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1 Úvod 

 Mzdy jsou důležitou charakteristikou trhu práce i ekonomickým ukazatelem, který 

odráží postavení pracovníků na pracovním trhu. Ekonomická a společenská transformace 

české ekonomiky z centrálního plánování na tržní ekonomiku s sebou přinesla razantní obrat 

v zavedených tendencích mzdového vývoje i struktury mezd. Tento přerod výrazně přispěl 

k pohybům v oblasti odměňování. Po období mzdové nivelizace v příkazové ekonomice se 

mzdy začaly více diferencovat. V období centrálního plánování byly faktory diferenciace 

mezd zejména neekonomické povahy. Získaná kvalifikace měla pro výši mezd jen velmi malý 

význam. Zvýhodňovány byly především těžké manuální práce.  

 V tržní ekonomice se mzdy postupně staly odrazem pracovníkovy produktivity, jeho 

schopností, vykonávané profese a především nabytého lidského kapitálu, který se v relativně 

krátkém období stal jedním z nejdůležitějších faktorů mzdové diferenciace. Mzdy začínají 

postupně nejrychleji růst v nejvyšších výdělkových kategoriích napříč profesní strukturou 

mezd. Naopak osoby v nejnižších příjmových kategoriích se svými výdělky spíše stagnují, 

nebo se dokonce mírně posunují směrem dolů. Mzdové nerovnosti se prohlubují. Vývoj mezd 

u nízkopříjmových skupin osob na trhu práce (zejména v posledních letech) přestává 

zohledňovat cenový vývoj a odtrhává se tak od ekonomického vývoje. Tyto osoby se 

dostávají na hranici chudoby, často své uplatnění na trhu práce ztrácejí a stávají se 

nezaměstnanými. Mnohdy je jediným východiskem ke změně jejich situace přijmout hůře 

placenou práci, která nevyžaduje prakticky žádnou kvalifikaci a odbornost, nenabízí možnost 

kariérního postupu. Práce je často rutinní povahy bez možnosti zvýšit si svůj výdělek vlastním 

přičiněním. Proto se jeví zaměření této dizertační práce na nízkopříjmové profese a jejich 

výdělky, potažmo diferenciaci mezd, jako aktuální téma reagující na současnou situaci na trhu 

práce. Významnost tohoto tématu potvrzuje také strategie Evropa 2020, v rámci které se ČR 

mimo jiné zavázala plnit cíl redukování počtu osob, které jsou pod hranicí chudoby (tzn. 

nízkopříjmové obyvatelstvo).  

 Přínos dizertační práce zvyšuje skutečnost, že existuje poměrně málo studií, které 

sledují tuto problematiku mzdových nerovností v posttranzitivním období české ekonomiky. 

Navíc si výsledky této studie vyžádala společnost Trexima, která chce na základě vzešlých 

zjištění směřovat svůj výzkum v oblasti nízkopříjmových profesí. V práci je sledován vliv 

široké škály charakteristik na úrovně mezd v konkrétních profesích, což jsou velmi cenné 

údaje zejména pro zaměstnavatele i odborové orgány ČR, kteří tyto údaje vyžadují  

při rozhodování o zvyšování mezd zaměstnancům v kontextu nákladů firmy. 
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2 Cíl a struktura práce 

 Cílem práce je zhodnotit situaci nízkopříjmových skupin obyvatelstva z pohledu 

úrovně jejich mezd a mzdových nerovností dle vybraných osobnostních a firemních 

charakteristik a zjistit jejich vliv na diferenciaci mezd. To přispěje k formulování doporučení 

pro tvůrce hospodářské politiky i samotné zaměstnance, aby se zlepšilo postavení 

nízkopříjmových pracovníků na trhu práce a nedocházelo ke snižování jejich příjmů, případně 

vyloučení těchto osob z pracovního trhu. 

 Pozornost bude zaměřena na deset profesí členěných dle klasifikace CZ-ISCO 

(čtyřčíselný kód profesí), které byly nejvíce zastoupeny v pásmu pod 2/3 mediánu za Českou 

republiku pro rok 2012. Pro tento účel byla s laskavým svolením společnosti Trexima, spol. 

s r.o. poskytnuta vybraná data z Informačního systému o průměrném výdělku, konkrétně 

hrubé měsíční mzdy 248 716 pracujících ve mzdové sféře a jejich charakteristiky.

 V rámci naplnění cíle budou potvrzeny, nebo vyvráceny následující dvě hypotézy: 

 S odborností a složitostí vykonávané práce roste mzdové ohodnocení i mzdová 

nerovnost uvnitř profesí.  

 Lidský kapitál aproximovaný vzděláním hraje u nízkopříjmových osob na trhu práce 

jen malou roli. 

Při ověřování platnosti hypotéz byly zvoleny dva přístupy: První přístup zahrnuje statistické 

ukazatele, Giniho koeficienty, Lorenzovy křivky, věkově-výdělkové profily apod. Pomocí 

nich bude ověřena první hypotéza. Bude tak zhodnocena úroveň mezd a mzdových 

nerovností. Druhý přístup zahrnuje regresní analýzu mzdových determinant. Ta bude 

zaměřena na ověření druhé hypotézy. Výsledkem bude zhodnocení vlivu vybraných 

charakteristik na odměňování pracovníků a diferenciaci mezd v ČR.  

Práce si klade za cíl posoudit rozložení výdělků ze dvou pohledů: 

 z pohledu celého souboru pracovníků 

 a z pohledu souboru pracovníků s výdělky do 2/3 mediánu pro ČR za rok 2012, tedy 

nízkopříjmových pracovníků.  

V práci byly zvoleny dva třídící faktory: 

 osobnostní charakteristiky – vzdělání, pohlaví, věk, praxe, 

 firemní charakteristiky – profese, odvětví, velikost firmy, existence kolektivní 

smlouvy. 
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S ohledem na cíl dizertační práce je práce kromě úvodu a závěru rozčleněna do pěti 

hlavních kapitol. První kapitola je věnována rešerši teoretických i empirických studií 

vztahujících se k diferenciaci mezd a vývoj mzdových nerovností se zaměřením  

na nízkopříjmové skupiny osob na trhu práce v České republice. Jsou zde využity především 

univerzální metody zkoumání. Při zkoumání vývoje myšlenek ekonomů bude využita 

historická metoda a také metoda deskriptivní analýzy.  

Druhá kapitola nabízí přehled široké škály metod, jak měřit rozdíly ve mzdách  

a mzdové nerovnosti. Díky této kapitole je možné vybrat ty nejvhodnější metody vedoucí  

k naplnění cíle práce a ověření stanovených hypotéz. Nejsou opomenuty univerzální metody 

zkoumání (např. deduktivní metoda, induktivní metoda, historická metoda, metoda analýzy, 

metoda syntézy), ani exaktní metody zkoumání. U nich je kladen důraz na statistické, 

matematické a ekonometrické metody (např. metodu komparativní analýzy, metodu 

deskriptivní analýzy, metodu regresní a korelační analýzy), které budou využity 

v navazujících empirických kapitolách.  

Třetí kapitola hodnotí úrovně mezd a mzdových nerovností u vybraných profesí 

v závislosti na osobnostních a firemních charakteristikách, a to z pohledu statistických 

ukazatelů, Lorenzových křivek, Giniho koeficientů, křivek mzdového rozložení, věkově-

výdělkových profilů apod. Díky paralelnímu využití více metod s odlišnou vypovídací 

schopností je možné lépe zhodnotit tuto problematiku. V kapitole bude také využita metoda 

deskriptivní analýzy.  

Ve čtvrté kapitole dizertační práce je využita ekonometrická metoda zkoumání, 

konkrétně nelineární regresní modelování, prostřednictvím níž je sledován vliv vybraných 

mzdových determinant na odměňování pracovníků a diferenciaci mezd v ČR. Rovněž je zde 

použita metoda deskriptivní analýzy.  

Na základně teoretických i empirických poznatků prezentovaných v předchozích 

kapitolách jsou v páté kapitole představena doporučení pro tvůrce hospodářské politiky  

a zaměstnance, která by měla vést ze zlepšení jejich postavení na trhu práce, aby nedocházelo 

ke snižování jejich nízkých výdělků, případně vyloučení těchto osob z trhu práce. V této 

kapitole je využita induktivní metoda zkoumání. 
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3 Osnova práce 

Úvod 

1 Teoretické koncepce o utváření mezd v empirických souvislostech 

1.1 Determinanty mezd 

1.1.1 Teorie kompenzačních mzdových rozdílů 

1.1.2 Teorie lidského kapitálu 

1.1.3 Teorie diskriminace 

1.1.4 Segmentační teorie 

 1.1.4.1 Teorie duálního trhu práce 

 1.1.4.2 Teorie nekonkurujících skupin 

1.1.5 Ekonomie superstar 

1.1.6 Teorie efektivních mezd 

1.1.7 Další mzdové determinanty 

1.2 Vývoj mezd a mzdových nerovností v České republice 

1.2.1 Hranice pro vymezení nízkopříjmových osob 

1.2.2 Postavení nízkopříjmových osob na trhu práce 

2 Metody měření diferenciace mezd 

2.1 Prosté metody měření diferenciace mezd 

2.1.1 Míry centrální tendence a míry rozptýlenosti 

2.1.2 Kvantilové míry a jejich odvozené ukazatele 

2.1.3 Lorenzova křivka a z ní odvozené ukazatele 

2.1.4 Giniho koeficient a z něj odvozené ukazatele 

2.1.5 Křivka příjmového rozdělení a ji doplňující míry tvaru rozložení dat 

2.1.6 Další ukazatele měření diferenciace mezd 

2.2 Složitější matematické metody měření diferenciace mezd 

2.2.1 Mzdové regresní modely s kvantitativními i kvalitativními proměnnými 

2.2.2 Dekompozice mzdových rozdílů 

2.2.3 Shluková analýza 

3 Diferenciace mezd ve vybraných profesích v České republice 

3.1 Charakteristika použitého souboru dat 

3.1.1 Struktura zaměstnanců podle osobnostních charakteristik 

3.1.2 Struktura zaměstnanců podle firemních charakteristik 
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3.1.3 Rizikové skupiny osob na trhu práce mezi vzorkem nízkopříjmových 

 pracovníků 

3.1.4 Dílčí shrnutí struktury zaměstnanců podle profesí 

3.2 Diferenciace mezd v celém souboru zaměstnanců 

3.2.1 Diferenciace mezd dle osobnostních charakteristik 

3.2.2 Diferenciace mezd dle firemních charakteristik 

3.3 Diferenciace mezd v souboru nízkopříjmových zaměstnanců 

3.3.1 Diferenciace mezd dle osobnostních charakteristik 

3.3.2 Diferenciace mezd dle firemních charakteristik 

3.4 Diferenciace mezd podle profesí v celém souboru zaměstnanců 

3.5 Dílčí shrnutí úrovně mezd i mzdových nerovností 

4 Regresní analýza mzdových determinant 

4.1 Výsledky regresních modelů v celém souboru s využitím postupného přidávání 

 proměnných 

4.2 Výsledky regresního modelu v souboru nízkopříjmových zaměstnanců s využitím 

 postupného přidávání proměnných 

4.3 Výsledky regresního modelu pro jednotlivé profese v celém souboru zaměstnanců 

4.4 Výsledky regresního modelu pro jednotlivé profese v  souboru nízkopříjmových 

 zaměstnanců 

4.5 Dílčí shrnutí vlivu vybraných charakteristik na odměňování a diferenciaci mezd 

5 Doporučení 

5.1 Doporučení pro tvůrce hospodářských politik 

5.2 Doporučení pro zaměstnance vybraných profesí 

Závěr 

Seznam použité literatury 

Seznam zkratek 

Prohlášení 

Seznam tabulek 

Seznam grafů 

Seznam příloh 
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4 Aplikované metody práce 

 V práci jsou využity univerzální metody zkoumání. Teoretické předpoklady  

o utváření mezd jsou na základě empirických zkoumání za pomoci deduktivní metody 

zkoumání buď potvrzeny, nebo vyvráceny. Rovněž je využita induktivní metoda zkoumání, 

která umožnila z konkrétních zjištěných tvrzení o diferenciaci mezd usuzovat obecné závěry. 

Díky historické metodě je možné na utváření mezd nahlížet i v historických souvislostech. 

V teoretické kapitole je představen vývoj názorů a postojů k utváření mezd v čase včetně 

zachycení vnitřních souvislostí. Velký důraz je kladen na metodu analýzy, díky které bylo 

možné rozložit problematiku mezd na dílčí klíčové problémy a následně prozkoumávat 

podstatu a zákonitosti. Na zjištění vzešlá z tohoto zkoumání je uplatněna metoda syntézy, 

kdy jsou na základě výchozích zjištění formulovány závěry. 

 Kromě obecných metod zkoumání jsou v dizertační práci využity exaktní metody 

zkoumání. Jedná se o statistické a ekonometrické metody zkoumání, zvláště metodu 

korelační a regresní analýzy. Jsou zde kromě průměrných a mediánových hrubých 

měsíčních výdělků využity především kvantilové míry, jejich odvozené ukazatele (decilové 

ukazatele) a dále Giniho koeficient, Lorenzova křivka, křivka mzdového rozložení. Každý 

ukazatel má jinou vypovídací schopnost a o rozdílech ve mzdách vypovídá odlišně. Jak uvádí 

Filer, Hamermesh, Ress (1996), při paralelním využití více ukazatelů je možné mzdovou 

nerovnost lépe zhodnotit, pochopit a získat podklady pro vysvětlení struktury výdělkového 

rozložení.  

 Giniho koeficient umožňuje hodnotit nerovnosti v obdržených příjmech. Jedná se  

o jeden z nejvhodnějších indikátorů měření příjmových nerovností, proto je hojně využíván 

pro mezinárodní komparaci výdělků. Měření je však problematické, jelikož vyžaduje stejné 

vzorky dat, ze kterých se ukazatel počítá.  

 Lorenzova křivka prezentuje, jaké procento příjmů připadá danému procentu 

příjemců mezd. Jednotlivé body na Lorenzově křivce představují kumulativní podíly příjmů 

(mezd) v % zpravidla značené na ose y, které odpovídají kumulativním podílům příjemců v % 

na ose x. Křivka tak umožňuje posoudit rozložení výdělků u nízkopříjmových  

i vysokopříjmových skupin. 

 Křivka příjmového rozložení poukazuje na rozložení příjemců mezd podle skutečně 

dosahovaných výdělků. Zobrazuje, jaké procento příjemců mezd (vyobrazeno na ose y) 

získává výdělek určité výše (v peněžním vyjádření, vyobrazeno na ose x). Tvar křivky 

ukazuje na diferenciaci výdělků v jednotlivých výdělkových pásmech, na základě níž je 
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možné hodnotit dynamiku růstu výdělků ve zvolených intervalech (např. v pásmech 

nejnižších, středních a vysokých výdělků). Tvar křivky umožňuje hodnotit také rozptyl 

výdělků a jejich odklon od normálního (Gaussova) rozdělení, proto je slovní popis doplňován 

charakteristikami míry tvaru rozložení dat (charakteristiky šikmosti a špičatosti).  

 V práci jsou rovněž prezentovány věkově-výdělkové linie, kdy na ose x je zobrazen 

věk jednotlivce, na ose y pak výdělky jednotlivců. Věkově výdělkové profily poukazují  

na diferenciaci ve mzdách v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání a věku jednotlivců. 

 Jak již bylo zmíněno, v práci je rovněž využita metoda korelační a regresní analýzy, 

která umožnila hlubší poznání obecných rysů vztahů mezi sledovanými veličinami a vniknutí 

do jejich vnitřních souvislostí. Regresní funkce je v práci uplatněna v průřezové 

ekonometrické analýze na výdělcích pracovníků mzdové sféry za rok 2012. V regresní 

analýze mzdových determinant byla při odhadu parciálních regresních koeficientů použita 

metoda nejmenších čtverců (využit softwar STATA 11). Jako závisle proměnná byl podle 

vzoru původní Mincerovy rovnice
1
 a dalších navazujících analýz použit ve všech modelech 

logaritmus hrubé měsíční mzdy zkoumaných pracovníků. Výdělek zaměstnanců byl zkoumán 

v závislosti na konkrétních osobnostních a firemních charakteristikách zvlášť pro celý datový 

soubor zahrnující 10 vybraných profesí, jejichž výdělky se nejčastěji vyskytují v pásmu pod 

2/3 mediánu, poté pro zúžený soubor nízkopříjmových zaměstnanců se mzdou pod 2/3 

mediánu mzdy.
2
  

 Při regresním modelování byl datový soubor vážen na základě velikosti firmy, v níž 

zaměstnanec pracuje. Pozorování znázorňujícímu zaměstnance pracujícího v menších firmách 

(méně zastoupeni v souboru) byla přiřazena vyšší váha oproti zaměstnancům velkých firem. 

Díky tomu došlo k zohlednění výběru ekonomických subjektů takovým způsobem, že se 

dopočetly údaje za celou populaci zaměstnanců mzdové sféry. Díky vážení celého souboru 

došlo ke zpřesnění výsledků.
3
   

 Byly odhadnuty následující typy funkcí (pro i = určitý zaměstnanec, o = konkrétní 

profese): 

log w i = W (daná proměnná) ,                           (4.1) 

log w i = W (O, P, F),                  (4.2) 

log w i o = W (P, F),                  (4.3) 

                                                             
1 Využívá logaritmus mzdy jakožto vysvětlované proměnné z důvodu lepší vypovídací schopnosti – sleduje se 

relativní nárůst proměnných, tudíž jsou při mezinárodní komparaci odbourány rozdíly v cenových úrovních 

jednotlivých států 
2 Do analýzy byli zahrnuti pouze pracovníci, jejichž pracovní poměr byl stanoven na minimálně 30 hodin týdně. 
3 Díky velkému množství pozorování (248 716 jednotlivců) a vážení souboru je zajištěn reprezentativní vzorek 

pro regresní modelování, tudíž se předpokládá splnění základních předpokladů pro vícerozměrný regresní model.   
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kde w i je hrubá měsíční mzda pracovníků; O je vykonávané profese vyjádřené jako vektor 10 

dummy proměnných odrážejících jednotlivá vybrané profese; P jsou následující osobnostní 

charakteristiky: vzdělání vyjádřené jako vektor 5 dummy proměnných odrážejících jednotlivé 

úrovně dokončeného vzdělání, pohlaví pracovníka, věk vyjádřený jako vektor 6 dummy 

proměnných odrážejících dané kategorie věku zaměstnanců, praxe u současného 

zaměstnavatele; F je vektor následujících firemních proměnných: dummy proměnné pro 19 

odvětví dle klasifikace CZ-NACE, velikost firmy vyjádřená 5 dummy proměnnými, dummy 

proměnná pro uzavření kolektivní smlouvy v dané firmě. Dummy proměnné nahradily 

empirická data a umožnily tak aproximovat změny či intenzitu působení daných činitelů  

na sledovaný mzdový ukazatel. Jsou tedy náhradními proměnnými za kvalitativní faktory, 

jejichž pozorování jsou setřízena do vzájemně se vylučujících skupin. Platí, že pro daný počet 

skupin bylo nutné použít vždy o jednu méně dummy proměnnou, jelikož vynechaná kategorie 

je brána jako referenční proměnná.  

 Úroveň mezd, mzdových nerovností a mzdová diferenciace byla zkoumána nejprve 

v závislosti na osobnostních (vzdělání, pohlaví a věk) a poté na firemních charakteristikách 

(vykonávaná profese, odvětví, velikost podniku a existence kolektivních smluv). V rámci 

zkoumání je poukázáno na vnitřní i vnější diferenciaci mezd (v rámci vymezených skupin 

zaměstnanců i mezi nimi). 
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5 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

5.1  Úroveň mezd a mzdových nerovností 

 Z provedené analýzy úrovně mezd a mzdových nerovností na souboru všech 

zaměstnanců vyplynula následující zjištění, která do jisté míry potvrzují platnost první 

hypotézy, že „s odborností a složitostí vykonávané práce roste mzdové ohodnocení i mzdová 

nerovnost uvnitř profesí“. U dvou sledovaných profesí nemanuálního charakteru, pro které je 

charakteristická vyšší odbornost a složitost práce v porovnání s manuálními profesemi, je 

kladen důraz na odborné znalosti a dovednosti pracovníka. V porovnání s manuálními 

profesemi se také zvyšují požadavky zaměstnavatelů na kvalifikaci a měkké kompetence 

pracovníků. U těchto prací duševního charakteru je zřetelné vyšší mzdové ohodnocení 

(sledované cenou práce i úrovní průměrných i mediánových výdělků) i mzdová nerovnost 

uvnitř profesí měřená Giniho koeficientem i decilovým poměrem. Je zde také znatelný vyšší 

rozptyl mezd i vysoká mzdová nerovnost mezi 10 % nejméně a nejvíce odměňovanými 

v profesích. Ze sestrojené Lorenzovy křivky pro manuální a nemanuální profese, viz graf 5.1, 

vyplývá, že se na desetině celkových výdělků nemanuálních pracovníků podílelo 21 % osob, 

naopak desetina nejbohatších získala 25 % z celkového objemu vyplacených mezd.  

U manuálních pracovníků desetinu celkových výdělků obdrželo o 4 p.b. méně pracovníků  

a deset procent nejbohatších získalo o 7 p.b. méně zaměstnanců.  

Graf 5.1 Lorenzova křivka pro manuální a nemanuální profese 

 

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 

 

 Na nejnižších výdělcích participuje poměrně nízké procento nemanuálně pracujících 

osob. Jak jde vidět z křivek příjmového rozložení v grafu 5.2, u nemanuálních profesí pobírá 

minimální mzdu 1 % zaměstnanců, u manuálních je to necelých 13 %. Výdělek zhruba  
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ve výši 18 000 Kč pobírá u obou typů zaměstnání přibližně stejný podíl zaměstnanců (9,5 %). 

Mzdu do této výše pobírá u manuálních profesí 78 % pracovníků, kdežto u nemanuálních 

pouze 30 %.  

 

Graf 5.2 Křivka příjmového rozložení pro manuální a nemanuální profese 

 

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 

 

 U nemanuálních profesí je také možné sledovat nejvyšší genderové mzdové rozdíly. 

Dle věkově-výdělkových profilů je zřejmé, že s růstem kvalifikace rostou poměrně strmě 

výdělky v profesích, které jsou charakteristické vyšší odborností a složitostí, viz graf 5.3. 

Investice do lidského kapitálu jsou tudíž výnosnější pro nemanuální profese. 

 

Graf 5.3 Věkově-výdělkové profily pro nemanuální profese 

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 

 

 Při zkoumání diferenciace mezd podle profesí v závislosti na věku a vzdělání je možné 

využít také křivku závislosti mzdy na počtu let vzdělávání (wage-schooling locus)
4
. Její 

grafickou podobu prezentuje graf 5.4. Křivky ukazují různé úrovně výdělků pro jednotlivé 

profese, které jsou zaměstnavatelé ochotni vyplatit při různých úrovních vzdělání, resp. počtu 

                                                             
4 U tohoto typu křivek (obdoba věkově-výdělkových profilů) je počet let vzdělání aproximován standardní 

dobou studia. Tento typ křivek je upřednostňován zejména v rozvojových zemích, kde vzdělávací soustava nemá 

takovou strukturu jako ve vyspělých zemích. 
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let školní docházky. Zvláště u nemanuálních profesí je zřejmý strmý růst výdělků 

s prodlužující se délkou vzdělávání. U těchto profesí jsou investice do lidského kapitálu 

nejproduktivnější. 

Graf 5.4 Křivka závislosti mzdy podle profesí na počtu let vzdělávání 

Poznámka: ISCO 3322 - Obchodní zástupci, ISCO 4110 – Všeobecní administrativní pracovníci, ISCO 5120 – 

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři, ISCO 5131 – Číšníci a servírky, ISCO 5223 – Prodavači 

v prodejnách, ISCO 5414 – Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, ISCO 8219 – Montážní dělníci 

ostatních výrobků, ISCO 8332 – Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, ISCO 9112 – 

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech, ISCO 9329 – Ostatní 

pomocní pracovníci ve výrobě.  

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 

 

 Pro zaměstnání, která nevyžadují takovou odbornost pracovníka, nekladou nároky  

na jeho kvalifikaci ani nevyžadují tak široké měkké dovednosti, jsou charakteristické nízké 

hodnoty výdělků, a to jak z pohledu průměrných a mediánových mezd, tak z pohledu 

decilových ukazatelů. U těchto zaměstnání je podstatně menší rozptyl výdělků. Tento popis je 

charakteristický pro práce manuálního charakteru. U zmíněných profesí zařazených do vzorku 

platí, že s odborností a složitostí vykonávané práce opravdu roste mzdové ohodnocení.  

Při hodnocení vztahu mzdové nerovnosti uvnitř profesí a odborností a složitostí profese už 

nelze učinit jednoznačný závěr. Mzdová nerovnost je u manuálních prací determinovaná 

vykonávanou profesí. Např. u pracovníků ostrahy a bezpečnostních agentur (ISCO 5414) 

platí, že je zde jedna z nejnižších cen práce, vysoký podíl zaměstnanců se mzdou v okolí 

minimální mzdy, ale naopak vysoká mzdová nerovnost uvnitř profese. Obecně lze říci, že 
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nízké mzdové ohodnocení a malá mzdová nerovnost je charakteristická zejména pro rutinní  

a pomocné práce manuálního charakteru, kde nejsou prakticky žádné možnosti pro kariérní 

růst. Ten částečně závisí na velikosti zaměstnavatele, kdy u velkých zaměstnavatelů je 

vytvořena hierarchická struktura řízení, která umožňuje postup v kariéře. Přesto je kariérní 

růst pro nízkopříjmové pracovníky „uzamčené“ v nekvalifikovaných profesích rutinního 

charakteru, kteří se nejsou schopni uplatnit v jiné profesi, prakticky nemožný. Neznamená to 

však, že kariérní růst je dáván do souvislosti pouze s velkými zaměstnavateli. I zde jsou 

výjimky. Např. opět u pracovníků ostrahy a bezpečnostních agentur (ISCO 5414), kteří mají 

nejvyšší výdělky u nejmenších zaměstnavatelů. To je dáno zejména tím, že zde patří osobní  

a tělesní strážci (ISCO 54143) s vyššími výdělky, které nejsou pro tuto čtyřčíselnou profesní 

skupinu ISCO 5414 typické. Mzdová nerovnost uvnitř profesí manuálního charakteru je tudíž 

silně determinovaná vykonávaným zaměstnáním. 

 Z předcházejícího textu vyplývá, že pro nemanuální profese platí první stanovená 

hypotéza, přestože máme k dispozici velmi omezený vzorek profesí.  

 Z analýzy úrovně mezd a mzdových nerovností na souboru nízkopříjmových 

zaměstnanců. Mzdová úroveň nízkopříjmových pracovníků je dle vykonávaných profesí 

diferencována pouze minimálně, soubor mezd je poměrně homogenní. Rovněž mzdová 

nerovnost je mezi profesemi téměř minimální, přestože byly k měření použity statistické 

ukazatele (decilové ukazatele, průměrné a mediánové mzdy), Giniho koeficient, Lorenzova 

křivka pro hodnocení rozdělení výdělků napříč profesemi aj. Rozdíl mezi profesemi 

v závislosti na jejich odbornosti a složitosti není patrný ani z pohledu charakteru 

vykonávaného zaměstnání (nemanuální vs. manuální profese). Proto nelze první stanovenou 

hypotézu („s odborností a složitostí vykonávané práce roste mzdové ohodnocení i mzdová 

nerovnost uvnitř profesí“) potvrdit ani vyvrátit. Z analýzy je zřejmé, že se v tomto dílčím 

souboru zaměstnanců nachází velký počet velmi nízkých mezd (v okolí minimální mzdy), 

které způsobují zešikmení distribuční křivky mezd doleva, což pro celý soubor zaměstnanců 

nestandardní jev (tam dochází kvůli vysokým výdělkům spíše k zešikmení distribuční křivky 

mezd doprava, tudíž je mediánová mzda více vypovídající než průměrná). 

 

5.2 Vliv vybraných charakteristik na odměňování a diferenciaci mezd 

 Z provedené mzdové regresní analýzy na váženém souboru všech zaměstnanců 

vyplynula následující zjištění. V celém souboru zaměstnanců vybraných profesí přináší 

dosažení vyššího stupně vzdělání vyšší mzdy. Vysokoškoláci vybraných profesí mají 

průměrně o 30 % vyšší výdělek, než mají zaměstnanci se základním nebo nedokončeným 
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vzděláním. Lidský kapitál aproximovaný vzděláním má 8% vliv na utváření mezd pracovníků 

vybraných profesí, viz tab. 5.1. Ženy v tomto souboru vydělávají o 17,1 % méně než muži, 

což může být dáno několika důvody. Jednak menšími pracovními zkušenostmi žen než mužů, 

které plynou z nižšího počtu odpracovaných hodin kvůli rodinným povinnostem, nebo také 

jinou strukturou zastávaných profesí, které se odvíjí od jejich role v rodině i společnosti. 

Pokud jsou zaměstnány v profesi, kde dochází k segregaci žen, je zde mzdová úroveň nižší 

(tzv. „horizontální segregace“, ke které se může přidat „vertikální segregace“, která omezuje 

postup žen na lépe placenou pozici), což potvrzují i jiné empirické práce, např. Jurajda 

(2004). Jiným důvodem může být podceňování práce žen. Ženy navíc kvůli zakládání rodiny 

častěji opouští trh práce, tím dochází po nějaké době ke stagnaci jejich lidského kapitálu, nebo 

dokonce k jeho znehodnocování, pokud opustí trh práce na delší dobu. Proto pak častěji  

po návratu do zaměstnání zastávají méně placenou práci. 

 

Tab. 5.1 Významnost proměnných v celém souboru zaměstnanců 

Proměnné Profese Vzděláni Pohlaví Věk Praxe Odvětví 
Velikost 

podniku 

Kolektivní 

smlouva 

Profese dummy        

Vzdělání  dummy       

Pohlaví - žena 
  -0.171***      

  (0.002)      

Věk    dummy     

Praxe u současného 

zaměstnavatele 

    0.011***    

    (0.000)    

Odvětví      dummy   

Velikost       dummy  

Kolektivní smlouva        dummy 

Konstanta 
9.354*** 9.519*** 9.749*** 9.705*** 9.600*** 9.701*** 9.557*** 9.643*** 

(0.003) (0.003) (0.001) (0.002) (0.001) (0.006) (0.002) (0.001) 

Počet pozorování 248,716 248,716 248,716 248,716 245,185 248,716 248,716 248,716 

Adjusted R-squared 0.246 0.080 0.041 0.006 0.023 0.154 0.027 0.035 

Poznámka: Směrodatná odchylka je uvedena v závorce 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 

 

 Každý další rok u zaměstnavatele přináší mzdový nárůst o 0,8 %. Hned  

po nejvýznamnějším faktoru – vykonávané profesi – je pro mzdy zaměstnanců klíčové,  

ve kterém odvětví pracují. Tato proměnná má více než 15% vliv na rozdíly ve mzdách, viz 

tab. 5.1. Zaměstnanci v odvětví Administrativní a podpůrné činnosti vydělávají nejnižší mzdy. 

V porovnání s referenční kategorií Zemědělství, lesnictví a rybářství je to o 21,2 % méně. 

Pracovníci v nejlépe odměňovaném odvětví Informačních a komunikačních činností 

vydělávají o 28 % více než v referenční kategorii. Souvisí to zejména s preferencí tohoto 

odvětví v posttransformačním období a s růstem požadavků zaměstnavatelů na zvládání 

nových moderních technologií. Kolektivní smlouva zaměstnancům přináší mzdový bonus 
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pouze ve výši 0,8 % mzdy. U některých profesí však znamená uzavření kolektivní smlouvy 

průměrně nižší výdělek (prodavači v prodejnách o 13,5 % (ISCO 5223), ostatní pomocní 

pracovníci o 6,7 % (ISCO 9329), všeobecní administrativní pracovníci o 4 % (ISCO 4110), 

obchodní zástupci o 3,5 % (ISCO 3322) a uklízeči a pomocníci o 2,2 % (ISCO 9112)). 

S růstem počtu zaměstnanců ve firmě se zvyšuje pravděpodobnost růstu mezd. Ve firmách 

s více než 1 000 zaměstnanci jsou mzdy průměrně o 30 % vyšší než u zaměstnanců 

v nejmenších firmách. Odráží to také skutečnost, že ve velkých firmách je vytvořena 

hierarchická struktura řízení, která umožňuje zaměstnancům kariérní růst, tudíž mzdové 

ohodnocení pracovníka roste společně s nároky na toto pracovní místo. 

 U nízkopříjmových zaměstnanců (výdělek do 2/3 mediánu) je možné sledovat 

odlišnou strukturu zaměstnanců, která se následně odráží i na odměňování pracovníků. Lidský 

kapitál aproximovaný vzděláním má pouze 0,7% vliv na utváření mezd nízkopříjmových 

pracovníků sledovaných profesí, viz tab. 5.2. Pracovníci s vysokoškolským vzděláním mají 

v tomto souboru zaměstnanců nejnižší výdělek, což je do jisté míry odrazem nesouladu 

nabídky a poptávky po práci. Na dané pracovní místo jsou požadovány mnohem menší 

nároky na kvalifikaci pracovníka, jeho odbornost apod., než jaké vysokoškolsky vzdělaný 

pracovník nabízí. Dochází k „překvalifikovanosti“ (overschooling), což zaměstnavatel 

neocení vyšší mzdou, protože z hlediska jeho přínosu pro firmu to nemá opodstatnění. Tento 

zaměstnanec mu totiž přináší stejný příjem z mezního produktu práce jako zaměstnanec 

s nižší kvalifikací. Mezi tyto pracovníky patří převážně čerství vysokoškolští absolventi 

s minimálními pracovními zkušenostmi, kteří ještě nezískali pracovní místo ve vystudovaném 

oboru, a proto jsou v těchto nízkopříjmových profesích jen na přechodnou dobu. Tím se 

potvrdila platnost druhé hypotézy, že „lidský kapitál aproximovaný vzděláním hraje  

u nízkopříjmových osob na trhu práce jen malou roli“. Ženy, kterých je mezi 

nízkopříjmovými pracovníky téměř 66 %, pobírají v tomto dílčím souboru zaměstnanců o 2 % 

vyšší výdělek než muži. Praxe u zaměstnavatele přináší velmi malý přírůstek ve mzdách (0,3 - 

0,4 %), takže se pracovníkům nevyplácí setrvat u stejného zaměstnavatele. Tato proměnná je 

také součástí lidského kapitálu pracovníka. Tudíž se opět potvrzuje, že lidský kapitál má  

na výdělky nízkopříjmových pracovníků jen malý vliv. Výsledky mzdové regrese potvrdily, 

že uzavření kolektivní smlouvy je přínosnější pro nízkopříjmové pracovníky, jelikož jim 

přináší vyšší mzdy než v případě neuzavření smlouvy. Průměrný mzdový bonus z uzavřené 

kolektivní smlouvy je 3 %. Téměř bezvýznamný vliv na mzdy má proměnná věk a také 

velikost firmy. To do jisté míry odráží skutečnost, že nízkopříjmoví pracovníci jsou ve svých 

profesích jakoby „uzamčeni“ a kariérní růst je pro ně prakticky nemožný, i když pracují  
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ve velkých firmách. Je to dáno zejména charakterem vykonávané práce, která je především 

rutinní a pomocné povahy, která nevyžaduje zvláštní kvalifikaci a jiné odborné zaměření. 

Naopak nejvíce záleží, v jakém odvětví zaměstnanci pracují. Toto je dokonce mnohem 

důležitější mzdový faktor než vykonávaná profese. 

 

Tab. 5.2 Významnost proměnných v  souboru nízkopříjmových zaměstnanců 

Proměnné Profese Vzděláni Pohlaví Věk Praxe Odvětví 
Velikost 

podniku 

Kolektivní 

smlouva 

Profese dummy        

Vzdělání  dummy       

Pohlaví - žena 
  0.020***      

  (0.001)      

Věk    dummy     

Praxe 
    0.004***    

    (0.000)    

Odvětví      dummy   

Velikost       dummy  

Kolektivní smlouva        dummy 

Konstanta 
9.265*** 9.317*** 9.312*** 9.322*** 9.309*** 9.394*** 9.311*** 9.312*** 

(0.002) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.004) (0.001) (0.001) 

Počet pozorování 108,284 108,284 108,284 108,284 106,309 108,284 108,284 108,284 

Adjusted R-squared 0.055 0.007 0.004 0.001 0.013 0.117 0.005 0.039 

Poznámka: Směrodatná odchylka je uvedena v závorce 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

ZDROJ: Vlastní výpočty dle Trexima (2013b). 

 

5.3 Doporučení tvůrcům hospodářské politiky a zaměstnancům 

 Na základě výše uvedených zjištění bylo možné doporučit tvůrcům hospodářské 

politiky i samotným nízkopříjmovým zaměstnancům, jaká opatření pomohou zlepšit jejich 

postavení, aby nedocházelo ke snižování příjmů, případně vyloučení těchto osob z trhu práce. 

Podpora by měla směřovat zejména ke starším osobám (nad 55 let věku), mladým  

a absolventům (nad 25 let věku), rodičům s malými dětmi a ženám, u kterých jsou shledávány 

největší rezervy pracovní síly, osobám s nízkou kvalifikací a osobám ohroženým sociálním 

vyloučením (tj. znevýhodněným osobám z důvodu zdravotního postižení, osobám s jinou 

etnickou a národnostní příslušností apod.), tedy rizikovým skupinám na trhu práce. Zvláště 

důležité je zaměřit se na osoby, u nichž dochází ke kumulaci rizikových faktorů.  

 Na postavení nízkopříjmových osob na trhu práce a jejich nabídku práce mají velký 

vliv opatření fiskální politiky, zvláště nastavení výšky daní z příjmů. Ta by neměla mít 

pro nízkopříjmové osoby demotivující charakter, aby následně nekalkulovaly, zda se jim 

vyplatí pracovat, nebo raději pobírat sociální dávky. Pokud se nízkopříjmové osoby stanou 

nezaměstnanými, štědrý sociální systém může v krajním případě zapříčinit rezignaci  

na hledání nové práce a setrvání v nezaměstnanosti (v důsledku zvýšení volného času  
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a zároveň získání relativně uspokojivých příjmů i v době nezaměstnanosti). Nebo se také 

může stát, že se jedinec s nízkými pracovními příjmy rozhodne dobrovolně opustit své 

zaměstnání, protože příjem ze systému sociálních dávek je pro něj výhodnější, nebo stejně 

výhodný a navíc má k dispozici veškerý volný čas. Proto by měl být kladen důraz na to, aby 

stávající systém sociálních dávek v ČR nebyl demotivující při hledání pracovního uplatnění 

nejen ze subjektivních důvodů neochoty pracovat, ale také ve vztahu chápání práce jako 

společenské a psychologické hodnoty seberealizace a uplatnění ve společnosti. Jako prevence 

proti chycení se do pasti nezaměstnanosti může sloužit adekvátní stanovení výše 

minimálních mezd a sociálních dávek ve vztahu k průměrným mzdám v ekonomice. 

Dostatečně velký rozdíl mezi kompenzačními příjmy v nezaměstnanosti a úrovní mezd 

v ekonomice by motivoval nezaměstnané k urychlenému návratu zpět na trh práce. Plošné 

snížení sociálních dávek by mohlo výrazně napomoci prohloubit rozdíl mezi výši sociálních 

příjmů a výší mezd (zvláště minimální mzdy) v ekonomice.  Vývoj minimální mzdy by měl 

odrážet vývoj cen v ekonomice i vývoj celé mzdové struktury, což se v podmínkách ČR 

nedaří, jelikož minimální mzda je po dlouhou dobu prakticky na stejné úrovni a její vývoj se 

„odtrhnul“ od vývoje důležitých ekonomických ukazatelů (např. od vývoje životních nákladů, 

vývoje cen v ekonomice). Naopak pokud by minimální mzda rostla příliš rychle, docházelo by 

kromě posunů v celé mzdové distribuční křivce (růst mezd pracovníků v okolí minimální 

mzdy) také ke změnám v zaměstnanosti a růstu inflace. Obecně se má za to, že minimální 

mzda by se měla pohybovat okolo 40 % průměrné mzdy, nebo se dostat alespoň 15 % nad 

úroveň sociálních dávek. V ČR byla v roce 2012 minimální mzda na úrovni 31 % průměrné 

mzdy (resp. 36 % mediánové mzdy). 

 Je rovněž vhodné posilovat nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jako je 

rekvalifikace a poradenské aktivity. Nápomocna mohou být také dotovaná pracovní místa 

(společensky účelná pracovní místa, chráněná pracovní místa pro osoby zdravotně postižené 

apod.). Na druhé straně může být řešením motivovat zaměstnavatele (např. z řad podniků 

s účastí států) při vytváření pracovních míst pro znevýhodněné osoby na trhu práce. 

Obdobnou alternativou mohou být i jazykové kurzy. Poradenské aktivity v rámci aktivní 

politiky zaměstnanosti umožní osobám zjistit vlastním rezervy v potenciálu, jak jej využít  

a získat představu, na jaké profese je třeba se orientovat. Jak se v poslední době ukazuje, 

nejúčinnější je kombinace těchto dvou nástrojů. Je však třeba vyřešit problém personální 

poddimenzovanosti služeb zaměstnanosti, který znemožňuje uskutečňování individuálních 

poradenských aktivit v takovém rozsahu, jaký by bylo potřeba. Tento problém se zhoršil 

s institucionálními a organizačními změnami v oblasti služeb zaměstnanosti.  
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 Nízkopříjmovým pracovníkům mohou významně pomoci k lépe placeným pracovním 

místům také školení a různé tréninky. Proto by bylo vhodné motivovat zaměstnavatele 

k nabízení těchto školení a tréninků svým zaměstnancům. Řešením může být také zvyšování 

kvalifikace pracovníků prostřednictvím formální vzdělávací soustavy. Kde je možné učinit 

nějaký pokrok ze strany hospodářské politiky, je zajištění lepšího využívání nástroje 

certifikací kompetencí získaných mimo formální vzdělávací systém. Nabídka vzdělávacích 

aktivit může být dostačující, avšak pokud po nich nebude poptávka ze strany nízkopříjmových 

pracovníků (např. z důvodu omezení v podobě vlastních limitů a bariér), pak jsou tato 

opatření zbytečná. 

 Dalším často skloňovaným doporučením je snižování sociálních a zdravotních 

odvodů, stejně jako daní z příjmů těchto osob, které zaměstnavatelům zvyšují náklady  

na pracovníka. Obdobný účinek by mělo zavedení slev na pojištění, které by snížilo 

nemzdové náklady práce. 

 Ke zlepšení postavení nízkopříjmových skupin na trhu práce může být nápomocná 

také podpora podnikatelství a sebezaměstnávání formou vlastního drobného podnikání. 

 Situaci nízkopříjmových osob na trhu práce by mohla zlepšit opatření vedoucí 

k lepšímu sladění rodinného, profesního a osobního života, aby se zejména ženy mohly 

plně věnovat výkonu své profese a zlepšovat své dovednosti a případně i kariérně růst. 

Výrazně mohou napomoci kvalitní, místně a cenově dostupné služby výchovy a péče o dítě, 

firemní školky, případně flexibilní formy zaměstnávání (zkrácené pracovní úvazky, pružná 

pracovní doba apod.), které jsou v současnosti nedostačující (nedokáží plně uspokojit 

poptávku). V porovnání s ostatními státy EU má ČR značné rezervy. Rovněž by se měla 

zajistit podpora zaměstnavatelů při zaměstnávání rodičů po mateřské nebo rodičovské 

dovolené. 

 Velmi důležité je rovněž vhodné nastavení imigrační politiky, aby se nestalo, že cizí 

státní příslušníci budou brát domácímu obyvatelstvu v nízkopříjmových profesích práci a ti se 

pak stanou nezaměstnanými. Proto by bylo vhodné monitorovat příjezdy cizinců a jejich 

uplatnění v hostujících zemích ve vztahu k volným pracovním místům, příp. zaměstnanosti 

v jednotlivých profesích, aby bylo možné na základě těchto analýz vytvořit kvótní omezení 

pro pracovní místa obsazovaná cizinci a omezit tak negativní dopad na postavení 

nízkopříjmových pracovníků. Tyto analýzy jsou však velmi finančně i procesně náročné. 

 Pro uplatňování zásady rovného zacházení a potírání diskriminace, se kterou se 

nízkopříjmoví pracovníci často potýkají, nestačí jen institucionální a právní opora. Tyto 

zásady musí být v praxi vynucovány. Proto je vhodné zaměřit se na odstranění překážek, které 
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tomu brání. Měla by se nejprve zajistit jednoznačnost právních výkladů této problematiky. 

Měl by být kladen důraz na neprodlužování procesů dokazování diskriminace a soudního 

rozhodování. 

 Aby nízkopříjmoví pracovníci mohli získat lépe placené místo, uplatnit se i v jiných 

profesích a postoupit v kariérním žebříčku, je vhodné zvyšovat si lidský kapitál. Mohou 

k tomu využít formální vzdělávací soustavu, získat vyšší kvalifikaci a dát tak signál 

zaměstnavatelům, že mají vyšší produktivitu na trhu práce. Tímto se s velkou 

pravděpodobností dostanou ze sekundárního na primární trh práce, který je kromě vyššího 

výdělku spojen s mnoha dalšími výhodami. Jinou možností zvyšování lidského kapitálu jsou 

tréninky měkkých dovedností a osvojování si širších dovedností.   

 Nízkopříjmoví pracovníci by měli slaďovat svou nabídku práce s potřebami  

na pracovním trhu, resp. s požadavky zaměstnavatelů. Přestože je to velmi obtížné, je 

zajištění alespoň částečné profesní i regionální mobility pracovní síly důležitou součástí 

těchto požadavků. Ta je možná zejména díky dalšímu vzdělávání. Je proto nutné umět 

reagovat na vývoj na trhu práce prostřednictvím vývoje vlastní profesní kariéry a vlastních 

schopností a dovedností. U nízkopříjmových osob na trhu práce vzrůstá riziko, že jejich 

opakovaná a někdy též dlouhodobá nezaměstnanost bude mezigeneračně přenesena. Tento 

fakt by měl být motivací zvýšit si svůj výdělek vlastním přičiněním.  

 Pro nízkopříjmové zaměstnance je velmi důležité vyvarovat se zadluženosti 

domácnosti, která neúměrně zvyšuje nároky na rozpočet rodiny, zvláště pokud mají náklady 

na nezbytné potřeby velký podíl na příjmech domácnosti. Hrozí tak sociální vyloučení osob. 

 Z pohledu vyjednání lepších mzdových a pracovních podmínek včetně jiných 

sociálních výhod u jejich zaměstnavatele je vhodné, aby zaměstnanci byli v odborech. 

Celostátní odborová organizace jim může napomoci vyjednat vyšší minimální mzdu, vhodnou 

úpravu pracovního práva, redukci mzdových rozdílů apod. Na této úrovni probíhají také 

diskuze k nastavení sociální politiky a dávek v nezaměstnanosti, případně věku odchodu  

do důchodu. Odbory mohou mít vliv i na nastavení imigrační politiky státu, jelikož mohou 

zamezit přijetí opatření k zaměstnávání cizinců. Pozitivní dopad aktivit odborů záleží na jejich 

síle (dána počtem členů) a organizovanosti. 

 

5.4 Závěr 

 Mzdové determinanty působí na výši mzdy a jsou tak příčinou vzniku rozdílů  

ve mzdách. Aby bylo možné adekvátně reagovat na tyto diferenciace mezd, je potřeba změřit 

jejich vliv a projevy na odměňování. Tento požadavek odráží cíl práce, kterým je zhodnotit 
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situaci nízkopříjmových skupin obyvatelstva z pohledu úrovně jejich mezd a mzdových 

nerovností dle vybraných osobnostních a firemních charakteristik a zjistit jejich vliv  

na diferenciaci mezd. To přispěje k formulování doporučení pro tvůrce hospodářské politiky  

i samotné zaměstnance, aby se zlepšilo postavení nízkopříjmových pracovníků na trhu práce  

a nedocházelo ke snižování jejich příjmů, případně vyloučení těchto osob z pracovního trhu. 

Zkoumanými determinantami byly vybrané osobnostní a firemní charakteristiky (vzdělání, 

pohlaví, praxe, věk, odvětví, velikost firmy, kolektivní smlouvy, profese). Analýza byla 

provedena na mzdách deseti profesí, které byly nejvíce zastoupeny v pásmu pod 2/3 mediánu 

za ČR v roce 2012 (což zahrnuje 248 716 pozorování), a dále na zúženém souboru 

nízkopříjmových pracovníků. 

 V praxi je velmi obtížné sledovat, které faktory způsobují diferenciaci mezd a které ne.  

Nejedná se totiž jen o determinanty ekonomické povahy, ale také o socioekonomické, sociální 

a psychologické faktory, u kterých je těžké kvantifikovat vliv na mzdy. Z provedené regresní 

analýzy podle vzoru Mincerovy mzdové regresní funkce na souboru všech zaměstnanců 

vyplynulo, že vykonávaná profese má jednoznačně největší vliv na rozdíly ve mzdách (24,6% 

vliv). Pokud zúžíme pozornost na nízkopříjmové zaměstnance, pak tato proměnná vysvětluje 

jen 5,5 % rozdílů ve mzdách.  U nízkopříjmových pracovníků mohou hrát vyšší roli jiné 

proměnné nebo proměnné nezohledněné v modelu, jako je např. počet odpracovaných hodin, 

region, rodinné a jiné charakteristiky.  

 Nyní bude pozornost zaměřena na ověření platnosti stanovených hypotéz. Z provedené 

analýzy na souboru všech zaměstnanců vybraných profesí vyplývá, že s odborností a složitostí 

vykonávané práce roste mzdové ohodnocení sledované prostřednictvím ceny práce, 

průměrných a mediánových výdělků, decilových ukazatelů aj. Pro zaměstnání, která 

nevyžadují takovou odbornost pracovníka, nekladou nároky na jeho kvalifikaci, nevyžadují 

široké měkké dovednosti, jsou charakteristické nízké hodnoty výdělků. Zřetelný je zde 

především rozdíl mezi manuálními a nemanuálními profesemi. Při hodnocení vztahu mzdové 

nerovnosti a odbornosti a složitosti profese nelze učinit jednoznačný závěr. Mzdová nerovnost 

je totiž determinovaná vykonávanou profesí. U některých profesí se prokázalo, že s růstem 

složitosti a odbornosti vykonávané práce roste mzdová nerovnost uvnitř profesí (měřena 

Giniho koeficienty, decilovými poměry, křivkami rozložení příjmů, Lorenzovými křivkami; 

platí pro nemanuální profese). Obecně lze říci, že nízké mzdové ohodnocení a malá mzdová 

nerovnost je charakteristická zejména pro rutinní a pomocné práce manuálního charakteru, 

kde nejsou prakticky žádné možnosti pro kariérní růst. Ten částečně závisí na velikosti 

zaměstnavatele a existenci hierarchické struktury řízení, která umožňuje postup v kariéře. 
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Nízkopříjmoví pracovníci narážejí na své vlastní bariéry, protože jsou „uzamčeni“ 

v nekvalifikovaných profesích rutinního charakteru a možnosti na kariérní postup nebo 

uplatnění v jiné profesi jsou prakticky mizivé.  

 U nízkopříjmových zaměstnanců (výdělek do 2/3 mediánu) je možné sledovat 

odlišnou strukturu zaměstnanců, která se následně odráží i na odměňování. Častěji se zde 

nachází skupiny osob náležících do rizikové skupiny osob na trhu práce (ženy, starší 

pracovníci nebo naopak velmi mladí, nekvalifikovaní a nízkokvalifikovaní). V souboru 

nízkopříjmových zaměstnanců lze v kontextu první hypotézy uvést, že mzdová úroveň těchto 

pracovníků ve vykonávaných profesích je diferencovaná pouze minimálně. Stejně tak mzdová 

nerovnost je mezi profesemi téměř zanedbatelná. Rozdíl mezi profesemi v závislosti na jejich 

odbornosti a složitosti není patrný ani z pohledu charakteru vykonávaného zaměstnání 

(nemanuální vs. manuální profese). Proto nelze první stanovenou hypotézu na tomto souboru 

nízkopříjmových pracovníků potvrdit ani vyvrátit. Platnost první hypotézy, že „s odborností 

a složitostí vykonávané práce roste mzdové ohodnocení i mzdová nerovnost uvnitř profesí“, 

byla tudíž potvrzena jen částečně.  

 V celém souboru zaměstnanců vybraných profesí platí, že lidský kapitál 

aproximovaný vzděláním má 8% vliv na utváření mezd pracovníků vybraných profesí. 

Nejvyšší výnosy plynou z vysokoškolského vzdělání, které přináší zaměstnanci průměrně  

o 30 % vyšší výdělek, než mají zaměstnanci se základním nebo nedokončeným vzděláním.  

U nízkopříjmových zaměstnanců má lidský kapitál aproximovaným vzděláním pouze 0,7% 

vliv na utváření mezd. Pokud bychom lidský kapitál rozšířili kromě vzdělání také o praxi  

u stávajícího zaměstnavatele, přinesla by nízkopříjmovým zaměstnancům přírůstek  

ve mzdách navíc pouze ve výši 0,3-0,4 % (u celého souboru zaměstnanců je to 2,3 %). 

V rámci nízkopříjmových pracovníků mají na rozdíly ve mzdách větší vliv firemních 

charakteristiky než osobnostní (zvláště odvětví, kde je profese vykonávaná). Na daném 

vzorku profesí je tudíž možné potvrdit platnost druhé hypotézy, že „lidský kapitál 

aproximovaný vzděláním hraje u nízkopříjmových osob na trhu práce jen malou roli“.  

 Nízkopříjmoví pracovníci s vysokoškolským vzděláním mají nejnižší výdělky napříč 

kvalifikačními stupni, což je odrazem jejich „překvalifikovanosti“ (overschooling) a tudíž 

nesouladu poptávky po práci s nabídkou práce. Určující je požadavek pracovního místa, resp. 

poptávková strana na trhu práce (kterou teorie lidského kapitálu částečně opomíjí).  Jedná se 

především o absolventy vysokých škol s minimálními pracovními zkušenostmi, kterým se 

nepodařilo získat pracovní místo ve vystudovaném oboru, a proto jsou v těchto 

nízkopříjmových profesích jen na přechodnou dobu a berou jej jako „odrazový můstek“  



 

22 
 

pro svou další profesní kariéru. Regresní analýza rovněž prokázala, že uzavření kolektivní 

smlouvy je přínosnější pro nízkopříjmové pracovníky, jelikož jim přináší vyšší mzdy než 

v případě neuzavření kolektivní smlouvy.  

 Při ověřování platnosti stanovených hypotéz je nutné mít na paměti, že jsou ověřovány 

na velmi omezeném počtu profesí (zvláště duševního charakteru), proto nelze odvozovat 

závěry pro všechny profese napříč celou profesní strukturou. 

 Na základě zjištění vzešlých z této dizertační práce bylo možné formulovat doporučení 

tvůrcům hospodářské politiky i samotným nízkopříjmovým zaměstnancům, aby se zlepšilo 

jejich postavení na trhu práce a nedocházelo ke snižování jejich příjmů, případně vyloučení 

těchto osob z pracovního trhu. Bylo by vhodné, aby si zaměstnanci rozšiřovali měkké 

kompetence, odborné znalosti a dovednosti, aby následně mohli rozšířit své uplatnění i na jiné 

profese, které jsou lépe odměňovány, a pružně dokázali reagovat na nové požadavky 

zaměstnavatele a aktuální vývoj na trhu práce. Zároveň je však potřeba, aby na ekonomický 

vývoj i vývoj na pracovním trhu dokázali adekvátně reagovat zejména tvůrci hospodářských 

politik, a to prostřednictvím správného nastavení sociální politiky, aby nebyli nízkopříjmoví 

pracovníci demotivováni od práce. Výše sociálních dávek a minimální mzdy by měla být 

nastavena ve vztahu k průměrným mzdám v ekonomice (nejlépe 15%, resp. 40% úroveň 

průměrné mzdy). Vývoj minimální mzdy by se měl odvíjet od cenového vývoje v ekonomice, 

vývoje životních nákladů i celé mzdové struktury. Situaci nízkopříjmových osob na trhu práce 

by mohla zlepšit opatření vedoucí k lepšímu sladění rodinného, profesního a osobního života, 

aby se zejména ženy mohly plně věnovat výkonu své profese a zlepšovat své dovednosti  

a případně i kariérně růst. Výrazně mohou napomoci kvalitní, místně a cenově dostupné 

služby výchovy a péče o dítě, firemní školky, případně flexibilní formy zaměstnávání 

(zkrácené pracovní úvazky, pružná pracovní doba apod.), které jsou v porovnání s jinými 

vyspělými zeměmi nedostačující. Důležité je rovněž vhodné nastavení daňové politiky, 

zejména daní z příjmů, a také adekvátní nastavení sociálních a zdravotních odvodů, aby se 

nezvyšovaly mzdové nerovnosti mezi nejméně a nejvíce odměňovanými ve společnosti  

a nevznikalo sociální pnutí. Napomoci mohou také nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, 

zvláště ty, které jsou zaměřeny na rizikové skupiny osob na trhu práce. Důležité je rovněž 

důrazné uplatňování zásady rovného zacházení a eliminování diskriminace. Zlepšení situace 

nízkopříjmových osob vyžaduje sladění opatření ze strany tvůrců hospodářských politik 

s potřebami této skupiny obyvatel i přičinění samotných zaměstnanců. 

 Přínosy dizertační práce je možné spatřovat v ověření některých teoretických poznatků 

o determinantách mezd na empirických souvislostech a hodnocení jejich vlivu na výdělky  
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a mzdové nerovnosti v posttranzitivním období České republiky, na což se odborné studie 

příliš nezaměřují. Hodnotu práce zvyšuje skutečnost, že si tyto výsledky vyžádala společnost 

Trexima. Na základě zjištění chtějí směřovat svůj výzkum v oblasti nízkopříjmových profesí, 

protože se na ně obracejí zaměstnavatelé i odborové svazy s dotazy na výdělky pracovníků, 

jelikož jim tyto informace mohou pomoci při rozhodování o zvyšování mezd zaměstnancům 

v kontextu nákladů firmy. 

 Dizertační práci je možné rozšířit o sledování výdělkových nerovností napříč celou 

profesní strukturou nebo také v oblasti platové sféry, což by umožnilo vyvozovat doporučení 

pro tvorbu mzdových systémů státem financovaných institucí. Také je možné se zaměřit na 

proměnnou pohlaví a detailně analyzovat diferenciaci ve výdělcích mužů a žen, což může 

napomoci při tvorbě opatření k zabezpečování rovného postavení na trhu práce. Bylo by 

rovněž vhodné sledovat vývoj mezd a mzdových nerovností v čase na panelových datech. 
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8 Summary  

The doctoral thesis focuses on “Occupational Wage Differentiation in the Czech Republic”. 

Wage differentiation is an important characteristic of the labour market. It reflects the position 

of workers both on the labour market and in the society. Therefore, the aim of the doctoral 

thesis is to evaluate the situation of low-wage workers in the terms of their level of wages and 

wage inequalities by the selected personal and firm characteristics and to find out their impact 

on wage differentiation. The analysis was carried out on wages of ten occupations which were 

most represented in the dataset of wages below two thirds of the median for the Czech 

Republic in the year 2012. Data was provided by Trexima, spol. s r.o. By using several 

methods for measuring occupational wage differentiation, it is possible to evaluate the wage 

inequalities in more complex way. This is the reason why we used many statistic indicators 

and non-linear regression wage function too. The statistics include decile indicators, Lorenz 

curve, Gini coefficient, curve of wage distribution, Age-Earnings Profile etc. The occupation 

is the most important wage determinant, even more important than the human capital. The 

human capital approximated by individual´s qualification plays a very small role in the level 

of wages. The greater the expertise, severity and responsibility, the higher the wages and 

wage inequality. But this is not valid for low-income workers whose earnings are minimally 

differentiated according all observed variables. It depends on the occupations. To improve the 

position of low-income workers on the labour market and to prevent the reduction of their 

income or the exclusion of these persons from the labour market, we can recommend the 

policy makers and the employees some measures. An appropriate setting of the social benefits 

and minimum wages, as well as flexible response to changes in the labour market, can help 

low-wages workers.  
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