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Příloha č. 1: Dotazníkové šetření – genderová diskriminace 

Vážené respondentky, vážení respondenti, 

jsem studentkou třetího ročníku ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a obracím se na Vás s prosbou 

o vyplnění mého dotazníku k Bakalářské práci na téma „Genderová diskriminace na trhu práce“. 

Dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podklad k praktické části v mé bakalářské práci. 

Předem děkuji za věnování několika minut k jeho nejpřesnějšímu a pravdivému vyplnění. 

1) Jakého jste pohlaví? 

a) Muž 

b) Žena  

2) Do jaké věkové skupiny spadáte? 

a) Méně než 20 let 

b) 20 – 29 let 

c) 30 – 39 let 

d) 40 – 49 let 

e) 50 – 59 let 

f) 60 + 

3) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

a) Základní škola 

b) Střední odborné učiliště bez maturity 

c) Střední škola s maturitou 

d) Vyšší odborná škola 

e) Vysoká škola 

4) Jaký je Váš současný stav? 

a) Student 

b) Zaměstnanec 

c) OSVČ 

d) Nezaměstnaný 

e) Na mateřské (rodičovské) dovolené 

f) Důchodce 

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

a) Zemědělství, lesnictví a rybářství 

b) Těžba a dobývání 

c) Zpracovatelský průmysl 
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d) Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

e) Zásobování vodou, činnosti souvisejícími s odpadními vodami, odpady a sanacemi 

f) Stavebnictví 

g) Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 

h) Doprava a skladování 

i) Ubytování, stravování a pohostinství 

j) Informační a komunikační činnost 

k) Peněžnictví a pojišťovnictví 

l) Činnosti v oblasti nemovitostí 

m) Profesní, vědecké a technické činnosti 

n) Administrativní a podpůrné činnosti 

o) Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 

p) Vzdělávání 

q) Zdravotní a sociální péče 

r) Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 

s) Ostatní činnosti 

t) Nepracuji 

6) Odpovídá Vaše zaměstnání oboru Vašeho studia? 

a) Ano, zcela nebo převážně odpovídá 

b) Ne, dělám něco jiného 

c) Nepracuji 

7) Na jaký úvazek pracujete? 

a) Částečný 

b) Plný  

c) Nepracuji 

8) Jaký je Váš hrubý měsíční příjem ? 

a) Do 10 000 tis. 

b) 10 000 – 15 000 

c) 15 000 – 20 000 

d) 20 000 – 25 000 

e) 25 000 – 30 000 

f) Nad 30 000 
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g) Nechci odpovídat 

h) Žádný 

9) Označte tři nejdůležitější atributy při výběru zaměstnání 

a) Velikost mzdy 

b) Práce ve vystudovaném oboru 

c) Možnost kariérního postupu, zvyšování kvalifikace 

d) Příjemné pracovní prostředí, dobrý kolektiv 

e) Blízko bydliště 

f) Výhodné pracovní podmínky (flexibilní pracovní doba, a další) 

g) Jiné, uveďte jaké 

10) Jste spokojeni se svou prací? 

a) Ano, neměnil/a bych 

b) Ano, ale mám v plánu časem změnu zaměstnání 

c) Ne, hledám si novou práci 

d) Ne, ale po nové práci se nedívám 

e) Nepracuji 

11) Z jakého důvodu si myslíte, že jsou osoby na trhu práce nejčastěji diskriminovány? 

a) Věk 

b) Rasa 

c) Pohlaví 

d) Sexuální orientace 

e) Náboženství 

f) Zdravotní postižené 

g) Jiné: 

12) Souhlasíte s výrokem, že ženy a muži mají dnes rovné postavení na trhu práce? 

a) Ano  

b) Ne, ale měli by mít 

c) Ne, ani by mít neměli 

13) Myslíte si, že jste nebo byste byli stejně finančně ohodnoceni za stejnou práci jako kolega 

opačného pohlaví? 

a) Myslím, že více 

b) Myslím, že stejně 

c) Myslím, že méně 
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d) Nepracuji 

14) Znáte pojem genderová diskriminace? 

a) Ano 

b) Slyšel/a jsem o tom, ale nevím, co to znamená 

c) Ne 

15) Domníváte se, že jste se někdy setkal/a s genderovou diskriminací (znevýhodnění osoby 

na základě pohlaví) osobně nebo znáte někoho ve vašem okolí?  

a) Ano, osobně jsem byla obětí (přejděte na otázku č. 16) 

b) Osobně ne, ale někoho znám (přejděte na otázku č. 17) 

c) Ne, nemám s tímto žádnou zkušenost (přejděte na otázku č. 18) 

16) Pokud ano,  řešil/a jste nějakým způsobem tento problém? 

a) Ano 

b) Ne 

17) Pokud ano, jakou formu mělo znevýhodnění diskriminované osoby? 

a) Mzdová nerovnost – za stejnou práci, nižší platové ohodnocení 

b) Při žádání o práci 

c) Menší možnost povýšení 

d) Nerovné zacházení na pracovišti 

e) Jiné: 

18) Jaké pohlaví zastávají převážně Vaši nejvyšší vedoucí? 

a) Muž 

b) Žena 

19) Je Váš příjem větší než Vašeho partnera (ky)? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nastejno 

d) Nemám přítele/přítelkyni nebo nepracuji 

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

a) Ano 

b) Ne 

c) Myslím, že by to mělo být nastejno 

21) Myslíte si, že pokud žena otěhotní, má to negativní vliv na její kariérní postup? 

a) Ano 
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b) Ne 

22) Jak Vy osobně zvládáte skloubit práci a rodinu? 

a) Zvládám obojí 

b) Zvládám pouze starost o rodinu, práci zanedbávám 

c) Zvládám pouze práci, rodinu zanedbávám 

d) Nezvládám ani jedno 

e) Nemám děti nebo nepracuji 

23) Jste pro, aby na mateřskou dovolenou chodili i muži? 

a) Ano, nemám nic proti tomu, sami jsme to praktikovali 

b) Ano, myslím, že muži by pečovali o dítě stejně dobře jako ženy 

c) Ne, nesouhlasím s tím 

d) Záleží, kdo vydělává více 

 


