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1 Úvod 

Genderové mzdové diferenciace na trhu práce jsou dlouhodobě diskutovanou 

problematikou, jelikož tento problém nerovného odměňování zasahuje do života spousta lidí.  

Je všeobecně známo, že ženy jsou odměňovány hůře než muži. Mnohdy to platí i když jsou 

na stejných pracovních pozicích a mají stejnou sadu dovedností a zkušeností atd. V tomto 

případě se jedná zejména o genderovou diskriminaci, kdy jsou ženy znevýhodňovány 

na základě svého pohlaví. Nastávají však situace, kdy ženy mají nižší ohodnocení, ovšem tato 

mzdová mezera je vysvětlena pomocí vysvětlitelných faktorů mzdové mezery a s diskriminací 

nemá nic společného. Postavení žen ve společnosti se však oproti minulosti zlepšilo, ovšem 

genderové mzdové nerovnosti na trhu práce stále přetrvávají.  

Důvodem výběru tohoto tématu je především jeho aktuálnost. Neustále se prosazuje 

genderová rovnost, a i přesto jsou ženy stále ohodnocovány méně než muži. Opravdu se ženy 

setkávají s diskriminací na trhu práce, nebo je tento rozdíl ve mzdách zapříčiněn jinými 

aspekty? Jaké faktory mají na tyto diferenciace vliv a může například samo mateřství 

či rodičovství působit na velikost genderové mzdové mezery? Zejména proto je daná 

problematika řešena.  

Cílem této bakalářské práce je zmapovat genderové mzdové nerovnosti v České 

republice a následně také v zemích Visegrádské čtyřky a pojednat o faktorech, které ovlivňují 

velikost genderové mzdové mezery. V práci je nejčastěji použita rešerše empirické 

a teoretické literatury spolu s metodou komparace.  

Práce je členěna na tři základní kapitoly. První z nich je zaměřena na vysvětlení 

teoretické základny genderové mzdové diferenciace. Zprvu jsou popsány faktory mzdové 

mezery, které lze změřit a jejich vliv lze objasnit. Další část se věnuje samotné diskriminaci, 

jelikož po odečtení vysvětlitelných faktorů od mzdové mezery zůstane část mezery 

nevysvětlena, a právě ta je často označována a spojována s diskriminací na trhu práce. Jsou 

zde následně popsány typy diskriminace a jednotlivé její teorie s tím, že hlavní pozornost je 

zaměřena na Beckerovou teorii diskriminace.  

Druhá kapitola dává přehled empirické literatury na oblast genderových mzdových 

nerovností s tím, že hlavní pozornost míří na modely rozkladu genderové mzdové mezery. 

Nejen že je popsán regresní model, model Juhn-Murphy-Pierce dekompozice, ale velký zájem 

si zaslouží model Oaxaca-Blinder dekompozice, který je alfou a omegou v rozkladu 
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genderové mzdové mezery. Poslední část kapitoly je zacílena na faktory genderové mzdové 

nerovnosti z pohledu empirie. Tyto atypické faktory mzdové diference slouží jako doplněk 

k tradičním teoretickým faktorům.  

Poslední kapitola slouží jako praktické vymezení genderové mzdové mezery zprvu 

v České republice a následně v zemích Visegrádské skupiny. Dochází k analýze vývoje 

genderové mzdové mezery v čase, a to na základě dostupných statistických dat. Mzdová 

mezera je také zkoumána podle věkových kategorií, vzdělání, a podle zaměstnanosti 

v jednotlivých odvětvích v národním hospodářství. Část práce je také věnována mateřství 

a rodičovství v zemích Visegrádské čtyřky, kde jsou porovnány jednotlivé systémy této 

rodinné politiky. Jejich vliv může část genderové mzdové mezery vysvětlovat a zejména proto 

je mu věnována pozornost.  

Závěr bakalářské práce shrnuje výše uvedené poznatky.  
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2 Teoretická východiska genderových mzdových rozdílů na 

trhu práce 

Kapitola je věnována teoretickým východiskům genderových mzdových nerovností 

na trhu práce. Genderové rozdíly patří k nejvíce diskutovanému tématu v oblasti ekonomie 

trhu práce. Rozdíly mezi pohlavím se začaly rozsáhle zkoumat od počátku 70. let 20. století. 

Mnoho ekonomů zkoumá, jaká je vůbec příčina nerovnosti a jaké jsou faktory vzniku těchto 

genderových nerovností. Zejména z tohoto důvodu je první část kapitoly zaměřena 

na vysvětlení faktorů, které ovlivňují mzdové nerovnosti. Na ty je pohlíženo jak z pohledu 

vysvětlitelných faktorů, tak z pohledu těch nevysvětlitelných, které jsou poté spjaty s mírou 

diskriminace. Sama diskriminace je poté dále dělena na jednotlivé typy, které jsou 

v následující kapitole popsány. Součástí jsou také teorie diskriminace, kde jsou zmíněny 

jednotlivé teorie, ať už tak známá Beckerova teorie, tak teorie statistické diskriminace 

či teorie duálního trhu atd.  

2.1  Vysvětlitelné faktory nerovného rozdělení mzdy 

Existuje mnoho faktorů, které mají vliv na genderovou mzdovou nerovnost a nejsou 

připisovány diskriminaci na trhu práce. Ekonomové jsou schopni jejich vlivy změřit a tím 

jsou schopni část mzdové mezery identifikovat. Borjas (2015) vidí jako hlavní důvod 

mzdových nerovností fakt, že lidé jsou různí. Každý na trh práce přichází s jedinečnou sadou 

schopností a dovedností a každý během svého života jinak investuje do svého lidského 

kapitálu. Navíc jsou pracovní zkušenosti žen podle Pytliková (2014) také velice ovlivněny 

pauzami, které jsou spojené s těhotenstvím či mateřstvím. To je další důvod, proč mzda žen 

je většinou nižší než mzda mužů.  

Podle Altonji a Black (1999) je jedním z primárních zdrojů genderové mzdové 

nerovnosti rozdílnost v akumulaci lidského kapitálu. Teorie lidského kapitálu, kterou 

popisuje Borjas (2015) říká, že lidé investující do svého vzdělání se dočasně vzdávají mzdy 

s vidinou vyšších výdělků v budoucnu. Osoba, která se rozhodne navštěvovat vysokou školu 

a akumulovat svůj lidský kapitál, se tedy vzdává ušlé mzdy, kterou by během studia dostávala 

a zároveň vynakládá náklady na úhradu školného, knih či další různé poplatky spojené 

se vzděláním. Po nástupu do práce však tato osoba vydělává vyšší mzdy než osoba, která 

do svého lidského kapitálu neinvestovala, a to až do svého důchodu.  
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Ehrenberg a Smith (2012) uvádí jako jeden z nejdůležitějších faktorů genderové 

mzdové nerovnosti věk a vzdělání ženy. Je pozorováno, že vzdělání žen se s jejich postupnou 

emancipací zvyšuje. Nynější ročníky žen mají vzděláni rovno, ne-li vyšší než vzdělání mužů. 

Tento fakt ovšem nelze říci o starších ročnících. Poměr ženské/mužské mzdy má také 

tendenci klesat s rostoucím věkem ženy. 

Borjas (2015) uvádí, že mzda může být rozdílná z důvodu kompenzačních mzdových 

rozdílů. Ty vznikají, jelikož je jedna práce lákavější než ta druhá, je vykonávána v čistějším 

prostředí bez hluku. Tato práce bude poté ohodnocena nižší mzdovou sazbou a ve skutečnosti 

budou zaměstnanci platit za čisté prostředí. Naopak práce vykonávána v prašném, špinavém 

prostředí, kde osoba navíc pracuje s nebezpečnými chemickými látkami či v hluku, bude 

ohodnocena vyšší mzdovou sazbou a osoba bude dostávat jistý kompenzační mzdový rozdíl.   

Dalším důležitým zdrojem genderových diferencí je podle Ehrenberg a Smith (2012) 

zaměstnání, respektive poměr zaměstnání. Ženy mají tendence být hojně zastoupeny 

zejména ve špatně placených zaměstnání a jsou nedostatečně zastoupeny v zaměstnáních 

s vysokým platovým ohodnocením, viz profesní segregace. Jurajda a Harmgart (2006) dále 

uvádí, že koncentrace žen v takto nízko ohodnocených zaměstnáních je hlavním zdrojem 

genderových mzdových nerovností. Ženská povolání jsou dle něj ohodnocena hůře z mnoha 

důvodů. Například jsou nákladná, a to ve formě pružnosti pracovní doby. Ženy totiž mají 

tendenci přijímat nižší mzdu, jelikož preferují flexibilitu práce, která je pro zaměstnavatele 

nákladnější.  

Potenciálním zdrojem genderových mzdových rozdílů je podle Jurajda (2003) a Altonji 

a Black (1999) zejména segregace v povolání. Pracovní segregace je podle Altonji a Black 

(1999) z velké míry zapříčiněna diskriminací ženské účasti v některých profesích, ovšem vliv 

má také odlišnost jejich odlišného lidského kapitálu. Jurajda (2003) doplňuje, že k nejsilnější 

segregaci dochází hlavně napříč sektory.  K profesní segregaci ovšem nemusí docházet pouze 

u žen, setkat se s ní mohou také muži, kteří jsou zaměstnáváni v typicky ženských profesích. 

Tyto profese jsou oceněny relativně nízkou mzdovou sazbou a jsou zde koncentrovány 

zejména ženy. Pracovní segregace na trhu práce vzniká díky zabudovaným fenoménům, které 

ve společnosti panují. Pozornost ohledně genderové mzdové mezery by proto měla být 

zaměřena zejména do nitra platové diskriminace a do jejího vzniku. 

Komplexnější pohled na faktory genderové mzdové mezery přináší Pytliková (2014), 

která faktory rozděluje do následujících skupin:  
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- faktory lidského kapitálu,  

- demografické a rodinné faktory,  

- charakteristika zaměstnání a zaměstnavatele,  

- genderová identita a proměnné rodinné situace,  

- psychologické rysy, zdraví a charakteristiky vzhledu a vystupování.  

Demografické a rodinné faktory v sobě podle Pytliková (2014) zahrnují proměnné 

jakožto věk, národnost, rodinný stav, rodinné zázemí, počet dětí či počet členů v domácnosti. 

Jedná se o proměnné, které mají významný vliv na výši ženské mzdy. Socio-psychologické 

faktory zahrnují například genderovou identitu, socio-ekonomické preference, ale také 

sociální normy. Vliv těchto faktorů při vysvětlování genderových mzdových rozdílů je také 

vysoce významný, jelikož pokud bude ve společnosti přetrvávat sociální norma žen 

v domácnosti, bude se tato norma odrážet na rozdílnosti mezd.  

Mezi charakteristiky zaměstnání a zaměstnavatele řadíme podle Pytliková (2014) 

počet odpracovaných hodin v práci, dané odvětví, sám region, ale také velikost 

zaměstnavatele. Tyto proměnné mají také jistý vliv na výši mzdy. Charakteristiky práce 

jakožto například vyšší možnost seberealizace v práci, jistota zaměstnání, méně namáhavá 

a stresující práce, odměňování na základě objektivního či subjektivního hodnocení práce, 

dobré mezilidské vztahy, ale také využívání flexibilních forem práce na pracovišti velice 

ovlivňují mzdové rozdělení. Muži a ženy mají rozdílné preference v rámci těchto 

charakteristik a tyto preference mají vliv na genderovou mzdovou nerovnost.  

2.2  Diskriminace  

Předchozí kapitola uvedla faktory, které mají vliv na výši mezd, pokud však i po jejich 

korekci mzdové rozdíly přetrvávají, mluvíme zejména o diskriminaci. S diskriminací na trhu 

práce se setkáváme dennodenně a jedná se o velice diskutované téma současné doby. 

Důležitým mezníkem je rok 1957, kdy Gery S. Becker přišel se svou knihou The Economics 

of Discrimination, která je dodnes jedna ze zásadních studií v oblasti diskriminace na trhu 

práce. Diskriminace se stala důležitým tématem spousty ekonomů, kteří se snažili vysvětlit 

důvod diskriminace, jaké faktory na ní mají vliv, jak ji lze měřit apod.  

Samuelson a Nordhaus (1995) definují diskriminaci jako komplexní společenský 

a ekonomický proces s hluboko zapuštěnými kořeny. Šimek (2007, s. 59) diskriminaci 

definuje „jako případ takových rozdílů v přístupu na pracovní trh, nebo ve vyplácených 

mzdách, které mají původ v osobních charakteristikách jako je např. rasová příslušnost, 
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pohlaví, náboženské vyznání.“ Brožová (2006, s. 88), definuje ekonomickou diskriminaci žen 

jako situaci, „kdy ženy, které mají stejné schopnosti, vzdělání, pracovní přípravu a stejné 

zkušenosti jako muži, a které mají stejnou produktivitu práce jako muži, dostávají odlišnou 

mzdu, eventuálně jsou jim nabízeny odlišné podmínky a příležitosti na trhu práce.“  

Šimek (2007) dále uvádí, že rozdílné výdělky vznikají zejména kvůli rozdílnosti 

vzdělání či odlišnosti pracovních zkušeností. Ovšem i po korekci těchto faktorů, rozdíly mezi 

příjmy nadále přetrvávají a část z nich je zapříčiněna diskriminací na trhu práce. Borjas (2015, 

s. 362) popisuje, že k diskriminaci dochází: „demonstrate that differences in earnings 

and employment opportunities may arise even among equally skilled workers employed 

in the same job simply because of the worker´s race, gender, national origin, sexual 

orientation, or other seemingly irrelevant characteristics.“ Ve volném překladu 

k diskriminaci na trhu práce dochází, pokud se objeví rozdíly ve mzdách či v pracovních 

příležitostech i mezi stejně kvalifikovanou pracovní silou, která je zaměstnávaná ve stejném 

zaměstnání. A tyto rozdíly jsou způsobeny na základě jejich pohlaví, rasové příslušnosti, 

národnosti, sexuální orientaci či dalších zdánlivě irelevantních vlastností.  

Borjas (2015) tvrdí, že genderová nerovnost mezd je na konkurenčních trzích sice 

zapříčiněna rozdílnými vlastnostmi a dovednostmi, avšak existují situace, kdy rozdíly mohou 

vznikat také mezi stejně kvalifikovanou pracovní silou, a to z důvodu rasy, pohlaví, 

národnosti, etické příslušnosti či věku. Tyto situace jsou pak přičítány diskriminaci na trhu 

práce.  

Samuelson a Nordhaus (1995) uvádí, že rozdílnost mzdy nemusí být spjata pouze 

s diskriminací na trhu práce. Rozdílnost může vznikat díky odlišnosti v kvalitě práce nebo 

díky odlišnému vzdělání. Ekonomická aktivita žen bývala obvykle kratší než ta mužská. Ženy 

totiž přerušují pracovní kariéru z důvodu mateřství a jejich práce se ohodnocuje hůře, zejména 

kvůli tomuto vznikají rozdíly na trhu práce. 

2.3  Typy diskriminace  

V souladu s výše uvedenými definicemi se i sama diskriminace dělí na jednotlivé typy 

diskriminace. Tak jak se autoři neshodovali s jednotnou definicí diskriminace, tak také 

na typy diskriminace pohlíží autoři rozdílně, ovšem v jádru se shodují.  

Ehrenberg a Smith (2012) a Šimek (2007), uvádí, že genderová diskriminace má 

v zásadě dvě hlavní formy. Nejběžnějším typem je mzdová diskriminace, ke které podle 
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Ehrnberg a Smith (2012) dochází, když jsou ženy ohodnoceny méně než muž, a to i přesto 

že mají stejné zkušenosti, pracují za stejných podmínek a ve stejném zaměstnání. Druhým 

typem diskriminace je profesní segregace, k té dochází, pokud jsou ženy se stejným 

vzděláním, se stejně produktivním potenciálem jako muži odsunuty do hůře ohodnocených 

pracovních pozic. K takovému typu diskriminace dochází, existují-li na trhu práce profese 

s odlišnou mzdovou distribucí a povolání jsou vyhraněna typicky ženám a typicky mužům. 

Profesní segregace poté ženy omezuje ve vstupu do určitých „typicky mužských“ profesí, 

které jsou lépe ohodnocena a vyhrazena mužům.  

Brožová (2006) rozdělení rozšiřuje o další dva typy diskriminace. Rozděluje ji na dvě 

kategorie a na čtyři typy. První kategorie je nazvaná jako běžná, přímá, či postmarket 

diskrimination. Zde se s diskriminací setkáme až po vstupu do zaměstnání. Řadí se zde 

zejména mzdová diskriminace, profesní segregace a zaměstnanecká diskriminace, 

ke které dochází, pokud firma přednostně najímá muže, a to i přesto že jsou stejně produktivní 

jako ženy. Druhá kategorie je nazvaná jako nepřímá diskriminace, nebo také premarket 

diskrimination. Zde se s diskriminací setkáme již před vstupem do zaměstnání. Tato kategorie 

zahrnuje pouze jeden typ diskriminace, a to diskriminaci v přístupu k lidskému kapitálu. 

Ta je charakteristická zhoršeným přístupem žen k příležitostem, které by vedly k zvýšení 

jejich produktivity práce, tedy ke vzdělání a k pracovní přípravě.  

2.4  Teorie diskriminace  

Následující kapitola je věnována jednotlivým teoriím diskriminace, které se snaží 

objasnit důvody diskriminačního chování. Zprvu je představena již tak známá Beckerova 

teorie diskriminujících preferencí, následuje model diskriminujícího monopsonu, poté 

je uveden model statistické diskriminace, vytěsňovací model diskriminace a v závěru je 

zmíněna teorie duálního trhu práce.  

2.4.1 Beckerova teorie diskriminace  

Gary Stanley Becker sehrál významnou roli v oblasti trhu práce, konkrétně řešil otázky 

týkající se diskriminace. V roce 1957 vyšlo jeho zásadní dílo, které otevřelo otázku 

diskriminace ve světovém měřítku. Brožová (2006) uvádí, že teorii Beckera lze aplikovat 

na odlišné případy diskriminace, ať už na diskriminaci ze strany spolupracovníků, kdy 

muži raději spolupracují s muži než ženami. Dále na diskriminaci ze strany spotřebitelů, 

kdy se spotřebitel o koupi zboží nerozhoduje pouze na základě ceny, ale do rozhodování 

přihlíží na to, kdo zboží vyrobil. Takovýto diskriminující spotřebitel bude preferovat výrobky 
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vyráběné muži než ženami a na diskriminaci ze strany zaměstnavatelů, kdy diskriminující 

zaměstnavatel upřednostňuje zaměstnávat muže než ženy.  Součástí jeho vědecké práce byla 

také teorie diskriminačních preferencí (taste-for-discrimination model). Borjas (2015) uvádí, 

že Becker touto teorií představil koncept, který dovede přeložit genderové či rasové 

předsudky do jazyka ekonomického, a navíc do modelu promítá různé preference.  

Beckerova teorie vychází podle Brožová (2006) z určitých předsudků a zaujatostí vůči 

ženám. To znamená, že zaměstnavatel, který je zaujatý vůči ženám, tedy raději zaměstnává 

muže, bude platit subjektivní či psychické náklady ve výši 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎č𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑑. 

Diskriminačně preferující zaměstnavatel bude ochotný najímat ženy pouze za předpokladu, 

že jejich mzdová sazba (𝑤𝑓) bude nižší než mužská mzdová sazba (𝑤𝑚) a to právě o velikost 

𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎č𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑑, tedy: 𝑤𝑓 = 𝑤𝑚 − 𝑑. Následně tedy zaměstnavateli 

s diskriminačními preferencemi vzniknou vyšší náklady na zaměstnávání žen, a to právě 

o velikost 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎č𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑑; 𝑤𝑓 + 𝑑. Zaměstnavatel, který nemá 

diskriminační preference poté považuje ženy a muže za dokonalé substituty a vyplácí jim tedy 

stejnou mzdovou sazbu; 𝑤 = 𝑤𝑚 = 𝑤𝑓. Situace kdy zaměstnavateli nebude záležet na tom, 

zda zaměstnává muže či ženu nastane, pokud se celková mzda bude rovnat mzdě ženské, 

a to včetně diskriminačního koeficientu d; 𝑤 = 𝑤𝑓 + 𝑑. Borjas (2015) doplňuje, že čím 

je diskriminační předsudek vůči ženám vyšší, resp. vyšší 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎č𝑛í 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑, tím 

vyšší vzniknou náklady a dochází k větší diskriminaci, což následně zvyšuje rozdíl mezi 

mužskou a ženskou mzdou. Následující graf znázorňuje firmu, která diskriminuje a má jisté 

diskriminační předsudky vůči ženám a firmu, která nediskriminuje. 
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Graf 2.4.1  1 Diskriminující a nediskriminující firma 

 

Zdroj: Borjas (2015), vlastní zpracování1 

Firma, která diskriminuje znázorněna na grafu 2.4.1 1, najímá množství 𝐸𝑚
∗  mužské 

pracovní síly. Toto jejich rozhodnutí nenajímat ženy a pouze muže je však nerentabilní, 

jelikož by mohla najímat stejné množství ženské pracovní síly, a to za nižší mzdové náklady. 

Jinak řečeno by firma mohla mít stejné výstupy ale s nižšími náklady. Firma, 

jež nediskriminuje, najímá více žen na své pracovní pozice. Žen zaměstnává ve množství 𝐸𝑓
∗ 

a to s nižšími mzdovými náklady ve velikosti 𝑤𝑓. Diskriminující firma najímá nesprávný 

počet zaměstnanců a snaží se snížit své mzdové náklady. Ovšem i společnosti 

nediskriminující, které zaměstnávají ženy, vytváří nerovné postavení, jelikož se tyto 

společnosti vzdávají části zisku. Firmy, které diskriminují, ale na práci najímají také ženy, 

jich zaměstnávají méně a méně s rostoucím diskriminačním koeficientem, proto se jejich 

počet poté snižuje na 𝐸𝑓
1, 𝐸𝑓

2. Následující graf poté znázorňuje, jak vypadá zisk firmy, 

která diskriminuje a jak zisk firmy, která nediskriminuje. 

                                                 
1 Borjas (2015) znázorňoval graf na základě rasové diskriminace, pro tuto práci byl graf zpracován na základě 

genderové diskriminace.  
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Graf 2.4.1  2 Vztah mezi diskriminačním koeficientem a ziskem firmy 

 

Zdroj: Borjas (2015), vlastní zpracování2 

Vztah mezi mírou diskriminace, vyjádřenou diskriminačním koeficientem 

na horizontální ose a mírou zisku na ose vertikální znázorňuje graf 2.4.1 2. Na počátku grafu, 

kde je diskriminační koeficient roven 0 získává firma nejvyšší zisky. Tato firma zaměstnává 

snad veškerou ženskou pracovní sílu, která je ve velikosti 𝐸𝑓
∗ (viz graf 2.4.1 1). Ovšem tím jak 

firma více a více diskriminuje, dochází k nárůstu diskriminačního koeficientu, firma snižuje 

stavy ženské pracovní síly a získává tak nižší zisky. V určitém bodě je poté úroveň předsudků 

dána koeficient 𝑑𝑚, kdy firma začíná najímat pouze mužské pracovníky a zisky firem tím 

dramaticky poklesnou. Firma, která najímá pouze mužskou pracovní sílu, najímá množství 

Em* pracovníků (viz graf 2.4.1 1) a to bez ohledu na výši diskriminačního koeficientu. 

Z tohoto důvodu je tato přímka dále horizontální.  

Beckerovu teorii popisuje také následující příklad, který uvádí ve své knize Brožová 

(2006). Předpokládáme zde situaci, kdy mužská mzda 𝑤𝑚 = 100 peněžních jednotek 

a ženská mzda 𝑤𝑓 = 80 peněžních jednotek, rozdíl je tedy roven 20 peněžních jednotek 

a podíl mezd  
𝑤𝑓

𝑤𝑚
= 0,8. Tato situace znázorňuje zaměstnavatele, který zaměstnává jak muže, 

tak ženy. Pokud by došlo k poklesu ženské mzdy na úroveň 75 peněžních jednotek, tak poměr 

𝑤𝑓

𝑤𝑚
= 0,75, v této situaci by zaměstnavatel preferoval najímat více žen, než tomu bylo 

                                                 
2 Borjas (2015) znázorňoval graf na základě rasové diskriminace, pro tuto práci byl graf zpracován na základě 

genderové diskriminace. 
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v předchozí situaci. Pokud by situace byla opačná a došlo by k nárůstu ženské mzdy 

na úroveň 85 peněžních jednotek, poměr by vzrostl 
𝑤𝑓

𝑤𝑚
= 0,85. Takovýto zaměstnavatel 

by preferoval najímat zejména muže, jelikož jejich mzda by byla takřka podobná. Zřejmě 

by předpokládal muže za produktivnější pracovní sílu a měl by vůči nim méně předsudků.  

Výše zmíněný příklad interpretuje následující graf 2.4.1 3, kde poptávková křivka žen 

po práci (𝐷𝑓) je zalomená, jelikož vyjadřuje velikost 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎č𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑑. 

Horizontální část poptávkové křivky 𝐴𝐵 odpovídá vztahu 
𝑤𝑓

𝑤𝑚
= 1, kdy zaměstnavatel nemá 

diskriminační preference, diskriminační koeficient je roven nule a mužům a ženám je 

vyplácená stejná výše mzdy.  Následná klesající část poptávkové křivky vyjadřuje velikost 

𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎č𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑑 s tím, že čím níže se nacházíme na poptávkové křivce, 

tím je 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎č𝑛í 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑 větší. Také dochází k poklesu podílu mezd 
𝑤𝑓

𝑤𝑚
. 

Nabídková křivka (𝑆𝑓) je rostoucí funkcí, jelikož s rostoucím poměrem 
𝑤𝑓

𝑤𝑚
, roste také nabídka 

žen na trhu práce. Čím více se jejich mzda přibližuje mzdě mužům, tím raději by se účastnily 

na trhu práce. Průsečík E je dán aktuálním poměrem 
𝑤𝑓

𝑤𝑚
.  

Graf 2.4.1  3 Model s diskriminačními preferencemi zaměstnavatelů 

 

Zdroj: Brožová (2006), vlastní zpracování 

Situaci, kdy dojde ke změně diskriminačních preferencí znázorňuje následující graf 

2.4.1 4. Změna diskriminačních preferencí ovlivní změnu sklonu či polohy funkce 𝐷𝑓, která 
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je závislá na velikosti poměru 
𝑤𝑓

𝑤𝑚
. Změna sociálních zvyklostí ve společnosti a celkové 

snížení diskriminace by vedly k prodloužení horizontální části poptávkové křivky AB a dále 

by se snížil 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎č𝑛í 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑. Také by došlo k celkovému snížení sklonu 

klesající části křivky 𝐷𝑓. Tím, jak by docházelo k získávání rovnovážného poměru 
𝑤𝑓

𝑤𝑚
, 

vzrostla by také účast žen na trhu práce. 

Graf 2.4.1  4 Změna diskriminačních preferencí zaměstnavatelů 

 

Zdroj: Brožová (2006), vlastní zpracování 

Uplatňovat diskriminační chování podle Brožová (2006) pro firmy není vůbec výhodné. 

Jak již vyplývá z výše uvedených tvrzení a grafů, diskriminující firmy mají vyšší náklady než 

firmy nediskriminující. K potlačení míry diskriminace by pomohla sama tržní konkurence. 

Jelikož firmy, které nediskriminují, vykazují vyšší zisky a jsou schopny vyrábět s nižšími 

náklady. Díky vyšším ziskům mohou také zvětšovat své postavení a svůj podíl na trhu, 

a to ovšem na úkor diskriminujících firem, které tímto nutí jednat jinak.  

2.4.2 Model diskriminujícího monopsonu 

Další teorie diskriminace na trhu práce je model diskriminujícího monopsonu. 

Brožová (2006) tvrdí, že monopson rozděluje subjekty, které nabízejí práci do dvou skupin, a 

to podle elasticity jejich nabídky. Těm, kteří mají nižší elasticitu nabídky, vyplatí mzdu nižší 

než těm, kteří mají elasticitu nabídky vyšší. Zrovna ženy se řadí mezi ty, jejichž elasticita 

nabídky je nižší a jejichž mzdy se pohybují na menší úrovni než mzdy mužské. Důvodem 
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může být fakt, že ženy jsou měně odborově organizovány než muži, a právě odbory ovlivňují 

monopsonistickou sílu firem a ženou mzdy nahoru. Na rozdíl od Beckerovy teorie má 

uplatňování diskriminace odlišný výsledek. Podle této teorie uplatňování diskriminace snižuje 

celkové mzdové náklady firem, tedy je pro monopson diskriminace výhodná. Navíc 

diskriminující monopson pouze získává a neztrácí.  

2.4.3 Model statistické diskriminace  

Mezi další teorie diskriminace můžeme zařadit model statistické diskriminace, který 

popisuje Brožová (2006, s. 95). Ta říká, že ke statistické diskriminaci dochází, „pokud je 

jednotlivec posuzován podle průměrných vlastností a charakteristik skupiny nebo skupin, 

do nichž je zařazován, spíše než podle jeho vlastních osobních charakteristik.“ Názornou 

situaci statistické diskriminace uvádí Borjas (2015). Jedná se o situaci, kdy o práci žádají dvě 

osoby, které mají stejné životopisy, oba jsou čerstvými absolventy, a to ze stejné vysoké 

školy, se stejnou specializací a se stejnými zapsanými kurzy. Tito dva uchazeči jsou tedy 

znalostně velmi shodní, ovšem jedna věc je však odlišuje. Jeden z uchazečů je muž a druhým 

je žena. Během pohovoru oba dva práci viděli jako parádní příležitost pro jejich rozvoj, tedy 

jedinou věcí, kterou jsou odlišní je opravdu pouze jejich pohlaví. Zaměstnavatel ví, že přes 

vidinu práce se uchazeči nemusí chovat upřímně, v ohledu úmyslu zůstat ve firmě co nejdéle. 

Jeho rozhodnutí bude založeno na firemní minulosti a na zkušenostech najímání pracovní síly. 

O tom, koho zaměstnavatel na pozici najme, se rozhodne na základě statistických údajů. Žena 

má podle statistických údajů větší pravděpodobnost k přerušování pracovní doby a podle 

zaměstnavatele by to mohlo vést k narušení práce celého týmu, následně k zvýšení nákladů 

na rozvoj atd. Z tohoto důvodu se zaměstnavatel rozhodne na danou práci najmout raději 

muže než ženu.  

Tato situace podle Borjas (2015) vzniká, jelikož informace získané ze životopisu 

či pohovoru nejsou dostatečné a nevypovídají o produktivitě na trhu práce. Nejistota poté 

vybízí zaměstnavatele k použití statistických údajů o průměrném výkonu skupiny. Statistická 

diskriminace se podle Brožová (2006) děje na základě obecných zkušeností či na základě 

nashromážděných dat o chování celé skupiny. Borjas (2015) doplňuje, že žadatelé, kteří jsou 

umístění ve vysoce produktivní skupině, těží ze členství skupiny, zatímco žadatelé umístění 

ve skupině s nízkou produktivitou následně ztrácí. Statistická diskriminace tedy slouží 

k vyplnění informačních mezer na trhu práce. Brožová (2006) doplňuje fakt, že statistická 

diskriminace firmy nijak nepoškozuje, ba naopak minimalizuje jejich náklady ve formě mezd. 

Aplikování statistické diskriminace firmám ušetří dlouhé a drahé získávání informací 
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v jednotlivých konkrétních případech, ovšem negativně to ovlivní ty, kteří se od průměru 

skupiny, ve které jsou řazeni, liší.  

2.4.4 Vytěsňovací model diskriminace  

Tato teorie vytěsňovacího modelu vychází podle Brožová (2006) z předpokladu, 

že zaměstnání mužů a žen jsou značně odlišná. Model předpokládá, že produktivita 

pracovníka je výsledkem úsilí celého pracovního týmu a pokud se pracovník v týmu necítí 

dobře, snižuje to výkon celého týmu. Např.: někteří muži těžko snášejí spolupracovat 

či dostávat příkazy od žen z vedení firmy. Z tohoto důvodu zaměstnavatel na určité pozice 

raději najímá muže než ženy v zájmu vyššího výkonu celého týmu. Díky tomuto se určité 

profese stávají typicky ženské a jiné typicky mužské. Navíc ženy mají zhoršený vstup 

do typicky mužských povolání a zbydou na ně povolání, která jsou hůře ohodnocena, 

viz profesní segregace.  

2.4.5 Teorie duálního trhu práce 

Mzdové rozdíly na trhu práce mohou být vysvětleny také pomocí teorie duálního trhu 

práce, kdy trh práce je podle Šimek (2007) rozdělen na trh primární a na trh sekundární. 

Každý trh má své specifické charakteristiky. Trh primární se vyznačuje lepšími 

a výhodnějšími pracovními příležitostmi, panuje zde vyšší prestiž a pro zaměstnané na tomto 

trhu práce jsou poskytovány nejrůznější možnosti a šance. Je zde relativně dobrá šance 

kariérního postupu, lepší pracovní podmínky, takřka nepanuje obava o ztrátu zaměstnání 

z důvodu propouštění. Práce na primárním trhu je také relativně dobře placená se zajištěním 

postupného růstu mezd. Pro zaměstnance na primárním trhu práce je relativně snadnější 

si zvýšit svou kvalifikaci a tím si zajistit své pracovní místo, budoucí růst mzdy atd. Primární 

trh se také vyznačuje nízkou fluktuací pracovní síly. Naproti tomu trh sekundární 

se vyznačuje pracovními místy s nižší prestiží, mzdy jsou na nízké úrovni, mnohdy 

se na tomto trhu ani nelze bavit o kariéře, jelikož je takřka nevýhodná. Sekundární trh není tak 

stabilní jako trh primární a je zde relativně vysoká fluktuace pracovní síly, ovšem pouze 

v rámci sekundárního trhu. Pracovníci na sekundárním trhu mají omezenou možnost přechodu 

na trh primární, a to z důvodu jejich nižší kvalifikace a nemožnosti jejího zvýšení.  Pracovní 

síla často přerušuje své zaměstnání na kratší či delší období, a to i přesto že je zde snadnější 

získat zaměstnání. Rozdělení trhu práce na dva relativně samostatné trhy značí 

pro zaměstnance určitou bariéru pohybu pracovníků. Na sekundárním trhu práce se častěji 

ocitají ženy, etnické skupiny či menšiny, které poté trpí diskriminací na trhu práce 

(Šimek 2007). 
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3 Přehled empirické literatury v oblasti genderových mzdových 

nerovností  

Následující kapitola dává přehled existujících empirických vědeckých studií na danou 

problematiku. Zprvu je kapitola zaměřena na klasifikaci dat ekonometrických modelů a poté 

se specializuje na samotný rozklad genderové mezery a poukazuje na způsoby jejího změření, 

a to ať už pomocí regresního modelu, či pomocí Oaxaca-Blinder dekompozice. Další část 

kapitoly je poté věnována atypickým faktorům genderové mzdové nerovnosti, které slouží 

jako doplněk již zmiňovaných primárních faktorů.  

3.1  Typy dat ekonometrických modelů 

Ekonometrické modely mohou využívat odlišné typy dat. Také pro rozklad genderové 

mzdové mezery můžeme využívat odlišné typy dat, proto tato kapitola přináší stručnou 

klasifikaci dat. Hušek (1999) uvádí, že data, která se v modelech využívají, mají povahu 

kvantitativních statistických pozorování neexperimentálního charakteru. Vesměs jsou 

statistická data tříděna do tří skupin, rozlišujeme data: 

• Časová data – jedná se o data ve tvaru časových řad, které podle Hušek (1999) 

poskytují informace o číselných hodnotách proměnných, a to v jednotlivých po sobě 

jdoucích obdobích. Nejčastěji jsou tato data sledována za roky, čtvrtletí nebo také 

měsíce.  

• Průřezová data – tyto data podle Hušek (1999) představují pozorování proměnných, 

které se týkají jednotlivých subjektů či jednotlivců, a to za stejné časové období. Tedy 

jsou zkoumána data k stejnému určitému okamžiku. Pokud však tyto data shrnují 

informace za různé regiony či země, a to za dané období, mají poté také povahu 

prostorových údajů.  

• Panelová data – podle Novák (2007) jsou tyto data někdy nazvaná také jako data 

longitudinální nebo taktéž data věcně-prostorová (ty jsou ale získány pouze v jednou 

časovém okamžiku, nebo jsou zjištěny za jeden časový interval). Jedná se o data, 

která jsou zjišťována opakovaně, a to za určitý časový úsek a charakteristiky 

za jednotlivá pozorování jsou zjišťována za dvě a více časových období. Panelová data 

přináší jisté výhody, jelikož jimi získáváme velké množství pozorování a často tyto data 

nejsou agregovaná. Proto můžeme s nimi analyzovat a testovat komplikovanější 

hypotézy dynamiky vzájemného chování. Využití těchto dat slouží k dokonalejší 

analýze skrytých, nepozorovatelných a náhodných skutečností. Panelem se pro panelová 
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data rozumí soubor jednotek, které jsou si určitou charakteristickou vlastností podobné 

či příbuzné (např. osoby, firmy, domácnosti) a provádí se na nich kontinuální výzkum. 

Hušek (1999) uvádí příklad panelových dat, kterými jsou dle něj například údaje 

o peněžních příjmech a výdajích vybraných sociálních skupin domácností, které 

jsou zjišťovány několik měsíců, čtvrtletí či let po sobě a to opakovaně.  

3.2  Rozklad genderové mzdové mezery 

Samotná genderová mzdová mezera se začala zkoumat již od roku 1970, tehdy 

se pod oko vědců dostal vztah mezi lidským kapitálem a mzdami. Od této doby se genderová 

mzdová mezera stala nedílnou součástí ekonomie trhu práce. Hedija a Musil (2010) uvádí, 

že genderová mzdová mezera bývá vyjadřována různými způsoby. Znázorňuje se například 

jako podíl průměrných mezd žen ku průměrným mzdám mužů. Může být, ale také vyjádřena 

stanovením rozdílu mzdy mužů jako procenta mzdy mužů či žen či může být definována jako 

rozdíl logaritmů mzdy mužů a žen.  

Pytliková a kol. (2012) ve své publikaci uvádí, že existují různé metody a techniky, 

které se zabývají samotným rozkladem genderové mzdové mezery. Mezi nejznámější metody, 

které se touto dekompozicí zabývají je model Oaxaca a Blinder, který na tomto poli hraje 

velmi důležitou roli, a tak stejně důležitou roli hraje regresní model z kterého tyto rozklady 

mzdové mezery vesměs vychází.  

Jednu z možných cest, jak lze odhalit a definovat mzdové diference mužů a žen, 

Altoji a Black (1999) zmiňuje rozložení mzdového diferenciálu na dvě části. Na část 

vysvětlitelnou, kterou lze interpretovat a na část nevysvětlitelnou, která je již v interpretaci 

komplikovanější a často je spojována s diskriminací. Tento rozklad je podrobněji rozebrán 

v kapitole Oaxaca-Blinder dekompozice. Mnoho výzkumných článků se přímo zabývá 

otázkou, jak velkou roli v mzdové mezeře hraje samotná diskriminace, a to právě po úpravě 

individuálních charakteristik, které ovlivňují mzdy jakožto vzdělání, dovednosti či zkušenosti. 

Jak již ale řekla Brožová (2006, s. 88), „diskriminaci je jednodušší popsat, než ji prokázat 

a změřit.“  

Genderová mzdová nerovnost však podle Ehrenberg a Smith (2012) postupem času 

klesá. V roce 1970 získávaly ženy starší 24 let pracující na plný úvazek pouze 58 % mzdy 

mužů, o dvacet let na to, tedy v roce 1990 podíl mezd porost a ženy získávaly zhruba 67 % 

mzdy mužů. V roce 2008 pak ženy získaly v průměru 70 % mzdy mužů. Genderová nerovnost 

klesá, ovšem stále se s ní setkáváme. Podle Pytliková a kol. (2012) dostávaly ženy nižší plat 
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než muži, a to ve všech rozvinutých zemích OECD (rok 2000 a 2010), avšak jejich genderová 

mzdová mezera byla odlišná.  

Země relativně rovné, kdy ženy dostávají zhruba 90 % výdělku mužů, jsou podle 

Pytliková a kol. (2012) zejména Maďarsko, Polsko, Španělsko, Nový Zéland či Norsko. 

Zhruba 60–70 % mužské mzdy dostávají ženy v zemích jako Japonsko, Korea a Izrael. 

Blau a Kahn (2003) tvrdí, že s největší genderovou mezerou se potýkají země jako Švýcarko, 

USA, Británie nebo Rusko. Je pozoruhodné, že USA má za sebou delší a silnější závazek 

k antidiskriminační politice než ostatní země, a i přesto se potýkají s jednou z největších 

genderových mezer. Relativně malou genderovou mezeru můžeme nalézt ve Východním 

Německu, v Bulharsku, ale také ve Švédsku, Itálii, Irsku či na Novém Zélandě. Největšími 

extrémy v mezinárodním rozdělení genderové mzdové mezery jsou u Švédska na straně jedné 

a u Japonska na straně druhé. Relativně nízký genderový mzdový rozdíl je sledován 

ve Švédsku a vysoké mzdové rozdíly poté v Japonsku.  

Struktura genderové mzdové mezery je podle Jurajda (2003) mezi zeměmi však takřka 

podobná, její hlavní rozdíl je dle něj ale spatřován zejména v nevysvětlitelné části genderové 

mzdové mezery. V soukromém sektoru České a Slovenské republiky jsou tyto nevysvětlitelné 

části připisovány téměř dvou třetinám rozdílů. Tyto rozdíly jsou potencionálně spjaty 

v souvislosti s diskriminací na trhu práce. V soukromém sektoru je odměňování takřka 

neregulované. Zpravidla nižší platy jsou ve veřejném sektoru, kde ve skutečnosti pracuje 

třikrát více žen než mužů. Zde jsou uplatňovány mzdové tabulky, které omezují mzdovou 

diferenciaci.  

3.2.1 Regresní model 

Pomocí modelu mzdové regrese se vědci snaží dojít k odpovědi, proč jsou muži a ženy 

na trhu práce odměňováni odlišně. Pytliková a kol. (2012) uvádí, že regresní rovnice popisuje 

vztahy mezi závislou proměnnou (𝑌) a vysvětlující proměnnou (𝑋𝑖). Obecný tvar regresní 

rovnice vypadá následovně:  

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋𝑖1 + 𝛽2𝑋𝑖2 + 𝛽3𝑋𝑖3 +  …  𝜇𝑖,     (3.1) 

kde 𝑌 je závislá proměnná, 𝑋𝑖𝑠 jsou nezávislé proměnné, které rozhodují o výsledku 𝑌. 

Proměnná  𝜇 představuje nepozorované vlivy faktorů ovlivňující 𝑌, které nejsou v modelu 

zahrnuty. Regresní koeficient 𝛼 je konstantou a regresní koeficient 𝛽 zachycuje změnu vlivu 

𝑌 pokud se o jednu jednotku změní 𝑋 pod podmínkou, že hodnota všech ostatních 
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proměnných 𝑋 je konstantní (ceteris paribus). Úkolem regresní analýzy je využívat statistické 

údaje o proměnných 𝑌, 𝑋 a pomocí jich odhadovat hodnoty regresních koeficientů 𝛼 a 𝛽 

a to pro každou jednotlivou proměnnou 𝑋 (Pytliková a kol. 2012). 

Jedním z prvních kroků celé mzdové dekompozice je podle Pytliková a kol. (2012) 

nalezení hlavních determinantů, které mají vliv na rozdílnost mužské a ženské mzdy. 

Jak již bylo v předchozí kapitole uvedeno, velikost příjmu je závislá na mnoha faktorech. Zde 

jsou do regresního modelu zahrnuty faktory jakožto investice do lidského kapitálu, počet let 

věnovaných studiu a počet let nabývání zkušeností. Investice do lidského kapitálu jsou velice 

závislé na osobních charakteristikách jedince, jako je například zodpovědnost, pečlivost, 

cílevědomost, vytrvalost či silná vůle. Pokud výše zmíněné faktory doplníme do regresního 

modelu, bude příjmová rovnice zapsána následovně:  

𝑃ří𝑗𝑚𝑦 = 𝛼 + 𝛽1𝑥 𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑣𝑧𝑑ě𝑙á𝑣á𝑛í + 𝛽2𝑥 𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑐ℎ 𝑧𝑘𝑢š𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡í +  𝛽𝑎 𝑥 𝑣ě𝑘 +

𝛽𝑔 𝑥 𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 + ⋯  𝜇.          (3.2) 

Proměnné3 jakožto 𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑣𝑧𝑑ě𝑙á𝑛í a 𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑐ℎ 𝑧𝑘𝑢š𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡í jsou snadno 

interpretovatelné, jelikož nabývají číselné hodnoty, například 9, 13, 16 roků vzdělání. 

Konstanta 𝛼 představuje základní příjem jedince, který obdrží, pokud neinvestoval do svého 

lidského kapitálu či do svých dalších osobních charakteristik, které poté zvyšují jeho 

produktivitu na trhu práce. Koeficient 𝛽 znázorňuje, jak velký má dopad na příjem, pokud 

bychom se o rok navíc věnovali studiu či bychom rok navíc nabývali pracovní zkušenosti. 

Gender nenabývá číselných hodnot, tato proměnná je zahrnutá v regresní funkci jako fiktivní 

(dummy) proměnná. To znamená, že 𝑋 = 0 pokud se jedná o muže, v případě ženy bude   

𝑋 = 1. Tento regresní koeficient pro fiktivní (dummy) proměnou gender měří, jak velký 

má dopad na výdělek to, že osoba je žena. Například, pokud je odhadovaný regresní 

koeficient pro ženskou fiktivní (dummy) proměnou negativní, znamená to, že ženy mají nižší 

příjmy než muži (Pytliková a kol. 2012). 

Altonji a Black (1999) uvádí, že určité mzdové rozdíly přetrvávají, a to i po aplikování 

modelu mzdové regrese, který očišťuje mzdy o vlivy osobních a pracovních charakteristik. 

Tento rozdíl mezd je poté spjat s určitou mírou diskriminace na trhu práce. Existuje mnoho 

způsobů, jak lze změřit míru diskriminace. Avšak nejjednodušším způsobem měření míry 

diskriminace na trhu práce je podle Borjas (2015) a Šimek (2007) prosté provedení rozdílu 

                                                 
3 Tyto proměnné jsou v modelech často vyjádřeny také v podobě kvadratické proměnné, a to z toho důvodu, 

aby byla zaručena jejich non-linearita.  
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mezi mužskou průměrnou mzdou (�̅�𝑚) a ženskou průměrnou mzdou (�̅�𝑓), viz níže uvedený 

matematický vztah: 

∆�̅� = �̅�𝑚 −  �̅�𝑓 .      (3.3) 

Tato metoda měření diskriminace je však podle Borjas (2015) nevhodná, jelikož 

porovnává hrušky s jablkami a přeci prostý rozdíl mezd nelze celý připsat pouze diskriminaci. 

Existuje totiž mnoho faktorů, díky kterým vznikají genderové mzdové rozdíly. Vhodnější 

je porovnávání průměrných mezd již stejně kvalifikovaných pracovníků, se stejnými 

pracovními zkušenostmi atd.  Upravená funkce příjmů pro muže a pro ženy zní tedy 

následovně:  

příjmová funkce muže: 𝑤𝑚 =  𝛼𝑚 +  𝛽𝑚𝑠𝑚,    (3.4) 

příjmová funkce ženy: 𝑤𝑓 =  𝛼𝑓 +  𝛽𝑓𝑠𝑓,    (3.5) 

kde koeficient 𝛽 říká, o kolik vzrostou mužské či ženské mzdy, pokud budeme rok navíc 

věnovat studiu. Pokud si však zaměstnavatelé cení dosaženého vzdělání muže a ženy stejně, 

hodnota těchto koeficientů bude rovna (𝛽𝑚 = 𝛽𝑓). Koeficient 𝛼 zachycuje mzdy mužů a žen 

pouze s ohledem na jejich dovednosti, kdy ani jeden neinvestovali do svého lidského kapitálu.  

Pokud zaměstnavatel hodnotí dovednosti mužů a žen stejně, koeficienty α budou rovny 

(𝛼𝑚 = 𝛼𝑓). Regresní model předpokládá pouze jeden faktor a to proměnou 𝑠, která označuje 

vzdělání. Po dosažení příjmových funkcí vypadá konečný regresní model následovně:  

∆�̅� = �̅�𝑚 −   �̅�𝑓 = 𝛼𝑚 +  𝛽𝑚�̅�𝑚 −  𝛼𝑓 +  𝛽𝑓�̅�𝑓,    (3.6) 

kde �̅�𝑚 vyjadřuje střední vzdělání mužů a �̅�𝑓 střední vzdělání žen. 

Modely mzdových regresí jsou podle Altonji a Black (1999) limitovány. Vědci v nich 

totiž používají hrubou proximaci pro změření schopností a dovedností (roky vzdělání) nebo 

zkušenosti (věk a vzdělání). V těchto modelech jsou vynechány proměnné, které by se čistě 

týkaly lidského kapitálu a osobního vkusu jednotlivce. Velikost nevysvětlitelné mezery 

poté nadhodnocuje celkový dopad diskriminace a veškeré její účinky s ní spojené. 

3.2.2 Oaxaca–Blinder dekompozice 

Metoda mzdového rozkladu Oaxaca-Blinder je známá již od roku 1973. Název   

Oaxaca-Blinder model získal, jelikož se o tento způsob měření mzdových diferencí zasloužil 
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americký ekonom Ronald Oaxaca a Alan Blinder, kteří nezávisle na sobě rozložili 

genderovou mzdovou mezeru na dvě složky. 

Model Oaxaca Blinder vychází z výše uvedeného regresního modelu 

s „raw wage differential“ ∆�̅�.  Regresní model je následně upraven a rozdělen na dvě části. 

Na část, která opravdu vznikla z důvodu diskriminace na trhu práce a na část, která 

s diskriminací nemá nic společného a je spojena s jinými faktory, které mají vliv na výši 

mezd. Borjas (2015) a Pytliková a kol. (2012) upravují výše zmíněný regresní model 

následovně:  

∆�̅� = (𝛼𝑚 − 𝛼𝑓) + (𝛽𝑚 − 𝛽𝑓)�̅�𝑓 + 𝛽𝑚(�̅�𝑚 − �̅�𝑓),    (3.7) 

kde první část modelu, (𝛼𝑚 − 𝛼𝑓) + (𝛽𝑚 − 𝛽𝑓)�̅�𝑓, vyjadřuje velikost nevysvětlitelné části, 

kterou většina ekonomů spojuje právě s diskriminací na trhu práce. Hedija a Musil (2010) 

uvádí, že tuto nevysvětlitelnou část mezery označují ekonomové odlišně, jedni mluví o efektu 

diskriminace, jiní o části vyvolané diskriminací a někteří o efektu odměny. Nevysvětlitelná 

část nabývá podle Pytliková a kol. (2012) kladných hodnot, pokud zaměstnavatel hodnotí 

mužské vzdělání větší váhou než vzdělání ženské, tedy 𝛽𝑚 > 𝛽𝑓 ale také může dojít k situaci, 

kdy zaměstnavatel platí mužům více než ženám pro všechny úrovně vzdělání. Pokud je   

𝛼𝑚 > 𝛼𝑓 bude se příjmová funkce mužů nacházet nad příjmovou funkcí žen a ohodnocení 

mužů bude vyšší než ohodnocení žen.  

Druhá část modelu, 𝛽𝑚(�̅�𝑚 − �̅�𝑓), vyjadřuje vysvětlitelnou část modelu. 

Hedija a Musil (2010) uvádí, že tuto vysvětlitelnou část modelu nazývají ekonomové také 

odlišně, například někteří hovoří o efektu rozdílných charakteristik, jiní o části rozdílů 

přičítané rozdílnému vybavení nebo o efektu vybavení. Pytliková a kol. (2012) uvádí, že tato 

část mezery vyjadřuje rozdíl v odlišných dovednostech, které jsou způsobeny různým 

vzděláním. Pokud mají muži a ženy stejné vzdělání, tato část modelu bude rovna 0. Pokud 

však tento rozdíl bude kladný, nebudeme mluvit o rozdílnosti mzdy z důvodu diskriminace. 

Toto nerovné odměňování bude ovlivněno odlišným vzděláním. Následující graf 3.1.3 1 

znázorňuje mužskou a ženskou příjmovou funkci, vztah mezi vzděláním a výši mezd 

a poukazuje na samotný vliv diskriminace na výši mezd.  
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Graf 3.1.3 1 Vliv diskriminace na výši mzdy 

 

Zdroj: Borjas (2015), vlastní zpracování 

Výše zmíněná grafická interpretace znázorňuje příjmové funkce obou pohlaví. Příjmová 

funkce mužů je strmější, tedy také jejich průměrné mzdové ohodnocení bude vyšší než 

ženské. Příjmová funkce ženy má menší sklon a je tedy spjata s nižším průměrným 

ohodnocením. Je pozoruhodné, že startovací pozice mužů a žen jsou zcela odlišné. Startovací 

pozice mužů je výhodnější, jejich schopnosti, dovednosti jsou ohodnoceny vyšší mzdovou 

sazbou než dovednosti a schopnosti žen. Muži jsou ovšem ohodnoceni vyšší mzdovou sazbou, 

a to i přesto, že vůbec neinvestovali do svého lidského kapitálu. S rostoucím vzděláním roste 

také mzdová sazba, ovšem růst mezd je rychlejší u mužů než u žen.  

Ženy stráví v průměru 𝑠𝑓 let vzděláním a dostávají mzdu 𝑤𝑓, což znázorňuje bod 𝐴. 

Muži se vzdělávají v průměru 𝑠𝑚 let a dostávají mzdu 𝑤𝑚, viz bod 𝐵. Velikost mzdového 

diferenciálu se vypočte jako 𝑤𝑚 − 𝑤𝑓, tento diferenciál se následně zvyšuje s rostoucím 

počtem let, které osoby věnovaly vzdělání. Tento mzdový diferenciál vyplývá z toho, že muži 

více investují do lidského kapitálu. Rozdíl 𝑤𝑚 − 𝑤𝑓
∗ je důsledkem různého vzdělání mužů, 

ten je značen části 𝐵𝐶  na mužské příjmové funkci. Pokud je žena a muž stejně produktivní 

a oba mají také stejný stupeň vzdělání, je mzda mužů ve velikosti 𝑤𝑓
∗ (bod 𝐶). Velikost 
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diskriminace se následně změří na základě rozdílu 𝑤𝑓
∗ − 𝑤𝑓. Tento rozdíl je znázorněn 

ve velikosti mezi body 𝐴, 𝐶 (Pytliková a kol. 2012). 

Ehrenberg a Smith (2012) uvádí, že existují dva možné výklady nevysvětlitelné části 

mzdové mezery. Jedním z nich je fakt, že tyto rozdíly vznikají odlišnými charakteristikami 

mužů a žen, které mají vliv na produktivitu práce. Tyto charakteristiky souvisí s prioritami 

jednotlivých skupin. Druhým z nich je interpretace nevysvětlitelné složky mzdové mezery, 

právě díky diskriminačnímu chování, což již bylo vysvětleno výše. Jurajda (2006) ve své 

vědecké práci vychází z Oaxaca-Blinder rozkladu, kde zachytil část pozorované genderové 

mzdové mezery, kterou interpretoval jako rozdílnost v produktivitě či ve vzdělání muže 

a ženy. Uvedl, že zbývající složky genderové mzdové mezery jsou pak těžko vysvětlitelné 

a jsou spjaty s jistou mírou diskriminace na trhu práce – horní mez možné genderové 

diskriminace. Neexistuje však užitečná, obecná metoda, která by byla schopna detekovat 

zbytkovou genderovou diskriminaci. Využívají se pro to zejména alternativní postupy, 

a to ve formě dotazníků ve firmách, na otázky, zda panují stereotypní předsudky vůči 

ženám atd.  

Pytliková a kol (2012) tvrdí, že to, jak je uplatňování této metody úspěšné, je závislé 

na schopnosti definovat všechny faktory genderové mzdové mezery a následně je aplikovat 

do modelu. Pokud některý z faktorů nezahrneme do regresního modelu, celý výsledek 

nevysvětlitelné části, tedy diskriminace by byl nahodnocen, a tedy i následně znehodnocen.  

V reálu je ovšem zcela nemožné zahrnout všechny relevantní faktory do regresního modelu, 

například muži a ženy sice studovali stejný počet let, ovšem kvalita výuky byla v obou 

školách odlišná. Oaxaca – Blinder model tedy část rozdílů spojuje s diskriminací, 

ač ve skutečnosti mohou být získané dovednosti odlišné a diskriminace je tedy nadhodnocena. 

Další faktory, které se velice obtížně zahrnují do modelu, jsou například individuální úsilí 

nebo také motivace, které pramení z čistě osobních charakteristik mužů a žen. Nevysvětlitelná 

část mzdové mezery v sobě zahrnuje tedy ne pouze diskriminaci, ale obsahuje také další 

vlivy, které jsou neinterpretované z důvodu nedostatku informací o charakteristikách mužů 

a žen. Z tohoto důvodu je třeba nemluvit o diskriminaci, ale spíše o maximální možné horní 

hranice mzdové diskriminace.  

Celá tato Oaxaca – Blinder dekompozice může být podle Pytliková a kol. (2012) 

rozšířena o další vysvětlující proměnné, které mohou být do modelu začleněny a celá rovnice 

je poté ještě přeměněna do logaritmické formy, které usnadňuje celou interpretaci modelu. 
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Regresní model je poté vyjádřen přirozeným logaritmem mezd, jak znázorňuje následující 

matematický vztah:  

𝑙𝑛𝑤𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑠𝑖 + 𝛽2𝑎𝑖 + 𝛽3𝑏𝑖 + 𝛽4𝑋𝑖 + 𝑒𝑖,     (3.8) 

kde 𝑠 znázorňuje počet let věnovaných vzdělávání, 𝑎 symbolizuje počet let nabývání 

pracovních zkušeností, 𝑏 vyjadřuje věk a 𝑋𝑖 zastupuje další možné vysvětlující proměnné 

modelu jako například velikost společnosti, region, poměr žen zastoupených ve společnosti 

atd. Proměnná modelu 𝑒𝑖 představuje velikost zbytkové části modelu. Posledními 

proměnnými modelu jsou koeficienty mzdových funkcí 𝛼 a 𝛽. K jejich odhadu se podle 

Hedija a Musil (2010) často využívá metoda nejmenších čtverců, kdy převážná část studií tuto 

metodu ještě doplňuje o odhad založený na Heckmanově postupu. Toto rozšíření dovede 

eliminovat problém zkreslení, které by mohlo nastat při výběru vzorku. Při aplikování 

Heckmanova postupu dochází v Oaxaca-Blinder dekompozici k rozlišování tří efektů. Dva 

efekty již byly zmíněny a přidává se k nim efekt výběru.  

K celé dekompozici genderové mzdové mezery je podle Pytliková a kol. (2012) zcela 

nezbytné provést odhad mzdových funkcí mužů a ženy, ty jsou převedeny do logaritmické 

podoby a vypadají následovně: 

příjmová funkce muže: 𝑙𝑛𝑤𝑚𝑖 =  𝛽𝑚𝑖𝑋𝑚𝑖 + 𝜀𝑖,    (3.9) 

příjmová funkce ženy: 𝑙𝑛𝑤𝑓𝑖 =  𝛽𝑓𝑖𝑋𝑓𝑖 + 𝜀𝑖.             (3.10) 

Ve výše uvedených příjmových funkcích, levá strana funkce, tedy 𝑙𝑛𝑤∗𝑖 symbolizuje 

přirozený logaritmus mezd a proměnná 𝑋 je vektorem ostatních vysvětlujících proměnných 

modelu. Hedija a Musil (2010) uvádí, že při odhadu mzdových funkcí mužů a žen se často 

vychází z Mincerovy mzdové funkce, kde vysvětlující proměnné jsou zejména vzdělání 

a zkušenosti. Mincerovy mzdové funkce ovšem mohou být dále rozšířeny o další vysvětlující 

proměnné. Mezi velmi často zahrnované vysvětlující proměnné se řadí nejen charakteristiky 

zachycující lidský kapitál, ale také charakteristiky postihující zaměstnání (např. odvětví, 

pracovní místo, odpovědnost, pracovní úvazek atd.). Modely navíc můžeme rozšířit 

o charakteristiky, které postihují region – velikost sídla například, také ale lze zahrnout 

charakteristiky zahrnující rodinnou situaci – rodinný stav a počet dětí. Upravený mzdový 

diferenciál lze znázornit do následující podoby:  

𝑙𝑛𝑊𝑚 − 𝑙𝑛𝑊𝑓 = (𝑋𝑚 − 𝑋𝑓)𝛽𝑚 + (𝛽𝑚 − 𝛽𝑓)𝑋𝑓 + 𝜀 − 𝑒,             (3.11) 
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kde první část pravé strany znázorňuje rozdílnost mzdy z důvodu různých charakteristik muže 

a ženy, jedná se tedy o vysvětlitelnou část mzdové mezery. Druhá část rovnice představuje 

nevysvětlitelnou část, která připadá diskriminaci (Pytliková a kol. 2012). 

Pytliková a kol. (2012) uvádí, že Beblo et al. se svou studií z roku 2003 změnil náhled 

na genderovou mzdovou mezeru interpretovanou podle Oaxaca-Blinder. Dle něj je genderová 

mezera stále členěna na dvě části, ovšem jejich interpretace je odlišná jako 

u Oaxaca a Blinder. První část rozložení mzdového rozdílu, (𝑋𝑀 − 𝑋𝐹)𝛽𝑀, představuje rozdíl 

v pozorovaných charakteristikách jako je lidský kapitál, vlohy a další relevantní 

charakteristiky potřebné pro pracovní příležitost. Tato část rozdílu se nazývá efekt vybavení 

(endowment effect) a odráží změny v produktivitě práce mezi muži a ženami. Tato část 

rovnice také znázorňuje hypotetický mzdový rozdíl, kdyby měly ženy stejnou mzdovou 

strukturu jako muži. Druhá část mzdového rozdílu, často interpretována jako mzdová 

diskriminace, 𝑋𝐹(𝛽𝑀 − 𝛽𝐹), představuje rozdíly v ocenění, které vyplývají z odlišných 

mužských a ženských charakteristik (dovednost a talent). Tyto charakteristiky jsou proto 

oceňovány, respektive odměňovány společností – efekt odměňování (remuneration effect). 

Tato část rovnice také znázorňuje rozdíl mezi hypotetickou mzdovou sazbou ženy a jejich 

současnou neadekvátní mzdou za předpokladu, že vycházíme z mužského ohodnocení.     

Pak-li že vycházíme ze ženské mzdy, mzdový rozklad v tomto případě může nabízet odlišné 

výsledky. Výše zmíněný popis efektů znázorňujeme následně: 

(𝑙𝑛𝑤𝑀 − 𝑙𝑛𝑤𝐹) = (𝑋𝑀 − 𝑋𝐹)𝛽𝑀 + 𝑋𝐹(𝛽𝑀 − 𝛽𝐹),             (3.12) 

kde 𝛽𝑀 znázorňuje nediskriminační strukturu mužské mzdy, 𝛽𝐹 představuje ženskou 

strukturu mezd.  

Velikost nevysvětlitelné části mzdové mezery je podle Samuelson a Nordhaus (1995) 

zhruba jedna čtvrtina. Tuto část lze připsat právě diskriminaci na trhu práce. Vysvětlitelná 

část genderové mzdové mezery zaujímá zhruba polovinu až tři čtvrtinu. Tato vysvětlitelná 

část v sobě zahrnuje vliv různých faktorů ať už v rozdílnosti vzdělání, praxi, zkušenostech 

atd., viz vysvětlitelné faktory nerovného rozdělení mzdy 

3.2.3 Juhn-Murphy-Pierce dekompozice 

Tato rozšířená mzdová dekompozice je podle Pytliková a kol. (2012) založena 

na Oaxaca-Blinder dekompozici, kterou rozšiřuje. Tento alternativní rozklad je velice často 

využíván zejména v studiích, které zkoumají genderovou mzdovou mezeru v průběhu času, 
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ale také které se na ni dívají napříč jednotlivými zeměmi. V roce 1993 Juhn popsal mzdový 

rozdíl, a to podle kvantilové distribuce mezd. Tento odlišný výklad mzdového diferenciálu 

umožňuje získat dodatečné informace o čisté genderové mzdové nerovnosti. Základní 

charakteristický znak celého tohoto přístupu dekompozice tkví v rozmanitosti kvantilové 

mzdové distribuce.  

∆𝑙𝑛𝑊𝑞 = (𝑋𝑞
𝑀 − 𝑋𝑞

𝐹)𝛽𝑀 + 𝑋𝑞
𝐹(𝛽𝑀 − 𝛽𝐹) + (𝜀𝑞

𝑀 − 𝜀𝑞
𝐹),             (3.13) 

kde 𝑋𝑞 představuje prostřední vzorek pro 𝑋 pro kvantil 𝑞.  

Tato mzdová rovnice odhaduje podle Pytliková a kol. (2012) využívání individuálních 

charakteristik jedince jako je například jeho lidský kapitál, věk. Dále využívá ostatní 

charakteristiky týkající se firmy či regionu, které představují vysvětlující proměnné. Lidský 

kapitál a celkové charakteristiky práce mužů a žen jsou používány k vyčíslení vážených 

průměrů každé skupiny mužů a žen. Tato část mzdového rozdílů, (𝑋𝑞
𝑀 − 𝑋𝑞

𝐹)𝛽𝑀, představuje 

rozdílnost v pracovní produktivitě a je nazvána jako efekt vybavení – endowment effect. Další 

část mzdového diferenciálu, 𝑋𝑞
𝐹(𝛽𝑀 − 𝛽𝐹), znázorňuje rozdíly ve vlohách a talentu 

pro jednotlivé charakteristiky. Tato část je nazvána také jako efekt odměňování –

 remuneration effect. Poslední část genderové mzdové mezery, (𝜀𝑞
𝑀 − 𝜀𝑞

𝐹), ukazuje velikost 

nevysvětlitelné části, tato část je nazvána také jako nepozorovaný efekt – unobservable effect. 

Tato část představuje rozdíly v nepozorovaných charakteristikách, které vyplývají ze změn 

v rozložení zbytkové části mzdové mezery. 

3.3  Atypické faktory genderové mzdové nerovnosti  

Tato kapitola přináší pohled na další, atypické faktory genderové mzdové mezery, 

ale z pohledu empirie. Mezi další zdroje genderových diferencí Ehrenberg a Smith (2012) řadí 

zkušenosti a odpracované hodiny. Ženy v průměru o 2–8 % hodin týdně pracují méně 

(ve stejné profesi) ve srovnání s muži. Pracovník, který pracuje delší pracovní dobu, poté 

obdrží kompenzační mzdovou diferenci, což vysvětluje rozdílnost ženské a mužské mzdy. 

Je ale pozoruhodné, že ženy vydělávají stejně jako muži ihned po dokončení jejich studia, 

ovšem již po 15 letech vydělávají už o 40 % méně. Některý z těchto rozdílů je spjat právě 

s méně odpracovanými běžnými hodinami, ovšem většina je ale spjata s méně 

nakumulovanými zkušenostmi, a to například z důvodu pauzy v souvislosti s mateřstvím. 

Zajímavostí je, že ženy, které byly ve věku 30 let, měly děti a byly zaměstnané, dostávaly 

až o 23 % nižší mzdu než zaměstnaní 30 letí muži s dětmi. Ženy, které nebyly matky, měly 
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mzdu „pouze“ o 10 % menší než muži ve stejném věku. Je pravdou, že ženy mají obvykle 

menší pracovní zkušenosti než muži. Ovšem rok nabývání zkušeností u žen má nižší přínos 

než nabývání zkušeností u mužů.  

Dnešní doba podle Bertrand (2010) přináší komplexnější pohled na vysvětlení faktorů 

mzdových nerovností. Ekonomové se již neodkazují pouze na ty typické faktory, jakožto 

vzdělání, zkušenosti a diskriminace, které jsou ve většině studií uváděny jako primární 

faktory. Dnes se řada ekonomů zabývá již ne tak tradičními faktory, které se ovšem také 

podílí na velikosti ženské a mužské mzdy. Svou pozornost zaměřují na rostoucí vliv 

psychologických a sociálních faktorů. Zjistili, že existují významné rozdíly 

v psychologických atributech a preferencích mezi muži a ženami. Díky tomu jsou některá 

povolání brána za atraktivnější spíše pro ženy a některá přitažlivější zejména pro muže.  

Rozdílnost v psychologických atributech, které ovlivňují výši mzdy uvádí ve své knize 

Bertrand (2010). Jedním z nich je vztah k riziku. Je prokázáno, že jednotlivci, kteří nechtějí 

postupovat riziko, tíhnou k profesím, které jsou ohodnocen stabilními příjmy. Tyto stabilní 

příjmy jsou nižší než příjmy u lidí, kteří riziko absolvovali. Obecně mají ženy spíše averzi 

k riziku a to o 10–30 % vyšší než muži. Preference rizika tedy může být důležitým 

vysvětlením rozdílnosti příjmů mužů a žen. Tento faktor může sloužit jako doplněk tradičních 

faktorů.  

Další netradiční psychologický atribut uvádí Bertrand (2010) a je jím postoj vůči 

konkurenci. Tvrdí, že povolání, která jsou vysoce ohodnocena, jsou odehrávána ve vysoce 

konkurenčním prostředí. Výherci jsou zde neúměrně štědře ohodnoceni. Mnoho žen ale nemá 

rádo toto konkurenční prostředí, nerady s muži bojují v konkurenčním prostředí a prostě 

jej nevyhledávají. S tímto argumentem se shoduje také Pytliková a kol. (2012) 

či Jurajda a Münich (2008), kteří navíc doplňují, že muži mají větší šanci dostat 

se do takového konkurenčního prostředí, a to, když mají oba dva stejné schopnosti. Toto 

by mohlo vysvětlit fakt, že ženy jsou méně zastoupeny na těch nejvyšších manažerských 

postech. Ženy si sice vedou lépe v nekonkurenčních zkouškách, ale už zaostávají 

ve zkouškách vysoce konkurenčních. 

Dalším důležitým psychologickým atributem genderové mzdové nerovnosti podle 

Bertrand (2010) jsou sociální preference. Ženy jsou více sociálně zaměřeny a tíhnou k větší 

redistribuci. Tyto silnější přerozdělovací preference jsou částečně zodpovědné za to, že jsou 

ženy ochotny méně soutěžit v konkurenci a jsou méně ochotny vyjednávat. Některé studie 



 

30 

také naznačují, že ženy jsou politicky orientovány spíše nalevo – toto také vypovídá o jejich 

sociálním cítění. Tento politický rozdíl se však v průběhu času mění. Možným důvodem, proč 

ženy preferují více přerozdělovací politiky může být fakt, že jsou často příjemci těchto politik.  

Mezi další netradiční faktor genderové nerovnosti Bertrand (2010) a Pytliková (2014) 

řadí postoj k vyjednávání. Ženy všeobecně daleko méně vyjednávají než muži. Také 

nevyjednávají tak tvrdě o svém platovém navýšení a všeobecně o navýšení mzdy žádají ne tak 

často jako muži. Jejich schopnost vyjednávat se ale zvyšuje, pokud vyjednávají blaho 

pro někoho jiného. Ovšem při vyjednávání pro sebe již tak dobrých výsledků nedosahují.  

Jurajda a Münich (2008) doplňují důvod, proč ženy o svém platovém ohodnocení takřka 

nevyjednávají. Tvrdí, že ženy mají nižší sebevědomí, a proto se samy podhodnocují. 

Jako poslední psychologický atribut Bertrand (2010) uvádí ostatní osobnostní rysy, 

ty také mohou mít vliv na velikost příjmů na trhu práce. Osobnostní rysy jsou součástí sady 

produktivních vlastností jedince tak stejně jako jeho kognitivní funkce. Tyto vlastnosti jsou 

poté přímo oceněny na trhu práce a rozdíl mezi těmito vlastnostmi může být důvodem 

odlišnosti mezd. Jeden z nejpoužívanějších modelů s osobnostními rysy je model Big Five, 

který zahrnuje pět hlavních rysů, kterými jsou extroverze, přívětivost, svědomitost, 

neuroticismus a otevřenost k experimentům. Následné průzkumy poté naznačují, 

že přívětivost a neuroticismus jsou vlastnostmi nejvíce spojeny právě s generovými 

mzdovými diferencemi, kdy právě ženy jsou více přívětivé a neurotické než muži.  

Pytliková a kol. (2012) uvádí, že důležitou roli v genderové mzdové mezeře hraje 

zejména rodinná situace, a to hlavně manželský stav a počet dětí. Manželský stav působí 

na ženy a na muže zcela odlišně. Pro vdané ženy tento stav představuje tzv. manželský trest 

(marriage penalty), kdežto pro muže změna manželského stavu představuje manželskou 

výhodu (marriage premium). Na mzdovou mezeru má pak dále vliv zakořeněná sociální 

norma, že „muži mají pracovat na trhu práce a ženy udržovat rodinnou pohodu“. 

Tato norma, která ve společnosti panuje, ženám snižuje motivaci k účasti na trhu práce. 

Další faktory, které ovlivňují výši mzdy uvádí Pytliková a kol. (2012) jsou jimi 

možnosti seberealizace v práci, jistota zaměstnání, preference méně namáhavé a méně 

stresující práce, odměňování v závislosti na objektivním či subjektivním hodnocení práce, 

dobré mezilidské vztahy či možnosti využívání flexibilních forem práce na pracovišti. Podle 

dotazníkového šetření Pytliková (2014) se ukázalo, že jistota zaměstnání je pro 68 % 

dotázaných žen důležitější než úroveň jejich mzdy. Pro 75,5 % dotázaných žen je důležitější 
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využívání flexibilních forem práce než jejich výše mzdy. Až 93 % žen považuje za důležité 

dobré mezilidské vztahy na pracovišti než výši mzdy. Ženy by se však nebránily namáhavé 

či stresující práci pod podmínkou nabídnutí vyšší mzdy, což je velice překvapivé.  
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4 Genderové rozdíly ve mzdách v České republice a v ostatních 

zemích Visegrádské čtyřky 

Tato kapitola je zaměřena na genderovou mzdovou mezeru, a to zprvu na Českou 

republiku, následně na země Visegrádské skupiny. Nejčastěji jsou použita data z Českého 

statistického úřadu a pro země V4 z Eurostatu. Data jsou čerpána zejména z genderových 

statistik, která jsou tvořena s cílem upozorňovat na problematiku nerovného rozdělení ženské 

a mužské mzdy a slouží jako nástroj k vyrovnávání těchto nerovností.  

Hlavním úkolem této analytické části práce je zaměřit se na genderovou mzdovou 

mezeru v České republice a následně v zemích V4, na její velikost, vývoj ale také další 

její členění. Mzdová mezera totiž není pozorována pouze jako celek, ale také je členěna podle 

jednotlivých věkových kategorií, dle vzdělání a podle zaměstnání členěných na kategorie   

CZ-ISCO. Část kapitoly je věnována nevyužitému potenciálu žen – proč je vlastně potřeba 

se touto oblastí zabývat. Následně je kapitola zaměřena na velice důležitou otázku, a to - 

„Mateřství či kariéra?“, kterou si většina žen pokládá. Mateřství má totiž relativně velký vliv 

na výši mezd a mzdovou mezeru, zejména proto je mu věnována taková pozornost ke konci 

kapitoly. V poslední části je znázorněn systém mateřské a rodičovské dovolené, který je mezi 

zeměmi Visegrádské čtyřky odlišný. 

4.1  Genderová mezera v České republice 

Jedna z možností, jak lze genderovou mzdovou mezeru (gender wage gap – GWG4) 

vyjádřit je pomocí podílu ženského a mužského mediánu mzdy nebo ženského a mužského 

průměru mzdy. Pro výpočet mzdové mezery je však adekvátnější vzít v potaz mediány mezd 

než průměrné mzdy. Medián mzdy je totiž hodnota, která rozděluje seřazené platy a mzdy 

zaměstnanců seřazené od nejmenšího po největší na přesné poloviny. Medián mezd tedy není 

ovlivněn ojedinělými vysokými příjmy skupiny, které tímto nadhodnocují celou průměrnou 

mzdu skupiny. Genderová mzdová mezera vyjádřena pomocí mediánu mezd by měla být 

menší než genderová mzdová mezera, vyjádřena průměrnou mzdou. Například Pytliková 

a kol. (2012) uvádí, že v roce 2011 byla mzdová mezera vyjádřena pomocí mediánu mezd ve 

velikosti zhruba 18 %, zatímco diferenciace průměrných mezd byla kolem 25 %.  

O vývoji genderové mzdové mezery v České republice vypovídá také následující graf 

4.1 1, který popisuje samý její vývoj, a to od roku 2002, odkdy byly dostupné data mediánu 

                                                 
4 Ve statistikách se alternativně využívá také označení Gender Pay Gap – GPG, ale v rámci této práce operuji 

s termínem Gender Wage Gap – GWG. 
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mezd až do roku 2015. Jak lze zpozorovat, muži vydělávají více než ženy pro všechna 

pozorována období, což ovšem ještě nepotvrzuje existenci genderové diskriminace. 

Vypočtená mzdová mezera v sobě zahrnuje jak vysvětlitelné faktory, tak faktory 

nevysvětlitelné, které již s diskriminací lze srovnávat.  

Podle dřívějších časových řad z ČSÚ byla genderová mzdová mezera v roce 1998 

na své nejvyšší úrovni, a to zhruba na 25 %. Historie ovšem říká, že mzdová mezera nabývala 

také vyšších hodnot než v roce 1998. Jak uvádí Pytliková a kol. (2012) mzdová mezera roku 

1988 v tehdejším Československu byla v průměru 30 %. Mysíková (2012) ve svém článku 

uvádí, že na konci komunistické éry patřilo Československo k zemím s nejvyšší genderovou 

mzdovou nerovností. Mzdová mezera ve sledovaném období vykazuje vesměs klesající trend, 

krom roku 20085, kdy docházelo k jejímu nárůstu a za sledované období byla v tomto roce 

na své nejvyšší úrovni a to 20,6 %. Tento výkyv může být ovlivněn změnou metodiky 

výpočtu, ovšem na následný pokles může mít také vliv zkrácení celkové délky placené 

mateřské a rodičovské dovolené, která byla v roce 2008 zkrácena o 1 rok (52 týdnů), viz graf 

4.5 4 Celková délka placené MD a RD. Ke změně metodiky výpočtu došlo také v roce 20116, 

kdy ale údaje za rok 2010 již byly přepočteny na základě nové metodiky. Možná tento důvod 

přispěl k mírné změně GWG v tomto období. V roce 2015 byla GWG naměřena na úrovni 

16,5 %. Tato úroveň GWG je od roku 2011 vesměs stabilní.  

                                                 
5 Údaje za rok 2008 byly přepočteny na základě aktualizovaného váhového schématu vycházejícího z nové 

kvalifikace ekonomických činností CZ-NACE. 
6 Od roku 2011 došlo k rozšíření reprezentativnosti statistických údajů. Výsledky výběrově pokrývají celou 

zaměstnaneckou populaci ČR, neboť jsou nově zahrnuti zaměstnanci z podniku s méně než 10 zaměstnanci 

a také zaměstnanci neziskových institucí a podnikatelů-fyzických osob.  
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Graf 4.1  1 Mediány mezd a GWG (%), Česká republika,  

 

Zdroj: ČSÚ (2017), vlastní zpracování 

Pozice žen na trhu práce se časem zlepšuje a jejich život se stává jednodušší. Klesající 

tendence genderové mzdové mezery jsou spatřovány všeobecně ve světě, nejedná se pouze 

o trend České republiky.  Pytliková a kol. (2012) uvádí, že během posledních let byl v České 

republice genderový mzdový medián mezd nad průměrem zemí OECD. Postupem let dochází 

ke snížení genderové mzdové nerovnosti, na kterou mají vliv různé aspekty. Dochází 

ke zlepšení ženského ekonomického statutu, nastávají změny ve společnosti, v tradičních 

sociálních normách, dochází také k redukci genderové diskriminace a také se celkově zlepšuje 

vzdělání žen. Pytliková (2014) uvádí, že sám vědeckotechnologický pokrok ženám pomohl 

vymanit se z jejich tradiční role žen v domácnosti a tím jim pomohl odbourat tradiční, 

zakořeněné, sociální normy ve společnosti. Bohužel však na trhu práce stále přetrvávají 

významné genderové diferenciace, a to i přesto, že je tomuto tématu věnována sousta 

pozornosti. Navíc během posledních desetiletí dochází k celkovému zpomalení tempa 

ve snižování genderových rozdílů na trhu práce.  

Mezinárodní porovnání GWG přináší graf 4.1 2 s daty roku 2015. Lze zpozorovat, 

že Česká republika spolu s Estonskem, Německem, Velkou Británii, ale také Rakouskem 

či Slovenskem se řadí mezi země s vyšší genderovou mzdovou mezerou. Jedna z těch nižších 

GWG je zpozorována v Itálii, Rumunsku či Lucembursku.  
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Graf 4.1  2 Mezinárodní porovnání GWG7 (%), rok 2015 

 

Zdroj: Eurostat (2017), vlastní zpracování 

Genderová mzdová mezera vypočtena na základě podílu mediánu ženské a mužské 

mzdy se také velice liší v jednotlivých věkových kategoriích, které znázorňuje následující graf 

4.1 3. Genderová mzdová mezera se zvyšuje od 25 věku až do 35-40 let, kdy GWG nabývá 

nejvyšších hodnot, a to až 23,5 %. Toto období je pro ženy typické mateřstvím 

a rodičovstvím, které má významný vliv na výši mezd, a proto tyto diferenciace tímto mohou 

být výrazně ovlivněny. Následně genderová mzdová mezera postupně klesá, ženy se snaží 

kariérně dohnat muže a tím i jejich mužské mzdy. Ve vývoji GWG začíná převládat klesající 

trend, a to až do 60-64 věku, kdy takřka dochází k vyrovnání mužské a ženské mzdy – GWG 

dosahuje pouze 1,2 %. GWG ve věkové kategorii 65+ opětovně roste a dostává se na úroveň 

20,9 %.  

                                                 
7 Údaje zahrnují klasifikaci třídění podle NACE Rev. 2 a to od sekce B až S bez sekce O a podniky s více než 10 

zaměstnanci. 
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Graf 4.1  3 Mediány mezd podle věkových kategoriích a GWG (%), Česká republika, za rok 2015 

 

Zdroj: ČSÚ (2017), vlastní zpracování 

Mzdová mezera je ovšem také velice odlišná v různých stupních dosaženého vzdělání. 

Následující graf 4.1 4 znázorňuje vývoj mediánu ženské, mužské mzdy a následný vývoj 

GWG, a to s různým stupněm vzdělání pro rok 2015. Nejmenší genderovou mzdovou mezeru 

lze zpozorovat u středního vzdělání s maturitou, kde GWG dosahuje 17 %. Jedny z menších 

mzdových rozdílů lze také shlédnout u osob se základním či nedokončeným vzděláním, 

kde GWG dosahuje 19 %. Nejvyšších genderových mzdových rozdílů dosahují osoby, které 

jsou s dokončeným středním vzděláním bez maturity. Zde je GWG ve velikosti až 28 %. 

Je pozoruhodné, že od středního vzdělání s maturitou začíná s každým dalším stupněm 

dosaženého vzdělání GWG narůstat a rozdíly mezi mužskou a ženskou mzdou se prohlubují. 

Rozdíly ve mzdách mezi osobami, které dokončily vysokoškolské vzdělání jsou za rok 2015 

naměřeny až na úrovni 24 %. Medián mzdy mužů, kteří dokončili vysokou školu je zhruba 

40 000 Kč, zatímco medián mzdy žen je o deset tisíc nižší, a to zhruba 30 000 Kč.  
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Graf 4.1  4 Mediány mezd podle dosaženého vzdělání a GWG (%), Česká republika, za rok 2015 

 

Zdroj: ČSÚ (2017), vlastní zpracování 

Mzdová mezera je také odlišná v různých odvětvích zaměstnání, o čemž vypovídá 

následující graf 4.1 5. Ten znázorňuje mediány mezd a genderovou mzdovou mezeru podle 

klasifikace zaměstnání CZ-ISCO, a to konkrétně za rok 2015. Vysvětlení klasifikace          

CZ-ISCO je uvedeno v příloze číslo 1, kde je znázorněna klasifikace podle dvoumístného 

kódu zaměstnání. CZ-ISCO je národní statistická klasifikace zaměstnání vypracována 

na základě mezinárodního standardu (ISCO-08), které spadá pod Mezinárodní organizaci 

práce (ILO). CZ-ISCO řadí zaměstnání podle úrovně a specializace ve znalostech 

a dovednostech, které jsou potřebné k vykonávání určitého typu zaměstnání. Tyto třídy 

zaměstnání jsou seřazeny od nejnáročnějších, což odpovídá 1. a 2. třídě, až k nejjednodušším 

zaměstnáním, respektive k 9. třídě. Klasifikace CZ-ISCO také přináší informace o mzdové 

úrovni v jednotlivých zaměstnáních, které jsou konstruovány na základě pětimístného členění 

jednotlivých úrovní zaměstnání (CZ-ISCO, 2017). 

Zaměstnání, kde se vyskytuje vyšší genderová mzdová mezera, jsou zaznamenána 

u specialistů, vědeckých, odborných a duševních pracovníků (kategorie 2), kde GWG 

dosahuje zhruba 25 %. Vyšší GWG dosahují zaměstnanci v kategorii 7 - řemeslníci 

a opraváři, zde GWG dosahuje necelých 26 %. Podobně, nicméně o něco málo lépe jsou 

na tom pomocní a nekvalifikovaná pracovníci (kategorie 9), jejichž GWG dosahuje úrovně 

skoro 23 %. Nízké rozdíly v mediánech ženské a mužské mzdy jsou spatřovány u pracovníků 

ve službách a prodeji (kategorie 5), kde je GWG ve výši 8,14 %. U zaměstnanců 

v ozbrojených silách (kategorie 0) dochází ke zcela jiné situaci, jelikož GWG 
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dosahuje záporných čísel. Genderová mzdová mezera je na úrovni -9,26 %, jedná se o situaci, 

kdy je mzdový medián žen na vyšší úrovni než mzdový medián mužů. Tato situace je zcela 

ojedinělá v porovnání s GWG v ostatních kategoriích zaměstnání podle CZ-ISCO. 

Graf 4.1  5 Mediány mezd a GWG (%) podle tříd CZ-ISCO, Česká republika, za rok 2015 

 

Zdroj: ČSÚ (2017), vlastní zpracování 

4.2  Genderová mzdová mezera ve Visegrádské čtyřce 

Následující část je věnována mezinárodnímu srovnání genderové mzdové mezery 

v rámci zemí V4. Země Visegrádské skupiny (V4) tvoří regionální uskupení čtyř 

středoevropských států, a to konkrétně České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Tato 

skupina zemí vznikla roku 1991 podepsáním deklarace členských zemí o úzké spolupráci 

na cestě k jejich evropské integraci. Prvotním poslání V4 bylo pomoci zemím při přechodu 

z totalitního režimu k cestě demokratické. Byla potřeba těmto zemím pomoci dostat se 

co nejdříve na úroveň vyspělých západních zemí (MVČR, 2017). 

Mezinárodní srovnání genderové mzdové mezery za období 2009-2015 se nachází 

na následném grafu 4.2 1. Zde již nebyly dostupné potřebné údaje o vývoji mediánu mezd 

v jednotlivých zemích V4, proto je GWG vyjádřena pomocí podílu průměrných mezd 

samotným výpočtem Eurostatu. Pro lepší porovnání vývoje GWG v zemích V4 je znázorněn 

také vývoj průměru GWG Evropské unie. Jak lze zpozorovat, GWG v České republice 

dosahuje nejvyšších hodnot, v roce 2015 byla GWG na úrovni 22,5 %, což je vysoko nad 

průměrem zemí EU, který je ve velikosti 16,4 %. Další zemí, která se nachází nad průměrem 
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Evropské unie je Slovensko, které v roce 2015 mělo GWG ve velikosti 19,6 %. Lehce pod 

průměrem EU se nachází Maďarsko, které v tom samém roce mělo GWG na úrovni 14 %. 

Nejlepšího výsledku, tedy nejnižší mzdové mezery, dosáhlo Polsko, které v roce 2015 mělo 

GWG na úrovni pouze 7,7 %. Je zcela možné, že na tuto nízkou GWG může mít vliv placená 

mateřská a rodičovská dovolená, která je v Polsku poskytována na kratší dobu a tím se oproti 

zemím V4 výrazně liší, viz kapitola 4.5 systém mateřské a rodičovské dovolené.   

Většina zemí V4 se sice nachází nad průměrem Evropské unie, ovšem pozitivem je, 

že jsou u těchto zemí spatřovány mírné klesající tendence. Postupem času u nich dochází 

ke snižování genderových rozdílů a k celkovému snížení mzdové mezery.  

Graf 4.2 1 Genderová mzdová mezera (%)8 v mezinárodním srovnání zemí V4 a průměru EU, 2009-2015 

 

Zdroj: Eurostat (2017), vlastní zpracování 

V historii mzdová mezera také existovala. Během komunistického režimu byla určitá 

genderová mzdová mezera, a to i ačkoliv byla prosazována rovnost. Pytliková a kol. (2012) 

uvádí, že jedním z cílů tehdejší politiky byla zrovna genderová rovnost, kterou se jim také 

dařilo plnit, jelikož GWG byla na nízké úrovni. Ogloblin (1999) uvádí, že v bývalém 

Sovětském svazu, jehož země V4 byly součástí, existovaly rozdíly ve mzdách zhruba 

ve velikosti 30 %. Mysíková (2012) však uvádí, že na konci komunistické éry 

                                                 
8 Údaje zahrnují klasifikaci třídění podle NACE Rev. 2 a to od sekce B až S bez sekce O a podniky s více než 10 

zaměstnanci.  
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byla v Československu mzdová mezera na úrovni zhruba 44 %, zatímco v Polsku a Maďarsku 

zhruba na 26 %.  

Jak jsou na tom země V4, co se týče genderové mzdové mezery členěné podle 

jednotlivých věkových kategoriích, za rok 2015, je znázorněno na následujícím grafu 4.2 2. 

Jednoznačně lze konstatovat, že genderová mzdová mezera má tendence růst, a to do 35-44 

let. Jak již bylo řečeno, toto období je pro ženy typické mateřstvím, tedy lze zde zpozorovat 

jeho významný vliv na výši mzdy a následně na velikost GWG. Poté má mzdová mezera 

tendenci klesat, a to vesměs do věkové kategorie 55-64 let. Následně dochází k jejímu 

opětovnému růstu ve věkové kategorii 65+. Polsko zde však vykazuje atypický vývoj, jelikož 

pro věkovou kategorii 65+ mzdová mezera klesá, a to až do záporných hodnot. Tedy Polské 

ženy ve věku 65+ vydělávají více než muži, GWG Polska je na úrovni -4,9 %. Nejvyšších 

mzdových mezer dosahovala ve všech věkových kategorií Česká republika spolu 

se Slovenskem. Relativně největší genderová rovnost je spatřována v Polsku, kde s růstem 

věku klesá rozdíl mezi mužskou a ženskou mzdou. 

Graf 4.2 2 Genderová mzdová mezera (%) podle věkových kategorií v rámci zemí V4, rok 2015\ 

 

Zdroj: Eurostat (2017), vlastní zpracování 

Genderová mzdová mezera je také odlišná v jednotlivých typech zaměstnání. 

Následující graf 4.2 3 znázorňuje GWG podle klasifikace ISCO-08, což je mezinárodní 

standard, v jehož souladu je zpracován také standard klasifikace zaměstnání CZ-ISCO, 

viz příloha číslo 1.  



 

41 

Graf 4.2 3 GWG (%) podle klasifikace zaměstnání ISCO-08, vypočtená na základě podílu mezd (v PPS) v rámci zemí 

V4, rok 2014 

 

Zdroj: Eurostat (2017), vlastní zpracování 

Mzdy, na jejíchž základě byla vypočtena genderová mzdová mezera, byly přepočteny 

na standard kupní síly (PPS). Jedná se o společnou jednotku, která zohledňuje cenové rozdíly 

zemí EU, a tedy si za ni lze v každé zemi EU pořídit stejně. Genderová mzdová mezera 

se následně vypočetla jako podíl ženské a mužské mzdy v PPS, který byl odečten od 100 %. 

Lze zpozorovat, že v tomto ohledu jsou země V4 vesměs pod průměrem EU 28. Nejvyšší 

GWG je u všech zemí spatřována v kategorii 7, což jsou řemeslníci a opraváři. V kategorii 1, 

2 a 3 jsou rozdíly v GWG mezi jednotlivými zeměmi relativně malé, kdy všechny země mají 

GWG na úrovni zhruba 30 %.  

4.3  Nevyužitý potenciál žen 

Tato část se zaobírá nevyužitým potenciálem žen, přece jen ženy představují necelou 

polovinu celkové pracovní síly, a to ve všech zemích Visegrádské čtyřky. Data z toku 2014 

nasvědčují tomu, že pracovní síla žen se pohybuje kolem 45 % a navíc je podle statistik tato 

hodnota v čase relativně stabilní. Ženy představují relativně vysoký nevyužitý potenciál země 

a jsou cennou součástí trhu práce a nejen jeho.  
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Graf 4.3 1 Pracovní síla žen vztažena k celkové pracovní síle, rok 2014 

 

Zdroj: World Bank (2017), vlastní zpracování 

Nevyužitý potenciál žen je však spatřován také v tom, že se vzdělání žen za posledních 

20 let výrazně zvýšilo, jak tvrdí Kalíšková a Münich (2012). Ženy dle nich představují 

potenciál, který je s vyšší produktivitou, než tomu bývávalo u předešlých generací. Ženy 

se stávají čím dál tím více vzdělanější a jsou tedy důležitým zdrojem kvalifikované síly na 

trhu práce. Tento trend je takřka ve všech rozvinutých zemích, ne pouze u zemí V4. 

Následující graf 4.3 2 znázorňuje podíl žen mezi vysokoškolskými studenty, který byl 

zaznamenán v roce 2013. Z grafu vyplývá, že podíl žen studujících na vysoké školy se 

ve všech zemích V4 pohybuje v rozmezí 55–60 %.  

Graf 4.3 2 Podíl žen mezi vysokoškolskými studenty, rok 2013 

 

Zdroj: UNECE (2017), vlastní zpracování 

Ženy začaly být podle Ehrenberg a Smith (2012) stále častěji zaměstnávány na pozicích, 

které jsou ohodnoceny vyšší mzdovou sazbou. Jsou častěji zastoupeny v managementu firem, 
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ovšem stále je toto zastoupení žen nedostatečné. Graf 4.3 3 znázorňuje procento žen 

zaměstnaných na vysokých řídicích pozicích ku celkovému počtu lidí pracujících na těchto 

pozicích. Lze z něj vyčíst, že v Maďarsku a Polsku se setkáváme vesměs s pozitivním 

trendem, kde zhruba 40 % žen je zaměstnáváno ve vysokých řídicích pozicích. Situace 

ve Slovensku je velice proměnlivá, ženy na těchto pozicích zaujímají zhruba 30 %, ovšem 

situace v České republice je nejhorší ze zemí V4, jelikož procento žen v řídicích funkcích 

nedosahuje ani 30 % a navíc se od roku 2009 setkáváme s negativním trendem.  

Graf 4.3 3 Ženy – zákonodárkyně a řídící pracovníci, % k celkovému počtu, 1997–2011 

 

Zdroj: World Bank (2017), vlastní zpracování 

Podle Parrotta a Smith (2013) ve výzkumu McKinsey & Company se ukázalo, 

že společnosti, které mají ve vedení ženu, opravdu dosahují vyšších zisků. Jejich výzkum byl 

zaměřen na organizační schopnosti ve 231 soukromých, veřejných, ale také neziskových 

organizacích v Evropě, Americe a Asii. Společnosti, které měly tři a více žen na seniorských 

manažerských postech, prokazovaly lepší organizační schopnosti než společnosti, které 

ve vedení neměly žádnou ženu. Výzkum dále ukázal, že firmy, v jejichž čele stojí žena, mají 

tendence být méně nestále z pohledu investic, návratnosti vlastního kapitálu, zisku a tržeb. 

Tyto firmy také méně riskují a pečlivěji provádí monitoring. Pytliková a kol. (2012) navíc 

doplňují, že dochází k pozitivní korelaci výkonu a zisku firmy. Společnosti, v jejichž čele stojí 

žena, jsou kreativnější a ve větší míře vedou k inovacím. Pytlíková (2014) doplňuje, 

že pozitivem zaměstnávání žen na těchto pozicích je také různorodost pracovní síly, která 
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podporuje konkurenceschopnost firmy. Díky diverzitě pracovní síly dochází k pohledu 

na problematiku ze dvou úhlů, k odlišnosti argumentace, k mixu psychologických, 

kognitivních, ale také měkkých schopností a dovedností. Jurajda (2006) navíc tvrdí, že i vyšší 

podíl zaměstnaných žen ve firmě je pozitivně spjat s vyšší ziskovostí firem. Tento fakt však 

platí zejména mezi high-profit společnostmi.  

Ženy jsou také ve větší míře zastoupeny v parlamentech o čemž vypovídá následující 

graf 4.3 4. Ten znázorňuje procentuální zastoupení žen v parlamentech v rámci zemí V4, 

a to v roce 2005 a následně v roce 2016. Z grafu lze vyčíst, že počet žen – poslankyň od roku 

2005 do roku 2016 se zvýšil. Na jedné straně se nachází Polsko, které v rámci zemí V4 

má nejvyšší procento žen zastoupených v parlamentu. Na druhé straně se nachází Maďarsko, 

které v roce 2016 stále nedosáhlo ani 10 % žen v parlamentu.  

Graf 4.3 4 Procentuální zastoupení žen v parlamentu států Visegrádské čtyřky 

 

Zdroj: ČSÚ (2016), vlastní zpracování 

4.4  Mateřství nebo kariéra? 

Mateřství je jeden z významných faktorů, který má vliv na výši mezd, a proto žena musí 

velice rozvážně volit mezi mateřstvím či kariérou anebo se tyto možnosti pokusit dohromady 

skloubit. V poslední době se dopady mateřství na výši mzdy staly velice diskutovaným 

tématem. Mnoho ekonomů se zabývá samotnými dopady mateřství, zejména však zkoumají, 

jakou roli hraje délka či štědrost mateřské či rodičovské dovolené na výši mezd a následně 

tak na celou genderovou mzdovou mezeru. Schönberg a Ludsteck (2014) uvádí, že ačkoliv 

dochází k rozšiřování rodičovského volna, jejich hospodářský dopad není zcela znám. 

Paradoxně provádění politiky genderové rovnosti může vést k větší nerovnosti žen na trhu 

práce. Dlouhá a štědrá mateřská či rodičovská dovolená může vést k celkovému snížení 
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zaměstnanosti matek, ke zhoršení postavení matek na trhu práce, může odrazovat matky 

k dřívějšímu návratu do práce a může snižovat jejich budoucí příjmy.  

Ženy však mají odlišné priority, co se týče vyvážení pracovního a rodinného života. 

O odlišných prioritách pojednává zejména teorie preferencí, kterou uvádí 

Pytliková a kol. (2012), Pytliková (2014) a Hakim (2008). Ženy si dle ní vybírají ze tří 

různých životních kombinací. Do první skupiny se řadí ženy, které jsou zaměřeny na rodinný 

život, tj. „centrem je dům“. Do druhé skupiny se řadí ženy, které preferují pracovní kariéru, 

tj. „centrem je práce“ a do poslední skupiny se zařazují ženy, které jsou schopné adaptace 

na různé podmínky. Preference těchto odlišných životních kombinací má své vlivy v mnoha 

směrech, například volba preference ovlivní vývoj fertility, má vlivy na trendy zaměstnanosti 

či také na volbu práce. Podle Hakim (2008) nejvíce žen preferuje poslední variantu 

a to adaptibilitu, pro kterou je zhruba 60 % žen. První a druhou skupinu si vybírají ženy 

shodně a to kolem 20 %.  

Vliv na výběr kombinace kariéry či mateřství má také délka mateřské či rodičovské 

dovolené, jelikož ta má vliv na budoucí rozdílnost mezd. Pytliková (2014) uvádí, že jeden 

z faktorů velikosti mzdy je právě dlouhá rodičovská dovolená, jelikož díky ní dojde k tomu, 

že ženy na delší dobu přeruší svou pracovní dráhu. Dlouhá pauza v souvislosti s odchodem 

na mateřskou a rodičovskou dovolenou pak představuje podle Pytliková a kol. (2012) 

pro ženy jakýsi „trest mateřství“, jelikož u matek následně dojde ke snížení mzdy. 

Schönberg a Ludsteck (2014) ukazují na datech z Německa, že čím je delší mateřská 

a rodičovská dovolená, tím větší vliv to má na budoucí pokles mzdy. Podle 

Kalíšková a Münich (2012) dochází u žen, které jsou delší dobu mimo trh práce k rychlejšímu 

zastávání lidského kapitálu, a také se snižuje jejich pravděpodobnost kariérního postupu. 

Pytliková (2014) navíc uvádí, že dlouhá mateřská dovolená může mít vliv také 

na zaměstnavatele, jelikož ti po dobu nepřítomnosti ženy z důvodu dlouhé rodičovské 

dovolené budou nuceni zajistit její náhradu. Žena ve fertilním věku se tedy u systému 

s dlouhou rodičovskou dovolenou stává pro zaměstnavatele nákladnější ve srovnání s muži. 

Toto může mít za následek nepřímou diskriminaci zaměstnankyň ze strany zaměstnavatele, 

který jim z výše vysvětleného důvodu bude nabízet nižší mzdu. Například v Německu 

se odhaduje, že přerušení pracovního procesu způsobí po návratu do práce pokles mzdy 

zhruba o 6-19 %. Podobně je na tom Francie, kde každý rok rodičovské dovolené způsobí 

pokles mzdy v rozmezí 7-17 %, tyto poklesy ovšem závisí na konkrétním případu 

(Pytliková 2014). 
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Zastánci mateřské dovolené (MD) podle Pytliková (2014) argumentují tím, že MD 

podporuje rovnost mužů a žen a zvyšuje ženám jejich příjem, jelikož jím umožňuje zachovat 

si po porodu cenný a jedinečný lidský kapitál. Cílem mateřské dovolené je zlepšit zdraví 

matek a blaha dětí a také snížit matkám zátěž, jelikož jim začínají mateřské povinnosti. 

Ovšem příliš dlouhá a štědrá mateřská či rodičovská dovolená je pro ženy spíše nevýhodou. 

Dlouhá nepřítomnost v práci nejspíše ovlivní jejich pracovní návyky či bude mít vliv na jejich 

zkušenosti.  

Výběr kombinace mateřství či kariéra ovlivňuje také nedostupnost zařízení péče 

o děti, což má také patrný vliv na rozdílnost mužské a ženské mzdy. O tuto problematiku 

se stará rodinná politika, která podle Mullerová (2014) prodělala během transformace 

významné změny. Tato rodinná politika se začala orientovat spíše k tržnímu řešení dané 

problematiky a došlo tak k významnému poklesu školek a jeslí. Podle dat z roku 2003 

se počet jeslí v České republice snížil z 1700 jeslí na pouhých 60, což je obrovský skok. Ženy 

následně začaly řešit otázku mateřství intenzivněji a některé mateřství odkládaly či dokonce 

odmítaly. To mělo samozřejmě za následek pokles porodnosti, která v posledních letech patří 

k těm nejnižším na světě (World Bank 2017).  

Kalíšková a Münich (2012) uvádí, že nedostatečná nabídka míst předškolní péče o děti 

má velký vliv na participační chování žen. Šance na umístění dítěte do jeslí je současně takřka 

minimální a v úvahu tak přichází pouze hlídání prarodičů, či soukromé hlídání, které si může 

dovolit pouze malá skupinka rodin. Ženy, které mají starší děti, tj. mezi 3-6 rokem, mají 

už větší šance na umístění dítěte ve školce. Struktura vzdělávacího systému tedy hraje 

významnou roli a posílení předškolního vzdělávacího systému by ženám pomohlo lépe 

skloubit rodinný život a pracovní kariéru. Lepší skloubení mateřství a kariéry žen by vedlo 

k větší motivaci žen si dítě/děti pořídit, s čímž se shoduje také Pytliková (2014) a doplňuje, 

že stávající legislativa v České republice nedovoluje ženám sladit práci a péči o děti, a také 

nedokáže zapojit otce do péče o dítě. Kalíšková a Münich (2012) doplňují, že skloubení 

mateřství a kariéry žen by umožnilo mnoha dnes nepracujícím matkám zapojit se v účasti 

na trhu práce. Přispělo by to nejen v řešení problémů nízké fertility, která je v České republice 

již tak na nízké úrovni a to 1,5 dítěte na ženu. Také by pomohlo udržitelnosti penzijního 

systému a celkově by to vedlo k zmínění demografického stárnutí populace.  

Následující graf 4.4 1 znázorňuje vývoj počtu tříd v mateřských školách v České 

republice, a to od roku 1989 do roku 2012/13. Po roce 1989 došlo k mírnému nárůstu počtu 
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tříd v mateřských školách, ovšem po roce 1990 docházelo k pomalému snižování, 

a to až do roku 2005/06, poté začal převládat růstový trend a počty tříd se začaly zvyšovat. 

Tento pokles tříd mateřských škol může mít mnoho důvodů. Vliv mají přicházející slabší 

ročníky, nízká fertilita, ale také změna režimu ekonomiky.  

Graf 4.4 1 Vývoj počtu tříd v mateřských školkách v ČR, 1989–2012 

 

Zdroj: MŠMT (2017), vlastní zpracování 

Velkým problémem matek, které raději volí mateřství, než kariéru je podle 

Pytliková (2014) ten, že se matky po jejich mateřské či rodičovské dovolené následně 

potýkají s vyšší nezaměstnaností. V neposlední řadě se také mohou setkat s možnou 

diskriminací na trhu práce. Podle Kalíšková a Münich (2012) je v České republice zejména 

problémem extrémně nízká míra zaměstnanosti žen s dětmi do věku 3 let, která je 

na úrovni zhruba 20 %. České ženy čelí jednoznačně nejvyššímu snížení zaměstnanosti 

spojeného s mateřstvím a výchovou dětí, a to ve velikosti snížení zaměstnanosti až o 41 %. 

S rostoucím věkem dítěte poté roste jak míra zaměstnanosti žen, tak počet jejich 

odpracovaných hodin. Věk dítěte zde hraje zcela očividnou roli, a tak stejnou roli hraje sama 

struktura vzdělávacího systému, která byla zmíněna výše. Nabídka práce žen je ovšem 

relativně vysoká, a to v období před a po mateřské dovolené, což vypovídá o zájmu žen být 

součástí trhu práce. Nejedná se tedy o kulturně-historické zvyky, kdy u žen přetrvává jejich 

výrazná role v domácnosti. Nízká zaměstnanost žen s sebou ale také nese jisté ekonomické 

problémy. Ekonomické ztráty, které jsou ve formě jak již příjmů domácností, ale i ve formě 

ušlé budoucí produktivity, či ve formě celkových odvedených daní a pojistného.  
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Následující tabulka 4.4 1 znázorňuje, jak se mění míra zaměstnanosti matek v závislosti 

na počtu dětí. Vesměs míra zaměstnanosti matek vzrostla v roce 2015 v porovnání s rokem 

2010. Také se dá říci, že ve většině případů s rostoucím počtem dětí dochází k poklesu míry 

zaměstnanosti. Pro porovnání a lepší mezinárodní srovnání je uváděna EU 28, které 

je nejblíže Polsko. To dokonce v roce 2015 dosáhlo lepších výsledků a předčilo ji 

tak ve všech 3 kategoriích.  

Tabulka 4.4 1 Míry zaměstnanosti žen ve věku 20–49 let v závislosti na počtu dětí9, 2016 

Země 

Ženy ve věku 20–49 let 

1 dítě 2 děti 3 děti a více 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 

EU 28 64 % 67 % 61 % 65 % 46 % 47 % 

Česká republika 32 % 40 % 40 % 46 % 34 % 38 % 

Slovenská republika 39 % 38 % 38 % 42 % 25 % 32 % 

Maďarsko 37 % 43 % 37 % 41 % 19 % 27 % 

Polsko 64 % 71 % 60 % 66 % 54 % 53 % 
Zdroj: ČSÚ (2017), vlastní zpracování 

Zaměstnanost mladých žen prodělala také významné změny, jelikož podle 

Kalíšková a Münich (2012) za posledních 15 let výrazně poklesla. Tento pokles nebyl 

zaznamenán pouze u mladých žen, ale také u mladých mužů. Jako hlavní příčinu tohoto 

poklesu je zejména prodlužování jejich doby strávené ve vzdělávacím systému. Ženy tento 

pokles pocítily výrazněji než muži, jelikož jich více dosahuje terciárního vzdělání. Nízká 

zaměstnanost byla zaznamenána u žen středního věku (tj. 30 let). Jedná se o období, 

které je pro ženy spojováno s mateřstvím a rodičovstvím. Toto období se v České republice 

za posledních 15 let výrazně posunulo, a to až k třicátému věku ženy. Zároveň však došlo 

k prodloužení jeho délky. Zajímavé je, že počet celkových odpracovaných hodin v tomto 

období již tak významný propad neukazuje, jelikož je relativně nízká zaměstnanost žen 

ve středním věku kompenzována vysokým počtem odpracovaných hodin na jednu ženu. 

De facto to znamená, že žen pracuje relativně málo, ovšem pracují na plné úvazky.  

Následující graf 4.4 2 znázorňuje vývoj zaměstnanosti žen v České republice členěný 

podle věků žen v letech 2000–2015. Lze souhlasit s Kalíšková a Münich (2012), protože 

Česká republika se opravdu potýká s nízkou zaměstnaností mladých žen a žen ve středním 

věku. S nejvyšší zaměstnaností žen se setkáváme ve věkové skupině 45–49 let, kde ženy mají 

                                                 
9 Věk nejmladšího dítěte do 6 let. 
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relativně podobnou zaměstnanost jako muži nacházející se v této věkové skupině. Pro příklad, 

zaměstnanost mužů v roce 2015 dosahovala 92,5 % a zaměstnanost žen v témže roce byla 

89,5 %.  

Graf 4.4 2 Míra zaměstnanosti žen v ČR podle věku, v %, 2000–2015 

 

Zdroj: ČSÚ (2017), vlastní zpracování 

Rozhodování o účasti žen na trhu práce ovlivňuje také flexibilita pracovní doby 

a nabízení flexibilních forem práce. Podle Pytliková (2014) málo zaměstnavatelů na trhu 

práce nabízí flexibilní formy práce. Problémem České republiky je podle Kalíšková a Münich 
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Graf 4.4 3 Podíl zaměstnaných žen na částečný úvazek k celkové zaměstnanosti žen, 201510 

 

Zdroj: ČSÚ (2017), vlastní zpracování 

Počty žen zaměstnaných na částečné úvazky se v České republice výrazně nemění 

a pohybují se v rozmezí 170–230 tisíc. Přehled o vývoji částečných úvazku poskytnutých, 

ženám v České republice přináší graf 4.4 4. Nelze konstatovat, že vývoj částečných úvazků 

žen má rostoucí či klesající trend, jelikož počty poskytnutých částečných úvazků ženám 

takřka oscilují v jistém pásmu.  

Graf 4.4 4 Ženy zaměstnané na částečné úvazky v České republice 

 

Zdroj: ČSÚ (2017), vlastní zpracování 

Pytliková (2014) navrhuje řadu možností, jak lze zvýšit účast žen na trhu práce 

a jak snížit genderové rozdíly v příjmech. Řešení vidí v kratší, flexibilní a dobře placené 

rodičovské dovolené a v posílení finančně dostupných zařízení péče o malé děti, která 

by rodičům umožnila možnost volby; v podpoře flexibilních forem zaměstnání; v zavádění 

                                                 
10 Podíl zaměstnaných žen na částečný úvazek za rok 2015 porovnává údaje o osobách ve věku 15–64 let. 
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kvót v řídicích managementech, které by zvýšily podíl žen v dozorčích radách společností; 

v podpoře otce při výchově dětí. Příklad bychom si mohli vzít ze Skandinávských zemí, které 

si vyčlenily část rodičovské dovolené pouze pro otce. 

4.5  Systém mateřské a rodičovské dovolené 

Mateřská a rodičovská dovolená má významný vliv na velikost mzdy mužů a žen, 

a proto je vhodné se seznámit se strukturou těchto systému a také nastínit jejich vývoj v čase. 

Každá země se podle Schönberg a Ludsteck (2014) značně liší v jednotlivých opatřeních, 

v délce mateřské, ale také v délce rodičovské dovolené a každopádně ve výši vyplácených 

dávek. Nyní má téměř každá země rezervy, co se týče mateřské dovolené. Mateřská dovolená 

ženám umožňuje na omezenou dobu opustit své pracoviště a dává jim následně právo 

na jejich návrat. 

V České republice se podle Mullerová (2014) můžeme setkat s MD ve velikosti 28 

týdnů již od roku 1897. Tato délka MD je v České republice do dnes zachována. Peněžitá 

pomoc v mateřství podle Bičáková a Kalíšková (2015) náleží těm matkám, které se účastnily 

nemocenského pojištění alespoň 270 kalendářních dnů, a to v posledních dvou letech před 

nástupem na MD. Peněžitá pomoc je matkám poté vyplácena ve výši 70 % předchozího 

výdělku. Pytliková (2014) uvádí, že žena poté odchází na mateřskou dovolenou z pravidla 6–8 

týdnů před oficiálním datem porodu a její mateřská dovolená od této doby trvá zmíněných 

28 týdnů, kdy po jejich uplynutí následuje rodičovská dovolená (RD).  

Graf 4.5 1 zobrazuje velikost MD, RD a celkové placené dovolené k roku 2016 

a to v zemích V4. Pro představu také znázorňuje, jak je na tom průměr zemí OECD. V rámci 

délky MD se všechny země V4 pohybují nad průměrem zemí OECD, který je ve velikosti 

19,1 týdnů MD. Polsko je se svou délkou MD nejblíže průměru zemí OECD, jelikož dosahuje 

délky 20 týdnů. Nejdelší placenou MD má v rámci sledovaných zemí Slovensko s délkou MD 

34 týdnů. V délce RD jsou země V4 relativně podobné až na Polsko, které má nejdelší RD 

ve výši 183,7 týdnů. Výše zmíněné údaje se týkaly celkové poskytnuté délky MD či RD, 

ovšem placená doba dovolené je odlišná. Největší rozptyl od celkové délky MD a RD a její 

placené délky je spatřován v Polsku. Zde je sice poskytována celková délka dovolené ve výši 

203,7 týdnů, ovšem placený je pouze jeden rok, tedy 52 týdnů. Tímto se Polsko nejvíce blíží 

průměru zemí OECD, který je na úrovni 52,5 týdnů. Země, které mají poskytovanou délku 

MD a RD stejnou jako její placenou část jsou Maďarsko a Slovensko. U České republiky 

je délka placené MD a RD o jeden rok (52 týdnů) nižší, než její poskytovaná celková část.  
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Graf 4.5 1 Délka mateřské, rodičovské dovolené a délka celkové placené dovolené v týdnech, za rok 2016 

 

Zdroj: OECD (2017), vlastní zpracování 

Jak se vyvíjela délka mateřské dovolené v letech 1990–2016 znázorňuje graf 4.5 2. 

Z grafu je zřejmé, že Slovensko se do roku 2010 vyvíjelo stejně jako Česká republika 

se svými 28 týdny. V roce 2011 však Slovensko navýšilo délku trvání MD na současných 

34 týdnů. Společně tedy s Českou republikou obsazují přední příčky v délce trvání MD, 

a to nejen ze sledovaných zemí. Obsazují přední příčky také v rámci zemí OECD. Maďarsko 

v roce 1992 navýšilo délku MD na dvojnásobek, tedy současných 24 týdnů. Vývoj MD 

v Polsku je velice proměnlivý, ovšem vesměs se také pohybuje nad průměrem zemí OECD.  

Graf 4.5 2 Vývoj délky mateřské dovolené v týdnech, 1990–2016 

 

Zdroj: OECD (2017), vlastní zpracování 
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RD má v České republice dlouholetou tradici, podle Pytliková (2014) byla zavedena 

v roce 1964 a to v délce 52 týdnů na jedno dítě a až na 104 týdnů pro dvě či více dětí. 

Tato rodičovská dovolená byla zprvu poskytována pouze matkám a později, v roce 1984 

došlo k rovnosti poskytování RD mezi oba dva rodiče, mezi matku i otce. V tomto roce byla 

také RD prodloužena, a to na 78 týdnů. RD v České republice je nyní ve velikosti 134 týdnů. 

Pytliková (2014) uvádí, že v roce 2006 vláda dala možnost volby v délce trvání placené 

rodičovské dovolené, a v čerpání rodičovského příspěvku v délce 2 let (104 týdnů), 3 let 

(156 týdnů) nebo 4 let (208 týdnů). Bičáková a Kalíšková (2015) uvádí, že převážná většina 

žen zůstává s dítětem doma nejméně do jeho tří let. Podle statistiky MPSV za rok 2011 pouze 

6 % žen využívalo dvouletou variantu RD. Nejběžnější variantou je tedy tříletá možnost 

čerpání, která se také uvádí v mezinárodním srovnání jako maximální délka placené RD. 

Čerpat rodičovský příspěvek lze do maximální celkové výše 220 000 Kč na jedno dítě a tuto 

částku lze vyčerpat v rozmezí dvou až čtyř let věku dítěte. Volba délky čerpání příspěvku 

a taky sama maximální výše příspěvku je omezena předchozími výdělky rodičů11, 

kde maximální výše rodičovského příspěvku činí 11 500 Kč.  

Vývoj rodičovské dovolené od roku 1990 do roku 2016 znázorňuje graf 4.5 3. Všechny 

státy V4 poskytují délku RD zhruba dvojnásobně vyšší, než je průměr zemí OECD. Nejdelší 

RD je u Polska, která v roce 2016 dosáhla 183,7 týdnů, viz graf 4.4 1. Maďarsko pokleslo 

s délkou RD v roce 1992 na úroveň 136 týdnů, kterou si do roku 2016 udrželo. Slovensko 

naopak v roce 1993 zvýšilo délku RD o dva týdny a to na 136 týdnů. Následně v roce 2011 

ji snížilo na úroveň 130 týdnů, kterou si do současnosti udrželo.  

                                                 
11 Z předchozích výdělků rodičů je následně vypočten denní vyměřovací základ, obdobně jako u peněžité pomoci 

v mateřství. Výše rodičovského příspěvku poté nesmí přesáhnout hranici vyměřovacího základu. Pokud se rodiče 

před narozením dítěte neúčastnili nemocenského pojištění, pak jim vzniká nárok pouze na nejdelší variantu 

čerpání, která trvá do 4 let věku dítěte.  
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Graf 4.5 3 Vývoj délky rodičovské dovolené v týdnech, 1990–2016 

 

Zdroj: OECD (2017), vlastní zpracování 

Jak již šlo zpozorovat z výše zmíněného grafu 4.5 1, existuje rozdíl mezi celkovou 

délkou MD, RD a mezi její placenou částí. Následující graf 4.5 4 znázorňuje vývoj celkové 

délky placené MD a RD mezi roky 1990-2016. Lze zpozorovat, že jedinou zemí, která 

se vesměs nachází pod průměrem zemí OECD je Polsko. Placená MD a RD je v Polsku na 

nízké úrovni a v roce 2012 došlo k jejímu navýšení a tím i přiblížení se k průměru zemí 

OECD, který je 52,5 týdnů. V České republice došlo v roce 2008 ke snížení celkové délky 

placené MD a RD, a to na současných 110 týdnů z původních 162 týdnů.  

Graf 4.5 4 Celková délka placené MD a RD 

 

Zdroj: OECD (2017), vlastní zpracování 
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následující graf 4.5 5, který dává přehled o průměrných měsíčních počtech příjemců 

rodičovského příspěvku rozděleného podle pohlaví v České republice. Lze vidět, že zapojení 

otců na rodičovské dovolené je však stále na velice nízké úrovni. Pozitivní však je, 

že můžeme zpozorovat malý nárůst v účasti otců na RD. V roce 2004 a v roce 2015 

se hodnota průměrných měsíčních rodičovských příspěvku přibližně shodovala, z tohoto 

důvodu lze údaje o účasti otců na RD lépe porovnat. Lze zpozorovat, že oproti roku 2004 byli 

otcové intenzivněji zapojováni do výchovy dítěte a více jich tedy pobíralo rodičovský 

příspěvek.  

Graf 4.5 5 Průměrný měsíční počet příjemců rodičovského příspěvku v ČR za daný rok, v tis., 2001–2015 

 

Zdroj: MPSV (2016), vlastní zpracování 

Další možností, jak otce více motivovat, aby se zapojili do péče o dítě je otcovská 

dovolená. Tato otcovská dovolená podle MPSV (2016) nabízí rodinám možnost rozložit péči 

o novorozeně mezi oba dva rodiče.  

Jak lze vidět z grafu 4.5 5, jedná se v zemích OECD o standardní opatření, které má 
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s poskytováním otcovské dovolené začalo později, v roce 2010 v délce 1 týdne, ovšem v roce 

2012 již tuto délku prodloužilo, a to na dobu 2 týdnů. Možná i tento aspekt Polsku přispěl 

k menší genderové mzdové mezeře, která je nejnižší v zemích V4.  Pozitivní však je, 

že některé státy V4 začínají zahrnovat otcovské dovolené do svých systémů. Stále se ovšem 

nacházíme hluboko pod úrovní států OECD, jejichž průměr otcovské dovolené byl v roce 

2016 ve výši 9,3 týdnů.  

Graf 4.5 6 Délka specifické otcovské dovolené v týdnech, 1990–2016 

 

Zdroj: OECD (2017), vlastní zpracování  
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5 Závěr 

Tato práce byla zaměřena na genderové mzdové nerovnosti v České republice 

a v zemích Visegrádské čtyřky. Zabývala se rozkladem genderové mzdové mezery z pohledu 

empirie, kdy genderovou mzdovou mezeru rozdělila na dvě části. Respektive na část 

vysvětlitelnou a nevysvětlitelnou, z nichž první jmenovaná vyjádřila rozdílnost ženské mzdy 

z důvodu mnoha faktorů. Tyto faktory ji ovlivňují a byly v teoretické části detailněji popsány. 

Druhá část mzdové mezery, tedy nevysvětlitelná část je spojována zejména s diskriminací žen 

na trhu práce, která byla také uvedena v teoretické části. Empirická část práce byla věnována 

především různým modelům rozkladu, pomocí nichž lze uspokojivě vysvětlit přetrvávající 

mzdové rozdíly mezi muži a ženami. Mezi hlavní patří model Oaxaca-Blinder dekompozice, 

který hledá objektivní příčiny mzdových rozdílů a detekuje zbytkovou část mzdové mezery, 

kterou nejde vysvětlit objektivním kritériem. 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat genderové mzdové nerovnosti v České 

republice, následně v zemích Visegrádské skupiny a pojednat o faktorech, které ovlivňují 

velikost genderové mzdové mezery. Tento cíl byl v průběhu jednotlivých kapitol naplněn, 

a to pomocí rešerše empirické a teoretické literatury a na základě použití metody komparace.   

Jak již bylo několikrát zmíněno, celou mzdovou mezeru nelze připisovat pouze 

diskriminaci. Zejména z tohoto důvodu byl začátek práce věnován objasnění vysvětlitelných 

faktorů nerovného rozdělení. Tyto faktory dávají pádné důvody, proč jsou ženy odměňovány 

hůře. Následující část práce byla zaměřena na samotnou diskriminaci, jelikož to je přesně 

ta část mzdové mezery, kterou vysvětlitelnými faktory již objasnit nelze.  

Třetí kapitola práce byla zaměřena na rozklad genderové mzdové mezery pomocí 

různých modelů rozkladu. Každý model potřebuje relevantní data, proto byl začátek třetí 

kapitoly věnován vysvětlení, jaká data jsou pro ekonometrické modely využívána. Dále byla 

práce zaměřena na samotné modely rozkladu, kde primární roli hrál model Oaxaca-Blinder 

dekompozice. Rovněž byl zmíněn model regresní a model Juhn-Murphy-Pierce dekompozice. 

Závěr kapitoly byl zaměřen na vysvětlení dalších faktorů genderové mzdové mezery, 

které obohacují již zmíněnou teoretickou základnu, ovšem z pohledu empirie.  

Analytická část práce byla zaměřena na vývoj genderové mzdové mezery v České 

republice. Ta byla měřena pomocí podílu mediánu ženské a mužské mzdy na datech 

z Českého statistického úřadu. Mzdová mezera byla zkoumána od roku 2002, odkdy 
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se zaznamenává její vývoj až do roku 2015. Česká republika je příkladem, kdy změna délky 

placené mateřské a rodičovské dovolené může ovlivnit velikost genderové mzdové mezery. 

Od roku 2008 docházelo v České republice k mírnému snižování genderové mzdové mezery 

a v tomtéž roce došlo ke snížení délky placené mateřské a rodičovské dovolené o 1 rok. 

Na tento pokles genderové mzdové mezery ovšem mohou mít vliv také jiné aspekty. 

Ovlivněna mohla být například změnou metodiky, která nastala v roce 2008. Mzdová mezera 

je taktéž rozdělena podle jednotlivých věkových kategorií. Ukázalo se, že mzdová mezera 

má tendenci růst v období spojeném s mateřstvím a rodičovstvím a tím se potvrdil jejich 

významný vliv na výši mezd. Na mzdovou mezeru bylo pohlíženo také podle dosaženého 

vzdělání, kdy bylo zpozorováno, že od určitého stupně vzdělání začíná mzdová mezera 

s každým dalším stupněm vzdělání narůstat. Tedy mzdová mezera u osob s vyšší odbornou 

školou byla na nižší úrovni než u osob s vysokou školou. Mzdová mezera se liší podle druhu 

zaměstnání, a proto byla mzdová mezera rozlišena podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO.  

Kapitola byla také zaměřena na genderovou mzdovou mezeru v zemích Visegrádské 

čtyřky, ovšem mzdová mezera zde byla vypočtena na základě podílu průměrné mzdy, nikoliv 

mediánu mezd. Byl zkoumán nejen vývoj genderové mzdové mezery jako celku, ale také byla 

mezera členěna podle různých věkových kategorií a následně dle mezinárodní klasifikace 

zaměstnání ISCO-08, a to na základě dat z Eurostatu. Lze zpozorovat, že vývoj genderové 

mzdové mezery je v Polsku zcela odlišný než v ostatních zemích V4 – je na nižší úrovni. 

Důvodem nižší GWG by mohla být zcela odlišná rodinná politika Polska, jelikož placená 

délka MD a RD je zde výrazně nižší než v ostatních zemích V4. Je možné zpozorovat 

významný vliv délky placené mateřské a rodičovské dovolené na genderovou mzdovou 

mezeru.  

Část této kapitoly odůvodnila, proč je otázka nerovného rozdělení vůbec řešena. Ženy 

představují nevyužitý potenciál země, jelikož tvoří významnou část kvalifikované pracovní 

síly, která by navýšila možnosti ekonomiky a pomohla by tak posunout její hranice. Stále 

však nejsou dosti zastoupeny na vysokých manažerských postech či na zákonodárných 

pozicích a jejich schopnosti nejsou zcela využity.  

Závěr kapitoly byl věnován otázce skloubení mateřství a kariéry. Tuto otázku ovlivňují 

faktory jakožto například délka mateřské či rodičovské dovolené a také jejich štědrost, která 

je jedna z nejvyšších ve světě. Tyto aspekty byly zmapovány v zemích V4, jelikož se jejich 

rodinná politika různí a je zpozorován její významný vliv na velikost GWG. Ženám 
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by v tomto ohledu pomohla větší možnost flexibility práce, poskytování částečných úvazků 

a podobně. Toto by ženám umožnilo nejen starat se o rodinu, ale zároveň postupovat dále 

ve své kariéře.  

Ke zlepšení situace žen na trhu práce a zmírnění genderové mzdové mezery by nicméně 

přispělo větší zapojení otců do výchovy a tím rozdělení péče o dítě rovnoměrněji mezi matku 

i otce. Toto opatření již zavedeno je, ovšem zatím není moc využíváno, ačkoliv jeho světový 

trend roste. Aby došlo ke snížení genderové mzdové mezery, je třeba zapracovat 

na odstranění překážek, které ji ovlivňují. Redukce genderové mzdové mezery by byla 

ku prospěchu nejen ženám, nýbrž celé společnosti.   
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HU  Maďarsko 

ILO  Mezinárodní organizace práce 

MD  Mateřská dovolená 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT Ministerstvo práce mládeže a tělovýchovy 

NACE  Klasifikace ekonomických činností 

NH  Národní hospodářství 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

PL  Polsko 

RD  Rodičovská dovolená 

SK  Slovensko 

V4  Visegrádská čtyřka 
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Příloha č. 1 – Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO 

Tabulka 1 Třídy CZ-ISCO 

0 - Zaměstnanci 

v ozbrojených 

silách 

01 Generálové 

a důstojníci v 

ozbrojených 

silách 

02 Poddůstojníci 

v ozbrojených 

silách 

03 Zaměstnanci v 

ozbrojených silách 

(kromě generálů, 

důstojníků a 

poddůstojníků) 

  

    

1 - Zákonodárci a 

řídící pracovníci 

11 

Zákonodárci, 

nejvyšší státní 

úředníci a 

nejvyšší 

představitelé 

společností 

12 Řídící 

pracovníci v 

oblasti správy 

podniku, 

obchodních, 

administrativních 

a podpůrných 

činností 

13 Řídící pracovníci 

v oblasti výroby, 

informačních 

technologií, 

vzdělávání a v 

příbuzných oborech 

14 Řídící 

pracovníci v 

oblasti 

ubytovacích a 

stravovacích 

služeb, 

obchodu a 

ostatní řídící 

pracovníci 
    

2 - Specialisté, 

vědečtí a odborní 

duševní 

pracovníci 

21 Specialisté 

v oblasti vědy 

a techniky 

22 Specialisté v 

oblasti 

zdravotnictví 

23 Specialisté v 

oblasti výchovy a 

vzdělávání 

24 Specialisté 

v obchodní 

sféře a veřejné 

správě 

25 Specialisté 

v oblasti 

informačních a 

komunikačních 

technologií 

26 Specialisté 

v oblasti 

právní, 

sociální, 

společenskově

dní, kulturní a 

v příbuzných 

oblastech 

3 - Techničtí a 

odborní 

pracovníci 

31 Techničtí a 

odborní 

pracovníci v 

oblasti vědy a 

techniky 

32 Odborní 

pracovníci v 

oblasti 

zdravotnictví 

33 Odborní 

pracovníci v 

obchodní sféře a 

veřejné správě 

34 Odborní 

pracovníci v 

oblasti práva, 

kultury, sportu 

a v příbuzných 

oborech 

35 Technici v 

oblasti 

informačních a 

komunikačních 

technologií  

  

4 - Úředníci 41 Všeobecní 

administrativní 

pracovníci, 

sekretáři a 

pracovníci pro 

zadávání dat a 

zpracování 

textů 

42 Pracovníci 

informačních 

služeb, na 

přepážkách a v 

příbuzných 

oborech 

43 Úředníci pro 

zpracování 

číselných údajů a v 

logistice 

44 Ostatní 

úředníci 

    

5 - Pracovníci ve 

službách a prodeji 

51 Pracovníci 

v oblasti 

osobních 

služeb 

52 Pracovníci v 

oblasti prodeje 

53 Pracovníci 

osobní péče v 

oblasti vzdělávání, 

zdravotnictví a v 

příbuzných 

oblastech 

54 Pracovníci v 

oblasti ochrany 

a ostrahy 

    

6 - Kvalifikovaní 

pracovníci v 

zemědělství, 

lesnictví a 

rybářství 

61 

Kvalifikovaní 

pracovníci v 

zemědělství 

62 Kvalifikovaní 

pracovníci v 

lesnictví, 

rybářství a 

myslivosti 

63 Farmáři, rybáři, 

lovci a sběrači 

samozásobitelé  

    

  

7 - Řemeslníci a 

opraváři 

71 Řemeslníci 

a kvalifikovaní 

pracovníci na 

stavbách 

(kromě 

elektrikářů) 

72 Kovodělníci, 

strojírenští 

dělníci a 

pracovníci v 

příbuzných 

oborech 

73 Pracovníci v 

oblasti uměleckých 

a tradičních řemesel 

a polygrafie 

74 Pracovníci v 

oboru 

elektroniky a 

elektrotechniky 

75 

Zpracovatelé 

potravin, dřeva, 

textilu a 

pracovníci v 

příbuzných 

oborech   
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8 - Obsluha strojů 

a zařízení, 

montéři 

81 Obsluha 

stacionárních 

strojů a 

zařízení  

82 Montážní 

dělníci výrobků a 

zařízení 

83 Řidiči a obsluha 

pojízdných zařízení 

      

9 - Pomocní a 

nekvalifikovaní 

pracovníci 

91 Uklízeči a 

pomocníci 

92 Pomocní 

pracovníci v 

zemědělství, 

lesnictví a 

rybářství  

93 Pomocní 

pracovníci v oblasti 

těžby, stavebnictví, 

výroby, dopravy a v 

příbuzných oborech 

94 Pomocní 

pracovníci při 

přípravě jídla 

95 Pracovníci 

pouličního 

prodeje a 

poskytování 

služeb 

96 Pracovníci s 

odpady a 

ostatní 

pomocní 

pracovníci 

Zdroj: CZ-ISCO (2017), vlastní zpracování 

 


