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1 Úvod 

Diskriminace na trhu práce je často diskutovaným dlouhodobě trvajícím problémem, 

který se týká širokého okruhu lidí vstupujících a pohybujících se na pracovním trhu. 

Diskriminace se objevuje v mnoha formách. Tato bakalářská práce se věnuje konkrétně 

genderové diskriminaci, což znamená, že lidé stejných charakteristik jsou znevýhodněni 

na základě pohlaví. Diskriminace se může projevit v souvislosti s finančním ohodnocením, 

postupem v pracovní hierarchii, ale také v podmínkách přijetí do zaměstnání. Význam slova 

gender se používá v angličtině jako „rod“ a v souvislosti s touto problematikou lze vyjádřit 

podobu slova jako kulturně vytvořené odlišnosti mezi muži a ženami. V dnešní době není 

situace tolik kritická jako v minulosti, ženy mají větší přístup ke vzdělání a k pracovním 

pozicím, i přesto jsou v určitých směrech znevýhodňovány. Proč a z jakých důvodů je 

vysvětleno v první kapitole, kde se tomu věnuje část nediskriminačních faktorů a příčiny 

diskriminace. 

Důvodem výběru tohoto tématu byla především aktuálnost a závažnost dané 

problematiky, která je často diskutována i v médiích a člověk se s tímto může setkat 

v každodenním životě. Především existuje větší diskriminace žen než mužů, což přispělo k mé 

motivaci pro nastudování potřebných informací a následné nahlédnutí na analýzu daného 

problému. 

Základní cíl bakalářské práce je zaměřen na posouzení vývoje rozdílů mezi muži 

a ženami na trhu práce v ČR dle různých hledisek a následné zjištění pomocí vlastního sběru 

dat zkušenosti s genderovou diskriminací dotazovaných lidí. V práci je nejčastěji použita 

rešerše empirické literatury a metoda deskriptivní analýzy. 

Práce je rozdělena do třech částí. V první teoreticko-empirické části jsou vymezeny 

základní pojmy spojené s genderovou diskriminací doplněné o poznatky z nastudovaných 

empirických studií. Kapitola začíná uvedením nediskriminačních faktorů, které způsobují 

rozdíly mezi osobami opačného pohlaví na trhu práce. Později se práce věnuje definováním 

diskriminace všeobecně a přiblížení metodologie Oaxaca-blinder rozkladu k empirickému 

zkoumání mzdových rozdílů a diskriminace. V práci jsou zmíněny i příčiny a typy 

diskriminace a závěr práce je věnován konkrétně genderové diskriminaci a pojmům s tím 

spojených. 
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Druhá část práce se zaměřuje především na analýzu vývoje rozdílů na českém trhu 

práce z pohledu gender. Statistiky na dané téma udávají užitečné informace, které přiblíží 

vývoj odlišností mezi osobami opačného pohlaví v čase.  

Poslední kapitola je nejvíce praktická, kde jsou rozebrány odpovědi sto respondentů, 

kteří se zúčastnili vlastního dotazníkového šetření souvisejícího s tématem bakalářské práce. 

Otázky se týkaly zkušenosti s genderovou diskriminací, zda vůbec lidé vědí, co si pod tímto 

pojmem představit.  

V závěru bakalářské práce jsou shrnuty výše uvedené poznatky. 
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2 Teoretická východiska genderových rozdílů na trhu práce - 

přehled teoretické a empirické literatury 

Diskriminace, pojem velmi známý a v dnešní době často používaný. Většina lidí však 

má problém aplikovat diskriminaci ve správném slova smyslu. Ve skutečnosti je i pro mnohé 

odborníky těžké rozlišit, jaké chování takto lze označit. Snaha práce je vyložit pojem tak, jak 

je chápán z pohledu mnoha autorů a přiblížit další souvislosti.  

Celková práce je zaměřena na rozdíly z pohledu gender na trhu práce a na genderovou 

diskriminaci, tedy diskriminaci mezi pohlavími. Na začátek je důležité vysvětlit, jaké faktory 

mohou mít vliv na rozdíly mezi muži a ženami na trhu práce, aniž by se jednalo 

o diskriminaci, tzv. nediskriminační faktory. Dále je popsána samotná diskriminace, spolu 

s rešerší teoretické a empirické literatury na toto téma.  

2.1      Nediskriminační faktory 

Dříve, než budou uvedeny definice diskriminace a vysvětleny další souvislosti 

navazující na toto téma, je důležité zdůraznit faktory, které mají vliv na determinaci rozdílů 

mezi muži a ženami a nejsou způsobeny diskriminací.  

Dle Brožové (2006) jsou rozdíly mezd způsobeny:  

 vzděláním a věkem, který má vztah k potenciálním zkušenostem na trhu práce, jsou 

důležité osobnostní vlastnosti (cílevědomost, vytrvalost), schopnosti a vědomosti 

člověka, ale hlavně výše lidského kapitálu, 

 mírou regulace pracovních trhů, mírou nedokonalosti a silou subjektů na trhu práce, 

 rozčleněním trhu práce na dílčí odvětvové trhy, kde je velikost důchodu určena 

velikostí nabídky a poptávky na tom určitém trhu práce, záleží na osobě samotné, jaké 

povolání chce provozovat,  

 preferencemi, ve kterých se ženy a muži velmi liší a v tom případě mohou očekávat 

jinou výši mzdy, je logické, že povolání s menším mírem rizika budou nízce 

hodnocena, klidné a čisté prostředí, blízko domova a flexibilní pracovní doba jsou 

důležité znaky profese, které bude volit většina žen, nabídka u těchto profesí je 

vysoká, což je také důvod nízkého příjmu, na druhou stranu muži vykonávají přesně 

opačné povolání, kde se setkávají s rizikovým prostředím, hlukem, špínou, přesčasy 

apod., proto je důležité mužům tyto nevýhody vyrovnat vyšším finančním 
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ohodnocením, říká se tomu kompenzační složka mzdy, důvod, proč ženy mají takto 

odlišné sociální preference hledejme v daném postavení ženy jako matky, pečovatelky 

a hospodyňky v domácnosti, které také potřebují na vykonání daných rolí určité síly, 

proto je pro ženy jednodušší volba klidného nenáročného povolání i přes finančně 

slabší hodnocení těchto míst, 

 s tím také souvisí jejich rozhodnutí o výši investic do lidského kapitálu, předpokládají, 

že na pracovním trhu budou fungovat kratší dobu než muži a otázkou je, zda se vyplatí 

věnovat svůj čas vzdělání a přípravě, tím se jejich produktivita oproti mužské snižuje, 

nemají tolik zkušeností a praxí a musí tudíž počítat s nižší očekávanou mírou výnosu 

z investic do lidského kapitálu, jak uvádí Borjas (2008) na příkladu z roku 1980, kde 

typická žena pracovala asi 71% ze svých potenciálních let strávených na trhu práce, 

zatímco u muže to bylo kolem 93%, o dvacet let dříve to fungovalo tak, že žena se 

po škole dala na tří až čtyřletou pracovní dráhu a poté se uchýlila do domácnosti až 

na 7 let, i tato odlišná historie má dopad na výdělky žen, 

 odlišnou silou vyjednávání o velikosti důchodu, pro což bojují tzv. odbory, které 

nejčastěji působí v zaměstnání ocelářů, horníků nebo v automobilovém průmyslu, 

ve kterém jsou zaměstnáni převážně muži, v mnoha studiích jsou muži prezentováni 

jako průbojnější a bojující za svá práva, 

 různým využitím lidského kapitálu, v manželství reagují na lepší nabídky spíše 

manželé a ženy se spokojí s tou horší pracovní pozicí, jelikož mají omezené možnosti, 

 rozdílnými psychologickými vlastnostmi mezi oběma pohlavími (riziková averze 

k profesi, soutěživost, sociální preference a vyjednávání). 

Poslední nediskriminační faktor uvádí Bertrand (2010) a říká, že je empiricky 

prokázáno, že jedinci, kteří neradi riskují, vyhledávají více stabilní zaměstnání a kvůli 

kompenzačním rozdílům je v takových povoláních vyplácena nižší mzda. V článcích Croson 

a Gneezy (2009) bylo zkoumáno, zda si lidé vybírají mezi hazardem anebo se mu vyhýbají. 

Většina odpovědí se skládala z pohledu vysokoškoláků a závěrem vyplynulo, že obecně 

riskují více muži než ženy. Testované osoby si měli vybrat z pěti možností alternativního 

hazardu, které se lišily v očekávané návratnosti. V průměru si rizikovější hazard s vyššími 

očekávanými výnosy volili muži. Také Hartog a kol. (2002) potvrdili, že z 10-30% mají ženy 

větší averzi k riziku. Tento odmítavý postoj u žen se odráží na jejich postavení na trhu práce. 

Pro ukázku Barber a Odean (2001) předpovídali, že sebejistý finanční investor bude 



8 
 

obchodovat s akciemi ve větší míře, pomocí dat pak bylo dokázáno, že makléři obchodovali 

o 45% více než makléřky.  

Další důležitý faktor, který ovlivňuje chování jednotlivých osob na trhu práce je, jaký 

postoj zaujímají jednotlivá pohlaví k soutěži. Jak zmiňuje Bertrand (2010), mnoho vysoce 

výdělečných povolání se provozuje v mocném konkurenčním prostředí, kde vítězové jsou 

neúměrně odměněni. Jak je známo, ze studií Niederle a Vesterlund (2007) a Gneezy a kol. 

(2003) vyplývá, že takové funkce zaujímají především muži a ženy nejsou schopny ustát 

v jejich konkurenčním prostředí. Gneezy a kol. (2003) na třech studentech a třech studentkách 

zkoumali jak rychle a jakým způsobem vyřeší zadaná bludiště. Muži ve velké převaze porazili 

ženy, pokud jsou v soutěži zařazená obě pohlaví, ženy nemají šanci, zatímco mezi sebou jsou 

soutěživé o mnohem více. Závěrem lze říci, že vše souvisí se vším, a soutěživost závisí 

na ochotě riskovat, která je u žen taky na nízké úrovni, jak je řečeno výše.  

Další faktory, které Bertrand (2010) zmiňuje, jsou odlišné úrovně sociálních preferencí, 

kdy ženy jsou více sociálně smýšlející než muži, proto jsou méně ochotné konkurovat nebo 

jednat a to ovlivňuje ve velké míře jejich finanční úspěchy na trhu práce.  

Poslední důvod souvisí s přístupem k jednání. Na vyjednávání lze pohlížet jako 

na soutěž o rozdělení zdrojů, rozdíly mezi pohlavími v soutěži a v sociálních preferencích. 

Tyto rozdíly ve vyjednávání nejsou stálé, ale mění se dle situace. Bowles a kol. (2005) 

ukazují, že muži se od žen liší ve vyjednávání tím, že jejich síly vyjednávání jsou stejné při 

jednání za sebe i za druhé, zatímco u žen se tyto síly liší. To souvisí s jejich sociálním 

cítěním, které má kladný vztah na vyjednávání za jiné. 

2.2      Diskriminace 

Jak bylo výše řešeno, viditelné rozdíly v příjmech pracujících existují kvůli odlišnému 

vzdělání, praxi v oboru a dalších faktorů. Jestliže i po korekci těchto činitelů rozdíly 

ve mzdách mezi určitými skupinami přetrvávají, je častým důvodem diskriminace.  

Jak uvádí Borjas (2008), začátek první moderní analýzy diskriminace sahá do roku 

1957 a to zveřejněním laureátu Nobelovy ceny disertační práce Garyho Becker´se s názvem 

The Economics of Discrimination.  

Borjas (2008) ve své publikaci říká, že k diskriminaci dochází: „if differences 

in earnings and employment opportunities may arise even among equally skilled workers 
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employed in the same job simply because of the worker´s race, gender, national origin, sexual 

orientation, or other seemingly irrelevant characteristics.“ Volným překladem je 

diskriminace charakterizována jako případ na trhu práce, kdy nastanou rozdíly v příjmech 

a pracovních příležitostech i mezi stejně kvalifikovanými pracovníky zaměstnanými 

ve stejném zaměstnání a to na základě pracovníkova pohlaví, rasové příslušnosti, národnosti, 

sexuální orientace nebo jiných zdánlivě irelevantních vlastností. 

Obdobnou definici cituje Šimek (2005), kde zdůrazňuje zdroj diskriminace, který 

se projevuje ve vstupu na pracovní trh a ve výši ohodnocení za práci, v osobních 

charakteristikách jedince. Jak autor zmiňuje, na pracovním trhu se vyskytují dva hlavní typy 

diskriminace, mzdová diskriminace a segregace v zaměstnání. 

Štangová (2010) pojímá diskriminaci jako „rozlišování, vyloučení, omezení nebo 

znevýhodnění jednotlivce či skupiny na základě určitého diskriminačního důvodu či znaku.“  

Mezi nejčastější příčiny diskriminace patří jedincovo pohlaví, čímž se konkrétně zabývá celá 

tato práce, věk, rasa, barva pleti, jazyk, sexuální orientace, náboženské vyznání, národnostní 

či sociální původ, členství v politických stranách a majetkové poměry. 

Jak zmiňuje Borjas (2008), diskriminace je ve velké míře podporována médii. Tam 

se vyskytují informace, které podávají často zkreslený obraz o socioekonomickém postavení 

osoby, o jeho produktivitě práce a dovednostech. K lepšímu pochopení je uveden příklad, kdy 

se většina lidí, tudíž i zaměstnavatelů dočítá o nepozorných řidičích v dospívajícím věku. 

Proto jsou osoby v těchto letech zařazeny neprávem do jistého okruhu nevhodných 

zaměstnanců a snaha získat práci v tomto oboru je kontraproduktivní.  

Ehrenberg a Smith (2012) nazývá diskriminací rozdílné zacházení na pracovním trhu. 

Diskriminace na základě pohlaví má na trhu práce údajně dvě prominentní formy. První 

z nich je mzdová diskriminace, která se pozná, když nastane situace, kdy zaměstnavatel 

vyplácí ženě, která je stejně zkušená jako muž, za stejnou práci ve stejných podmínkách, nižší 

mzdu. Pokud je žena se stejným vzděláním a produktivním potenciálem odsunuta do nižší 

platové úrovně, na nižší pozici, jelikož se vyšší placená pracovní místa vyhrazují pouze pro 

muže, nazýváme tuto formu diskriminace jako pracovní. I dle statistik je faktem, že ženy 

a muži jsou nerovnoměrně zastoupeni v různých profesích. Ženy jsou stále nedostatečně 

zastoupeny ve vyšších placených pracovních místech.  
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Jak také Štangová (2010) uvádí, má každá demokratická společnost povinnost 

předcházet a bojovat proti takovému diskriminačnímu chování, ať nenastane situace, kdy je 

jedincova důstojnost omezována. Je těžké rozlišit, kdy se o diskriminaci jedná a kdy ne. 

Příklad ukázkové diskriminace uvádí Brožová (2006) na jednoduchém příkladu. Představme 

si muže a ženu vykonávající práci v prostředí dokonalé konkurence. Oba dva provozují 

ve stejné pracovní době stejné kvantum kvalitní práce, ovšem za odlišnou mzdu. V tomto 

případě se jedná o diskriminaci toho, kdo je vyplácen méně. V případě, kdy je jejich 

produktivita odlišná, je samozřejmé, že finanční odměna závisí na vytvořeném mezním 

produktu.  

2.3     Teorie diskriminace   

Po definicích diskriminace je důležité vymezit důvody, které zapříčiňují rozlišovat 

osoby na základě diskriminačních znaků. Ehrenberg a Smith (2011) uvádí tři základní zdroje 

diskriminace, které se na trhu práce objevují. 

2.3.1 Beckerův model 

První diskriminační model na trhu práce je Beckerův model, který je založen na 

osobních předsudcích zaměstnavatelů, zaměstnanců a spolupracovníků. Ti odmítají 

zaměstnávat, pracovat nebo odkupovat od jedinců či skupin jiného pohlaví. G. Becker se 

tímto zabývá v knize Economics of Discrimination (1957) a vysvětluje, že existuje 

diskriminace zaměstnavatelem, diskriminace zaměstnancem a diskriminace zákazníkem 

(spotřebitelem).  

Diskriminace zaměstnavatelem 

U diskriminace zaměstnavatelem je předpokládána osobní zaujatost proti ženám 

a menšinám a přednost je dávána bílým mužům i za předpokladu, že ostatní jsou stejně 

kvalifikovaní. Zaměstnavatel dává ženám najevo, že pro něj nejsou stejně výkonné jako muži. 

V tomto případě doplácí zaměstnavatel oproti nediskriminujícím zaměstnavatelům na vyšších 

nákladech. Existuje tzv. koeficient diskriminace, který vyjadřuje v penězích ochotu strpět 

diskriminovaného pracovníka. Pokud se vezme v úvahu zaměstnavatel diskriminující ženy 

a jeho koeficient diskriminace je vyšší než rozdíl hodinové mzdy mezi pohlavími, najímá 

pouze muže. (Ehrenberg a Smith, 2011) 
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Ehrenberg a Smith (2011) zobrazuje v tomto modelu rovnováhu u mužů na trhu práce 

podle rovnice WM = MRP, kde WM je mzda muže a MRP popisuje mezní produktivitu příjmů. 

U žen nastává rovnováha, pokud WF = MRP – d nebo MRP = WF + d. V této rovnici 

představuje proměnná d znehodnocenost MRP osobními předsudky. Vzhledem k předchozím 

rovnicím platí, že WM = WF + d a WF = WM + d, z toho vyplývá, že WF musí být menší než WM. 

Pokud je skutečná produktivita žen a menšin znehodnocena zaměstnavatelem, musí 

pracovníci těchto postižených skupin nabízet své služby za nižší mzdy než muži.  

Diskriminace zaměstnancem 

Ne jen na straně zaměstnavatele, ale také na nabídkové straně trhu dochází k nechuti 

spolupráce s určitou skupinou pracovníků (menšiny, ženy). Pokud mají zaměstnanci 

diskriminační preference, můžou mít i tendence k ukončení pracovního poměru nebo 

vyhýbání se určitým zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají na nediskriminačním základě. Ti 

raději najmou stejně kvalifikované a méně nákladné ženy a menšiny než dražší muže. Ovšem 

muži představují velkou část pracovních sil, tudíž není možné produkovat bez nich. V tomto 

případě jsou zaměstnavatelé povinni zaplatit kompenzační mzdový rozdíl budoucím 

zaměstnancům. Možností, jak vyhovět oběma stranám je segregace osob na jednotlivé úseky. 

(Ehrenberg a Smith, 2011) 

Někteří jedinci nemohou pracovat s ženami hlavně v případě, když je jejich nadřízena. 

V tomto případě to má negativní vliv na celou skupinu a jejich zdatnost. Z tohoto důvodu jsou 

ženy vytěsňovány z určitých pozic, které náleží pouze mužům a jsou záměrně segregovány 

od jednotlivých povolání. (Ehrenberg a Smith, 2011) 

Například v některých restauracích je běžné, že zaměstnavatel najímá pouze číšníky 

nebo jen servírky. Ve studiích Bayard, Neumark a Troske (2003) se uvádí, že servírky 

vydělávají jen 87 % toho, co číšníci. Z výzkumu z roku 1994, kdy muž a žena rozeslali 

totožný životopis do 65 restaurací, bylo zjištěno, že v ziskovějších a kvalitnějších restauracích 

byl spíše zájem o mužské pracovníky. Borjas (2008) zdůrazňuje, že se nemusí jednat 

o diskriminaci ze strany mužských zaměstnavatelů nebo zaměstnanců, ale může jít o výsledek 

sociálního klimatu, ve kterém se mladé ženy učí, že některé profese „nejsou pro holky“, 

a proto jsou směřovány do pracovních míst, pro ně vhodných. Segregace žen do poměrně 

malého počtu povolání snižuje mzdy společně s množstvím „ženských“ pracovních míst. 

Ve studiích Macphersona (1995) bylo zjištěno, že žena pracující v povolání, kde alespoň 

75 % spolupracovníků jsou ženy, vydělá o 14 % méně než srovnatelné ženy, které pracují 
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v povolání, kde více než 75 % kolegů jsou muži. Studie celkově shrnuje fakt, že člověk 

pracující v povolání, které je převážně ženské také vydělává méně procent než osoba 

zaměstnaná v mužském kolektivu. Závěrem tedy vyplývá, že ke snížení mezd vede „ženská“ 

práce, bez ohledu na to, zda je zaměstnancem muž nebo žena.  

Diskriminace zákazníkem (spotřebitelem) 

Poslední zdroj diskriminace je způsoben předsudky zákazníků. Existují spotřebitelé, 

které dávají přednost obsluze pouze od mužů nebo jen od žen. Pokud se jedná o pracovní 

místa s větší pracovní odpovědností jako je pilot nebo lékař, pak nastane segregace 

v zaměstnání. Jestliže o tuto práci mají zájem ženy, musí být více kvalifikované než průměrný 

muž nebo přijmout nižší mzdy. Zaměstnavatelé se totiž obávají, že může dojít ke ztrátě 

nějakého k diskriminaci nakloněného zákazníka, tudíž k nižším tržbám, které musí 

zaměstnavatel kompenzovat nižším odměňováním zaměstnanců spadajících 

do diskriminované skupiny. 

V opačném případě, jestliže budou najímat firmy pracovníky ve prospěch zákazníků, 

zaměstnavatelé budou nuceni vyplácet vyšší mzdy a tudíž si účtovat vyšší ceny. Empirické 

studie Holzer a Inlanfeldt (1998) našli důkaz spojený s diskriminací zákazníků. V zaměstnání, 

kde dochází ke kontaktu se zákazníkem, se odráží rasové složení zaměstnanců firmy 

v rasovém složení svých zákazníků. Také ze studie o televizní sledovanosti profesionální hry 

košíkové ve Spojených státech zjistili, že diváci vzrostli, za jinak stejných podmínek, když 

tam byla větší účast bílých hráčů. Z toho vyplývá, že hráči bílé pleti pobírají vyšší plat než 

hráči tmavé pleti se srovnatelnými dovednostmi, jelikož výnosy týmu jsou ovlivněny jeho 

televizní sledovaností.  

2.3.2 Statistická diskriminace 

Druhý původ lze hledat v obecném statistickém úsudku. Pokud jedince zaměstnavatel 

posuzuje ve větším míře na základě hromadných dat skupiny, než podle jeho osobních 

vlastností, označuje ji Ehrenberg a Smith (2011) jako statistickou diskriminaci. Firma se 

při náboru uchazeče o zaměstnání zaměřuje na statistická data skupiny, které je uchazeč 

členem, jelikož údaje, které má firma k dispozici jsou omezené a nevypovídají nic 

o produktivitě žadatele. Další informace by byly nákladné. Na základě těchto dat, která 

mohou být irelevantní k určitým charakteristikám jedince, jsou diskriminovány především 

ženy a mladší lidé. Největší problém mají mladé ženy, které žádají o práci, jsou pracovité 
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a neplánují rodinu, ale přesto v očích zaměstnavatele nejsou tak schopné jako muži nebo ženy 

starší. Je známo, že ženy nižšího věku si v blízké době pořídí potomka a odejdou 

na mateřskou dovolenou. Pro zaměstnavatele je finančně náročné hledat a vyškolovat 

náhradního pracovníka. Problémem je, jak mají kandidátky, které se liší od svých vrstevnic, 

mateřství neplánují, dokázat, že chtějí vybudovat kariéru?   

2.3.3 Nekonkurenční modely diskriminace 

Poslední zdroj, který uvádí Ehrenberg a Smith (2011) je model založený 

na přítomnosti konkurenčních sil na trhu práce. Doposud se předpokládalo, že na trhu práce 

jsou firmy mzdovými příjemci, to znamená, že nemohou ovlivnit výši mezd, která je 

stanovena trhem. Tento rozdílný model představuje firmu, která má vliv na mzdy 

na pracovním trhu. Mezi tyto nekonkurenční modely diskriminace patří vytěsňovací model, 

duální trh práce, diskriminace monopsonem a dohody zaměstnavatelů. Vysvětleny budou 

první tři.  

Vytěsňovací model 

V souvislosti s vytěsňovacím modelem se spekuluje, že existence a míra pracovní 

segregace zvláště podle pohlaví je záměrný tah, který vede ke snížení mezd v některých 

profesích. Rozdílná velikost mezd v tomto modelu nemusí vždy představovat diskriminaci. 

Jak už bylo řečeno, ženy mají tendenci se koncentrovat do určitých odvětví, např. zdravotní 

sestra nebo učitelka. V tomto případě je v těchto profesích zvýšená nabídka po práci a musí 

se tedy počítat s nižší rovnovážnou mzdou. Existují i typicky mužské zaměstnání jako je 

horník, o které ženy nejeví zájem, tudíž jsou odsouvány do jiných odvětví, kde vzniká opět 

přemíra žadatelů o práci. (Ehrenberg a Smith, 2011) 

Duální trh práce 

V dnešní době, kdy je trh rozdělen na tzv. duální, ve kterém existují lepší 

privilegovaná zaměstnání a horší placení pozice (sekundární trh práce), je samozřejmé, že 

na kvalifikovaných postech, kde se mzdová hladina utváří na vyšším stupni, mají přístup 

především bílí muži. Zatímco na nekvalifikovaných místech se mzda formuje na nízké úrovni 

a většina zaměstnaných jsou ženy a pracovníci jiné než bílé rasy. (Šimek, 2002) 
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Diskriminace monopsonem 

V publikaci Ehrenberg a Smith (2011) jako další nekonkurenční model je uvedena 

diskriminace monopsonem. To je situace, kdy si firmy své zaměstnance klasifikují dle 

určitých charakteristik. Každá skupina má odlišnou elasticitu nabídky práce, které se odvíjí 

od nákladů vynaložených na hledání nového zaměstnání. Důsledkem pro firmu vzniká 

situace, kdy může pracovníkům vyplácet mzdy v rozdílné výši. To znamená, že například 

ženy, které mají větší problém s hledáním nové práce, budou méně ochotné stávající práci 

měnit, tudíž jim zaměstnavatelé budou vyplácet nižší než rovnovážně mzdy.  

2.4       Metody empirického testování diskriminace – modely 

rozkladu mzdového rozdílu 

Empirické studie používají téměř všechny jisté modely rozkladu mzdového rozdílu. 

Nejpoužívanější je tzv. Oaxaca – blinder rozklad mezd, který je popsán v následující části. 

Také je popsán regresivní model. 

K analýzám mzdových rozdílů se používá známá regresní rovnice, která popisuje 

vztahy mezi závislou proměnnou (Y) a nezávislou proměnou (Xi). Obecný tvar této rovnice 

vypadá takto: 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋𝑖1 + 𝛽2𝑋𝑖2 + 𝛽3𝑋𝑖3+. . 𝜇𝑖, 

kde Y představuje závislou proměnnou, jako hodinová nebo měsíční mzda, Xis jsou nezávislé 

proměnné, které určují výsledek Y, µ značí vliv faktorů, které mají vliv na proměnnou Y, 

ale jsou nepozorované a nejsou zahrnuty v modelu. α a β jsou regresní koeficienty, α je 

konstanta a β měří vliv změny jedné jednotky X na ose Y, v případě, že hodnota všech 

ostatních proměnných X je konstantní (ceteris paribus). Regresní analýza využívá statistické 

informace o hodnotách Y a X k odhadu hodnot koeficientů α a β pro každou proměnnou X. 

V regresivní analýze mzdových rozdílů mezi pohlavím jsou závislé proměnné na zisku dvou 

skupin pracovníků, mužů a žen, tzv. gender rozdílů v odměňování. Vysvětlující proměnné 

jsou faktory, které mají vliv na tyto příjmy. (Pytliková a kol, 2012)  

K testování existence mzdové diskriminace se používá metody mzdového rozkladu. 

O tuto metodu měření mzdových rozdílů se zasloužil americký ekonom R. Oaxaca a dále tuto 

techniku rozvíjel A. Blinder. Proto je tento přístup známý jako Oaxaca-Blinder rozklad. Ten 

závisí na tom, že existují dvě části, které mají vliv na rozdíl ve mzdách mezi muži a ženami. 
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Jedná se o kvantitativní ukazatel stupně diskriminace, což se označuje jako nevysvětlitelná 

část. Druhá vysvětlitelná část souvisí s odlišnou velikostí investic do lidského kapitálu, 

velikosti vzdělání a praxe, osobní charakteristiky jedince, věk, jeho schopnosti a další. To je 

jen ukázka z mnoha faktorů, které určují výdělky. Všechny ostatní nedefinovatelné proměnné 

jsou připisovány diskriminaci. 

Rovnice Oaxaca-Blinder rozklad má podobu: 

výdělek =  α +  β1x léta vzdělání + β2x roky praxe +  βαx věk +  βgx gender+ . . . μ, 

kde roky vzdělání a roky praxe jsou spojité (souvislé) proměnné, které se dají jednoduše 

vyčíslit. Konstanta 𝛼 interpretuje základní výdělek bez jakékoliv investice do lidského 

kapitálu, bez vzdělávání atd. Koeficient 𝛽 představuje dopad na výdělek, z toho jestli bude 

jedinec o rok více studovat nebo o rok více pracovat.  

Gender nemá číselné hodnoty, proměnné jako tyto jsou zahrnuty v regresi za použití 

umělých proměnných, pokud se jedná o muže, tak x = 0, u ženy se dosadí 1. Regresní 

koeficient pro umělou proměnnou gender měří dopad na příjem spíše ženy než muže. Pokud 

je odhadovaný regresní koeficient na ženské umělé proměnné negativní znamená to, že ženy 

mají nižší příjmy než muži, ceteris paribus. 

 V nejjednodušší verzi, kterou zmiňuje Borjas (2008), je předpokládán pouze jediný 

faktor, který určuje zisk a to je vzdělání, značen s. Existují dvě skupiny pracovníků, muž, 

jehož průměrná mzda je dána Wm, a průměrný výdělek žen značí Wf, jejichž funkce má 

podobu: 

∆�̅� =  �̅�𝑚 −  �̅�𝑓. 

Tato jednoduchá rovnice není objektivní, jelikož působí nediskriminační faktory. 

Po zařazení výše proměnné s, vypadají rovnice zisku takto: 

𝑤𝑚  =  𝛼𝑚 +  𝛽𝑚𝑠𝑚, pro muže a 

𝑤𝑓 =  𝛼𝑓 +  𝛽𝑓𝑠𝑓, pro ženy,  

kde 𝛼𝑚 a 𝛼𝑓 popisují výdělky bez jakéhokoliv vzdělání, pouze s jejich dovednostmi. 

Koeficient β ukazuje, o kolik by se zvýšila mzda, jestliže by byla školní docházka o jednu 

jednotku delší.  Pokud si zaměstnavatelé cení vzdělání získané ženami stejně jako muži, 
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koeficienty βm a βf  se rovnají, jestliže zaměstnavatelé berou zkušenosti žen na stejné výši jako 

mužů, tak αm=αf. Konečný regresivní model je zapsán jako 

∆�̅� =  �̅�𝑚 −  �̅�𝑓 =  𝛼𝑚 +  𝛽𝑚�̅�𝑚 − 𝛼𝑓 +  𝛽𝑓�̅�𝑓  , 

kde �̅�𝑚 udává střední vzdělání mužů a �̅�𝑓 střední vzdělání žen. Je možné upravit mzdové 

rozdíly, tak že rovnici upravíme a přepíšeme do tvaru:  

∆𝑤 = (𝛼𝑚 − 𝛼𝑓) + (𝛽𝑚 − 𝛽𝑓)�̅�𝑓 + 𝛽𝑚(�̅�𝑚 − �̅�𝑓),  

kde část (𝛼𝑚 − 𝛼𝑓) + (𝛽𝑚 − 𝛽𝑓)�̅�𝑓 vyjadřuje diskriminaci a 𝛽𝑚(�̅�𝑚 − �̅�𝑓) vyjadřuje rozdíl 

v dovednostech pocházejících ze vzdělávání. (Pytliková a kol, 2012) 

2.5      Typy diskriminace 

Po zjištění z jakých důvodů diskriminace nastává, se tato podkapitola věnuje 

vysvětlení čtyř typů diskriminace podle přístupu k zaměstnancům, s kterými je možno 

se setkat. Na všechny, kromě posledního typu, postižený naráží až po vstupu na trh práce, 

proto se označuje jako přímá nebo běžná diskriminace. Čtvrtý typ diskriminace je naopak 

nepřímá diskriminace, která nastává ještě před vstupem na trh práce, jelikož závisí 

na dosažených znalostech a zkušenostech získaných dříve. Brožová (2006) aplikuje tyto typy 

na diskriminované ženy a jedná se o:  

 typy ve mzdách, kdy je žena při stejně produktivní práci méně finančně 

ohodnocena než muž, 

 zaměstnaneckou diskriminaci, kdy zaměstnavatel přednostně přijme osobu 

opačného pohlaví, i když žena je stejně schopná, z tohoto důvodu mají ženy 

vyšší nezaměstnanost než muži, 

 následující typ brání ženám přístup k  profesím, které jsou převážně určeny 

mužům a pro ženy „zbyly“ jejich typické povolání, hovoří se o diskriminaci 

profesní, 

 a i přes všechnu snahu žen, kdy se snaží o zvýšení svého lidského kapitálu, 

nastává diskriminace v přístupu, kdy mají omezenou možnost vzdělávat se 

a rekvalifikovat. (Brožová, 2006) 



17 
 

2.6     Přehled empirické literatury  

Empirická literatura zajímající se o genderové rozdíly je vcelku bohatá. Existuje 

mnoho publikací a článků zabývající se rozdíly mezi muži a ženami v různých souvislostech. 

Celá teorie první kapitoly je obohacena poznatky z empirických studií. Zde je ještě uveden 

krátký přehled. 

 Co se týče konkrétně analýze mzdových rozdílů z hlediska historie, je ve studiích 

Mysíkové (2012) uvedeno, že nabývá významnosti až po transformaci zemí ve střední Evropě 

po roce 1989. Před tímto rokem byly mzdy stanoveny centrálně a až v postkomunistických 

zemích začaly mzdy odrážet vzdělání, zkušenosti a dovednosti. V souvislosti s tím začala růst 

nerovnost ve mzdách. Stejné výsledky vychází i ze studií Brainerda (2000), sděluje, že 

za socialismu důkazy ukazovaly, že rozdíly ve mzdách mezi muži a ženami byli nižší, jelikož 

rovnost žen a mužů byl jeden z hlavních vysoce postavených politických cílů.  

Co se týče mzdové mezery, která pomáhá určit mzdovou diskriminaci, lze ji 

interpretovat takto: 

Tab. č. 1.1: Ilustrace mzdové mezery 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Mysíková (2007) definuje nevysvětlitelnou část mzdových rozdílů jako odlišné 

preference jednotlivých mužů a žen. Každý jedinec má odlišné představy např. o mzdové 

sazbě a délce zaměstnání a snaží se najít optimální bod jejich spokojenosti pracovního 

i osobního života. Jurajda (2005) vidí jako důvod rozdílného mzdového ohodnocení žen 

a mužů segregaci pracovnic do zaměstnání s nízkým finančním ohodnocením i přes nastolení 

antidiskriminační politiky v ČR. 

Jedny z nejčastějších studií ohledně genderových rozdílů pochází právě z dílny 

Jurajdy. Konkrétně ve studii z roku 2007 popisuje tři hlavní možná vysvětlení, proč jsou ženy 

méně hodnoceny za vykonanou práci. Ženy čelí diskriminaci při přijímání do práce, 

propouštění a povýšení, to jsou první z kroků získání či udržení si práce, možnost pracovat 

Průměrná mužská mzda 

Průměrná ženská mzda Mzdová mezera 

Vysvětlitelná 

složka 

Nevysvětlitel.   

složka 
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na pozicích vysoce placených je další z těžkých úkolů ženy. Druhým problémem u žen jsou 

pro zaměstnavatele nákladné nemzdové charakteristiky v podobě například pružnosti pracovní 

doby, to se musí kompenzovat nižšími mzdy, jelikož ženy především v souvislosti s výchovou 

dětí budou volit tuto možnost. Jurajda (2007) jako třetí důvod uvádí, že pracovníci zaměstnaní 

v ženských profesích mohou mít nižší kvalifikaci. 

2.7     Gender 

Jak bylo již několikrát řečeno, tématem této práce je diskriminace mezi muži a ženami 

na českém trhu práce. Proto je vhodné vysvětlit nejčastěji používané pojmy spojené konkrétně 

s tímto problémem. Ty nejsou právně upraveny, ale běžně se používají, především 

v mezinárodních stycích.  

Základní pojem, který je brán jako kulturní definování mužů a žen, je společensky 

uznávaný výraz gender. Je důležité neplést si však gender s pohlavím, který vyjadřuje pouze 

biologické rozdíly. V českém jazyce znamená „rod“, ale sám o sobě a všechny pojmy s tímto 

slovem spojené se nepřekládají. Nejjednodušší vysvětlení genderu je, že lidské bytosti dělí 

na dvě skupiny, ženy se svými femininními vlastnostmi a muže s odlišnými maskulinními 

charakteristikami. Štangová (2010) přisuzuje tyto sociální odlišnosti mezi oběma pohlavími 

společnosti, historii a kultuře, je jiná v čase a odráží se v psychologických, sociálních 

a kulturních rozdílech mezi mužem a ženou. Je stanoven dojmem jaké úkoly, funkce a role 

jsou typicky mužské a jaké ženské, a to ve všech sférách života. Kimmel (2000) 

charakterizuje gender jako mocenský vztah, kdy moc je složka každého sociálního vztahu 

a zdůrazňuje, že se netýká pouze vlastnosti jedince. Proto obecně platí, že muži jako skupina 

svou mocí dominují více než ženy, např. ve většině společenských hierarchií, nebo se častěji 

podílejí na kontrole společenských zdrojů. Z toho plyne, že muži mají větší možnost 

ovlivňovat dění ve společnosti, její chod a směr vývoje. 

Genderová analýza stanovuje odlišnosti mezi muži a ženami v jejich potřebách, 

přístupu k finančním zdrojům, v majetku, rozhodovacích pravomocích atd., zkoumá tyto 

vazby a sbírá data dělené podle pohlaví a genderu. V příručce Gender ve škole učitele 

od Smetáčkové (2006) jsou uvedeny tři úrovně, na kterých lze aplikovat genderovou analýzu. 

S genderem se setkává ve všech částech společenského života a lidstvo si podle určitých 

kulturních představ o ženských a mužských stereotypech vytváří vlastní identity, vzájemně 

interagují a organizují si společenské instituce. Člověk si vytváří genderové identity 
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na základě jednoduché binarity, kdy se označuje, buď jako žena, nebo muž. Ovšem nachází se 

i lidé, kteří se nedokáží zařadit ani do jedné. Formování identit se nejčastěji odráží z kultury 

a jazyků, kdy ženy jsou známé svou péčí o druhé a muži jsou rádi ve středu pozornosti 

společně se svou dominancí. Pro většinu jsou tyto identity normální a přirozené. Proto lidé 

vstupují do interakce s určitou představou, díky které se jejich přístup odlišuje k jednotlivým 

pohlavím. Genderové vzájemné působení se životním obdobím liší, ale začíná už od mala, 

např. upozorňováním, že chlapci nepláčou. Genderové nerovnosti se nejčastěji vytváří 

v institucích, jako jsou rodina, škola a pracovní trh. Právě při hledání práce se genderová 

rozdílnost posiluje např. inzeráty, které nabízejí práci a hledají sekretářku nebo manažera, zde 

odráží genderový stereotyp, o kterém je pojednáváno níže.    

2.7.1 Genderová rovnost 

Další koncepce, kterou je v této souvislosti vhodné přiblížit, je genderová rovnost. 

Představuje rovnost mezi muži a ženami v právech, povinnostech a příležitostech. Zastoupení 

pohlaví by mělo být vyrovnané a životní předpoklady, které se u mužů a žen liší, by neměly 

vést k diskriminaci a k nějakým negativním důsledkům. Naopak je důležité rozdělit dělbu 

moci v ekonomice vyrovnaně a souhlasit s rozdílnými funkcemi, se kterými se muži a ženy 

ve společnosti ztotožňují. Neustálý proces snahy docílení genderové rovnosti se dle Štangové 

(2010) zaměřuje především na: „uznání a uspokojování práv žen jako lidských práv“, 

na stejné udělení ochrany a přijetí opatření jak ženám, tak mužům, zakročení proti snižování 

ženské důstojnosti, bojování proti obchodu se ženami, nucené prostituci a celkově narušování 

ženské svobody. Včetně oblasti lidských práv je na místě i snaha o rozšíření ženských pozic 

v rozhodovacích funkcích v politických i veřejných oblastech. Rovněž by ženy měly mít 

stejný přístup k úvěrům, ke stejným podmínkám na trhu práce, zaručení rovného pracovního 

příjmu, ale hlavně možnost dívek využívat stejným množstvím jako chlapci soustavy 

vzdělávání a jejich prvky. Ke splnění těchto cílů je nutné, aby bylo úsilí viditelné ze všech 

stran a uznáváno společností. (Štangová, 2010) 

2.7.2 Genderový stereotyp 

Další často užívaný pojem, genderový stereotyp, přiděluje dle Štangové (2010) ženám 

a mužům jejich typické lidské vlastnosti, které mohou mít za následek právě diskriminaci žen 

v ucházení na vyšší manažerské posty. Je to způsobené tím, že emotivní a starostlivé ženy už 

z minulosti jsou brány zejména za hospodyňky v domácnosti a pečovatelky o děti, staré 

a nemocné lidi. Tyto pozice, jak je známé a pro mě nepochopitelné, jsou vyplácený nízkou 
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mzdou. Naopak muži, se svou průbojností, soutěživostí, agresivitou a racionalitou jsou 

nejlepšími adepty na prestižní a vysoce hodnocená místa v technických oborech, obchodu 

a právě řídících funkcích. Příklad, kdy tento stereotyp neplatí, uvádí Smetáčková (2006), 

jedná se o ženy, které se vyskytují na vysokých pozicích a jsou schopny vést válku jako 

Margaret Thatcher, v tu chvíli nastává situace zakrývání nesouladů mezi úrovní identity 

a instituce, kdy jsou tyto ženy napadány a označovány jako muži v sukních. Můžeme říct, 

že naše společnost je omezená, pokud tohle nepřijímá? Jedna z těchto příčin se vyskytuje už 

v raném dětství, kdy jsou mladé dívky viděny jako zdravotní sestry, sekretářky a učitelky, 

zatímco kluci rostou do pozic řidiče kamionu, horníků apod. Ve druhé kapitole dle statistik 

bude poukázáno, v jakých odvětvích doopravdy převážně figurují muži a kde ženy. 

2.7.3 Skleněné stropy 

Tato skutečnost má dle Albrecht a kol. (2003) své vlastní označení jako skleněné 

stropy. Jedná se o překážky pro profesní vyhlídky žen, které jim brání v dosažení vysoce 

placených pozic a vyrovnaných mezd s muži a to zejména v horní části mzdového rozdělení.  

Problematikou se zabývá i Pytliková (2014) ve své publikaci, kde uvádí, že v řídících 

a dozorčích orgánech existuje nepřehlédnutelná genderová nerovnost. Výsledky GMI 

představují 16,6 % zastoupení žen na vyšších pozicích manažerů měřeno v roce 2013 

v největších společnostech v rámci EU. Jako příklad je uvedeno procentuální zastoupení žen 

ve výzkumných institucích jako člen správní rady – 22 % a v nejvyšších soudech jsou ženy 

zastoupeny z 33 %.   
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3 Vývoj rozdílů na českém trhu práce z pohledu gender 

Tato kapitola se zaměří na vývoj mzdových rozdílů mezi muži a ženami na českém 

trhu práce. Nejčastěji jsou použita data z Českého statistického úřadu s nejaktuálnějším rokem 

2014. Tyto genderové statistiky jsou považovány za jeden z nástrojů, který pomáhá vyrovnat 

rovnost žen a mužů. Poukazují na problematické záležitosti, které přispívají ke zvětšování 

mezery mezi pohlavími. S pomocí těchto statistik lze zpracovat praktické dopady přijatých 

opatření.  

Hlavním úkolem této analytické části je zaměřit se na oblasti, v kterých se genderové 

nerovnosti vyskytují, jak velké rozdíly existují a jak se vyvíjely v čase na trhu práce v ČR. 

Práce se zaměřuje na studování tří hlavních parametrů, které o rozdílech mezi muži a ženami 

vypovídají. Jedná se o výši mzdy a s tím spojený počet zaměstnanců v jednotlivých obdobích 

a odvětvích, míra nezaměstnanosti u obou pohlaví a jejich vzdělání. Všechny uvedené číselné 

záznamy jsou absolutně vyjádřeny v tisících. 

Na tuto kapitolu navazuje následující poslední část bakalářské práce, která rozšíří 

statistické údaje názory a zkušenosti na tuto problematiku veřejnosti mou dotazovaných 

dotazníků.  

3.1      Vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd a mediánu mezd mužů 

a žen 

Jeden z ukazatelů, který počítá ČSÚ je průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd. 

Hrubé mzdy zahrnují mzdy včetně prémií a odměn a všech náhrad mzdy za dovolenou, svátky 

a další. Výsledek průměrné hodnoty mzdy na jednoho zaměstnance lze získat výpočtem 

aritmetického průměru. Většina statistik však používá tzv. medián, který je přesnější a má 

lepší vypovídací schopnost, jelikož je méně ovlivnitelný radikálními změnami. Medián mezd 

je hodnota vyskytující se přesně uprostřed seřazených platů a mezd zaměstnanců 

od nejmenšího po největší. Rozdíl průměrných mezd a mediánu představuje mzdovou 

nerovnost, čím nižší, tím lepší. V těchto šetřeních nejsou zahrnuti pouze zaměstnanci, kteří 

pracují na částečný úvazek, což jsou většinou ženy. Už z toho vyplývá, že konečný mzdový 

rozdíl je snížený. (ČSÚ, 2016) 
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Tab. č. 3.1: Vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd a mediánu mezd žen a mužů v letech 

2006–2014 (v Kč) 

Ukazatel/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Ž 

Průměr. 

mzda 
19 305 20 684 21 798 22 414 21 931 22 133 22 648 22 875 23 421 

Medián 

mezd 
17 310 18 322 19 343 19 797 19 453 19 731 20 241 20 443 20 888 

M 

Průměr. 

mzda 
25 593 27 489 29 429 29 953 27 660 28 431 28 962 29 116 29 858 

Medián 

mezd 
21 185 22 850 24 367 24 158 23 059 23 533 23 932 24 196 24 904 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

Z tabulky č. 3.1 jednoznačně vyplývá, že muži mají podstatně vyšší průměrné hodnoty 

měsíčních mezd a mediány mezd. Tyto data ovšem nedokážou genderovou diskriminaci 

potvrdit ani vyvrátit. Aritmetický průměr počítá všechny mzdy žen a mužů, 

v nediskriminačních faktorech v první kapitole je uvedeno několik příkladů, které mají 

výrazný vliv na výši mezd žen. Graf č. 3.1 vyobrazuje jeden z množných ukazatelů rozdílných 

mezd a to odlišný počet odpracovaných hodin. Muži mají ve velké míře více odpracovaných 

hodin, v průměru v tomto sledovaném období od roku 2007 do roku 2014 o 4,1 hodin 

za týden. Lze vysledovat, že počet hodin se neustále snižuje u obou pohlaví při zvyšování 

průměrné měsíční mzdy. 

Graf č. 3:1: Počet odpracovaných hodin za týden mužů a žen na plný úvazek v letech 2007–

2014 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

Největší nevýhodou u těchto statistik je, že data jsou silně ovlivněna platy řídících 

pracovníků na vysokých pozicích, kterých jak bude později ukázáno, je mnohem více než žen. 
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Také proto, jak bylo výše zmíněno, je více přibližující se realitě hodnotit vývoj mediánů 

mezd. Ten u žen roste s časem, u mužů v roce 2009 nastal pokles a poté opět nastal pomalý 

růst. Ani v jednom období se muži a ženy k sobě nijak výrazně platově nepřiblížily. Tato 

časová řada na sebe nenavazuje pravidelně, do roku 2011 nebyli pokryti zaměstnanci v celém 

hospodářství. Od roku 2011 jsou do metodiky zahrnuti pracující, kteří jsou zaměstnáni 

v podnicích s méně než 10 osobami a zaměstnanci neziskových institucí a podnikatelů-

fyzických osob.  

Kolik % mzdy muže vydělává žena je vypočteno jako podíl mediánu mezd žen 

na mediánu mezd mužů a jeho vývoj opisuje graf č. 3.2. 

Graf č. 3.2: Podíl mediánu mezd žen na mediánu mezd mužů v letech 2005–2014  

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

Na ženy tento vývoj může působit optimisticky, zatímco do roku 2010 dosahovala 

hodnota jejich mezd maximálně 82 %, od té doby až na rok 2014, hodnota rostla. 

V posledním sledovaném roce představoval medián žen 83,9 % mediánu mezd mužů. 

Jak ukáží následující statistiky, počet zaměstnaných žen v lépe placených 

zaměstnáních se zvyšuje, ale přesto platí tvrzení, že stejně kvalifikované ženy nejsou oceněny 

stejným způsobem jako muži a jejich kariérní růst má složitější a delší cestu. Důvodem je 

fakt, že ženy vykonávají další neohodnocenou práci a to jako matky a pečovatelky 

o domácnost. Častěji přerušují svou kariéru nebo pracují na kratší úvazek, a proto 

zaměstnavatelé vidí toho schopnějšího muže, ten je brán jako hlava rodiny a on jediný dokáže 

živit svou manželku a děti.  Skutečnost, že ženy vydělávají méně, nemá negativní vliv jen 

na jejich současnost, ale také se promítá do důchodu, kdy pobírají nižší penze.  

Z grafu č. 3.3 lze vyčíst, že skutečnost největších rozdílných velikostí mezd mezi muži 

a ženami lze vysledovat ve věku ovlivněném mateřstvím/rodičovstvím. 
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Graf č. 3.3: Mediány mezd podle věkových kategorií za rok 2014 (v Kč) 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

S postupem věku roste i medián mezd, u mužů do roku 39, u žen do 34 let, poté 

nastává pokles, který se zastavuje v předdůchodovém věku. Nejvyšší medián mezd u mužů 

se vyskytuje v letech 35–39 a dosahuje hodnot 26 962 Kč. Což je taky rozmezí let, kdy ženy 

vydělávají o 6 696 Kč méně než muži. V tomto roce se jedná o největší rozdíl. Je to 

způsobeno, že ženy se vrací zpátky do práce po mateřské dovolené a snaží se znovu rozjet 

svou kariéru. I když se v následujících letech rozdíl snižuje, ženy nedokáží dosáhnout 

mediánu mezd mužů, kteří jsou na vrcholu své kariéry. Velmi nízké hodnoty mediánu mezd 

mezi pohlavími jsou dosaženy v letech 25–29, kdy na trh práce přechází plno absolventů škol 

a nemohou ze startu počítat s vysokými mzdami. Mezi roky 60–64 se k sobě finanční 

ohodnocení za práci nejblíže přiblížily. Po roce 65 nastal výrazný pokles mediánu mezd 

u žen, které v té době braly každou nabízenou práci nejhůře placenou. 

3.2     Počet zaměstnaných žen a mužů v NH dle klasifikace CZ-ISCO 

Aby bylo více srozumitelné, jak se pohybuje počet zaměstnanců ženského a mužského 

pohlaví na jednotlivých pozicích, v tabulce č. 3.2 je uvedeno kolik lidí pracovalo v roce 

2011–2014 v zaměstnáních v národním hospodářství dle klasifikace ČSÚ používanou od roku 

2011 CZ-ISCO. Ta nahradila dřívější klasifikaci KZAM. 
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Tab. č. 3.2: Počet zaměstnaných mužů a žen v NH podle CZ-ISCO za rok 2011–2014 (v tis. 

osob) 

CZ-ISCO 
2011 2012 2013 2014 

M Ž M Ž M Ž M Ž 

Zákonodárci a řídící 

pracovníci 
171,3 59,4 185 65,7 197,6 73,7 185,1 71,5 

Specialisté 286,1 330,5 300,4 375,5 318,7 397 338,4 407,6 

Techničtí a odborní 

pracovníci 
526,2 414,6 508,4 388,7 510,1 369,3 500,2 380,1 

Úředníci 102,7 355,6 99,4 355,4 101,9 373,9 102,1 363,5 

Pracovníci ve službách 

a prodeji 
265,2 477,9 259 484,3 254,9 491,4 267,9 484,8 

Kvalifikovaní 

pracovníci 

v zemědělství, lesnictví 

a rybářství 

42,8 23,6 43 23,8 41,4 23,1 40,1 19,8 

Řemeslníci a opraváři 773,2 90,3 766,7 89,4 761,5 89,5 779,8 93,4 

Obsluha stojů a 

zařízení, montéři 
505,1 168,2 503,6 162,6 486,3 155,4 484,5 167,6 

Pomocní a 

nekvalifikovaní 

pracovníci 

173,2 90,2 164 96,9 106,4 168,4 103,0 167,1 

Zaměstnanci 

v ozbrojených silách 
14,2 1,3 16,2 2,1 15,2 1,4 15,8 1,9 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

V roce 2014 v národním hospodářství pracovalo celkem 4974,3 tis. osob. Mužů 

zaměstnaných v NH bylo přibližně o čtvrtinu více jak žen. Od roku 2011 ženy nejčastěji 

vykonávají pozice jako pracovnice ve službách a prodeji, zatímco za roky 2011–2014 kolem 

770 tisíc mužů vykonává řemeslnictví a opravářství. Jedině jako specialisté v různých oborech 

se k sobě obě pohlaví nejvíce přibližují v počtu pracujících, a to z důvodu, že je zde široká 

škála různých zaměstnání od zdravotních sestřiček po novináře a herce. Je to také klasifikace 

zaměstnání, kde každý rok začalo pracovat stále více žen i mužů, z roku 2013 na 2014 to bylo 

dokonce 45 tis. žen. Celkový největší úbytek je u technických a odborných pracovníků a také 

čím dál tím méně ženy i muži vyhledávají pozice, jako obsluhy stojí a zařízení. 
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Jak se později v této kapitole ukáže, muži nejsou o nic víc kvalifikovaní než ženy. 

Přesto se počet zaměstnaných žen na vysokých pozicích výrazně liší od počtů mužských 

zastupitelů. Konkrétně funkci zákonodárců a řídících pracovníků zastává více mužů než žen 

přibližně o polovinu. Není známo, kolik žen o tuto pozici žádalo, ale pokud byli 

upřednostněni muži bez daných důvodů, jedná se o jednoznačnou diskriminaci žen, kde 

působí genderové stereotypy.  

Pokud se nedaří ženám uchytit v naší republice, největší šanci v rámci EU mají 

v Pobaltských zemích a Velké Británii, konkrétně nejvíce v Lotyšsku s 8,7 %.  V těchto 

zemích zaujímají nejvyšší procenta žen pracujících v tomto oboru z celkové statistiky 

v evropských státech. Česká republika (3,3 %) se nachází přibližně uprostřed, nejmenší 

možnost uplatnění se jako manažerka je v Dánsku a v Lucembursku, kde se pohybuje 

procento mezi 1,2–1,4. (EUROSTAT, 2016) 

3.2.1 Průměrná hrubá měsíční mzda zákonodárců a řídících pracovníků  

Ačkoliv mají ženy v této profesi menší konkurenci, jejich mzda dosahuje pouze 

61,1 % mzdy mužů. Dobrá zpráva pro ženy – ženská mzda roste neúměrně se mzdou mužů. 

Jejich výše ve sledovaném období od roku 2009 do roku 2014 rostla průměrně o 1556,8 Kč, 

u mužů stoupal plat nahoru a dolů a nakonec skončil na velmi podobné částce na začátku 

i konce sledovaného období. Důsledkem toho se podíl průměrné hrubé měsíční mzdy žen 

k mužům zvyšuje, jak popisuje graf č. 3.4. 

Graf č. 3.4:. Průměrná hrubá měsíční mzda zákonodárců a řídících pracovníků v letech 2009–

2014 (v Kč) 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

Dalším pohled na genderovou statistiku udává mzdová klasifikace dle sektorů. 

V každé ekonomice existují tři sektory: primární – zemědělství, sekundární – průmysl, 
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terciární – služby. Tyto ekonomické sektory se dělí do odvětví dle klasifikace ekonomických 

sektorů podle metodiky OSN – ISIC. Český statistický úřad, stejně jako ostatní evropské 

státy, používá metodiku NACE, u nás konkrétně CZ-NACE  (platná k 1. 1. 2008). Tyto 

ekonomické sektory vymezují zaměstnání podle charakteru činnosti a rozděleny jsou 

do následujících odvětví: A = zemědělství, D = průmysl, E-R = služby.  

Tab. č. 3.3: Rozdělení CZ - NACE 

A Zemědělství, lesnictví a rybářství K Peněžnictví a pojišťovnictví 

B Těžba nerostných surovin L Činnosti v oblasti nemovitostí 

C Zpracovatelský průmysl M 
Profesní, vědecké a technické 

činnosti 

D 
Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a 

klimatizovaného vzduchu 
N Administrativní a podpůrné činnosti 

E 
Zásobování vodou, činnosti související s 

odpady 
O 

Veřejná správa a obrana; povinné 

sociální zabezpečení 

F Stavebnictví P Vzdělávání 

G 
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 

motorových vozidel 
Q Zdravotní a sociální péče 

H Doprava a skladování R 
Kulturní, zábavní a rekreační 

činnosti 

I Ubytování, stravování a pohostinství S Ostatní činnosti 

J Informační a komunikační činnosti   

Zdroj: CZ - NACE, 2016, vlastní zpracování 

Graf č. 3.5: Mediány mezd podle CZ-NACE rok 2014 (v Kč) 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 
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 U mužů vyniká nad všemi odvětvími Peněžnictví a pojišťovnictví, kde za tento rok 

dosáhla mzda výše 47 745 Kč. Ženy v tomto oboru dosahují pouze 68 % mzdy mužů, 

konkrétně o 15 408 Kč méně za tento rok, což je nejvíce ze všech odvětví. Je zajímavé, že je 

to druhá největší mzda u žen v tomto roce, jen o pár jednotek vydělávají více v odvětví 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu. Nejméně výdělečnou 

činností je Ubytování, stravování a pohostinství, kde se finanční ohodnocení obou pohlaví 

blíží a dosahuje průměrně 12 269,5 Kč a je to společně s odvětvím Zásobování vodou, 

činnosti související s odpady ohodnocováno kladně pro ženy než pro muže v roce 2014. 

3.3     Vzdělanostní struktura 

Úroveň vzdělání je jeden z hlavních aspektů získání práce na trhu a ovlivňuje výši 

výdělku. Následující statistiky ukážou, zda mají rodiče pravdu, když tvrdí, že čím se děti 

budou více učit, tím budou mít lepší práci a vyšší výdělek. Jedno je jisté, vzdělaní lidé mají 

široké možnosti, ne jen na trhu práce. Vzdělání obyvatel také má vliv na zaměstnanost 

v každé zemi.  

Podívejme se, kolik žáků studovalo v posledních 5 školních letech na jednotlivých 

typech škol. 

Tab. č. 3.4: Počet dívek na jednotlivých typech a druzích škol  

Školní 
rok/ukazatel 

Základní 
školy 

Gymnázia 

Střední 
škola bez 
maturitní 
zkoušky 

Střední 
škola 

s maturitní 
zkouškou 

Vyšší 
odborné 

školy 

Vysoké 
školy 

2009/2010 382 748 
84 531 

 

39 298 

 

152 000 

 

107 091 

 

216 379 

 

2010/2011 381 028 
80 991 

 

37 178 

 

144 720 

 

21 455 

 

221 532 

 

2011/2012 384 212 
78 071 

 

35 500 

 

133 831 

 

20 945 

 

219 627 

 

2012/2013 391 115 
75 035 

 

34 517 

 

122 657 

 

20 639 

 

214 254 

 

2013/2014 400 894 
73 327 

 

33 785 

 

113 718 

 

20 303 

 

206 608 

 

2014/2015 414 331 72 770 33 410 108 808 19 446 194 905 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 
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Tab. č. 3.5: Počet chlapců na jednotlivých typech a druzích škol 

Školní 
rok/ukazatel 

Základní 
školy 

Gymnázia 

Střední 
škola bez 
maturitní 
zkoušky 

Střední 
škola 

s maturitní 
zkouškou 

Vyšší 
odborné 

školy 

Vysoké 
školy 

2009/2010 411 711 
59 320 

 

76 228 

 

144 883 

 

8 047 

 

172 621 

 

2010/2011 408 458 
58 075 

 

73 458 

 

138 496 

 

8 338 

 

174 458 

 

2011/2012 410 430 
56 894 

 

70 238 

 

126 686 

 

8 384 

 

172 802 

 

2012/2013 416 835 
55 978 

 

68 006 

 

114 561 

 

8 336 

 

166 775 

 

2013/2014 426 760 
55 200 

 
65 671 

107 091 

 

8 027 

 

161 298 

 

2014/2015 439 806 54 896 63 389 102 269 7 514 152 434 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování  

Údaje z tabulky číslo 3.4 a 3.5 vycházejí z MŠMT ČR a do počtu studentů vysokých 

škol nejsou zahrnuty školy Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.  

Ve všech vyobrazených školních letech studuje více žen na gymnáziu, zatímco chlapci 

si raději vybírají střední školu bez maturitní zkoušky. Ovšem těmito preferencemi nemůžeme 

brát ženy za chytřejší. Ohledně maturitní zkoušky, jsou na tom obě pohlaví velmi podobně. 

Až od stupně vyššího odborného vzdělání se počty výrazněji rozcházejí. Zde po střední škole 

odchází studovat o 40 % více dívek než chlapců, pro vysokou školu se rozhoduje o třetinu 

méně mužského pohlaví než ženského.  Jak také můžeme vidět, počet žáků u obou pohlaví 

se rok od roku snižuje. Důvodem můžou být otevřené možnosti v cizině, lidé se chtějí učit 

životem a rozvíjet jazyky. 

Co se týče vysokoškolského vzdělání, je vhodné podívat se, v jakých oborech vynikají 

pouze muži a jaké si vybírají převážně ženy.  
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Graf č. 3.6: Absolventi vysokých škol podle skupin oborů v akademickém roce 2013/2014 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování  

Ženy převládají ve všech oborech kromě prvních dvou – přírodní a technické vědy 

stále ovládají muži. Jak ukazuje graf č. 3. 6 největší rozdíl mezi pohlavími je ve výběru 

ekonomických oborů, pedagogiky a také humanitních a společenských věd, u kterých jsou 

známé nízké platy, ale vysoký zájem žen. Z těchto poznatků vyplývá, že existuje určitá 

segregace žen a mužů do určitých oborů. Od toho se může odvíjet rozdíl ženských 

a mužských průměrných hrubých měsíčních mezd. U ekonomických oborů je největší počet 

absolventů, tedy největší konkurence na trhu.   

3.3.1 Mediány mezd podle vzdělání  

Tabulka č. 3.6 naznačuje, jak vysoké mediány mezd náleží mužům a ženám dle úrovně 

jejich vzdělání v roce 2014. Obecně z grafu vychází, že alespoň za sledovaný rok platí, že čím 

vyšší úroveň dosaženého vzdělání, tím vyšší mediány mezd, jak u mužů, tak u žen. Rozhodně 

se vyplatí věnovat čas a investice do vzdělání, což se projeví v budoucích příjmech a vrátí 

se to.  
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Tab. č. 3.6: Mediány mezd mužů a žen v letech 2007–2014 dle vzdělání (v Kč) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ženy Základní a 

nedokončené 
13161  14018  14271  14271  14385  14177 14466 14762 

Střední bez 

maturity 
14196  15130  15156  15156  15025  15201 15308 15708 

Střední s 

maturitou 
20323  21416  21986  21986  21741  21839 21935 22326 

Vyšší 

odborné a 

bakalářské 
22117  23436  24161  24161  24631  24343 24354 24964 

Magisterské 

a vyšší 
27379  28459  29035  29035  30164  28676 29114 29820 

Muži Základní a 

nedokončené 
17190  18351  18396  18396  17742  17961 18438 18628 

Střední bez 

maturity 
20172  21576  21468  21468  20518  21009 21290 21806 

Střední s 

maturitou 
25182  26827  26940  26940  25481  25739 26025 26645 

Vyšší 

odborné a 

bakalářské 
28864  30628  31536  31536  30274  30549 30732 31237 

Magisterské 

a vyšší 
36635  38970  40041  40041  37539  37695 38518 39220 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

Z tabulky jednoznačně vyplývá, že muži mají vyšší mzdy ve všech sledovaných 

obdobích nezávisle na úrovni vzdělání. Největší rozdíl finančního ohodnocení mezi muži 

a ženami nastává po vystudování magisterského a vyššího vzdělání, kdy průměrně v těchto 

letech dosahuje rozdíl až 9622 Kč. Nejblíže se k sobě mzdy opačného pohlaví přibližují 

se středoškolským vzděláním s maturitou, kde je rozdíl nejmenší „pouze“ 4528 Kč. Průměrně 

ženy vydělávají v tomto období 83 % k mužům. Všechny mzdy mají rostoucí tendenci 

s časem, největší nárůst oproti roku 2007 je ve vyšších odborných a vysokoškolských 

vzdělání. 
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Jelikož má vzdělání důležitý vliv na zaměstnanost v zemích, vydala Evropská rada 

v roce 2010 strategii pro růst a zaměstnanost Evropa 2020. Ta navázala na dřívější 

Lisabonskou strategii. Jeden z úkolů této strategie je zamezení předčasného ukončení školní 

docházky u osob ve věku 18–24 let pod 10 %. Česká republika patří mezi přednější státy, 

které mají jedny z nejlepší výsledků a to 5,5 % při průměrů státu EU28 z roku 2014, kdy 

hodnota dosahovala 11,2 %.  Evropská unie se také snaží o 40% podíl osob s vysokoškolským 

vzděláním, kterým je mezi 30 až 34. Česká republika tento cíl zatím nesplňuje. (EUROPA, 

2014) 

3.4     Vývoj míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti 

Další ukazatel, který má vliv na ženskou populaci na trhu práce, je vývoj míry 

nezaměstnanosti ve věkové kategorii 15–64 let, který se počítá jako podíl nezaměstnaných 

osob k celkové sumě zaměstnaných a nezaměstnaných (pracovní síla). Také míra 

zaměstnanosti a ta je uvedena jako podíl zaměstnaných osob ve věku 15–64 let a počtu všech 

osob 15 let a starších. Pro připomenutí, nezaměstnaný je ten, který nemá ve sledovaném 

období placené zaměstnání, práci si aktivně hledá a je schopen nastoupit do práce nejpozději 

do 14 dnů, jedná se o osoby od věkové hranice 15 a více. Ten kdo do této skupiny nezapadá, 

je buď zaměstnaný, nebo ekonomicky neaktivní.  

Tab. č. 3.7: Počet nezaměstnaných mužů a žen ve věku 15–64 v roce 2005–2014 (v tis.) 

Rok Počet nezaměstnaných 15-64letých 

Muži Ženy Celkem 

2005 184,9 222,1 407,4 

2006 167,6 201,3 368,9 

2007 123,6 152,4 276,1 

2008 101,9 127,0 228,7 

2009 175,5 177,5 353,1 

2010 190,2 191,9 382,4 

2011 170,9 178,4 349,4 

2012 176,7 187,7 364,5 

2013 173,9 192,8 366,7 

2014 150,7 171,9 322,5 

Zdroj: ČSÚ 2016, vlastní zpracování 

Jak je vyobrazeno v tabulce č. 3.7 vyšší počet nezaměstnaných osob se nachází mezi 

ženským obyvatelstvem v celém sledovaném období. Rok 2009 je jediný, kdy se počty 

nezaměstnaných mužů a žen téměř vyrovnaly.  
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Graf č. 3.7: Míra zaměstnanosti žen a mužů v letech 2007–2014 (v %) 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

Míra zaměstnanosti si po roce 2008 udržuje podobné tempo, které se pohybuje kolem 

46 % u žen a 64% u mužů. Nejsou zde žádné výkyvy a v posledním sledovaném roce má míra 

zaměstnanosti rostoucí tendenci. Zajímalo mě, v kterých krajích je nejvyšší počet 

zaměstnaných mužů a žen. Výsledky vychází z let 2009–2014. V průměru za toto období není 

překvapením, že u obou pohlaví je nejvíce pracujících v hlavním městě, na druhém místě je 

Středočeský kraj a s nejmenším počtem vede Karlovarský kraj, kde zaměstnaných není ani 

100 tis, je to způsobeno tím, že tento kraj je nejméně lidnatý, což ukazuje graf č. 3.8, kde je 

uveden průměrný počet obyvatel v těchto letech v jednotlivých krajích. 

Graf č. 3.8: Průměrný počet obyvatel v jednotlivých krajích za rok 2009–2014 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování  
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Graf č. 3.9: Míra nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti žen a mužů v letech 2007–

2014 (v %) 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

Graf č. 3.9 jednoznačně vystihuje nárůst míry nezaměstnanosti po roce 2008 spojený 

s hospodářskou krizí. Nejvyšší dosažená míra představovala 8,5 % v roce 2010 u žen 

a u mužů hodnota dosahovala 6,4 %. Po roce 2013 míra klesá v důsledcích vzpamatování se 

země z krize, celkově se zlepšily podmínky na trhu práce. Co se týče vývoje míry 

nezaměstnanosti má velmi podobný průběh u obou pohlaví, ale ženy v průměru za sledované 

období dosahují o 2,2 p. b. méně. Důvodem těchto odchylek je uváděna neochota 

zaměstnavatelů přijímat ženy na určité pozice, dávají přednost mužům, neboť nechtějí navázat 

pracovní poměr s ženami s dětmi. Pokud si firma nevede dobře a je nutné propouštění je 

samozřejmé, že ženy dostávají přednost.  Muži jsou prostě u zaměstnavatelů viděni lépe, je 

počítáno s větší praxí, neboť ženy jsou ty, které zůstávají doma s dítětem. V roce 2014 

o rodinu pečovalo 318 900 žen a pouhých 2 100 mužů bylo v domácnosti. Například v roku 

mého narození 1993, se o své potomky staralo dokonce 360 000 žen a i mužů bylo převážně 

více než v posledních letech, a to 8 100. (ČSÚ, 2016)  
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Graf č. 3.10: Míra nezaměstnanosti žen podle vzdělání 2005–2014 (v %) 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

Tento graf je zaměřen pouze na ženskou populaci a jednoznačně z něho vyplývá, že 

s úrovní vyššího vzdělání klesá míra nezaměstnanosti.  Největší výkyvy se vyskytují 

u základního a žádného vzdělání, který dosáhl svého maxima v roce 2012 s mírou 

nezaměstnanosti 25,9 % a minima v roce 2008 s hodnotou 18,4 %. Oproti nejvyšší míře 

u středního vzdělání bez maturity je rozdíl o 5,5 p. b. Mezi těmito vzděláními je největší 

rozdíl míry nezaměstnanosti. Po dokončení střední školy s maturitou se po roce 2009 

výsledky udržují na podobné míře a nejsou žádné viditelné výkyvy. To samé po absolvování 

vysoké školy, kde mají ženy nejvyšší možnost uchycení na pracovním trhu. 

Graf č. 3.11: Průměrná míra nezaměstnanosti za rok 2006–2014 u mužů a žen podle věkové 

skupiny (v %) 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 
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Co se týče věkové struktury, kterou vyobrazuje graf č. 3.11 u mužů a žen je nejvíce 

nezaměstnaností ohrožená skupina náctiletých. Zde se hodnota u obou pohlaví velmi blíží, 

v průměru za sledované období 2005–2014 dosahuje míra nezaměstnanosti u žen přes 37 % 

a u mužů téměř 35 %. Do 24 let se míra snižuje, ale je také ještě vysoká kolem 13 % u obou 

pohlaví. Po těchto letech začínají rozdíly u mužů a žen. U žen ve věkovém rozmezí 30–34 let 

je hodnota míry nezaměstnanosti skoro 10%, zatímco u mužů jen 4%. Jedná se o roky, kde je 

tento rozdíl nejvýraznější. Jak už bylo výše zmíněné, jeden z hlavních důvodů je zakládání 

rodiny a  starost o domácnost.  

Graf č. 3.12: Živě narození podle věku žen v letech 2005–2014 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

Tento graf č. 3.12 nám trochu přiblíží situaci, jak se mění v období od roku 2005–2014 

věk žen, které počaly živé dítě. Počet narozených dětí u matek mladších 20 let se nepatrně 

snižuje. Může to být zapříčiněno lepší dostupností ochrany před početím, v dnešní době jsou 

tyto prostředky dostupné pro každého. Také větší snahou dále studovat a vybudovat si kariéru, 

mnoho žen chce své dítě přivést do zajištěné domácnosti a v dnešní době finančních krizí je 

hlavně u mladých jeden z hlavních důvodů nikam nepospíchat. Lidé chtějí cestovat a 

poznávat, ale vše má své klady a mínusy, s pozdějším věkem přichází i větší zdravotní 

problémy, i když v dnešní době jde zdravotnictví nahoru, stále je známé, že nejvhodnější 

matky dle lékařů jsou kolem 25 let, maximálně do 32. Právě v těchto nejvhodnějších letech 

k oplodnění se počet živě narozených snižuje a roste u matek starších 40 let a dokonce roste 

počet dětí, které se narodily matkám v letech 40–49. Z jakých důvodů se tohle děje, vědí 
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opravdu jen sami rodiče, ale výhodami může být větší zkušenost starších a vyspělejších žen a 

větší ekonomická zdatnost. 

3.5     Rešerše empirické literatury 

Filipová a Pytliková (2012) říká, že ve dvacátém století se zlepšilo ekonomické 

postavení žen v důsledku změn společenských norem, ženám se zvýšil přístup 

k vysokoškolskému vzdělání, snížila se genderová diskriminace a profesní segregace. Ženy 

se také díky technologickým změnám vymanily z tradičního zařazení hospodyněk 

v domácnosti. Pokrok v technologii jim usnadnil přístup k zaměstnání ve větším počtu. 

(Greenwood a Seshadri, 2005).  

I přes toto zlepšení existují stále výrazné rozdíly mezi muži a ženami na trhu práce.  

Jak bylo několikrát v této kapitole zmíněno a ukázáno na statistických grafech, ženy 

se na trhu práce nejčastěji potýkají s problémem nezaměstnanosti spojené příchodem 

s mateřskou/rodičovskou dovolenou a nedostatečným zastoupením žen na vyšších řídících 

pozicích.  

To má souvislost s problematikou skleněných stropů, což zmiňuje jako jednu z dalších 

negativ v ženské pracovní kariéře Pytliková (2014), V této studii jsou ženy prezentovány jako 

důležitý článek na trhu práce, avšak s nedostatečnou možností hlídání svých potomků jsou 

nuceny zůstat dlouhou dobu mimo svou pracovní kariéru.  V publikaci je zmíněn výzkum 

firmy McKinsey & Company
1
, kde výsledky ukazovaly jednoznačné „pro“ zaměstnávání žen 

do vedení. Ukázalo se, že manažerky mají kladný vztah k vyšším ziskům a firmy vykazují 

lepší schopnosti v organizaci než ve firmách, kde je absence žen. S tvrzením, že ženy jsou 

cenné pracovní síly a je třeba snížit nerovnost žen a mužů souhlasí i Filipová 

a Pytliková (2012), dle nich by to mohlo prospět ne jen zaměstnavatelům a zaměstnancům, 

ale i celé společnosti. Ve své publikaci uvádí studie, ze kterých vychází, že ženy mají kladný 

vztah na podniky především v zisku, inovacích a kreativitě. (Adler 2001, Adams a Ferreira 

2009) 

V jedné z prací Jurajdy a Paligorové (2006) bylo zjištěno, že v letech 2000–2004 

se ženy na pozicích vrcholového managementu ve firmách s více než 250 pracujícími 

pohybovaly pouze v 6 %. Kolem 25–33 % zastávají funkci nižších manažerek.  

                                                           
1
 McKinsey&Company: Women Matter – gender diversity, a corporate performance driver. 
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Co se týče nediskriminace matek, tomu se ve stejnojmenné práci věnuje Pytliková 

(2014), která v rámci projektu „JSME V TOM SPOLU“ sepsala publikaci Plynulá kariéra 

aneb nediskriminace matek. Zde uvádí důvody odlišného zacházení na pracovním trhu s muži 

a ženami. Jedny z hlavních příčin sleduje právě ve spojení narození a výchovy dítěte. Žena je 

ve větší míře ta, které na dlouhé období odejde na rodičovskou dovolenou a nemá možnost 

se pracovně dále v tomto období rozvíjet. Východiskem z této situace spatřuje Pytliková 

(2014) v zařízeních pečujících o děti, které by matkám pomáhaly také s využitím flexibilních 

podob práce. Problémem je, že v naší republice jsou obě formy těžko dostupně.  

Kalíšková a Munich (2012) se konkrétně věnovali velikosti míry zaměstnanosti žen. 

Dle statistik uvedli, že nejmenší míra zaměstnanosti v roce 2007 byla kolem 20 % u matek 

s dětmi mladšími 3 roky. Tedy věk nejmladšího dítěte má velký vliv na úspěch ženy 

na pracovním trhu. Míra zaměstnanosti a počet odpracovaných hodin roste společně 

se stárnutím potomků. Také ve věkové skupině bezdětných žen do 26 let byla změřena míra 

zaměstnanosti. Tento fakt zdůvodnili zvýšenou dobou studování a pozdějším příchodem 

na pracovní trh, což platí pro ženské i mužské pohlaví.  
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4 Dotazníkové šetření 

V následující části dotazník doplní statistické šetření z druhé kapitoly o názory 

a zkušenosti široké veřejnosti. Šetření se zaměřuje na genderové nerovnosti a diskriminaci 

a pohled na muže a ženy v souvislosti s domácností, jejím zabezpečování a chováním o dítě.  

Šetření probíhalo v dubnu 2016 a celkově se zúčastnilo 100 respondentů.  50 osob 

odpovídalo pomocí internetu a druhá polovina osobních kontaktem, kde jsem rozdala 

dotazníky v mém okruhu přátel, rodiny, spolupracovníků a známých v okolí. Většina 

dotazovaných pochází z Moravskoslezského kraje nebo zde studuje a žije.  

Cílem tohoto dotazníku bylo zjištění, kolik lidí zná pojem gender, ví, co znamená 

a uvědomuje si, že negativní zkušenosti na trhu práce spojené s touto problematikou lze 

označit jako diskriminaci. Také zjištění, jak se různí názory lidí dle věku na jednotlivé podané 

otázky. 

4.1     Interpretace výsledků 

 V této kapitole budou jednotlivé odpovědi zaznamenány pomocí grafů a tabulek. 

OTÁZKA 1: Jakého jste pohlaví? 

Počet žen, které zodpověděly na všechny otázky, převyšuje o polovinu počet mužů. 

Žen odpovídající na otázky je 67 a opačného pohlaví pouhých 33. Došlo k několika 

odmítnutím ze strany mužů, kteří se obhajovali tvrzením, že na takové věci nemají čas. Šlo 

poznat, že ženy jsou nakloněnější k šetřením, které se konají mezi veřejností, nevadí jim 

vyjadřovat své názory a přiznat i špatné zkušenosti. 

Graf č. 4.1: Pohlaví respondentů 

                      

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
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OTÁZKA 2: Do jaké věkové skupiny spadáte? 

Nejvíce osob vstřícných k vyplnění dotazníků bylo mezi osobami v rozmezí let 20–29. 

Je to způsobeno šetřením pomocí internetu, kde se pohybuje o mnoho více osob mladších. Do 

této věkové kategorie spadá 18 mužů a 48 žen. Nejméně dotazovaných osob je ve věku 50–59 

let a nad 60 let, kde v každé kategorii je jeden zástupce mužského a jeden ženského pohlaví. 

Odpovědi na dané otázky budou dle názorů 10 mužů a 6 žen od 30 do 39 let, což je jediná 

věková skupina, v které se vyskytuje více mužů než žen. Do rozmezí let 40–49 patří 9 žen a 

6 mužů. Jak vypadá celková procentuální účast v jednotlivých věkových skupinách, ukazuje 

graf č. 4.2. V tabulce č. 4.1 je rozdělení dle pohlaví. 

Graf č. 4.2: Věková struktura respondentů 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Tab. č. 4.1: Počet mužů a žen podle věkové struktury 

Věková skupina Muži Ženy 

Méně než 20 0 5 

20–29 18 48 

30–39 7 3 

40–49 6 9 

50–59 1 1 

60 + 1 1 

Celkem 33 67 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

OTÁZKA 3: Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Třetí otázka dotazníku se zaměřovala na vzdělanost zúčastněných. Celkovým 

překvapením bylo, že skoro 50 % mělo vystudovanou vysokou školu. V této skupině 

převažují ženy nad muži o 16 dotazovaných. Žádná osoba neměla vyšší odborné vzdělání. Co 

se týče výběru po základní škole, na středním odborném učilišti se vyučilo 11 lidí a 37 
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ukončilo školu s maturitní zkouškou. Respondenti, kteří mají výuční list, představují 5 osob 

mužského pohlaví a 6 osob ženského. Osoby se základním vzděláním jsou 4 dívky, které ještě 

nedosáhly 20 let, muži tohoto vzdělání nejsou zastoupeni. Větší vypovídací schopnost má 

přepočtení výsledků na procenta vzhledem k nerovnoměrnému celkovému počtu mužů a 

celkovému počtu žen.  

Graf č. 4.3: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů  

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

OTÁZKA 4: Jaký je Váš současný stav? 

Tab. č. 4.2: Současný stav respondentů 

 Muži Ženy 

Student 8 35 

Zaměstnanec 24 32 

OSVČ 5 2 

Nezaměstnaný 1 3 

Na mateřské 

(rodičovské) 

dovolené 

1 1 

Důchodce 0 1 

Student i 

zaměstnanec 

2 6 

Student, 

zaměstnanec i OSVČ 

1 0 

Zaměstnanec i 

OSVČ 

1  

Student i OSVČ 0 1 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Graf č. 4. 4 popisuje procentuální výsledek současného stavu dotazovaných mužů 

a žen. Procenta jsou vypočtena z celkového počtu respondentů a respondentek. Největší 
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zastoupení u obou pohlaví představovali zaměstnanci a to kolem 75 %. Na otázky 

zodpovědělo přes polovinu studentek a 25 % studentů. Čtvrtina mužů pracovala jako OSVČ, 

z celkového počtu žen uvedlo OSVČ 3 %. Nezaměstnaných osob, kterých se zúčastnilo 

dotazníků, byl jeden z mužského pohlaví a tři z opačného.  Zastoupení rodičů na mateřské 

dovolené představoval z každého pohlaví jeden člověk a pouze jedna důchodkyně byla 

schopná odpovědět na otázky. U této otázky byla možnost uvedení více odpovědí, které 

několik respondentů využilo. Osob, které současně studují i pracují je osm, 6 žen a 2 muži, 

jeden muž uvedl tři možnost – student, zaměstnanec a OSVČ. Další žena pracující jako 

OSVČ zaznačila i možnost zaměstnance a druhá při této možnosti i studuje. 

Graf č. 4. 4: Současný stav respondentů 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Při zjišťovaní, kolik studujících si přivydělává, jsem narazila na nevýhody dotazování 

osob internetovým způsobem. Někteří studenti uvedli, že jsou i zaměstnanci, zatímco někteří 

zaznamenali pouze možnost studentů a dále vyplňovali, v jakém odvětví pracují na částečný 

úvazek.  

OTÁZKA 5: Pokud pracujete, v jakém odvětví? Dle klasifikace CZ-NACE. 

Následující graf přiblíží, jaké odvětví převládá u dotazovaných mužů a jaké u žen. Jak 

jednoznačné vyplývá z grafu, ženy pracují ve velké většině v administrativě, což i u tohoto 

vzorku potvrzuje výše zmíněné statistiky, že ženy raději volí práci v ekonomických 

činnostech.  Dalším výrazným odvětvím je ubytování, stravování a pohostinství, kde 

z dotazníků vyplývá, že je časté odvětví, které vyhledávají studentky jako přivýdělek 
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ke svému studiu, jako servírky či pomocné práce v kuchyni či na recepcích. Mužská část 

se věnuje nejvíce profesní, vědecké a technické činnosti, zatímco vyučení muži, ale i ženy 

pracují ve zpracovatelském průmyslu. Z této otázky vyplývá, že pouze osoby 

s vysokoškolským vzděláním a pár jedinců se středoškolským vzděláním s maturitou dosahují 

na takové obory jako je peněžnictví, IT nebo práce s nemovitostmi.  

Graf č. 4. 5: Zastoupení respondentů v jednotlivých odvětvích dle CZ - NACE 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

OTÁZKA 6: Odpovídá Vaše zaměstnání oboru Vašeho studia? 

Šestá otázka se zajímala o podobnost vystudovaného oboru se současným 

zaměstnáním. Z celkových sto dotazovaných ani ne polovina potvrdila, že úplně nebo 

převážně se shodují tyto obory, konkrétně 42 osob. 36 zaměstnanců se minulo svému oboru 

a 24 je nepracujících. Pokud vezmeme v úvahu pouze zaměstnané ženy, v procentuálním 

vyjádření pracuje více skoro polovina (49 %) v jiném než ve vystudovaném oboru, u mužů 

se shoduje momentální zaměstnání s vystudovaným oborem v 62 %. Jedním z důvodu může 

být právě diskriminace žen, nemají mnohdy možnost uplatnit se v oboru, v kterém si přejí 

a musí přijmout jakékoliv nabízené místo.  

OTÁZKA 7: Na jaký úvazek pracujete? 

Sedmá otázka navazovala na předchozí otázky zaměřující se na povolání a dotazovala 

se kolik lidí z vykonávajících nějakou práci má sepsanou smlouvu na částečný úvazek a kolik 

na plný. 24 lidí ze sta dotazovaných nepracuje, z toho jsou 4 muži. Mezi pracujícími muži 
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na částečný úvazek jsou všichni zároveň studenti. U žen je 14 % z celkového počtu 

pracujících na částečný úvazek nestudující. 

OTÁZKA 8: Jaký je Váš hrubý měsíční příjem? 

Osmá otázka se dotazovala na velikost hrubého měsíčního příjmu. V grafu č. 4. 7 je uvedena 

pouze mzda respondentů pracujících na plný úvazek, podle jejich vystudované školy.   

Tab. č. 4. 3: Velikost mzdy podle vzdělání – muži  

Muži Do 10 
tis. 

10 – 
15 tis. 

15 – 
20 tis. 

20 – 
25 tis. 

25 – 
30 tis. 

nad 30 
tis. 

Nechci 
uvádět 

SOU  2 1    2 

SOŠ   1 2 2 2  

VŠ 1  1 1 2 7 1 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Tab. č. 4. 4: Velikost mzdy podle vzdělání – ženy 

Ženy Do 10 
tis. 

10 – 
15 tis. 

15 – 
20 tis. 

20 – 
25 tis. 

25 – 
30 tis. 

nad 30 
tis. 

Nechci 
uvádět 

SOU  2  2     

SOŠ  6 3     

VŠ 1 2 3 3 1 2 1 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Graf č. 4.6: Výše mzdy podle vzdělání 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Čtyři dívky mají nejvyšší dosažené základní vzdělání a jsou ještě studentkami, 2 z nich 

si přivydělávají a za brigádu dostávají maximálně 10 tisíc. 6 žen má výuční list, z toho je 

jedna nezaměstnaná. 25 žen uvedlo středoškolské vzdělání s maturitou, 1 je nezaměstnaná, 1 

na mateřské dovolené, 1 důchodkyně, 5 studentek, které nepracují, 8 studentek 
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si přivydělává  – 1 uvedla na plný úvazek, 9 je zaměstnaných na plný úvazek. 32 žen 

s vysokoškolským titulem se zúčastnilo dotazníku. 1 je nezaměstnaná, 18 je studentek, z toho 

8 nepracuje, jedna je zároveň i OSVČ a 13 je zaměstnaných, jedna z pracujících plus OSVČ. 

Pokud vezmeme v úvahu pouze finanční ohodnocení za práci na plný úvazek, tak 

nejvyšší rozdíl se vyskytuje v nejvyšší uvedené mzdě nad 30 tisíc. Z celkových zúčastněných 

žen tuto mzdu má pouze necelých 8 %, zatímco u mužů je to 36 %. Nejčastější částka, kterou 

respondentky uvedly je 10–15 tisíc z 38,5 %. Graf č. 4. 7 ukazuje viditelnou nerovnost 

v příjmech mužů a žen, což se shoduje se statistickým šetřením předešlé kapitoly. Ženy jsou 

jednoznačně méně finančně hodnoceny v zaměstnání než muži. 

Graf č. 4.7: Výše mezd u mužů a žen 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

OTÁZKA 9: Označte tři nejdůležitější atributy při výběru povolání 

Jedna z otázek směřovala na nejčastější důvody výběru povolání. Jaké hlavní znaky 

ovlivňují zájem o práce, na co se dotazovaní nejčastěji zaměřují. Úkol zněl o zaznačení tří 

odpovědí, což nesplnila většina dotázaných. Z výsledků, které mi byly poskytnuty, vzešel graf 

č. 4. 8. 
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Graf č. 4. 8: Důvody výběru povolání 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Nejvíce odpovědí se týkalo velikosti mezd. Je to jeden z hlavních činitelů, který má 

vliv na výběr povolání. Důležitější než určitý kariérní postup, si lidé raději vybírají práci, kde 

je příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv. A jako poslední je zajímá, zda se jedná 

o práci ve vystudovaném oboru a zda jsou možné určité výhodné pracovní podmínky. Jde 

vidět, že lidé se kvůli práci velmi přizpůsobí. Nejméně důležité pro ně je, zda by musely 

za prací dojíždět, výběr možnosti, zda je pro ně důležité blízkost bydliště, byla odpověď 

zaznamenána nejméně. V této otázce byla možnost i vlastního názoru, respondenti mohly 

uvést jiné pro ně důležité znaky, které jsou pro ně hlavní při zájmu o určitou práci. Nejvíce 

se mi líbila odpověď, že práce musí člověka naplňovat a člověk musí pociťovat radost 

při výkonu povolání. Pro někoho bylo důležité, aby v práci dostával stravenky, aby ho práce 

bavila a aby pracoval s mladými.   

OTÁZKA 10: Jste spokojeni se svou prací? 

Tato otázka nebyla konkrétně k tématu, ale dotazovala se, jestli jsou osoby spokojené 

ve svém zaměstnání. Z výzkumu vychází, že ve svém zaměstnání jsou ve větší většině 

spokojenější muži. Ženy převažují v odpovědi, že časem uvažují o změně zaměstnání. To 

může souvislost s jejich finančním ohodnocením, přístupem v práci nebo také je nebaví 

vykonávat práci v daném odvětví.  
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Graf č. 4. 9: Spokojenost v zaměstnání 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Touto otázkou končí všeobecná část zajímající se o charakteristiku respondentů 

a dotazník se začíná věnovat diskriminaci, ze začátku v širokém pojetí. 

OTÁZKA 11: Z jakého důvodu si myslíte, že jsou osoby na trhu práce nejčastěji 

diskriminovány? 

Na dotaz ohledně nejčastějšího důvodu diskriminace si vybralo z 6 možností 

odpovědi: věk, rasa, pohlaví, sexuální orientace, náboženství a zdravotní postižení 81 osob. 

Rozdělení dle nejčastějších odpovědí viz graf č. 4.10. Z 18 osob, jejichž odezva zněla pohlaví, 

byli jen 3 muži, zbytek ženy.  

Graf č. 4.10: Nejčastější důvod diskriminace 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
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Eventualitou bylo uvést jiný důvod, na který naráží diskriminované osoby na trhu 

práce. Jedna z žen uvedla, že „nemají známosti jako jiní uchazeči“. S tímto výrokem 

souhlasím, že nastává určité znevýhodnění vůči ostatním osobám žádajícím o práci, ale nelze 

to považovat za diskriminační prvek. Tato skutečnost ovlivňuje zaměstnavatele ve výběru, ale 

v dnešní době jsou na velký počet míst dosazováni rodinní příslušníci či známí. Jedna 

z odpovědí v poslední možnosti jiné, zahrnovala věk, rasu, pohlaví a sexuální orientaci. 

Odpovídající si asi nemohl vybrat, proto zvolil tuto metodu, jelikož bylo možné vybrat 

si pouze jednu odpověď pro respondenty tu nejvíce převažující. Další smíšená odpověď 

obsahovala důvody: věk a pohlaví. Muž ze skupiny 30–39 letých uvedl velmi zajímavou 

odpověď. Dle jeho jsou lidé diskriminování, neboť nejsou informování, nemají dostatečné 

vzdělání a etickou výchovu jak ze strany zaměstnance, tak nadřízeného. Jedna studentka 

si myslí, že diskriminace na trhu práce je z důvodu špatného zdravotního stavu, 

nevyhovujícího vzhledu a být absolventem. Což člověk nemůže brát negativně, že například 

místo čerstvého absolventa zvolí na místo jinou osobu s praxí. Existuje plno osob, které 

se musely „bít“ o praxi, aby se dostali na úroveň těch, kteří před nimi dostávali přednost. 

Zaměstnanec, student a OSVČ v jednom uvedl, že lidé jsou diskriminováni, neboť mají 

nulové vzdělání a schopnosti při obrovských nárocích na mzdu. Dle mého je každého volba, 

jakého vzdělání chce dosáhnout, i když všichni nemají stejnou možnost studování. Dvě 

z reakcí jako důvod diskriminace byl uveden vzrůst a jedna se týkala zkušeností. Ano, je 

možné, že do některých určitých odvětví je důležité, aby byl člověk například vysoký a proto 

mají menší lidé nižší šanci, ale to se odvíjí od povahy zaměstnání.  

OTÁZKA 12: Souhlasíte s výrokem, že ženy a muži mají dnes rovné postavení na trhu 

práce? 

Cílem dotazníku bylo zjistit veřejný pohled na diskriminaci žen a mužů. Proto 

se dvanáctá otázka dotazovala jednotlivců, zda souhlasí s výrokem, že mají dnes obě pohlaví 

rovné postavení na trhu práce. Na výběr měli ze tří možností: ano; ne, ale měli by mít; ne, 

ani by mít neměli.  Procentuální vyjádření jednotlivých odpovědí ukazuje následující graf 

č. 4.11. Převážná většina žen si nemyslí, že mají stejné postavení na trhu práce jako muži, 

tento počet se blíží třem čtvrtinám. Mužů je o polovinu méně, je možné, že si neuvědomují 

ztíženou situaci žen na trhu práce. Skoro 50 % mužů z celkového počtu 33 dotazovaných 

a 19 % žen si myslí, že postavení žen a mužů je na stejné úrovni. S poslední možností 

souhlasí jedna žena a pět mužů, v procentech je to 1,5 % a 15,1 %.  
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Graf č. 4. 11: Rovné postavení mužů a žen na trhu práce 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

OTÁZKA 13: Myslíte si, že jste nebo byste byli stejně finančně ohodnoceni za stejnou 

práci jako kolega opačného pohlaví? 

Předešlá otázka se týkala všeobecné populace a tato následující se zaměřila pouze 

na osobní zkušenost či názor představení si dané situace. Pokud by daný člověk pracoval, zda 

by byl ohodnocen za stejnou práci stejně jako kolega opačného pohlaví. Odpovědi se vztahují 

opět na rozdíl reakcí u mužů a žen. O zanedbatelné množství si muži myslí, že by byli 

ohodnoceni více než ženy. U žen se tato odpověď vyskytla v 3 %, což představuje 

1 respondentku, která pracuje v odvětví velkoobchodu a získává plat 10–15 tis. Kč. 

Převažující procento mužů si myslí, že by dostali stejnou mzdu, zatímco ženy jsou ty, které 

se podceňují a počítají nebo se nachází v situaci, že jsou ohodnocení menším finančním 

ohodnocením než kolega provozující shodnou práci. Opět z dat vychází, že muži mají odlišné 

vnímání než ženy. Při nedostatečné informovanosti žijí muži v představách, že s ženami je 

zacházeno na stejné úrovni a jsou ohodnoceny ve stejné výši. 
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Graf č. 4. 12: Stejné finanční ohodnocení jako kolega opačného pohlaví 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

OTÁZKA 14: Znáte pojem genderová diskriminace? 

Od čtrnácté otázky konečně nastává část týkající se konkrétně genderové diskriminace. 

První vstupní otázka této „kapitoly“ uvádí znalost tohoto pojmu.  Z celkového počtu 67 žen, 

zná pojem 46, 16 tento cizí název nikdy neslyšelo a neví, co si pod tím představit a zbytek 

sice pojmenování zná, ale neví, co znamená. U mužů je s vysvětlením pojmu obeznámeno 

22 jedinců, 3 ho neznají a 8 o něm pouze slyšelo. Procentuální znalost udává graf č. 4. 13. 

Graf č. 4. 13: Znalost pojmu genderová diskriminace 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

63,63 % mužů, kteří znají význam tohoto slova, mají dostudovanou vysokou školu. 

Tedy je možné, že se s tím pojmem seznámili na škole. U žen je taky více jak polovina 

s vysokoškolským vzděláním. 
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OTÁZKA 15: Domníváte se, že jste se někdy setkali s genderovou diskriminací 

(znevýhodnění osoby na základě pohlaví) osobně nebo znáte někoho ve Vašem okolí? 

Následující dotaz směřoval k osobním zkušenostem respondentů s genderovou 

diskriminací, zda se někdy sami stali obětí nebo někoho znají, kdo byl znevýhodněn na trhu 

práce na základě pohlaví. 

Graf č. 4. 14: Zkušenost s genderovou diskriminací 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracován 

Zkušenosti s genderovou diskriminací uvedlo 5 žen a 1 muž, který uvedl, že měl 

problém při žádosti o práce, jelikož na některé pozice chtějí jen ženy, například u pozic 

servírek, barmanek, uklízeček a recepčních.  

OTÁZKA 16: Pokud ano, řešil/a jste to nějakým způsobem tento problém? 

Na další dotazovanou otázku týkající se způsobu řešení, pouze jedna žena uvedla, jak 

se v dané situaci bránila. Její přesná odpověď zní: „Pokaždé různými neextrémními způsoby 

(nesouhlasem, odchodem). Výsledek bez valného úspěchu.“ 

OTÁZKA 17: Pokud ano, jakou formu mělo znevýhodnění diskriminované osoby? 

Záležitost na to navazující, zjišťovala, jakou formu mělo znevýhodnění 

diskriminované osoby. Graf č. 4.15 udává, kolik osob označilo jednotlivé odpovědi. 

Nejčastější reakce zněla, že se osobně nebo někdo známý setkal s diskriminací při žádosti 

o práci. V tomto případě je důležité znát další souvislosti odmítnutí dotyčného, zda měl muž 

větší kvalifikaci či praxi nemůžeme to označit za diskriminaci. Je možné, že se žadatelka 

o práci setkala se zaměstnavatelem s nějakými předsudky proti ženám. Jako druhý 

nejzávažnější problém uvedli, že měli menší možnost povýšení, dalším důvodem byla mzdová 

diskriminace a nerovné zacházení na pracovišti. Tři osoby vyjádřili své odlišné názory, kdy 

zmínili, že znají diskriminovanou ženu, která šla na mateřskou dovolenou, dále konkrétně 
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jedna žena měla problém při prodloužení smlouvy, kdy dali přednost muži, a jedna osoba 

vyplnila, že se setkala se všemi formami diskriminace, přesněji někdo známý z jejího okolí.  

Graf č. 4. 15: Formy diskriminace  

   

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

OTÁZKA 18: jaké pohlaví zastávají převážně Vaši nejvyšší vedoucí? 

V souvislosti s předešlou kapitolou věnující se statistickým údajům především z ČSÚ, 

kde se část zajímala i o rozdíl mezi ženami a muži ve vedoucích pozicích jedna z otázek 

dotazníku spěje k vyhodnocení, kolika z dotazovaných šéfuje muž či žena. Přesně dle mých 

očekávání měli velkou převahu muži z tří čtvrtin a ženu jako nejvyšší vedoucí uvedla jedna 

čtvrtina. Tyhle výsledky se shodují se statistickými daty, kdy ženy nejsou ve velké míře 

zastoupeny na vyšších vedoucích funkcích.  

OTÁZKA 19: Je Váš příjem větší než Vašeho partnera? 

Devatenáctá otázka byl trochu osobní, zajímala se, zda je příjem respondenta větší 

než partnera či partnerky, výsledky jsou hodně subjektivní, jelikož už jsem nezjišťovala 

vzdělání partnerů a jiné informace k tomu potřebné. Ze zaznamenaných údajů vychází graf 

č. 4. 16. Více jak polovina mužů žije s partnerkou, která má menší plat než on. Přitom 

přes polovinu žen uvádí, že s partnerem vydělávají nastejno.  
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Graf č. 4. 16: Příjem partnera 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

OTÁZKA 20: Zastáváte názor, že muži by měli finančně zabezpečovat domácnost? 

Jedna z poslední otázek směřovala ke zjištění, jak jsou na tom názory dnešních lidí 

s utkvělou představou, že by domácnost měli zabezpečovat muži. 

40 % z celkového počtu si myslí, že ano, 9 %, že ne a zbývající polovina – 51 %, 

považuje za správné, kdyby zabezpečování domácnosti bylo půl na půl. Graf níže rozděluje 

názory dle odpovědi pohlaví. 

Graf č. 4.17: Zabezpečení domácnosti muži 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Dle výsledků můžeme vyčíst, že muži se zhostili své pozice zodpovědně a souhlasí 

s uvedeným tvrzením, zatímco většina žen chce být více soběstačná a chce v domácnosti 

hospodařit vyrovnaně.  
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OTÁZKA 21: Myslíte si, že pokud žena otěhotní má to negativní vliv na její kariérní 

postup? 

Další otázek se týkala názoru na ženu čekající dítě. 39,4 % mužů si myslí, že to nemá 

žádný negativní vliv na kariérní postup, u žen je to podstatně menší procento a to 10,4 %. 

Může existovat spousta mužů, kteří nevidí žádný problém s výše spojeným, například v roli 

zaměstnavatelů. Ale také je možné si z odpovědí myslet, že se nedokáží dobře vžít do žen 

a jejich překážkám na trhu práce a neuvědomují si, že jejich kariéra má menší bariéry 

než u opačného pohlaví.  

OTÁZKA 22: Jak Vy osobně zvládáte skloubit práci a rodinu? 

Předposlední otázka měla za účel „sáhnout“ účastníkům ankety do svědomí 

a odpovědět, zda zvládají skloubit práci a rodinu. V potaz nebereme označenou poslední 

variantu, která byla uvedena pro nepracující osoby a bez rodiny.  

Graf č. 4. 18: Skloubení práce a rodiny 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Variantu nezvládám ani jedno neoznačil nikdo z dotazovaných, pouze žena přiznala, 

že zanedbává práci, jednalo se konkrétně o paní na mateřské dovolené, které si jinak 

nepřidělává. Také v možnosti, kde byla rodina přesunuta na druhou kolej, odpovědělo více 

žen. Většina mužů si myslí, že zvládá obojí, je to možné. Je jich o pár procentních bodů méně 

než žen. 
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OTÁZKA 23: Jste pro, aby na mateřskou dovolenou chodili i muži? 

Poslední otázka zakončila dotazníkového šetření zjištěním, jaký pohled mají odlišného 

věku a různého postavení pohled na odchod mužů na mateřskou dovolenou.  

Dva z 33 mužů, kteří se zúčastnili ankety, přiznali, že sami na mateřské dovolené byli. 

Jeden byl vystudovaný vysokoškolák a druhý měl výuční list. Většina lidí souhlasila, nemá 

nic proti tomu, aby muži chodili na mateřskou dovolenou, otázka zní, zda by to oni sami 

dokázali praktikovat nebo si to pouze dokážou představit. Jedno tato většina dokazuje, lidé 

jsou v dnešní době otevřeni více možnostem a nesouhlasí s tím, že tyhle všechny povinnosti 

závisí jen na matkách. Konkrétní výsledky vidíme v posledním grafu č. 4.19. Největší počet 

dotazovaných osob by bral ohled na to, kdo by přinášel větší příjem do domácnosti. Tato 

odpověď zní rozumně.   

Graf č. 4. 19: Muži na mateřské dovolené 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
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5   Závěr 

 Ve shrnutí této bakalářské práce lze říci, že na trhu práce ČR existuje diskriminace 

z pohledu gender. Z několika statistik i empirických studií bylo dokázáno, že jsou ženy 

za stejnou práci finančně hodnoceni méně než jejich kolegové opačného pohlaví. Nejedná 

se pouze o mzdovou diskriminaci, ale i o segregaci z určitých profesí. Jak uvádí uvedené 

empirické studie, snížení rozdílů mezi muži a ženami na trhu práce by přispělo pozitivním 

způsobem pro většinu firem. ČR v tomto případě nevyužívá nabízený lidský kapitál 

ani praktické a vědomostní znalosti vzdělaných žen.  

 Cílem této bakalářské práce bylo zjištění, zda se genderová diskriminace na trhu práce 

v ČR vyskytuje a posoudit vývoj těchto existujících rozdílů mezi muži a ženami. Tento cíl, 

na základě rešerše teoretické i empirické literatury a deskriptivní analýzy, byl v průběhu 

jednotlivých kapitol naplněn.  

 Mnoho osob může připisovat rozdílné zacházení na trhu práce okamžitě diskriminaci. 

Pro tento chybný názor je důležité nastudování nediskriminačních faktorů, které jsou zmíněny 

hned na úvod první kapitoly. Ty vysvětlují, proč ženy nedosahují stejných finančních 

ohodnocení na trhu práce jako muži nebo stojí v pozadí při náboru na určité pracovní místo. 

První část bakalářské práce je převážně teoretická a většina dat je čerpána z děl Ehrenberga 

a Smithe. Konkrétně je z této publikace načtena teorie diskriminace, která vysvětluje příčiny 

ovlivňující zaměstnavatele, zaměstnance a zákazníky negativně rozlišovat pracující 

na základě pohlaví. Většina teoretických znalostí je doplněna o poznatky z empirických 

studií. První část je zakončena vysvětlením gender a ostatními pojmy s ním spojené. 

 Druhá kapitola bakalářské práce se především zaměřuje na vývoj genderových 

nerovností v čase. Na základě této deskriptivní analýzy, čerpající statistické údaje z Českého 

statistického úřadu, je posouzen vývoj mezi muži a ženami v určitých kategoriích. Potvrdily 

se teoretické znalosti z první kapitoly, kdy ze statistik jednoznačně vychází, že muži na trhu 

práce jsou podstatně více finančně ohodnoceni. I ve vlastním sběru dat převažuje větší mzda 

u respondentů mužského pohlaví. Také dle statistik souhlasí, že s vyšším vzděláním, lze 

očekávat vyšší příjem. Většina respondentů uvedli velikost mzdy jako nejčastější atribut 

při výběru povolání. Při zkoumání velikost mediánu mezd podle věkové skupiny bylo 

zjištěno, že největší rozdíl byl dosáhnutý v letech ovlivněných mateřstvím/rodičovstvím.  Tato 

skutečnost vychází i z mnoha studií, především byly uvedeny studie Pytlikové. Ženy jako 

matky a s tím spojený odchod na mateřskou dovolenou a následná péče, je jeden z hlavních 
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důvodů, proč jsou ženy méně finančně ohodnoceny a také pro zaměstnavatele ne tolik 

výhodné jako muži, u kterých se nemusí bát, že svou kariéru přeruší. V dotazníkovém šetření 

si pouze 10,5% žen myslí, že mateřství nemá vliv na pracovní kariéru, zatímco u mužů to je 

skoro 40%. 

 V teoretické části se zmiňovala segregace žen do zaměstnání. Také ve statistikách byly 

odvětví, kde pracovali převážně muži a kde ženy.  Ty převažovaly především ve službách 

a prodeji. Vlastní dotazníkové šetření potvrzuje statistiky, že ženy ve větší míře vykonávají 

administrativní profese nebo jsou zaměstnány v odvětví ubytování, stravování a pohostinství. 

Určitý typ segregace vzniká už při výběru zaměření studovaného oboru. Zde byl zkoumaný 

akademický rok 2013/2014, kde nejvíce žen studovalo ekonomické vědy a humanitní 

společenské vědy. Poslední část se zaměřila na zaměstnanost žen. Diskriminace žen 

především ze strany zaměstnavatelů má velký vliv na jejich míru nezaměstnanosti. 

Z uvedených statistik jednoznačně vyplývá, že ženy nevykonávají ve velké míře pozice 

vysokých manažerů, dokazovaly to především statistiky z roku 2011–2014, které zjišťovaly 

počet zaměstnanců v NH podle CZ-ISCO. V zákonodárných a řídících funkcí ženy 

dosahovaly asi čtvrtinu z celkové počtu zaměstnaných. Také ve vlastním sběru dat 

převažovalo mužské vedení nad ženským. Tato problematika je spojena s tzv. skleněnými 

stropy a je častým tématem empirických studií, které zakončují druhou kapitolu. 

 Poslední kapitola této práce doplnila teoretickou rovinu a statistické šetření pomocí 

ČSÚ o názory a poznatky široké veřejnosti. Zúčastnilo se 33 mužů a 67 žen. Většina otázek 

se zajímala o znalost a zkušenosti s genderovou diskriminací, o to zda, i v okruhu těchto 

100 respondentů je nějaký náznak diskriminace mezi pohlavími a jaké jsou názory 

na  nejčastěji vyskytující se diskriminační znak na trhu práce a mateřství. Jedna z odpovědí 

zněla, že osobně se s tím setkal muž při žádání o práci, kde byl odmítnut kvůli poptávce pouze 

po ženách.  

 Dle mého názoru po vypracování této bakalářské práce, je důležité zapracovat 

na odstranění překážek, na které naráží ženy na trhu práce ČR. Především pro matky by 

se měla rozšířit větší možnost flexibilní práce, která jim umožní postupovat v pracovní kariéře 

a zároveň se starat o rodinu. V případě osobních předsudků např. zaměstnavatelů se jedná 

o subjektivní pohled, který lze těžko ovlivnit, ale dle mého, pokud nastane nějaké zlepšení 

této problematiky a ženy budou mít větší možnost ukázat své pracovní schopnosti, tato 

zaujatost se bude zmenšovat. 
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