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1 Úvod 

Za posledních 50 let se mzdové rozdíly mezi muži a ženami velmi snížily. Společnost 

v dnešní době vnímá pracující ženy jako přirozený jev, který je pro tuto dobu nezbytný. Přesto 

stále existují značné rozdíly mezi muži a ženami na trhu práce, a to zejména ve mzdách. Tato 

práce ve svém obsahu blíže pojednává o faktorech, které mají na rozdíly ve mzdách velký 

vliv. Zmíněné faktory jsou tématem celé první části bakalářské práce. Můžeme je rozdělit na 

faktory nediskriminační a diskriminační, neboli obecně diskriminace na trhu práce. Mezi 

nediskriminační faktory řadíme např. schopnosti, osobní preference, znalosti, vzdělání, 

subjektivní odlišnosti mezi jednotlivými osobami, chtíč investovat do vzdělání a kariéry, 

rizikové postoje, soutěživost a vyjednávání. Po eliminování těchto faktorů, jako důvod rozdílů 

ve mzdách přichází diskriminace. Diskriminací rozumíme rozdíly ve mzdách z důvodu věku, 

náboženství, rasy, sexuální orientace a právě pohlaví. 

Téma genderových rozdílů na trhu práce je všeobecně diskutovaným problémem, nejen 

v souvislosti se mzdami, ale také ve spojitosti s rozdíly v pracovních podmínkách, v 

podmínkách přijetí do práce, vnímání zaměstnance zaměstnavatelem a tak dále. Pro tuto práci 

jsem si vybrala více přiblížit situaci genderových rozdílů ve mzdách v ČR. 

Konkrétně cílem této bakalářské práce je vymezit hlavní příčiny rozdílů ve mzdách 

mezi muži a ženami, nastínit historický vývoj těchto rozdílů prioritně v České republice, ale i 

v Evropské unii a uvést důsledky rozdílů mezi muži a ženami pro trh práce. 

V práci jsem použila rešerši literatury a metody deskriptivní analýzy. Existuje mnoho 

českých i zahraničních publikací, průzkumů, článků, statistik a diskuzí, zabývající se 

problematikou rozdílů ve mzdách na trhu práce mezi muži a ženami, ze kterých jsem pro tuto 

práce čerpala. V druhé části této práce poskytuji rešerši teoretické a empirické literatury na 

téma determinant mezd a diskriminace. 

Statistiky na dané téma jsou důležitým zdrojem cenných informací, které nám nastíní 

vývoj rozdílů mezi muži a ženami v čase. Na základě těchto dat můžu vyhodnotit situaci, zda 

se v různých oblastech dané problematiky zlepšuje, stagnuje, nebo dokonce zhoršuje. Třetí 

část bakalářské práce je věnována právě deskriptivní analýze k vývoji mzdových rozdílů mezi 

muži a ženami v České republice a Evropské unii. V této části jsou uvedeny rovněž odvětví na 

základě klasifikace OKEČ a CZ-NACE, ve kterých se v České republice objevují nejvyšší a 

naopak nejnižší rozdíly ve mzdách mezi muži a ženami. Všechny konkrétní data o České 

republice jsou čerpána z archivů Českého statistického úřadu. Nejbohatším zdrojem na data 
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v souvislosti s Evropskou unií je server Eurostat, ze kterého jsou uváděny všechny konkrétní 

statistiky v bakalářské práci. 

Na konkrétním příkladě v čtvrté části mé bakalářské práce se snažím vyhodnotit oblasti, 

ve kterých jsou mezi muži a ženami na trhu práce, největší rozdíly. Pak se věnuji jejím 

příčinám a důsledkům. Neopomenutelným faktem, který má vliv na rozdíly ve mzdách je u 

žen role matky. Tím je ovlivňováno jak přijetí do práce, tak následné udržení si pracovního 

místa a dokonce i výše odměn. Pozice ženy jako manažerky je ve světě i v České republice 

značně obtížná, tato profese je pro ženy pořád vnímána společností jako netradiční a muži 

mají v dané pozici výhody nejen v odměňování, ale také získání pracovního místa. Na základě 

rešerše existujících studií jsou v textu uvedeny možné řešení diskriminace a problémů žen na 

trhu práce souvisejících hlavně s mateřstvím. 

Poslední, pátá, část mé bakalářské práce je závěr, který poskytuje souhrn této práce a 

poznatků s možnými doporučeními a možným budoucím vývojem rozdílů ve mzdách mezi 

muži a ženami. 
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2 Mzdové rozdíly mezi muži a ženami – přehled teoretické a empirické literatury 

Tato kapitole bakalářské práce pojednává o determinantech rozdílů mezi muži a ženami 

na trhu práce a o pojmu diskriminace, a to jak v ekonomickém, tak například v právním slova 

smyslu. V první části jsou uvedeny některé nediskriminační faktory, které ovlivňují rozdíly ve 

mzdách mezi muži a ženami. Následuje část, která se věnuje pojmům gender a pohlaví a 

jejich vzájemným odlišnostem Druhá podkapitola se zajímá charakteristikou diskriminace 

z různých pohledů jednotlivých autorů knih, kteří se zabývají touto problematikou. Dále 

budou vymezeny druhy diskriminace na trhu práce, mezi které patří diskriminace mzdová, 

zaměstnanecká a profesní a diskriminace v přístupu k lidskému kapitálu. Posledním 

pododstavcem jsou pojmy spojené s gender, které jsou nezbytné pro pochopení rozdílů ve 

mzdách mezi muži a ženami z pohledu pohlaví. 

2.1 Nediskriminační faktory 

Na trhu práce existují rozdíly z hlediska rovnosti žen a mužů. Část z nich může být 

způsobena rozdíly v charakteristikách zaměstnanců nebo zaměstnavatelů, zbývající část je 

naopak součástí diskriminace. V této bakalářské práce nejdříve uvedu nediskriminační faktory 

a následně podám přehled o diskriminačních teoriích. 

Mezi nediskriminační faktory patří schopnosti, preference, znalosti, vzdělání a 

subjektivní odlišnosti mezi jednotlivými osobami. Tyto rozdíly ve mzdách se projevují mezi 

všemi osobami na trhu, takže i ve výdělcích mužů a žen. Všechny tyto faktory pak určují 

hodnotu mezního produktu osoby na trhu práce, dle které si pak firmy (zaměstnanci) 

jednotlivé pracovníky vybírají (Brožová, 2006). 

Jak popisují Ehrenberg a Smith (2011), na trhu práce se vytvářejí signály, na které 

reagují potencionální pracovníci ve snaze maximalizovat jejich užitečnost a zaměstnavatelé 

ve snaze maximalizovat zisky. Tento předpoklad potencionálních pracovníků je důkazem 

toho, že pro ně hraje důležitou roli jak mzda, tak i jiné důležité faktory při hledání práce. Na 

jedné straně je známo, že vysoce odměňované profese mají tendenci přilákat více uchazečů, 

ale na druhé straně je zřejmé, že mzda není všechno. V tomto případě záleží na 

potencionálním pracovníkovi a jeho preferencích. Každé pracovní místo nabízí jiné 

podmínky, kterými rozumíme například práci v hlučných nebezpečných a prašných 

prostorách a práce v moderních, bezpečných a lukrativních prostorách, dále můžou 

zaměstnavatelé požadovat fixní pracovní dobu, jiní nabízejí flexibilní pracovní dobu, dalším 

příkladem můžou být různorodé benefity, které se nezahrnují do mzdy a posledním příkladem 
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je různá vzdálenost práce od bydliště pracovníka. Rozhodnutí o budoucím zaměstnání tak 

učiní potencionální pracovník nejen na základě dohodnuté výše mzdy, ale i na základě 

neméně důležitých, výše uvedených, faktorů. 

Spolupráce a zároveň shoda mezi těmito dvěma subjekty, potencionálními pracovníky a 

zaměstnavateli, je těžký úkol, protože pracovníci mají jiné preference, zkušenosti, požadavky 

a vzdělání a proto, že i zaměstnavatelé mají různé požadavky a pracovní podmínky pro daná 

pracovní místa. 

Neméně známým nediskriminačním faktorem jsou investice. Investicemi se rozumí 

počáteční náklady, které musí člověk vynaložit, aby získal potřebné znalosti a vědomosti 

k určité profesi. Nejlepší situace může nastat, když se tyto náklady v budoucnu vyrovnají, 

nebo jsou ještě převýšeny. Tímto se investice považují za úspěšné. V opačném případě tyto 

počáteční náklady úspěšnými nebyly. 

Ehrenberg a Smith (2011) uvádějí tři hlavní typy počátečních investic pracovníků: 

1. Vzdělávání a odborné přípravy 

2. Migrační přesuny 

3. Hledání nových pracovních míst 

Všechny tyto tři investice zahrnují počáteční náklady, u kterých se doufá, že 

v budoucnu přinesou dané osobě očekávanou satisfakci. Jsou spojeny s pojmem lidský 

kapitál, který zahrnuje právě tyto tři hlavní počáteční investice.  

Mzdové rozdíly značně ovlivňuje míra nedokonalosti a síla subjektu na trhu práce a 

míra regulace daného pracovního trhu. Nedokonalosti na trhu práce se projevují například 

jako situace, při níž mzdy reagují na změny na daném trhu velmi pomalu a případná 

nerovnováha, která na trhu působí, se vyrovnává postupně a pomalu. Další nedokonalostí na 

trhu práce jsou mzdové tarify firem, které si jednotlivé firmy určují a podle nich jsou 

zaměstnanci odměňování za vykonanou práci. Tuto možnost využívají zejména velké podniky 

pro zjednodušení mzdové problematiky ve firmě a k podpoře spravedlnosti v odměňování 

jednotlivých pracovníků. Nedokonalostmi se rozumí i různé licence, které brání k přístupu do 

jednotlivých profesí v daných odvětvích (Brožová, 2006). 

Dalším faktorem, který působí na rozdíly ve mzdách na trhu práce je odlišnost trhu v 

jednotlivých odvětvích. V takových odvětvích je často mzdová sazba výsledkem vztahu 
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nabídky a poptávky po dané profesi v tomto odvětví. Příkladem mohou být obory 

informatiky, matematiky nebo bankovnictví, kde mzdové sazby dosahují vyšších hodnot, než 

například u oborů humanitních. V tomto případě o nerovnostech rozhodují osobní preference 

a schopnosti (Brožová, 2006). 

Jak už bylo zmíněno, tak preference je jeden z důležitých nediskriminačních faktorů. 

Ženy si zpravidla volí (racionálně a svobodně) bezrizikové profese, ve kterých pracují 

v příjemném prostředí, v bezpečí a poblíž domova. Takovými profesemi jsou například 

učitelky, práce v administrativě, prodavačky a tak dále. Na takových trzích je nabídka 

relativně vyšší, která snižuje rovnovážné mzdy. Muži naopak častěji pracují v zaměstnání, kde 

může být nepříjemné až nebezpečné prostředí, pracují dále od domova a delší dobu (přes čas). 

Na takové pozice i firmy preferují mužské pohlaví, a to z toho důvodu, že je zaměstnávání 

žen na tyto pozice společensky nevhodné, což vede k dosahování vyšších odměn za práci u 

mužů (Brožová, 2006). 

Neméně důležitým faktorem je fakt, že žena počítá s mateřskou rolí ve svém životě, 

podle které pak vykonává rozhodnutí, které se týkají jak vzdělání, tak volby zaměstnání nebo 

i počtu odpracovaných hodin. Proto ženy volí většinou zaměstnání, která jsou méně náročná, 

takže i méně ohodnocená. Na těchto pozicích jsou ženy v převaze, což vede k nižším mzdám 

žen (Brožová, 2006). 

Nově zkoumané nediskriminační faktory popisuje v kapitole 17 z Handbook of Labor 

Economics i Marianne Bertrand (2010). Mezi nediskriminační faktory, mimo faktory uvedené 

výše, zde, na základě rešerše literatury, zařazuje psychologické faktory, jako rizikové postoje 

k profesi, soutěživost, sociální preference, vyjednávání a jiné osobní rysy jednotlivých osob. 

V této kapitole autorka odkazuje na dva články, které pojednávají o systematických 

rozdílech v rizikových preferencích mezi muži a ženami. Autory prvního článku jsou Croson 

a Gneezy (2009), druhý článek napsali Eckel a Grossman (2008). V obou článcích došli autoři 

k závěru, že ve většině případů jsou více ochotni riskovat muži, než ženy. Bertrand (2010) 

uvádí příklady z minulých studií a průzkumů, jako jsou například Levin a kol. (1988), Hartog 

a kol. (2002) a Eckel a Grossman (2002), které tento výrok potvrzují. Ve všech těchto 

(i jiných) průzkumech jsou dotazováni studenti. Dohmen a kol. (2010) naopak zjistil, že 

všeobecně, nejen ve skupině studentů, lze říci, že vyšší odpor k riziku mají ženy než muži. 

Tato teze se opírá o velký průzkum německého obyvatelstva, a to tak, že respondenti na 

stupnici od 0 do 10 odpovídali, jak jsou ochotni obecně riskovat v dané situaci. Mimo pohlaví 
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má na riskování vliv i řada jiných osobních faktorů, jak biologických, tak psychologických. 

Fakt, že ženy jsou ochotny riskovat méně, než muži dokazují i jiné studie, které se zabývaly 

finanční otázkou žen a mužů v souvislosti investic do aktiv. Bylo zjištěno, že ženy investují a 

vlastní menší množství rizikových aktiv, než muži. 

V souvislosti se soutěživostí uvádí autorka průzkum Gneezy a kol (2003), kdy se 

zkoumalo při jednoduché soutěži, kdo je více soutěživý. Na základě této hry bylo zjištěno, že 

v situacích, kdy začalo o něco jít, byli muži zřetelně více soutěživí, než ženy. Ženy byly více 

soutěživé, když byly ve skupině stejného pohlaví, když se ale skupiny smísily, muži nad 

ženami výrazně v soutěživosti převyšovali. Další výzkum je autorů Niederle a Vesterlund 

(2007), kteří podobě jako Gneezy a kol. (2003) zkoumali rozdíly v soutěživosti mezi muži a 

ženami. Navíc chtěli zjistit příčinu těchto rozdílů. Závěr je obdobný jako u Gneezy a kol 

(2003), tedy, že ženy jsou na tom, co se týče soutěživosti hůře, než muži. Jako jedno z mnoha 

vysvětlení uvádějí, že muži své schopnosti více přeceňují. Dále má soutěživost vazbu 

s chtíčem riskovat nebo se sebedůvěrou, a jak už bylo popsáno výše, ženy mají menší ochotu 

riskovat, než muži. 

Sociální preference jsou dalším nediskriminačním faktorem, který ovlivňuje výše mezd, 

takže i rozdíly ve mzdách mezi muži a ženami. Podle Bertrand (2010) obecně existuje mnoho 

důkazů, které dosvědčují, že ženy mají větší sociální cítění, čímž se rozumí dobročinnost, 

nesobeckost nebo nezištnost, než muži a také silnější preference při přerozdělování. Tyto 

vlastnosti žen ovlivňují jejich ekonomické a třeba i politické chování a rozhodování, což má 

následně vliv na výši jejich mezd. Takovéto ovlivnění nemusí být vždy pozitivní, proto vzniká 

situace, kdy mzdy mužů jsou větší než mzdy žen. 

Vyjednávání patří k schopnostem, které jsou nezbytné pro dosažení vytyčeného cíle. 

Bertrand (2010) uvádí, že rozdíly ve vyjednávání mezi muži a ženami, nejsou statické, což 

znamená, že se mění v závislosti na kontextu a situaci, ve kterých je vyjednávání vyžadováno. 

Podle Bowles a kol. (2005) se situace ve vyjednávání žen zlepšuje, a to hlavně v situaci, kdy 

ženy nevyjednávají za sebe, ale za někoho druhého, což saze souvisí s výše uvedeným, že 

ženy mají větší sociální cítění, než muži. Bowles a kol. (2005) uvádí příklad, že ženy mohou 

očekávat více negativních odpovědí, pokud jednají samy za sebe. Naopak u mužů nehraje 

žádnou roli to, zda vyjednávají za sebe, nebo za jiné osoby. V souvislosti s vyjednáváním se 

objevil i experiment, který popisuje Small a kol. (2007), kdy byla soutěžícím uvedena nejnižší 

možná odměna za tuto hru. Cílem bylo analyzovat, zda si účastníci řeknou o větší odměnu. 
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Ženy se ptaly (vyjednávaly) mnohem méně než muži. Další autor Bowles a kol. (2007) uvádí, 

že klíčem k rozdílům ve vyjednávání mezi muži a ženami je to, jak se zachází s muži a 

ženami, kteří vyjednávání začnou. Ženy jsou v tomto směru hodnotitelem vnímány jako méně 

oprávněné k tomuto úkonu.  

Všechny tyto faktory vysvětlují mzdové rozdíly mezi muži a ženami. Diskriminace je 

těžko změřitelná. O diskriminaci se často uvažuje až při vysvětlování tzv. zbytkového, to 

znamená jinými způsoby nevysvětlitelného, rozdílu ve výši mezd mezi muži a ženami. 

Stále otevřeným tématem a otázkou je, zda za rozdíly ve mzdách mezi muži a ženami 

jsou zodpovědná svobodná rozhodnutí žen a nediskriminační faktory nebo diskriminační 

faktory. 

2.2 Diskriminace 

Rozdíly mezi mzdami mužů a žen jsou považovány za formu diskriminace 

v odměňování za odvedenou práci. Je to způsob nerovného zacházení s obyvateli na základě 

rasové, kulturní, věkové, náboženské a pohlavní odlišnosti, nebo z důvodu jiné sexuální 

orientace. 

Slovo diskriminace pochází z latinského slova discriminare, to znamená rozdělovat 

nebo rozlišovat. Diskriminací se obecně rozumí negativní rozlišování, které znehodnocuje 

jednotlivé osoby nebo určitou skupinu osob oproti jiným osobám nebo skupinám a to ve 

stejné nebo téměř stejné situaci. V dnešní době je pojem diskriminace znám už pouze 

v negativním kontextu, a to především jako nerovné zacházení (Bobek M., Boučková P., 

Kühn Z., 2007). 

Koldinská (2010) vysvětluje diskriminaci podle Slovníku cizích slov jako rozlišování, 

které někoho poškozuje, neuznávání rovnosti osoby s jinými osobami a dále jako popírání a 

omezování práv dané skupiny obyvatelstva nebo určitým státům, mezinárodním organizacím 

atd. V právním slova smyslu lze diskriminaci považovat za porušení rovnoprávnosti, které je 

zakotveno v právu, a za jednání, které je neoprávněné vůči jednotlivé osobě nebo skupině 

osob ve vztahu k jiné osobě nebo skupině osob. Z této situace pak může jedinci nebo skupině 

osob vzniknout újma, a to jak v peněžité, tak v nepeněžité formě. 

Ehrenberg a Smith (2011) charakterizují diskriminaci takto: “Labor market 

discrimination is said to exist if individual workers who have identical productive 
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characteristics are treated differently because of the demographic groups to which they 

belong“, což ve volném překladu znamená, že diskriminace se na trhu práce objevuje, pokud 

s pracujícími jedinci se stejnými výrobními schopnostmi, je zacházeno jinak, a to z toho 

důvodu, že patří do jiné demografické skupiny. 

Brožová (2006) popisuje ekonomickou diskriminaci jako situaci, kdy ženy se stejnými 

schopnostmi, vzděláním, pracovní přípravou, produktivitou práce (čímž se rozumí množství 

vytvořeného mezního produktu práce) a zkušenostmi jako muži dostávají odlišnou odměnu 

(mzdu), nebo jsou jim nabízeny odlišené podmínky a příležitosti na trhu práce. 

Podle Brožové (2006) lze diskriminaci na trhu práce rozdělit na 4 hlavní typy, a to na 

diskriminaci mzdovou, zaměstnaneckou, profesní a diskriminaci v přístupu k lidskému 

kapitálu. 

Mzdovou diskriminací se rozumí situace, kdy jsou ženy placeny méně než muži a to 

při stejné produktivitě.  

Zaměstnaneckou diskriminací se rozumí přednostné najímání mužů do pracovního 

poměru i když jsou ženy stejně produktivní jako muži.  

Situaci, kdy je vstup do některých profesí ženám zakázán a jsou vytlačovány do 

jiných, tzv. typických „ženských profesí“, charakterizuje profesní diskriminace.  

Poslední je diskriminace v přístupu k lidskému kapitálu, což je situace, kdy mají 

ženy horší přístup k příležitostem, které pomáhají zvyšovat produktivitu práce (vzdělání, 

kurzy, pracovní příprava atd.). 

Mzdová, zaměstnanecká a profesní diskriminace jsou obecně vnímány a označovány 

jako běžná, někdy i přímá diskriminace. Je to z toho důvodu, že se s ní člověk setká až po 

vstupu na pracovní trh. Diskriminace v přístupu k lidskému kapitálu je označována jako 

diskriminace nepřímá, a to proto, že k ní dochází už před tím, než se člověk ocitne na trhu 

práce. 

Ehrenberg a Smith (2011) uvádějí tři základní zdroje diskriminace na trhu práce. 

Prvním zdrojem jsou osobní předsudky, druhým zdrojem statistické předsudky a třetím jsou 

modely založené na aktuální konkurenční síle na trhu práce. 
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2.3 Diskriminační modely na trhu práce 

Beckerův
1
 model založený na osobních předsudcích 

 Diskriminace zaměstnavatelem 

 Diskriminace zaměstnancem 

 Diskriminace zákazníkem (spotřebitelem) 

Diskriminace zaměstnavatelem 

Předpokladem je, že zaměstnanci, zaměstnavatelé a zákazníci mají osobní předsudky. 

Což můžeme chápat jako preferenci nesdružovat se s členy jistých demografických skupin. 

V tomto modelu předpokládáme, že zaměstnavatel má předsudky vůči ženám a 

menšinám a to i za předpokladu, že mají stejné produkční charakteristiky jako muži. Podle 

tohoto předpokladu je každé znehodnocení jejich produktivity práce znakem subjektivních 

předsudků zaměstnavatele. Pokud se zaměstnavatel rozhodne přijmout přednostně muže proti 

ženě a menšinám, které mají stejné produktivní charakteristiky, pak se jedná o diskriminaci, a 

to proto, že zaměstnanec se v tomto případě chová, jako kdyby ženy a menšiny byly méně 

výkonné než muži (Ehrenberg a Smith 2011). 

Beckerův model diskriminace zaměstnavatelem zahrnuje dva hlavní důsledky. První 

zahrnuje zisky a druhý zahrnuje velikost mezery mezi mzdami žen a menšin a mužů.  

V tomto modelu rozlišujeme: 

MRP = mezní produktivita příjmů 

D = ukazuje do jaké míry je MRP znehodnocena osobními předsudky (diskriminační faktor) 

W = mzda 

WF = mzda žen a menšin 

WM = mzda muže 

Rovnováha na trhu práce je u mužů dosažena pokud: 

MRP = WM 

                                                 
1
 Gary Stanley Becker: The Economics of Discrimination, 1957 
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U žen a menšin je rovnováhy dosaženo, pokud: 

WF = MRP – D nebo MRP = WF + D 

Z dvou předchozích rovnic, je zřejmé, že: 

WM = WF + D a WF = WM – D. 

Z tohoto vyplývá, že WF musí být vždy menší než WM. Pokud aktuální MRP žen a 

menšin je znehodnocována zaměstnavateli, tak musí tato skupina potencionálních 

zaměstnanců nabízet svou práci za menší mzdu než muži (Ehrenberg a Smith 2011). 

Beckerův model, který zobrazuje důsledky diskriminace zaměstnavatelem 

v souvislosti se ziskem: 

 

Zdroj: Ehrenberg a Smith (2011) 

Trojúhelník BGF znázorňuje ušlý zisk zaměstnavatele, který je způsoben diskriminací. 

Plocha pod křivkou MRP zobrazuje celkové příjmy zaměstnavatele (firmy). Po odečtení 

plochy 0EFN0, která představuje mzdové diskriminační náklady zaměstnavatele, získáme 

zisky daného zaměstnavatele. Tuto skutečnost v grafu zobrazuje plocha AEFB. Zisky bez 

diskriminačních faktorů představuje trojúhelník AEG. 

  

B = MRP 

G = MRP bez diskriminace 

Rovnováha na trhu existuje 

pokud: 

MRP = W 
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Beckerův model, který zobrazuje důsledky diskriminace zaměstnavatelem 

v souvislosti s mezerou mezi mzdami žen a menšin a mužů: 

 

Zdroj: Ehrenberg a Smith (2011) 

V tomto modelu je poptávka po práci žen a menšin vyjádřena mzdovými sazbami ve 

vztahu k mzdovým sazbám mužů. Tento model rovněž předpokládá, že na trhu existuje 

mnoho zaměstnavatelů, kteří nejsou ovlivněni diskriminačními faktory (Na) kde WF = WM. U 

zaměstnavatelů, u kterých rozhodují diskriminační faktory, musí být WF menší než WM aby 

přijali ženy nebo menšiny. V případě křivky S1, kdy nabídka práce žen a menšin je relativně 

malá, budou pracovníci přijati bez ohledu na diskriminační faktory a nebude existovat 

mzdový rozdíl. V případě, že nabídka práce žen a menšin (S2) bude relativně vysoká, budou 

někteří zaměstnavatelé, které ovlivňují diskriminační faktory, donucení přijmout ženy nebo 

menšiny do pracovního poměru. Čímž se WF zmenší oproti WM (zmenší se z hodnoty 1 na 

0,75) (Ehrenberg a Smith, 2011). 

Diskriminace zaměstnancem 

Diskriminace na trhu práce nemusí být způsobena pouze diskriminací ze strany 

zaměstnavatele. Jak již bylo výše uvedeno, druhou diskriminací v souvislosti s osobními 

předsudky je diskriminace mezi zaměstnanci. 

S1 = malá poptávka žen a menšin 

po práci 

S2 = vyšší poptávka žen a menšin 

po práci 
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Tato situace nastává tehdy, když potencionální pracovníci, konkrétně bílí muži, 

nechtějí pracovat s určitou skupinou pracovníků (např. ženy, menšiny, jiná demografická 

skupina atd.) nebo se dokonce tomuto zaměstnání, kde zaměstnavatel přijímá pracovníka bez 

diskriminačního pohledu, vyhýbají. Pracovní trh nabízí širokou škálu pracovníků a pro 

zaměstnavatele, který nepřijímá pracovníky na základě diskriminačních faktorů, je 

nejvýhodnější přijmout ty pracovníky, kteří se diskriminací taktéž vyhýbají. Může ovšem 

nastat situace, že tito zaměstnavatelé mají zájem o pracovníky, u kterých diskriminační 

faktory hrají značnou roli. V takovém případě musí zaměstnavatel zaplatit prémie neboli 

kompenzační mzdový rozdíl, který vyrovná „újmu“ způsobenou budoucímu zaměstnanci 

(Ehrenberg a Smith, 2011). 

Nastává otázka, proč zaměstnavatelé raději nepřijímají pouze ty pracovníky, kteří jsou 

nediskriminačně založeni. Na tuto otázku existují dvě odpovědi. První je, že na trhu práce je 

velké množství bílých mužů a je obtížné představit si produkci bez nich. Druhou odpovědí je, 

že zaměstnávání žen a menšin v jiných, než pro ně tradičních zaměstnáních, je poměrně 

novou záležitostí na trhu práce. Muži, kteří byli v minulosti přijati za podmínek, které byly 

pro ně výhodné a vyhovující, a které nezahrnovaly konkurenci žen a menšin ve firmě, si tak 

musí zvyknout na novou situaci na trhu a v dané firmě (Ehrenberg a Smith, 2011). 

Diskriminace zákazníkem (spotřebitelem) 

Třetí a poslední diskriminace z pohledu osobních předsudků je diskriminace 

zákazníkem. Tato diskriminace se projevuje tak, že někteří zákazníci preferují v určitých 

zaměstnáních a profesích bílé muže, nebo naopak ženy a menšiny. Tyto preference mohou 

dospět až k tomu, že na některých místech dochází k znevýhodňování žen a menšin. Jsou to 

profese zejména s velkou odpovědností, jako je lékař, nebo pilot atd. Pokud ženy a osoby 

patřící do menšiny najdou zaměstnavatele, který je ochoten je přijmout na tuto pozici, pak 

musí počítat s tím, že budou ohodnoceny méně než muži, nebo po nich bude požadována 

vyšší kvalifikace. Toto je způsobeno tím, že zaměstnavatel tak riskuje, že ztratí některé 

zákazníky, kteří v ženy a menšiny nemají v těchto profesích důvěru (Ehrenberg a Smith, 

2011). 

Jeden z důsledků, které tato diskriminace přivádí, je, že tato diskriminace zákazníkem 

vede k segregaci v povolání, kde je velmi důležitý osobní kontakt. Firmy, které mají 

diskriminační zákazníky, tak musí přijímat pouze pracovníky, kteří vyhovují zákazníkům. 

Tato situace vede k vyšším odměnám zaměstnanců za práci a k vyšším cenám produktů dané 
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firmy. Pokud ale zákazníci nechtějí své předsudky změnit, musí být ochotni zaplatit vyšší 

částku za dané služby (Ehrenberg a Smith, 2011). 

Model založený na statistických předsudcích 

Základem statistické diskriminace je, že zaměstnavatel je ovlivněn především 

statistickými ukazateli, na základě kterých si každý zaměstnavatel vyvodí z dostupných 

charakteristik a dat určité skupiny závěry, podle níž posuzuje potencionální pracovníky. 

S lidmi se stejnými výrobními charakteristikami (stejné výsledky u přijímacích testů, stejné 

vzdělání, stejná praxe) je tak zacházeno odlišně a to v závislosti na tom, do jaké skupiny jsou 

jedinci zařazeni. V této souvislosti jsou znevýhodňované zejména ženy. Příkladem této 

skutečnosti může být situace, kdy zaměstnavatel bude raději chtít přijmout muže, než ženu, 

protože je statisticky dáno, že ženy pracují v průměru méně hodin (Ehrenberg a Smith, 2011). 

Podle Ehrenberga a Smithe (2011) je statistická diskriminace části tzv. „screening 

problem“, která se vyskytne, když pozorované osobní vlastnosti a produktivita jedince nejsou 

nezávislé. 

Nekonkurenční modely diskriminace 

Ehrenberg a Smith (2011) uvádí, že všechny modely představovány doposud jsou 

modely, u nichž hlavním předpokladem je, že firmy jsou tzv. „mzdoví odběratelé“. V této 

situaci firmy nemohly ovlivnit mzdy na trhu práce. Následující modely budou odlišné, a to 

proto, že firmy zde budou vystupovat jako subjekty, které do jisté míry ovlivní výše mezd na 

pracovním trhu. 

Mezi nekonkurenční modely diskriminace podle Ehrenberga a Smithe (2011) patří: 

 Vytěsňovací model 

 Duální trh práce 

 Diskriminace monopsonem 

 Dohody zaměstnavatelů 

V této práci konkrétněji přiblížíme model duálního trhu práce a dohody 

zaměstnavatelů (Ehrenberg a Smith, 2011). 

Model duálního trhu práce představuje situaci, kdy se trh práce rozděluje na dva 

nekonkurenční sektory, a to primární a sekundární sektor.  
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Primární sektor a práce v něm se charakterizuje stabilním zaměstnáním s relativně 

vysokým ohodnocením, dobrými pracovními podmínkami a výhodnými možnostmi a 

podmínkami pro další vzdělávání. Práce v sekundárním sektoru je naopak chápána jako 

nestabilní, málo placená, se špatnými pracovními podmínkami. Rovněž možnost návratu ke 

vzdělání a možnosti k nabytí dobrých zkušeností jsou téměř nulové. Pracovníci 

v sekundárním sektoru jsou většinou ženy a menšiny. Jsou společností a zaměstnanci vnímány 

jako nežádoucí pracovníci a mají velmi nízkou šanci dostat se k práci v primárním sektoru. 

Vznik těchto dvou sektorů není přesně definován. Mnozí se domnívají, že jeden z důvodů, 

proč je trh rozdělen na primární a sekundární sektor, jsou dohody mezi zaměstnavateli. Tyto 

dohody jsou jedním z nekonkurenčních modelů diskriminace na trhu práce (Ehrenberg a 

Smith, 2011). 

Tajné dohody mezi zaměstnavateli jsou jednou z teorií diskriminačních modelů. Podle 

Ehrenberga a Smithe (2011) se spolu firmy domlouvají za účelem opanovat ženy a skupiny 

menšin. Vytváří se tak situace, ve které monopsonové mzdy mají moc donutit ženy a menšiny 

patřit do dané skupiny. Jedna z podrobnějších teorií tohoto modelu se zabývá tématem, kde se 

uvádí, že předsudky a konflikty, které z předsudků vznikají, jsou součástí kapitalistické 

společnosti, protože se společnost přizpůsobuje potencionálním zaměstnavatelům. 

2.4 Gender 

Pojem gender se začal používat na přelomu 60. a 70 lel 20. století a to v souvislosti 

s nástupem druhé vlny feminismu. V druhé vlně se centrem pozornosti a zájmu stala otázka 

hlubších společenských přeměn. Praxe v první vlně feminismu totiž ukázala, že nerovnosti 

mezi muži a ženami nejsou zcela odstraněny pouze možnostmi spolupodílet se na určitých 

oblastech společenského života. Proto ženské hnutí začalo hledat oporu v sociologických 

teoriích v termínu gender (Křížková a Pavlica, 2004). 

Křížková a Pavlica (2004) popisují gender jako: „pojem, který odkazuje na sociální 

rozdíly (v protikladu k biologickým odlišnostem) mezi muži a ženami. Tyto rozdíly jsou 

kulturním a sociálním konstruktem. To znamená, že jejich pojetí a definice se mohou v čase 

měnit a že se různí jak v rámci jedné kultury, tak mezi kulturami. Závaznost těchto rozdílů 

tedy není přirozeným stavem, ale dočasným stupněm vývoje sociálních vztahů mezi muži a 

ženami“. 
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Bobek, Boučková a Kühn (2007) uvádějí, že z pohledu feminismu je důležité rozlišovat 

pojmy pohlaví a gender. Pohlavím se rozumí biologické vlastnosti, které jsou u mužů a žen 

rozdílné. Naopak pojem gender znamená nějaký soubor vlastností, který byl sociálně vytvořen 

ve společnosti a je přijímán jako obraz ženy nebo muže. Z toho plyne, že ideální vlastnosti 

mužů a žen nevyplývají z přirozenosti, nýbrž právě ze sociálně utvořeného souboru vlastností. 

Obecně je známo, že zaměstnavatele často nezjišťují vlastnosti daného jedince při 

výběru osoby do pracovního poměru. Ve společnosti tak existují stereotypy, které ovlivňují 

nadřízené při výběru zaměstnavatelů. Při posuzování vlastností a kvalit dané osoby se řídí 

svými názory na danou skupinu, do které jednotlivec zapadá. V tomto případě jsou ženy 

znevýhodňovány dvakrát. První nevýhodou je to, že se u nich automaticky předpokládá 

nepřítomnost některých kvalit a vlastností. Tato situace je pojmenována jako skleněný strop. 

Jsou to neviditelné a uměle vytvořené překážky, které brání ženám v kariérním postupu. 

Zpravidla jsou způsobeny osobními předsudky nadřízených. Druhá nevýhoda je automatické 

předpokládání těchto vlastností a kvalit u mužů. Toto se označuje pojmem skleněný výtah, 

což jsou mechanismy, které vedou muže směrem nahoru v kariéře rychleji a na vyšší pozice, 

než odpovídá jejich vzdělání, věku a praxi (Bobek, Boučková, Kühn 2007). 

Genderové role jsou charakterizovány podle Křížkové a Pavlicy (2004) takto: „Soubor 

předpisů a očekávání spojených s chováním a jednáním mužů a žen. Jsou předávány a 

zachovávány procesem socializace a bývají ovlivněny celou řadou biologizujících představ a 

předsudků“. 

Všechny tyto poznatky jsou velmi důležité z pohledu antidiskriminačního práva. 

Pokud tedy tyto stereotypy neboli zjednodušené představy o skutečnosti, jsou důvodem pro 

znevýhodnění žen v hledání a přijímání do pracovního poměru oproti mužům, hovoříme o 

diskriminaci. V takovém případě nastupuje antidiskriminační právo (Křížková a Pavlica, 

2004). 

2.5 Základní pojmy v souvislosti s gender 

Feminita – generové vlastnosti, které jsou přisuzovány ženě danou společností. Většinou 

vycházejí ze schopnosti rodit a pečovat o děti (Křížková, Pavlica 2004). 

Genderové schéma – stereotypní charakteristiky, které jsou přisuzovány jednomu pohlaví, 

aniž by se zkoumaly individuální vlastnosti osoby. V této souvislosti vznikají ve společnosti 
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tzv. statistické diskriminace, kdy jsou na ženy automaticky přenášeny povinnosti spojené 

s feminitou (Křížková, Pavlica 2004). 

Genderovaná organizace – organizace, ve které je kultura a život ovlivňován a utvářen 

v souvislosti s genderovými charakteristikami jednoho pohlaví. Příslušníci opačného pohlaví 

jsou tak diskriminování a v různých oblastech znevýhodňováni (Křížková a Pavlica 2004). 

Genderově integrovaná organizace – opak genderové organizace, kde se života a kultura 

odvíjí od rovnosti mezi muži a ženami (Křížková, Pavlica 2004). 

Situace se podle Brožové (2006) od roku 1996 zlepšila. Tuto skutečnost ukazují čísla 

mediánových mzdy (střední hodnota mzdy, která se vypočítá jako podíl kumulace měsíční 

hrubé mzdy od počátku roku do konce sledovaného období a počtu měsíců od počátku roku 

do konce sledovaného období) mužů a žen a jejich poměr v procentech.  Tento výpočet ve 

zkoumání odlišností u mezd mezi muži a ženami je lépe vypovídající než zohlednění této 

situace průměrnou mzdou, a to z toho důvodu, že mediánové mzdy nezahrnují menší skupinu 

pracovníků, kteří mají nadprůměrné mzdy. V této skupině převyšuje mužské pohlaví, a proto 

zvyšují průměrnou mzdu mužů. 
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3 Vývoj mzdových rozdílů v České republice 

Následující kapitola bude pojednávat o vývoji mezd a mzdových rozdílů mezi ženami 

a muži v ČR od roku 1993 do roku 2013. V další části se podíváme na rozdíly ve mzdách, 

v konkrétních odvětvích podle klasifikace OKEČ v letech 2003 až 2008 a podle klasifikace 

CZ-NACE od roku 2009 do roku 2012. V následující kapitole je uveden vývoj a přehled o 

rozdílech ve mzdách mezi muži a ženami v EU. Tato situace je zobrazena pomocí Gender Pay 

Gap (GPG). Předposlední kapitola se zabývá otázkou, jak bojuje Evropa proti rozdílům mezi 

muži a ženami a proti diskriminaci žen.  

3.1 Vývoj průměrných mezd a mediánu mezd 

Tab. č. 1 Vývoj průměrných mezd a mediánu mezd žen a mužů v ČR od roku 1996 do 

roku 2013 v Kč. 

Rok 

Žena Muž Podíl průměrné 

mzdy žen na 

průměrné mzdě 

mužů v % 

Podíl mediánu 

mezd žen na 

mediánu mezd 

mužů v % 

Průměrná 

mzda 

Medián 

mzdy 

Průměrná 

mzda 

Medián 

mzdy 

1996 9 449 8 400 12 245 10 650 77,2 78,9 

1997 10 730 9 740 14 166 12 370 75,7 78,7 

1998 11 036 9 938 15 323 13 271 72,0 74,9 

1999 11 793 10 721 16 109 13 717 73,2 78,2 

2000 12 641 11 436 17 251 14 623 73,3 78,2 

2001 13 755 12 505 18 481 15 585 74,4 80,2 

2002 15 217 13 742 20 404 16 938 74,6 81,1 

2003 16 404 14 838 21 983 18 221 74,6 81,4 

2004 17 256 15 645 23 044 19 329 74,9 80,9 

2005 18 221 16 443 24 271 20 265 75,1 81,1 

2006 19 305 17 310 25 593 21 185 75,4 81,7 

2007 20 684 18 322 27 489 22 850 75,2 80,2 

2008 21 939 19 380 29 628 24 447 74,0 79,3 

2009 22 414 19 797 29 953 24 158 74,8 81,9 

2010 22 666 20 070 30 192 24 693 75,1 81,3 

2011 22 133 19 731 28 431 23 533 77,8 83,8 

2012 22 648 20 241 28 962 23 932 78,2 84,6 

2013 22 955 20 502 29 250 24 276 78,5 84,5 

Zdroj: ČSÚ
2
, vlastní zpracování 

Údaje v tabulce č. 1 jsou ze zdrojů Českého statistického úřadu, které vycházejí 

z Informačního systému o průměrném výdělku, který provádí Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR a dále z Informačního systému o platu, který provádí Ministerstvo financí ČR. 

                                                 
2
 Od roku 2003 do roku 2009 interní informace, Ondřej Košata, oddělení informačních služeb ČSÚ- ústředí. 
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V roce 2008 byly mzdy vypočteny na základě aktualizovaného schématu, který 

vycházel z nové klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. V roce 2011 došlo ke změně 

metodiky výpočtu mezd. Nová metodika spočívá v tom, že od roku 2011 jsou nově 

zahrnování dříve nesledováni zaměstnanci, kteří pracují v podniku s méně než deseti 

zaměstnanci a také zaměstnanci neziskových institucí a podnikatelů, tzn. fyzických osob. 

Výsledky v časové řadě od roku 1996 do 2013 nejsou zcela srovnatelné, proto se v této práci 

bude časová řada dělit na řadu od roku 1996 do 2009 a dále od roku 2010 do roku 2013
3
. 

Průměrné mzdy, uvedené v tabulce č. 1, jsou vypočítávané jako aritmetický průměr 

všech zkoumaných mezd v daném období. Mediány mezd zase zobrazují prostřední mzdu 

v řadě, která je sestavená z jednotlivých hodnot zkoumaných mezd, a to od nejnižší po 

nejvyšší mzdu. 

Průměrné mzdy a medián mezd u žen v časové řadě od roku 1996 do roku 2009 mají 

rostoucí tendenci. Každým rokem se zvyšovaly a to v průměru o 997 Kč u průměrných mezd 

a 876 Kč u mediánu mezd za třináct let. Nejmenší meziroční nárůst v této časové řadě u 

průměrných mezd byl 306 Kč a to v roce 1998, u mediánových mezd činil nejnižší nárůst 198 

Kč ve stejném roce jako u průměrných mezd, tj. 1998 rok. Naopak největší nárůst u 

průměrných mezd byl v roce 2002 a činil 1 462 Kč a ve stejném roce i u mediánu mezd, 

konkrétně 1 237 Kč. V druhé časové řadě, tj. od roku 2010 do roku 2013, byl zaznamenán u 

průměrné mzdy pokles, a to hned v roce 2010, číselně -533 Kč. V následujících letech 

docházelo ke zvyšování průměrné mzdy. Podobná situace nastala u mediánu mezd, kdy v roce 

2011 došlo k poklesu o -339 Kč. Stejně jako u průměrné mzdy v následujících letech došlo ke 

zvýšení mediánu mezd. 

U mužů je situace za dané časové období podobná. Od roku 1996 do roku 2008 se 

průměrné mzdy i medián mezd zvyšoval a v posledním roce, tj. v roce 2009 došlo 

k meziročnímu poklesu. Meziročně se za toto období zvýšila průměrná mzda v průměru o 1 

362 Kč a medián mzdy v průměru o 1 309 Kč. Nejnižší nárůst průměrné mzdy činil 325 Kč 

v roce 2009. Nárůst mediánu mzdy byl nejnižší v roce 1999 a činil 446 Kč a v roce 2009 

došlo k poklesu a to o -289 Kč. Největší zvýšení průměrné mzdy činilo 2 139 Kč, a to v roce 

2008. Medián mzdy se nejvíce zvýšil v roce 2007, zvýšení činilo 1 665 Kč. Od roku 2010 do 

roku 2013 byla situace zase podobná jako u žen. V roce 2011 došlo k poklesu průměrné mzdy 

                                                 
3
 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/F0003691F0/$File/141312m4_cz.pdf 
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o -1 761 Kč a u mediánu mezd o -1 160 Kč. Ve zbývajících letech časové řady docházelo ke 

zvyšování jak průměrné mzdy, tak mediánu mezd. 

Porovnáním všech údajů v tabulce č. 1 u žen a mužů vidíme, že jak průměrné mzdy, 

tak i medián mezd je každý rok podstatně nižší u žen. 

Graf č. 1 Grafické znázornění průměrných mezd mužů a žen od roku 1996 – 2013. 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Graf č. 2 Grafické znázornění mediánu mezd mužů a žen od roku 1996 do roku 2013. 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Z tabulky č. 1 je zřejmé, že mediány mezd mají nižší hodnoty ve všech zkoumaných 

obdobích. Vidíme rovněž, že rozdíly ve mzdách jsou znatelně vyšší u průměrných mezd než u 

mediánů mezd. Tato situace je způsobená tím, že se do výpočtu aritmetického průměru 

započítávají i kategorie profesí s nejvyššími výdělky, jako jsou management a tak dále. 

V těchto profesích jsou ženy zastoupeny velmi málo, a tak jejich průměrná mzda bude 

znatelně nižší, než průměrná mzda mužů. 

Graf č. 3 Grafické zobrazení vývoje rozdíle ve mzdách a v mediánu mezd od roku 

1996 do roku 2013. 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Výše uvedená tabulka č. 1 zobrazuje vývoj rozdílu v průměrných mzdách a v mediánu 

mezd mezi muži a ženami v České republice za roky 1996 až 2013. Je zřejmé, že 

v odměňování za práci jsou na tom hůře ženy. Tento fakt dokazuje to, že rozdíl mezi 

průměrnou mzdou a mediánem mezi muži a ženami je kladný, což znamená, že průměrná 

mzda i medián mezd musel byt v každém roce vyšší u mužů než u žen (viz. také tabulka č. 1). 
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Z grafu č. 3 je patrné, že vývoj rozdílu hodnot průměrných mezd je až do roku 2008 
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ženami. Po roce 2008 je u obou případů vidět, že v rozdílech dochází k větším výkyvům a o 

roku 2011 jsou hodnoty celkem stabilní. 

3.2 Rozdíly ve mzdách podle odvětví na tru práce ČR 

Jeden ze zásadních důvodů rozdílů ve mzdách je bezpochyby fakt, že ženy se uplatňují 

v odlišných profesích a odvětvích než muži. Konkrétně v méně placených odvětvích. 

Český statistický úřad uvádí přehled o zaměstnání mužů a žen z pohledu jednotlivých 

odvětví jako jsou například zemědělství, stavebnictví, ubytování a stravování, vzdělávání, 

zdravotní služby atd. U jednotlivých odvětví pak lze najít průměrnou hodnotu měsíční hrubé 

mzdy a medián mezd, následně měsíční hrubou mzdu a medián mezd s rozdělením podle 

pohlaví a procentuální podíl průměrné mzdy a mediánu mezd žen na průměrné mzdě a 

mediánu mzdy mužů. V následující části budou uvedeny mzdy za jednotlivá odvětví za roky 

2003 až 2012. 

Následující text je souhrnně a přehledně znázorněn v tabulkách č. 2 a 3. 

Od roku 2003 do roku 2008 bylo prováděno šetření na základě klasifikace OKEČ. 

OKEČ je zkratka názvu Odvětvová klasifikace ekonomických činností, což je klasifikace, 

která zachycuje dané ekonomické jevy za jednotlivá odvětví. Následníkem OKEČ je 

klasifikace CZ-NACE, podle které jsou zjišťovány data od 1. ledna 2009. Důvodem vzniku 

této klasifikace jsou změny ve struktuře hospodářství, organizací a technologický a technický 

vývoj, které mají za následek vznik nových ekonomických činností, které nahrazují staré 

činnosti. Tato situace si proto žádala i změny v klasifikacích jednotlivých ekonomických 

činností a odvětví. Tato změna byla velmi rozsáhlá. Nejdůležitější pro tuto práci je změna, 

která se týkala počtu oddílů a sekcí. Minulá klasifikace OKEČ obsahovala 17 sekcí a 62 

oddílů. Aktuální klasifikace CZ-NACE obsahuje sekcí 21 a oddílů 88 (Změny ve struktuře 

jednotlivých sekcí a oddílů ve srovnání dle OKEČ a CZ-NACE, 2009). 

Rozdělení odvětví podle klasifikace OKEČ a porovnání mezd v těchto odvětvích nám 

umožňuje dozvědět se, v jakých odvětvích jsou v České republice největší mzdové rozdíly 

mezi muži a ženami. Data jsou dostupná od roku 2003 do roku 2008 a následně od roku 2009 

do roku 2013 podle navazující klasifikace CZ-NACE. 

V roce 2003 byly všechny průměrné měsíční hrubé mzdy ve všech odvětvích vyšší u 

mužů než u žen. Největší rozdíl, a to jak u průměrné hrubé měsíční mzdy, tak u mediánu 

mezd, podle klasifikace OKEČ, byl v odvětví, které je označováno písmenem J a jmenovitě je 
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to finanční zprostředkování. Tato položka dále obsahuje podpoložky peněžní zprostředkování, 

centrální bankovnictví, ostatní peněžní zprostředkování, ostatní finanční zprostředkování, 

finanční leasing, ostatní poskytování úvěrů a ostatní finanční zprostředkování
4
. Průměrné 

hrubé měsíční mzdy mužů činily 53 704 Kč a žen 27 756 Kč. Rozdíl mezi těmito částkami je 

tak 25 947 Kč. Medián mezd činil u mužů 35 931 Kč a u žen 22 998 Kč a rozdíl je zde 12 933 

Kč. Naopak nejnižší rozdíl je zaznamenám v odvětví označovaném písmenem O – Ostatní 

veřejné, sociální a osobní služby. Průměrné hrubé měsíční mzdy u mužů byly 18 171 Kč a u 

žen 15 988 Kč, rozdíl činil, v porovnání s nejvyšším rozdílem, pouhých 2 183 Kč. Medián 

mezd mužů dosáhly hodnoty 15 649 Kč a u žen to bylo 14 469 Kč. Rozdíl je tak nízký a činí 

1 180 Kč ve prospěch mužů. Tyto situace ale zdaleka nemusí být vždy zapříčiněny 

diskriminací na trhu práce. Jak je výše uvedeno, existuje mnoho nediskriminačních faktorů, 

které ovlivňují výše mezd mužů a žen. 

V dalších letech až do roku 2007 byla situace obdobná. Největší rozdíl mezi 

průměrnými hrubými měsíčními mzdami a mediány mezd byl tedy v odvětví finanční 

zprostředkování a nejmenší rozdíl byl v odvětví ostatní veřejné, sociální a osobní služby. 

Situace se částečně změnila v roce 2008, kdy se poslední rok data zjišťovala podle klasifikace 

OKEČ. Největší rozdíl ve zkoumaných hodnotách zůstal stejný jako u předchozích let, tedy 

v odvětví finanční zpracování a činil v průměrných mzdách mezi muži a ženami 30 716 Kč a 

u mediánu mezd 16 777 Kč ve prospěch mužů. Nejmenší rozdíl, jak u průměrných hrubých 

měsíčních mezd, tak i u mediánu mezd, se však změnil. V případě průměrných hrubých 

měsíčních mezd byl nejnižší rozdíl u odvětví ubytování a stravování, které je označováno 

písmenem H. Mzdy mužů v tomto odvětví činily 19 623 Kč a u žen to bylo 16 296 Kč, 

z čehož vyplývá, že rozdíl byl 3 327 Kč. Medián mezd a jeho nejnižší rozdíl mezi mediány 

mužů a žen byl v odvětví označeném jako F – stavebnictví. Medián mezd mužů dosáhly 

hodnoty 23 462 Kč a žen 21 345 Kč, rozdíl tak činil 2 117 Kč. 

Obecně lze říci, že největší rozdíl ve mzdách mužů a žen je v odvětví finančního 

zpracování, dále v odvětví nazvaném obchod, oprava motorových vozidel a výrobků pro 

osobní spotřebu a převážně pro domácnost a na třetím místě je odvětví činnosti v oblasti 

nemovitostí a pronájmu, podnikatelské činnosti. Naopak nejmenší rozdíl ve mzdách pociťuje 

odvětví ostatní veřejné, sociální a osobní služby následuje stavebnictví a dále odvětví 

                                                 
4
 Zdroj: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/okec/ares_okec.html.cz 



26 

 

ubytování a stravování; výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody a doprava; doprava, 

skladování a spoje. 

Od roku 2009, kdy se začaly hodnoty určovat podle klasifikace CZ-NACE vypadala 

situace následovně (viz také tabulka č 2 a 3.). 

V roce 2009 byly nejvyšší rozdíly v průměrných hrubých měsíčních mzdách v odvětví 

K - peněžnictví a pojišťovnictví. Ženy zde průměrně vydělávaly 36 076 Kč a muži 70 742 Kč, 

rozdíl tak činil 34 666 Kč ve prospěch mužů. V případě mediánu mezd to bylo stejné odvětví 

a medián mezd žen činil 29 535 Kč a mužů 47 300 Kč, rozdíl je tak patrný a muži na tom jsou 

lépe o 17 765 Kč. Nejmenší rozdíl v průměrných hrubých měsíčních mzdách je v odvětví E - 

zásobování vodou, činnosti související s odpady. Zde činila mzda žen v průměru 22 060 Kč a 

mzda mužů 23 803 Kč, muži jsou tak v lepší pozici, a to o 1 743 Kč. Rozdíl u mediánu mezd 

byl nejnižší v odvětví N – administrativní a podpůrné činnosti. 

V následujícím roce se situace nezměnila a nejvyšší rozdíl v průměrných hrubých 

měsíčních mzdách a mediánu mezd byl tak v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví a nejmenší 

rozdíl v těchto hodnotách byl v odvětví zásobování vodou, činnosti související s odpady. 

V roce 2011 je situace na tru práce nová. Poprvé převyšovala průměrná hrubá měsíční 

mzda žen průměrnou hrubou měsíční mzdu mužů. Konkrétně to bylo v již výše zmíněným 

odvětví E. Mzda žen zde činila 24 216 Kč a mzda mužů 24 088 Kč, rozdílem je částka 128 Kč 

ve prospěch žen. V případě mediánu mezd se tato situace opakovala a v odvětví I – ubytování, 

stravování a pohostinství dosáhly ženy mediánu mezd v hodnotě 11 386 Kč a muži 10 540 

Kč, z čehož vyplývá, že lépe jsou na tom ženy a to o 846 Kč. To stejné platí pro odvětví E, 

kde rozdíl činil 660 Kč ve prospěch žen. Nejvyšší rozdíl byl jako v předchozích dvou letech, u 

obou zkoumaných veličin, v odvětví K. Nejmenší rozdíl, pokud bereme v úvahu odvětví, kde 

mediány mezd mužů převyšovaly hodnoty této veličiny žen, byl v odvětví H – doprava a 

skladování. 

V roce 2012, co se týče nejvyššího rozdílu jak v průměrných mzdách, tak v mediánu 

mezd, se situace nezměnila, tudíž zde přetrvávalo odvětví K. Ženy v průměrných mzdách 

v tomto roce nepřevýšily mzdy mužů, a tak nejnižší rozdíl byl v odvětví H. U mediánu mezd 

byla situace jiná. Zde ženy dosahovaly vyššího výdělku v odvětví I, a to o 650 Kč. V případě 

odvětví, kde jsou dominující muži, byl nejnižší rozdíl v odvětví E, o 251 Kč. 
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Z obecného hlediska můžeme konstatovat, že nejvyšší rozdíly ve mzdách od roku 

2009 jsou v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, dále v odvětví J – informační a komunikační 

činnosti a v odvětví zvaném zdravotní a sociální péče, označované písmenem Q dále odvětví 

B – těžba a dobývání a můžeme zde zařadit i odvětví M – profesní, vědecké a technické 

činnosti. 

Tab. č. 2 Odvětví s největším mzdovým rozdílem mezi muži a ženami podle 

klasifikace OKEČ a CZ-NACE 

Odvětví s největším mzdovým rozdílem mezi muži a ženami podle klasifikace OKEČ 

Rok Odvětví 

Průměrná mzda v Kč Medián mzdy v Kč 

Žena Muž 
Rozdíl 

(M - Ž) 
Žena Muž 

Rozdíl 

(M - Ž) 

2003 
J - Finanční 

zprostředkování 
27 756 53 704 25 947 22 998 35 931 12 933 

2004 
J - Finanční 

zprostředkování 
29 160 56 016 26 856 24 087 37 717 13 630 

2005 
J - Finanční 

zprostředkování 
30 483 59 041 28 559 25 420 40 229 14 809 

2006 
J - Finanční 

zprostředkování 
32 070 62 809 30 736 26 590 42 207 15 617 

2007 
J - Finanční 

zprostředkování 
33 857 65 053 31 196 27 961 44 956 16 995 

2008 
J - Finanční 

zprostředkování 
35 635 66 351 30 716 29 397 46 174 16 777 

Odvětví s největším mzdovým rozdílem mezi muži a ženami podle klasifikace CZ-

NACE 

2009 
K - Peněžnictví a 

pojišťovnictví 
36 067 70 742 34 666 29 535 47 300 17 765 

2010 
K - Peněžnictví a 

pojišťovnictví 
36 645 67 191 30 546 30 455 47 960 17 505 

2011 
K - Peněžnictví a 

pojišťovnictví 
37 781 66 514 28 733 30 795 47 299 16 504 

2012 
K - Peněžnictví a 

pojišťovnictví 
40 250 72 994 32 744 32 439 51 783 19 344 

Zdroj: ČSÚ
5
, vlastní zpracování 

  

                                                 
5
 Od roku 2003 do roku 2009 interní informace, Ondřej Košata, oddělení informačních služeb ČSÚ- ústředí. 
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Tab. č. 3 Odvětví s nejnižším mzdovým rozdílem mezi muži a ženami podle 

klasifikace OKEČ a CZ-NACE. 

Odvětví s nejnižším mzdovým rozdílem mezi muži a ženami podle klasifikace OKEČ 

Rok Odvětví 

Průměrná mzda v Kč Medián mzdy v Kč 

Žena Muž 
Rozdíl 

(M - Ž) 
Žena Muž 

Rozdíl 

(M - Ž) 

2003 
O - Ostatní veřejné, sociální a 

osobní služby 
15 988 18 171 2 183 14 469 15 649 1 180 

2004 
O - Ostatní veřejné, sociální a 

osobní služby 
16 030 18 145 2 115 14 873 15 527 654 

2005 
O - Ostatní veřejné, sociální a 

osobní služby 
16 570 19 076 2 505 15 570 16 721 1 151 

2006 
O - Ostatní veřejné, sociální a 

osobní služby 
18 106 20 051 1 945 16 525 17 557 1 032 

2007 
O - Ostatní veřejné, sociální a 

osobní služby 
20 488 22 006 1 518 17 764 18 618 854 

2008 
H - Ubytování a stravování 

16 296 19 623 3 327 _ _ _ 

F - Stavebnictví _ _ _ 21 345 23 462 2 117 

Odvětví s nejnižším mzdovým rozdílem mezi muži a ženami podle klasifikace CZ-

NACE 

2009 

E - zásobování vodou, 

činnosti související s odpady 
22 060 23 803 1 743 _ _ _ 

N - administrativní a 

podpůrné činnosti 
_ _ _ 14 468 15 395 927 

2010 
E - zásobování vodou, 

činnosti související s odpady 
23 161 24 591 1 430 21 336 22 093 757 

2011 H - doprava a skladování 22 907 24 475 1 568 20 898 22 226 1 328 

2012 

E - zásobování vodou, 

činnosti související s odpady 
_ _ _ 22 077 22 328 251 

H - doprava a skladování 23 463 24 545 1 082 _ _ _ 

Zdroj: ČSÚ
6
, vlastní zpracování 

  

                                                 
6
 Od roku 2003 do roku 2009 interní informace, Ondřej Košata, oddělení informačních služeb ČSÚ- ústředí. 
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3.3 Mzdové rozdíly mezi muži a ženami v EU 

Tab. č. 6 Mzdové rozdíly mezi muži a ženami v neočištěné podobě v zemích EU 

(2006-2013). 

Země/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Belgie 9,5 10,1 10,2 10,1 10,2 10,2 10 9,8 

Bulharsko 12,4 12,1 12,3 13,3 13 13 14,7 13,5 

Česká republika 23,4 23,6 26,2 25,9 21,6 22,6 22,2 22,1 

Dánsko 17,6 17,7 17,1 16,8 15,9 16,3 16,8 16,4 

Estonsko 29,8 30,9 27,6 26,6 27,7 27,3 30 29,9 

Finsko 21,3 20,2 20,5 20,8 20,3 19,6 19,4 18,7 

Francie 15,4 17,3 16,9 15,2 15,6 15,6 15,4 15,2 

Chorvatsko - - - - 5,7 3,4 2,9 7,4 

Irsko 17,2 17,3 12,6 12,6 13,9 11,7 14,4 5,1 

Itálie 4,4 5,1 4,9 5,5 5,3 5,8 6,7 7,3 

Kypr 21,8 22 19,5 17,8 16,8 16,4 16,2 15,8 

Litva 17,1 22,6 21,6 15,3 14,6 11,9 12,6 13,3 

Lotyšsko 15,1 13,6 11,8 13,1 15,5 13,6 13,8 14,4 

Lucembursko 10,7 10,2 9,7 9,2 8,7 8,7 8,6 8,6 

Maďarsko 14,4 16,3 17,5 17,1 17,6 18 20,1 18,4 

Malta 5,2 7,8 9,2 7,7 7,2 6,2 6,5 5,1 

Německo 22,7 22,8 22,8 22,6 22,3 22,2 22,4 21,6 

Nizozemsko 23,6 19,3 18,9 18,5 17,8 17,9 16,9 16 

Polsko 7,5 14,9 11,4 8 4,5 5,5 6,4 6,4 

Portugalsko 8,4 8,5 9,2 10 12,8 12,8 14,8 13 

Rakousko 25,5 25,5 25,1 24,3 24 23,7 23,4 23 

Rumunsko 7,8 12,5 8,5 7,4 8,8 11 9,7 9,1 

Řecko 20,7 21,5 22 - 15 - - - 

Slovensko 25,8 23,6 20,9 21,9 19,6 20,5 21,5 19,8 

Slovinsko 8 5 4,1 -0,9 0,9 2,3 2,5 3,2 

Spojené království 24,3 20,8 21,4 20,6 19,5 20,1 19,1 19,7 

Španělsko 17,9 18,1 16,1 16,7 16,2 17,9 19,3 19,3 

Švédsko 16,5 17,8 16,9 15,7 15,4 15,8 15,9 15,2 

EU (28 zemí) - - - - - - - 16,4 

EU (27 zemí) - - 17,3 17,2 16,2 16,5 16,6 - 

Zdroj:Eurostat, vlastní zpracování 

Výše uvedená tabulka zobrazuje vývoj Gender Pay Gap (GPG) v Evropské unii od 

roku 2006 do roku 2013. GPG vyjadřuje rozdíl mezi průměrnými hrubými hodinovými 

výdělky mezi zaměstnanci muži a ženami. Je vyjádřen jako procento průměrných hrubých 
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hodinových výdělků mužských zaměstnanců. Počítá se z údajů, které jsou získané podle 

metodiky šetření o struktuře výdělku. 

Porovnáním zemí, u kterých byly dostupné data za všechny sledované roky (2006-

2013) budou v následujícím textu uvedeny země s největším a nemenším rozdílem mezi muži 

a ženami ve mzdách v zemích EU. Obecně o Evropské unii můžeme říci, že se zde GPG 

pohybuje od -0,9 % do 30,9 %. Z toho vyplývá, že země v EU jsou v tomto směru poměrně 

diferencované.  

Největší rozdíly mezi muži a ženami ve mzdách se vyskytují v Estonsku. Právě zde 

v roce 2007 dosáhla hodnota GPG 30,9 %. V této zemi se GPG pohybuje od 26,6 % do 

30,9 %. Z toho vyplývá, že rozdíly ve mzdách jsou tam stálým a dlouhodobějším problémem. 

V časové řadě je vidět, že hodnota GPG má kolísavý charakter, takže můžeme považovat 

prostředky, které byly použity proti tomuto problému málo účinné, nebo i neúčinné. Druhou 

zemí s nejvyššími rozdíly ve mzdách mezi muži a ženami je Rakousko. Zde dosahovala 

hodnota rozdílu od 23,0 % do 25,5 %. Hned za Rakouskem se nachází Česká republika, kde 

se hodnoty pohybovaly mezi 21, 6 % a 26,2 %. 

Naopak nejmenšími rozdíly mezi státy EU se může chlubit Slovinsko. V roce 2009 

byla hodnota GPG dokonce v minusových hodnotách, což dokazuje, že hrubé hodinové mzdy 

žen v tomto roce převyšovaly hrubé hodinové mzdy mužů. Obecně se v této zemi GPG 

v letech 2006 – 2013 pohybuje v nízkých hodnotách, a to od -0,9 % do 8 %. V porovnání 

s Estonskem jsou hodnoty více než třikrát menší. Druhou zemí, která vychází ze zemí EU 

nejlépe v rozdílech mezi muži a ženami co se týče mezd, je Itálie. Hodnoty v této zemi byly 

v rozmezí 4,4 – 7,3 %. V posledních čtyřech sledovaných letech se v Itálii rozdíly zvyšují a 

nejvyšší hodnota GPG, tedy 7,3 je právě v posledním sledovaném roce, v roce 2013. Třetí 

v pořadí je Malta, kde hodnoty GPG dosáhly za 7 sledovaných let 5,1 % až 9,2 %. 
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Graf č. 6 Nejmenší a největší rozdíly ve mzdách mezi muži a ženami v EU. 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

V porovnání s celou EU jsou země s největšími hodnotami GPG, tedy s největšími 

rozdíly mezi mzdami mužů a žen, nad průměrem EU. Země, které jsou na tom nejlépe 

v rozdílech ve mzdách mezi muži a ženami dosahují hodnot GPG menších, než je průměr EU. 

3.4 Evropa proti rozdílům ve mzdách 

V roce 2001 byla zveřejněna rámcová strategie pro rovnost žen a mužů v EU pro roky 

2001-2005. Cílem této strategie bylo začlenění rovnosti žen a mužů do všech oblastí v EU, 

které mají souvislost s cílem, který si EU vytyčila. Cílem rozumíme dosahovat rovných 

příležitostí, podporovat zavádění opatření na snížení nerovnosti nejen v odměňování a snížení 

nerovnosti. Hlavním tématem pro rok 2001 bylo stejné odměňování pro muže a ženy a 

související finanční programy s tímto tématem. Důvodem k výběru jako hlavního tématu - 

nerovnost v odměňování mezi muži a ženami je fakt, že i když v EU existuje mnoho právních 

předpisů v této souvislosti, tak i nadále v tomto období vydělávaly ženy v průměru o 14 % 

méně než muži. Mezi priority a cíle do budoucích let se vybrala následující témata: 2001-

2002 :stejná odměna; 2002-2003: sladění pracovního a rodinného života; 2003-2004: ženy 

v rozhodování a 2004-2005: genderové stereotypy (Rovnost žen a mužů, 2015). 

V roce 2002 se kombinace gender mainstreamin s zvláštními akcemi, legislativními 

změnami, finančními podporami ukázaly jako účinné nástroje při podpoře snižování 

nerovnosti mezi muži a ženami, a to nejen v odměňování. Mezi konkrétní příklady přijatých 
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opatření můžeme zařadit změnu zákonu o sexuálním obtěžování na pracovišti a přijatá 

opatření v některých členských zemích (Rakousko, Finsko, Německo, Nizozemsko, 

Španělsko), které podporují usnadnění sladění pracovního a rodinného života. Právě podpora 

usnadnění sladění pracovního a rodinného života byla priorita v roce 2002 (Rovnost žen a 

mužů, 2015). 

V roce 2004 byla vydána směrnice o rovném zacházení mužů a žen co se týče 

v přístupu a poskytování zboží a služeb a dále přijala Komise návrh na přepracování 

stávajících směrnic týkajících se rovného zacházení mužů a žen v zaměstnání. V roce 2004 

byly obecně rozdíly mezi muži a ženami sníženy, ale konkrétně rozdíl v odměňování zůstává 

nadále problémem. Rozdíl v odměňování mezi muži a ženami činil v roce 2004 15 %. Další 

oblastí, kde se problémy nadále vyskytují je sladění pracovního a rodinného života. Tato 

situace se projevuje zejména v oblasti zaměstnaností žen a mužů s dětmi a žen a mužů bez 

dětí. Zaměstnanost žen s dětmi je o 13,6 p. b. menší než zaměstnanost žen bez dětí. U mužů je 

situace opačná, zde je zaměstnanost mužů s dětmi o 10 p. b. vyšší než u mužů bez dětí 

(Rovnost žen a mužů, 2015). 

V létech 2004-2005 bylo prioritou téma generových stereotypů. Mezi kroky podniknuté 

pro snížení nerovnosti mezi muži a ženami v roce 2005 patří například: 

 Komise sdělila „Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů“, kde budou 

identifikované problémy a kroky k jejich odstranění až do roku 2010 

 Byl přijat pozměněný návrh směrnice jak zjednodušit a modernizovat aktuální 

právní předpisy, které se týkají rovného zacházení mužů a žen v oblasti 

zaměstnání 

 Vytvořily se nové orgány pro rovné zacházení s muži a ženami 

Obecně se v EU snížily rozdíly v zaměstnanosti mezi muži a ženami. Problémem však 

je, že se čísla zaměstnanosti liší stát od státu. Nadále pokračují značné rozdíly v odměňování 

mužů a žen za práci. Ženy v průměru vydělávají o 15 % méně než muži za každou 

odpracovanou hodinu (Rovnost žen a mužů, 2015). 

V roce 2006 byl přijat Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů. Dále byla 

v souvislosti s rozdíly mezi muži a ženami přijato sdělení „Demografická budoucnost Evropy, 

učiňme z problému výhodu“, následně byla přijatá směrnice, která měla za úkol zjednodušit a 

modernizovat právní předpisy o rovném zacházení s muži a ženami v zaměstnání. Obecně 
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stálým problémem zůstávají rozdíly v oblasti pracovních a platových podmínek. Dalším 

problémem je sladit pracovní a rodinný život, v souvislosti s rozdělením rodinných 

povinnosti. Rozdíly mezi muži a ženami v rozhodovacích pozicích nadále neustupují a 

generové stereotypy, zejména v oblasti volení oborů vzdělávání jsou stále přítomné. 

Pozitivem je, že zaměstnanost žen roste a většina absolventů vysokých škol jsou ženy 

(Rovnost žen a mužů, 2015). 

V roce 2008 zaměstnanost žen stále rychleji roste. Cílem v Lisabonské strategii bylo 

60 % v roce 2010. Stav v roce 2008 se tomuto číslu přiblížil, ale pohybuje se od 36,9 % do 

73,2 %, což dokazuje diferenciaci mezi členskými státy v EU. Dalším dobrým vývojem se 

chlubí vzdělání, kdy ženy mají větší úspěšnost na školách, takže se zvyšuje i jejich kvalita 

práce. Ta ale bohužel není správně odměňována, protože průměrně ženy pořád vydělávají o 

15 % méně, než muži. Rodinný a pracovní život žen se nadále nepovedlo skloubit do té 

podoby, aby zaměstnanost matek s malými dětmi rostla. V řídících pozicích také nadále 

zůstávají problémy a ženy zastupují tyto profese zhruba z 33 %. V tomto roce rovněž Komise 

zahájila kontrolu plnění povinností členských států, které plynou z přijatých směrnic. 

V červnu roku 2008 byly přijaté závěry, které mají za cíl podpořit zapojení žen do politického 

rozhodování (Rovnost žen a mužů, 2015). 

Následujícím rokem nadále ženy převyšují získávání vzdělání. Na vedoucích pozicích 

jsou ženy stále málo jak v minulých letech. Průměr v EU byl cca 30 %. 

Strategie pro rovnost žen a mužů (2010-2015). Touto strategií se má podpořit zlepšení 

postavení žen na trhu práce, ve společnosti a na vedoucích pracovních místech. Strategie se 

netýká pouze zlepšení v těchto oblastech v EU, ale také ve světě. Navazuje na Plán pro 

dosažení rovného postavení žen a mužů 2006-2010. Zabývá se ekonomickou nezávislosti žen, 

rovností v odměňování, vyváženým zastoupením žen a mužů na vedoucích pozicích, 

důstojností, integritou a koncem generového násilí, rovností žen a mužů v rámci vnější 

činnosti a horizontálními otázky (Rovnost žen a mužů, 2015). 

Jeden z problémů, který se daří z větší části vyřešit je zaměstnanost žen. V následující 

tabulce je zobrazen vývoj a růst zaměstnanosti žen a mužů v EU v letech 2004 až 2013. Jak 

již bylo zmíněno, velkým problémem je ale fakt, že zaměstnanost žen se liší podle 

jednotlivých členských států. 
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Tab. č. 7 Zaměstnanost a růst zaměstnanosti v Evropské unii v letech 2004 až 2013 v %. 

Rok 
Zaměstnanost Růst zaměstnanosti 

Muži Ženy Muži  Ženy 

2004 75,5 59,3 2 1,2 

2005 75,9 60 9 1,2 

2006 76,8 61,1 1,4 2,1 

2007 77,7 62,1 1,6 2,1 

2008 77,8 62,8 0,6 1,5 

2009 75,7 62,3 -2,6 -0,6 

2010 75 62 -0,9 -0,5 

2011 74,9 62,2 -0,1 0,4 

2012 74,5 62,3 -0,4 0,2 

2013 74,2 62,6 -0,7 0 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

Z tabulky č. 7 je zjevná situace, o které bylo pojednáváno v předchozích odstavcích. 

Zaměstnanost žen a mužů se liší, a to tak, že zaměstnanost mužů je vyšší ve všech 

sledovaných letech 2004-2013. Co se týče jednotlivých hodnot, tak se zaměstnanost u mužů 

pohybuje od 74,2 % do 77,8 %, u žen je zaměstnanost v hodnotách mezi 59,3 a 62,8 %. Růst 

zaměstnanosti představuje meziroční změnu celkové zaměstnanosti. Z tabulky je zřejmé, že 

situace zaměstnanosti v souvislosti s generovými rozdíly se zlepšuje. Od roku 2006 je růst 

zaměstnanosti vyšší u žen, hodnoty se zde pohybují od -0,6 % do 2,1 %. U mužů jsou 

hodnoty v rozmezí -2,6 do 9. Vidíme také, že růst zaměstnanosti se od roku 2009, kdy svět 

zasáhla ekonomická krize, nedostal ze záporných hodnot. Situace u žen je lepší, protože se 

růst pohyboval v záporných hodnotách pouze dva roky, a to v roce 2009 a 2010
1
. 

Co se týče jednotlivých států, tak nejvyšší zaměstnanost mužů je jednoznačně na 

Kypru. Na postu země s nejmenší zaměstnaností mužů se střídají země jako Polsko, 

Maďarsko, Litva a Chorvatsko. Zaměstnanost žen je nejvyšší ve Švédsku a nejmenší na Maltě 

a v roce 2013 v Řecku. V letech 2004-2005 byl zaznamenán nejvyšší růst zaměstnanosti žen 

ve Španělsku, od roku 2007-2008 a následně 2010-2013 to bylo na Maltě. Mezi jiné státy, kde 

byl růst zaměstnanosti žen nejvyšší, patří Lucemburk a Kypr. Nejnižší naopak byl nejčastěji 

v Lotyšsku, dále v Německu, Litvě, Rumunsku, Estonsku, Maďarsku, Řecku a Kypru
7
. 

                                                 
7
Zdroj: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdec420&language=en  

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00180&language=en 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdec420&language=en
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3.5 Skleněné stropy v EU 

V posledních letech je více absolventů vysokých škol žen, než mužů. I přesto na 

vysokých pozicích v podnikatelském sektoru v EU převažují muži. Procentuálně je žen na 

těchto pozicích zhruba pouhých 18,6 %. Tato situace přináší trhu práce problémy, a to 

konkrétně nevyužití vysoce kvalifikovaných pracovních sil, plýtvání talentem a ztrátu 

hospodářského růstu. Navíc je různými studiemi dokázáno, že pokud ve společnosti pracuje 

vyšší množství žen na vysokých pozicích, pak je lepší organizační i finanční výkonnost 

(Europa, 2014). 

Co se týče jednotlivých členských států, a zastoupení žen na vysokých pozicích, tak 

situaci ukáže následující graf. 

Graf č. 7 Podíl mužů a žen ve správních radách velkých společností v EU v roce 2014. 

 

Zdroj: Evropská komise, 2014 

Graf č. 7 zobrazuje zastoupení žen a mužů ve správních radách velkých společnosti 

v EU. V dubnu roku 2014 dosáhlo zastoupení žen na vyšších pozicích až 16, 8 %, což 

dokazuje zlepšení oproti minulému roku 2013 o 0,8 p. b. Pouze v Lotyšsku, Francii, Finsku, 

Švédsku a Nizozemsku obsazují ženy dané pozice nejméně ze čtvrtiny členů představenstva, 

v jiných zemích je to méně (Europa, 2014). 

Obecně od roku 2003 do roku 2010 se podíl žen na vysokých řídících pozicích zvýšil 

z 8,5 % na 11,9 %, což je nárůst o 3,4 p. b. Ročně se růst pohybuje v průměru o 0,5 p. b. Od 
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roku 2010 do dubna roku 2014, kdy Evropská Komise začala otázku žen na daných pozicích 

více řešit a podporovat, se podíl žen zvýšil o 6,7 p. b. Což nasvědčuje tomu, že rychlost růstu 

zastoupení žen na vysokých pozicích se značně zlepšila, a to konkrétně v 25 státech EU 

z celkových 28. Nejvíce se procentní podíl zvýšil ve Francii, Slovinsku, Nizozemsku, 

Spojeném království a Německu. Obecně se zlepšily všechny země, ve kterých proběhly na 

dané téma debaty, nebo přijaly legislativu, která podporuje ženy na vysokých pozicích 

(Europa, 2014). 

V následujících letech bude EU bojovat o dosažení minimálně 40 % každého pohlaví na 

daných pozicích. Toto by se mělo uskutečnit do roku 2020. Tento návrh Evropské komise 

posiluje rovnoprávnost, spravedlnost a transparentnost při výběru jedince na dané místo 

(Europa, 2014). 

4 Důsledky na trhu práce 

Následující část bakalářské práce se zabývá determinanty rozdílů ve mzdách mezi muži a 

ženami v České republice a jejich důsledky pro trh práce. V další kapitole pojednávám o 

vývoji rozdílů v lidském kapitálu mezi muži a ženami v České republice. Část této kapitoly je 

věnována i mateřství, které silným způsobem ovlivňuje pracovní zkušenosti, praxi a pracovní 

nasazení, výše mezd a následně rozdíly ve mzdách a nabídku práce žen v České republice. 

V této kapitole bude rovněž popsaná možnost eliminace negativních dopadů mateřství na 

profesní život ženy. Nakonec se v této části bakalářské práce podíváme na konkrétní příklad 

mzdových rozdílů mezi muži a ženami a na faktory, které tyto rozdíly způsobují. 

4.1 Vývoj studentů vysokých škol podle pohlaví v ČR 

Dalším důležitým, již výše zmíněným faktorem, který působí na rozdílnost ve mzdách 

mezi muži a ženami je vzdělání. Ve zkoumaném období ve školním roce 1995/1996, podle 

průzkumů Českého statistického úřadu, průměrný počet studentů mužského pohlaví na 

vysokých školách (bez vyšších odborných škol) 55,9 % a studentů ženského pohlaví 44,1 %. 

Ve školním roce 2000/2001 to bylo u mužů 52,9 % a u žen 47,1 %, v následujícím školním 

roce zastupovalo mužské pohlaví 52,01 % studentů a ženy 47,99 %. V roce 2002/2003 bylo 

studentu mužů z celkových studentů 51,21 % a zbývající část, tj. 48,79 % byly ženy. Školní 

rok 2003/2004 bylo celkem 269 694 studentů, z toho 49,3 % ženy a 50,7 % muži. 

V následujícím roce se většinový poměr otočil a od roku 2004/2005 je procentuálně více 

studentů ženského pohlaví, než mužů. Tento trend přetrvává dodnes a v posledním školním 
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roce, tj. 2013/2014, ve kterém jsou dostupná data, je to konkrétně 56,16 % žen a 43,84 % 

mužů. 

Z předchozích odstavců vyplývá, že tento poměr mužů a žen na celkových studentech 

vysokých škol, je jedna z příčin vyšší průměrné mzdy mužů, než žen. Všeobecně je totiž 

známo, že lidé s vysokoškolským vzděláním jsou v práci odměňováni vyšší mzdou, než ti, 

kteří mají středoškolské, nebo základní vzdělání. 

Graf č. 4 Grafické znázornění vývoje procentuálního poměru mužů a žen jako studentů 

vysokých škol. 

 

Zdroj: ČSÚ
8
, vlastní zpracování 

Z grafu č. 4 je patrné, že křivka mužů má klesající tendenci a křivka žen naopak 

rostoucí tvar. Největší počet mužů na vysokých školách byl ve školním roce 1995/1996, 

dosahoval až 55,95 % z celkových studentů. Za následujících čtrnáct let poklesl počet 

studentů mužského pohlaví o 12,11 % na 43,84 % ve školním roce 2013/2014. U žen je 

situace naprosto opačná. Nejvíce studentů ženského pohlaví docházelo na vysokou školu ve 

školním roce 2013/2014, a to 56,23 % z celku. Křivka je tedy rostoucí a procentuální nárůst 

studentů ženského pohlaví od školního roku 1995/1996 do roku 2013/2014 byl 12,11 %. 

Do školního roku 2003/2004 převládali na vysokých školách muži a následně se trend 

obrátil. Od školního roku 2004/2005 převyšuje počet studentů ženského pohlaví nad 

mužským pohlavím a to v průměru o 8, 86 % do roku 2013/2014. 

                                                 
8
 Od roku 2003 do roku 2009 interní informace, Ondřej Košata, oddělení informačních služeb ČSÚ- ústředí. 
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4.2 Ženy jako manažerky 

Na téma žen ve funkci manažerů je řada studií, publikací, výzkumů. Obecně je známo, 

že v České republice je žen jako manažerů málo. Pokud ale jsou, tak se potýkají se značnými 

rozdíly ve výdělcích a někdy i v podmínkách pro získání nebo udržení dané pracovní pozice. 

Dudová, Křížková a Fischlová (2006) poskytují odpovědi na často kladené dotazy 

v souvislosti se zaměstnáváním žen jako manažerů. 

Ve studii Jurajdy a Paligorové (2006) autoři využívají Luxembourg Income Study 

(LIS), kde se zachycují údaje o příjmech napříč zeměmi. Mezi těmito zeměmi je i Česká 

republika. LIS se soustřeďuje na manažery velkých firem (podle klasifikace ISCO). 

V souvislosti s LIS bylo zjištěno, že v České republice tvoří ženy jen 23 % z pracovníků na 

pozicích zákonodárců, vedoucích úředníků a manažerů. Co se týče jejich výdělku, tak 

v průměru vydělávají ženy na těchto pozicích o 24 % méně, než muži. 

Výzkum Jurajdy a Paligorové (2006) se zaměřuje na velké firmy s více než 250 

zaměstnanci. Probíhá v letech 2000 až 2004 a všechny data jsou čerpány přímo z databází 

firem. Soustřeďují se hlavně na vrcholové manažery a odborné (nižší) manažery jednotlivé 

výroby. Obecně lze říci, že na pozicích vrcholových manažerů jsou ženy zastoupeny zhruba 

z 6 % a na pozicích odborných (nižších) manažerů je to od 25 do 33 %. 

Podle Dudové, Křížkové a Fischlové (2006) jsou v manažerských mzdách mezi muži a 

ženami velké rozdíly. Autorky uvádějí, že za touto skutečností stojí řada faktorů, které se 

navzájem ovlivňují a nelze stanovit pravidelnost a vysvětlení, proč k těmto rozdílům dochází. 

Velmi záleží na tom, jaký typ firmy máme na mysl, zda-li je to firma soukromá, státní, 

smíšená. Dále je důležité, zda firma ohodnocuje práci podle tabulkových mezd stanovených 

zákonem, nebo má vlastní tabulky. Z výzkumu je zřejmé, že mzdové rozdíly mezi muži a 

ženami na manažerských postech si uvědomují jak ženy, tak muži. U žen je to vnímání ale 

citlivější a častěji chápou genderový mzdový rozdíl jako diskriminaci. Osoby, které si tyto 

rozdíly uvědomovaly, uvedly, že k těmto rozdílům dochází hlavně proto, že jde o 

zodpovědnost, vstupní schopnosti, praxi a další faktory, avšak nejdůležitější je vyjednávání, o 

kterém bylo pojednáváno v první části této práce, a to v kapitole 1.2 nediskriminační faktory. 

4.3 Ženy a mateřství na trhu práce 

Placená rodičovská dovolená, pouze pro matky, byla v ČR zavedena v roce 1964 na 

dobu 1 roku v případě jednoho dítěte, pokud bylo dětí 2 a více, pak na 2 roky. Od roku 1984 
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může čerpat rodičovskou dovolenou buď matka, nebo otec. V tomto roku byla rovněž 

dovolená prodloužená na 1,5 roku. K další změně došlo v roce 1988, kdy byla délka zase 

prodloužená, a to až do 3 let věku dítěte. Ve změnách pak nastala pauza a další inovace přišla 

až v roce 1996, kdy se dovolená prodloužila do 4 let věku dítěte. V roce 2006 se formulovaly 

zákony do dnešní podoby. 

V České republice upravuje nárok na mateřskou dovolenou Zákoník práce, konkrétně 

Zákon č. 262/2006 Sb., § 195. Zaměstnankyni přísluší mateřská dovolená po dobu 28 týdnů, 

v případě dvou a více dětí je to 37 týdnů. Na mateřskou dovolenou nastupuje ženy zpravidla 6 

týdnů před očekávaným dnem porodu, nejdříve ale 8 týdnů před očekávaným dnem porodu.  

Po skončení tohoto období přechází mateřská dovolená v rodičovskou dovolenou. Podle 

zákoníku práce § 196 slouží k prohloubení péče o dítě. Zaměstnavatel je povinen poskytnout 

tuto dovolenou zaměstnanci a zaměstnankyni na jejich žádost. Rozsah rodičovské dovolené 

určuje matka nebo otec, avšak ne déle než dítě dosáhne 3 let. Rodič po skončení této doby 

může následně požádat o další rok neplacené dovolené (Zákoník práce, 2006). 

Podle studie Kalíškové a Münicha (2012) je zapojení českých žen do pracovního 

procesu značně ovlivněno dětmi. Toto tvrzení dokazují grafem, který zobrazuje míru 

zaměstnanosti žen podle věku nejmladšího dítěte v domácnosti, což autoři uvádí jako 

nejvýznamnější faktor v případě potenciální zaměstnanosti. 
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Graf č. 5 Míra zaměstnanosti žen podle věku nejmladšího dítěte v domácnosti 

 

Zdroj: Kalíšková a Münich (2012) 

Z grafu je patrné, že míra zaměstnanosti u žen, které mají dítě do 3 let je velmi nízká, a 

to kolem 20 %. Jak můžeme vidět, tak čím starší jsou děti, tím větší je zaměstnanost u žen 

s těmito dětmi. Je tedy zřejmé, že role dětí v životě ženy hrají velmi důležitou roli, co se týká 

pracovního procesu. 

Podle Kalíškové a Münicha (2012) propad zaměstnanosti u českých žen během 

rodičovské dovolené je způsoben buď tím, že matky vnímají péči o dítě, rodinu a domácnost 

jako prioritu, nebo tím, že v českých podmínkách je pracovní a rodinný život je těžko 

slučitelný. Toto tvrzení je spíše teoretické a v praxi dochází ke kombinaci obou skutečností. 

V této studii je pojednáváno i o skutečnosti, že v ČR je nedostatek zařízení předškolní 

péče o děti, což má za následek snížení nabídky práce žen. V ČR je možnost nechávat dítě 

v jeslích minimální, takže ženy musí volit buď pomoc rodiny, nebo soukromé hlídání, které si 

může dovolit jen část rodin, nebo právě obětují svojí pracovní kariéru a o dítě se starají samy. 

Kombinace pracovního a rodinného života se jeví u českých žen jako nereálná. 

Kalíšková a Münich (2012) uvádějí rozdíl mezi mírou zaměstnanosti žen bez děti a žen 

s dětmi do šesti let. Propad mezi těmito dvěma údaji je největší v EU, dosahuje až 41 %. 

Autoři poukazují na to, že tento problém se projevuje i v jiných oblastech, než je zaměstnání. 
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Racionálně uvažujícím ženám je zřejmé, že skloubení práce a dětí je obtížné, a proto jsou 

motivovány ke sníženi porodnosti. Tato situace se projevuje v posledních letech na stárnutí 

populace ČR a prohlubuje tak problémy ve sféře penzijního systému. 

O možnostech řešení jak by bylo možné skloubit pracovní a rodinný života pojednává 

ve svých studiích například Pytlíková (2014). Uvádí tři faktory, které negativně ovlivňují 

mzdu ženy jako matky. Příliš dlouhá a štědrá rodičovská dovolená může pro ženy znamenat 

nevýhodu, pokud chtějí v životě dosáhnout kariérního růstu. Tato délka jednak ovlivní 

pracovní návyky, tak i znalosti a zkušenosti daných žen, což ve srovnání se stejnou skupinou 

mužů může ovlivnit negativně jejich mzdové ohodnocení. Dále je patrné, že čím delší dobu 

bude žena na rodičovské dovolené, tím vyšší náklady vznikají zaměstnavateli, který musí 

platit náhradu za zaměstnankyni. Další oblastí, kde rodičovská dovolená může hrát 

v neprospěch žen je, že po návratu do práce jim bude přiřazovaná práce na nižších pracovních 

pozicích. 

Podle různých studií dochází v některých zemích k situaci, kdy přerušení pracovního 

procesu vede, při návratu do práce, k poklesu mzdy až o několik desítek procent (do 20 %) 

(Pytlíková, 2014). 

4.4 Možná eliminace diskriminace 

Pytlíková (2014) v závěru přichází i s možnými řešeními, které minimalizuje náklady 

mateřství jak státu, tak zaměstnanci a zaměstnavateli. 

Řešení z pohledu státu 

Ženy jsou součástí pracovního trhu v ČR a zdroj pracovní síly. Zároveň však nejsou za 

svou práci odměňovány tak jak muži a mají podstatně nižší míru zaměstnanosti v porovnání 

s muži. Jedním z důvodů této situace je právě čas strávený na rodičovské dovolené. Příspěvky 

a česká legislativa v tomto období české ženy demotivuje k návratu do práce a nepomáhá 

sladit rodinný život s prací (Pytlíková, 2014). 

Podle Pytlíkové (2014) je jedna z možností, jak tuto situaci vyřešit, zkrácení rodičovské 

dovolené spolu s tím, že tuto dovolenou budou sdílet oba rodiče a bude dostupná péče o malé 

děti. 
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Dalšími řešeními jsou například: 

 Kratší, flexibilní a dobře placená rodičovská dovolená 

Zde autorka pozitivně hodnotí reformu v roce 2006, kdy vznikla možnost 

volby v délce rodičovské dovolené na 2, 3 nebo 4 roky. Zároveň doporučuje 

ještě snížit dobu dovolené, ale ponechat volbu délky trvání do výše 1, 2 nebo 3 

let dítěte. 

 Finančně dostupná zařízení péče o malé děti, aneb umožněte rodičům volbu 

(momentálně maminky volbu nemají!) 

Doporučení autorky v tomto ohledu jsou taková, aby vláda zajistila 

veřejně dotovanou péči, hlavně (ale nejen) pro děti do 3 let. To by pomohlo 

rodičům vrátit se do zaměstnání dříve, pokud by toto byla jejich volba. 

 Podpora otců při výchově děti; sdílená rodičovská dovolená 

Zapojením mužů do výchovy dětí a práci v domácnosti by pomohlo 

matkám při harmonizace rodinného života a práce. Autorka uvádí jako jedno 

z řešení právní podporu při sdílení rodičovské dovolené mezi rodiči. Jako důkaz 

fungování tohoto systému je předvedena situace ve skandinávských zemích a 

konkrétně v Norsku, kde byla v roce 1993 zavedena rodičovská dovolená pouze 

pro otce, a to v době 10-ti týdnů (od roku 2013 14 týdnů). Tento krok se ukázal 

jako dobrý, protože účast otců na rodičovské dovolené od tohoto roku stoupla na 

68 %, čímž se z dlouhodobého hlediska vyrovnávají možnosti na trhu práce mezi 

muži a ženami. 

 Podpora flexibilních forem zaměstnání 

  Neflexibilní pracovní doba často brání ženám v navýšení mezd, 

v kariérním postupu, dokonce i v získání některých zaměstnání. Změna 

legislativy ve směru podpory flexibilní pracovní doby by umožnila sladit 

rodinný život s tím pracovním. Znova jsou uvedeny příklady zemí, kde daná 

legislativa funguje. Jsou to země jako Austrálie, Kanada, Velká Británie, kde si 

od roku 2003 mohou rodiče s dětmi mladšími než 6 let zažádat o flexibilní 

pracovní dobu. Další zemí je Nizozemsko, kde umožňují společnosti s více než 

deseti zaměstnanci zažádat si o flexibilní pracovní dobu (Pytlíková, 2014). 
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Řešení z pohledu zaměstnavatele 

Pytlíková (2014) uvádí několik strategických cílů, které vedou k celkovému zlepšení 

dané firmy. 

Mezi jeden ze strategických cílů patří nastavení rovných příležitostí ve všech oblastech 

a na všech pozicích (v oblasti profesního rozvoje, kariérního růstu, hodnocení a motivace). 

Stejného odměňování lze dosáhnout nastavením měřitelného a objektivního hodnocení, dále 

lze zásad rovných příležitostí dosáhnout například opatřením v oblasti vzdělávání a rozvoje, 

opatřením v oblasti plánování kariéry, podporou flexibilních forem práce, dále například 

nabídkou zařízení péče o dítě, příspěvkem na péči o dítě, na dopravu do práce, podporou 

mužů, kteří chtějí odejít na rodičovskou dovolenou atd. 

Konkrétně flexibilní pracovní podmínky přináší mnoho výhod jak zaměstnancům, tak 

zaměstnavatelům, U zaměstnavatelů je to například získání a udržení kvalitních a 

talentovaných pracovníků, zvýšení produktivity pracovníků, větší spokojenost pracovníků, 

lepší image a konkurenceschopnost firmy. V případě zaměstnanců přináší flexibilní pracovní 

podmínky lepší kvalitu života, pevnější zdraví, příjemnější pracovní život a kariérní postup, 

více času na rodinu, přátele, dobrý pocit, že zaměstnavateli na zaměstnanci záleží atd. 

Flexibilními pracovními podmínkami se zde rozumí například pružná pracovní doba, 

práce z domova, zhuštěný pracovní týden (např. 4 dny v týdnu), krácené úvazky, individuální 

pracovní harmonogram a přizpůsobení směn, nabídka zařízení péče o děti atd. 

Pro ukázku autorka znovu předvedla několik zahraničních firem, ve kterých se flexibilní 

pracovní podmínky osvědčily. Těmito firmami jsou dánská firma NOVONORDISK, kde je 

umožněna možnost pracovat 20 % času mimo firmu, pružná pracovní doba atd. Další firmou 

je italská firma TETRA PACK, která obdobně jako předchozí firma nabízí pružnou pracovní 

dobu, pracovat 20 % času mimo firmu. Dále umožňuje zaměstnanci na mateřské dovolené 

v průběhu 12-ti měsíců zůstat v kontaktu s firmou a má možnost dojednat si čas návratu do 

zaměstnání. V případě potřeby pomáhá rodičům s naléhavou péčí o děti nebo s nákupy. 

Některé z podmínek pracovní flexibility začínají projednávat i české firmy, jako jsou 

Česká spořitelna, Arcelor Mittal, Ostrava a Krajský úřad Ostrava. 
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4.5 Průzkum mzdových rozdílů na trhu práce v České republice 

K dané tématice existuje mnoho publikací, studií, rozborů, průzkumů a článků. Pro 

tuto práci jsem si vybrala konkrétní příklad, a to článek Gender Wage Gap in the Czech 

Republic: First Descriptive Analysis Based on Survey 2011. 

Autory tohoto výzkumného článku jsou Jiří Balcar, Lenka Filipová a Zuzana 

Machová. Hlavním tématem článku jsou mzdové rozdíly mezi muži a ženami. Byl napsán na 

základě dotazníkového šetření a vytvořen v rámci České republiky. Z průzkumu je zřejmé, že 

existuje mnoho rozdílů mezi muži a ženami, které pomohou vysvětlit rozdíly v jejich mzdách. 

Dotazník byl vytvořen na základě osobního kontaktu s dotazovanými osobami a odpovědi 

byly zapisovány v počítači prostřednictvím programu CAPI. Průzkum probíhal od října do 

listopadu roku 2011 a vytvořilo se celkem 1984 dotazníků. Respondenti byli ve věku 25 až 54 

let. 

Průzkum (Balcar, Filipová, Machová, 2011) byl proveden kolektivem autorů pod 

vedením Pytlíkové. Zahrnoval 64 otázek, které se týkaly jak osobní charakteristiky 

jednotlivých respondentů (věk, pohlaví, bydliště, zdraví, psychologické charakteristiky a 

jiné), tak i témat jako jejich příjmy, vzdělání, pracovní zkušenosti, minulé i aktuální 

zaměstnání a preference, které souvisí s prací a s rodinným životem. 

Z článku vyplývá, že z pohledů pohlaví existují základní rozdíly v těchto oblastech: 

4.5.1 Příjmy a finanční tlak na ekonomickou aktivitu jednotlivců 

Podle Balcara, Filipové a Machové (2011) bylo z šetření zjištěno, že průměrná hrubá 

měsíční mzda u mužů činí 22 558,98 Kč a žen 17 550, 09 Kč. Ženy tak vydělávají 77,80 % 

z mezd mužů. Finanční tlak na ekonomickou aktivitu byl přiblížen situací, která ukazovala, 

jaký vliv bude mít ztráta příjmů dotazovaných jedinců na rodinný standard života. Výsledky 

ukázaly, že pro 81,96 % jedinců z dotazovaných jsou jejich příjmy velmi důležité pro udržení 

daného životního standardu, jejich ztráta by vedla k poklesu tohoto standardu. V případě 

mužů je tento tlak procentuálně vyšší (83,68 %) než v případě žen (80,08 %). 
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4.5.2 Vzdělání a pracovní zkušenosti 

Tab. č. 4 Dosažené vzdělání podle pohlaví 

Vzdělání Počet osob Muži Ženy  

Základní vzdělání 85 43 42 

Nižší sekundární vzdělání 769 462 307 

Vyšší sekundární vzdělání 697 337 360 

Vyšší odborná škola 126 52 74 

Univerzita, bakalářské diplom 105 40 65 

Univerzita, magisterský diplom 200 112 88 

Univerzita, doktorský diplom 2 2 0 

Celkem 1984 1048 936 

Zdroj: Gender Wage Gap in the Czech Republic: First Descriptive Analysis Based on Survey 

2011, vlastní zpracování. 

V tabulce jsou uvedeny rozdíly v dosaženém vzdělání mužů a žen. Je zřejmé, že muži 

dominují v základním vzdělání, nižším sekundárním vzdělání, ve vzdělání vyšším 

s magisterským diplomem a doktorským diplomem. Ve zbývajících vzděláních převyšují 

početně ženy. Důležité je také zmínit, že ženy a muži se liší i ve výběru oborů na středních, 

nebo vysokých školách a každý směr je mzdově hodnocený jinak. Tady pak vznikají rozdíly 

ve mzdách mezi muži a ženami (Balcar, Filipová, Machová, 2011). 

4.5.3 Pracovní charakteristiky a s tím související preference 

Podle průzkumu (Balcar, Filipová, Machová, 2011) byl zaměřen i na to, jakým 

způsobem získali dotazování aktuální práci. Na výběr bylo z několika možností: byli 

doporučení na danou práci, bylo jim řečeno o práci, zažádání o práci bez inzerování, bylo jim 

zaměstnání doporučeno stávajícím zaměstnancem, na základě inzerce v médiích, 

prostřednictvím úřadu práce, založení vlastní firmy a je v ní zaměstnancem a jiné. Výsledky 

ukázaly, že nejčastější způsob jak získat práci v ČR je osobní doporučení, nejméně naopak 

zprostředkovává práci úřad práce. Rozdíly v tomto směru mezi muži a ženami jsou minimální, 

ale i přesto zde můžeme sledovat nepatrný rozdíl například v doporučení, což je častější u žen 

a v přímé nabídce od zaměstnavatele, což je naopak typičtější pro muže. 

Dalším jevem jsou preference. Ty se u mužů a žen značně liší. Zkoumalo se pět 

oblastí: jistota zaměstnání, pracovní flexibilita, osobní seberealizace, méně náročná a 

stresující práce a dobré vztahy na pracovišti. Respondenti měli za úkol rozhodnout, zda je pro 

ně důležitější mzda, nebo pracovní podmínky v daných oblastech. Ukázalo se, že u jistoty 
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zaměstnání je důležitější než mzdové ohodnocení u zhruba 75 % dotázaných. V případě 

dobrých vztahů na pracovišti je výsledek téměř vyrovnaný, vztahy jsou přibližně stejně 

důležité jako mzdy. V ostatních případech převažovaly nad mzdami podmínky v daných 

oblastech. Největší rozdíly mezi muži a ženami jsou v případě mezilidských vztahů v práci, 

zde muži viditelně preferují mzdy více než ženy, dále v oblasti méně náročné a stresující práci 

jsou výsledky obdobné a v bezpečnosti práce rovněž. Obecně lze říci, že mzdové preference 

jsou u mužů podstatně vyšší než u žen, bez ohledu na pracovní podmínky (Balcar, Filipová, 

Machová, 2011). 

4.5.4 Rodina a práce 

V oblasti rodina a práce byly zjišťované postoje k rolím ženy a muže v rodině, 

respektive domácnostech. Role byly rozděleny na živitele a osobu pečující o domácnost. 

Výsledky dotazníku ukázaly, že pro většinu (58,3 %) respondentů je živitel muž, pro 40,5 % 

respondentů má rovnocenné postavení v této roli jak žena, tak muž a pro 1,1 % by tuto úlohu 

měla hrát žena. Ve skutečnosti se žena jako živitel objevuje vícekrát, ale i přes to tato role 

dominuje u mužů. Dotazovaní uváděli, že muži preferují roli živitele ze zhruba 65 % a žen z 1 

%. Skutečná situace v domácnostech, co se týče role živitelů, je taková, že muži tuto roli 

zastupují z 70,5 % a ženy z 27,14 %. Tato situace dokazuje, že i když značná část dotázaných 

si myslí, že tato role by měla být zastoupena rovně, realita je taková, že vždy jeden z nich 

zastává tuto roli více. V případě osoby, která pečuje o domácnost, jsou názory respondentů 

následující: v případě mužů jsou za tuto roli zodpovědní v 2,7 %, i muži i ženy v 42,6 % a jen 

ženy v 54,5 %. Muži vnímají ženy (60,5 %) v této roli častěji, než ženy samy sebe (47,8%). 

Ve skutečnosti je znovu situace jiná, konkrétně tuto roli ženy zastávají v 74,7 % a muži 

v 17,4 % (Balcar, Filipová, Machová, 2011). 

4.5.5 Psychologické odlišnosti 

V tomto zkoumání se řešilo odlišnosti v oblastech potřeby vyniknout a být lepší než 

ostatní, vzdát vytyčený cíl, pokud se zdá být obtížný a být na sebe hrdý. V tomto směru byly 

shledány značné rozdíly mezi muži a ženami. Co se týče potřeby vyniknout v dané práci a být 

lepší než ostatní, tak tuto potřebu mají vyšší než ženy a to o cca 7 p. b. Vzdání cíle, protože se 

ukázalo, že jeho dosažení začíná být obtížnější, je typičtější pro ženy, a to o 4,9 p. b. 

V případě bytí na sebe hrdý jsou zaznamenány pouze nepatrné rozdíly mezi muži a ženami. 

Zkoumalo se také, zda za úspěchem respondentů stojí jejich rozhodnutí a opatření, nebo osud 

a štěstí. Celkem 70,8 % z dotázaných odpověděli, že za jejich úspěchy stojí rozhodnutí a 
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opatření, dalších 29,1 % pak odpovědělo, že štěstí a náhody. V tomto směru jsou zjevné velké 

rozdíly mezi muži a ženami. Muži více věří, že jsou to právě rozhodnutí a opatření (o 7,3 p. 

b., než ženy), u žen je situace opačná (Balcar, Filipová, Machová, 2011). 

4.5.6 Pocit diskriminace 

V odpovědi na otázku, zda se respondenti cítí být v práci diskriminováni vůči jinému 

pohlaví, odpovědělo větší množství žen, že ano. Odpověď, že se necítí být diskriminováni, je 

častější u mužů a další možnost odpovědi byla, že se v práci nesetkávají s opačným pohlavím. 

Tyto odpovědi a lepší přehlednost zobrazí následující tabulka (Balcar, Filipová, Machová, 

2011). 

Tab. č. 5 Pocit diskriminace s rozdělením na ženy a muže. 

  Celkem Muži Ženy 

Cítím se být diskriminován/a 158 41 117 

Necítím se být diskriminován/a 1617 897 720 

Nemám kolegy opačného pohlaví 209 110 99 

Celkem 1984 1048 936 

Zdroj: Gender Wage Gap in the Czech Republic: First Descriptive Analysis Based on Survey 

2011, vlastní zpracování. 

V závěru autoři Balcar, Filipová a Machová uvádějí, že výsledky skutečně ukazují 

rozdíly ve všech zkoumaných oblastech (4.5.1 – 4.5.6). Striktní rozdělení rolí v české rodině 

je zakořeněno v historii, což má za následek, že české ženy vydělávají v průměru 77,8 % 

průměrné mzdy mužů. 

4.6 Důsledky na trhu práce 

Podle Stotsky (2006) generové chování působí na makroekonomické veličiny. Ne u 

všech oblastí lze určit rozdílnost podle pohlaví, protože se zkoumají jako celek. Nejvíce se 

toto chování projevuje v rozdílech ve spotřebě, investování, spoření, přístupu k riziku a 

veřejné volby. Mnoho z náznaků generových rozdílů v těchto veličinách má původ 

v přirozeném chování ženy a muže jako rozdílných osob, což následně působí na ekonomiku 

jako takovou. 

Jak už bylo zmíněno, autorka uvádí několik oblastí, ve kterých jsou rozdíly mezi 

pohlavím značné. Soukromé investice spotřebitelů v domácnosti jsou jednou ze zásadních 

oblastí, které ovlivňují ekonomiku. Stotsky (2006) uvádí autory a průběh různých šetření a 
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studií, které se tímto konkrétním tématem zabývaly. Obecně ze studií vyplývá, že osoba, která 

četněji rozhoduje v domácnosti, výrazněji ovlivňuje rozhodování domácnosti. Dále jsou 

zjevné důkazy, že ženy mají systematicky jiné preference pro výdaje v domácnosti, a to 

zejména výdaje na děti a jejich vzdělání a dále na nezbytné potřeby pro domácnost jako jsou 

potraviny, zdravotní péče atd. Tato skutečnost se projevuje v důsledcích na 

makroekonomickou sféru, a to zaprvé tak, že výdaje na vzdělání a obecně výdaje na děti, 

které zvyšují lidský kapitál, v budoucnu budou mít vliv na ekonomický růst. Zadruhé výdaje 

na nezbytně nutné zboží a služby pro domácnost jsou méně citlivé na změnu v příjmech. 

V některých ekonomikách je genderové myšlení zvažováno jako jeden z faktorů ovlivňujících 

spotřebu. V oblastech, kde ženy mají větší kontrolu nad spotřebou a výdaji finančních 

prostředků domácnosti, by měly být posíleny dva hlavní cíle makroekonomie, a to růst a 

stabilita, a to již z výše zmíněných důvodů. 

Důkazy o tom, že existují rozdíly mezi muži a ženami v souvislosti s cenou a příjmovou 

elasticitou poptávky po vzdělání a zdravotní péči pro ženy a muže jsou také důležitým 

prvkem v ekonomice. Zvýšení a snížení cen může mít vliv na přístupnost vzdělání ženám. 

Zvýšení by v tomto případě negativně ovlivňovalo možnost vzdělání žen a naopak snížení by 

znamenalo pozitivní přínos pro ženy. V rozvojových zemích se do vzdělávání žen mnoho 

neinvestuje, což vede k zvýšení relativní ceny vzdělávání pro ženy. Tato skutečnost tak 

vytváří ztrátu pro společnost, která je obecně větší, než ztráta soukromá. K lepšímu pochopení 

by tato situace mohla být obdobná v případě nadhodnoceného kurzu, kdy by se relativní ceny 

potravin nebo služeb (vzdělání) také zvyšovaly (Stotsky 2006). 

V souvislosti se spořením a investováním uvádí Stotsky (2006) průzkum dvou autorů 

Seguino a Floro (2003). Zaměřili se na spořící chování mužů a žen v rozvojových zemích. 

Uvedli několik zásadních rozdílů mezi muži a ženami v potřebě spoření financí. Jeden z nich 

je fakt, že ženy jsou v rozvojových zemích vnímány jako „home builders“, což ve volném 

překladu můžeme označit za „hlavu rodiny“. Dalším rozdílem a důvodem pro to, že ženy 

spoří více než muži je, že ženy mají menší přístup k různým pojištěním, což je přivádí do 

situace, kdy jsou povinny odkládat peníze na mimořádné situace. Dále uvádějí, že ženy se 

v průměru dožívají vyššího věku a rovněž mají větší potřebu a motivaci spořit pro potřeby 

následujících generací. Ve svém průzkumu rovněž zjistili, že zvýšení zaměstnanosti žen o 1 p. 

b. vede ke zvýšení úspor o cca 0,25 p. b. 
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Co se týče investic a rizika, tak jak již bylo v kapitole 1.2 výše zmíněno, ženy mají 

obecně větší odpor k rizikovým investicím a k riziku obecně. S investicemi a rizikem jsou 

spojené i úvěry, ke kterým v některých zemích mají ženy ztížené podmínky, nebo k nim 

nemají přístup vůbec. Došlo proto k nárůstu poskytování speciálních úvěrů ženám. Autorka 

uvádí jako příklad instituce, která tyto úvěry poskytuje Grameen Bank v Bangladéši. Podle 

více průzkumů je dokázáno, že ženy mívají lepší výsledky ve splácení úvěrů než muži, dále je 

uvedeno, že úvěry ženám mají lepší uplatnění v domácnosti a také zlepšují životní podmínky 

dané domácnosti. Tyto fakta posílí už dříve zmíněnou situaci, že zvýšení kontroly žen nad 

finančními zdroji mohou posílit růst a stabilitu (Stotsky, 2006). 

V případě zjišťování rozdílnosti v oblasti veřejné volby se autorka zaměřila veřejnou 

politiku a organizační principy politických a sociálních institucí. Autorka uvádí studii dvou 

autorů Abrams a Settle (1999), kteří zjistili, že rozšíření volebního práva i pro ženy způsobilo 

růst vládních výdajů a přerozdělování výdajů obecně a rovněž měl tento počin negativní 

dopad na spotřebu vládních výdajů. Další studie tvrdí, že od dob, kdy se ženy začaly více 

angažovat v grantových agenturách, záleží na pohlaví. Tato situace je ale maskována za danou 

agenturou a jejími rozhodnutími (Stotsky, 2006). 
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5 Závěr 

V konečném shrnutí můžeme říci, že z poznatků bylo zjištěno, že ženy v delší časové 

ose vydělávají za stejnou práci na stejných pozicích méně, než muži. V České republice 

existují stále velké mzdové rozdíly mezi muži a ženami a je zde proto pořád prostor pro 

zlepšování situace žen na českém trhu práce. Odstranění těchto rozdílů a začlenění většího 

množství žen do pracovního procesu může přinést několik pozitivních dopadů pro pracovní 

trh: ženy jsou více vzdělané (viz kapitola 4.1), proto mohou nabídnout kvalitní pracovní sílu, 

dále menší zátěž na sociální systémy, kdy stejné odměňování a více pracujících žen přinese 

vyšší příjmy na daních a sociálním a zdravotním pojištění, což pomůže odbourávat tlaky na 

sociální systém a lepší fungování některých firem, protože je dokázáno, že ve firmách, kde na 

vyšších pozicích pracují v převaze ženy, dochází k lepší organizační a finanční výkonnosti 

(viz kapitola 3.5). 

Cílem této bakalářské práce bylo vymezit hlavní příčiny rozdílů ve mzdách mezi muži 

a ženami, nastínit historický vývoj těchto rozdílů prioritně v České republice, ale i v Evropské 

unii a uvést důsledky rozdílů mezi muži a ženami pro trh práce. 

V první části se čtenář mohl dovědět, že mezi hlavní faktory patří faktory 

nediskriminační a diskriminační, neboli obecně diskriminace na trhu práce. Mezi 

nediskriminační faktory byly zařazeny na základě rešerše literatury schopnosti, osobní 

preference, znalosti, vzdělání, subjektivní odlišnosti mezi jednotlivými osobami, chtíč 

investovat do vzdělání a kariéry, rizikové postoje, soutěživost a vyjednávání. Po eliminaci 

těchto faktorů, jako důvod rozdílů ve mzdách přichází diskriminace. Diskriminací rozumíme 

rozdíly ve mzdách z důvodu věku, náboženství, rasy, sexuální orientace a právě pohlaví. 

Druhá část práce byla věnována statistickým datům a vývoji konkrétních dat, a to jak 

v České republice, tak v Evropské unii. Časová řada u České republiky začínala rokem 1996 a 

končila rokem 2013. Vývoj průměrných mezd a mediánu mezd žen a mužů měl rostoucí 

tendenci. U mužů by nárůst v průměru každý rokem vyšší, než u žen, takže každoročně byly 

jak průměrné mzdy, tak medián mezd u mužů vyšší, než u žen. V práci byly také uvedeny 

jednotlivá odvětví podle OKEČ a CZ-NACE, ve kterých jsou v ČR nejvyšší a nejmenší 

rozdíly ve mzdách. Odvětví s nejvyššími mzdovými rozdíly bylo finanční a pojišťovací 

obory, kde ženy vydělávají značně méně, než muži. Nejmenší rozdíly pak byly zjištěny 

v odvětví zvaném ostatní veřejné, sociální a osobní služby. Všechny konkrétní data o 

rozdílech ve mzdách autorka čerpala ze statistik Českého statistického úřadu. V souvislosti 
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s Evropskou unií jsou uvedeny jednotlivé státy a roční rozdíly ve mzdách podle Gender Pay 

Gap. Nejvyšší rozdíly byly zjištěny ve státě Estonsko, nejmenší naopak na Slovinsku. Česká 

republika se nachází, bohužel, ve třech zemích EU, kde jsou rozdíly ve mzdách mezi muži a 

ženami nejvyšší. Evropská unie se snaží s rozdíly bojovat různými podpůrnými programy a 

nařízeními, a to tak, aby se rozdíly snížily a aby mezi členskými státy nepanovaly tak značné 

rozdíly. Tato problematika je rovněž součástí druhé části této práce. Nejbohatším zdrojem pro 

statistiky na dané téma v souvislosti s Evropskou unií jsou na serveru Eurostat, ze kterých 

autorka čerpala data pro tuto práci. 

V třetí části bylo objasněno, jaké důsledky mají pro trh práce rozdíly mezi muži a 

ženami. Byl uveden konkrétní příklad, který na základě průzkumu provedeným dotazníkovým 

šetřením, ukázal, jak a v jakých situacích vnímá běžná společnost nejvyšší rozdíly mezi muži 

a ženami na trhu práce. Nejvyšší rozdíly byly zaznamenány v příjmech a finančním tlaku na 

ekonomickou aktivitu jednotlivců, dále ve vzdělání a pracovních zkušenostech, pracovní 

charakteristice a s tím související preference, následuje rodina a práce, potom psychologické 

odlišnosti a nakonec pocit diskriminace. Důležité bylo také neopomenout role matky v životě 

ženy. Na dané téma autorka zvolila především průzkumy Kalíškové a Municha, kde bylo 

zjištěno, že mateřství ovlivňuje pracovní nasazení, přijetí do práce, udržení si pracovního 

místa, odměňování za práci a zaměstnanost žen. Zaměstnanost žen je ovlivňována hlavně 

podle věku dítěte (čím starší, tím je zaměstnanost vyšší), a to i z důvodu toho, že v ČR je 

nedostatek zařízení předškolní péče, která je nezbytná pro to, aby se žena mohla navrátit do 

pracovního procesu. Možné řešení skloubení pracovního a rodinného života bylo uvedeno ve 

studiích Ing. Marioly Pytlíkové, Ph.D., kde konkrétně zaznělo několik doporučení 

k odstranění těchto problémů. Z pohledu státu to byla hlavně změna délky rodičovské 

dovolené a příspěvků v tomto období, dále možnost sdílet dovolenou mezi oběma rodiči a 

zvýšit dostupnost péče o malé děti. Systém příspěvků a délky rodičovské dovolené totiž 

demotivuje ženy k návratu do pracovního procesu. Odstranění problémů na trhu práce 

vzniklých mateřstvím z pohledu zaměstnavatele zahrnovalo zejména vytvoření rovných 

příležitostí ve všech oblastech na všech pozicích, dále flexibilní pracovní podmínky, které 

přinášejí pozitiva nejen na straně zaměstnance ale i zaměstnavatele. Byly uvedeny konkrétní 

příklady zahraničních firem, ve kterých se flexibilní pracovní podmínky osvědčily, jsou to 

např.: NOVONORDISK, TETRA PACK. V České republice se objevují také firmy, které 

začínají uvažovat o těchto možnostech, jsou to Česká spořitelna, Arcelor Mittal a Krajský 

úřad Ostrava. 
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Důležitým bodem bylo také téma žen jako manažerek. Výzkum autorů Jurajda a 

Paligorová se zaměřoval na firmy s více než 250 zaměstnanci a data byly čerpány přímo 

z databází jednotlivých firem. Bylo zjištěno, že zastoupení žen na pozicích vrcholových 

manažerů je pouhých 6 %, na nižších postech manažerů je to od 25 % do 33 % žen. 

Česká republika má v porovnání s jinými členskými zeměmi Evropské unie vysoké 

rozdíly mezi muži a ženami ve mzdách. Na základě získaných informací lze říci, že budoucí 

vývoj by měl směřovat k pozitivnějším výsledkům a zlepšit tak postavení České republiky ve 

světě v souvislosti s danou tématikou. Pro zlepšení situace by také bylo vhodné odstranit 

některé faktory, které negativně působí na tyto rozdíly mezi muži a ženami. Dle mého názoru 

je důležité dosáhnout pokroku v motivaci žen, které jsou na mateřské dovolené, k návratu do 

práce dříve, dále odstranit překážky, které brání ženám dosáhnout vysokých pracovních pozic 

a kariérního růstu a neméně důležité je, aby byly odstraněny společenské předsudky vnímání 

žen jako méně schopné osoby na některé pozice, zejména manažerské. Je potřeba neustále 

provádět pravidelné analýzy a sledovat data, na základě kterých bude možné provádět 

opatření, a to jak na národní úrovni, tak na úrovni doporučení firem a jednotlivcům. 
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