi, u profese 

pracovníků ostrahy a bezpečnostních agentur (ISCO 5414) a profese uklízečů a pomocníků 

v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech (ISCO 9112) nabývá křivka 

příjmového rozložení tvar klesající exponenciální funkce. S rostoucími příjmy se poměrně 

výrazně snižuje četnost pracovníků, kteří tuto mzdu pobírají. Tyto profese jsou 

charakteristické nevyššími podíly zaměstnanců, kteří pobírají mzdu v okolí minimální mzdy, 

viz graf 3.4. Rozložení příjmů u profese obchodních zástupců (ISCO 3322) a řidičů 

nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (ISCO 8332) nabývá téměř normálního 

rozložení, avšak každé s jinou střední hodnotou. Holý (2011) uvádí, že křivka rozdělení 

příjmů za všechny profese v České republice je z důvodu vyšších výdělků protažená  

do vyšších příjmových pásem, což potvrzují i křivky příjmového rozdělení u nemanuálních 

                                                             
94 Křivky příjmového rozložení jsou pro zjednodušení zdola omezeny výší minimální mzdy a shora výdělkem 40 

tis. Kč, přestože u některých profesí výdělky přesahují tuto horní hranici. 

ISCO3322 ISCO4110 ISCO5120 ISCO5131 ISCO5223 ISCO5414 ISCO8219 ISCO8332 ISCO9112 ISCO9329

10 4 5 6 6 6 7 5 5 7 5

50 30 34 38 38 39 37 38 38 40 35

90 75 78 82 84 84 79 84 84 84 82

% osob
% celkových  výdělků
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profesí, viz graf 3.4. V době ekonomické krize byl růst výdělků vysokopříjmových skupin 

obyvatel hlavním faktorem růstu průměrných mezd i v období ekonomické krize. Naopak 

nejnižší výdělková pásma jsou limitovaná výší minimální mzdy.  

 

Graf 3.4 Křivka příjmového rozložení dle profesí CZ-ISCO 

 
Poznámka: ISCO 3322 - Obchodní zástupci, ISCO 4110 – Všeobecní administrativní pracovníci, ISCO 5120 – 

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři, ISCO 5131 – Číšníci a servírky, ISCO 5223 – Prodavači 

v prodejnách, ISCO 5414 – Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, ISCO 8219 – Montážní dělníci 

ostatních výrobků, ISCO 8332 – Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, ISCO 9112 – 

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech, ISCO 9329 – Ostatní 
pomocní pracovníci ve výrobě.  

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 

 

 Z křivek příjmového rozložení vyplývá, že pro profese manuálního charakteru jsou 

z pohledu zkoumaných ukazatelů malé mzdové nerovnosti. Naopak je tomu u prací 

nemanuálního typu, resp. duševního charakteru, kde je vyšší mzdová nerovnost zapříčiněna 

velmi vysokými výdělky, které výrazně zešikmují rozložení dat doprava. Zde platí, že čím je 

práce odbornější, složitější a zodpovědnější, tím vyšší je mzdová diferenciace. Zejména je 

zřetelný rozdíl mezi manuálními a nemanuálními profesemi. Opět se nám částečně potvrdila 

platnost první hypotézy. Ke stejnému zjištění došla také Hančlová, Kala, Rievajová a Šimek 

(2002), přestože zkoumali diferenciaci mezd na souboru všech zaměstnanců, nikoliv jen 

výběru.   

 Ze sestrojené Lorenzovy křivky pro manuální a nemanuální profese, viz graf 3.5, 

vyplývá, že se na desetině celkových výdělků nemanuálních pracovníků podílelo 21 % osob, 

naopak desetina nejbohatších získala 25 % z celkového objemu vyplacených mezd.  

U manuálních pracovníků desetinu celkových výdělků obdrželo o 4 p.b. méně pracovníků  

a deset procent nejbohatších získalo o 7 p.b. méně zaměstnanců.  

0

5

10

15

20

25

30

35

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

R
e

la
ti

vn
í č

e
tn

o
st

 v
 %

 

Hrubá mesíční mzda v tisících Kč 

ISCO 3322

ISCO 4110

ISCO 5120

ISCO 5131

ISCO 5223

ISCO 5414

ISCO 8219

ISCO 8332

ISCO 9112

ISCO 9329



79 

 

Graf 3.5 Lorenzova křivka pro manuální a nemanuální profese 

 

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 

 

 Jak jde vidět z křivek příjmového rozložení v grafu 3.6, u nemanuálních profesí pobírá 

minimální mzdu 1 % zaměstnanců, u manuálních je to necelých 13 %. Výdělek zhruba  

ve výši 18 000 Kč pobírá u obou typů zaměstnání přibližně stejný podíl zaměstnanců (9,5 %). 

Mzdu do této výše pobírá u manuálních profesí 78 % pracovníků, kdežto u nemanuálních 

pouze 30 %.  

 

Graf 3.6  Křivka příjmového rozložení pro manuální a nemanuální profese 

 

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 

 

3.2.1 Diferenciace mezd dle osobnostních charakteristik 

 Nyní bude pozornost zaměřena na proměnnou vzdělání. Hančlová, Kala, Rievajová  

a Šimek (2002) poukazují na to, že mzdové rozdíly napříč všemi zaměstnanci jsou tím vyšší, 

čím je vyšší dosažený stupeň vzdělání pracovníka. Stejné závěry lze odvodit i z věkově-
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výdělkových profilů.
95

 Poměrně výrazný sklon je možné sledovat zejména u profesí 

duševního charakteru, kde s růstem vzdělání roste výdělek nejvyšším tempem. U ostatních 

profesí manuálního charakteru je průběh křivek determinován vykonávanou profesí a toto 

tvrzení nutně neplatí pro všechny profese. Jak shrnuje příloha č. 11, decilový poměr i Giniho 

koeficient ukazují na poměrně výraznou diferenciaci mezd mezi pracovníky s vyšším 

odborným nebo bakalářským stupněm vzdělání a vysokoškolským vzděláním. Diferenciace 

mezi výdělky pracovníků se základním nebo nedokončeným vzděláním a středním vzděláním 

bez maturity je poměrně zanedbatelné. Jak potvrzuje ukazatel interkvatilového rozpětí,  

u nižšího vzdělání není tak vysoké rozpětí mezd. Ten je pro vysokoškolsky vzdělané 

pracovníky více než dvojnásobně vyšší než u pracovníků s vyšším odborným nebo 

bakalářským stupněm vzdělání a více než čtyřnásobně vyšší než u pracovníků se základním 

nebo nedokončeným vzděláním. Lorenzovy křivky pro vybrané stupně vzdělání ukazuje graf 

3.7. Nejméně rovnoměrně jsou mzdy rozloženy mezi zaměstnanci s vysokoškolským 

vzděláním. Naopak nejvíce rovnoměrnější rozložení mezd je možné sledovat u pracovníků se 

základním nebo nedokončeným vzděláním. 

 

Graf 3.7 Lorenzova křivka pro vybrané typy vzdělání 

 

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 
 

 Jak jde vidět z křivek příjmového rozložení v grafu 3.8, s rostoucí kvalifikací roste 

podíl osob s vyššími výdělky.
96

 Pro přehlednost grafů byly vybrány pouze základní typy 

vzdělání. Mzdu do 14 000 Kč pobírá téměř 67 % osob se základním a nedokončeným 

vzděláním. U středoškolsky vzdělaných s maturitou se jedná o 43% podíl, u vysokoškolsky 

vzdělaných pak 33 %. Jak uvádí Baudelot and Glaude (1990), čím více pracovníků s vyšším 

stupněm vzdělání země má, tím nižší výnosy v porovnání s nižšími stupni vzdělání z něj 

                                                             
95 Viz věkově-výdělkové profily v příloze č. 13.  
96 Pro přehlednost grafů byly vybrány pouze základní typy vzdělání. 
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plynou. Jak se lze dočíst v kapitole 1.2 Vývoj mezd a mzdových nerovností v ČR, 

komunistický režim zapříčinil degradaci vyššího vzdělání a duševní práce. Tudíž 

v transformující se české ekonomice bylo dříve nežádoucí investování do lidského kapitálu 

zdrojem poměrně vysokých mzdových výnosů. Nelze ovšem tvrdit, že vyspělé státy s vyšší 

úrovní vzdělání mají také nižší mzdové nerovnosti.  

 

Graf 3.8 Křivka příjmového rozložení dle vzdělání 

 

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 
 

 Nyní bude pozornost zaměřena na proměnnou pohlaví. U mužů je průměrný hrubý 

měsíční výdělek na 112 % průměrného výdělku za celý soubor. U žen je to 91 %. Mzdová 

nerovnost u mužů je dle Giniho koeficientu vyšší než u žen. Mezi muži jsou mzdy 

v porovnání s ženami o něco méně rovnoměrně rozděleny, zejména v nejvyšších příjmových 

skupinách. Ženy se častěji nachází v nižších příjmových kategoriích, viz graf 3.9. Jak ukazuje 

graf 3.10, zhruba 83 % žen má výdělky v rozmezí do 18 000 Kč, kdežto u mužů je to 63 %. 

Mzdu vyšší než 18 000 Kč pobírají častěji muži než ženy (muži z 37 %, ženy ze 17 %). 

 

Graf 3.9 Lorenzova křivka pro pohlaví  

 

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 
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 Hodnoty prvního decilu se pro obě pohlaví příliš neliší. Avšak hodnota posledního 

decilu u mužů je o 7 tis. Kč vyšší než u žen. Pokud by bylo v souboru mezd mužů vyloučeno 

20 % extrémních výdělků, pak by byl nejvyšší výdělek 3,14 krát vyšší než ten nejnižší. U žen 

je hodnota tohoto decilového poměru na úrovni 2,33, viz příloha č. 11.  

 

Graf 3.10 Křivka příjmového rozložení dle pohlaví 

 

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 

 

 Nyní bude pozornost zaměřena na proměnnou věk. Z pohledu decilového poměru je 

nejnižší nerovnost u kategorie mladých do 20 let věku. Nejdiferencovanější jsou mzdy 

pracovníků na vrcholu jejich výdělkové úrovně, a to ve věku 30 – 39 let, kdy pobírají nejvyšší 

mzdu. Tato mzdová diferenciace je do jisté míry odlišná od mzdových nerovností zjištěných 

ve studii Hančlová, Kala, Rievajová a Šimek (2002). Jejich studie mzdových rozdílů mezi 

pracovníky napříč mzdovou i platovou sférou na datech z roku 2000 dokládá, že s věkem 

roste mzdová diferenciace. Odlišné zjištění je dáno zejména tím, že tato dizertační práce je 

zpracovaná na vybraném vzorku profesí.  

 Ukazatel interkvartilového rozpětí poukazuje na nejvyšší rozptýlenost výdělků  

ve věkové kategorii 30 – 39 let. Giniho koeficient je nejvyšší rovněž u této věkové skupiny 

(0,27). Nejmarkantnější je dle tohoto koeficientu i decilových ukazatelů rozdíl ve výdělcích 

mezi věkovou kategorií 20 – 29 let a 30 – 39 let, čímž se do jisté míry potvrzuje vliv 

zkušeností na výdělek pracovníků, což potvrzuje teorie lidského kapitálu.
97

 Jejich nejrychlejší 

akumulace je právě mezi těmito věkovými kategoriemi. Lorenzovy křivky pro jednotlivé 

vybrané věkové kategorie, u nichž je patrná mzdová diferenciace, ukazuje graf 3.11.  

 

 

 

                                                             
97 Viz kapitola 1.1.2 Teorie lidského kapitálu. 
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Graf 3.11 Lorenzova křivka pro vybrané věkové kategorie 

 

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 

  

 Z Lorenzovy křivky vyplývá, že s rostoucími výdělky rozdíly v rozložení mezd dle 

věkových kategorií narůstají. Avšak v porovnání s ostatními osobnostními charakteristikami 

jsou mnohem menší. Obdobné závěry je možné učinit z analýzy křivek příjmového rozložení 

dle grafu 3.12. Rozdíly v příjmovém rozložení dle vybraných věkových kategorií nejsou až 

tak markantní, zvláště od hodnoty výdělku 18 000 Kč, kde jsou křivky téměř totožné a podíly 

zaměstnanců, kteří tyto výdělky pobírají, se příliš neliší.  

 

Graf 3.12 Křivka příjmového rozložení pro vybrané věkové kategorie 

 

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ku
m

u
la

ti
vn

í 
%

 c
e

lk
o

vý
ch

 v
ýd

ě
lk

ů 

kumulativní % osob 

Věk 20-29 let

Věk 30-39 let

Věk 50-59 let

abs. rovnost

0

5

10

15

20

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

R
e

la
ti

vn
í č

et
n

o
st

 v
 %

 

Hrubá měsíční mzda v tisících Kč 

Věk 20-29 let

Věk 30-39 let

Věk 50-59 let



84 

 

3.2.2 Diferenciace mezd dle firemních charakteristik 

 V rámci firemních charakteristik bude nejprve zaměřena pozornost na proměnnou 

odvětví.
98

 Z pohledu decilového poměru je největší mzdová nerovnost dosažena v odvětví  

J Informační a komunikační činnosti, kde tento poměr nabývá hodnoty 5,10.
99

 Je to dáno 

zejména tím, že se sem řadí velká škála profesí od počítačových administrátorů,  

přes vývojáře, programátory ve výrobě, správce informačních systémů a jejich služeb apod. 

Pracovní náplň každého z nich je tak specifická, že si tito pracovníci, byť ve stejném odvětví, 

téměř nekonkurují. Velmi také záleží na požadavcích zákazníků a jejich charakteru. Např. 

programátoři zajišťující software pro velké bankovní domy mají značně rozdílné výdělky 

oproti programátorům ve výrobě.  Diferenciace v tomto odvětví může být způsobena také tím, 

že existují velké regionální mzdové rozdíly mezi zaměstnanci tohoto odvětví, které jsou  

do jisté míry odrazem odlišných regionálních měr nezaměstnanosti i množstvím absolventů, 

kteří absolvovali obor v oblasti IT a chtějí se uplatnit v daném regionu.  V tomto odvětví je 

také nejvyšší hodnota Giniho koeficientu (0,37). Je zde dosaženo 258 % průměrného hrubého 

měsíčního výdělku za celý sledovaný soubor. V tomto odvětví jsou mzdy nejvíce rozptýlené. 

Naopak nejnižší rozptýlenost (osmkrát nižší) je v odvětví N Administrativní a podpůrné 

činnosti. Zároveň jsou zde dosaženy nejvyšší decilové hodnoty, což nasvědčuje, že se jedná  

o odvětví s nejvyšší úrovní nejnižších mezd v odvětví, viz příloha č. 11.   

 Ze všech sledovaných proměnných jsou jednotlivá odvětví navzájem vůči sobě dle 

Giniho koeficientu nejvíce diferencované. Nejnižší hodnota Giniho koeficientu je dosažena 

v odvětví Q Zdravotní a sociální péče (Gini=0,18).  Nejnižší mzdová diferenciace je dle 

decilového poměru dosažena v odvětví (s velmi malým zastoupením pracovníků) veřejné 

správy, obrany a sociálního zabezpečení (odvětví O), kde je rovněž nízká hodnota 

interkvartilového poměru poukazující na malou rozptýlenost dat. Je to dáno zejména aplikací 

tabulkového systému odměňování. Zákonem determinovaná minimální úroveň vzdělání, 

nutnost složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti a zákonem stanovená povinnost dalšího 

vzdělávání prakticky unifikuje pracovníky s obdobnými osobními charakteristikami.  

 Na základě zkonstruovaných Lorenzových křivek bylo zjištěno, že s růstem příjmů se 

výdělky v jednotlivých odvětvích začínají diferencovat, zvláště u 10 % nejbohatších osob 

v odvětví. V této oblasti „vede“ odvětví L Činnosti v oblasti nemovitostí, kde 10 % 

nejbohatších pobíralo 31 % celkových výdělků. Naopak nejnižší podíl výdělků (15 %) 

                                                             
98 Je nutné mít na paměti značnou roztříštěnost pozorování v jednotlivých kategoriích, kdy zastoupení 

pracovníků u většiny odvětví nedosahuje 5 %. 
99 Je však třeba mít na paměti poměrně malé zastoupení pracovníků v tomto odvětví – 2 871 pracovníků, tj.  

1,15 % ze sledovaného souboru. 
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z celkového počtu pobírá 10 % nejbohatších v odvětví E Zásobování vodou, činnosti 

související s odpady.
100

  

 Nyní bude pozornost zaměřena na proměnnou velikost podniku. Vztah mezi stupněm 

diferenciace mezd a velikostí podniku není jednoznačný. Nelze jednoznačně říci, že s růstem 

velikosti firmy roste nerovnoměrnost v rozdělení mezd. Zřejmé je však to, že s růstem 

zaměstnanců ve firmě roste velikost průměrného výdělku, byť v řádu jednotek procent, viz 

příloha č. 11. Dle Giniho koeficientu jsou nejvyšší mzdové rozdíly u firem s 10 – 49 

zaměstnanci. Zanedbatelná diferenciace je rovněž z pohledu decilových ukazatelů  

i interkvartilového rozpětí. Hodnoty prvních decilů jsou pro všechny velikostní kategorie 

téměř totožné, stejně jako zkonstruované Lorenzovy křivky, viz příloha č. 14. Jak ukazuje 

příloha č. 14 prezentující křivky příjmového rozložení vybraných velikostních kategorií firem, 

s rostoucím počtem zaměstnanců ve firmě klesá podíl pracovníků pobírajících nízké mzdy. 

Mzdy do 14 000 Kč pobírá 74 % pracovníků ve firmách do 10 zaměstnanců, 60 % pracovníků 

ve firmách s 50 – 250 zaměstnanci a 50 % zaměstnanců v podnicích nad 1 000 zaměstnanců. 

 Nyní bude pozornost zaměřena na proměnnou kolektivní smlouva. Mzdová 

diferenciace dle decilového poměru je o něco vyšší u pracovníků ve firmách bez uzavřené 

kolektivní smlouvy. Jak ukazuje příloha č. 14, pracovníci „s uzavřenou kolektivní smlouvou“ 

mají průměrné výdělky na úrovni 105 % průměrných výdělků za celý soubor, kdežto 

pracovníci „bez uzavřených kolektivních smluv“ na úrovni 96 %. Rozdělení výdělků mezi 

pracovníky u zaměstnavatelů s uzavřenou kolektivní smlouvou a bez ní jsou dle Lorenzovy 

křivky velmi podobné, zvláště v nejnižších příjmových pásmech, viz příloha č. 14.

 Decilové ukazatele potvrzují, že k diferenciaci mezi těmito dvěma kategoriemi 

dochází. U pracovníků „s uzavřenou kolektivní smlouvou“ mělo 10 % zaměstnanců mzdu 

nižší než 11 170 Kč, u pracovníků „bez uzavřené kolektivní smlouvy“ nižší než 9 265 Kč.  

U nejbohatších pracovníků nebyl tento rozdíl tak výrazný. Uzavření kolektivních smluv má 

tedy význam zejména pro nejnižší příjmové kategorie pracovníků, jelikož jim zajistí vyšší 

mzdu.
101

 Jak ukazuje příloha č. 14, ke stejnému zjištění je možné dojít i z křivek příjmového 

rozložení. Ve firmách, kde není uzavřena kolektivní smlouva, je křivka rozdělení příjmů 

exponenciálně klesající. Mzdu do 14 000 Kč pobírá téměř 58 % pracovníků. Ve firmách, kde 

uzavřená kolektivní smlouva je, činí podíl 46 %. Ve vyšších příjmových kategoriích jsou 

křivky rozložení příjmů dle proměnné kolektivní smlouva téměř totožné.   

                                                             
100 V obou odvětvích se však nachází malý počet pozorování, viz příloha č. 11.  
101 Na základě teoretických východisek to má ovšem negativní dopad na zaměstnanost, která se tudíž sníží.  
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3.3 Diferenciace mezd v souboru nízkopříjmových zaměstnanců  

 Nyní bude pozornost zaměřena na nízkopříjmové pracovníky, resp. zaměstnance 

s výdělkem do 2/3 mediánu za ČR pro rok 2012 (14 826 Kč). Počty a procentuální zastoupení 

osob v jednotlivých kategoriích podle sledovaných proměnných ukazuje příloha č. 10. 

V rámci jednotlivých kapitol bude pozornost směrovat zejména na kategorie s více než 5 % 

pozorování. Hodnoty vybraných indikátorů poukazující na diferenciaci mezd ukazuje příloha 

č. 12. Pro analýzu budou použity statistické ukazatele a metody, jejichž konstrukce je popsána 

v metodické kapitole (kapitola 2). Budou zde využity kromě průměrných a mediánových 

hrubých měsíčních výdělků především kvantilové míry, jejich odvozené ukazatele 

(interkvartilové rozpětí, decilový poměr aj.) a dále Giniho koeficient a Lorenzova křivka. 

Mzdová diferenciace bude zkoumána nejprve v závislosti na osobních (vzdělání, pohlaví  

a věk) a poté na firemních charakteristikách (odvětví, velikost podniku a existence 

kolektivních smluv), a to bez ohledu na vykonávanou profesi z důvodu velké roztříštěnosti 

v jednotlivých kategoriích. V rámci zkoumání bude poukázáno na vnitřní i vnější diferenciaci 

mezd (v rámci vymezených skupin zaměstnanců i mezi nimi).  

 Rozložení výdělků mezi nízkopříjmovými pracovníky měřené Giniho koeficientem je 

diferencováno jen minimálně. Koeficient dosáhl výše 0,094. U původního souboru byl 

koeficient vyšší (0,243) zejména z důvodu vysokých výdělků, které pobírali někteří jedinci 

v nemanuálních profesích.  

 Nyní bude pozornost zaměřena na profese dle klasifikace CZ-ISCO. Mezi 

nízkopříjmovými profesemi výrazně převažují pracovníci manuálních profesí, nemanuálních 

je v tomto dílčím souboru pouze 1,7 %. Přesto se však v souboru nízkopříjmových pracovníků 

průměrné a mediánové výdělky pro manuální a nemanuální pracovníky příliš neliší. Stejně tak 

hodnoty decilových poměrů, Giniho koeficientů a dokonce i hodnoty prvního a posledního 

decilu, viz příloha č. 12. Tato proměnná (charakter zaměstnání) nemá v souboru 

nízkopříjmových zaměstnanců téměř žádný vliv na výši výdělků. Jak vyplývá z Lorenzových 

křivek, viz příloha č. 15, rozložení příjmů ve společnosti pracovníků s výdělkem do 2/3 

mediánu je v jednotlivých výdělkových pásmech pro manuální a nemanuální pracovníky 

téměř shodná.  

 Průměrné měsíční výdělky dosahují částek od 10 635 Kč do 12 363 Kč, mediánové 

výdělky 10 231 Kč – 12 424 Kč. U některých profesí se objevuje pro mzdy atypický jev, kdy 

jsou mediánové výdělky vyšší než průměrné (např. profese prodavačů v prodejnách (ISCO 

5223) a profese montážních dělníků ostatních výrobků (ISCO 8219), viz příloha č. 3). 



87 

 

Rozložení mezd v těchto profesích je zešikmeno doleva, jelikož je zde velký počet 

pracovníků, kteří mají velmi nízké mzdy. Střední zaměstnanec má vyšší mzdu, než je 

průměrná.  

 Sledované ukazatele mzdové diferenciace se mezi jednotlivými profesemi v souboru 

nízkopříjmových zaměstnanců liší jen minimálně. Hodnoty prvních i devátých decilů se pro 

vybrané profese nachází zhruba na stejné částce. V souboru s vyloučením 20 % extrémů byly 

nejvyšší výdělky v odvětvích 1,38 krát až 1,66 krát vyšší než nejnižší. Diferenciace výdělků 

uvnitř profesí je z pohledu interkvartilového rozpětí nejvyšší u montážních dělníků ostatních 

výrobků (ISCO 8219), kde je tato hodnota 4 124 Kč, a nejnižší u pracovníků ostrahy  

a bezpečnostních agentur (ISCO 5414), kde je částka téměř poloviční. Rovněž Giniho 

koeficient je mezi profesemi diferencovaný jen minimálně. V profesi prodavačů v prodejnách 

(ISCO 5223) nabývá nejnižší hodnoty (0,069) a u profese ostatních pomocných pracovníků  

ve výrobě (ISCO 9329) je nejvyšší (0,111).    

3.3.1 Diferenciace mezd dle osobnostních charakteristik 

 Nyní bude pozornost zaměřena na proměnnou vzdělání. Neplatí zde jako v celém 

souboru zaměstnanců, že s růstem kvalifikace rostou průměrné a mediánové výdělky 

pracovníků, ani že s růstem kvalifikace rostou mzdové rozdíly. Určující jsou zejména 

požadavky zaměstnavatele na dané pracovní místo, resp. požadavky na dosaženou kvalifikaci. 

Rozložení mezd u některých stupňů vzdělání je zešikmeno doleva, jelikož se v tomto dílčím 

souboru nachází velký počet osob, které pobírají vyšší než průměrnou mzdu.  Navíc je zde 

velký počet pracovníků pobírajících velmi nízké výdělky. Výdělky pracovníků dle stupně 

vzdělání se na základě Giniho koeficientů liší pouze minimálně, viz příloha č. 12. Rovněž 

decilový poměr je mezi zaměstnanci s různými typy vzdělání diferencovaný pouze minimálně 

a v souboru s vyloučením 20 % extrémních výdělků jsou nejvyšší mzdy 1,54 – 1,60 krát větší 

než nejnižší, viz příloha č. 12. Lorenzovy křivky jsou pro vybrané typy vzdělání 

nízkopříjmových pracovníků překrývající. Stupeň dosažené kvalifikace nemá tudíž vliv  

na jejich rozdělení příjmů, viz příloha č. 12.
102

  

 Z pohledu pohlaví jsou výdělky mezi muži a ženami diferencované jen minimálně ve 

prospěch mírně vyšších výdělků žen. Je nutné vzít v úvahu, že se zde nachází téměř dvě 

třetiny žen a pouze jedna třetina mužů. U mužů je průměrný hrubý měsíční výdělek na 96 % 

průměrného výdělku za tento soubor. U žen je to 102 %. Hodnoty Giniho koeficientů 

poukazují na mírně vyšší mzdovou nerovnost u mužů než u žen. Decilové koeficienty 

                                                             
102 V souboru nad hranicí 2/3 jsou mezi vzděláním rozdíly, nejvíce diferencované jsou výdělky vysokoškoláků. 
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ukazující na různorodost výdělků jsou prakticky na stejné výši, viz příloha č. 12.  Lorenzovy 

křivky se pro nízkopříjmové muže a ženy téměř překrývají.  

 Nyní bude pozornost směřovat na proměnnou věk. Statistické a další ukazatele 

v závislosti na věkových kategoriích příliš neliší, viz příloha č. 12. Průměrný výdělek je 

v komparaci s ostatními kategoriemi nepatrně vyšší u věku 30 – 39 let. Opět je zde častým 

jevem vyšší hodnota mediánu výdělku než průměru, což naznačuje na velký počet pracovníků 

s velmi nízkými příjmy, zejména ve věku 20 až 49 let. Hodnoty Giniho koeficientů, prvních  

i posledních decilů se rovněž příliš neliší. Hodnoty decilového poměru poukazující  

na různorodost mezd se s rostoucím věkem nepatrně zvyšují. Lorenzovy křivky pro vybrané 

věkové kategorie se prakticky překrývají, viz příloha č. 15.  

3.3.2 Diferenciace mezd dle firemních charakteristik 

 Pokud bude pozornost směřovat na proměnnou odvětví, pak jsou jednotlivé kategorie 

z pohledu počtu pozorování velmi roztříštěné a ve většině z nich se nenachází ani 5 % 

jedinců. Hodnoty decilového poměru za jednotlivá odvětví byly 1,38 – 1,51 krát vyšší než 

nejnižší, což je opravdu minimální diferenciace uvnitř odvětví i mezi odvětvími navzájem. 

Rozptyl výdělků dle interkvartilového rozpětí se téměř neliší, viz příloha č. 11 a č. 12.  

Z pohledu Giniho koeficientu jsou nerovnosti v obdržených příjmech uvnitř odvětví i mezi 

nimi jen velmi malé. Tato zjištění vedou k názoru, že jednotlivá odvětví jsou velmi 

homogenní. Lorenzovy křivky pro jednotlivá odvětví se v soboru nízkopříjmových 

pracovníků rovněž příliš neliší.
103

  

 Nyní bude pozornost zaměřena na proměnnou velikost firmy. Průměrné měsíční 

výdělky se v jednotlivých velikostních kategoriích od sebe téměř neliší. V kategoriích nad 

250 zaměstnanců jsou mediánové výdělky vyšší než průměrné, jelikož se zde nachází velký 

počet pracovníků pobírajících velmi malé výdělky, viz příloha č. 12. Hodnoty decilového 

poměru a interkvartilového rozpětí nabývají pro velikostní kategorie firem téměř stejných 

hodnot. Giniho koeficienty se mezi těmito kategoriemi odlišují pouze v tisícinách, viz příloha 

č. 12. Sestrojené Lorenzovy křivky potvrzují stejné závěry. Křivky se pro dílčí sledovaný 

soubor prakticky překrývají, viz příloha č. 15.
104

 Proměnná velikost firmy má na diferenciaci 

mezd nízkopříjmových pracovníků jen minimální vliv.  

                                                             
103 V porovnání se souborem pracovníků s výdělky nad hranicí 2/3 mediánu se jedná o navzájem heterogenní 

soubory, které jsou uvnitř značně homogenní.  
104 V porovnání se souborem pracovníků s výdělky nad hranicí 2/3 mediánu se jedná o navzájem heterogenní 

soubory, které jsou uvnitř značně homogenní. 
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 Nyní bude pozornost zaměřena na proměnnou kolektivní smlouva. Byla zde zjištěna 

nízká diferenciace průměrných i mediánových výdělků pro skupiny zaměstnanců, kteří mají 

se zaměstnavatelem uzavřenou kolektivní smlouvu a kteří nemají. Jak ukazují prezentované 

ukazatele v příloze č. 12, zaměstnanci ve firmách s uzavřenou kolektivní smlouvou mají 

v porovnání se zaměstnanci ve firmách bez kolektivních smluv o 9 % vyšší mzdy.
105

 Opět se 

potvrzuje, že uzavření kolektivních smluv má větší význam pro nízkopříjmové pracovníky.   

V souboru nízkopříjmových pracovníků s výdělky do 2/3 mediánu je téměř 53 % nepokryto 

kolektivními smlouvami. Navíc jsou průměrné výdělky u pracovníků zaměstnaných  

u zaměstnavatelů s uzavřenou kolektivní smlouvou nižší než mediánové výdělky, což indikuje 

velký počet pracovníků pobírajících velmi nízké mzdy. Giniho koeficienty, decilové poměry  

i sestrojené Lorenzovy křivky pro kategorie této proměnné jsou téměř totožné, tudíž má tato 

proměnná jen minimální vliv na diferenciaci mezd.  

3.4 Diferenciace mezd podle profesí v celém souboru zaměstnanců 

 V rámci této kapitoly bude poukázáno na úroveň mezd a mzdových nerovností 

v závislosti na vykonávané profesi tříděné dle čtyřmístné klasifikace CZ-ISCO. Pozornost 

bude zaměřena na cenu práce (měřenou podílem mzdy za profesi vzhledem k průměrnému 

měsíčnímu výdělku za celý soubor zaměstnanců), příp. průměrné a mediánové výdělky, další 

statistické ukazatele, Giniho koeficienty, Lorenzovy křivky, věkově-výdělkové profily  

a křivky příjmových rozložení.  

 V rámci profese obchodních zástupců (ISCO 3322) jsou dosahovány nejvyšší 

průměrné i mediánové výdělky. Cena práce výrazně převyšuje ostatní profese a činí 228 %. 

Mzdy těchto pracovníků jsou nejvíce rozptýlené, hodnota interkvartilového rozpětí je 

šestinásobně vyšší než u nejméně odměňované profese. Zároveň je zde nejvyšší diferenciace 

mezi průměrným a mediánovým hrubým měsíčním výdělkem, což indikuje přítomnost 

extrémně vysokých výdělků, kdy na průměrnou mzdu nedosáhne velký počet pracovníků a 

rozložení mezd je zešikmeno doprava. U této profese je zřejmý značný růst výdělků s rostoucí 

kvalifikací. Věkově-výdělkový profil poukazuje na strmý růst výdělku zejména  

u vysokoškolsky vzdělaných (ze všech profesí nejrychleji rostoucí trend), viz příloha č. 13.  

U této profese je rovněž nejvyšší genderový mzdový rozdíl. Z pohledu decilového poměru je 

zde nejvyšší mzdová diferenciace. V souboru s vyloučením 20 % extrémních hodnot byl 

nejvyšší výdělek 3,55 krát vyšší než nejnižší. Dle Giniho koeficientu je u této profese nejvyšší 

                                                             
105 Zajímavá je komparace s výsledky souboru zaměstnanců nad 2/3 mediánu. Zaměstnanci ve firmách 

s uzavřenou kolektivní smlouvou mají v porovnání se zaměstnanci ve firmách bez kolektivních smluv o 3 % 

nižší mzdy.  
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nerovnost v obdržených příjmech (0,297). Je zde rovněž nejvyšší hodnota prvního decilu, 

která je více než dvojnásobně vyšší než u nejméně odměňované profese, i posledního decilu, 

který převyšuje více než čtyřnásobně nejméně odměňovanou profesi. Je zde také nejvyšší 

nerovnost v rozložení mezd ze všech sledovaných profesí. 10 % zaměstnanců obdrží 4 % 

výdělků a desetina nejbohatších získá 25 % z celkového objemu vyplacených mezd. 

Nerovnoměrnost rozložení mezd je patrná zejména u nejbohatších osob. 

 U nemanuální profese všeobecných administrativních pracovníků (ISCO 4110) je 

dosažena druhá největší diferenciace mezi průměrným a mediánovým výdělkem, poměrně 

vysoký rozptyl mezd i cena práce ve výši 147 %. Je zde také vysoká nerovnost v obdržených 

příjmech měřená Giniho koeficientem (0,243) i decilovým poměrem (2,76).   

 Výdělky kuchařů (kromě šéfkuchařů) a pomocných kuchařů (ISCO 5120) jsou 

poměrně silně diferencovány podle věkové kategorie. Zároveň je u této profese dosažena 

nejvyšší výnosnost z vysokoškolského vzdělání po dokončení školy, což je možné sledovat 

z věkově-výdělkového profilu této profese, viz příloha 13. 

 U profese číšníků a servírek (ISCO 5131) je zaznamenána nejmenší šikmost křivky 

příjmového rozložení, jelikož je průměrný hrubý měsíční výdělek minimálně rozdílný oproti 

mediánovému výdělku.  

 V rámci profese prodavačů v prodejnách (ISCO 5223) je z pohledu Giniho 

koeficientu dosažena jedna z nejnižších nerovností v rozložení výdělků mezi sledovanými 

pracovníky (0,154). (Mezi nízkopříjmovými pracovníky této profese bylo zjištěno zešikmení 

distribuční křivky mezd doleva, což indikuje na vysoký počet pracovníků s velmi nízkými 

mzdami a zároveň vyšší hodnotu mediánového hrubého měsíčního výdělku než průměrného 

výdělku za tuto profesi.)  

 Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (ISCO 5414) mají v souboru 

sledovaných profesí jednu z nejnižších cen práce měřenou podílem k průměrnému hrubému 

měsíčnímu výdělku za celý sledovaný soubor (73 %). Z manuálních profesí je u této profese 

nejvyšší diferenciace mezi průměrným a mediánovým výdělkem, což poukazuje na zešikmení 

mezd doprava, které je způsobeno velmi vysokými výdělky v souboru. Ty zapříčiňují, že se 

mzdy prostředního zaměstnance poměrně výrazně odchylují od mzdy průměrného 

zaměstnance. Jedná se o zaměstnání, kde je  pohledu interkvartilového rozpětí velmi malý 

rozptyl mezd. Z pohledu Lorenzovy křivky, resp. rozložení mezd mezi pracovníky této 

profese, se jedná o jednu z nejrovnoměrněji rozložených profesí. Dle sestrojené křivky 

příjmového rozložení pro tuto profesi, viz graf 3.4, je zřetelný klesající exponenciální tvar, 

kdy se s rostoucími příjmy poměrně výrazně snižuje četnost pracovníků, kteří pobírají 
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stanovenou mzdu. Je to jedna z profesí, která je charakteristická nejvyšším podílem 

zaměstnanců, kteří pobírají mzdu v okolí minimální mzdy. Výdělek do stanovené hranice 

chudoby (2/3 mediánu) pobírá přes 80 % pracovníků této profese. Nejstarší pracovníci této 

profese mají průměrně nejnižší mzdy napříč věkově-výdělkovým profilem, viz příloha 13, což 

může být dáno jejich sníženou výkonností i motivací k práci v tomto předdůchodovém věku, 

která se následně projeví v nižším mezním fyzickém produktu práce, který přinesou tito 

pracovníci svému zaměstnavateli, a tudíž i nižší mzdě. Pro pracovníky ostrahy  

a bezpečnostních agentur je výhodnější investovat pouze do vyššího odborného nebo 

bakalářského vzdělání, jelikož s dalším růstem kvalifikace se jim výdělek snižuje, viz graf 

3.4. Toto zjištění je v souladu s požadavky zaměstnavatelů na dané pracovní místo. S dalším 

růstem kvalifikace dochází k překvalifikovanosti pracovníka, což zaměstnavatel neocení vyšší 

mzdou, protože z hlediska jeho přínosu pro firmu to nemá opodstatnění. 

 Výdělek montážních dělníků ostatních výrobků (ISCO 8219) není dle věku příliš 

diferencován, ve věkovém rozmezí 30 – 39 let jen mírně převyšuje ostatní věkové kategorie 

v rámci profese. U této profese se výdělek ve věkové kategorii 20 – 29 let pro všechny stupně 

kvalifikace příliš neliší, viz příloha č. 13. Je to dáno zejména tím, že mladí pracovníci s vyšší 

kvalifikací ještě nezískali potřebné zkušenosti a praxi v oboru. Byl zde vysledován nejnižší 

mzdový přínos vysokoškolského vzdělání oproti základnímu, a to pouze 10 %. Vliv lidského 

kapitálu (kvalifikace a zkušeností) nemá na pracovníkovu mzdu téměř vliv, jelikož se jedná  

o rutinní práci manuálního charakteru, kde kariérní růst není prakticky možný. Křivka 

příjmového rozložení poukazuje na poměrně velký podíl zaměstnanců s velmi nízkou mzdou, 

který se snižuje a od určité příjmové kategorie opět mírně roste, viz graf 3.4.  

 V rámci sledovaných nemanuálních profesí mají nejvyšší výdělky řidiči nákladních 

automobilů, tahačů a speciálních vozidel (ISCO 8332). Cena práce měřená podílem mezd 

v profesi vzhledem k průměrnému měsíčnímu výdělku za celý soubor zaměstnanců činí 

117 %, což je vzhledem k dalším manuálním profesím poměrně vysoká hodnota. Je to dáno 

zejména tím, že řidiči získávají příplatky za směnný provoz, což je v souladu s teorií 

kompenzačních mzdových rozdílů. Tito pracovníci jsou rovněž vystaveni vysoké dušení 

zátěži. V rámci této profese lze sledovat minimální diferenciaci mezi průměrnými  

a mediánovými hrubými měsíčními výdělky, čemuž nasvědčuje rozdělení blízké normálnímu 

rozložení. (U nízkopříjmových pracovníků této profese jsou nejnižší mzdy mezi zaměstnanci 

ve věku 30 – 39 let, což je kategorie s nejvyššími mzdami v případě celého souboru 

zaměstnanců.) 
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 U profese uklízečů a pomocníků v hotelích, administrativních, průmyslových  

a jiných objektech (ISCO 9112) jsou dosaženy nejnižší hodnoty výdělků, které pobírá 10 % 

nejméně odměňovaných (téměř stejná jako minimální mzda) i 10 % nejlépe odměňovaných. 

Dle decilového poměru se jedná o nejnižší diferenciaci mezd uvnitř této profese. Pokud  

ze sledovaného souboru vyloučíme 20 % extrémních výdělků, pak byl nejvyšší výdělek 1,85 

krát vyšší než ten nejnižší v této profesi. U této profese je také zaznamenán nejnižší Giniho 

koeficient napříč sledovanými profesemi (0,145). Na základě konstrukce Lorenzovy křivky se 

jedná o profesi s nejrovnoměrněji rozloženými výdělky mezi pracovníky. 10 % osob obdrží 

7 % celkových výdělků této profese, polovina zaměstnanců získá 40 % všech mezd a 10 % 

nejbohatších v této profesi mělo 16 % výdělků z celkového objemu mezd. Křivka příjmového 

rozložení, viz graf 3.4, pro tuto profesi nabývá tvaru klesající exponenciální funkce, což 

napovídá, že s rostoucími příjmy se poměrně výrazně snižuje četnost pracovníků, kteří tuto 

mzdu pobírají. Tato profese je charakteristická vysokými podíly zaměstnanců, kteří pobírají 

mzdu v okolí minimální mzdy. V rámci této profese je téměř 85 % pracovníků 

nízkopříjmových. Dle ukazatele interkvartilového rozpětí mezd se jedná o nejméně 

rozptýlenou profesi, kde je navíc dosažena nejnižší cena práce ze všech sledovaných profesí 

ve výši 68 %. Výše mezd je odrazem požadavků zaměstnavatele na tyto pracovní pozice  

a výší mezního produktu práce, který zaměstnavateli přinesou, nikoliv nabytým lidským 

kapitálem. Uklízečům a pomocníkům se proto nevyplatí investovat do vzdělání. Dokazuje to 

křivka věkově-výdělkového profilu, viz příloha č. 13. Vysokoškolsky vzdělaní pracovníci 

mají průměrně nižší mzdy než zaměstnanci se základním vzděláním (téměř o 6 %). Může to 

také znamenat, že kvalifikovaní pracovníci ztratili v období ekonomické krize na primárním 

trhu práce své zaměstnání a přijetí tohoto hůře placeného místa na duálním pracovním trhu je 

pro ně pouze „přestupní stanicí“ k lepší pozici. Z věkově-výdělkového profilu také vyplývá, 

že nejvyšší výdělky jsou dosahovány v této profesi ve věku 20 – 29 let, který jde ruku v ruce 

s vyšším pracovním výkonem. Naopak předdůchodový věk je typický nižšími pracovními 

výkony, nižší mzdou i nároky na ni a vyšší motivací si práci udržet do doby odchodu  

do důchodu.  

 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (ISCO 9329) mají jedny z nejníže 

položených mezd, cena práce je na úrovni 89 % průměrného měsíčního výdělku za všechny 

sledované profese. Toto částečně potvrzuje první hypotézu. Tato rutinní a pomocná práce jde 

ruku v ruce s malým mzdovým ohodnocením. Dle zjištění vzešlých z konstrukce křivky 

příjmového rozložení, viz graf 3.4, má poměrně velký podíl pracovníků velmi nízké mzdy. 

Tento podíl se s růstem výdělku snižuje, avšak od určité příjmové kategorie opět roste. Dle 



93 

 

věkově-výdělkového profilu pro tuto profesi je možné dojít ke zjištění, že u vysokoškoláků od 

45 let věku má křivka poměrně prudký vzestupný trend až do důchodového věku, což 

nasvědčuje tomu, že v tomto oboru mají postupně nabyté zkušenosti stále větší cenu. Princip 

seniority a délky zaměstnání má v odměňování této profese velký význam.  

 Pokud by nebyl brán zřetel na vykonávanou profesi, pak jsou nevyšší výdělky  

za odvětví dosaženy v J Informační a komunikační činnosti (průměr 45 962 Kč, resp. medián 

34 059 Kč), následované odvětvím K Peněžnictví a pojišťovnictví (32 544 Kč, resp. 26 847 

Kč) a odvětvím M Profesní, vědecké a technické činnosti (30 626 Kč, resp. 28 238 Kč). 

Naopak nejnižší výdělky jsou dosaženy v odvětví N Administrativní a podpůrné činnosti 

(průměrný výdělek 12 326 Kč, mediánový výdělek 10 308 Kč), následovány odvětvím  

Q Zdravotní a sociální péče (14 092 Kč, resp. 12 640 Kč) a odvětvím I Ubytování, stravování 

a pohostinství (14 619 Kč, resp. 13 289 Kč), viz příloha č. 11. 

3.5 Dílčí shrnutí úrovně mezd i mzdových nerovností 

  Z provedené analýzy úrovně mezd a mzdových nerovností na souboru všech 

zaměstnanců vyplynula následující zjištění, která do jisté míry potvrzují platnost první 

hypotézy, že „s odborností a složitostí vykonávané práce roste mzdové ohodnocení i mzdová 

nerovnost uvnitř profesí“. U dvou sledovaných profesí nemanuálního charakteru, pro které je 

charakteristická vyšší odbornost a složitost práce v porovnání s manuálními profesemi, je 

kladen důraz na odborné znalosti a dovednosti pracovníka. V porovnání s manuálními 

profesemi se také zvyšují požadavky zaměstnavatelů na kvalifikaci a měkké kompetence 

pracovníků. U těchto prací duševního charakteru je zřetelné vyšší mzdové ohodnocení 

(sledované cenou práce i úrovní průměrných i mediánových výdělků) i mzdová nerovnost 

uvnitř profesí měřená Giniho koeficientem i decilovým poměrem. Je zde také znatelný vyšší 

rozptyl mezd i vysoká mzdová nerovnost mezi 10 % nejméně a nejvíce odměňovanými 

v profesích. Na nejvyšších výdělcích participuje poměrně nízké procento osob. Mzdové 

rozložení je díky vysokým výdělkům zešikmeno doprava. U nemanuálních profesí je také 

možné sledovat nejvyšší genderové mzdové rozdíly. Dle věkově-výdělkových profilů je 

zřejmé, že s růstem kvalifikace rostou poměrně strmě výdělky v profesích, které jsou 

charakteristické vyšší odborností a složitostí. Investice do lidského kapitálu jsou tudíž 

výnosnější pro nemanuální profese. Z předcházejícího textu vyplývá, že pro nemanuální 

profese platí první stanovená hypotéza, přestože máme k dispozici velmi omezený vzorek 

profesí.  
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 Při zkoumání diferenciace mezd podle profesí v závislosti na věku a vzdělání je možné 

využít také křivku závislosti mzdy na počtu let vzdělávání (wage-schooling locus)
106

. Její 

grafickou podobu prezentuje graf 3.13. Křivky ukazují různé úrovně výdělků pro jednotlivé 

profese, které jsou zaměstnavatelé ochotni vyplatit při různých úrovních vzdělání, resp. počtu 

let školní docházky. Zvláště u nemanuálních profesí je zřejmý strmý růst výdělků 

s prodlužující se délkou vzdělávání. U těchto profesí jsou investice do lidského kapitálu 

nejproduktivnější. 

Graf 3.13 Křivka závislosti mzdy podle profesí na počtu let vzdělávání 

Poznámka: ISCO 3322 - Obchodní zástupci, ISCO 4110 – Všeobecní administrativní pracovníci, ISCO 5120 – 

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři, ISCO 5131 – Číšníci a servírky, ISCO 5223 – Prodavači 

v prodejnách, ISCO 5414 – Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, ISCO 8219 – Montážní dělníci 

ostatních výrobků, ISCO 8332 – Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, ISCO 9112 – 

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech, ISCO 9329 – Ostatní 

pomocní pracovníci ve výrobě.  

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 

 

 Pro zaměstnání, která nevyžadují takovou odbornost pracovníka, nekladou nároky na 

jeho kvalifikaci ani nevyžadují tak široké měkké dovednosti, jsou charakteristické nízké 

hodnoty výdělků, a to jak z pohledu průměrných a mediánových mezd, tak z pohledu 

decilových ukazatelů. U těchto zaměstnání je podstatně menší rozptyl výdělků. Tento popis je 

                                                             
106 Viz kapitola 1.1.2 Teorie lidského kapitálu. Tento typ křivek (obdoba věkově-výdělkových profilů) vychází 

z české vzdělávací soustavy, kdy počet let vzdělání je aproximován standardní dobou studia. Tento typ křivek je 

upřednostňován zejména v rozvojových zemích, kde vzdělávací soustava nemá takovou strukturu jako ve 

vyspělých zemích. 
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charakteristický pro práce manuálního charakteru. U zmíněných profesí zařazených do vzorku 

platí, že s odborností a složitostí vykonávané práce opravdu roste mzdové ohodnocení. Při 

hodnocení vztahu mzdové nerovnosti uvnitř profesí a odborností a složitostí profese už nelze 

učinit jednoznačný závěr. Mzdová nerovnost je u manuálních prací determinovaná 

vykonávanou profesí. Např. u pracovníků ostrahy a bezpečnostních agentur (ISCO 5414) 

platí, že je zde jedna z nejnižších cen práce, vysoký podíl zaměstnanců se mzdou v okolí 

minimální mzdy, ale naopak vysoká mzdová nerovnost uvnitř profese. Obecně lze říci, že 

nízké mzdové ohodnocení a malá mzdová nerovnost je charakteristická zejména pro rutinní  

a pomocné práce manuálního charakteru, kde nejsou prakticky žádné možnosti pro kariérní 

růst. Ten částečně závisí na velikosti zaměstnavatele, kdy u velkých zaměstnavatelů je 

vytvořena hierarchická struktura řízení, která umožňuje postup v kariéře. Přesto je kariérní 

růst pro nízkopříjmové pracovníky „uzamčené“ v nekvalifikovaných profesích rutinního 

charakteru, kteří se nejsou schopni uplatnit v jiné profesi, prakticky nemožný. Neznamená to 

však, že kariérní růst je dáván do souvislosti pouze s velkými zaměstnavateli. I zde jsou 

výjimky. Např. opět u pracovníků ostrahy a bezpečnostních agentur (ISCO 5414), kteří mají 

nejvyšší výdělky u nejmenších zaměstnavatelů. To je dáno zejména tím, že zde patří osobní  

a tělesní strážci (ISCO 54143) s vyššími výdělky, které nejsou pro tuto čtyřčíselnou profesní 

skupinu ISCO 5414 typické. Mzdová nerovnost uvnitř profesí manuálního charakteru je tudíž 

silně determinovaná vykonávaným zaměstnáním. 

 Z analýzy úrovně mezd a mzdových nerovností na souboru nízkopříjmových 

zaměstnanců. Mzdová úroveň nízkopříjmových pracovníků je dle vykonávaných profesí 

diferencována pouze minimálně, soubor mezd je poměrně homogenní. Rovněž mzdová 

nerovnost je mezi profesemi téměř minimální, přestože byly k měření použity statistické 

ukazatele (decilové ukazatele, průměrné a mediánové mzdy), Giniho koeficient, Lorenzova 

křivka pro hodnocení rozdělení výdělků napříč profesemi aj. Rozdíl mezi profesemi 

v závislosti na jejich odbornosti a složitosti není patrný ani z pohledu charakteru 

vykonávaného zaměstnání (nemanuální vs. manuální profese). Proto nelze první stanovenou 

hypotézu („s odborností a složitostí vykonávané práce roste mzdové ohodnocení i mzdová 

nerovnost uvnitř profesí“) potvrdit ani vyvrátit. Z analýzy je zřejmé, že se v tomto dílčím 

souboru zaměstnanců nachází velký počet velmi nízkých mezd (v okolí minimální mzdy), 

které způsobují zešikmení distribuční křivky mezd doleva, což pro celý soubor zaměstnanců 

nestandardní jev (tam dochází kvůli vysokým výdělkům spíše k zešikmení distribuční křivky 

mezd doprava, tudíž je mediánová mzda více vypovídající než průměrná). 
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4 Regresní analýza mzdových determinant  

 V regresní analýze mzdových determinant byla použita metoda nejmenších čtverců 

prostřednictvím softwaru STATA 11. Jako závisle proměnná byl podle vzoru původní 

Mincerovy rovnice
107

 a dalších navazujících analýz použit ve všech modelech logaritmus 

hrubé měsíční mzdy zkoumaných pracovníků. Výdělek zaměstnanců byl zkoumán v závislosti 

na konkrétních osobnostních (pohlaví, vzdělání, věku, praxi) a firemních charakteristikách 

(profesi, odvětví, velikosti firmy a uzavření či neuzavření kolektivní smlouvy) zvlášť pro celý 

datový soubor zahrnující 10 vybraných profesí, jejichž výdělky se nejčastěji vyskytují 

v pásmu pod 2/3 mediánu, poté pro zúžený soubor nízkopříjmových zaměstnanců se mzdou 

pod 2/3 mediánu mzdy.
108

  

 Při regresním modelování byl datový soubor vážen na základě velikosti firmy, v níž 

zaměstnanec pracuje. Pozorování znázorňujícímu zaměstnance pracujícího v menších firmách 

(méně zastoupeni v souboru
109

) byla přiřazena vyšší váha oproti zaměstnancům velkých 

firem. Jak uvádí Trexima (2013c), díky tomu dojde k zohlednění výběru ekonomických 

subjektů takovým způsobem, že se dopočtou údaje za celou populaci zaměstnanců mzdové 

sféry. Díky vážení celého souboru dojde ke zpřesnění výsledků.
110

   

 Byly odhadnuty následující typy funkcí (pro i = určitý zaměstnanec, o = konkrétní 

profese): 

log w i = W (daná proměnná) ,                           (4.1) 

log w i = W (O, P, F),                  (4.2) 

log w i o = W (P, F),                  (4.3) 

kde w i je hrubá měsíční mzda pracovníků; O je vykonávané profese vyjádřené jako vektor 10 

dummy proměnných odrážejících jednotlivá vybrané profese; P jsou následující osobnostní 

charakteristiky: vzdělání vyjádřené jako vektor 5 dummy proměnných odrážejících jednotlivé 

úrovně dokončeného vzdělání, pohlaví pracovníka, věk vyjádřený jako vektor 6 dummy 

proměnných odrážejících dané kategorie věku zaměstnanců, praxe u současného 

                                                             
107 Viz kapitola 1.1.2 Teorie lidského kapitálu a Mincerova mzdová regrese, která používá logaritmus mzdy 

jakožto vysvětlované proměnné z důvodu lepší vypovídací schopnosti (sleduje se relativní nárůst proměnných). 
Při mezinárodní komparaci se tak odbourají rozdíly v cenových úrovních jednotlivých států. 
108 Do analýzy byli zahrnuti pouze pracovníci, jejichž pracovní poměr byl stanoven na minimálně 30 hodin 

týdně. 
109 Viz Skladba datového souboru podle velikosti firmy a hrubé měsíční výdělky, příloha č. 8.  
110 Díky velkému množství pozorování (248 716 jednotlivců) a vážení souboru je zajištěn reprezentativní vzorek 

pro regresní modelování, tudíž se předpokládá splnění základních předpokladů pro vícerozměrný regresní model. 
Proto se může stát, že hodnoty diferenciací mezd u jednotlivých proměnných (resp. mzdový přínos dané 

proměnné na výši výdělku) a významnost mzdových determinant při odměňování pracovníků se bude odlišovat 

od výsledků prezentovaných v kapitole 3.   
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zaměstnavatele; F je vektor následujících firemních proměnných: dummy proměnné pro 19 

odvětví dle klasifikace CZ-NACE, velikost firmy vyjádřená 5 dummy proměnnými, dummy 

proměnná pro uzavření kolektivní smlouvy v dané firmě. 

 Celý datový soubor obsahuje 248 716 pozorování, pouze při zahrnutí praxe  

u současného zaměstnavatele do modelů se počet pozorování sníží na 245 185, jelikož přes 

3 500 pozorování obsahovalo chybný údaj. Z výsledků jednotlivých modelů vždy s danou 

proměnnou lze vidět, že v celém souboru má nejvyšší vypovídací schopnost ze sledovaných 

proměnných právě profese, která vysvětluje téměř čtvrtinu rozdílů ve mzdách, viz tab. 4.1.  

Ze zkoumaných osobnostních charakteristik je to vzdělání s 8 %, poté pohlaví s 4,1 %, praxe 

u současného zaměstnavatele s 2,3 % a nejmenší vypovídací schopnost má věk, který 

vysvětluje pouhých 0,6 % rozdílů ve mzdách. Z firemních charakteristik má nejvyšší 

vypovídací schopnost odvětví CZ-NACE, které vysvětluje 15,4 % rozdílů ve mzdách. 

Proměnná kolektivní smlouva vysvětluje 3,5 % rozdílů ve mzdách a velikost firmy rozdělená 

do 5 kategorií vysvětluje 2,7 % rozdílů ve mzdách. Jak vyplývá ze zjištění, lidský kapitál 

aproximovaný vzděláním a praxí má na utváření mezd pracovníků poměrně velký vliv. 

 

Tab. 4.1 Významnost proměnných v celém souboru zaměstnanců 

Proměnné Profese Vzděláni Pohlaví Věk Praxe Odvětví 
Velikost 

podniku 

Kolektivní 

smlouva 

Profese dummy        

Vzdělání  dummy       

Pohlaví - žena 
  -0.171***      

  (0.002)      

Věk    dummy     

Praxe u současného 

zaměstnavatele 

    0.011***    

    (0.000)    

Odvětví      dummy   

Velikost       dummy  

Kolektivní smlouva        dummy 

Konstanta 
9.354*** 9.519*** 9.749*** 9.705*** 9.600*** 9.701*** 9.557*** 9.643*** 

(0.003) (0.003) (0.001) (0.002) (0.001) (0.006) (0.002) (0.001) 

Počet pozorování 248,716 248,716 248,716 248,716 245,185 248,716 248,716 248,716 

Adjusted R-squared 0.246 0.080 0.041 0.006 0.023 0.154 0.027 0.035 

Poznámka: Směrodatná odchylka je uvedena v závorce 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 
 

 Datový soubor zahrnující nízkopříjmové zaměstnance s hrubou měsíční mzdou 

pod 2/3 mediánu obsahuje 108 284 pozorování, při zahrnutí praxe u současného 

zaměstnavatele do modelů se počet pozorování sníží na 106 309. Vypovídací schopnost 

proměnných je v tomto souboru oproti kompletnímu souboru výrazně nižší kromě proměnné 

kolektivní smlouva, která zde vysvětluje o něco vyšší podíl mzdových rozdílů, viz tab. 4.2. 

S ohledem na stanovenou hypotézu lze konstatovat, že lidský kapitál v podobě vzdělání hraje 
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u nízkopříjmových osob na trhu práce opravdu jen minimální roli. Jeho vliv u celého souboru 

zaměstnanců je 8%, u souboru nízkopříjmových zaměstnanců pouze 0,7%. Lze vidět, že  

u nízkopříjmových zaměstnanců hrají firemní charakteristiky větší roli než u zaměstnanců 

v celém datovém souboru.
111

 Nejvýznamnějšími proměnnými jsou v tomto souboru odvětví 

(11,7 %) a profese (5,5 %).  

 

Tab. 4.2 Významnost proměnných v  souboru nízkopříjmových zaměstnanců 

Proměnné Profese Vzděláni Pohlaví Věk Praxe Odvětví 
Velikost 

podniku 

Kolektivní 

smlouva 

Profese dummy        

Vzdělání  dummy       

Pohlaví - žena 
  0.020***      

  (0.001)      

Věk    dummy     

Praxe 
    0.004***    

    (0.000)    

Odvětví      dummy   

Velikost       dummy  

Kolektivní smlouva        dummy 

Konstanta 
9.265*** 9.317*** 9.312*** 9.322*** 9.309*** 9.394*** 9.311*** 9.312*** 

(0.002) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.004) (0.001) (0.001) 

Počet pozorování 108,284 108,284 108,284 108,284 106,309 108,284 108,284 108,284 

Adjusted R-squared 0.055 0.007 0.004 0.001 0.013 0.117 0.005 0.039 

Poznámka: Směrodatná odchylka je uvedena v závorce 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 
 

4.1 Výsledky regresních modelů v celém souboru s využitím postupného přidávání 

proměnných 

 V příloze č. 16 jsou uvedeny výsledky modelů s využitím postupného přidávání 

jednotlivých proměnných. Nejdříve byla využita profese jako jediná vysvětlující proměnná, 

poté byly postupně přidávány osobnostní charakteristiky (vzdělání, pohlaví, věk) a praxe  

a poté firemní charakteristiky (odvětví, velikost firmy a kolektivní smlouva).
112

 Jak již bylo 

uvedeno, v celém datovém souboru vysvětluje proměnná profese celých 24,6 % rozdílů ve 

mzdách zaměstnanců. Ze zkoumaných deseti profesí mají nejnižší mzdy zaměstnanci 

v kategorii číšníci a servírky (ISCO 5131), jež byla zvolena jako referenční kategorie. 

Nejvyšší mzdy mají zaměstnanci vykonávající profesi obchodní zástupci (ISCO 3322). Tito 

                                                             
111 S rostoucími mzdami (nad hranici chudoby, 14 826 Kč) lze sledovat, že vzdělání hraje u zaměstnanců vyšší 

roli než v celém souboru a také že rozdíly mezi zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním a ostatními úrovněmi 

jsou výraznější.   
112 U průřezových regresí modelů je běžné, že adjustovaný koeficient determinace (Adjusted R-squared) nabývá 

nižších hodnot než u panelových regresí. Mohlo by se proto zdát, že je mezi jednotlivými proměnnými vzájemná 

závislost, což bylo vyvráceno testováním multikolinearity v programu Stata 11. Bylo zjištěno, že proměnné 

v modelu nejsou navzájem korelovány. Díky velkému množství pozorování (248 716 jednotlivců) a vážení 

souboru je zajištěn reprezentativní vzorek pro regresní modelování a předpokládá se splnění základních 

předpokladů pro vícerozměrný regresní model.  
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zaměstnanci mají průměrně o více než 75 % vyšší mzdy oproti číšníkům a servírkám (ISCO 

5131). Druhé nejvyšší mzdy mají všeobecní administrativní pracovníci (ISCO 4110), a to  

o 51,5 % vyšší než zaměstnanci v referenční kategorii. Třetí nejvyšší mzdy mají řidiči 

nákladních aut, tahačů a speciálních vozidel (ISCO 8232), což je dáno zejména vyplácením 

kompenzačních mzdových rozdílů z důvodu směnného provozu v rámci této profese. Pokud 

upustíme od těchto příplatků ke mzdě řidičů, pak dle výše uvedených zjištění platí, že 

s odborností a složitostí práce (typické zde zejména pro práce duševního charakteru) roste 

mzdové ohodnocení pracovníků. Přidání ostatních proměnných zjištěné koeficienty snížilo, 

jelikož část rozdílů ve mzdách podle profesí lze vysvětlit právě těmito proměnnými – zejména 

odvětvím, pořadí však zůstalo zachováno. Z výsledků lze vidět, že všechny kategorie jsou 

statisticky významné na 1% hladině významnosti.  

 Zahrnutí proměnné vzdělání do modelu zvýšilo jeho vypovídací schopnost na 26,4 %. 

Z výsledků je zřejmé, že dosažení vyššího stupně vzdělání přináší vyšší mzdy. Při zohlednění 

všech proměnných mají nejnižší mzdy zaměstnanci s nedokončeným nebo základním 

vzděláním, jejichž kategorie byla zvolena jako referenční. Nejvyšší mzdy mají zaměstnanci 

s  vysokoškolským vzděláním. Tato zjištění jsou v souladu s konceptem věkově-výdělkových 

profilů, které jsou charakteristické svým konkávním tvarem a které jsou prezentovány  

pro jednotlivé profese v příloze č. 13. Při separaci vlivu ostatních proměnných zahrnutých  

do modelu mají vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci proti referenční kategorii vyšší mzdy 

průměrně o téměř 30 %. Zaměstnanci se středním vzděláním s maturitou mají oproti 

zaměstnancům zařazeným do referenční kategorie mzdy vyšší o 11,3 %. 

 Zahrnutí proměnné pohlaví do modelu zvýšilo jeho vypovídací schopnost o dalších 

1,1 p. b. na 27,5 %. V celém datovém souboru mají ženy o 17,1 % nižší mzdy než muži. 

Zahrnutí profesí a vzdělání spolu s pohlavím do modelu vysvětlilo část mzdové mezery mezi 

muži a ženami a rozdíl se tak snížil na 11,5 %. Také praxe u současného zaměstnavatele 

vysvětluje část mzdové mezery mezi muži a ženami. Naopak zahrnutí zejména odvětví 

ekonomických činností a velikosti firmy regresní koeficient pro ženy zvýšilo až na 13,9 %, 

což naznačuje, že v rámci jednotlivých kategorií odvětví ekonomických činností a velikosti 

firmy jsou rozdíly mezi muži a ženami výraznější. 

 Přidání věku do modelu zvýšilo vypovídací schopnost modelu jen mírně na 27,6 %. 

Jako referenční kategorie byla zvolena nejčetnější kategorie 30 – 39 let. Záporná znaménka  

u všech regresních koeficientů pro kategorie věku ukazují, že zaměstnanci ve věku 30 – 39 let 

mají nejvyšší mzdy. V plně specifikovaném modelu jsou všechny kategorie statisticky 

významné na 1% hladině významnosti. Druhé nejvyšší mzdy mají zaměstnanci ve věku  
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20 – 29 let, a to v průměru o 1,8 %. Nebereme-li v potaz kategorii „chybně uvedený věk“, 

nejnižší mzdy mají zaměstnanci starší 60 let, a to o 5,5 % nižší oproti zaměstnancům ve věku 

30 – 39 let. 

 Další přidanou proměnnou byla praxe u současného zaměstnavatele. Model se 

všemi osobnostními charakteristikami vysvětluje 29,5 % rozdílů ve mzdách zaměstnanců. 

V tomto modelu každý další rok u současného zaměstnavatele průměrně přináší 1% nárůst 

mzdy. V kompletním modelu se příspěvek lehce snížil na 0,8 %. 

 Nejvýznamnější ze zkoumaných firemních charakteristik je odvětví, které spolu se 

zatím zahrnutými proměnnými vysvětluje 33,6 % mzdových rozdílů ve zkoumaném datovém 

souboru. Přidáním ostatních proměnných do modelu se regresní koeficienty oproti původnímu 

modelu změnily. Jako referenční kategorie byla zvolena kategorie Zemědělství, lesnictví  

a rybářství. Nejnižší mzdy mají zaměstnanci zaměstnaní v odvětví označeném jako 

Administrativní a podpůrné činnosti, kteří mají oproti referenční kategorii mzdy nižší  

o 21,2 %, o něco vyšší mzdy mají zaměstnanci v odvětví Ostatní činnosti a třetí nejnižší mzdy 

mají zaměstnanci pracující ve Vzdělávání. Naopak nejvyšší mzdy mají zaměstnanci pracující 

v odvětví Informační a komunikační činnosti, kteří oproti zaměstnancům pracujícím 

v Zemědělství, lesnictví a rybářství vydělávají průměrně o 28,6 % více. Druhé nejvyšší mzdy 

mají zaměstnanci pracující v Peněžnictví a pojišťovnictví, a to o 22,7 % oproti referenční 

kategorii. Ne všechny kategorie odvětví ekonomických činností vychází statisticky významné, 

jako je odvětví Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení a Kulturní, zábavní a rekreační 

činnosti.
113

 Avšak před zahrnutím proměnných velikost firmy a typ kolektivní smlouvy byly 

kategorie statisticky významné na 1% hladině významnosti. 

 Přidání velikosti firmy do modelu zvýšilo jeho vypovídací schopnost na 39,2 %. 

Přidání poslední proměnné – existence kolektivní smlouvy již koeficient determinace 

neovlivnilo
114

. Všechny zkoumané proměnné tak vysvětlují téměř 40 % mzdových rozdílů 

v datovém souboru. Z výsledků vyplývá, že s růstem počtu zaměstnanců ve firmě roste také 

pravděpodobnost vyšší mzdy. Průměrně nejvyšší mzdy tedy mají zaměstnanci ve firmách 

s 1000 a více zaměstnanci. Při zohlednění všech zkoumaných proměnných mají zaměstnanci 

pracující ve firmách nad 1000 zaměstnanců průměrně o téměř 30 % vyšší mzdy než 

zaměstnanci pracující ve firmách s maximálně 9 zaměstnanci. Když se podíváme na výsledky 

pro kolektivní smlouvu, lze vidět, že práce ve firmách s uzavřenou kolektivní smlouvou 

                                                             
113 Statistická nevýznamnost může být způsobena malým počtem pozorování, viz příloha č. 7, nebo také malými 

rozdíly oproti zvolené referenční kategorii, příp. závislosti jednotlivých proměnných. 
114 Což neznamená, že tato proměnná nemá vliv na odměňování pracovníků, ale že v kontextu dalších 

proměnných má malý význam, resp. jiné proměnné mají mnohem větší význam než tato. 
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přináší zaměstnancům průměrně bonus 0,8 % oproti práci ve firmách, kde kolektivní smlouva 

uzavřena není. 

4.2 Výsledky regresního modelu v souboru nízkopříjmových zaměstnanců s využitím 

postupného přidávání proměnných 

 Nyní bude pozornost zaměřena na soubor nízkopříjmových pracovníků s výdělkem 

pod 2/3 mediánu. Příloha č. 17 ukazuje výsledky regresní analýzy pro datový soubor se 

zaměstnanci se mzdou pod touto hranicí. V tomto souboru vysvětluje proměnná profese jen 

5,5 % rozdílů ve mzdách zkoumaných zaměstnanců. Rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi 

jsou také malé a pořadí kategorií u nízkopříjmových profesí od celého souboru odlišné. Je to 

dáno zejména rozdílnou strukturou pracovníků v nízkopříjmovém souboru, kdy se zde častěji 

nachází rizikové skupiny osob na trhu práce.
115

 Nejvyšší mzdy v tomto souboru mají 

zaměstnanci pracující jako montážní dělníci (ISCO 82190), kteří oproti servírkám a číšníkům 

(ISCO 5131) mají vyšší mzdy o 13,9 %. Druhé nejvyšší mzdy mají řidiči nákladních aut, 

tahačů a speciálních vozidel (ISCO 8332) a třetí prodavači v prodejnách (ISCO 5223). 

Tvrzení, že s odborností a složitostí vykonávané práce roste mzdové ohodnocení, je proto 

nejednoznačné, jelikož profese prodavačů v prodejnách (ISCO 5223) byla hodnocena jako 

odbornější než práce montážních dělníků (ISCO 8219). Naopak profese řidičů nákladních 

automobilů byla ohodnocena jako méně odborná a složitá, přesto se pracovníci těší poměrně 

vysokým výdělkům v rámci tohoto dílčího souboru. Jejich výdělek je nadhodnocen příplatky 

za směnnost. Přidání ostatních proměnných do modelu regresní koeficienty lehce změnilo 

včetně pořadí kategorií dle výše mzdy. Z výsledků lze vidět, že v úplném modelu jsou 

všechny kategorie statisticky významné na 1% hladině významnosti.  

 Když se podíváme na výsledky pro vzdělání, lze vidět, že jeho zahrnutí do modelu 

lehce zvýšilo jeho vypovídací schopnost a že zatímco zaměstnanci se středním vzděláním 

mají průměrně vyšší mzdy oproti zaměstnancům se základním vzděláním, vysokoškolsky 

vzdělaní zaměstnanci mají v tomto souboru nejnižší mzdy, což je odrazem 

„překvalifikovanosti“ pracovníka (overschooling), kdy požadavky zaměstnavatele na jím 

obsazené pracovní místo neodráží požadavek na vysokou kvalifikaci.  

Tento zaměstnanec mu totiž přináší stejný příjem z mezního produktu práce jako zaměstnanec 

s nižší kvalifikací, proto není důvod jej přeplácet. Jedná se především o čerstvé vysokoškolské 

absolventy s minimálními pracovními zkušenostmi, kteří ještě nezískali pracovní místo  

ve vystudovaném oboru, a proto jsou v těchto nízkopříjmových profesích jen na přechodnou 

                                                             
115 Viz kapitola 3.1.3 Rizikové skupiny osob na trhu práce mezi vzorkem nízkopříjmových pracovníků. 
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dobu a berou je jako „odrazový můstek“ pro svou další profesní kariéru. Zajímavé jsou také 

výsledky pro pohlaví, které ukazují, že mezi nízkopříjmovými zaměstnanci mají vyšší mzdy 

ženy, a to o 2 %. Přidání ostatních proměnných do modelu ale koeficient výrazně snížilo až na 

1,7 %. Ze zkoumaných kategorií pro věk byly v kompletním modelu statisticky významné 

pouze tři. Tyto kategorie naznačují, že průměrně nejvyšší mzdy mají zaměstnanci ve věku  

20 – 29 let. Mzdový přínos každého dalšího roku praxe u současného zaměstnavatele 

přináší průměrný mzdový přínos 0,4 % mzdy, při zohlednění všech ostatních zahrnutých 

proměnných 0,3 % mzdy. 

 V tomto datovém souboru je nejvýznamnější ze všech zkoumaných charakteristik 

odvětví, jehož přidání do modelu zvýšilo jeho vypovídací schopnost z 8,5 % na 15,1 %. 

Většina kategorií odvětví ekonomických činností je v kompletním modelu statisticky 

významná. Nejnižší mzdy v tomto datovém souboru mají zaměstnanci zaměstnaní v odvětví 

Administrativní a podpůrné činnosti, kteří mají oproti referenční kategorii mzdy nižší o 12,5 

%. O něco vyšší mzdy mají zaměstnanci v odvětví Stavebnictví. Naopak nejvyšší mzdy mají 

zaměstnanci pracující v odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví, a to vyšší o 12,5 % oproti 

referenční kategorii. Toto odvětví se v celém datovém souboru vyskytuje mezi nejlépe 

placenými profesemi. 

 V kompletním modelu jsou všechny kategorie velikosti firmy statisticky významné na 

maximálně 5% hladině významnosti. Výsledky ukazují, že pravděpodobnost vyšší mzdy se 

zvyšuje s rostoucím počtem zaměstnanců v dané firmě. U nízkopříjmových zaměstnanců se 

mzdami pod 2/3 mediánu přináší práce ve firmách s uzavřenou kolektivní smlouvou přínos 

průměrně 3 % mzdy oproti práci ve firmách s neuzavřenou kolektivní smlouvou (což 

nasvědčuje tomu, že pro nízkopříjmové pracovníky má kolektivní smlouva mnohem větší 

význam, jelikož v celém datovém souboru má vliv pouze 0,8 %). Jak lze v tabulce vidět, 

všechny zkoumané proměnné vysvětlují přes 16,7 % mzdových rozdílů v datovém souboru. 

4.3 Výsledky regresního modelu pro jednotlivé profese v celém souboru zaměstnanců  

 Když se podíváme na výsledky kompletního modelu pro jednotlivé kategorie profesí 

znázorněné v příloze č. 18, lze vidět, že nejvyšší vypovídací schopnost modelu je  

u montážních dělníků ostatních výrobků (ISCO 8219), kde proměnné zahrnuté do modelu 

vysvětlují 42,1 % rozdílů ve mzdách montážních dělníků. O něco nižší koeficient determinace 

lze vidět u obchodních zástupců (ISCO 3322), pracovníků ostrahy (ISCO 5414) a číšníků  

a servírek (ISCO 5131), u nichž model vysvětluje okolo 38 % rozptylu ve mzdách. Nejnižší 

vypovídací schopnost modelu vychází u uklízečů a pomocníků (ISCO 9112) s koeficientem 
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determinace 16,2 %. U prodavačů (ISCO 5223) se jedná o 20,2 %. U těchto profesí tak 

mohou hrát vyšší roli proměnné nezohledněné v modelu, jako je např. počet odpracovaných 

hodin, region či rodinné a jiné charakteristiky.  

 V tabulce lze vidět, že u proměnné vzdělání je většina kategorií statisticky významná. 

Relativně očekávané mzdové rozdíly podle vzdělání lze vidět u kuchařů (ISCO 5120), u nichž 

dokončení středního vzdělání bez maturity přináší oproti základnímu vzdělání průměrně 

11,2% mzdový bonus. Maturita zde přináší téměř o 20 % vyšší mzdy a dosažení 

vysokoškolského vzdělání dokonce o více než 70 % vyšší mzdy oproti referenční kategorii. 

Relativně rovnoměrně rozdílné mzdy podle vzdělání lze vidět u obchodních zástupců (ISCO 

3322), kde maturita zaměstnancům přináší průměrně o 20,1 % vyšší mzdy oproti 

zaměstnancům se základním vzděláním. Dokončení vysokoškolského vzdělání přináší již 

celých 49,5 %. Všeobecným administrativním pracovníkům (ISCO 5110) přináší maturita 

oproti základnímu vzdělání o 6,8 % vyšší mzdy a vysoká škola o 24,7 % vyšší mzdy. Opět lze 

u některých profesí vidět, že zaměstnanci s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním 

dosahují průměrně vyšších mezd než zaměstnanci s dokončeným vysokoškolským vzděláním, 

jedná se o číšníky a servírky (ISCO 5131) a o prodavače (ISCO 5223). U prodavačů (ISCO 

5223) mají dokonce zaměstnanci s maturitou průměrně vyšší mzdy než vysokoškolsky 

vzdělaní zaměstnanci. Jedná se o problém „překvalifikovanosti“ pracovníka a nesoulad 

nabídky a poptávky po práci.
116

 V souladu s druhou hypotézou se tudíž potvrzuje, že lidský 

kapitál v podobě vzdělání má u nízkopříjmových osob na trhu práce jen malou roli, jelikož 

mnohem více záleží na požadavcích zaměstnavatele na dané pracovní místo.  

 Uklízeči a pomocníci (ISCO 9112) s vysokoškolským vzděláním mají průměrně  

o 5,7 % nižší mzdy než v případě základního vzdělání, v případě maturity ale mají vyšší mzdy 

o 3,4 %. Pracovníkům ostrahy (ISCO 5414) přináší vysoká škola stejný mzdový bonus oproti 

základnímu vzdělání jako maturita, a to 10,3 %. Nejnižší kladný statisticky významný 

mzdový rozdíl mezi základním a vysokoškolským vzděláním je u montážních dělníků (ISCO 

8219), a to 8,3 %. U řidičů (ISCO 8323) a ostatních pomocných pracovníků (ISCO 9323) 

vychází regresní koeficient u kategorií pro vysokoškolské i vyšší odborné vzdělání statisticky 

nevýznamný, středoškolské vzdělání však řidičům přináší průměrně minimálně 10% mzdový 

bonus, ostatním pomocným pracovníkům (ISCO 9329) přináší dokončená střední škola 

průměrně jen asi 1 %. 

                                                             
116 Viz kapitola 4.2 Výsledky regresního modelu v souboru nízkopříjmových zaměstnanců s využitím 

postupného přidávání proměnných. 



104 

 

 Mzdové rozdíly podle pohlaví jsou u všech profesí statisticky významné  

na minimálně 5% hladině významnosti. Z výsledků lze také vidět, že při zohlednění ostatních 

proměnných mají servírky (ISCO 5131) průměrně vyšší mzdy než číšníci (ISCO 5131),  

a to o 1,6 %. Jedná se o zaměstnání, kde dochází k segregaci žen. U ostatních profesí mají 

vyšší mzdy muži. Nejvyšší mzdový rozdíl je u profesí montážní dělníci (ISCO 8219), u nichž 

mají ženy s ohledem na ostatní proměnné mzdy nižší průměrně o 26,2 %. Druhý nejvyšší 

rozdíl je u uklízečů a pomocníků (ISCO 9112), kde se jedná o 22,6% rozdíl. Nejnižší mzdový 

rozdíl podle pohlaví je u již zmíněných číšníků a servírek (ISCO 5131), poté u kuchařů  

a pomocných kuchařů (ISCO 5120) a pracovníků ostrahy (ISCO 5414). 

 Když se podíváme na statisticky významné výsledky pro proměnnou věk, lze vidět, že 

u většiny profesí mají nejvyšší mzdy zaměstnanci ve věku 30 – 39 let, jež byla zvolena jako 

referenční kategorie. Zaměstnanci ve věku pod 20 let mají ve většině profesí nejnižší mzdy  

ze všech věkových kategorií. Je to dáno zejména malými pracovními zkušenostmi, což je 

v souladu s konceptem věkově-výdělkových profilů, které nabývají konkávní tvar  

a do určitého věku rostou, viz příloha č. 13. Výjimkou je profese kuchaři a pomocní kuchaři 

(ISCO 5120), u nichž mají nejvyšší mzdy právě kuchař (ISCO 5120) i ve věku pod 20 let. 

Oproti zaměstnancům ve věku 30 – 39 let mají mzdy průměrně vyšší o více než 25 %. Druhé 

nejnižší mzdy mají ve většině profesí zaměstnanci nad 60 let a třetí nejnižší ve věku 50 – 59 

let, u pracovníků ostrahy (ISCO 5414) mají nejstarší zaměstnanci průměrně nejnižší mzdy.  

Na základě těchto poznatků lze vidět, že výdělek ve věkových kategoriích je determinován 

vykonávanou profesí a nutně neznamená, že i pro manuální profese jsou sledovatelné rostoucí 

věkově-výdělkové profily, viz příloha č. 13. Kuchaři (ISCO 5120) s věkem nad 60 let mají 

naopak druhé nejvyšší mzdy, oproti referenční kategorii vyšší o 12,5 %. Číšníci a servírky 

(ISCO 5131) mají průměrně nejvyšší mzdy právě v případě věku nad 60 let, oproti referenční 

kategorii vyšší o 21,9 %. Druhé nejvyšší mzdy mají číšníci a servírky (ISCO 5131) ve věku 

50 – 59 let. Řidiči (ISCO 8332) mají také nejvyšší mzdy ve věku nad 60 let. U prodavačů 

(ISCO 5223) mají nejstarší zaměstnanci průměrně druhé nejvyšší mzdy, průměrně nejvyšší 

mzdy u nich mají zaměstnanci ve věku 20 – 29 let. 

 Proměnná praxe u současného zaměstnavatele je u všech profesí statisticky 

významná na 1% hladině významnosti. U všech profesí je vytrvání u stejného zaměstnavatele 

přínosné, jelikož je regresní koeficient u všech kladný. Nejvyšší přínos každého roku je  

u obchodních zástupců (ISCO 3322), a to 1 % ročně. Druhý nejvyšší výnos mají pracovníci 

ostrahy (ISCO 5414) a poté všeobecní administrativní pracovníci (ISCO 4110). Nejnižší 
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přínos každého roku u současného zaměstnavatele mají montážní dělníci (ISCO 8219)  

a ostatní pomocní pracovníci (ISCO 9329), a to 0,5 %. 

 Když se podíváme na výsledky pro odvětví, lze vidět, že ne všechny kategorie jsou 

statisticky významné. Vzhledem k regresím zvlášť pro jednotlivé profese byla jako referenční 

stanovena kategorie odvětví Obchod, opravy motorových vozidel, jelikož se u této kategorie 

vyskytuje alespoň 100 pozorování pro každou profesi. Napříč profesemi mají zaměstnanci 

nejčastěji nejvyšší mzdy v odvětvích Informační a komunikační činnosti (prodavačům (ISCO 

5223) a ostatním pomocným pracovníkům (ISCO 9329) přináší toto odvětví o téměř 40 % 

vyšší mzdy oproti referenční kategorii), Peněžnictví a pojišťovnictví (pracovníkům ostrahy 

(ISCO 5414) přináší průměrně o 27,9 % vyšší mzdy a obchodním zástupcům (ISCO 3322)  

o 18,2 % vyšší mzdy oproti referenční kategorii) a činnosti v odvětví Pojišťovnictví u kuchařů 

(ISCO 5120) a číšníků a servírek (ISCO 5131). Všeobecní administrativní pracovníci (ISCO 

4110) mají nejvyšší mzdy v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, montážní 

dělníci (ISCO 8219) ve Zpracovatelském průmyslu, řidiči (ISCO 8332) v odvětví Profesní, 

vědecké a technické činnosti, kde je mzdový přínos oproti referenční kategorii nejvyšší –  

83,8 %, a uklízeči a pomocníci (ISCO 9112) ve Veřejné správě, obraně, sociálním 

zabezpečení. Nejnižší mzdy jsou nejčastěji s ohledem na jednotlivé profese v odvětví 

Zdravotní a sociální péče, a to u montážních dělníků (ISCO 8219), řidičů (ISCO 8332)  

a ostatních pomocných pracovníků (ISCO 9329). Mzdové rozdíly oproti referenční kategorii 

jsou navíc 40 – 60 %. Kuchaři (ISCO 5120) a číšníci a servírky (ISCO 5131) mají průměrně 

nejnižší mzdy při práci ve Stavebnictví, všeobecní administrativní pracovníci (ISCO 4110)  

a pracovníci ostrahy (ISCO 5414) v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství, prodavači 

(ISCO 5223) v odvětví Zásobování vodou a uklízeči a pomocníci (ISCO 9112) 

v Administrativních a podpůrných činnostech. Nejvýraznější mzdový rozdíl lze vidět  

u obchodních zástupců (ISCO 3322), u nichž práce v odvětví Vzdělávání přináší oproti 

referenční kategorii mzdy nižší průměrně o 112,4 %. Je zde tedy zřetelný mzdový rozptyl. 

Druhý nejvyšší rozptyl mezd je viditelný u řidičů (ISCO 8332). 

 Když se podíváme na výsledky pro velikost firmy, lze vidět, že u 5 ze zkoumaných  

10 profesí přináší práce ve větší firmě pro všechny kategorie průměrně vyšší mzdy, což je 

dáno zejména možností kariérního růstu ve větších firmách a tudíž i růstu mzdového 

ohodnocení. Největší mzdový rozptyl podle velikosti firmy je u profese obchodní zástupci 

(ISCO 3322), kde např. práce ve firmách s více než 1000 zaměstnanci přináší průměrně  

o téměř 70 % vyšší mzdy oproti práci ve firmách s maximálně 9 zaměstnanci. Druhé nejvyšší 

rozdíly jsou u profese montážní dělníci (ISCO 8219), a to téměř 60 % mezi nejmenšími  
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a největšími firmami. Nejmenší rozdíly podle velikosti firmy jsou vidět u uklízečů a 

pomocníků (ISCO 9112), kde práce ve firmách s více než 1000 zaměstnanci přináší průměrně 

o 12 % vyšší mzdy oproti práci v nejmenších firmách, avšak ve firmách s 250 – 1000 

pracovníky mají zaměstnanci průměrně o 14 % vyšší mzdy, a u kuchařů (ISCO 5120), kde 

práce ve firmě s 10 – 49 zaměstnanci přináší oproti referenční kategorii nižší mzdy o 13,9 %. 

Kategorie pro největší firmy zde není statisticky významná. Také u číšníků a servírek (ISCO 

5131) a u ostatních pomocných pracovníků (ISCO 9329) je práce v nejmenších firmách  

do 9 zaměstnanců průměrně hodnocena lépe než práce ve firmách s 10 – 49 zaměstnanci.  

U pracovníků ostrahy (ISCO 5414) přináší práce ve firmách s 10 – 49 zaměstnanci naopak 

průměrně nejvyšší mzdy, oproti referenční kategorii vyšší o 46,6 %. 

 Z výsledků u dummy proměnné pro uzavřenou kolektivní smlouvu lze vidět, že  

u některých profesí přináší práce ve firmách s uzavřenou kolektivní smlouvou průměrně vyšší 

mzdy oproti práci ve firmách s neuzavřenou kolektivní smlouvou. Nejvyšší průměrný mzdový 

přínos je u pracovníků ostrahy (ISCO 5414), číšníků a servírek (ISCO 5131) a řidičů (ISCO 

8332). Kladný regresní koeficient lze vidět také u kuchařů (ISCO 5120) a montážních dělníků 

(ISCO 8219). Naopak průměrně nižší mzdy při uzavření kolektivní smlouvy lze vidět  

u prodavačů (ISCO 5223), (o 13,5 %), ostatních pomocných pracovníků (ISCO 9329),  

(o 6,7 %), všeobecných administrativních pracovníků (ISCO 4110), (o 4 %), obchodních 

zástupců (ISCO 3322), (o 3,5 %) a u uklízečů a pomocníků (ISCO 9112), (o 2,2 %). 

4.4 Výsledky regresního modelu pro jednotlivé profese v  souboru nízkopříjmových 

zaměstnanců  

 Když se podíváme na výsledky modelu pro jednotlivé kategorie profese v datovém 

souboru  zaměstnanců s výdělkem do 2/3 mediánu, viz příloha č. 19,  lze vidět, že nejvyšší 

vypovídací schopnost modelu je stejně jako u celého datového souboru u montážních dělníků 

ostatních výrobků (ISCO 8219) a u obchodních zástupců (ISCO 3322), u nichž model 

vysvětluje jen asi o 1 p. b. méně rozptylu ve mzdách oproti celému datovému souboru.  

U pracovníků ostrahy (ISCO 5414) klesla vypovídací schopnost modelu z 38,9 % na 20,3 %. 

Nejnižší vypovídací schopnost modelu opět vychází u uklízečů a pomocníků (ISCO 9112)  

a u prodavačů (ISCO 5223). Nižší vypovídací schopnost lze vidět také u kuchařů (ISCO 5120). 

 Z výsledků lze vidět, že omezením datového souboru se některé kategorie ukázaly 

jako statisticky nevýznamné. U obchodních zástupců (ISCO 3322) a u číšníků a servírek 

(ISCO 5131) se jednalo o všechny kategorie vzdělání. U administrativních pracovníků (ISCO 

4110) byla statisticky významná jen kategorie pro dokončené vysokoškolské vzdělání, které 
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však ukazuje nižší mzdy oproti základnímu vzdělání, což je odrazem nesouladu nabídky práce 

(resp. kvalifikace pracovníka) s poptávkou po práci (resp. požadavky zaměstnavatele  

na danou pozici). U kuchařů (ISCO 5120) je statisticky významná kategorie střední vzdělání 

s maturitou, jež oproti referenční kategorii přináší 6,3% mzdový bonus, a vysokoškolské 

vzdělání, jež přináší 18,1% bonus. U prodavačů (ISCO 5223) a řidičů (ISCO 8332) je právě 

vysokoškolské vzdělání kategorií, která není statisticky významná. Maturita však přináší 

prodavačům (ISCO 5223) 1,3% a řidičům (ISCO 8332) 4,5% mzdový bonus. U uklízečů  

a pomocníků (ISCO 9112) jsou statisticky významné kategorie střední vzdělání s maturitou, 

jež přináší o 2,7 % vyšší mzdy, a vysokoškolské vzdělání, kde byly vysledovány o 12,1 % 

nižší mzdy oproti základnímu vzdělání. U ostatních pomocných pracovníků (ISCO 9329) 

přináší dokončení vyšších stupňů vzdělání nižší mzdy. U pracovníků ostrahy (ISCO 8414)  

a montážních dělníků (ISCO 8219) přináší vyšší stupeň vzdělání vyšší mzdy kromě 

dokončení úplného vysokoškolského vzdělání, nejvyšší mzdy tak zde mají zaměstnanci 

s vyšším odborným a bakalářským vzděláním. Tato skutečnost je opět odrazem nesouladu 

nabídky práce s poptávkou po práci.  

 Mzdové rozdíly podle pohlaví jsou u obchodních zástupců (ISCO 3322) a řidičů 

(ISCO 8332) statisticky nevýznamné. Z výsledků lze vidět, že při zohlednění ostatních 

proměnných mají u kuchařů (ISCO 5120), číšníků a servírek (ISCO 5131), ostatních 

pomocných pracovníků (ISCO 9329) a prodavačů v prodejnách (ISCO 5223) vyšší mzdy 

ženy, nejvíce u kuchařů (ISCO 5120), a to o 7,3 %. U ostatních profesí mají vyšší mzdy muži. 

Nejvyšší mzdový rozdíl je u všeobecných administrativních pracovníků (ISCO 4110), u nichž 

mají ženy mzdy nižší průměrně o 9,6 %. U montážních dělníků (ISCO 8219) se jedná o 1,7% 

rozdíl a u pracovníků ostrahy (ISCO 5414) o 0,5 %. 

 Když se podíváme na výsledky pro proměnnou věk, ani u jediné profese nejsou 

všechny kategorie statisticky významné. U pracovníků ostrahy (ISCO 5414), montážních 

dělníků (ISCO 8219) a ostatních pomocných pracovníků ve výrobě (ISCO 9329) je většina 

kategorií statisticky významná, a jelikož jsou regresní koeficienty u těchto kategorií záporné, 

nejvyšší mzdy zde mají zaměstnanci ve věku 30 – 39 let. U všeobecných administrativních 

pracovníků (ISCO 4110), řidičů (ISCO 8332) a uklízečů a pomocníků (ISCO 9112) jsou 

naopak mzdy u zaměstnanců ve věku 30 – 39 let mzdy nejnižší. U obchodních zástupců 

(ISCO 3322) mají nižší mzdy pouze zaměstnanci starší 60 let. U prodavačů (ISCO 5223) mají 

nejvyšší mzdy zaměstnanci ve věku 20 – 29 let, u číšníků (ISCO 5131) a servírek (ISCO 

5131) mají nejvyšší mzdy nejstarší zaměstnanci ve věku nad 60 let, a to průměrně o 19,5 % 
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vyšší než oproti referenční kategorii, u kuchařů (ISCO 5120) mají průměrně nejvyšší mzdy 

zaměstnanci ve věku 50 – 59 let.  

 Proměnná praxe u současného zaměstnavatele je statisticky významná na 1% 

hladině významnosti u všech profesí kromě montážních dělníků (ISCO 8219). Vytrvání  

u stejného zaměstnavatele je pro zaměstnance málo přínosné. Nejvyšší přínos každého roku je 

u obchodních zástupců (ISCO 3322), a to 0,8 % ročně. Nejnižší přínos každého roku  

u současného zaměstnavatele mají ostatní pomocní pracovníci (ISCO 9329), řidiči (ISCO 

8332), pracovníci ostrahy (ISCO 5414) a všeobecní administrativní pracovníci (ISCO 4110),  

a to 0,2 %. 

 Když se podíváme na výsledky pro odvětví, lze vidět, že největší kladný mzdový 

rozdíl oproti referenční kategorii je u řidičů (ISCO 8332) v případě odvětví Ubytování, 

stravování a pohostinství, a to o 38,9 %. Nejnižší mzdy mají řidiči pracující v odvětví 

Stavebnictví. Největší záporný rozdíl oproti referenční kategorii je u obchodních zástupců 

(ISCO 3322) v případě odvětví Kulturní, zábavní a rekreační činnosti, a to 42,9 %. Obchodní 

zástupci (ISCO 3322) mají průměrně nejvyšší mzdy v případě práce v odvětví Činnosti 

v oblasti nemovitostí. Montážní dělníci (ISCO 8219) a ostatní pomocní pracovníci (ISCO 

9329) mají průměrně nejvyšší mzdy v případě práce v Zemědělství, lesnictví a rybářství. 

Montážní dělníci (ISCO 8219) mají nejnižší mzdy v případě práce v odvětví Sociální  

a zdravotní péče, ostatní pomocní pracovníci v odvětví Zásobování. Všeobecní 

administrativní pracovníci (ISCO 4110) a číšníci a servírky (ISCO 5131) mají nejvyšší mzdy 

v případě práce v odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví. Naopak nejnižší mzdy mají číšníci  

a servírky (ISCO 5131) v případě práce ve Stavebnictví, kde mají nejnižší mzdy také kuchaři 

(ISCO 5120). Kuchaři (ISCO 5120) mají zase nejvyšší mzdy v odvětví Dopravy a skladování. 

Pracovníci ostrahy (ISCO 5414) a uklízeči a pomocníci (ISCO 9112) mají nejnižší mzdy 

v odvětví Administrativních a podpůrných činností. Naopak nejvyšší mzdy mají pracovníci 

ostrahy  

(ISCO 5414) v odvětví Vzdělávání a uklízeči a pomocníci (ISCO 9112) v odvětví Ostatní 

činnosti. Prodavači v prodejnách (ISCO 5223) mají průměrně nejvyšší mzdy v odvětví 

Informačních a komunikačních činností a nejnižší naopak v Peněžnictví a pojišťovnictví. 

 Když se podíváme na výsledky pro velikost firmy, lze vidět, že všechny kategorie 

jsou statisticky významné jen u pracovníků ostrahy (ISCO 5414) a montážních dělníků (ISCO 

8219). U pracovníků ostrahy (ISCO 5414) mají průměrně nejvyšší mzdy zaměstnanci 

pracující ve firmách s 10 – 49 zaměstnanci, u montážních dělníků (ISCO 8219) v největších 

firmách. U kuchařů (ISCO 5120) a uklízečů a pomocníků (ISCO 9112) jsou statisticky 
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významné kategorie nad 50 zaměstnanců, nejvyšší mzdy přitom mají zaměstnanci pracující  

ve firmách s 250 – 999 zaměstnanci. Tato velikost firmy je průměrně nejvýhodnější také  

u číšníků a servírek (ISCO 5131). Prodavači (ISCO 5223), řidiči (ISCO 8332) a ostatní 

pomocní pracovníci (ISCO 9329) mají průměrně nejvyšší mzdy v případě práce v největších 

firmách, obchodní zástupci (ISCO 3322) a všeobecní administrativní pracovníci (ISCO 4110) 

naopak v nejmenších firmách. V souboru nízkopříjmových pracovníků tedy neznamená, že 

s růstem zaměstnavatele roste i mzdové ohodnocení. To je dáno zejména charakterem 

vykonávané profese, resp. odvětví, ve kterém zaměstnanec pracuje.  

 Uzavření kolektivní smlouvy je statisticky nevýznamné u obchodních zástupců 

(ISCO 3322), číšníků a servírek (ISCO 5131) a ostatních pomocných pracovníků (ISCO 

9329). U prodavačů (ISCO 5223) a uklízečů a pomocníků (ISCO 9112) její uzavření v dané 

firmě znamená průměrně spíše nižší mzdy, u ostatních profesí práce ve firmě s kolektivní 

smlouvou přináší průměrně vyšší mzdy. Nejvyšší přínos je u všeobecných administrativních 

pracovníků (ISCO 4110), kde přináší průměrný mzdový bonus ve výši 17,2 %, druhý nejvyšší 

přínos (5,5 %) je u montážních dělníků (ISCO 8219). Kuchařům (ISCO 5120), pracovníkům 

ostrahy (ISCO 5414) a řidičům (ISCO 8332) přináší kolektivní smlouva průměrně o 2 – 3 % 

vyšší mzdy. 

4.5 Dílčí shrnutí vlivu vybraných charakteristik na odměňování a diferenciaci mezd 

 Z provedené mzdové regresní analýzy na váženém souboru všech zaměstnanců 

vyplynula následující zjištění. V celém souboru zaměstnanců vybraných profesí přináší 

dosažení vyššího stupně vzdělání vyšší mzdy. Vysokoškoláci vybraných profesí mají 

průměrně o 30 % vyšší výdělek, než mají zaměstnanci se základním nebo nedokončeným 

vzděláním. Lidský kapitál aproximovaný vzděláním má 8% vliv na utváření mezd pracovníků 

vybraných profesí. Ženy v tomto souboru vydělávají o 17,1 % méně než muži, což může být 

dáno několika důvody. Jednak menšími pracovními zkušenostmi žen než mužů, které plynou 

z nižšího počtu odpracovaných hodin kvůli rodinným povinnostem, nebo také jinou 

strukturou zastávaných profesí, které se odvíjí od jejich role v rodině i společnosti. Pokud jsou 

zaměstnány v profesi, kde dochází k segregaci žen, je zde mzdová úroveň nižší (tzv. 

„horizontální segregace“, ke které se může přidat „vertikální segregace“, která omezuje 

postup žen na lépe placenou pozici), což potvrzují i jiné empirické práce, Jurajda (2004). 

Jiným důvodem může být podceňování práce žen. Ženy navíc kvůli zakládání rodiny častěji 

opouští trh práce, tím dochází po nějaké době ke stagnaci jejich lidského kapitálu, nebo 
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dokonce k jeho znehodnocování, pokud opustí trh práce na delší dobu. Proto pak častěji  

po návratu do zaměstnání zastávají méně placenou práci. 

 Každý další rok u zaměstnavatele přináší mzdový nárůst o 0,8 %. Hned  

po nejvýznamnějším faktoru – vykonávané profesi – je pro mzdy zaměstnanců klíčové,  

ve kterém odvětví pracují. Tato proměnná má více než 15% vliv na rozdíly ve mzdách. 

Zaměstnanci v odvětví Administrativní a podpůrné činnosti vydělávají nejnižší mzdy. 

V porovnání s referenční kategorií Zemědělství, lesnictví a rybářství je to o 21,2 % méně. 

Pracovníci v nejlépe odměňovaném odvětví Informačních a komunikačních činností 

vydělávají o 28 % více než v referenční kategorii. Souvisí to zejména s preferencí tohoto 

odvětví v posttransformačním období a s růstem požadavků zaměstnavatelů na zvládání 

nových moderních technologií. Kolektivní smlouva zaměstnancům přináší mzdový bonus 

pouze ve výši 0,8 % mzdy. U některých profesí však znamená uzavření kolektivní smlouvy 

průměrně nižší výdělek (prodavači v prodejnách o 13,5 % (ISCO 5223), ostatní pomocní 

pracovníci o 6,7 % (ISCO 9329), všeobecní administrativní pracovníci o 4 % (ISCO 4110), 

obchodní zástupci o 3,5 % (ISCO 3322) a uklízeči a pomocníci o 2,2 % (ISCO 9112). 

S růstem počtu zaměstnanců ve firmě se zvyšuje pravděpodobnost růstu mezd. Ve firmách 

s více než 1 000 zaměstnanci jsou mzdy průměrně o 30 % vyšší než u zaměstnanců 

v nejmenších firmách. Odráží to také skutečnost, že ve velkých firmách je vytvořena 

hierarchická struktura řízení, která umožňuje zaměstnancům kariérní růst, tudíž mzdové 

ohodnocení pracovníka roste společně s nároky na toto pracovní místo. 

 U nízkopříjmových zaměstnanců (výdělek do 2/3 mediánu) je možné sledovat 

odlišnou strukturu zaměstnanců, která se následně odráží i na odměňování pracovníků. Lidský 

kapitál aproximovaný vzděláním má pouze 0,7% vliv na utváření mezd nízkopříjmových 

pracovníků sledovaných profesí. Pracovníci s vysokoškolským vzděláním mají v tomto 

souboru zaměstnanců nejnižší výdělek, což je do jisté míry odrazem nesouladu nabídky  

a poptávky po práci. Na dané pracovní místo jsou požadovány mnohem menší nároky  

na kvalifikaci pracovníka, jeho odbornost apod., než jaké vysokoškolsky vzdělaný pracovník 

nabízí. Dochází k „překvalifikovanosti“ (overschooling), což zaměstnavatel neocení vyšší 

mzdou, protože z hlediska jeho přínosu pro firmu to nemá opodstatnění. Tento zaměstnanec 

mu totiž přináší stejný příjem z mezního produktu práce jako zaměstnanec s nižší kvalifikací. 

Mezi tyto pracovníky patří převážně čerství vysokoškolští absolventi s minimálními 

pracovními zkušenostmi, kteří ještě nezískali pracovní místo ve vystudovaném oboru, a proto 

jsou v těchto nízkopříjmových profesích jen na přechodnou dobu. Tím se potvrdila platnost 

druhé hypotézy, že „lidský kapitál aproximovaný vzděláním hraje u nízkopříjmových osob  
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na trhu práce jen malou roli“. Ženy, kterých je mezi nízkopříjmovými pracovníky téměř 66 %, 

pobírají v tomto dílčím souboru zaměstnanců o 2 % vyšší výdělek než muži. Praxe  

u zaměstnavatele přináší velmi malý přírůstek ve mzdách (0,3 - 0,4 %), takže se pracovníkům 

nevyplácí setrvat u stejného zaměstnavatele. Tato proměnná je také součástí lidského kapitálu 

pracovníka. Tudíž se opět potvrzuje, že lidský kapitál má na výdělky nízkopříjmových 

pracovníků jen malý vliv. Výsledky mzdové regrese potvrdily, že uzavření kolektivní 

smlouvy je přínosnější pro nízkopříjmové pracovníky, jelikož jim přináší vyšší mzdy než 

v případě neuzavření smlouvy. Průměrný mzdový bonus z uzavřené kolektivní smlouvy je  

3 %. Téměř bezvýznamný vliv na mzdy má proměnná věk a také velikost firmy. To do jisté 

míry odráží skutečnost, že nízkopříjmoví pracovníci jsou ve svých profesích jakoby 

„uzamčeni“ a kariérní růst je pro ně prakticky nemožný, i když pracují ve velkých firmách. Je 

to dáno zejména charakterem vykonávané práce, která je především rutinní a pomocné 

povahy, která nevyžaduje zvláštní kvalifikaci a jiné odborné zaměření. Naopak nejvíce záleží, 

v jakém odvětví zaměstnanci pracují. Toto je dokonce mnohem důležitější mzdový faktor než 

vykonávaná profese.  
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5 Doporučení 

 Empirická část práce nabídla analýzu úrovně mezd a mzdových nerovností  

u nízkopříjmových pracovníků v závislosti na osobnostních a firemních charakteristikách  

a zhodnocení jejich vlivu na jejich odměňování a diferenciaci mezd v ČR. Na základě těchto 

zjištění je nyní možné doporučit tvůrcům hospodářské politiky i samotným nízkopříjmovým 

zaměstnancům vybraných profesí, jaká opatření pomohou zlepšit postavení nízkopříjmových 

pracovníků, aby nedocházelo ke snižování jejich příjmů, případně vyloučení těchto osob 

z trhu práce. Zlepšení situace nízkopříjmových osob však vyžaduje sladěnost opatření  

ze strany tvůrců hospodářských politik s potřebami této skupiny obyvatel i vlastní přičinění 

samotných zaměstnanců. Někdy mohou být tato opatření v nesouladu s požadavky 

zaměstnavatelů, kteří chtějí ušetřit na mzdových nákladech, a tak v této oblasti prosazují 

vlastní záměry. Na druhé straně praxe ukazuje, že využívání nástrojů hospodářské politiky 

(např. nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti) při adresné pomoci subjektu ve spolupráci se 

zaměstnavateli zvyšuje jeho účinnost. 

5.1 Doporučení pro tvůrce hospodářských politik  

 Zlepšení situace nízkopříjmových skupin osob, resp. rizikových skupin na trhu práce 

si vyžaduje plošná opatření, která se odvíjí od celkového zaměření hospodářské politiky. 

Proto je velmi důležitá interakce jednotlivých hospodářských politik, která povede  

ke snižování příjmové chudoby.
117

 

 Na postavení nízkopříjmových osob na trhu práce a jejich nabídku práce mají velký 

vliv opatření fiskální politiky, zvláště nastavení výšky daní z příjmů. Ta by neměla mít 

pro nízkopříjmové osoby demotivující charakter, což se změnou daňového systému od roku 

2008 prakticky stalo. Vyšší sazba daně z příjmů fyzických osob pro nízkopříjmové 

obyvatelstvo způsobila kalkulování těchto osob, zda se jim vyplatí pracovat, nebo raději 

pobírat sociální dávky. Z tohoto pohledu by bylo vhodnější snížit daňovou sazbu z příjmů 

těchto osob a zamezit tak jejich odchodům z pracovního trhu. Proto je velmi důležité vhodné 

nastavení sociální politiky, resp. systému sociálních dávek a její interakce směrem k daňové 

politice. Pokud se nízkopříjmové osoby stanou nezaměstnanými, štědrý sociální systém může 

v krajním případě zapříčinit rezignaci na hledání nové práce a setrvání v nezaměstnanosti 

(v důsledku zvýšení volného času a zároveň získání relativně uspokojivých příjmů i v době 

nezaměstnanosti). Nebo se také může stát, že se jedinec s nízkými pracovními příjmy 

                                                             
117 Tato myšlenka je začleněna také do strategie Evropa 2020, která je mimo jiné zacílena na zvyšování 

zaměstnanosti za současného stavu snižování počtu lidí žijících v chudobě. 
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rozhodne dobrovolně opustit své zaměstnání, protože příjem ze systému sociálních dávek je 

pro něj výhodnější, nebo stejně výhodný a navíc má k dispozici veškerý volný čas. V takovém 

případě vstupuje do rozhodování velikost užitku, který jedinec může získat. Tato 

problematika je detailně popsána v mikroekonomické teorii užitku a indiferenční analýze 

vycházející z preferencí jednotlivce, viz např. McConnell and Brue (1992), příp. Hoffman and 

Averett (2009). Dle této teorie se jedinci rozhodují mezi prací a volným časem i na základě 

mezního produktu práce dosaženého v domácnosti a ten porovnávají se mzdovou sazbou. 

Příkladem mohou být např. ženy po mateřské dovolené, které při rozhodování o opětovném 

vstupu na pracovní trh porovnávají svou produktivitu v zaměstnání a v domácnosti. Pokud by 

se žena zapojila na trhu práce, znamenalo by to, že její příjem z práce po zdanění je vyšší než 

náklady na služby, které před nástupem do práce poskytovala zdarma a které měly právě 

hodnotu nákladů, které nemusela vydávat z rodinného rozpočtu.  

Jak uvádí Stiglitz (1997), většina systémů v rozvinutých zemích je charakteristická 

tím, že získaný pracovní příjem znamená nižší sociální dávky pro tohoto jedince. Naopak 

ztráta tohoto příjmu je kompenzována zvýšením sociálních dávek. Toto je značně 

demotivační prvek, zvláště pro nezaměstnané a nízkopříjmové jedince, kteří se rozhodují, zda 

zůstat na pracovním trhu, nebo přejít do systému sociálních dávek. Proto by měl být kladen 

důraz na to, aby stávající systém sociálních dávek v ČR nebyl demotivující při hledání 

pracovního uplatnění nejen ze subjektivních důvodů neochoty pracovat, ale také ve vztahu 

chápání práce jako společenské a psychologické hodnoty seberealizace a uplatnění  

ve společnosti. Stejná doporučení přináší i Strategie sociálního začleňování 2014-2020 

(2014).  

 Štědrý sociální systém má vliv na samotnou ekonomiku i aktivní politiku 

zaměstnanosti. Ta je limitována v důsledku toku značných finančních prostředků na pasivní 

politiku zaměstnanosti, tedy vyplácení podpor v nezaměstnanosti. Podstatnou roli zde hraje 

délka poskytování sociální podpory. Pokud jsou náhradní příjmy srovnatelné nebo dokonce 

vyšší než úroveň mezd v ekonomice, nebo pokud se přibližuje úroveň očekávaných mezd 

k úrovni životního minima (příp. sociálních dávek), pak nemají nezaměstnaní žádný zájem 

měnit svůj status na zaměstnaného z důvodu minimálního příjmového zlepšení při přechodu 

ze sociální sítě na trh práce. Nezaměstnaní jsou pak vystaveni velkému riziku chycení se  

do pasti nezaměstnanosti, viz Kuchař (2007). Znamená to, že osoby s horší zaměstnatelností, 

mezi něž se nízkopříjmové osoby řadí, mají tendenci se uzavírat do specifických sociálních 

skupin s vlastním systémem hodnot a norem. Postupem času se jejich dlouhodobá 

nezaměstnanost stává životním stylem a vylučuje je z většinové populace na okraj 
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společnosti. Z pasti nezaměstnanosti je velmi obtížné se vymanit, viz Brožová (2003). Proto 

je vhodné posilovat nástroje a opatření zaměřené na příjmově znevýhodněné osoby 

prostřednictvím takových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jako je rekvalifikace  

a poradenské aktivity. Nápomocna mohou být také dotovaná pracovní místa (společensky 

účelná pracovní místa, chráněná pracovní místa pro osoby zdravotně postižené apod.).  

Na druhé straně může být řešením motivovat zaměstnavatele (např. z řad podniků s účastí 

států) při vytváření pracovních míst pro znevýhodněné osoby na trhu práce. Nízkopříjmovým 

pracovníkům na trhu práce by mohlo pomoci zejména zařazení do rekvalifikačních kurzů  

u zaměstnavatele, díky kterým si mohou prohloubit dosavadní kvalifikaci nebo ji rozšířit, dále 

udržovat a obnovovat. Na úhradu nákladů spojených s rekvalifikací je možné čerpat příspěvky 

z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti. Obdobnou alternativou mohou být i jazykové 

kurzy.  Poradenské aktivity v rámci aktivní politiky zaměstnanosti umožní osobám zjistit 

vlastním rezervy v potenciálu, jak jej využít a získat představu, na jaké profese je třeba se 

orientovat. Jak se v poslední době ukazuje, nejúčinnější je kombinace těchto dvou nástrojů. Je 

však třeba vyřešit problém personální poddimenzovanosti služeb zaměstnanosti, který 

znemožňuje uskutečňování individuálních poradenských aktivit v takovém rozsahu, jaký by 

bylo potřeba. Tento problém se zhoršil s institucionálními a organizačními změnami v oblasti 

služeb zaměstnanosti.  

 Jako prevence proti chycení se do pasti nezaměstnanosti může sloužit adekvátní 

stanovení výše minimálních mezd a sociálních dávek ve vztahu k průměrným mzdám 

v ekonomice. Dostatečně velký rozdíl mezi kompenzačními příjmy v nezaměstnanosti  

a úrovní mezd v ekonomice motivuje nezaměstnané k urychlenému návratu zpět na trh práce. 

Z hlediska nastavení sociálního systému je důležité, aby sociální systém nepředstavoval pro 

nízkopříjmové pracovníky výhodnou alternativu k pracovitosti a demotivoval tak celou 

společnost. Proto by bylo vhodné, aby sociálním příjmům nekonkurovala se svou výší 

minimální mzda a potažmo i výdělky okolo této úrovně. Tyto příjmy by se měly co nejvíce 

odlišovat. Plošné snížení sociálních dávek by mohlo výrazně napomoci prohloubit rozdíl mezi 

výši sociálních příjmů a výší mezd (zvláště minimální mzdy) v ekonomice.  Vývoj minimální 

mzdy by měl odrážet vývoj cen v ekonomice i vývoj celé mzdové struktury, což se 

v podmínkách ČR nedaří, jelikož minimální mzda je po dlouhou dobu prakticky na stejné 

úrovni a její vývoj se „odtrhnul“ od vývoje důležitých ekonomických ukazatelů (např. od 

vývoje životních nákladů, vývoje cen v ekonomice).
118

 Naopak pokud by minimální mzda 

                                                             
118 V období 1999-2002 se minimální mzda v ČR zvýšila o téměř 80 %, viz Eriksson, Pytlikova and Warzynski 

(2013), pak prakticky stagnovala.  
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rostla příliš rychle, docházelo by kromě posunů v celé mzdové distribuční křivce (růst mezd 

pracovníků v okolí minimální mzdy) také ke změnám v zaměstnanosti a růstu inflace. 

Minimální mzda svou funkci
119

 prakticky ztrácí. Minimální mzda by měla mít motivační 

charakter, který v posledních letech postrádá. Jak je uvedeno ve Strategii sociálního 

začleňování 2014-2020 (2014), obecně se má za to, že minimální mzda by se měla pohybovat 

okolo 40 % průměrné mzdy, nebo se dostat alespoň 15 % nad úroveň sociálních dávek. V ČR 

byla v roce 2012 minimální mzda na úrovni 31 % průměrné mzdy (resp. 36 % mediánové 

mzdy), viz OECD (2014). 

 Nízkopříjmovým pracovníkům mohou významně pomoci k lépe placeným pracovním 

místům také školení a různé tréninky, které jim pomohou zvýšit jejich lidský kapitál. Proto 

by bylo vhodné motivovat zaměstnavatele k nabízení těchto školení a tréninků svým 

zaměstnancům. Řešením může být také zvyšování kvalifikace pracovníků prostřednictvím 

formální vzdělávací soustavy. Ta je v současné době dostačující, přesto se poměrně výrazně 

rozšiřuje nabídka soukromých škol. Kde je možné učinit nějaký pokrok ze strany hospodářské 

politiky, je zajištění lepšího využívání nástroje certifikací kompetencí získaných mimo 

formální vzdělávací systém. Nabídka vzdělávacích aktivit může být dostačující, avšak pokud 

po nich nebude poptávka ze strany nízkopříjmových pracovníků (např. z důvodu omezení 

v podobě vlastních limitů a bariér), pak jsou tato opatření zbytečná. 

 Dalším často skloňovaným doporučením je snižování sociálních a zdravotních 

odvodů, stejně jako daní z příjmů těchto osob, které zaměstnavatelům zvyšují náklady  

na pracovníka. Obdobný účinek by mělo zavedení slev na pojištění, které by snížilo 

nemzdové náklady práce. 

 Jak ukazují empirické výzkumy, např. European Commission (2006), na nabídku 

práce nízkopříjmových osob mají nepřímo vliv také nepřímé daně. Zvýšení sazby daně 

z přidané hodnoty povede ke zdražení spotřebního koše domácností, především statků 

k uspokojení základních potřeb, jejichž podíl na výdajích je u nízkopříjmových osob značně 

vyšší než u lépe odměňovaných. To povede ke snížení jejich životní úrovně. Velmi zřídka to 

vede k omezení nabídky práce, jelikož substituční efekt zde není tak vysoký jako u přímých 

daní a člověk dopad jejich zvýšení nevnímá tak citlivě. 

 Ke zlepšení postavení nízkopříjmových skupin na trhu práce může být nápomocná 

také podpora podnikatelství a sebezaměstnávání formou vlastního drobného podnikání. 

Vhodnou příležitostí může být zejména sociální podnikání naplňující veřejně prospěšný cíl, 

                                                             
119 Zlepšování životního standardu nízkopříjmových pracovníků, ochrana před vykořisťováním ze strany 

zaměstnavatelů, redukování mzdových nerovností. 
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případně pomáhající začleňovat znevýhodněné osoby na trh práce (integrační sociální 

podnik). Jiným „lákadlem“ může být založení vlastního drobného podnikání – tzv. start-upu, 

který je spojen s nižšími počátečními náklady, avšak do budoucna může být v případě 

úspěchu potenciálně více návratný. ČR by se měla inspirovat vyspělými státy EU při tvorbě 

systémové finanční podpory těchto vznikajících podniků (ale i právní opory a lepší 

informovaností veřejnosti o možnostech tohoto podnikání), protože v této oblasti jsou její 

aktivity nedostatečné.  

 Situaci nízkopříjmových osob na trhu práce by mohla zlepšit opatření vedoucí 

k lepšímu sladění rodinného, profesního a osobního života, aby se zejména ženy mohly 

plně věnovat výkonu své profese a zlepšovat své dovednosti a případně i kariérně růst. 

Výrazně mohou napomoci kvalitní, místně a cenově dostupné služby výchovy a péče o dítě, 

firemní školky, případně flexibilní formy zaměstnávání (zkrácené pracovní úvazky, pružná 

pracovní doba apod.), které jsou v současnosti nedostačující (nedokáží plně uspokojit 

poptávku) a v porovnání s ostatními státy EU má ČR značné rezervy (omezená dostupnost 

kvalitních zařízení péče o děti, nedostatek flexibilních pracovních úvazků aj.). K tomuto 

kroku je vhodné motivovat zaměstnavatele k realizaci těchto prorodinných opatření  

a vytváření flexibilních forem práce. Rovněž by se měla zajistit podpora zaměstnavatelů při 

zaměstnávání rodičů po mateřské nebo rodičovské dovolené. Praxe je taková, že dlouhá 

rodičovská dovolená může být pro ženy vhodnou alternativou ke špatně placené práci  

na částečný úvazek, viz Matějková a Paloncyová (2003). Ovšem neznamená to, že přijetí 

jakékoliv flexibilní formy zaměstnání může pracovníkovi pomoci. Jak uvádí Kotíková (2003), 

někdy se stává, že uchazeči ve snaze získat zaměstnání za každou cenu přijímají zaměstnání, 

která jim umožňují flexibilní úvazek (např. ve smyslu zkráceného úvazku), a nehledí při tom 

na dosaženou kvalifikaci a potenciální možnost lepšího uplatnění a případně vyššího výdělku. 

Z tohoto důvodu toto zaměstnání po čase opouštějí a stávají se opět nezaměstnanými. 

Řešením situace může být i umožnění zaměstnání z domova pro osoby pečující o děti nebo 

zdravotně postiženého člena domácnosti, pro které je velmi obtížné do zaměstnání dojíždět. 

Tato forma výkonu pracovní činnosti může pomoci zejména zdravotně postiženým, pro které 

by zaměstnavatel musel vhodně přizpůsobit pracovní prostředí pro výkon pracovní činnosti.   

 Velmi důležité je rovněž vhodné nastavení imigrační politiky, aby se nestalo, že cizí 

státní příslušníci budou brát domácímu obyvatelstvu v nízkopříjmových profesích práci a ti se 

pak stanou nezaměstnanými. Proto by bylo vhodné monitorovat příjezdy cizinců a jejich 

uplatnění v hostujících zemích ve vztahu k volným pracovním místům, příp. zaměstnanosti 

v jednotlivých profesích, aby bylo možné na základě těchto analýz vytvořit kvótní omezení 
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pro pracovní místa obsazovaná cizinc a omezit tak negativní dopad na postavení 

nízkopříjmových pracovníků. Tyto analýzy jsou však velmi finančně i procesně náročné. 

 Pro uplatňování zásady rovného zacházení a potírání diskriminace, se kterou se 

nízkopříjmoví pracovníci často potýkají, nestačí jen institucionální a právní opora. Tyto 

zásady musí být v praxi vynucovány. Proto je vhodné zaměřit se na odstranění překážek, které 

tomu brání. Měla by se nejprve zajistit jednoznačnost právních výkladů této problematiky. 

Měl by být kladen důraz na neprodlužování procesů dokazování diskriminace a soudního 

rozhodování. V prokazování diskriminace jsou stále značné rezervy, které by pomohla vyřešit 

lepší informovanost veřejnosti o možném potírání, aby se zmenšila lhostejnost společnosti 

k případům diskriminace a aby se proti ní negativně vymezili. Pokud naleznou oběti 

diskriminace ve společnosti nebo neziskových organizacích podporu, může je to iniciovat 

k domáhání svých práv. Jak uvádí Černá (2007), v poslední době se prosazuje v této oblasti 

„mainstreaming“, který vytváří proces politik založený na lepších informacích, vede k větší 

transparentnosti a otevřenosti a pomáhá se vyhnout zavádění programů, které obnovují 

diskriminaci a zhoršují existující nerovnosti. Jeho důsledné uplatňování by mohlo přinést 

v této oblasti pozitivní výsledky, např. v podobě nediskriminačních praktik při najímání 

pracovníků. 

 Jak ukazují současná zjištění, problém je také v nedostatečné spolupráci relevantních 

aktérů na trhu práce. Měla by se prohloubit spolupráce mezi veřejnou správou  

a soukromými subjekty, ale i organizacemi neziskového sektoru při zajišťování efektivních  

a synergických nástrojů. Praxe ukazuje, že zvlášť významná je koordinace aktivit na místní 

úrovni. Důležitý je proto společný dialog mezi těmito subjekty a jasné vymezení kompetencí, 

u kterých se prostřednictvím následného vyhodnocování a kontroly zajistí jejich dodržování. 

Velmi důležitou roli zde hraje vlastní ztotožnění se s problémem nízkopříjmových pracovníků 

a ochota je aktivně řešit. K tomu má napomoci sociální dialog, který má zajistit sladění zájmů 

zaměstnanců a zaměstnavatelů, což umožňuje odborovým organizacím, asociacím 

zaměstnavatelů přebírat větší zodpovědnost za provedená rozhodnutí. Zapojení 

nízkopříjmových osob, resp. sociálně vyloučených osob do těchto aktivit pomůže snížit 

sociální napětí.  

 Velký význam má také měření efektivity jednotlivých nástrojů a opatření  

na podporu lepšího postavení nízkopříjmových pracovníků ve smyslu zvýšení jejich příjmů, 

případně jejich nevyloučení z trhu práce. Zvláště nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, 

daňové a sociální politiky. Proto je důležité monitorovat příjmy těchto pracovníků  

a analyzovat jejich výdělky a mzdové nerovnosti v kontextu výdělků napříč celou společností. 
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A také posuzovat dopady nově přijímaných opatření a nástrojů na tyto osoby a jejich 

postavení na trhu práce. 

 V rámci opatření hospodářských politik by měla podpora směřovat zejména ke starším 

osobám (nad 55 let věku), mladým a absolventům (nad 25 let věku), rodičům s malými dětmi 

a ženám, u kterých jsou shledávány největší rezervy pracovní síly, osobám s nízkou 

kvalifikací a osobám ohroženým sociálním vyloučením (tj. znevýhodněným osobám z důvodu 

zdravotního postižení, osobám s jinou etnickou a národnostní příslušností apod.), tedy 

rizikovým skupinám na trhu práce. Zvláště důležité je zaměřit se na osoby, u nichž dochází ke 

kumulaci rizikových faktorů.  

5.2 Doporučení pro zaměstnance vybraných profesí 

 Aby nízkopříjmoví pracovníci mohli získat lépe placené místo, uplatnit se i v jiných 

profesích a postoupit v kariérním žebříčku, je vhodné zvyšovat si lidský kapitál. Mohou 

k tomu využít formální vzdělávací soustavu, získat vyšší kvalifikaci a dát tak signál 

zaměstnavatelům, že mají vyšší produktivitu na trhu práce.
120

 Tímto se s velkou 

pravděpodobností dostanou ze sekundárního na primární trh práce, který je kromě vyššího 

výdělku spojen s mnoha dalšími výhodami.
121

 Jinou možností zvyšování lidského kapitálu 

jsou tréninky měkkých dovedností a osvojování si širších dovedností.   

 Nízkopříjmoví pracovníci by měli slaďovat svou nabídku práce s potřebami  

na pracovním trhu, resp. s požadavky zaměstnavatelů. Přestože je to velmi obtížné, je 

zajištění alespoň částečné profesní i regionální mobility pracovní síly důležitou součástí 

těchto požadavků. Ta je možná zejména díky dalšímu vzdělávání. Je proto nutné umět 

reagovat na vývoj na trhu práce prostřednictvím vývoje vlastní profesní kariéry a vlastních 

schopností a dovedností.    

  U nízkopříjmových osob na trhu práce vzrůstá riziko, že jejich opakovaná a někdy též 

dlouhodobá nezaměstnanost bude mezigeneračně přenesena. Tento fakt by měl být motivací 

zvýšit si svůj výdělek vlastním přičiněním.  

 Pro nízkopříjmové zaměstnance je velmi důležité vyvarovat se zadluženosti 

domácnosti, která neúměrně zvyšuje nároky na rozpočet rodiny, zvláště pokud mají náklady 

na nezbytné potřeby velký podíl na příjmech domácnosti. Hrozí tak sociální vyloučení osob. 

 Z pohledu vyjednání lepších mzdových a pracovních podmínek včetně jiných 

sociálních výhod u jejich zaměstnavatele je vhodné, aby zaměstnanci byli v odborech. 

                                                             
120 Viz kapitola 1.1.2 Teorie lidského kapitálu.  
121 Viz kapitola 1.1.4.1 Teorie duálního trhu práce. 
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Celostátní odborová organizace jim může napomoci vyjednat vyšší minimální mzdu, vhodnou 

úpravu pracovního práva, redukci mzdových rozdílů apod. Na této úrovni probíhají také 

diskuze k nastavení sociální politiky a dávek v nezaměstnanosti, případně věku odchodu  

do důchodu. Odbory mohou mít vliv i na nastavení imigrační politiky státu, jelikož mohou 

zamezit přijetí opatření k zaměstnávání cizinců. Pozitivní dopad aktivit odborů záleží na jejich 

síle (dána počtem členů) a organizovanosti. Jak potvrzují mnohé studie, díky odborům se 

poměrně výrazně snižuje rozptyl mezd v rámci mzdové distribuční křivky, viz např. Card 

(1996). 

 Nyní budou doporučení směřovat k zaměstnancům vybraných profesí, která se odvíjí 

od výsledků zjištění vzešlých z empirické části práce. Pokud jsou pracovníci zaměstnaní 

v profesi obchodních zástupců (ISCO 3322), pak by měli investovat do svého vzdělání, 

zejména vysokoškolského, jelikož jim to přinese o 50 % vyšší mzdy, než kdyby měli základní 

vzdělání. Zároveň by měli déle setrvat u stejného zaměstnavatele, jelikož každý další rok jim 

přináší 1% mzdový nárůst. Je pro ně také výhodnější pracovat v co největších firmách, jelikož 

práce ve firmách s více než 1 000 zaměstnanci přináší průměrně o 70 % vyšší mzdy než 

zaměstnání v nejmenších firmách do 9 zaměstnanců. Měli by preferovat firmy, kde je 

uzavřená kolektivní smlouva, jelikož zde vydělají téměř o 4 % více. Pro obchodní zástupce je 

velmi nevýhodné pracovat v odvětví Vzdělávání. Pokud jsou tito pracovníci nízkopříjmoví, 

pak by měli déle setrvat u stejného zaměstnavatele, jelikož z každého dalšího roku praxe by 

měli 0,8% mzdový bonus, což je nejvíce ze sledovaných profesí. Obchodní zástupci by se 

měli vyvarovat práce v odvětví Činnosti v oblasti nemovitostí. Nízkopříjmoví obchodní 

zástupci by měli pracovat u nejmenších firem, jelikož zde dostanou nejvyšší mzdy.  

 Pokud jsou pracovníci zaměstnaní v profesi všeobecných administrativních 

pracovníků (ISCO 4110), pak je pro ně velmi výhodné investovat do lidského kapitálu, 

jelikož se výše výdělku s růstem kvalifikace poměrně rychle zvyšuje. Dle regresního modelu 

jim přináší maturita oproti základnímu vzdělání o 7 % vyšší mzdy a vysoká škola o 25 % 

vyšší mzdy. Pokud tito pracovníci spadají do nízkopříjmové skupiny (výdělek do 2/3 

mediánu), pak by měli investovat zejména do vysokoškolského vzdělání. Nejvyšších výdělků 

dosáhnou všeobecní administrativní pracovníci ve věku 30 – 39 let, ale pouze v případě, že 

nespadají do kategorie nízkopříjmových (v tom případě by byly jejich mzdy nejnižší). U méně 

placených zaměstnanců je tato práce výhodnější pro muže, jelikož ženy mají mzdy nižší 

průměrně o téměř 10 %. Pro nízkopříjmové všeobecné administrativní pracovníky je výhodné 

pracovat v odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví, jelikož zde mají nejvyšší mzdy. 

Nízkopříjmoví administrativní pracovníci by měli hledat uplatnění u nejmenších firem, jelikož 
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zde mají průměrně nejvyšší mzdy. Pokud spadají mezi nízkopříjmové pracovníky, pak by 

měli hledat zaměstnavatele, se kterým je uzavřena kolektivní smlouva, jelikož zde dosáhnou 

mzdového přínosu ve výši 17 %. 

  Zaměstnanci pracující jako kuchaři a pomocní kuchaři (ISCO 5120) by měli 

nastoupit k vykonávání této profese v mladém věku do 20 let, jelikož zde dle výsledků 

mzdové regrese obdrží nejvyšší výdělky (ty jsou o 25 % vyšší než u pracovníků ve věku  

30 – 39 let), nebo naopak v předdůchodovém věku. Bylo by velmi výhodné, kdyby tito 

pracovníci investovali do svého vzdělání, jelikož je v této profesi dosažena jeho nejvyšší 

výnosnost. Dokončení středního vzdělání bez maturity jim přinese oproti základnímu vzdělání 

11% mzdový bonus, maturita téměř o 20 % a dosažení vysokoškolského vzdělání dokonce  

o více než 70 % vyšší mzdy oproti základnímu vzdělání (nebo nedokončenému). Pokud 

spadají tito pracovníci do kategorie nízkopříjmových zaměstnanců, pak jsou výnosy  

ze vzdělání o něco nižší (6 % u středoškolského vzdělání, 18 % u vysokoškolského).  

Pro pracovníky je nejvýhodnější zastávat tuto profesi u zaměstnavatelů s 50 – 249 

zaměstnanci. Vyvarovat by se měli práce v odvětví Stavebnictví, kde obdrží průměrně 

nejnižší mzdy. V případě, že spadají do kategorie nízkopříjmových zaměstnanců, je tato práce 

výhodnější pro ženy. Mají zde o 7 % vyšší mzdy než muži, navíc pokud pracují v odvětví 

Doprava a skladování, dostanou zde nejvyšší mzdy.  

 Pokud pracují zaměstnanci jako číšníci nebo servírky (ISCO 5131), pak by měli 

vyhledávat firmy s více než 1 000 zaměstnanci, kde obdrží nejvyšší mzdy. Aby se jejich 

výdělkové ohodnocení zlepšilo, měli by dávat přednost firmám s uzavřenými kolektivními 

smlouvami. Mzdově výhodnější je pro číšníky a servírky dokončit vyšší odborné a bakalářské 

vzdělání než vysokoškolské, jelikož jim zajistí vyšší mzdy. Vykonávání této profese je 

výhodnější pro ženy, jelikož pobírají na základě regresního modelu o 1,6 % vyšší mzdy než 

muži. Ženy se zde mohou těšit nejnižšímu genderovému mzdovému rozdílu ze všech 

sledovaných profesí (793 Kč u průměrných výdělků a 792 u mediánových výdělků). Mzdově 

přínosné je pro tyto pracovníky setrvat u zaměstnavatele do vyššího věku, jelikož průměrně 

nejvyšší mzdy mají nejstarší zaměstnanci. Dle výsledů regrese by se měli číšníci a servírky 

vyvarovat zaměstnání v odvětví Stavebnictví, jelikož zde mají nejnižší mzdy. Pokud jsou tito 

pracovníci nízkopříjmoví, pak se jim vyplatí vykonávat tuto profesi v předdůchodovém věku 

(oproti nejmladší věkové kategorii je zde 20% mzdový rozdíl). Nejvyšší mzdy by obdrželi  

ve firmách s 250 – 999 zaměstnanci. 

 Pro prodavače v prodejnách (ISCO 5223) je nejvýhodnější pracovat v odvětví 

Informační a komunikační činnosti, naopak vyvarovat by se měli zaměstnání v odvětví 
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Zásobování vodou a činnostech souvisejících s odpady (v případě, že jsou nízkopříjmoví, by 

se měli vyvarovat práci v odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví). Z pohledu výše výdělku se 

jim nevyplatí investovat do vysokoškolského vzdělání, ale spíše dokončit střední školu 

s maturitou, jelikož mají takto vyšší mzdy. Nejvyšší výdělky mají ve věku 30 – 39 let, 

v případě, že jsou nízkopříjmoví, pak ve věku 20 – 29 let. Výdělek prodavačů v prodejnách by 

byl vyšší, kdyby pracovali ve firmách bez uzavřené kolektivní smlouvy. Přináší jim téměř 

14% mzdový bonus). U zaměstnavatelů s více než 1 000 zaměstnanci dosahují nejvyšších 

výdělků ve své profesi pracovníci ve firmách, kde také není uzavřena kolektivní smlouva.  

 Pokud pracují zaměstnanci jako pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur 

(ISCO 5414), pak by pro ně bylo nejvýhodnější pracovat ve firmách s uzavřenou kolektivní 

smlouvou. Na základě výsledků regresního modlu pro vážený soubor by pro ně bylo nejlepší 

pracovat v odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví. Naopak nevýhodná je pro ně práce v odvětví 

Zemědělství, lesnictví a rybářství. Pro pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur je 

výhodnější investovat pouze do vyššího odborného nebo bakalářského vzdělání, jelikož vyšší 

vzdělání jim nezajistí vyšší výdělky. S dalším růstem kvalifikace se jim výdělek dokonce 

snižuje. Na vrchol výdělků dosáhnou ve věku 30 – 39 let. Tito pracovníci by měli vyhledávat 

firmy do 9 zaměstnanců, kde obdrží nejvyšší hrubé mediánové výdělky. Dle výsledků 

regresního modelu by naopak obdrželi nejvyšší výdělky ve firmách s 10 – 49 zaměstnanci 

(47% mzdový nárůst oproti nejmenším firmám). Pokud jsou tito pracovníci nízkopříjmoví, 

pak se mohou ženy těšit téměř stejnému výdělku jako muži (rozdíl je pouze 0,5 %). 

Pracovníkům se téměř nevyplatí zůstat u zaměstnavatele po delší dobu, jelikož každý další 

rok jim přinese pouze 0,2% nárůst mzdy. Nejnižší mzdy mají nízkopříjmoví pracovníci 

v odvětví Administrativních a podpůrných činností. Naopak vyhledávat by měli odvětví 

Vzdělávání, kde obdrží nejvyšší výdělky.  

 Pro montážní dělníky ostatních výrobků (ISCO 8219) je výhodné pracovat  

ve firmách s více než 1 000 zaměstnanci, kde obdrží průměrně o 60 % vyšší mzdy než  

v nejmenších firmách (dle výsledků regresního modelu). U této profese byl vysledován 

nejnižší mzdový přínos vysokoškolského vzdělání oproti základnímu, a to pouze 10 %. Tato 

profese je výhodná zejména pro muže, jelikož je zde pozorovatelný 26% genderový mzdový 

rozdíl. Montážním dělníkům přináší každý další rok u stávajícího zaměstnavatele velmi malý 

mzdový bonus, a to ve výši 0,5 %. Pokud jsou tito pracovníci nízkopříjmoví, pak se jim 

vyplatí pracovat v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství, kde obdrží nejvyšší mzdy. 

Naopak nevýhodné je pro ně pracovat v odvětví Sociální a zdravotní péče. Pro montážní 

dělníky je výhodnější pracovat v co největších firmách. Nízkopříjmoví pracovníci by měli 
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vyhledávat zaměstnavatele, se kterým je uzavřena kolektivní smlouva, jelikož jim to přinese  

o 6 % vyšší mzdu.  

 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (ISCO 8332) by měli 

vyhledávat zaměstnavatele, se kterým je uzavřena kolektivní smlouva, jelikož si tak zajistí 

vyšší výdělky. Tito pracovníci by měli hledat své uplatnění v odvětví Profesní, vědecké  

a technické činnosti (dle výsledků regresního modelu). U této profese je výhodné setrvat  

do vyššího věku, jelikož průměrně vyšší mzdy pobírají nejstarší pracovníci, a také  

u zaměstnavatelů s více než 1 000 zaměstnanci. Nízkopříjmoví pracovníci obdrží nejnižší 

mzdy ve věku 30 – 39 let (což je kategorie s nejvyššími mzdami v případě celého souboru 

zaměstnanců této profese). Nízkopříjmoví pracovníci se nemusí obávat, že po „opuštění“ 

svého zaměstnavatele přijdou o významný mzdový růst, jelikož by jim každý další rok u něj 

přinesl pouze o 0,2 % vyšší výdělek. Řidiči by se měli vyvarovat práci v odvětví Stavebnictví, 

jelikož zde obdrží nejnižší mzdy ze všech odvětví.  

 Pro uklízeče a pomocníky v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných 

objektech (ISCO 9112) je výhodné pracovat ve firmách s více než 1 000 zaměstnanci, kde 

dle výsledků regresního modelu obdrží o 12 % vyšší výdělky než ve firmách  

do 9 zaměstnanců. Na základě výsledků regresního modelu v souboru nízkopříjmových 

pracovníků přináší maturita pro uklízeče a pomocníky téměř 3% mzdový bonus. 

Vysokoškolské vzdělání jim přinese o 12 % nižší mzdy oproti základnímu vzdělání, proto se 

investovat do vyšší kvalifikace těmto pracovníkům nevyplatí.  Přestože se jedná o téměř 

typicky ženskou profesi, z hlediska výdělku je toto povolání výhodnější pro muže. Je zde 

dosažen jeden z nejvyšších genderových mzdových rozdílů (23 %). Nejvyšší výdělky zde 

obdrží pracovníci ve věku 20 – 29 let. Uklízeči a pomocníci by měli preferovat práci  

u zaměstnavatele, kde není uzavřena kolektivní smlouva, jelikož si tak zajistí o 2 % vyšší 

mzdy. Tito pracovníci by měli vyhledávat práci v odvětví Ostatních činností.   

 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (ISCO 9329) by měli setrvat v této profesi 

přes 60. rok věku, jelikož by tak dosáhli nejvyšší výdělky. Na základě výsledků regresního 

modelování se ostatním pomocným pracovníkům ve výrobě příliš nevyplatí investovat  

do vzdělání, a to ani do středoškolského. Této profesi přináší dokončení střední školy mzdový 

bonus ve výši 1 %. Pracovníkům se nevyplatí pracovat ve firmách s uzavřenou kolektivní 

smlouvou. Zaměstnanci ve firmách bez uzavřené kolektivní smlouvy vydělávají v této profesi 

o téměř 7 % více. Mzdově výhodné je vykonávat tuto profesi v rámci odvětví Informační  

a komunikační činnosti. Naopak vyvarovat by se měli práce v odvětví Administrativní  

a podpůrné činnosti, kde obdrží průměrně nejnižší výdělky (dle výsledků regresního modelu). 
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Pokud jsou tito pracovníci nízkopříjmoví, pak by se vůbec neměli snažit zvyšovat si svou 

kvalifikaci, jelikož jim dokončení vyšších stupňů vzdělání přinese nižší mzdy. Zároveň pro ně 

není motivační zůstávat u stávajícího zaměstnavatele, jelikož je přínos každého dalšího roku  

u něj 0,2 % mzdy ročně.  
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Závěr 

 Mzdové determinanty působí na výši mzdy a jsou tak příčinou vzniku rozdílů  

ve mzdách. Aby bylo možné adekvátně reagovat na tyto diferenciace mezd, je potřeba změřit 

jejich vliv a projevy na odměňování. Tento požadavek odráží cíl práce, kterým je „zhodnotit 

situaci nízkopříjmových skupin obyvatelstva z pohledu úrovně jejich mezd a mzdových 

nerovností dle vybraných osobnostních a firemních charakteristik a zjistit jejich vliv  

na diferenciaci mezd. To přispěje k formulování doporučení pro tvůrce hospodářské politiky  

i samotné zaměstnance, aby se zlepšilo postavení nízkopříjmových pracovníků na trhu práce  

a nedocházelo ke snižování jejich příjmů, případně vyloučení těchto osob z pracovního trhu.“ 

Zkoumanými determinantami byly vybrané osobnostní a firemní charakteristiky (vzdělání, 

pohlaví, praxe, věk, odvětví, velikost firmy, kolektivní smlouvy, profese). Analýza byla 

provedena na mzdách deseti profesí, které byly nejvíce zastoupeny v pásmu pod 2/3 mediánu 

za ČR v roce 2012 (což zahrnuje 248 716 pozorování), a dále na zúženém souboru 

nízkopříjmových pracovníků. 

 V praxi je velmi obtížné sledovat, které faktory způsobují diferenciaci mezd a které ne.  

Nejedná se totiž jen o determinanty ekonomické povahy, ale také o socioekonomické, sociální 

a psychologické faktory, u kterých je těžké kvantifikovat vliv na mzdy. Z provedené regresní 

analýzy podle vzoru Mincerovy mzdové regresní funkce na souboru všech zaměstnanců 

vyplynulo, že vykonávaná profese má jednoznačně největší vliv na rozdíly ve mzdách (24,6% 

vliv). Pokud zúžíme pozornost na nízkopříjmové zaměstnance, pak tato proměnná vysvětluje 

jen 5,5 % rozdílů ve mzdách.  U nízkopříjmových pracovníků mohou hrát vyšší roli jiné 

proměnné nebo proměnné nezohledněné v modelu, jako je např. počet odpracovaných hodin, 

region, rodinné a jiné charakteristiky.  

 Nyní bude pozornost zaměřena na ověření platnosti stanovených hypotéz. Z provedené 

analýzy na souboru všech zaměstnanců vybraných profesí vyplývá, že s odborností a složitostí 

vykonávané práce roste mzdové ohodnocení sledované prostřednictvím ceny práce, 

průměrných a mediánových výdělků, decilových ukazatelů aj. Pro zaměstnání, která 

nevyžadují takovou odbornost pracovníka, nekladou nároky na jeho kvalifikaci, nevyžadují 

široké měkké dovednosti, jsou charakteristické nízké hodnoty výdělků. Zřetelný je zde 

především rozdíl mezi manuálními a nemanuálními profesemi. Při hodnocení vztahu mzdové 

nerovnosti a odbornosti a složitosti profese nelze učinit jednoznačný závěr. Mzdová nerovnost 

je totiž determinovaná vykonávanou profesí. U některých profesí se prokázalo, že s růstem 

složitosti a odbornosti vykonávané práce roste mzdová nerovnost uvnitř profesí (měřena 
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Giniho koeficienty, decilovými poměry, křivkami rozložení příjmů, Lorenzovými křivkami; 

platí pro nemanuální profese). Obecně lze říci, že nízké mzdové ohodnocení a malá mzdová 

nerovnost je charakteristická zejména pro rutinní a pomocné práce manuálního charakteru, 

kde nejsou prakticky žádné možnosti pro kariérní růst. Ten částečně závisí na velikosti 

zaměstnavatele a existenci hierarchické struktury řízení, která umožňuje postup v kariéře. 

Nízkopříjmoví pracovníci narážejí na své vlastní bariéry, protože jsou „uzamčeni“ 

v nekvalifikovaných profesích rutinního charakteru a možnosti na kariérní postup nebo 

uplatnění v jiné profesi jsou prakticky mizivé.  

 U nízkopříjmových zaměstnanců (výdělek do 2/3 mediánu) je možné sledovat 

odlišnou strukturu zaměstnanců, která se následně odráží i na odměňování. Častěji se zde 

nachází skupiny osob náležících do rizikové skupiny osob na trhu práce (ženy, starší 

pracovníci nebo naopak velmi mladí, nekvalifikovaní a nízkokvalifikovaní). V souboru 

nízkopříjmových zaměstnanců lze v kontextu první hypotézy uvést, že mzdová úroveň těchto 

pracovníků ve vykonávaných profesích je diferencovaná pouze minimálně. Stejně tak mzdová 

nerovnost je mezi profesemi téměř zanedbatelná. Rozdíl mezi profesemi v závislosti na jejich 

odbornosti a složitosti není patrný ani z pohledu charakteru vykonávaného zaměstnání 

(nemanuální vs. manuální profese). Proto nelze první stanovenou hypotézu na tomto souboru 

nízkopříjmových pracovníků potvrdit ani vyvrátit. Platnost první hypotézy, že „s odborností 

a složitostí vykonávané práce roste mzdové ohodnocení i mzdová nerovnost uvnitř profesí“, 

byla tudíž potvrzena jen částečně.  

 V celém souboru zaměstnanců vybraných profesí platí, že lidský kapitál 

aproximovaný vzděláním má 8% vliv na utváření mezd pracovníků vybraných profesí. 

Nejvyšší výnosy plynou z vysokoškolského vzdělání, které přináší zaměstnanci průměrně  

o 30 % vyšší výdělek, než mají zaměstnanci se základním nebo nedokončeným vzděláním.  

U nízkopříjmových zaměstnanců má lidský kapitál aproximovaným vzděláním pouze 0,7% 

vliv na utváření mezd. Pokud bychom lidský kapitál rozšířili kromě vzdělání také o praxi  

u stávajícího zaměstnavatele, přinesla by nízkopříjmovým zaměstnancům přírůstek  

ve mzdách navíc pouze ve výši 0,3-0,4 % (u celého souboru zaměstnanců je to 2,3 %). 

V rámci nízkopříjmových pracovníků mají na rozdíly ve mzdách větší vliv firemních 

charakteristiky než osobnostní (zvláště odvětví, kde je profese vykonávaná). Na daném 

vzorku profesí je tudíž možné potvrdit platnost druhé hypotézy, že „lidský kapitál 

aproximovaný vzděláním hraje u nízkopříjmových osob na trhu práce jen malou roli“.  

 Nízkopříjmoví pracovníci s vysokoškolským vzděláním mají nejnižší výdělky napříč 

kvalifikačními stupni, což je odrazem jejich „překvalifikovanosti“ (overschooling) a tudíž 
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nesouladu poptávky po práci s nabídkou práce. Určující je požadavek pracovního místa, resp. 

poptávková strana na trhu práce (kterou teorie lidského kapitálu částečně opomíjí).  Jedná se 

především o absolventy vysokých škol s minimálními pracovními zkušenostmi, kterým se 

nepodařilo získat pracovní místo ve vystudovaném oboru, a proto jsou v těchto 

nízkopříjmových profesích jen na přechodnou dobu a berou jej jako „odrazový můstek“  

pro svou další profesní kariéru. Regresní analýza rovněž prokázala, že uzavření kolektivní 

smlouvy je přínosnější pro nízkopříjmové pracovníky, jelikož jim přináší vyšší mzdy než 

v případě neuzavření kolektivní smlouvy.  

 Při ověřování platnosti stanovených hypotéz je nutné mít na paměti, že jsou ověřovány 

na velmi omezeném počtu profesí (zvláště duševního charakteru), proto nelze odvozovat 

závěry pro všechny profese napříč celou profesní strukturou. 

 Na základě zjištění vzešlých z této dizertační práce bylo možné formulovat doporučení 

tvůrcům hospodářské politiky i samotným nízkopříjmovým zaměstnancům, aby se zlepšilo 

jejich postavení na trhu práce a nedocházelo ke snižování jejich příjmů, případně vyloučení 

těchto osob z pracovního trhu. Bylo by vhodné, aby si zaměstnanci rozšiřovali měkké 

kompetence, odborné znalosti a dovednosti, aby následně mohli rozšířit své uplatnění i na jiné 

profese, které jsou lépe odměňovány, a pružně dokázali reagovat na nové požadavky 

zaměstnavatele a aktuální vývoj na trhu práce. Zároveň je však potřeba, aby na ekonomický 

vývoj i vývoj na pracovním trhu dokázali adekvátně reagovat zejména tvůrci hospodářských 

politik, a to prostřednictvím správného nastavení sociální politiky, aby nebyli nízkopříjmoví 

pracovníci demotivováni od práce. Výše sociálních dávek a minimální mzdy by měla být 

nastavena ve vztahu k průměrným mzdám v ekonomice (nejlépe 15%, resp. 40% úroveň 

průměrné mzdy). Vývoj minimální mzdy by se měl odvíjet od cenového vývoje v ekonomice, 

vývoje životních nákladů i celé mzdové struktury. Situaci nízkopříjmových osob na trhu práce 

by mohla zlepšit opatření vedoucí k lepšímu sladění rodinného, profesního a osobního života, 

aby se zejména ženy mohly plně věnovat výkonu své profese a zlepšovat své dovednosti  

a případně i kariérně růst. Výrazně mohou napomoci kvalitní, místně a cenově dostupné 

služby výchovy a péče o dítě, firemní školky, případně flexibilní formy zaměstnávání 

(zkrácené pracovní úvazky, pružná pracovní doba apod.), které jsou v porovnání s jinými 

vyspělými zeměmi nedostačující. Důležité je rovněž vhodné nastavení daňové politiky,  

zejména daní z příjmů, a také adekvátní nastavení sociálních a zdravotních odvodů, aby se 

nezvyšovaly mzdové nerovnosti mezi nejméně a nejvíce odměňovanými ve společnosti  

a nevznikalo sociální pnutí. Napomoci mohou také nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, 

zvláště ty, které jsou zaměřeny na rizikové skupiny osob na trhu práce. Důležité je rovněž 
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důrazné uplatňování zásady rovného zacházení a eliminování diskriminace. Zlepšení situace 

nízkopříjmových osob vyžaduje sladění opatření ze strany tvůrců hospodářských politik 

s potřebami této skupiny obyvatel i přičinění samotných zaměstnanců. 

 Přínosy dizertační práce je možné spatřovat v ověření některých teoretických poznatků 

o determinantách mezd na empirických souvislostech a hodnocení jejich vlivu na výdělky  

a mzdové nerovnosti v posttranzitivním období České republiky, na což se odborné studie 

příliš nezaměřují. Hodnotu práce zvyšuje skutečnost, že si tyto výsledky vyžádala společnost 

Trexima. Na základě zjištění chtějí směřovat svůj výzkum v oblasti nízkopříjmových profesí, 

protože se na ně obracejí zaměstnavatelé i odborové svazy s dotazy na výdělky pracovníků, 

jelikož jim tyto informace mohou pomoci při rozhodování o zvyšování mezd zaměstnancům 

v kontextu nákladů firmy. 

 Dizertační práci je možné rozšířit o sledování výdělkových nerovností napříč celou 

profesní strukturou nebo také v oblasti platové sféry, což by umožnilo vyvozovat doporučení 

pro tvorbu mzdových systémů státem financovaných institucí. Také je možné se zaměřit na 

proměnnou pohlaví a detailně analyzovat diferenciaci ve výdělcích mužů a žen, což může 

napomoci při tvorbě opatření k zabezpečování rovného postavení na trhu práce. Bylo by 

rovněž vhodné sledovat vývoj mezd a mzdových nerovností v čase na panelových datech. 
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   générale des Activités économiques dans les Communautés  

   Européennes) 
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EU   Evropská unie     

EUROSTAT  Evropský statistický úřad 
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