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Příloha 1 

Dotazník pro firmy 

(Česká republika) 
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Eurospráva 

Dotazník pro firmy 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Jana Jurajdová a jsem studentkou druhého ročníku navazujícího magisterského 

programu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a píšu diplomovou práci na 

téma Postavení ţen ve společnosti se zaměřením na trh práce (The status of women in society 

with focusing on the labor market). 

V rámci praktické části jsem sestavila dotazník, prostřednictvím kterého bych ráda získala 

Vaše názory na postavení ţen ve Vaší společnosti.  

Vyplnění dotazníku Vám zabere jen několik málo minut, ale pro mě samotnou bude 

velkým přínosem, proto Vám předem děkuji.  

S pozdravem 

                                                                                                                         Bc. Jana Jurajdová 

 

1. V jaké zemi sídlí vaše společnost?  

V ČR (Ostrava) 

 

2. Kolik má firma zaměstnanců?  

9 

 

3. Kolik je ve Vaší společnosti zaměstnáno žen?  

3 

 

4. Do jakého sektoru je možné zahrnout činnost Vaší firmy?  

a) primární (sektor prvovýroby, např. zpracování surovin, lesnictví, zemědělství, atp.) 

b) sekundární (sektor zpracovatelského průmyslu, např. zpracování polotovarů, stavební 

výroba, atp.) 

c) terciální (sektor služeb, např. bankovnictví, turismus, atp.) 

 

5. Zajímáte o pohlaví uchazečů na volné pracovní místo?  

a) ano, raději zaměstnáme ţenu 

(pokud je to jen trochu moţné, vysvětlete, prosím) …. 

b) ano, raději zaměstnáme muţe  

(pokud je to jen trochu moţné, vysvětlete, prosím) …. 

c) ne, nerozhodujeme podle pohlaví 
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6. Máte strach z častých odchodů mladých žen na mateřské dovolené? 

a) ano (pokud je to jen trochu moţné, vysvětlete, prosím) …. 

Nemám dostatek pracovníků na neustálé zaškolování nových pracovnic. Mladou 

ženu, toužící po rodině, bych z tohoto důvodu nezaměstnal.  

b) ne 

 

7. Zajímáte se, o rodinný strav uchazečky o volné pracovní místo? 

a) ano (pokud je to jen trochu moţné, vysvětlete, prosím) ….  

b) ne 

 

8. Představuje pro Vás uchazečka s malým dítětem/malými dětmi problém? 

a) ano (pokud je to jen trochu moţné, vysvětlete, prosím) …. 

b) ne  

 

9. Je ve Vaší společnosti možné upravit pracovní dobu ženě, která má malé dítě/děti a 

pečuje o něj/ně? 

a) ano  

b) ne (pokud je to jen trochu moţné, vysvětlete, prosím) …. 

 

10. Jsou ve vedení Vaší společnosti zaměstnány ženy? 

a) ano  

b) ne  

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 



 

 

 

 

Příloha 2 

Dotazník pro ţeny 

(Česká republika, Slovenská republika) 
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Dotazník pro ženy 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Jana Jurajdová a jsem studentkou druhého ročníku navazujícího magisterského 

programu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a píšu diplomovou práci na 

téma Postavení ţen ve společnosti se zaměřením na trh práce (The status of women in society 

with focusing on the labor market). 

V rámci praktické části jsem sestavila dotazník, prostřednictvím kterého bych ráda získala 

Vaše názory na diskriminaci ţen ve společnosti. Dotazník je anonymní a je určen pouze 

ţenám, neboť se zajímám o jejich osobní zkušenosti a poznatky na trhu práce.  

Vyplnění dotazníku Vám zabere jen několik málo minut, ale pro mě samotnou bude 

velkým přínosem, proto Vám předem děkuji.  

S pozdravem 

                                                                                                                         Bc. Jana Jurajdová 

 

1. Jaké je vaše pohlaví? 

a) žena 

b) muţ 

 

Pokud jste u první otázky označili odpověď b, nepokračujte, prosím, dále. Dotazník pro Vás 

končí.  

 

2. Z jaké země pocházíte? ČR 

 

3. Jaká je Vaše věková kategorie? 

a) pod 20 let 

b) 21 - 30 let 

c) 31 - 40 let 

d) 41 - 50 let 

e) 51 - 60 let 

f) nad 60 let 
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4. Jak velká je obec, ve kterém pracujete? 

a) méně neţ 5 tisíc obyvatel 

b) 5 - 10 tisíc obyvatel 

c) 10 - 20 tisíc obyvatel 

d) 20 - 50 tisíc obyvatel 

e) 50 - 100 tisíc obyvatel 

f) 100 tisíc - 1 milion obyvatel 

g) nad 1 milion obyvatel 

 

5. Je místo Vašeho trvalého pobytu totožné s městem, ve kterém pracujete? 

a) ano 

b) ne 

 

6. Jste v současné době v pracovním procesu? 

a) ano, pracuji 

b) ne, nepracuji, ale práci si hledám 

c) ne, nepracuji. Ţiví mě rodiče/manţel. 

d) ne, nepracuji. Jsem na mateřské dovolené. 

e) jiný důvod (uveďte, prosím, jaký): 

 

Jsem student a pracuji občas na zkrácený pracovní úvazek.  

 

7. Je, podle Vašeho názoru, postavení žen ve společnosti stejné jako postavení mužů? 

a) ano 

b) ne (pokud je to jen trochu moţné, vysvětlete, např. vlastní zkušenost, případy z médií) 

 

Příklad z ţivota. Budoucí zaměstnavatel má předsudky o pohlaví, které by se na vybíranou 

pozici lépe hodilo, slepě následuje stereotypy společnosti (např. „ţena bude svědomitější a 

empatičtější v zákaznickém servisu na telefonu“, nebo: „ţena nebude dobrý technik, nemá 

pro to vlohy“). Další problém je rozdílné hodnocení podle pohlaví. I kdyţ ţena vykonává 

stejnou práci jako muţ, dostane za to méně peněz. To je zkušenost přímo naší rodiny. 

Matka pracuje jako dělník ve stejné firmě jako otec. Oba dělají totéţ na směny a zhruba 

stejnou dobu, jen otec má v pracovní smlouvě „jiný název pracovní činnosti“ a hned za to 

dostává víc neţ maminka. Aby ţena mohla něco dokázat, musí být hodně tvrdá a jít si za 

tím, přitom musí vychovat další generaci a naučit je tomu, ţe kdyţ si člověk za něčím 

doopravdy jde, tak to dostane. Bohuţel ne vţdy lze klacky, které nám někdo hodí pod 

nohy, lehce překročit. Nemyslím, ţe to je někde jinde jiné, co se postavení ţen týče. Všude 

musíme bojovat.  
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8. Setkala jste se někdy, jako žena, s diskriminací na trhu práce? 

a) ano 

b) ne 

 

Ano, ač se na trhu práce aktivně pohybuji teprve necelý rok. S diskriminací jsem se setkala 

na pohovoru. V srpnu 2010 jsem se vdala, teď v červnu budu končit ve škole a hledám si 

práci, ale mám problém si ji najít. U mladé ţeny po svatbě se automaticky předpokládá, ţe 

hned bude mít děti („tichá“ diskriminace). Na pohovoru se o tom sice nemluví, ale 

odpovědi na otázky typu: „Máte ráda děti?“ o vás řeknou všechno.  

 

Pokud jste na výše položenou otázku odpověděla záporně, tak následující otázku, prosím, 

vynechejte. 

 

9. Čeho konkrétně se diskriminace týkala? 

a) mám niţší plat neţ muţi na stejné pracovní pozici 

b) nemám moţnost vyuţívat stejné benefity jako kolegové 

c) nedostala jsem se na volné pracovní místo, protože má firma strach, abych jim 

brzy neodešla na mateřskou dovolenou 

d) nedostala jsem se na volné pracovní místo, protoţe jsem matkou malého dítěte/malých 

dětí 

e) nedostanu se na vedoucí pozici jen proto, ţe jsem ţena 

f) jiné (uveďte jaké) …. 

 

10. Jaký je Váš názor na postavení žen ve společnosti na trhu práce ve Vaší zemi? 

Myslíte si, že je to v jiné zemi lepší/horší? Pokud ano, uveďte ve které. 

 

Ţeny v ČR jsou podceňovány, nebere se v úvahu jejich emancipace a další vývoj kariéry. 

Lidé jsou zvyklí na vyšších postech vidět muţe. Ještě bude trvat, neţ si český národ 

navykne na změny, kdy ve vedoucích postaveních bude moţnost vidět také ţeny. I přesto 

ţe zákony a vláda se snaţí o rovnější postavení ţen na trhu práce, realita je jiná. Ţeny jsou 
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stále znevýhodňovány. Myslím, ţe ve spoustě zemí je situace stejná, nenapadá mě země, 

kde by podmínky byly lepší. Ale například v Afrických zemích je postavení ţeny naprosto 

jiné. Nebo v muslimských společnostech. Jejich postavení je dáno tradicí. Jestli je to 

postavení přímo horší to nevím, je jiné. Jinak je to na trhu práce i ve Skandinávii, kde jsou 

muţi mnohem častěji na mateřské dovolené. Emancipace se tam vyvinula jinak a rychleji a 

to se vším všudy. Ţena je tam vnímána mnohem více jako rovnocenný partner. Nejsem typ 

kariéristky, ale mrzí mě, ţe jsme v tomto ohledu trochu „zamrzlí“ a opravdu u nás existují 

značné rozdíly mezi postavením ţen a muţů ve společnosti. Bohuţel tak je na tom 

mnohem více zemí nejen v EU. Třeba německá kancléřka Angela Merkelová je pěkný 

případ bojovné ţeny. Vţdy musí být lepší neţ chlapi před ní, protoţe jinak to bude zas jen 

prostě ţenská. 

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



                                                                                                               
 

 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Ekonomická fakulta 

Hospodářská politika a správa 

Eurospráva 

 

Dotazník pro ženy 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Jana Jurajdová a jsem studentkou druhého ročníku navazujícího magisterského 

programu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a píšu diplomovou práci na 

téma Postavení ţen ve společnosti se zaměřením na trh práce (The status of women in society 

with focusing on the labor market). 

V rámci praktické části jsem sestavila dotazník, prostřednictvím kterého bych ráda získala 

Vaše názory na diskriminaci ţen ve společnosti. Dotazník je anonymní a je určen pouze 

ţenám, neboť se zajímám o jejich osobní zkušenosti a poznatky na trhu práce.  

Vyplnění dotazníku Vám zabere jen několik málo minut, ale pro mě samotnou bude 

velkým přínosem, proto Vám předem děkuji.  

S pozdravem 

                                                                                                                         Bc. Jana Jurajdová 

 

1. Jaké je vaše pohlaví? 

a) žena 

b) muţ 

 

Pokud jste u první otázky označili odpověď b, nepokračujte, prosím, dále. Dotazník pro Vás 

končí.  

 

2. Z jaké země pocházíte? Slovenská republika 

 

3. Jaká je Vaše věková kategorie? 

a) pod 20 let 

b) 21 - 30 let 

c) 31 - 40 let 

d) 41 - 50 let 

e) 51 - 60 let 

f) nad 60 let 

 



                                                                                                               
 

 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Ekonomická fakulta 

Hospodářská politika a správa 

Eurospráva 

 

4. Jak velká je obec, ve kterém pracujete? 

a) méně neţ 5 tisíc obyvatel 

b) 5 - 10 tisíc obyvatel 

c) 10 - 20 tisíc obyvatel 

d) 20 - 50 tisíc obyvatel 

e) 50 - 100 tisíc obyvatel 

f) 100 tisíc - 1 milion obyvatel 

g) nad 1 milion obyvatel 

 

5. Je místo Vašeho trvalého pobytu totožné s městem, ve kterém pracujete? 

a) ano 

b) ne 

 

6. Jste v současné době v pracovním procesu? 

a) ano, pracuji 

b) ne, nepracuji, ale práci si hledám 

c) ne, nepracuji. Ţiví mě rodiče/manţel. 

d) ne, nepracuji. Jsem na mateřské dovolené. 

e) jiný důvod (uveďte, prosím, jaký) 

 

7. Je, podle Vašeho názoru, postavení žen ve společnosti stejné jako postavení mužů? 

a) ano 

b) ne (pokud je to jen trochu moţné, vysvětlete, např. vlastní zkušenost, případy z médií)  

 

Postavenie ţien nie je rovnaké. Muţi vţdy boli a ešte minimálne nasledujúce desaťročie 

budú zvýhodňovaní oproti ţenám v zamestnaní. Najlepším príkladom sú pozície 

manaţérov, na týchto pozíciách (si dovolím tvrdiť) nájdeme z 85% len muţov. Celé to 

vyplýva z patriarchálneho spôsobu ţivota ešte z minulého tisícročia.  V spoločnosti ešte 

stále prevláda názor, ţe muţ je ten, kto má ţiviť rodinu, kto má byť nadradený v 

spoločnosti a ţeny sa majú venovať domácnosti a deťom a nie zastávať důleţité funkcie. 

 

8. Setkala jste se někdy, jako žena, s diskriminací na trhu práce? 

a) ano 

b) ne 

 

Pokud jste na výše položenou otázku odpověděla záporně, tak následující otázku, prosím, 

vynechejte. 
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9. Čeho konkrétně se diskriminace týkala? 

a) mám niţší plat neţ muţi na stejné pracovní pozici 

b) nemám moţnost vyuţívat stejné benefity jako kolegové 

c) nedostala jsem se na volné pracovní místo, protoţe má firma strach, abych jim brzy 

neodešla na mateřskou dovolenou 

d) nedostala jsem se na volné pracovní místo, protoţe jsem matkou malého dítěte/malých 

dětí 

e) nedostanu se na vedoucí pozici jen proto, ţe jsem ţena 

f) jiné (uveďte jaké) …. 

 

10. Jaký je Váš názor na postavení žen ve společnosti na trhu práce ve Vaší zemi? 

Myslíte si, že je to v jiné zemi lepší/horší? Pokud ano, uveďte ve které. 

 

Postavenie ţien sa na Slovensku zlepšuje, ale bude trvať ešte niekoľko rokov, aby to 

získalo dostatečné pochopenie v společnosti. Ţenamusí byť dostatočne průbojná, aby sa 

dostala na lepšie miesto, alebo si vydobila lepšie pracovné a finančné podmínky. Západné 

krajiny (Francúzsko, Belgicko) vedia lepšie ohodnotiť ţenu. Slovensko v tomto ešte 

zaostáva. 

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 



 

 

 

Příloha číslo 3 

Fragebogen fűr die Frauen 

(Spolková republika Německo) 
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Fragebogen für die Frauen 

 

Guten Tag,  

 

mein Name ist Jana Jurajdová und  bin Studentin im 2. Jahrgang des anschließenden 

Magisterprogramms der Hochschule Báňská – Technische Universität Ostrava und ich 

schreibe eine Diplomarbeit zum Thema Stellung der Frauen in der Gesellschaft gerichtet auf 

den Arbeitsmarkt  (The status of women in society with focusing on the labor market). 

 

Im Rahmen des praktischen Teils habe ich einen Fragebogen erstellt im welchen ich gerne 

Ihre Meinungen über die Diskriminierung der Frauen in der Gesellschaft ermitteln würde. Der 

Fragebogen ist Annonym und ist nur für Frauen bestimmt, weil ich mich für ihre persönlichen 

Erfahrungen und Erkenntnisse auf dem Arbeitsmarkt interesiere. 

 

Die Ausfüllung des Fragebogens beansprucht nur wenige Minuten, aber für mich wird es 

ein großer Beitrag, dafür bedanke ich mich schon im Voraus. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

           Bc. Jana Jurajdová 

 

1. Was ist Ihr Geschlecht? 

a) Ich bin eine Frau 

b) Ich bin ein Mann 

 

Falls Sie bei der ersten Frage die Antwort b markiert haben, schreiten  Sie bitte nicht fort. 

Der Fragebogen endet für Sie. 

 

2. Aus welchem  Land stammen Sie? Deutschland 

 

3. In welche Altersgruppe gehören Sie? 

a) unter  20 Jahre 

b) 21 - 30 Jahre 

c) 31 - 40 Jahre 

d) 41 - 50 Jahre 

e) 51 - 60 Jahre 

f) über  60 Jahre 
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4. Wie groß ist die Gemeinde , in welcher Sie arbeiten? 

a) weniger als 5 Tausend Bewohner 

b) 5 - 10 Tausend Bewohner 

c) 10 - 20 Tausend Bewohner 

d) 20 - 50 Tausend Bewohner 

e) 50 - 100 Tausend Bewohner 

f) 100 Tausend - 1 Million Bewohner 

g) über  1 Million Bewohner 

 

5. Ist Ihr Wohnsitz in der gleichen Stadt, wo Sie arbeiten? 

a) ja 

b) nein 

 

6. Arbeiten Sie derzeit? 

a) Ja, ich arbeite 

b) Nein, ich arbeite nicht, aber ich suche eine Arbeit 

c) Nein, Ich arbeite nicht. Mich unterhalten meine Eltern/ mein Mann. 

d) Nein, ich arbeite nicht. Ich bin in Mutterschaftsurlaub. 

e) Anderer  Grund ( bitte geben sie an welcher) ich bin Studentin 

 

7. Ist Ihrer Meinung nach die Stellung der Frauen in der Gesellschaft gleichgestellt wie 

die des Mannes? 

a) Ja 

b) Nein (wenn es nur ein bisschen möglich ist, erklären sie, z.B. eigene Erfahrung, 

Medienfälle) 

 

8. Sind Sie als Frau irgendwann mit der Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt in 

Berührung gekommen? 

a) Ja 

b) Nein 

 

Falls Sie auf die oben genannte Frage mit nein geantwortet haben,lassen Sie die nächste 

Frage aus. 

 

9. Was betraf die Diskriminierung konkret? 

a) Ich habe einen niedrigeren Lohn als Männer auf der gleichen Arbeitsposition 

b) Ich habe keine Möglichkeit die selben Vergünstigungen wie meine Kollegen zu nutzen 

c) Ich habe die freie Arbeitsstelle nicht bekommen, weil die Firma angst hat, dass ich bald 

in Mutterschaftsurlaub gehen könnte 
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d) Ich habe die freie Arbeitsstelle nicht bekommen, weil ich Mutter eines kleinen 

Kindes/kleiner Kinder bin 

e) Ich bekomme keine Führungsposition nur deshalb, dass ich eine Frau bin 

f) Andere (geben Sie an welche) …. 

 

10. Wie ist Ihre Meinung zur Stellung der Frauen in der Gesellschaft auf dem 

Arbeitsmarkt in Ihrem Land? Denken Sie, dass es in einem anderen Land 

besser/schlechter ist? Falls ja, im welchen? …. 

 

In vielen Firmen werden Frauen nicht gern eingestellt und verdienen auch weniger. 

In arabischen Ländern ist es sicher noch schwieriger für frauen, auch aus religiösen 

Gründen. 

 

 

Dankeschön für das Ausfüllen des Fragebogens 

 

 

Quelle: Eigene Verarbeitung 

 

 



 

 

 

 

Příloha číslo 4 

Podíl ţen ve výzkumu v jednotlivých zemích EU 

 

 

 



 

 

 

 

Podíl žen ve výzkumu v jednotlivých zemích EU 

 

 

Zdroj: ČSÚ
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Průměrná roční mzda ţen jako % mzdy muţů 

 

 



 

 

 

 

Průměrná roční mzda žen jako % mzdy mužů 

Average annual wage od women as percentage od wage of men 
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Graf č. 4.5.: Průměrná roční mzda žen jako % mzdy mužů           
Average annual wage of women as percentage of wage of men

 

Zdroj: ČSÚ, Vlastní zpracování 



 

 

 

 

Příloha číslo 6 

Průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice 

 



 

 

 

 

Průměrné hrubé měsíční mzdy – Česká republika 

Average gross monthly earnings – Czech Republic 

 

 

Zdroj: ČSÚ, Vlastní zpracování 

* Údaje za rok 2008 byly přepočteny na základě aktualizovaného váhového schématu vycházejícího z nové klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (Data for 2008 

were recalculated using an updated weighting scheme based on the new classification of economic). 
 

 

 



 

 

 

 

 

Příloha číslo 7 

Questionnaire for company  

(China, USA, New Zealand) 
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Questionnaire for company 

 

Dear Sir or Madam,  

 

my name is Jana Jurajdová and I am studying a second year master's program, VŠB -

 Technical University in Ostrava. I am writing a thesis “The status of women in society with 

focusing on the labor market“.  

Within the practical part I have compiled a questionnaire, through which I would like to 

obtain your views on women's position in your company.  

Filling the questionnaire will take only a few minutes, but it is very important for me. 

Thank you in advance 

Bc. Jana Jurajdová 

 

1. In which country is your business?  

China (Freescale semiconductor) 

 

2. How many employees work in your company?  

More than 3,000 in China Tianjin 

 

3. How many women work in your company? 

Almost half of total employees 

 

4. In what areas might be included the activities of your company?  

a) Primary (primary sector, such as processing of raw materials, forestry, agriculture, etc.)  

b) Secondary (manufacturing sector, for example, semi-processing, building production, 

etc.) 

c) Tertiary (service sector, such as banking, tourism , etc.) 

 

5. Are you interested in what sex should get the job vacant post?  

a) Yes, we would rather employ a woman (if it is possible, please explain)  

b) Yes, we would rather employ men (if it is possible, please explain)  

c) No, we do not decide by sex  
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6. Are you afraid of the frequent situation of young women on maternity leave?  

a) Yes (if it is possible, please explain)  

b) No 

 

7. Are you interested in the family status of candidates for job vacant post? 

a) Yes (if it is possible, please explain)  

b) No  

 

8. Is it a problem for you if a female candidate has a child / young children?  

a) Yes (if it is possible, please explain)  

b) No 

 

9. Is it possible to adjust the working hours of a woman who has a child / children in 

your company and take care of them?  

a) Yes  

b) No (if it is possible, please explain)  

 

10. Are there women in leading positions in your company?  

a) Yes  

b) No 

 

 

Thank you for filling the questionnaire 

 

 

Source: Own processing 
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Questionnaire for company 

 

Dear Sir or Madam,  

 

my name is Jana Jurajdová and I am studying a second year master's program, VŠB -

 Technical University in Ostrava. I am writing a thesis “The status of women in society with 

focusing on the labor market“.  

Within the practical part I have compiled a questionnaire, through which I would like to 

obtain your views on women's position in your company.  

Filling the questionnaire will take only a few minutes, but it is very important for me. 

Thank you in advance 

Bc. Jana Jurajdová 

 

1. In which country is your business? 

USA (Southern management corporation – aquatics division) 
1
 

 

2. How many employees work in your company?  

250 

 

3. How many women work in your company? 

153 

 

4. In what areas might be included the activities of your company?  

a) Primary (primary sector, such as processing of raw materials, forestry, agriculture, etc.)  

b) Secondary (manufacturing sector, for example, semi-processing, building production, 

etc.) 

c) Tertiary (service sector, such as banking, tourism , etc.) 

 

5. Are you interested in what sex should get the job vacant post?  

a) Yes, we would rather employ a woman (if it is possible, please explain)  

b) Yes, we would rather employ men (if it is possible, please explain)  

c) No, we do not decide by sex  

                                                 
1
 Jiţní řízení společnosti – divize vodních sportů 
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6. Are you afraid of the frequent situation of young women on maternity leave?  

a) Yes (if it is possible, please explain)  

b) No 

 

7. Are you interested in the family status of candidates for job vacant post? 

a) Yes (if it is possible, please explain)  

b) No  

 

8. Is it a problem for you if a female candidate has a child / young children?  

a) Yes (if it is possible, please explain)  

b) No 

 

9. Is it possible to adjust the working hours of a woman who has a child / children in 

your company and take care of them?  

a) Yes  

b) No (if it is possible, please explain)  

 

10. Are there women in leading positions in your company?  

a) Yes  

b) No 

 

 

Thank you for filling the questionnaire 

 

 

Source: Own processing 
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Questionnaire for company 

 

Dear Sir or Madam,  

 

my name is Jana Jurajdová and I am studying a second year master's program, VŠB -

 Technical University in Ostrava. I am writing a thesis “The status of women in society with 

focusing on the labor market“.  

Within the practical part I have compiled a questionnaire, through which I would like to 

obtain your views on women's position in your company.  

Filling the questionnaire will take only a few minutes, but it is very important for me. 

Thank you in advance 

Bc. Jana Jurajdová 

 

1. In which country is your business? 

New Zealand (Transport Linehaul Ltd)
2
 

 

2. How many employees work in your company?  

In our branch we have 19 people altogether. 

 

3. How many women work in your company? 

In our branch we have 3 women. 

 

4. In what areas might be included the activities of your company?  

a) Primary (primary sector, such as processing of raw materials, forestry, agriculture, etc.)  

b) Secondary (manufacturing sector, for example, semi-processing, building production, 

etc.) 

c) Tertiary (service sector, such as banking, tourism , etc.) Transport Industry 

 

5. Are you interested in what sex should get the job vacant post?  

a)Yes, we would rather employ a woman (if it is possible, please explain)  

b)Yes, we would rather employ men (if it is possible, please explain)  

c) No, we do not decide by sex  

                                                 
2
 Dopravní podnik Linehaul s.r.o. 
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6. Are you afraid of the frequent situation of young women on maternity leave?  

a) Yes (if it is possible, please explain)  

b) No 

 

7. Are you interested in the family status of candidates for job vacant post? 

a) Yes (if it is possible, please explain)  

b) No  

 

8. Is it a problem for you if a female candidate has a child / young children?  

a) Yes (if it is possible, please explain)  

b) No 

 

9. Is it possible to adjust the working hours of a woman who has a child / children in 

your company and take care of them?  

a) Yes  

b) No (if it is possible, please explain)  

 

We only open at night for a limited number of Hours. 

 

10. Are there women in leading positions in your company?  

a) Yes  

b) No 

 

 

Thank you for filling the questionnaire 

 

 

Source: Own processing



 

 

 

Příloha číslo 8 

Questionnaire for women 

(Botswana, China, USA) 
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Questionnaire for women 

Dear Madam,  

my name is Jana Jurajdová and I am studying a second year master's program, VŠB - 

Technical University in Ostrava. I am writing a thesis “The status of women in society with 

focusing on the labor market“.  

Within the practical part I have compiled a questionnaire, which I would like to obtain 

your views on discrimination against women in society. The questionnaire is anonymous and 

is only for women, because I am interested in their personal experience and knowledge in the 

labor market. 

Filling the questionnaire will take only a few minutes, but it is very important for me. 

Thank you in advance  

Bc. Jana Jurajdová 

 

1. What is your sex?  

a) Female  

b) Male 

 

If you have answered b in the first question, please, do not, continue. The questionnaire ends 

for you. 

 

2. Where are you from? 

Botswana  

 

3. What is your age category?  

a) Under 20 years  

b) 21-30 years  

c) 31-40 years  

d) 41-50 years  

e) 51 - 60 years 

f) Over 60 years 
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4. How big is the town/city where you work?  

a) Less than 5000 people  

b) 5 to 10 thousand people  

c) 10 to 20 thousand people  

d) From 20 to 50 thousand people  

e) From 50 to 100 thousand people  

f) From 100 thousand to 1 million population  

g) Over 1 million inhabitants 

 

5. Is your place of residence the same as town/city where you work?  

a) Yes  

b) No  

 

6. Are you currently employed?  

a) Yes  

b) No, but I am looking for work  

c) No, I live with my parents / husband  

d) No, I'm on maternity leave.  

e) Other reason (please, specify what) 

  

Still in the studying university.  

 

7. Is the position of women in society the same as the position of men (in your opinion)?  

a) Yes  

b) No (if it is possible, explain for example your own experience, cases from the media)  

 

Well we are heading to equality in the society. Because currently we are having women in 

positions that at first were thought to be for men only. For example: we have women as 

members of parliament, soldiers, CEOs in big companies and other top positions that they 

were never in, in the past years. As of currently position wise I would gauge as 40:60, like 

40 for women and 60 for men. 

 

8. Have you ever, as a woman, had discrimination in the labor market?  

a) Yes  

b) No 

 

If you have the above questions answered in the negative, please skip the following question. 

 



                                                                                                               

 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Ekonomická fakulta 

Hospodářská politika a správa 

Eurospráva 

 

9. What type of discrimination was it?  

a) I had a lower salary than men for the same job  

b) I didn´t have the same benefits as colleagues  

c) I did not get to a vacant position, because the company was scared that I would go on 

maternity leave soon. 

d) I did not get to a vacant position, because I am a mother of small child / children  

e) I did not get the leading position, because I am a woman  

f) other (please specify) ... 

 

10. What is your opinion on the status of women in the labor market in your country? 

Do you think it's better / worse in another country? If yes, please specify where.  

.... 

 

 

Thank you for filling the questionnaire 

 

 

Source: Own processing 
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Questionnaire for women 

 

Dear Madam,  

 

my name is Jana Jurajdová and I am studying a second year master's program, VŠB - 

Technical University in Ostrava. I am writing a thesis “The status of women in society with 

focusing on the labor market“.  

Within the practical part I have compiled a questionnaire, which I would like to obtain 

your views on discrimination against women in society. The questionnaire is anonymous and 

is only for women, because I am interested in their personal experience and knowledge in the 

labor market. 

Filling the questionnaire will take only a few minutes, but it is very important for me. 

Thank you in advance  

Bc. Jana Jurajdová 

 

1. What is your sex?  

a) Female  

b) Male 

 

If you have answered b in the first question, please, do not, continue. The questionnaire ends 

for you. 

 

2. Where are you from? 

China 

 

3. What is your age category?  

a) under 20 years  

b) 21-30 years  

c) 31-40 years  

d) 41-50 years  

e) 51 - 60 years 

f) over 60 years 
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4. How big is the town/city where you work?  

a) less than 5000 people  

b) 5 to 10 thousand people  

c) 10 to 20 thousand people  

d) from 20 to 50 thousand people  

e) From 50 to 100 thousand people  

f) From 100 thousand to 1 million population  

g) Over 1 million inhabitants 

 

5. Is your place of residence the same as town/city where you work?  

a) Yes  

b) No  

 

6. Are you currently employed?  

a) yes  

b) no, but I am looking for work  

c) no, I live with my parents / husband  

d) no, I'm on maternity leave.  

e) other reason (please, specify what) 

 

7. Is the position of women in society the same as the position of men (in your opinion)?  

a) yes  

b) no (if it is possible, explain for example your own experience, cases from the media)  

 

8. Have you ever, as a woman, had discrimination in the labor market?  

a) yes  

b) no 

 

If you have the above questions answered in the negative, please skip the following question. 

 

9. What type of discrimination was it?  

a) I had a lower salary than men for the same job  

b) I didn´t have the same benefits as colleagues  

c) I did not get to a vacant position, because the company was scared that I would go on 

maternity leave soon. 

d) I did not get to a vacant position, because I am a mother of small child / children  

e) I did not get the leading position, because I am a woman  

f) other (please specify) ... 
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10. What is your opinion on the status of women in the labor market in your country? 

Do you think it's better / worse in another country? If yes, please specify where.  

.... 

 

 

Thank you for filling the questionnaire 

 

 

Source: Own processing 
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Questionnaire for women 

 

Dear Madam,  

 

my name is Jana Jurajdová and I am studying a second year master's program, VŠB - 

Technical University in Ostrava. I am writing a thesis “The status of women in society with 

focusing on the labor market“.  

Within the practical part I have compiled a questionnaire, which I would like to obtain 

your views on discrimination against women in society. The questionnaire is anonymous and 

is only for women, because I am interested in their personal experience and knowledge in the 

labor market. 

Filling the questionnaire will take only a few minutes, but it is very important for me. 

Thank you in advance  

Bc. Jana Jurajdová 

 

1. What is your sex?  

a) female  

b) male 

 

If you have answered b in the first question, please, do not, continue. The questionnaire ends 

for you. 

 

2. Where are you from? 

USA 

 

3. What is your age category?  

a) under 20 years  

b) 21-30 years  

c) 31-40 years  

d) 41-50 years  

e) 51 - 60 years 

f) over 60 years 
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4. How big is the town/city where you work?  

a) less than 5000 people  

b) 5 to 10 thousand people  

c) 10 to 20 thousand people  

d) from 20 to 50 thousand people  

e) from 50 to 100 thousand people  

f) from 100 thousand to 1 million population  

g) over 1 million inhabitants 

 

5. Is your place of residence the same as town/city where you work?  

a) yes  

b) no  

 

6. Are you currently employed?  

a) yes  

b) no, but I am looking for work  

c) no, I live with my parents / husband  

d) no, I'm on maternity leave.  

e) other reason (please, specify what) 

 

7. Is the position of women in society the same as the position of men (in your opinion)?  

a) yes  

b) no (if it is possible, explain for example your own experience, cases from the media)  

 

8. Have you ever, as a woman, had discrimination in the labor market?  

a) yes  

b) no 

 

If you have the above questions answered in the negative, please skip the following question. 

 

9. What type of discrimination was it?  

a) I had a lower salary than men for the same job  

b) I didn´t have the same benefits as colleagues  

c) I did not get to a vacant position, because the company was scared that I would go on 

maternity leave soon. 

d) I did not get to a vacant position, because I am a mother of small child / children  

e) I did not get the leading position, because I am a woman  

f) other (please specify) ... 
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10. What is your opinion on the status of women in the labor market in your country? 

Do you think it's better / worse in another country? If yes, please specify where.  

 

In my opinion, in the USA is the status of women better than in another countries, women 

have got a lot of leader positions than men. Worse – States of Africa and Asia. China. 

 

 

Thank you for filling the questionnaire 

 

 

Source: Own processing 



 

 

 

Příloha číslo 9 

Rozloţení firem podle země původu 

 



 

 

 

Rozdělení firem podle země původu 

 

Kontinent Stát Počet respondentů 

 

Evropa 

 

Česká republika  
36 

Republika Rakousko  
3 

Slovenská republika  
12 

Celkem 51 

Austrálie a Oceánie 

 

Nový Zéland  
1 

Celkem 

1 

 

Asie 

 

Čínská lidová republika  
2 

Celkem 

2 

 

Amerika 

 

Spojené státy americké  
2 

Celkem 

2 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování
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Rozloţení respondentů podle země původu 

 



 

 

Rozdělení respondentů podle země původu 

 

Kontinent Stát Počet respondentů 

Evropa 

 

 

Česká republika  

132* 

 

Spolková republika Německo  

5 

 

Republika Rakousko  

3 

 

Slovenská republika  

19 

 

Švýcarská konfederace  

2 

 

Itálie  

2 

 

Bulharsko  

1 

Celkem 
164 

 

Austrálie a Oceánie 

 

 

Queensland  

2 

 

Nový Zéland  

6 

 Celkem 8 



 

 

 

Asie 

 

 

Čínská lidová republika  

5 

 

Ruská federace  

6 

 

Gruzie  

3 

Celkem 
14 

 

Amerika 

 

 

Spojené státy americké  

22 

Celkem 
22 

 

Afrika 

 

 

Botswana  

4 

Celkem 4 

 

* V tabulce jsou zahrnuty dva dotazníky od muţů. Oba pocházely z ČR.  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování



 

 

 

Příloha číslo 11 

Sloţení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  

podle věku a pohlaví k 30. 6. 2010 



 

 

 

Složení poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

podle věku a pohlaví k 30. 6. 2010 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, Vlastní zpracování 
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Sloţení Senátu Parlamentu ČR podle věku a pohlaví k 30. 6. 2009 



 

 

 

Složení Senátu Parlamentu České republiky  

podle věku a pohlaví k 30. 6. 2009 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, Vlastní zpracování 

 



 

 

Příloha číslo 13 

Zaměstnanost ţen a muţů ve vybraných odvětvích 

 



 

 

 



 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

1) Míra zaměstnanosti, osoby ve věku 15 – 64 let (Employment rate, persons aged 15 – 64) 

2) Rok 2007 (Year 2007) 



 

 

Příloha číslo 14 

Zastoupení ţen v Parlamentech světa 

 

 



 

 

Zastoupení žen v parlamentech světa 
1 

 

 

 

1
 Údaje v tabulce jsou sestupně řazeny podle 6. sloupce, tedy procentuálního zastoupení ţen v Dolní komoře. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zdroj: Ţeny v politice, ČSÚ, Vlastní zpracování 
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Ţeny a muţi v krajských zastupitelstvech k 31. 8. 2009 

 

 



 

 

 

Ženy a muži v krajských zastupitelstvech k 31. 8. 2009 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

 



 

 

Příloha číslo 16 

Ţeny ve vedení firem 

 



 

 

Ženy ve vedení firem v České republice 
1
 

 

 

Zdroj: www.ct100.cz, Ţeny v politice a vlastní zpracování 

 

 

1 
Údaje vycházejí ze ţebříčku nejvýznamnějších firem České republiky – Czech TOP 100 za rok 2008 a 2009. Údaje za 2010 v dubnu 2011 

nebyly dostupné.  
2
 Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

3
 Firma se v řebříčku CZECH TOP 100 v daném roce neumístila 



 

 

Příloha číslo 17 

Ţeny ve vládě 

 



 

 

Ženy ve vládě v České republice v letech 1992 – 2011 

 

 



 

 

 

 

Zdroj: www.vlada.cz a vlastní zpracování 


