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1 Úvod 

 Problém mzdových rozdílů mezi muži a ženami je v současnosti i přes rozvinutý 

trh práce aktuální záležitostí, která je způsobena hned několika faktory. Postavení žen 

na trhu práce vykazuje zřetelné nerovnosti, a to většinou v jejich neprospěch. 

Za nejviditelnější znak nerovnosti mužů a žen je považován rozdíl v odměňování 

za vykonanou práci.  

 O tuto problematiku se nezajímají jen ženy samotné, kterých se tyto rozdíly 

dotýkají přímo a pobírají nižší plat než jejich mužští spolupracovníci, ale i větší 

skupiny, hájící práva žen. 

 V mnoha členských zemích Evropské unie přetrvávají stereotypy a předsudky 

vůči ženám, které jsou silně zaryté do podvědomí lidí a tímto ovlivňují jejich postoje. 

Jednou z těchto domněnek je představa o nižší schopnosti ženské pracovní síly 

kvůli sociální roli v rodině, tedy rolí matky, hospodyně a pečovatelky. Převažuje 

tradiční model rodiny, ve kterém muž vykonává roli hlavního živitele a žena je ta, 

která pečuje o děti a domácnost. 

 Ženy se potýkají s nelehkým úkolem. Musí skloubit pracovní a soukromý život. 

Záleží na nich, ve kterém období svého života dají přednost rodinnému životu 

před životem pracovním, aby mohly vychovávat děti a pečovat o domácnost. Z tohoto 

důvodu opouštějí svá dosavadní zaměstnání a odcházejí na rodičovskou dovolenou. 

V tomto okamžiku vznikají mzdové rozdíly mezi muži a ženami na trhu práce. Muži si 

rozvíjejí lidský kapitál, dosahují vyšších pracovních postů a získávají vyšší mzdu 

za vykonanou práci, zatímco ženy se starají doma o děti a domácnost a svůj lidský 

kapitál žádným patřičným způsobem nerozvíjejí. Ale v dnešním světě nebývá již 

výjimkou, že se muž se ženou střídají na rodičovské dovolené a pečují o děti 

rovnoměrně, což je typické například pro Švédsko. 

 V situaci, kdy země Evropské unie překonávají ekonomickou krizi, nesmí 

odstranění rozdílů v odměňování mužů a žen ztratit na aktuálnosti, jelikož rovnost 

mezi pohlavími je klíčová pro obnovu ekonomiky, růst zaměstnanosti a v neposlední 

řadě pro růst konkurenceschopnosti. 

 Cílem této bakalářské práce je potvrdit či vyvrátit existenci mzdových rozdílů 

v zemích Evropské unie a nalézt jejich příčiny. 
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 První část práce se věnuje vysvětlení teoretických pojmů. Nejdříve jsou 

objasněny pojmy související s lidským kapitálem, jeho pojetí, faktory, které jej 

ovlivňují a investice do něj vložené. Následně jsou vysvětleny základní pojmy týkající 

se mezd, zásady stejné mzdy za stejnou práci a mzdových rozdílů. 

 V další části bude čtenář seznámen se závěry empirických prací, které analyzují 

mzdové problémy v České republice a v zemích Evropské unie. Tyto empirické studie 

byly zveřejněny převážně v ekonomických či vědeckých publikacích.  

 Poslední kapitola je orientována na samotnou analýzu mzdových rozdílů 

mezi muži a ženami v zemích Evropské unie, kde je tento rozbor prováděn na základě 

deskriptivní a komparativní analýzy. 
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2 Teorie lidského kapitálu a problematika mzdových rozdílů 

na trhu práce 

 Následující podkapitoly jsou nejdříve zaměřeny na vysvětlení teoretických 

pojmů týkající se lidského kapitálu, jelikož ten souvisí s výši poskytovaných mezd. 

Předpokládá se, že čím větší znalosti daný jedinec má, tím vyšší mzdy dosáhne na trhu 

práce. A dále jsou vysvětleny základní pojmy týkající se mzdy a mzdových rozdílů.  

2.1 Lidský kapitál 

 Lidský kapitál představuje souhrn znalostí a schopností, které má k dispozici 

daný pracovník a které získal na základě vzdělání, praxe a  vlastních zkušeností. 

Tyto znalosti a zručnosti vytvářejí určitý druh produktivního kapitálu. Jeho hodnota 

je určena na pracovním trhu (Šimek, 2007). 

 Lidský kapitál je vázán na svého nositele. Jednotlivec jej nabývá v procesu učení 

se. Je utvářen na základech přirozeného talentu, nadání a je ovlivňován celou řadou 

aspektů (např. majetek, který má daný jedinec k dispozici nebo okolí, v němž žije). 

Lidský kapitál je zdokonalován fyzickými či psychickými vlastnostmi, jako jsou 

např. cílevědomost, schopnost komunikace, vytrvalost, síla, ctižádostivost. Dotváří 

jej i způsob chování, vystupování, dokonce vzhled jeho nositele (Brožová, 2006). 

2.2 Pojetí lidského kapitálu 

 Pojmem lidský kapitál se začal zabývat nejprve A. Smith a později 

např. K. Marx nebo A. C. Pigou, kteří začali do svých ekonomických teorií promítat 

dosud opomíjený fakt, že mezi výrobní faktory patří také znalosti a schopnosti vlastněné 

určitou osobou. 

 Konkrétní vymezení tohoto pojmu se často přisuzuje G. S. Beckerovi 

a J. Mincerovi – autorům tzv. chicagské ekonomické školy (Mazouch, Fischer, 2011). 

Chicagská škola odmítla nahlížet na vzdělání jako na formu spotřeby a na peníze 

vydané na vzdělání jako spotřební výdaje. Vzdělání je lidským kapitálem každého 

člověka a peníze na něj vynaložené jsou penězi investovanými. Vychází z předpokladu, 

že investice na vzdělání jsou poskytnuty se záměrem získat z nich v budoucnu 
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dodatečný výnos v podobě zvýšených budoucích výdělků a také z předpokladu, že se 

jednotlivci svobodně rozhodují o svém vzdělávání (Brožová, 2006).  

 Postupem času se někteří autorové pokoušeli o rozšiřování a zpřesňování pojetí 

lidského kapitálu. Jedním z těchto autorů byl Pierre Bourdieu, který definoval lidský 

kapitál jako jakoukoli kapacitu schopnou produkovat zisk a reprodukovat sama sebe 

ve stejné nebo rozšířené podobě, schopnou nejen akumulace, ale i směny, konverze 

a rozšířené produkce. 

 Následně docházelo k rozdělování lidského kapitálu na dvě části. První část 

je tvořena základním lidským kapitálem zahrnujícím produktivní schopnosti a vlastnosti 

(fyzickou sílu, řemeslné dovednosti, atd.) a druhou část představuje širší lidský kapitál, 

který umožňuje uplatňovat uvedené složky základního kapitálu.  

 V současnosti je obecně přijímána Beckerova definice, která vymezuje lidský 

kapitál jako schopnosti, dovednosti a odpovídající motivace tyto schopnosti 

a dovednosti uplatnit (Mazouch, Fischer, 2011). 

2.3 Faktory a vlastnosti ovlivňující lidský kapitál 

 Podle Mazoucha a Fischera (2011) existují 3 základní faktory ovlivňující 

vlastnosti a schopnosti jedince. Jedná se zejména o počáteční faktory, které jsou 

geneticky zděděné a vrozené. Tyto vlastnosti a schopnosti mohou být následně 

rozvíjeny dalším působením prostředí a vzděláváním. Jedná se o tzv. rodinné, sociální 

a další faktory prostředí. Rozvoj vlastností a schopností tedy závisí do značné míry 

na prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá. Vlastnosti jedince však mohou velmi pozitivně, 

ale také i negativně, ovlivnit osvojování si znalostí a dovedností, které jsou rozvíjeny 

v oblasti formálního, neformálního a informativního vzdělávání. 

 Vlastnosti, které ovlivňují úroveň lidského kapitálu, lze definovat 

jako schopnosti získávat a rozvíjet dovednosti, nalézt nejvhodnější místo pro uplatnění 

svých dovedností nebo jako umění plánovat a rozvrhovat činnosti. Existence 

vynikajících produktivních schopností však ještě nezaručují u jedince vysokou úroveň 

lidského kapitálu, jelikož daný jednotlivec musí umět dané vlastnosti a schopnosti 

rozvíjet a uplatnit. 
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2.4 Rodina a lidský kapitál 

 Žádné teorie investic do lidského kapitálu nemohou vynechat vliv rodiny 

na znalosti, dovednosti, hodnoty a zvyky svých dětí. 

 Velké rozdíly mezi malými dětmi vznikají v průběhu času s věkem dítěte, 

protože děti se učí snadněji, když jsou lépe vedeny a připraveny, jelikož si osvojí 

mnohem více dovedností a poznatků než jak to je u dětí, které jsou méně připraveny. 

Proto i malé rozdíly mezi dětmi v přípravě prostřednictvím jejich rodin přerostou časem 

do velkých rozdílů (Becker, 1993). Děti ve vhodném rodinném prostředí vnímají svět 

jako zajímavější a pestřejší objekt svého zájmu. Například čtením knih si rozšiřují svou 

fantazii, zpěvem či hrou na hudební nástroj kultivují své city a zdokonalují jemnou 

motoriku, sportováním se učí čestnému soutěžení a zároveň zvyšují svou tělesnou 

zdatnost (Kameníček, 2012). 

 Rodiče mají velký vliv na vzdělání, rodinnou stabilitu a mnoho dalších aspektů 

života svých dětí. Mohou tak svým citlivým chováním nebo naopak svou hrubostí 

k dětem ovlivnit jejich postoje k druhým lidem. 

 Termín neprivilegovaných popisuje rodiny, které se vyznačují nízkou úrovní 

dosaženého vzdělání. Tyto rodiny jsou sociálně závislé na státě a často se zde 

setkáváme s raným těhotenstvím, s manželskou nestabilitou, s neochotou se podřizovat 

pravidlům. Tyto jevy se však z rodičů přenášejí na jejich děti (Becker, 1993).  

2.5 Investice do lidského kapitálu 

 Investicemi do lidského kapitálu jsou označovány veškeré aktivity, které jsou 

projevovanými trvalým nebo opakovaným vlivem na naše psychické či peněžní příjmy. 

Tím dochází ke zdokonalování našich dovedností a zlepšování tzv. lidských zdrojů. 

 Jednotlivé investice do lidského kapitálu jsou od sebe odlišovány ze tří hledisek: 

 formami (jedná-li se například o školní vzdělávání, o výcvik na pracovišti, 

o zdravotní péči atd.), 

 velikostí účinků na výdělky a na spotřebu, 

 investovanými objemy, mírami výnosu a intenzitou vazby mezi investicí a výnosem 

(Kameníček, 2012). 
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Investice do lidského kapitálu z pohledu jednotlivce 

 Každý jedinec rozhoduje o investici do lidského kapitálu na základě porovnání 

soukromých nákladů a soukromých výnosů rozhodnutí. 

 Soukromé náklady vzdělávání znázorňují náklady přímé ve formě výdajů 

na školné, placení učebnic, knih, různých poplatků a studijních pomůcek. Výdaje 

na ubytování a stravu mají charakter utopených nákladů (sunk costs), jelikož člověk 

bude platit za ubytování a stravu, ať už bude dále studovat nebo bude pracovat. Nepřímé 

výdaje mají charakter nákladů obětované příležitosti (oportunity costs), jedná se tedy 

o ušlý příjem po dobu studia, který mohl jedinec získat při vstupu na trh práce. 

 Soukromé výnosy z investice do vzdělání představují zvýšení budoucích příjmů 

na trhu práce po dobu veškerého aktivního pracovního života, jelikož po skončení studia 

bude člověk nabízet na trhu práce kvalifikovanější službu práce, která bude vybavena 

větším množstvím lidského kapitálu. To vychází z předpokladu, že lepší vzdělání vede 

k lepšímu pracovnímu místu s vyšším výdělkem, jedná se tedy o peněžní výnosy. 

Nepeněžní výnosy představují zvýšené uspokojení z práce, vyšší společenskou prestiž, 

větší ocenění mimotržních zájmů a aktivit (Brožová, 2006). 

 Také při investování do lidského kapitálu existuje riziko chybného umístění 

investice, to znamená například chybná volba studijního oboru. Lidský kapitál také 

podléhá amortizaci, proto je nutné jej udržovat. Pokud tomu tak není, dochází k jeho 

opotřebení zapomínáním a odtržením od vývoje reality (Jurečka a kol., 2010). 

Investice do lidského kapitálu z pohledu firmy 

 Z pohledu firmy se člení investice do lidského kapitálu na investice do obecného 

lidského kapitálu a investice do specializovaného lidského kapitálu. Rozdíl mezi těmito 

typy spočívá v tom, že obecný lidský kapitál je tvořen znalostmi, které mohou být 

využity v celé škále různých zaměstnání a profesí, kdežto specializovaný lidský kapitál 

je vytvářen znalostmi a zručnostmi, které jsou specifické pro konkrétní pracovní 

zařazení (Šimek, 2007). 
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2.6 Výnos z investic do lidského kapitálu 

 Problém v porovnávání nákladů a výnosů z investice do lidského kapitálu 

spočívá v tom, že jak náklady, tak výnosy probíhají v různých časových obdobích. 

Aby bylo tedy možné porovnávat náklady a výnosy dalšího vzdělání v přítomnosti, je 

nutné budoucí výdělky diskontovat. Diskontování vyplývá z časové preference. Mnoho 

lidí dává totiž přednost současné spotřebě před spotřebou budoucí, jelikož budoucí 

užitek je vzdálený a spjat s nejistotou (Brožová, 2006). 

 Jak uvádí Šimek (2007) ve své práci, pro výpočet výnosu z investic do lidského 

kapitálu jsou používány dvě metody: 

a) metoda současné hodnoty toku budoucích ročních příjmů, 

b) metoda vnitřní míry výnosu. 

Metoda současné hodnoty toku budoucích ročních příjmů 

 Metoda je založena na výpočtu dnešní hodnoty dodatečných příjmů, získaných 

díky vzdělání pro celou délku života a její srovnání s náklady na získání příslušného 

vzdělání. 

   ,   (2.1) 

 kde: 

 PV = současná hodnota budoucích příjmů, 

 Ri = rozdíl mezi příjmem s nižším a vyšším vzděláním v roce i, 

 n = počet let pracovní aktivity, 

 r = úroková míra. 

 Jestliže jsou známé náklady na vzdělání C, pak lze spočítat čistou současnou 

hodnotu investice: .      (2.2) 

 Jedinec, který přemýšlí o investici do vzdělání, by se měl řídit tímto kritériem: 

 investice do vzdělání je ekonomicky vhodná, pokud je NPV větší než 0, 

 pokud je NPV menší než 0, potom je investice do vzdělání ekonomicky neefektivní 

(Šimek, 2007). 
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Metoda vnitřní míry výnosu 

 Tato metoda je založena na výpočtu procentní míry výnosu a jejím srovnání 

s tržní úrokovou mírou. Tato procentní míra je nazývána jako vnitřní míra výnosu 

nebo mezní efektivnost investic. 

   ,   (2.3) 

 kde: 

 C = náklady na vzdělání, 

 Ri = rozdíl mezi příjmem s vyšším a nižším vzděláním, 

 IRR = vnitřní míra výnosu (Šimek, 2007). 

2.7 Motivy k investování 

 Díky zvýšení průměrné délky života může docházet ke zvýšení výnosů z investic 

vynaložené v určitém období. Množství období, ve kterých budou lidé investovat 

do lidského kapitálu, je ovlivněno mírou nemocnosti a celkovou úmrtnosti v daném 

státě. Čím jsou obě hodnoty menší, tím bude očekávaná doba života delší a tím delší 

bude aktivní část života. Dlouhodobý pokles těchto veličin pravděpodobně zvýší výnosy 

z investic do lidského kapitálu ve vyspělých zemích.  

 Většinou však mladí lidé podstupují školní výuku, výcvik na pracovním místě, 

jeho změnu či změnu regionu. To je dáno zejména tím, že mladí lidé mají k takovýmto 

investicím silnější podněty, proces vzdělávání je více baví, jsou schopni lépe vstřebávat 

nové poznatky, snáze mění své návyky i místo, kde žijí. Také je obvykle méně svazuje 

zodpovědnost za rodinu a zpravidla je podporují rodiče (Kameníček, 2012). 

2.8 Mzda 

 Kategorie „mzdy“ zahrnuje v ekonomické teorii všeobecný výraz pro mzdy, 

platy a ostatní formy odměn či kompenzací (např. naturální mzda, příspěvek 

zaměstnavatele zaměstnanci na stravu, dopravu apod.) za práci (Vlček a kol., 2003). 

 Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda), 

poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem za vykonanou práci. Poskytuje se 

zaměstnanci podle složitosti, namáhavosti práce, odpovědnosti, podle obtížnosti 

pracovních podmínek a dosahovaných pracovních výsledků (Tomší, 2008). 
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 Mzda musí být určena před začátkem výkonu práce, přičemž tato mzda 

zaměstnance může být u zaměstnavatele sjednána v kolektivní smlouvě, v pracovní 

smlouvě, vnitřním předpisem nebo určena mzdovým výměrem (Havelková, 2007). 

 Forma mzdy představuje způsob, kterým je vytvářen celkový výdělek 

zaměstnance v závislosti na jeho výkonu, výsledku činnosti celého pracovního 

kolektivu a chování. V praxi jsou používány základní (samostatné) formy mezd (jedná 

se o časovou a úkolovou mzdu) a doplňkové (nesamostatné) formy mezd (jedná se 

o prémie, odměny, bonusy, provize atd.). Historicky nestarší formou mzdy je mzda 

časová, ze které se postupně vytvářela mzda úkolová.  

 Při časové mzdě závisí výše mzdy na množství odpracovaného času 

a na mzdovém tarifu. Používá se na pracovištích, kde zaměstnanci nemůžou ovlivnit 

pracovní tempo nebo u zaměstnání, které vyžadují velkou pečlivost a odbornost 

provedení. Základním nedostatkem této formy mzdy je nízká motivace k práci. Ta může 

být postupně zvyšována formou prémií či příplatků. 

 U úkolové mzdy je výše výdělku určena mírou plnění předem stanoveného 

úkolu (např. počet vyrobených výrobků). Je důležitým faktorem zvyšování intenzity 

práce. 

 Dále se rozlišuje mzda nominální a reálná. Nominální mzdu vyjadřuje částka 

peněz, kterou zaměstnanec dostává za vykonanou práci a její výše je stanovena 

v pracovní smlouvě. Reálná mzda pak vyjadřuje kupní sílu mzdy nominální. Jedná se 

tedy o množství statků a služeb, které si zaměstnanec může za svou nominální mzdu 

koupit. 

 Dalším rozdělením mzdy představuje hrubá a čistá mzda. Hrubá mzda vyjadřuje 

mzdu před srážkou její části určené na daně z příjmu a na příspěvky na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění. Výsledkem odpočtu je pak mzda čistá (Vlček a kol., 

2003). 

2.9 Zásada stejné mzdy za stejnou práci 

 Tato zásada v pracovním právu znamená, že za stejnou práci nebo za práci stejné 

hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda. Stejnou prací 

nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce, která má stejnou či srovnatelnou složitost, 
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odpovědnost a namáhavost, koná se ve stejných nebo srovnatelných pracovních 

podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. 

 Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání, 

 praktických dovedností a znalostí, které jsou potřebné pro výkon této práce. Dále se 

posuzuje podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící 

náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, 

smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. 

 Pracovní výkonnost se hodnotí podle kvality prováděných prací a výsledky 

práce se posuzují podle množství a kvality (Tomší, 2008). 

2.10 Rozdíly ve mzdách 

 V dokonale konkurenční ekonomice by byla mzda všech pracovníků stejná, 

jelikož všichni zaměstnanci by byli stejně pracovně způsobilí, vykonávali stejnou práci, 

neexistovaly by žádné překážky pro jejich přemisťování a byla by zde dokonalá 

informovanost o situaci na trzích (Jurečka a kol., 2010). 

 Ve skutečné ekonomice existuje mnoho trhů práce. Existují velké kvalitativní 

rozdíly mezi lidmi, tedy rozdíly, které mají původ ve vrozených duševních a tělesných 

schopnostech, ve vzdělání a zkušenostech (Šimek, 2005). Důsledkem rozčlenění 

celkového trhu práce a rozdílů v individuálních charakteristikách jednotlivých 

pracovníků jsou rozdíly ve mzdách (Jurečka a kol., 2010). 

 V následujících podkapitolách bude věnována pozornost některým z nich. 

Kompenzační mzdové rozdíly 

 Velké rozdíly ve mzdách existují díky rozdílné přitažlivosti jednolitých profesí. 

Mzdy jsou poměrně vysoké na trzích, kde je poptávka velká a nabídka malá. 

Aby tedy firmy přilákali pracovníky do méně atraktivních profesí, zvyšují firmy 

nabízené mzdy. Většinou se jedná o práce, které jsou například vykonávány 

ve špinavém pracovním prostředí nebo jsou spojeny s nepravidelnou zaměstnaností 

či spjaty s vyšším rizikem (Šimek, 2007).  

 Kompenzační rozdíly ve mzdách jsou tedy způsobené potřebou kompenzovat 

některá znevýhodnění, která práci doprovázejí (Jurečka a kol., 2010). 
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Mzdové rozdíly způsobené jedinečností na trhu práce 

 Někteří jedinci disponují s mimořádnými dovednostmi, které jsou v dnešní 

ekonomice vysoce ceněny. Mimo jejich specializaci by však vydělali pouze zlomek 

svých dnešních příjmů.  Jedná se například o špičkové poradce, sportovce, zpěváky, 

baviče atd. (Samuelson, Nordhaus, 2008). 

Rozdíly ve mzdách způsobené nabídkově-poptávkovými poměry na trzích 

kvalifikované a nekvalifikované práce 

 Kvalifikovanou pracovní sílu představují lidé, kteří mají vyšší znalosti 

a dovednosti. Investování do znalostí a dovedností bývá většinou nákladné. Proto lidé 

investující do svého vzdělání, očekávají vyšší mzdu, aby kompenzovali své náklady 

na vzdělání. Křivka nabídky práce kvalifikované pracovní síly leží nejméně tak vysoko, 

aby bylo možno kompenzovat náklady nutné k dosažení kvalifikace.  

 Kvalifikovaná pracovní síla je schopna dosáhnout vyššího fyzického mezního 

produktu práce. Čím vyšší je mezní fyzický produkt, tím je vyšší příjem z mezního 

fyzického produktu práce a tím je také vyšší poptávka po kvalifikované pracovní síle 

a tím jsou také vyšší mzdové sazby. Křivka poptávky po práci je dána křivkou příjmu 

z mezního produktu práce (Šimek, 2007).  

Nekonkurující si skupiny na trhu práce 

 Stále vysoké rozdíly ve mzdových sazbách existují na trhu práce podle profesí. 

Tyto rozdíly mohou být způsobeny tím, že se lze na nich setkat se skupinami, které si 

navzájem nekonkurují (Šimek, 2007).  

 Například ekonomové a lékaři představují nekonkurující skupiny, jelikož přestup 

člena jedné profese do druhé je nákladný a náročný. Trh práce je rozdělen do několika 

nekonkurujících skupin především proto, že k dosažení úspěšného výkonu povolání 

a využití odborností je třeba vynaložit velkou finanční a časovou investici. Jakmile se 

lidé v určitém povolání specializují, stávají se součástí určitého dílčího pracovního trhu. 

Následně jsou vystaveni vlivu nabídky a poptávky pro dané schopnosti a dovednosti 

a zjišťují, že jejich pracovní výdělek klesá nebo roste v závislosti na dění v jejich 

odvětví (Samuelson, Nordhaus, 2008). 
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Teorie duálního trhu práce 

 Mzdové rozdíly na trhu práce jsou také vysvětlovány pomocí teorie duálního 

trhu práce, který je rozdělen na primární a sekundární trh práce. 

 Primární trh práce je charakterizován lepšími a výhodnějšími příležitostmi 

s vyšší prestiží, poskytující řadu šancí. Vyznačuje se lepšími pracovními podmínkami. 

Tato pracovní místa umožňují relativní bezpečí před ztrátou zaměstnání propouštěním. 

Práce je dobře placená, je zajištěn určitý růst mezd i možnosti profesionálního růstu. 

Pro pracovníky je snadnější zvýšit si kvalifikaci a tím dále upevnit stabilitu svého 

zaměstnání. 

 V rámci sekundárního trhu práce se však naopak setkáváme s pracovními místy, 

které mají nižší prestiž a nižší mzdovou úroveň. Pracovní kariéra je málo výhodná a je 

přerušována obdobími kratší či delší nezaměstnanosti. Pracovníci se na sekundárním 

trhu práce stávají častěji nezaměstnanými. Zaměstnání lze však snadněji získat než 

na primárním trhu práce. Existují zde určité bariéry pohybu pracovníků ze sekundárního 

trhu na primární trh práce z důvodu malé či žádné možnosti zvýšení si kvalifikace 

(Šimek, 2007). 

Rozdíly plynoucí z náročnosti na lidský kapitál 

 Do velké míry jsou rozdíly ve mzdách důsledkem rozdílů v mezním produktu 

práce pracovníků disponujících lidským kapitálem a pracovníků, kteří tímto kapitálem 

nedisponují. Teorie lidského kapitálu předpokládá, že zaměstanec s vyšší vybaveností 

lidským kapitálem produkuje vyšší mezní produkt a je tedy lépe placen (Jurečka a kol., 

2010). 

 Největší rozdíly v kvalitě práce lidí jsou tedy výsledkem investic do lidského 

kapitálu. Investice do lidského kapitálu zvyšují jeho produktivitu a část vysokých mezd 

lze chápat jako výnos ze vzdělání (Vlček a kol., 2003). 

Teorie signalizování 

 Signální teorie představuje názor, že absolventi, kteří byli schopni vzdělávat se 

a projít systémem zkoušek, vysílají zaměstnavateli signál, že jsou pracovníci, 

od kterých lze očekávat vysokou produktivitu práce. Dle této teorie je tedy funkcí 
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univerzitního studia prověřování způsobilosti pracovníka pro vysokou produktivitu 

práce, nikoliv vytváření předpokladů pro vysokou produktivitu práce pracovníka 

(Jurečka a kol., 2010). 

Diskriminace v odměňování 

 Za diskriminaci se považuje jednání, které znevýhodňuje nebo zvýhodňuje 

zaměstnance vůči jinému zaměstnanci v souvislosti s pohlavím osoby (Havelková, 

2007). Proto je základní povinností každé společnosti založené na demokracii a rovnosti 

takovémuto zacházení zabránit. 

 Základní členění diskriminace je rozlišení na diskriminaci pozitivní a negativní. 

Negativní diskriminaci je pak možno dále rozdělit na diskriminaci přímou a nepřímou. 

 Pozitivní diskriminace spočívá v rozdílném zacházení s jednotlivci, které však 

není zaměřeno proti nim a nezhoršuje jejich postavení. 

 Negativní diskriminací se rozumí takové zacházení s jednotlivcem, které je 

společensky neakceptovatelné, protože je založeno na nerovnosti, na upírání určitých 

práv jednotlivci. S touto osobou je tedy ve srovnatelné situaci zacházeno méně 

výhodným způsobem než s osobami jinými. Jak již bylo řečeno, negativní diskriminaci 

je možno dále rozdělit na diskriminaci přímou a nepřímou (Štangová, 2010). 

 O přímou diskriminaci se jedná v případě, pokud se s jednou osobou zachází 

méně příznivě z důvodu jejího pohlaví, než se zachází nebo zacházelo s jinou osobou 

ve srovnatelné situaci. Diskriminačním jednáním je v tomto případě vyplácení nerovné 

odměny. Přímá diskriminace může tak zejména spočívat v odlišném nastavení pravidel 

podle pohlaví. Znevýhodněním je nižší odměna vyplácená ženě ve srovnání s mužem, 

který vykonává stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Zaměstnavatel tak činí 

z důvodu pohlaví osoby. 

 Diskriminaci nepřímou se rozumí situace, kdy pravidla či praktiky, i když nejsou 

formulovány jako aplikovatelné jen na jedno pohlaví, ve svém důsledku znevýhodňují 

vyšší procento osob jednoho pohlaví. Nepřímo diskriminující požadavky mohou být 

například minimální fyzické požadavky jako je výška a váha, stanoví neflexibilní 

pracovní doby, která postihuje zejména ženy s rodinnými povinnostmi (Havelková, 

2007). 
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2.11 Mzdová propast mezi pohlavími 

 Podle spisovatele Armstronga (2009) existuje pět faktorů, které jsou příčinou 

mzdové propasti mezi pohlavími: 

1. rozdíly v lidském kapitálu - to znamená rozdíly v úrovni vzdělání a v pracovních 

zkušenostech. Ženy stále ještě s větší pravděpodobností přerušují placenou práci, 

aby pečovaly o děti a ostatní členy rodiny. V důsledku této péče je ovlivňována 

úroveň pracovních zkušeností žen, což se odráží i na jejich mzdových sazbách, 

2. práce na částečný úvazek - jedná se o rozdíl mezi hodinovými výdělky žen 

pracujících na částečný úvazek a hodinové výdělky mužů pracující na plný úvazek. 

Tento rozdíl je velký, jelikož mnoho žen pracuje na částečný úvazek. Jedná se 

tedy o významnou příčinu mzdové propasti mezi pohlavími. Něco z této propasti je 

však způsobeno pracovnicemi na částečný úvazek, které mají nízkou kvalifikaci 

a méně pracovních zkušeností. Je to však také ovlivňováno tím, že práce 

na částečný úvazek je koncentrována do méně placených povolání a zaměstnání, 

3. přístup k cestování - ženy tráví v průměru méně času dojížďkou do práce než muži. 

To může být zapříčiněno snahou vyvážit povinnosti v práci s péčí o domácnost 

a rodinu. V důsledku toho mohou dát ženy přednost pracovnímu místu, kde budou 

ohodnoceny nižší mzdou, ale budou v blízkosti svého domova před místem 

vzdálenějším s vyšším mzdovým ohodnocením, 

4. profesní segregace - ženská práce je vysoce koncentrována do určitých zaměstnání. 

Právě tato zaměstnání s převahou žen bývají často méně placené. Ženy jsou také 

v rámci svého zaměstnání stále ještě nedostatečně zastoupeny v lépe placených 

funkcí, 

5. segregace pracovišť - na úrovni jednotlivých pracovišť jsou vysoké koncentrace 

ženských pracovnic s relativně nízkými mzdovými sazbami. A vysoké podíly žen 

pracujících na částečný úvazek jsou spojeny s nízkými mzdovými sazbami. 

2.12 Nerovnosti žen a mužů při účasti na trhu práce 

 Rozdíly v odměňování mužů a žen odrážejí nerovnosti na trhu práce. Týká se 

to především žen. K těmto rozdílům patří: 

 horizontální segregace trhu práce představuje situaci, kdy ženy pracují v mnohem 

menším počtu odvětví než muži a jejich práce je zde hůře ceněna a odměňována, 
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 vertikální segregace trhu práce stav, kdy jsou ženy zaměstnávány na hůře 

odměňovaných pracovních pozicích a čelí překážkám pracovního postupu, 

 tradice a stereotypy ovlivňují například výběr studijního oboru, zaměstnání, účast 

na zaměstnanosti atd., 

 obtížné sladění profesního a soukromého života, které se projevuje zejména tím, 

že ženy pracují více na zkrácený pracovní úvazek a častěji přerušují kariéru, 

čímž brání svému profesnímu růstu (Europa, 2012). 

2.13 Shrnutí teoretické části 

 Z této kapitoly vyplývá, že lidský kapitál má určitý vliv na výši vyplácené mzdy 

za vykonanou práci. Základem každého jednotlivce jsou vrozené schopnosti, které jsou 

dále rozvíjeny vlivem okolí a následným vzděláváním. Také hodně záleží na rodinném 

prostředí, ve kterém daný jedinec vyrůstal. Rodiče tak mají významný vliv na vzdělání, 

rodinnou stabilitu a mnoho dalších faktorů života svých dětí. Ovlivňují také postoje vůči 

druhým lidem. Děti ve vhodném rodinném prostředí vnímají svět jako zajímavější 

a pestřejší objekt svého zájmu. Také závisí na dané osobě, zda chce investovat do svých 

znalostí a zkušeností, zda se mu tyto investice vyplatí. Hlavní motivací pro investování 

do tohoto kapitálu je představa vyšších mezd dosahovaných v budoucnu při nástupu 

na trh práce. 

 Mzda je tedy jakési ohodnocení za vykonanou práci člověka. Je pevně stanovená 

v pracovní smlouvě a její výše se poskytuje zaměstnanci například podle složitosti 

práce, její namáhavosti, odpovědnosti a dosahovaných pracovních výsledků. 

 Rozlišujeme různé formy mzdy, jako například úkolovou či časovou mzdu, 

nejrůznější druhy prémií, odměn a bonusů. Také je důležité od sebe rozeznat pojem 

nominální mzda a mzda reálná, hrubou a čistou mzdu. 

 I přesto, že osoby na trhu práce mohou disponovat rozvinutým lidským 

kapitálem, může se stát, že budou mzdově hůře ohodnoceny za stejně odvedenou práci, 

než jejich pracovní kolegové. Dochází tedy ke mzdovým rozdílům a je porušena zásada 

stejné mzdy za stejnou práci. Tato zásada je ukotvena v pracovním právu a stanovuje 

podmínky při poskytování mzdy zaměstnancům u zaměstnavatele za stejně vykonanou 

práci nebo za práci stejné hodnoty, kdy těmto zaměstnancům za odvedenou práci náleží 

stejná mzda bez odlišností. 
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 Příčiny mzdových nerovností je několik. Nejsou způsobeny jen jedním faktorem. 

Může se jednat například o rozdíly ve mzdách, které jsou způsobené potřebou 

kompenzovat některá znevýhodnění, která práci doprovázejí, jelikož některá tato 

zaměstnání jsou vykonávána například ve zhoršených pracovních podmínkách. Dalším 

příčinou může být skutečnost, že někteří jedinci disponují s mimořádnými dovednostmi, 

které jsou v dnešní době a ekonomice vysoce ceněny (tyto osoby představují zpěváci, 

sportovci, špičkoví poradci, atd.). Mezi další důvod mzdových rozdílů se řadí rozdíly, 

které jsou způsobeny v důsledku náročnosti na lidský kapitál. Lidé s rozvinutějším 

lidským kapitálem by měly dosahovat mnohem vyšší mzdy než osoby, které tento 

kapitál mají malý nebo nedostatečný. 

 V dnešní době se však zaměstnanec může dostat do situace, kdy je hůře mzdově 

ohodnocen v důsledku diskriminace. Za diskriminaci se považuje takové jednání, 

které znevýhodňuje nebo zvýhodňuje pracovníka vůči jinému zaměstnanci v souvislosti 

s pohlavím. Tuto příčinu pociťují více ženy než muži. Může dojít k situaci, kdy mužský 

pracovník je pozitivně diskriminován, což znamená, že s ním zaměstnavatel zachází 

rozdílně oproti ženám, ale toto jednání však nezhoršuje jejich postavení. Naopak u žen 

se vyskytuje spíše negativní diskriminace, která se vyznačuje upíráním určitých práv. 
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3 Vymezení mezd v empirické literatuře 

 Tato část bakalářské práce je zaměřena na empirický výzkum, který analyzuje 

mzdové problémy, ať už v zemích Evropské unie nebo jen v České republice. Tyto 

studie se nacházejí v nejrůznějších ekonomických a vědeckých článcích či publikacích. 

U nich je pak důležité sledovat metodologii výzkumu, data, která byla k výzkumu 

použita a v neposlední řadě k jakým výsledkům došli autoři výzkumu. 

 Evropský parlament (2013) provedl průzkum veřejného mínění s názvem Ženy 

a nerovnosti mezi ženami a muži v souvislosti s krizí. Tento průzkum má za cíl 

poukázat na skutečnost, jak moc vnímají dopady krize občané Evropské unie. 

 Za oblast, která by se měla řešit přednostně, je podle 66 % dotázaných vytváření 

pracovních podmínek. Občané, kteří se účastnili průzkumu, se domnívají, 

že zaměstnavatelé při přijímání nových pracovníků rozlišují přístup k ženám a mužům 

a kladou u nich důraz na nejrůznější otázky. Skoro polovina oslovených si myslí, že se 

budoucí zaměstnavatel u pohovoru bude více zajímat u ženy než u muže, zda má děti. 

V České republice zastává tento názor 62 % dotazovaných. Naopak pouze 20 % 

respondentů míní, že zaměstnavatel bude přisuzovat větší důležitosti odborné 

kvalifikaci u žen než u mužů. Naproti tomu si 40 % dotazovaných myslí, 

že zaměstnavatel bude klást větší důraz u mužů než u žen co se týče pracovních 

zkušeností. 

 Výsledky průzkumu veřejného mínění tedy poukazují na skutečnost, že krize 

zvýšila mzdové rozdíly mezi muži a ženami a ještě více ženám ztížila soulad rodinného 

a pracovního života. 

 Tisková zpráva Evropské komise (2013) byla zveřejněna u příležitosti 

Evropského dne rovného odměňování 2013, který tento rok přísluší na 28. únor. Tento 

den má za cíl připomínat občanům Evropské unii, o kolik dní musí ženy navíc pracovat, 

aby dosáhly stejného výdělku jako muži. V současné době musí odpracovat o 59 dní 

více. Den rovného odměňování probíhá na evropské úrovni již potřetí.  

 Nejnovější data ukazují, že se rozdíl v posledních letech mírně zmenšuje. 

V předcházejících letech činil rozdíl okolo 17 % či více, v roce 2010 se průměrný rozdíl 

v odměňování mužů a žen pohyboval v Evropské unii okolo 16 %. 
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 Přestože se rozdíl v odměňování mužů a žen v posledních letech zmenšil, 

nevypovídá to o tom, že by ženy čelily méně nerovným mzdovým podmínkám na trhu 

práce. Tento rozdíl je stále velký a k jeho poklesu došlo spíše v důsledku snížení 

výdělku mužů, než aby nastalo zvýšení výdělků žen. Jednu z příčin poklesu rozdílů 

v odměňování jde vysvětlit dopadem hospodářského útlumu v nejrůznějších odvětvích, 

hlavně s převahou mužů (např. strojírenství nebo stavebnictví), kde došlo k většímu 

poklesu příjmů než v jiných odvětvích. 

 Komise chce zároveň podpořit zaměstnavatele usilující o odstranění mzdových 

rozdílů. Došlo k vytvoření projektu, s názvem Rovnost se vyplatí, který má přispět 

ke zvýšení povědomí podniků o této problematice a zároveň pomoci k dosažení cíle 

strategie Evropa 2020, který má za cíl zvýšení míry zaměstnanosti na 75 % a k jehož 

dosažení je nutné zvýšit míru účasti žen na trhu práce. 

 Evropský parlament (2012) se zaměřil na mzdové rozdíly mezi muži a ženami 

při příležitosti Mezinárodního dne žen, který se koná 8. března. Parlament požádal 

agenturu TNS Opinion, aby provedla bleskový telefonický průzkum, který se uskutečnil 

ve dnech 19. a 20. ledna 2012. Bylo dotazováno 25 539 evropských občanů 

z 27 členských států EU. 

 Podle výsledků jsou to spíše ženy než muži, které vnímají mzdové rozdíly jako 

problém, přičemž rozdíl mezi oběma skupinami se pohybuje v rozmezí 12-14 %. 

 60 % Evropanů si myslí, že nerovnost mezi muži a ženami měla v posledních 

10 letech klesající tendenci, Avšak zhruba 24 % si myslí, že vzrostla, naopak 12 % 

dotázaných si myslí, že nenastala žádná změna. 

 Mzdové rozdíly považují za vážný problém 69 % dotazovaných Evropanů, 

z toho 76 % žen a 62 % mužů. Francie (85 %), Belgie a Španělsko (shodně 81 %) 

a Švédsko (80 %) jsou členskými státy, kde největší počet lidí považuje mzdové rozdíly 

za vážný problém. Pouze 28 % dotazovaných odpovědělo, že se nejedná o vážný 

problém. 

 47 % Evropanů se přiklání k možnosti bojovat se mzdovými rozdíly na úrovni 

EU. Ve 21 z 27 členských států je úroveň EU vnímána jako nejvhodnější, 

přičemž nejčastěji se pro ni vyslovovali respondenti ve Španělsku, v Portugalsku, Belgii 

a Lucembursku. 38 % zastává názor, že tyto problémy by se měly řešit na národní 
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úrovni. Tuto možnost zastává šest členských států – Estonsko, Spojené království, 

Maďarsko, Polsko, Česká republika a Finsko. 11 % na místní a regionální úrovni. 

 Co se týče opatření, která by měla být dle respondentů přijata, aby byly mzdové 

rozdíly zmenšeny, tak se Evropané dělí názorově na dvě skupiny, a to zda bude 

účinnější využít pobídek nebo postihů.  

 Evropská komise (2012) zveřejnila údaje, ze kterých vyplývá, že ženy v EU 

i nadále vydělávají v průměru o 16,4 % méně než muži. Evropská komise usiluje 

o zvýšení povědomí o rozdílech v odměňování mužů a žen v Evropské unii. 

 Z údajů plyne, že rozdíl mezi mzdou žen a mužů v Evropské unii činil v roce 

2010 průměrně 16,4 %, což potvrzuje mírně klesající trend. Tento trend se projevoval 

v minulých letech, kdy se průměrný rozdíl pohyboval okolo 17 %. Nejvyšší rozdíl byl 

zaznamenán v Estonsku (27 %) a nejnižší v Polsku (2 %). 

 Rozdíly v odměňování žen a mužů se vypočítají jako průměrný rozdíl 

mezi hrubým hodinovým výdělkem žen a mužů za celé hospodářství. Tento rozdíl je 

vysoký, avšak jednotlivé země a jednotlivá odvětví se mezi sebou do značné míry liší. 

 V tiskové zprávě jsou uvedena také opatření, která mají za cíl informovat 

zaměstnance, zaměstnavatele a další zúčastněné strany o rozdílech v odměňování. 

 

Graf 3.1 Statistika mzdových rozdílů

 

Zdroj: Europa 2010 

Pozn.: výjimka Řecko – údaje za rok 2008 
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 O’Dorchai (2011) má za cíl ve své práci otestovat, zda mzdové rozdíly jsou širší 

v profesích, které jsou na vysoké úrovni výzkumných pracovníků, zda jsou menší 

ve veřejném podniku týkající se prací na plný úvazek. 

 Jsou použity hospodářské výsledky za rok 2006 pro 23 evropských zemí (BE, 

BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, EL, HU, IT, LT, LU, LV, NL, PL, PT, RO, SE, NO, 

SK, UK) k výpočtu mzdových rozdílů. Došlo k rozdělení osob do tří pracovních skupin 

v soukromém a veřejném podnikání a pro různé věkové kategorie (14-19, 20-29, 30-39, 

40-49, 50-59 a 60 +) a dle pracovní doby (práce na plný či částečný úvazek). První 

pracovní skupinu tvoří zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci, druhá skupina se týká 

profesionálních povolání a třetí techničtí a odborní pracovníci. 

 V důsledku doplnění informací je zjištěno, že v první pracovní skupině tvoří 

rozdíly v roce 2006 30 %. Důležité jsou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, mezery se 

pohybují mezi 4 % v Rumunsku a 34 % v Německu. Mzdové rozdíly v druhé pracovní 

skupině se pohybují v rozmezí 1 % v Belgii a 27 % v Maďarsku a Estonsku. V třetí 

pracovní skupině se rozdíly pohybují od 8 % v Lucembursku a 36 % na Kypru. Došlo 

ke zjištění, že ženy jsou zaměstnány na nižších úrovních a tudíž jsou i hůře mzdově 

ohodnoceny.  

 V práci je dále řešeno, zda nárůst mzdových rozdílů má nějakou souvislost 

s věkem jedince. Nepodařilo se zjistit obecná tendence k nárůstu mezd, avšak autor 

došel k závěru, že mzdový rozdíl je menší ve věkové skupině 20-29 let než v jiných 

věkových skupinách.  

 Také je zjišťována mzdová propast ve veřejném a soukromém sektoru. Celkové 

odměňování mužů a žen se ukazuje mírně větší v soukromém sektoru než v sektoru 

veřejném (s výjimkou veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení). 

Mzdová mezera je větší v soukromém sektoru např. v Polsku, Kypru, Belgii, Itálii 

a Portugalsku. V menší míře také v Řecku, Španělsku, Francii a Lucembursku. Naopak 

v zemích jako je Rumunsko, Bulharsko, Finsko a Maďarsko je mezera menší 

v soukromém sektoru než ve veřejném sektoru. Rozdíly v odměňování je velikostně 

stejné v obou sektorech v Nizozemsku a Estonsku. 

 Nakonec došlo k porovnání velikosti odměňování mužů a žen, kteří pracují 

na částečný úvazek a mužů a žen pracující na plný úvazek. Ve většině zemí je větší 

mezera u žen a mužů, kteří vykonávají práci na plný úvazek. 
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 Gradín, del Río a Cantó (2006) ve své práci analyzují příjmy domácností, které 

mají dopad na zvyšující se riziko chudoby domácností v několika zemích Evropské 

unie. Za účelem vyčíslení dopadu diskriminace na chudobu, došlo k navrhnutí 

konstrukce srovnávací rozdělení mezd, kde diskriminace žen byla odstraněna. Tento 

srovnávaný rodinný příjem je založen na odhadu jednotlivých mzdových rozdílů mezi 

pohlavími. 

 Výsledky ukazují, že diskriminace žen hraje zásadní roli v současných úrovních 

chudoby, i když výsledky jsou pro každou zemi odlišné svou intenzitou. Diskriminace 

hraje zásadní roli v zemích jako je Španělsko, Portugalsko a Německo. V těchto zemích 

je více než 90 % mezd žen diskriminováno. Ztráty příjmů z důvodu diskriminace žen 

v těchto zemích představuje v průměru asi 5 nebo 6 % celkového příjmu rodiny. Situace 

se radikálně liší v zemích jako je Dánsko nebo Belgie, kde je mzdová diskriminace žen 

shledána menší a ztráta příjmu rodiny se odhaduje asi na 1,5 % z celkového počtu. Dále 

autoři zjistili, že účinek diskriminace na riziko chudoby se dramaticky zvyšuje pro ty 

jednotlivce v domácnostech, kteří jsou do značné míry závislý na pracovním výdělku 

ženy, zvláště v případě matek samoživitelek. 

 Empirické výsledky potvrzují, že navzdory extrémně nízké míry zaměstnanosti 

u žen žijících v domácnostech s nízkými příjmy, by odstranění diskriminace z jejich 

mezd podstatně snížilo chudobu ve většině zemí Evropské unie. Tento dopad se velmi 

liší v celé Evropské unii. Je větší v zemích s nejvyšší úrovní diskriminace, kde asi 10 % 

z chudých by mohlo opustit chudobu a menší v zemích s nejnižšími úrovněmi, kde jen 

mezi 2 a 4 % chudých by překročili hranici chudoby. Zvláštní pozornost by měla být 

věnována matkám samoživitelkám, které čelí rostoucí chudobě ve většině zemí 

Evropské unie. 

 Nicodemo (2009) ve své práci analyzuje trend mezi ženami a manžely 

pro středozemní země se silnými rodinnými tradicemi. Jedná se o Řecko, Španělsko, 

Portugalsko, Francii a Itálii. Údaje byly použity z Evropského průzkumu v oblasti 

příjmů a životních podmínek (EU-SILC) z roku 2006 a údaje z ECHP z roku 2001. 

Ve studii je použit regresní kvantil a mzdový rozklad ke zjištění, zda v daných zemích 

existuje či nikoliv skleněný strop. 

 Obecně platí, že manželky a manželé, když se vezmou, mají stejné vlastnosti, 

ale ženy trpí dvěma typy diskriminace s ohledem na manželství. Jedná se o nižší mzdy 
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za stejnou práci a primární odpovědnost za děti. Autorka tedy došla ke zjištění, 

že rozdělení vlastností mezi mužem a ženou jsou stejné, ale mzdy, které dostávají 

za svou práci, jsou odlišné.  

 Ženy, které dostávají nižší mzdy, jsou obvykle méně vzdělané a vyznačují se 

velkou mírou plodnosti. Tudíž rodinné politiky, jako je péče o děti, rodičovská dovolená 

a rovné příležitosti, pravděpodobně ovlivní mzdovou mezeru. S největší 

pravděpodobností jsou to právě ženy, které chtějí zůstat na rodičovské dovolené, 

a tudíž dochází ke snižování jejich pracovních zkušeností v porovnání s muži 

a podkopávají jejich schopnost výdělku. Dalším faktorem, který souvisí se mzdovými 

rozdíly mezi muži a ženami, je segregace. Ženy pracují na pracovních pozicích, 

kde jsou omezené ekonomické příležitosti, pokud jde o vysoké pozice a zisk. Veřejný 

sektor je jedním z nejatraktivnějších odvětví pro ženy vzhledem k jeho ochranné 

povaze, pružné pracovní době a větší tolerancí. V zemích Středozemí jsou takovéto typy 

pracovních míst obvykle určeny ženám. 

 Mzdové rozdíly se projevily ve všech zkoumaných zemích. Většina je tvořena 

v důsledku diskriminace.  

 Také došlo k analýze neupraveného rozdílu mezi pohlavími v celé Evropě v roce 

1994 a 2001 s využitím dat z ECHP. Absolutní rozdíl mezi pohlavími, který byl 

vypočten jako rozdíl průměrné hrubé hodinové mzdy mezi ženou a manželem, vzrostl 

v roce 2001 ve Francii, Velké Británii, Dánsku, Portugalsku, Řecku, Španělsku, Belgii, 

Finsku a Rakousku, zatímco se snížil u ostatních zemí. Relativní mzdy v roce 2001 

mezi manželkami a manžely se v Evropské unii pohyboval v rozmezí 6 % v Itálii 

a 28 % ve Velké Británii. Největší snížení mezi rokem 1994 a 2001 je pozorováno 

v Irsku (-8 %) a Itálii (-7 %). Zatímco Velká Británie, Francie, Belgie, Finsko 

a Nizozemí vykazují snížení přibližně -2 %. Ve Španělsku, Portugalsku a Řecku došlo 

ke zvýšení o zhruba 4 % mzdové propasti mezi pohlavími v roce 2001, 

zatímco v Dánsku, Rakousku a Německu mzdová propast vzrostla o 2 %. 

 Plasman a Sissoko (2004) analyzují mezinárodní mzdové rozdíly mezi muži 

a ženami v soukromém sektoru v pěti evropských ekonomikách. Jedná se o Belgii, 

Dánsko, Irsko, Itálie a Španělsko.  
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 Autoři této práce zkoumají mzdovou strukturu, rozdíly v distribuci naměřených 

charakteristik, pracovní a průmyslové segregace za účelem vysvětlení mezinárodních 

rozdílů. Dále vzali v úvahu nepřímou diskriminaci ovlivňující povolání žen. 

 Soubor dat poskytnutých z Evropské struktury mezd zaměstnanců pro rok 1995 

slouží pro analýzu již zmíněných pěti zemí. Tyto země se vyznačují významnými 

rozdíly ve vládních institucích. Tato skutečnost umožnila autorům příležitost 

ke zkoumání jejich otázek na různé sociální režimy: konzervativní sociální model státu 

(Belgie), skandinávský sociální model státu (Dánsko), liberální sociální model státu 

(Irsko), středozemní model (Itálie a Španělsko). 

 Byly použity různé metody rozkládající rozdíl mezi pohlavími a následně byla 

vyvinuta adaptace Oaxaca-Blinderova rozkladu pro mezinárodní srovnávání. 

Na základě této metodiky byly odhadnuty důsledky lidského kapitálu, struktury mezd 

a pracovní segregace za účelem srovnání nerovnosti mezd. 

 Výsledky Oaxaca-Blinderova rozkladu ukazují, že účinek lidského kapitálu 

představuje v Dánsku 6,4 % a 41,6 % v Belgii rozdílů v odměňování mezi muži 

a ženami. V jednotlivých zemích se však tyto hodnoty liší. Mzdové rozdíly mezi muži 

a ženami v důsledku segregace se pohybují od 5,27 % v Itálii až 29,61 % ve Španělsku.  

 Rozdíly v odměňování tedy existují, ať už se týkají Belgie, Španělska, Itálie, 

Irska či Dánska. Autoři navrhují politické změny na zlepšení situace v jednotlivých 

zemích, co se týče mzdových rozdílů mezi muži a ženami. Například Belgie a Dánsko 

by měli zlepšit politiky v oblasti rovnosti, zejména těch politik, jejichž cílem je zajistit 

stejnou odměnu za práci stejné hodnoty. 

 Livanos a Pouliakas (2009) ve své studii zkoumají, do jaké míry působí 

vysokoškolské vzdělání mužů a žen k odměňování a důvody jejich odlišných 

vzdělávacích možností. Jako zkoumaná země je zvoleno Řecko vzhledem k tomu, že se 

jedná o členskou zemi Evropské unie s historicky velkými rozdíly v příjmech 

a segregace. Data byla použita z řeckého šetření pracovních sil (LFS).  

 Bylo zjištěno, že ženy jsou poměrně přehnaně zastoupeny v oborech, jako je 

vzdělávání a humanitní činnosti a to jsou zároveň i obory s nejnižším mzdovým 

ohodnocením. Z Oaxaca-Blinderova rozkladu vyplývá, že mzdové rozdíly na základě 

studovaného stupně může vysvětlit 8,4 % rozdílů v odměňování. Je tedy potvrzeno, 
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že značná část odměňování žen a mužů s vysokoškolským vzděláním v zemích 

Evropské unie může být připsána na rozdílné volbě vzdělání muže a ženy před tím, než 

vstoupí na pracovní trh. Výsledky ukazují, že řecké ženy mají tendenci najít útočiště 

v méně riskantních vzdělání a tudíž se jim dostává nižší mzda. Tato zjištění naznačují, 

že by měla být věnována větší pozornost, co se týče výběru vzdělání mužů a žen 

před vstupem na trh práce. To by mohlo zahrnovat opatření, díky kterému by došlo 

k odstranění překážek pro vstup na trh práce pro ženy v povolání, které vykonávají 

tradičně jen muži. Například by se mohlo jednat o politiky, které by se projevovaly jako 

pracovní stáže pro mladé studentky. Ty by byly posílány na stáže do povolání, 

kde dominují muži. 

 Hedija a Musil (2010) ve své práci Genderová mzdová mezera představují 

model, který vysvětluje mzdovou diferenciaci mezi muži a ženami, 

tzv. Oaxaca-Blinderův rozklad. Cílem příspěvku je zjistit základní fakta, týkající se 

rozdílů v odměňování mužů a žen, a to především v České republice. Autoři používají 

data z ČSÚ. 

 Úvodní část práce je věnována mzdovým rozdílům mužů a žen v České 

republice a také porovnání mzdové mezery s ostatními zeměmi Evropské unie. Jsou zde 

uvedeny rozdíly mezi muži a ženami v České republice za rok 2009 v členění podle 

jednotlivých tříd KZAM, neboli klasifikace zaměstnání. Údaje týkající se průměrné 

mzdy a mzdového mediánu jsou přehledně uvedeny v tabulce. Autoři porovnávají 

mzdovou úroveň mužů a žen podle průměrné mzdy a došli k závěru, že za celé národní 

hospodářství ČR dosahuje průměrná mzda žen přibližně tří čtvrtin průměrné mzdy 

mužů. U mzdového mediánu je mzdová mezera menší, necelých 20 %. Podle 

jednotlivých tříd KZAM je u průměrné mzdy i mzdového mediánu nejmenší mzdová 

mezera u příslušníků armády. 

 Také je zde zmíněn fakt, že na mzdové rozdíly mezi muži a ženami lze nahlížet 

také podle věku a vzdělání. Nejnižší mzdové rozdíly ve mzdách se vyskytují 

ve věkovém rozmezí 19-29 let, naopak nevětší mzdová mezera se nachází ve věku 

35-49 let. To může mít za příčinu rozdílný lidský kapitál. Co se týče vzdělání, tak mzdy 

žen zaostávají za mzdami mužů nejvíce u vysokoškolsky vzdělané pracovní síly, 

což může souviset s diskriminací žen na trhu práce nebo se segregací pracovní síly 

podle pohlaví.  
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 Co se týče EU, průměr se pohybuje nad 80 %, což znamená, že ženy pobíraly 

v průměru za celé národní hospodářství EU o něco více než 80 % průměrné mzdy 

mužů. V jednotlivých zemích se však mzdová mezera poměrně výrazně liší. Data byla 

použita z Eurostatu.  

 Další část je věnována Oaxaca-Blinderovu rozkladu, který je užíván k odhadu 

diskriminační části mzdové mezery. V této práci je model nejdříve představen a pak 

vysvětlen.  

 Studie Mysíkové (2007) se zabývá genderovými rozdíly na trhu práce v České 

republice a zkoumá strukturu mzdového rozdílu. V této práci je využita selekční metoda 

odhadu mzdových rovnic mužů a žen, která umožňuje zahrnout vliv jedinců, kteří se 

nepodílejí na trhu práce. 

 K odhadnutí vlivu jednotlivých faktorů na mzdy mužů a žen byla použita data 

z šetření v domácnostech Životní podmínky 2005. Výsledné koeficienty a průměrné 

hodnoty proměnných byly použity k rozkladu mzdového rozdílu. 

 Mzdový rozdíl byl pak rozdělen pomocí Oaxaca-Blinderovou metodou 

na několik efektů. Jejich původ nespočívá jen v diskriminaci, nýbrž také v odlišných 

charakteristikách mužů a žen. V kombinaci s Heckmanovým selekčním modelem došlo 

k oddělení efektu výběru vzorku, jež poukazuje na mzdový rozdíl v případě, že by 

na trh práce vstoupili nepodílející se jedinci. 

 Výsledky ukazují, že pozorovaný mzdový rozdíl by se vstupem nepodílejících se 

osob zvýšil. Vzdělání mělo podle očekávání pozitivní vliv na mzdu u obou skupin. 

 Mazouch a Fischer (2009) si kladli za cíl ve svém příspěvku propočítat 

a porovnat hodnoty růstu mzdy a nezaměstnanosti pro jednotlivé vzdělanostní skupiny. 

Tyto hodnoty jsou pro každé pohlaví zvlášť a jsou vypočítány za období 15 let 

pro jednotlivé regiony v České republice. 

 Pro rozbor mezd byly použity výsledky Strukturálního šetření v roce 2008. 

Vzdělání bylo členěno na základní skupiny, a to základní vzdělání a bez vzdělání, 

střední vzdělání bez maturity, střední vzdělání s maturitou a vysokoškolské vzdělání. 

Pro hodnocení postavení mužů a žen na trhu práce došlo ke srovnávání průměru mzdy 

a mediánu mzdy.  
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 Autoři došli k závěru, že ženy pobírají nižší mzdu a mají vyšší riziko 

nezaměstnanosti. Mediánovou i průměrnou mzdu mají muži vyšší pro všechny 

vzdělanostní skupiny. V nejvyšší vzdělanostní skupině existuje nejvyšší rozdíl 

v průměrné mzdě. Muži jsou tedy lépe mzdově hodnoceni. Ženám se nejvíce vyplatí 

zvýšit si kvalifikaci ze středoškolského vzdělání bez maturity na středoškolské vzdělání 

s maturitou. Muži mají nejvyšší nárůst mzdy po dostudování vysoké školy. Vzdělání 

částečně pomáhá smazat genderové rozdíly na trhu práce, nikoliv úplně.  

 

Tabulka č. 3.1 Procentuální nárůst mzdy mezi jednotlivými stupni vzdělání pro muže 

a ženy v roce 2008 

Vzdělání 
Průměr Medián 

Muži Ženy Muži Ženy 

Základní a nedokončené - - - - 

Střední bez maturity 16 % 7 % 18 % 8 % 

Střední s maturitou 35 % 44 % 24 % 42 % 

Vysokoškolské 65 % 43 % 42 % 28 % 

Zdroj: Mazouch a Fischer, 2009 

 Cílem článku, jehož autoři jsou Hedija a Musil (2012), bylo popsat výši 

genderové mzdové mezery ve vybraném podniku a zjistit, zda v daném podniku dochází 

či nedochází ke mzdové diskriminaci. 

 Ke zjištění, jestli dochází ve vybraném podniku ke mzdové diskriminaci, byly 

použity dvě metody. První metoda je dekompozice mzdové mezery pomocí 

Oaxaca-Blinderova rozkladu. Tato metoda spočívá v rozkladu mzdové mezery na část 

přičítanou rozdílným charakteristikám mužů a žen a část, kterou rozdíly 

v charakteristikách nelze vysvětlit a kterou lze přičítat diskriminaci. Druhá metoda je 

založena na tzv. párovém srovnání. To znamená, že jsou v rámci daného podniku 

vybrány dvojice pracovníků, tedy muž a žena, kteří mají zcela identické nebo velmi 

podobné charakteristiky (věk, vzdělání, praxe, pracovní pozice, počet let v podniku). 

Jestliže jsou takové dvojice v daném podniku nalezeny a existují mezi nimi mzdové 

rozdíly, tento fakt může být přičítán mzdové diskriminaci. 

 Autoři odhadli mzdovou mezeru pro konkrétní firmu, která působí na českém 

trhu od roku 1991. Předmětem jejího podnikání je zásobování elektromateriálem 
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a velkoobchod. Daný podnik má 82 zaměstnanců a poměr mužů a žen je téměř stejný, 

což je ideální pro provedení analýzy genderové mzdové mezery. Údaje, které byly 

zjišťovány: výše roční hrubé mzdy, počet odpracovaných hodin za rok 2009, počet 

hodin čerpané dovolené, pracovní poměr, věk, vzdělání, druh práce, jak dlouho pracuje 

zaměstnanec v dané firmě, počet dětí a rodinný stav. 

 Genderová mzdová mezera, která byla vypočítána jako rozdíl logaritmů 

průměrné hrubé mzdy mužů a průměrné hrubé mzdy žen, dosahovala v daném podniku 

19 %. Ženy ve vybrané firmě dosahovaly v průměru 82,7 % průměrné hrubé mzdy 

mužů. 

 Za pomocí Oaxaca-Blinderova rozkladu zjistili autoři článku, že v podniku 

dochází ke mzdové diskriminaci žen. A to z toho důvodu, že zjištěná genderová mzdová 

mezera nešla vysvětlit rozdílnými charakteristikami mužů a žen ve firmě. Právě naopak, 

ženy měly v průměru lepší charakteristiky než muži. Jejich mzda by tedy měla být vyšší 

a ne nižší. Podle použité varianty se efekt diskriminace pohyboval v rozmezí 101-129 % 

genderové mzdové mezery. 

 Teorii, že v podniku dochází ke mzdové diskriminaci, potvrzuje i druhá metoda, 

tedy metoda párového srovnání. Došlo k nalezení dvojice pracovníků, jejichž 

charakteristiky se lišily pouze v rodinném stavu a počtu dětí. Tyto odlišnosti se 

však neukázaly jako důležité při vysvětlování mzdových rozdílů. Genderová mzdová 

mezera těchto pracovníků dosáhla 7 %. Tento rozdíl jde tedy přičítat diskriminaci. 

Diskriminace se potvrdila i při dalším srovnávání. 

 Kozelský a Prušvic (2007) se zabývali výdělky zaměstnanců dle pohlaví zvlášť 

za podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru v České republice. Analýza se zabývala 

vztahem výdělků mezi muži a ženami s přihlédnutím na osobní charakteristiky žen 

v organizacích zaměstnávající více než 10 zaměstnanců. Autoři čerpali údaje 

z podrobného šetření v rámci Informačního systému o průměrném výdělku MPSV 

za rok 2004. 

 Studie poukazuje na rozdíly v odměňování mezi pohlavími. Vznik těchto rozdílů 

nelze však přisuzovat jen diskriminaci. Významnou část rozdílů mezi muži a ženami 

ovlivňuje připravenost žen k výkonu práce, která je sice výše ohodnocena, avšak více 

časově náročná. 
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 V podnikatelské sféře pracuje zhruba 4/5 všech zaměstnanců 

a v nepodnikatelské sféře tedy zbylých 1/5 zaměstnanců. Z této části jsou téměř 2/3 žen 

a výdělková hladina je právě v nepodnikatelské sféře nižší. 

 Z rozboru dat vyplývá, že ženy volí práci, která je fyzicky méně náročná, 

a tudíž je i níže mzdově ohodnocena. Volí si zaměstnání v pracovním prostředí, 

kde jsou menší zdravotní rizika a čisté prostředí. Ženy si vybírají práci s větším 

objemem volného času na úkor výdělkových možností, aby se mohly věnovat své 

rodině. Dvoupříjmový model rodiny předpokládá muže jako živitele rodiny a žena má 

hlavní povinnost pečovat o rodinu. Příjem ženy má tedy v rodinném rozpočtu pouze 

doplňkovou úlohu. 

 Jestliže ženy přeruší kariéru v období 25-39 let věku, tak při začátku svého 

opětovného nástupu na trh práce naráží na konkurenci mužů, kteří se vyznačují 

plynulým pracovním postupem a svou kvalifikaci si průběžně doplňují. 

3.1 Shrnutí studií v empirické literatuře 

 Z jednotlivých empirických studií vyplývá, že mzdové rozdíly existují nejen 

v České republice, ale i v ostatních zemích Evropské unie. Přestože rozdíly 

v odměňování žen a mužů mají v posledních letech klesající tendenci, tak jsou v dnešní 

době stále vysoké, avšak jednotlivé země a jednotlivá odvětví se mezi sebou do značné 

míry liší. 

 Tyto rozdíly mají však různé příčiny. U žen mohou být způsobeny nejen 

v důsledku diskriminace, ale také například v důsledku rozdílných charakteristik mužů 

a žen. Mnoho autorů došlo k závěru, že jsou to právě ženy, které si vybírají méně 

rizikové a fyzicky náročné zaměstnání, které je zároveň také hůře mzdově ohodnoceno. 

Volí si zaměstnání v čistém pracovním prostředí, kde jsou menší zdravotní rizika. Ženy 

si vybírají práci s větším objemem volného času na úkor svých výdělkových možností, 

aby se mohly věnovat své rodině a domácnosti. 

 Velký rozdíl mezi muži a ženami nastává v situaci, kdy ženy přeruší svou 

kariéru, aby mohly zůstat na rodičovské dovolené a věnovat se dětem. Tudíž při začátku 

svého opětovného nástupu na pracovní trh narážejí na konkurenci v podobě mužů, 

kteří se vyznačují plynulým pracovním postupem a svou kvalifikaci si průběžně 

doplňují. 
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4 Analýza mzdových rozdílů mužů a žen v zemích Evropské unie 

 V této kapitole je věnována pozornost analýze mzdových rozdílů mezi muži 

a ženami v zemích Evropské unie. Tento rozbor je prováděn na základě komparativní 

a deskriptivní neboli popisné analýzy. 

 Rozbor je založen na komparaci mezi výdělky mužů a žen na základě faktorů, 

které nejvýše ovlivňují výši mezd. Mezi takovéto faktory se řadí věk, odvětví, 

ve kterém daný jedinec působí, pracovní úvazek a zda je pracovník zaměstnán 

v soukromém či veřejném sektoru. 

4.1 Data a metodika 

 Všechna data použitá k vypracování přehledných grafů a tabulek byla převzata 

z oficiálních stránek Eurostatu, což je statistický úřad Evropské unie a jeho hlavní úkol 

je předkládat harmonizovaná statistická data na úrovni celé Evropské unie 

a jednotlivých členských států. Eurostat vypočítal rozdíly v odměňování mužů a žen 

na základě metodiky, která se nazývá Struktura mezd zaměstnanců (Structure 

of earnings survey – SES).  

 Veškeré grafy a tabulky jsou vypracovány za rok 2011 a 2010, jelikož data 

za rok 2012 ještě nebyla dostupná v době vypracování této práce. Použité tabulky 

ke zpracování grafů jsou uvedeny v příloze. 

4.1.1 Struktura mezd zaměstnanců 

 SES se provádí každé čtyři roky v členských státech Evropské unie. Sběr dat 

vychází z právních předpisů a zjištěné údaje jsou k dispozici přibližně 2 roky 

po skončení sledovaného období. Poslední průzkum byl proveden v roce 2010 a další je 

plánován na rok 2014.  

 SES poskytuje srovnatelné informace na úrovni zemí Evropské unie týkající se 

úrovně a složení nákladů práce a skladby a rozdělení výdělků v odvětvích 

ekonomických činností. Vztahuje na všechny ekonomické činnosti vymezené v sekcích 

B až N a P až S podle statistické klasifikace ekonomických činnosti v zemích Evropské 

unie (NACE Rev. 2). Předávání údajů týkajících se malých podniků, kde je méně než 

10 zaměstnanců a podniky, které patří do ekonomické činnosti sekce O, je nepovinné. 
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 V případě statistiky struktury a rozdělení výdělků, se vztahují konkrétně sbírané 

informace charakteristik týkajících se místní jednotky, ke které patří zaměstnanci 

regionu (na úrovni NUTS 1), velikosti podniku (10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1000 

zaměstnanců a více), ekonomické činnosti, formy hospodářské a finanční kontroly 

(veřejné a soukromé podniky), druhu platné kolektivní smlouvy o mzdách a platech. 

Jsou zde poskytnuty i informace vztahující se k zobrazení charakteristik o každém 

zaměstnanci (pohlaví, věk, zaměstnání, délka zaměstnání v podniku, plný 

nebo zkrácený pracovní úvazek, druh pracovní smlouvy. A v neposlední řadě poskytuje 

data o výdělcích, tedy hrubé výdělky za jeden měsíc, hrubé roční výdělky 

ve sledovaném roce, pracovní doba (počet placených hodin, počet přesčasových hodin 

a délka roční dovolené na zotavenou). 

  Zjišťování provádějí příslušné vnitrostátní orgány, které vymezí vhodné metody 

pro sběr informací s ohledem na zatížení respondentů. Zaměstnanci a jiné osoby jsou 

povinné poskytovat informace odpovídající na otázky vyčerpávajícím způsobem 

a to ve stanovených lhůtách. Orgány členských států zpracovávají odpovědi tak, 

aby získaly srovnatelné výsledky. Tyto instituce členských států musí zajistit, 

aby výsledky odrážely skutečnou situaci. Po skončení každého sledovaného období 

(tj. ve lhůtě osmnácti měsíců od konce sledovaného roku) předají vnitrostátní orgány 

na žádost Eurostatu zprávu obsahující všechny informace potřebné k vyhodnocení 

(Rada EU, 1999). 

4.2 Mzdové rozdíly v zemích Evropské unie
1
  

 Mzdové rozdíly v neočištěné formě v zemích Evropské unie představují rozdíl 

ve mzdách a to z důvodu odlišnosti pohlaví. Je vypočítán jako rozdíl mezi průměrnou 

hrubou hodinovou mzdou mezi muži a ženami, který je vyjádřen jako procento 

z průměrné hodinové mzdy zaměstnanců mužského pohlaví. Jsou zde zahrnuti všichni 

zaměstnanci ve věku 16-64 let, kteří pracují 15 a více hodin týdně.  

 V následujících dvou grafech lze pozorovat mzdové rozdíly v neočištěné formě 

v jednotlivých zemích Evropské unie a potom jejich vývoj v čase v rámci průměru EU. 

                                                           
1
 Veškeré mzdové rozdíly, které jsou v této kapitole popisovány, jsou uvedeny v neočištěné formě. 

To znamená, že se nezohledňují všechny faktory, které tento rozdíl ovlivňují. Nepřihlíží např. k rozdílům 

ve vzdělání, v počtu odpracovaných hodin, v druhu zaměstnání, v profesních zkušenostech, atd. 

Avšak v situaci, kdy jsou uvedené aspekty zohledněny, zůstává více než polovina rozdílů v odměňování 

neobjasněna (Evropská komise, 2011). 
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Graf č. 4.1 Mzdové rozdíly v zemích Evropské unie (v %) 

 

Zdroj: Eurostat (2013a), vlastní zpracování 

Pozn.: výjimkou jsou údaje pro Irsko za rok 2010 a pro Řecko za rok 2008. 

 Z grafu č. 4.1 lze vyčíst, že pro ekonomiku jako celek, je ženský hrubý hodinový 

výdělek v roce 2011 v průměru o 16,2 % nižší než u mužů. V jednotlivých členských 

státech se však odměňování mužů a žen výrazně liší a to až o 25 procentních bodů. 

Nejnižší hodnoty jsou ve Slovinsku (2,3 %), Polsku (4,5 %) a Itálii (5,8 %). Naopak 

nejvyšší hodnoty se vyznačují u států jako je Německo (22,2 %), Rakousko (23,7 %) 

a Estonsko (27,3 %). Česká republika s 21 procenty zastává 23. místo z 27 zemí, 

což pro naši republiku není dobrý výsledek. Slovensko se pohybuje o jednu příčku 

„lépe“ s 20,5 procenty. 

 Nejnižší hodnoty u Polska a Itálie mohou být způsobeny tím, že se v těchto 

zemích Evropské unie nachází nejvíce žen v domácnosti. Tedy podíl žen 

vykonávajících méně kvalifikované práce a také hůře placené zaměstnání je v těchto 

zemích nižší, což znamená, že se snižují i mzdové rozdíly mezi muži a ženami. 

 Pro Německo, které se vyznačuje jako země ze skupinky států Evropské unie 

s největšími rozdíly v odměňování mužů a žen, je charakteristické častější využití 

zkráceného pracovního úvazku a také skutečností, že je méně žen zastoupeno 

ve vrcholných funkcích. Obvyklé využití částečného úvazku u žen je také typické 

pro Rakousko (nízké zastoupení žen ve vedoucích pozicích je problém například 

i České republiky). Dalším problémem tohoto státu je fakt, že ženy v této zemi 
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vykonávají práce s nižším mzdovým ohodnocením oproti mužům. Velké mzdové 

rozdíly, co se týče Estonska, mohou být způsobeny v důsledku vysoké segregace trhu 

práce. 

 Jak již bylo několikrát zmíněno v předcházejících kapitolách, obecně existují 

nejrůznější důvody pro existenci mzdových rozdílů mezi muži a ženami a jejich 

velikostí mezi jednotlivými členskými státy. Zmíněné rozdíly mohou být způsobeny 

v důsledku rozdílných charakteristik žen, které se výrazně liší od mužů 

a mezi jednotlivými zeměmi a to na základě institucionálního prostředí, které řídí 

rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem a mají tudíž i významný vliv 

na kariéru a mzdu žen. 

 Každý jedinec ve společnosti má vlastní priority a snaží se harmonicky vyvážit 

soukromý život s tím pracovním. Jestliže zůstane člověk více času v práci, tak právě 

tento čas musí odebrat ze svého rodinného života. Pracovní a osobní život jsou tedy 

hlavními faktory existence každého člověka. Tyto dvě oblasti se navzájem ovlivňují 

a doplňují, avšak vždy dochází k tomu, že jedna z nich převažuje a druhá se ocitá 

v pozadí (ať už daný jedinec preferuje více soukromý život nebo naopak ten pracovní). 

Pro člověka je však důležitá spokojenost v obou těchto oblastech života. 

 Většina Evropanů v dnešní době vede uspěchaný život. Proto je pro ně těžké se 

rozhodnout, které z těchto oblastí života dají přednost. Rozhodování je ovlivněno řadou 

nejrůznějších faktorů. V oblasti práce dochází ke zvyšování délky pracovní doby, jsou 

stále častější přesčasy, zvyšují se požadavky zaměstnavatele a náročnost práce, 

zaměstnanec musí jezdit na služební cesty nebo chodit do práce i o víkendu. 

 Hlavně ženy se musí rozhodnout, kdy dají přednost rodinnému životu před tím 

pracovním. Je to v době, kdy chce žena založit rodinu a vychovávat děti. Z tohoto 

důvodu přeruší své dosavadní zaměstnání a odchází na rodičovskou dovolenou. 

V dnešní době je stále běžné, že jsou to právě ženy, které pečují o děti a chod 

domácnosti na úkor svého profesního postupu. Zatímco muž je v roli živitele 

domácnosti, získává další pracovní zkušenosti a může profesně růst. A v tomto 

okamžiku vznikají příčiny mzdových rozdílů mezi muži a ženami. Muži si zvyšují 

lidský kapitál, dosahují vyšších postů a získávají větší výdělky za vykonanou práci, 

zatímco ženy se starají doma o děti a svůj lidský kapitál žádným odpovídajícím 

způsobem nerozvíjejí. 



36 
 

 Také záleží na postoji zaměstnavatele. Díky němu může dojít u žen 

ke kvalitnímu sladění rodinného a pracovního života. Ženám s dětmi může 

zaměstnavatel poskytnout například práci na částečný úvazek, flexibilní pracovní dobu 

nebo práci z domova. Tím nabízí možnosti ženám, jak si udržet svou práci, získávat 

další zkušenosti a zároveň mohou pečovat o své děti více, než když kdyby musely 

vykonávat práci na plný úvazek.  

 Jsou to právě zaměstnavatelé, kteří mohou také nabízet například různé formy 

pracovního volna nebo mohou zavádět nejrůznější opatření, která se zaměřují na péči 

o děti. Ve většině případů jde o firemní školky, kdy zaměstnavatel ve svém sídle firmy 

zřídí pro děti svých zaměstnanců školku s vyškolenými pracovníky, a tudíž ženy mohou 

s klidem vykonávat svou práci. Také se může jednat o firemní tábor pro děti nebo 

nějakou finanční pomoc.  

Graf č. 4.2 EU 27 – Vývoj mzdových rozdílů (v %) 

 

Zdroj: Eurostat (2013a), vlastní zpracování 

 Na grafu č. 4.2 je zobrazen vývoj mzdových rozdílů v % od roku 2006 po rok 

2011 s výjimkou roku 2007, jelikož pro tento rok nebyla data dostupná. Zde lze 

přehledně pozorovat, že trend vývoje mzdových rozdílů mezi muži a ženami v rámci 

Evropské unie jako celku postupně klesá, což znamená, že tato situace se lepší 

v jednotlivých státech EU. 
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Graf č. 4.3 Průměrná roční mzda mužů a žen (EUR) 

 

Zdroj: ČSÚ (2012), vlastní zpracování 

Pozn.: údaje Bulharska, Irska, Itálie, Malty a Řecka nejsou k dispozici. 

 Nejvyšší rozdíly v průměrné roční mzdě za rok 2010 lze pozorovat v Dánsku, 

Finsku, Německu, Rakousku a Velké Británii, kde tyto rozdíly přesahují přes 20 %. 

4.3 Mzdové rozdíly podle věku  

 Rozdíly v odměňování mužů a žen lze očekávat až s vyšším věkem 

a to například v důsledku přerušení kariéry u žen z důvodu těhotenství a následného 

odchodu na rodičovskou dovolenou.  

 Jak již bylo zmíněno, mzdové rozdíly v odměňování mužů a žen lze očekávat se 

zvýšeným věkem a to i přesto, že v době nástupu na pracovní trh tyto nerovnosti mezi 

mužskými a ženskými zaměstnanci neexistují. 

 Toto mínění potvrzuje i tabulka č. 4.1, ze které vyplývá, že rozdíl v odměňování 

mužů a žen ve věku do 25 let je relativně nízký a v dalších věkových kategoriích lze 

pozorovat jasný nárůst. Výjimky z tohoto pravidla, že mzdové rozdíly jsou ve věkové 

kategorii méně než 25 let nejnižší, představují Kypr a Lucembursko (v těchto zemích je 

nejnižší mzdový rozdíl ve věkové kategorii 25-34 let), Malta a Itálie (kde nejnižší rozdíl 

v odměňování je ve věkové kategorii 55-64 let) a v neposlední řadě Bulharsko, Litva 

a  Slovinsko (v těchto státech je nejnižší rozdíl v ohodnocení u zaměstnanců, kterým je 

64 let a více). 
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Tabulka č. 4.1 Mzdové rozdíly podle věku (v %) 

Věková kategorie 
méně než 

25 let 
25-34 let 35-44 let 45-54 let 55-64 let 

64 let a 

více 

Země       

Belgie 3,1 3,5 9,7 11,8 17,5 - 

Bulharsko 5,8 11,1 19,2 17,5 7,6 -16,8 

Česká republika 8,3 12,9 28,7 21,1 14,7 25,8 

Dánsko 6,2 12,4 17,9 19,0 17,4 13,5 

Finsko 9,7 16,5 21,1 22,9 16,7 34,8 

Francie -6,7 8,8 12,8 18,9 20,8 35,7 

Irsko 0,8 3,6 14,1 17,8 20,4 10,4 

Itálie 4,2 7,6 6,1 4,9 3,5 36,9 

Kypr 5,8 -0,6 12,2 28,7 26,1 29 

Litva 5,8 9,7 

16,67 

16,6 13,1 8,9 4,2 

Lotyšsko 6,7 15,8 18,6 12,7 16,7 16,9 

Lucembursko -6,2 -3,2 6,5 14,6 21,6 - 

Maďarsko 4,1 8,9 23,2 21,4 18,4 21,0 

Malta 1,1 3,3 9,0 3,9 0,6 12,1 

Německo 2,3 11,5 23,6 27,2 27,5 20,3 

Nizozemsko -0,2 4,2 16,2 24,7 24,5 11,5 

Polsko 3,5 4,8 9,0 4,0 3,5 5,4 

Portugalsko 4,7 5,9 15,2 10,5 9,4 35,6 

Rakousko 8,6 14,8 25,2 28,5 36,3 24,1 

Rumunsko 1,7 2,6 10,4 11,2 8,4 28,1 

Slovensko 10,2 15,3 26,5 23,3 17,4 18,2 

Slovinsko -5,3 -3,2 4,9 6,3 -2,8 0,3 

Španělsko 4,8 8,7 13,1 18,8 23,7 45,1 

Švédsko 5,9 9,9 17,6 19,8 18,0 19,8 

Velká Británie 3,4 7,4 21,6 27,5 24,5 25,6 

Zdroj: Eurostat (2013b), vlastní zpracování 

Pozn.: údaje Estonska a Řecka nejsou k dispozici. Výjimkou jsou údaje pro Irsko, 

Lotyšsko, Lucembursko, Německo a Rakousko za rok 2010.  

 Pro zajímavost nejnižší mzdový rozdíl ve všech věkových skupinách je 

v Bulharsku u pracovníků ve věku 64 let a více (-16,8 %), což znamená, že jsou to 

naopak ženy, které jsou mzdově ohodnoceny lépe než muži. Nejvyšší rozdíl byl 

zaznamenán v Itálii (36,9 %) také u zaměstnanců ve věkové kategorii 64 let a více. To 

znamená, že v této věkové skupině se odměňování mužů a žen výrazně liší a to 

až o 53,7 procentních bodů. 
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4.4 Mzdové rozdíly podle odvětví 

 V této podkapitole jsou uvedeny mzdové rozdíly mezi muži a ženami podle 

odvětví v procentech. V tabulce č. 4.2 je jen výčet některých odvětví, nejsou zde 

uvedena všechna odvětví.  

Tabulka č. 4.2 Mzdové rozdíly podle odvětví (v %) 

 

Podniková 

ekonomika 

(B-N) 

Zprac. 

průmysl 

(C) 

Informační a 

komunikační 

činnost (J) 

Peněžnictví a 

pojišťovnictví 

(K) 

Veřejná 

správa a 

obrana; 

povinné soc. 

zabezpečení 

(O) 

Vzdělávání 

(P) 

Kulturní, 

zábavní a 

relaxační 

činnost 

(R) 

Belgie 15,1 11,2 15,1 21,9 - 3,2 8,7 

Bulharsko 13,5 24,9 8,3 21,4 10,3 11,1 22,1 

Česká rep. 16,1 27,7 30,2 43,2 14,3 21,9 10,8 

Dánsko 18,4 13,2 18,9 22,3 8,7 8,5 9,4 

Estonsko 26,9 31,2 24,3 41,1 10,2 25,3 19,8 

Finsko 18,7 13,6 15,5 35,5 19,6 11,1 13,6 

Francie 14,5 15,2 17 29,1 11,6 12,4 16,5 

Irsko 22,7 - 26,2 - 7,0 25,3 - 

Itálie 14,6 14,4 22,7 23,1 - 13,6 20,4 

Kypr 25,5 32,7 24,8 26,3 16,3 11 37,9 

Litva 16,7 26,9 25,7 40,8 6,2 -1,8 16,7 

Lotyšsko 14,3 17,7 24,1 35,4 -4,3 0,8 13,0 

Lucembursko 13,6 15,4 18,3 27,2 - 6,8 18 

Maďarsko 14,4 25,8 27,6 37,2 3,9 17,6 12,4 

Malta 11,3 15,6 10,1 29,3 - -4,7 23,8 

Německo 25,6 27,2 28 30,3 8,4 9,2 26,2 

Nizozemsko 17,8 18,8 17,8 23,5 11,8 19,3 18,6 

Polsko 16,1 20,9 24,5 38,5 16,8 1,0 11,9 

Portugalsko 21,1 33,3 14,9 26,9 0,0 10,8 57,0 

Rakousko 24,9 24,4 21,2 30,3 - 27,8 34,0 

Rumunsko 10,2 22,4 12,1 25,8 2,4 13,5 8,1 

Řecko 21,9 - - - - - - 

Slovensko 19,6 28,3 28,8 37,8 19,1 15,8 14,9 

Slovinsko 7,6 12,8 13,4 21,6 4,7 9,3 19,8 

Španělsko 22,4 22,3 14,7 22,5 10,1 10,5 22,2 

Švédsko 12,5 7,7 14,9 31,6 9,0 11,8 10,3 

Velká Británie 23,3 20,6 21,0 43,0 16,1 18,3 23,3 

Zdroj: Eurostat (2013c), vlastní zpracování 

Pozn.: výjimkou jsou údaje pro Irsko za rok 2010 a pro Řecko za rok 2008. 

 Jak lze na následující tabulce č. 4.2 pozorovat, pro podnikovou ekonomiku jako 

celek (NACE Rev. 2 sekce B-N) jsou zaznamenány nejnižší mzdové rozdíly 
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ve Slovinsku (7,6 %) a Rumunsku (10,2 %), nejvyšší pak na Kypru (25,5 %) 

a v Německu (25,6 %). 

 Podle dostupných dat lze určit, že rozdíly v odměňování mužů a žen 

v peněžnictví a pojišťovnictví (NACE Rev. 2 sekce K) jsou výrazně vyšší než 

v podnikové ekonomice jako celku (NACE Rev. 2 oblast B-N) ve všech zemí, 

které poskytly informace o peněžnictví a pojišťovnictví. Nejnižší hodnoty, týkající se 

tohoto odvětví, se nacházejí v Bulharsku (21,4 %), Slovinsku (21,6 %) a Belgii (21,9 

%). Naopak nejvyšší rozdíly v odměňování pracovníků existují ve Velké Británii (43,0 

%) a České republice (43,2 %).  

 Co se týče zpracovatelského průmyslu (NACE Rev. 2 sekce C), zde jsou 

nejvyšší hodnoty ve mzdách v Portugalsku (33,3 %), naopak nejnižší ve Švédsku 

(7,7 %). 

 V sektoru informační a komunikační činnost (NACE Rev. 2 odvětví J) podle 

dostupných informací převládají nejnižší hodnoty v Bulharsku (8,3 %) a na Maltě 

(10,1 %). Vysoké rozdíly existují na Slovensku (28,8%) a v České republice (30,2 %). 

 V rámci veřejné správy a obrany; povinné sociální zabezpečení (NACE Rev. 2 

oblast O) jsou nejnižší rozdíly v odměňování zaměstnanců v Lotyšsku, kde tento rozdíl 

činí -4,3 %, což znamená, že pro toto odvětví nejsou hůře mzdově ohodnoceny ženy, 

ba naopak jsou to právě muži, kteří dostávají za odvedenou práci v této oblasti méně. 

Průměrné hrubé hodinové výdělky jsou tedy u žen větší než u mužů. Na opačné příčce 

se umístilo Finsko (19,6 %). 

 Oblast vzdělávání (NACE Rev. 2 sekce P) se vyznačuje velkými rozdíly 

zejména v Estonsku, Irsku (shodně okolo 25,3 %) a Rakousku (27,8 %), zatímco v Litvě 

(-1,8 %) a na Maltě (-4,7 %) jsou nejnižší. 

 Poslední odvětví, které je zmíněno ve výše uvedené tabulce, je kulturní, zábavní 

a relaxační činnost. Zde se nachází absolutně nejvyšší mzdový rozdíl ze všech odvětví 

a to v Portugalsku, kde tento rozdíl v odměňování činí 57 %. Naopak Rumunsko je 

na tom pomyslně nejlépe se svými 8,1 %. 
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4.5 Mzdové rozdíly podle typu pracovního úvazku 

 Rozdíly v odměňování zaměstnanců za práci mohou být také analyzovány 

z hlediska typu pracovního úvazku.  

Graf č. 4.4 Mzdové rozdíly podle typu pracovního úvazku (v %) 

 

Zdroj: Eurostat (2013d), vlastní zpracování 

Pozn.: údaje České republiky, Estonska, Řecka a Slovinska nejsou k dispozici. 

Výjimkou jsou údaje pro Irsko, Francii, Finsko, Kypr, Lucembursko, Rakousko 

a Rumunsko za rok 2010. 

 Co se týče odlišnosti v odměňování z hlediska typu pracovního úvazku, lze 

pozorovat u plného pracovního úvazku v zemích Evropské unie rozdíl 

o 20,2 procentních bodů. Nejvyšší hodnoty vykazují státy jako je Slovensko (19,6 %), 

Finsko (19,8 %) a Německo (20,4 %). Nejnižší naopak v Itálii, kde se tento rozdíl 

pohyboval v roce 2011 na úrovni -0,2 %, což znamená, že v této zemi víceméně 

ke mzdovým rozdílům nedochází v rámci plného pracovního úvazku, jelikož je tento 

trend dlouhodobější. 

 Rozdílné odměňování za práci mezi muži a ženami v rámci práce na částečný 

pracovní úvazek se liší mezi jednotlivými zeměmi až o více jak 51 procentních bodů, 

od nejvyšší v Portugalsku (31,4 %) a ve Španělsku (34,6 %) po nejnižší v Bulharsku 

(-3,5 %), Rumunsku (-7,1 %) a Irsku (-16,6). Dle poskytnutých údajů je možno vidět 
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v těchto zemích, jak dochází k situaci, kdy jsou ženy lépe mzdově ohodnoceny 

za vykonanou práci než pracovníci mužského pohlaví.  

 Zaměstnavatelé v některých členských zemích EU rádi poskytují zkrácené 

pracovní úvazky, jelikož jim přináší výhody a to jak daňové, tak i administrativní 

(například výhoda placení nižšího sociálního pojištění). Mladí lidé, kteří si zakládají 

rodiny, tento typ pracovního úvazku s radostí využívají, protože mají možnost pracovat 

a zároveň pečovat o děti. Částečný úvazek se však negativně promítá v možnostech 

školení, v kariérním růstu a v dalších aspektech pracovního života. To vše ovlivňuje 

mzdovou nerovnost. 

 Nejvyšší rozdíl mezi prací na částečný a plný pracovní úvazek pro stejnou zemi 

byl registrován u Irska. Tento rozdíl činí okolo 27 procentních bodů. Lze tedy 

konstatovat, že tyto rozdíly z hlediska typu pracovního úvazku, jsou mnohem vyšší 

u práce na částečný úvazek než u práce na plný pracovní úvazek. 

4.6 Mzdové rozdíly podle sektoru  

 V této podkapitole jsou zobrazeny a popsány rozdíly v odměňování ve veřejném 

a soukromém sektoru, které jsou uvedeny v procentech. 

Graf č. 4.5 Mzdové rozdíly podle sektoru (v %) 

 

Zdroj: Eurostat (2011e), vlastní zpracování 

Pozn.: údaje Estonska a Řecka nejsou k dispozici. Výjimka údaje pro Irsko, Francii, 

Maltu a Rakousko pro rok 2010, údaje pro Lucembursko za rok 2009. 
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 Ve většině zemí Evropské unie, až na výjimky jako je Bulharsko, Finsko, 

Lotyšsko, Maďarsko a Rumunsko, jsou vyšší mzdové rozdíly v soukromém sektoru než 

v sektoru veřejném. Tato skutečnost může být způsobena tím, že ve veřejném sektoru 

bývají státní zaměstnanci mnohem více chráněni nejrůznějšími smlouvami týkající se 

mezd, například kolektivními smlouvami. 

 U Rumunska (22,8 %), Finska (20,9 %) a Maďarska (20,5 %) jsou zaznamenány 

nejvyšší odlišnosti v odměňování mezi muži a ženami v rámci veřejného sektoru, 

naopak v Polsku (0,1 %), na Maltě (-1,3 %) a v Belgii (-2,9 %) jsou tyto rozdíly 

nejnižší. 

 Co se týče soukromého sektoru, zde jsou vysoké rozdíly na Kypru (25 %) 

a v Německu (25,8 %), nejnižší v Rumunsku (2,9 %). Zde je zajímavost, že země 

Rumunsko zastává nejvyšší rozdíl ve mzdách, co se týče veřejného sektoru, 

avšak nejnižší v rámci soukromého sektoru. 

 Nejvyšší rozdíl mezi soukromým a veřejným sektorem pro stejnou zemi byl 

zjištěn na Kypru, kde se tento faktor lišil o 24,7 procentních bodů.  

 Ženy jsou nadměrně zastoupeny ve veřejném sektoru a také na pracovních 

pozicích, které jsou málo mzdově ohodnoceny. Naopak muži jsou zastoupeni 

v soukromém sektoru na vysoce placených technických povoláních. V soukromém 

sektoru se však také nacházejí pracovní místa s nízkou mzdou. Na těchto pozicích 

však také převládají ženy. 

4.7 Srovnání veřejného mínění občanů EU a skutečného stavu mzdové 

problematiky 

 Toto srovnání se týká některých otázek, které byly položeny 25 539 občanům 

Evropské unie z 27 členských států prostřednictvím bleskového telefonického 

průzkumu, který nařídil Evropský parlament v roce 2012 a zjištěného skutečného stavu 

mzdových rozdílů mezi muži a ženami. V 3. kapitole této práce je tento průzkum 

uveden podrobněji. 

 Jedna z otázek, které byly občanům Evropské unie položeny, se týkala tendence 

nerovnosti mezi muži a ženami za posledních 10 let. Zda dochází k poklesu nebo růstu 

tendence rozdílnosti. 60 % občanů se domnívalo, že nerovnost měla v posledních 

10 letech klesající tendenci, což ve srovnání se skutečným stavem je pravda.  
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 Otázka, zda občané považují mzdové rozdíly za vážný problém, se setkala 

s nejednotným tvrzením. Občané Belgie, Francie, Španělska a Švédska jej považují 

nejvíce za velmi vážný. Přesto, že to jsou státy, které se nachází lepší polovině. Jedná se 

tedy o státy, kde jsou mzdové rozdíly nižší. Na těchto příčkách by se měly spíše 

umisťovat země jako je Estonsko, Rakousko, Německo, Řecko či Česká republika, 

kde tyto mzdové rozdíly jsou opravdu vysoké. 

 Lotyšsko je jediným členským státem, kde má většina dotázaných občanů pocit, 

že se nejedná o vážný problém. To může být vysvětleno tím, že občané Lotyšska na tom 

nejsou nejhůře v porovnání s ostatními členskými státy a nachází se v té „lepší“ 

polovině. Více mužů než žen si myslí, že to není vážný problém. Což se dá pochopit 

vzhledem k tomu, že to nejsou muži, kteří jsou mzdově znevýhodněny, a tedy nemají 

víceméně důvod si stěžovat. 

4.8 Boj Evropské unie proti mzdovým rozdílům 

 V Evropské unii i přes postupný pokles hodnot mzdových rozdílů tyto 

nerovnosti v odměňování stále existují. Proto musí dojít k odstranění této nerovnosti, 

jestliže chce být Evropa konkurenceschopná, moderní a schopná čelit demografickým 

změnám, tedy předpokládanému zmenšení ekonomicky aktivní populace.  

 Již od roku 1957 v Římské smlouvě je zakotvena zásada rovného odměňování 

mužů a žen. Tato zásada ukládá povinnost členským státům, aby zajistili uplatnění 

zásady odměny mužů a žen za rovnocennou nebo stejnou práci. Snížení nerovnosti je 

jedním z cílů Evropské strategie pro růst a zaměstnanost. 

 Boj za snížení mzdových rozdílů přesahuje rámec působnosti Evropské komise, 

a tudíž odstranění těchto rozdílů si žádá zapojení všech zúčastněných stran, 

tedy členských států. 

 Komise vytýčila následné cíle ke snížení rozdílů v odměňování mužů a žen: 

 vedení kampaní na podporu větší vnímavosti občanů, 

 plné využití strukturálních fondů (využití Evropské strategie pro růst 

a zaměstnanost), 

 podpora mzdové rovnosti u zaměstnavatelů, 

 podpora výměny osvědčených postupů na úrovni Společenství. 
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 Odstranění rozdílů v odměňování mužů a žen je jedním z hlavních bodů 

evropské politiky v oblasti rovnosti pohlaví. Je možno jej nalézt: 

 v Plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů (2006-2010), 

 v Evropské strategii pro růst a zaměstnanost, 

 v Evropském paktu pro rovnost žen a mužů, 

 ve strukturálních fondech (Europa, 2012). 

 Odstranění mzdových rozdílů může pomoci snížit celkovou úroveň chudoby 

a zvýšit celoživotní výdělek žen. Tím by došlo také k tomu, že by ženy ve svém 

produktivním věku nebyly tolik ohroženy chudobou a sníží se i riziko, že se po odchodu 

do důchodu v chudobě ocitnou. 

 Optimální pracovní podmínky pro muže a ženy bez rozdílu vytvářejí podniky 

zavádějící různé plány a strategie rovných příležitostí. Takové prostředí pomáhá zlepšit 

výkonnost a posiluje konkurenceschopnost. Zaměstnanci, kteří vnímají, že jsou 

nerozdílně hodnoceni za vykonanou práci, bývají v práci více inovativní 

a produktivnější. Jestliže zaměstnavatelé zabrání tomu, aby zaměstnanci dostávali 

rozdílnou mzdu za práci stejné hodnoty, ušetří tak čas i peníze spojené s řešením 

stížností a možnými následnými soudními tahanicemi a spory (Evropská komise, 2011). 

4.8.1 Symboly dodržování rovných příležitostí a ocenění 

 Některé podniky v zemích Evropské unie zavedly zvláštní symboly a ocenění 

označující dodržování zásad rovných příležitostí. Několik příkladů: 

 v České republice je udělována cena za skloubení práce a rodiny, 

 ve Finsku se uděluje každoročně cena za nejlepší plán pro rovnost mužů a žen, 

 v Dánsku a Slovinsku mohou cenu získat podniky na základě povýšení žen 

do vedoucích pozic, 

 podniky ve Švýcarsku mohou získat logo rovného odměňování na základě 

prokázání, které potvrzuje, že zavedly koncepci spravedlivých platů pro muže 

i ženy (Evropská komise, 2011). 
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4.9 Shrnutí analýzy mzdových rozdílů 

 Analýza byla založena na srovnání výdělků mužů a žen na základě faktorů, 

které nejvíce ovlivňují její výši (věk, odvětví, ve kterém daný jedinec působí, pracovní 

úvazek a pracovní sektor). 

 Ze zjištěných dat vyplývá, že pro ekonomiku jako celek je v roce 2011 ženský 

hrubý hodinový výdělek o 16,2 % nižší než u mužů. Trend vývoje mzdových rozdílů 

mezi muži a ženami v rámci Evropské unie jako celku postupně klesá, v některých 

zemích bohužel naopak roste.  

 Nejnižší hodnoty u Polska (4,5 %) a Itálie (5,8%) mohou být zapříčiněny tím, 

že se v těchto zemích nachází nejvíce žen v domácnosti. Podíl žen vykonávajících méně 

kvalifikované práce za horší mzdové ohodnocení je v těchto zemích nižší. To má 

za následek i snížení mzdových rozdílů mezi muži a ženami.  

 Naopak nejvyššími hodnotami se vyznačuje Německo (22,2 %), Rakousko 

(23,7 %) a Estonsko (27,3 %). Pracovní trh v Německu je charakteristický skutečností, 

že ženy častěji využívají zkráceného pracovního úvazku a také tím, že je méně žen 

na vrcholných pozicích.  Rakousko se také vyznačuje využitím částečného úvazku 

u žen. U Estonska jsou pak tyto rozdíly způsobeny v důsledku vysoké segregace trhu 

práce.  

 Co se týče věku, lze očekávat rozdíly v odměňování až s dosažením vyššího 

věku a to například v důsledku přerušení kariéry žen z důvodu těhotenství a následného 

odchodu na rodičovskou dovolenou. 

 V rámci odvětví se vyskytují největší nerovnosti v odměňování v peněžnictví 

a pojišťovnictví. Tyto rozdíly jsou výrazně vyšší než v podnikové ekonomice jako 

celku. 

 Z hlediska typu pracovního úvazku je zjištěno, že rozdíly mezd mužů a žen 

za stejně vykonanou práci jsou vyšší u práce na částečný úvazek než práce na plný 

pracovní úvazek. 

 Také je jasně zřejmé, že ve většině zemí Evropské unie, až na malé výjimky, 

jsou vyšší mzdové rozdíly v soukromém sektoru než v sektoru veřejném. To může být 

zapříčiněno skutečností, že ve veřejném sektoru bývají státní zaměstnanci mnohem více 

chráněni nejrůznějšími smlouvami týkající se mezd. 
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5 Závěr 

 V dnešní době je stále přetrvávající problém skutečnost, že ženy vydělávají 

podstatně méně než muži za stejně vykonanou práci, což je i následně v práci dokázáno. 

Cílem této bakalářské práce bylo potvrdit či vyvrátit existenci mzdových rozdílů 

v zemích Evropské unie a nalézt jejich příčiny. 

 Velikost vyplacené mzdy zaměstnanci za vykonanou práci závisí na jeho 

lidském kapitálu. Platí pravidlo, že čím rozvinutější kapitál je, tím by měl daný jedinec 

dosahovat vyšší mzdy. Ženy jsou vzhledem k mužům znevýhodněny. Velký rozdíl 

nastává v situaci, kdy ženy přeruší svou kariéru, aby mohly zůstat na rodičovské 

dovolené a věnovat se dětem. Při začátku svého opětovného nástupu na pracovní trh 

narážejí na konkurenci v podobě mužů, kteří těží z větších pracovních zkušeností díky 

plynulému pracovnímu postupu a průběžně doplňující si kvalifikaci.  

 Z jednotlivých empirických studií, které byly uvedeny v druhé části této práce, 

vyplývá, že mzdové rozdíly existují téměř ve všech zemích Evropské unie a jsou 

přetrvávajícím společenským problémem. Ačkoliv dochází v posledních letech 

ke klesající tendenci a konvergenci mezd, mzdové nerovnosti mezi muži a ženami jsou 

v dnešní době stále vysoké. 

 Autoři empirických studií došli ke shodným závěrům, že jsou to právě ženy, 

které si vybírají méně rizikové a fyzicky náročné zaměstnání, práci v čistém pracovním 

prostředí, kde se vyskytují menší zdravotní rizika a s větším objemem volného času. 

Tyto pracovní pozice umožňují věnovat se více své rodině a domácnosti, ale na úkor 

nižšího mzdového ohodnocení.  

 V třetí části byla provedena analýza mzdových rozdílů mezi muži a ženami 

v rámci zemí Evropské unie. Rozbor byl založen na srovnání výdělků mužů a žen 

na základě faktorů, které ovlivňují výši mzdy nejvíce. Jedná se o věk, odvětví, 

ve kterém daný zaměstnanec pracuje, pracovní úvazek a pracovní sektor. 

 Co se týče mzdových rozdílů v neočištěné formě v %, ze zjištěných dat vyplývá, 

že pro ekonomiku jako celek je ženský hrubý hodinový výdělek v roce 2011 o 16,2 % 

nižší než u mužů. Globálně lze v Evropské unii zaznamenat klesající trend vývoje 

mzdových rozdílů mezi muži a ženami ve smyslu postupného přibližování mzdové 



48 
 

výše. Celkový ukazatel se za posledních deset let snížil, ale regionální disparity 

přetrvávají a v některých zemích bohužel roste.  

 V jednotlivých členských státech se tato hodnota však výrazně liší. Jak vyplývá 

z teoretické části práce, hlavní příčiny mzdových rozdílů jsou způsobeny v důsledku 

segregace trhu práce, rozdílností v lidském kapitálu a také skutečností, že ženy pracují 

mnohem více na částečný pracovní úvazek. V empirické části byl teoretický přístup 

potvrzen. 

 Nejvyšší mzdové rozdíly existují v Německu (22,2 %), Rakousku (23,7 %) 

a Estonsku (27,3 %).  V Německu je nerovnost způsobena tím, že ženy pracují častěji 

na zkrácený pracovní úvazek a jen menšina působí na vrcholných pracovních pozicích. 

V Rakousku je situace obdobná, kdy opět mnoho žen využívá částečný pracovní 

úvazek. V Estonsku je problémem vysoká segregace na trhu práce. 

 Nejnižší hodnoty byly zaznamenány u Slovinska (2,3 %), Polska (4,5 %) a Itálie 

(5,8 %). Zejména v Polsku a Itálii je největší podíl žen v domácnosti. Dochází tedy 

k situaci, že podíl žen vykonávajících méně kvalifikovanou práci za nižší mzdy je 

v těchto zemích nižší. To má za následek i snížení mzdových rozdílů.  

 Zajímavé je sledovat mzdové rozdíly z pohledu věku. V době nástupu na trh 

práce tyto nerovnosti mezi mužskými a ženskými zaměstnanci téměř neexistují. Lze 

ale očekávat, že s dosažením vyššího věku se tyto nerovnosti budou objevovat. 

Například v důsledku přerušení kariéry žen kvůli těhotenství a následného odchodu 

na rodičovskou dovolenou. Po opětovném návratu do pracovního poměru disponují 

méně zkušenostmi a dovednostmi než muži, kteří svůj lidský kapitál neustále rozvíjejí.  

 V rámci odvětví se vyskytují největší nerovnosti v odměňování v peněžnictví 

a pojišťovnictví. Tyto rozdíly jsou výrazně vyšší než v podnikové ekonomice jako 

celku. Nejvyšší hodnotou v tomto odvětví se vyznačuje Česká republika, kde tento 

rozdíl činí 43,2 %.  

 Z hlediska typu pracovního úvazku bylo zjištěno, že rozdíly ve mzdách mužů 

a žen za stejně vykonanou práci jsou vyšší u práce na částečný úvazek než u práce 

na plný pracovní úvazek. Nejvyšší rozdíl mezi prací na zkrácený a plný pracovní 

úvazek pro stejnou zemi byl registrován u Irska. Hodnoty se lišily o 27 procentních 

bodů. 
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 Ve většině zemí Evropské unie, až na malé výjimky, jsou vyšší mzdové rozdíly 

v soukromém sektoru než v sektoru veřejném. Za jednu z příčin lze chápat skutečnost, 

že ve veřejném sektoru bývají státní zaměstnanci mnohem více chráněni různými 

smlouvami týkající se mezd. Rumunsko v této oblasti zastává nejvyšší rozdíl 

ve mzdách, co se týče veřejného sektoru, avšak nejnižší v rámci sektoru soukromého. 

Nejvyšší rozdíl mezi soukromým a veřejným sektorem pro stejnou zemi byl zjištěn 

na Kypru, kde se tento rozdíl pohybuje okolo 24 procentních bodů. 
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Seznam zkratek 

BE    Belgie 

BG    Bulharsko 

CY    Kypr 

CZ    Česká republika 

DE    Německo 

ECHP    European Community Household Panel 

EE    Estonsko 

EL    Řecko 

ES    Španělsko 

EU    Evropská unie 

EU-SILC   Evropský průzkum v oblasti příjmů a životních podmínek 

FI    Finsko 

FR    Francie 

HU    Maďarsko 

IT    Itálie 

KZAM    Klasifikace zaměstnání 

LFS    Šetření pracovních sil 

LT    Litva 

LU    Lucembursko 

LV    Lotyšsko 

NACE Rev. 2   Klasifikace ekonomických činností a produkce 

NO    Norsko 

NL    Nizozemsko 

PL    Polsko 

PT    Portugalsko 

RO    Rumunsko 

SE    Švédsko 

SES    Struktura mezd zaměstnanců 

SK    Slovensko 

UK    Velká Británie
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