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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá postoji společnosti k postavení žen na trhu práce. 

Teoretická část je zaměřena na problematiku rovnosti žen a mužů. Nejdříve jsou 

popisovány základní pojmy gender a pohlaví, genderové stereotypy a osvojování 

genderových rolí. Dále jsou interpretovány podmínky postavení žen na současném trhu 

práce, rovné příležitosti žen a mužů, možnosti uplatnění žen na pracovním trhu a propojení 

pracovního a rodinného života. Teoretická část práce definuje také rovnost a rovné 

zacházení, dále diskriminaci a její členění a jsou zde uvedeny okolnosti ovlivňující tento 

fenomén. Praktická část práce je zaměřena na kvantitativní výzkum, který zkoumá postoje 

respondentů k postavení žen na trhu práce, jejich vnímání pracovních pozic žen a mužů  

a také zkušenosti s diskriminací. Získané poznatky byly analyzovány a jsou vyhodnoceny 

v závěru práce včetně grafického znázornění.    

 

Klíčová slova: gender, pohlaví, stereotypy, rovné příležitosti, postavení žen, trh práce, 

diskriminace. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the attitudes of society towards the status of women in the 

labor market. The teoretical part is focused on issues of gender equality. First are described 

the basic concepts of gender and sex, gender stereotypes and acquisition of the gender 

roles. Then are interpreted conditions of the status of women in the current labor market, 

equal opportunities for women and men, chances to employment of women at work and  

a connection between work and a family life. The theoretical part also defines equality and 

equal treatment, discrimination and its structure and there are listed circumstances that 

affect this phenomenon. The practical part is focused on quantitative research that 

examines the attitudes of respondents to the status of women in the labor market, their 

perception of the work positions of women and men there and experience with 

discrimination too. Findings of the research have been analyzed and are evaluated 

including graphic representation at the end of this thesis.  

 

Keywords: gender, sex, stereotypes, equal opportunities, status of women, labor market, 

discrimination.
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ÚVOD 

To, zda jsme ženou či mužem, rozlišujeme již od narození a biologické členění podle 

pohlaví nás provází celý život. Už od dětství na člověka v průběhu socializace působí tzv. 

genderové stereotypy nebo-li zjednodušující představy o ženském a mužském chování,  

o tom, jak by měla vypadat „správná“ žena či „správný“ muž. Přetrvávající genderové 

stereotypy ovlivňují i uspořádání mužských a ženských rolí ve společnosti.  

V posledních 10 – 15 letech se otázce rovného postavení žen a mužů věnuje velká 

pozornost. Se vstupem žen  na trh práce je jejich role často diskutována ve spojitosti jednak 

s rodinou a jejím zabezpečením a jednak s otázkou rovného postavení na trhu práce. Ženy 

si na trhu práce postupně vytvořily významné postavení a pro rodinu bývá ve většině 

případů jejich příjem podstatný, což změnilo náhled na muže jako hlavního živitele rodiny. 

Přesto jsou mezi muži a ženami na pracovním trhu rozdíly a většinou jsou to ženy, které 

jsou platově znevýhodňovány. Jedním z důvodů by mohlo být vzdělání. Ženy si vybírají 

obory zaměřené více na pomoc druhým jako zdravotnictví, školství aj., které nejsou 

společností patřičně oceněny a proto jsou stále nízko hodnoceny. Dalším podstatným 

důvodem znevýhodnění je odchod žen na mateřskou a rodičovskou dovolenou. 

Nejčastějším důsledkem při návratu na trh práce je, že ženy pracují na platově méně 

ohodnocených místech na tzv. sekundárním trhu práce. Doba, po kterou jsou ženy pečující 

o děti mimo pracovní trh, činí mezi nimi a muži značné rozdíly, které už potom nejsou 

schopny dohnat. Muži se mohou od nástupu do zaměstnání až po odchod do důchodu plně 

věnovat rozvoji své kariéry a nejsou ničím omezováni. Situace se pomalu začíná měnit 

například v tom, že můžeme pozorovat zvětšující se podíl mužů na péči o děti, ale i na 

domácích pracích nebo také postupné přibývání otců na rodičovské dovolené. Přesto stále 

v péči o děti a domácnost převažují ženy a je na nich, aby pokud se chtějí na trhu práce 

uplatnit, hledaly cesty, jak skloubit svůj profesní a rodinný život.  

Jako ženě mi není lhostejné, jak je trh práce nastaven. Nerovnosti mezi muži a ženami na 

pracovním trhu v současné společnosti stále existují a zřejmě jen tak rychle nezmizí. 

Myslím si, že pokud se nebudeme zajímat o to, co se kolem nás děje, bude trvat ještě 

mnohem déle než si vytvoříme rovné podmínky a příležitosti, a to nejen na trhu práce. A to 

je důvodem, proč jsem si vybrala toto téma. Svojí bakalářskou prací bych chtěla, alespoň 

přimět každého, kdo si ji přečte, k zamyšlení se nad touto problematikou.  
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Cílem mé bakalářské práce je nastínit problematiku rovnosti mezi muži a ženami na 

pracovním trhu, jak ženy vnímají podmínky postavení na současném trhu práce, jak 

posuzují otázku rovných příležitostí na pracovním trhu a jak hodnotí své možnosti 

uplatnění. Zjistit, zda se cítí na současném trhu práce v České republice diskriminovány 

a jaké vlivy a faktory ovlivňují jejich názory.  

Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část jsem rozdělila do tří 

kapitol, kde v první vymezuji základními pojmy, které jsou s tímto tématem provázány,  

a to gender a pohlaví, genderové stereotypy a osvojování genderových rolí. Ve druhé 

kapitole se věnuji podmínkám postavení žen na současném trhu práce. Zprvu bych chtěla 

říci něco o rovných příležitostech pro ženy a muže na trhu práce v České republice,  

o možnosti uplatnění žen na pracovním trhu a zmíním otázku propojení rodinného  

a pracovního života. Třetí kapitolu jsem nazvala diskriminace na trhu práce a zabývám se 

v ní otázkou rovnosti a principu rovného zacházení. Dále definuji pojem diskriminace  

a vymezuji její členění. V poslední části práce se zabývám okolnostmi, které ovlivňují 

diskriminaci. V praktické části bakalářské práce prezentuji kvantitativní výzkum, 

zaměřený na postoje respondentů k postavení žen na trhu práce. Jeho cílem je zjistit, jak 

dotazovaní vnímají postavení žen a mužů na trhu práce, zda se cítí být diskriminováni  

a v jakém směru a co je k takovému názoru vede.    
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Pojem gender je ve společnosti, především v posledních letech, často diskutovaným 

tématem. Jeho výkladem se zabývá a zabývalo mnoho autorů a každý si jeho znění 

vysvětluje jinak. I v mé práci je tento pojem, i jeho různá pojetí, často zmiňován a proto 

jsem se rozhodla první kapitolu věnovat této problematice. Nejprve se zaměřím na 

vymezení pojmů pohlaví a gender, poté se budu věnovat genderovým stereotypům  

a nakonec osvojování genderových rolí. 

 

1.1 Vymezení pojmů pohlaví a gender 

Lidé se definují mnoha různými způsoby. Jednou z možností může být označení „jsem 

muž“ nebo „jsem žena“, tedy vymezí z hlediska pohlaví. Ale samotné sdělení tak prosté 

věty může vyvolat i představu určitého souboru osobnostních vlastností a vzorců chování, 

které se k nim vztahují. Ostatní, bez toho aniž by druhého člověka viděli, si o něm dokážou 

udělat určitou představu, a to nejen o tom, jak se obléká a vyjadřuje, ale i jakým činnostem 

se věnuje. (Renzetti, 2003). 

Pojem pohlaví pochází z anglického slova „sex“ a je spojen s biologickými rozdíly mezi 

mužem a ženou. Můžeme tedy říci, že zahrnuje v podstatě všechno, co odlišuje muže  

a ženu na biologické úrovni. Jandourek (2008) definuje pohlaví jako jasně dané 

biologickými znaky, může být realizováno v mužské nebo ženské roli, jejichž pojetí se 

v dějinách a kulturách proměňuje. Janošová (2008) uvádí, že se jedná o rozdíly, které jsou 

z kulturně-společenského hlediska a jeho vývoje neměnné, které existovaly a existují ve 

všech minulých i současných lidských společnostech. O vlastnostech týkajících se pohlaví 

se někdy hovoří jako o „samčím“ a „samičím“. 

„K vymezení pohlaví musíme vzít v úvahu fyziologické podmínky jako jsou chromozomy, 

vnější genitálie, vnitřní genitálie, gonády, hormonální stav a druhotné pohlavní znaky. 

Pohlaví každého jednotlivce je potom vymezeno sumou těchto vlastností a spadá do jedné 

ze dvou kategorií nazvaných „muž“ a „žena“ (Stoller, in Oakleyová, 2000, s. 121-122). 

Pohlaví se týká biologických rozdílů mezi muži a ženami, viditelných rozdílů v pohlavních 

orgánech a reprodukční funkci. Tedy zda je člověk mužem či ženou z biologického 

hlediska lze odhadnout podle jeho vzhledu. 
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Gender je slovo převzaté z angličtiny a vyjadřuje rozdíly mezi muži a ženami, jejichž 

podstatu můžeme spatřovat v kulturních a sociálních vzorcích chování. Oakleyová (2000) 

definuje gender jako soubor vlastností včetně chování, způsobu řeči, oblečení, výběru 

témat ke konverzaci apod. Jandourek (2008) uvádí, že gender je soubor charakteristik 

rozlišující mezi mužskými a ženskými vlastnostmi a pokud jde o sociální chování, lidé se 

jako muži a ženy nerodí, ale musí se do značné míry naučit jako muži a ženy jednat. 

Můžeme tedy říci, že gender je stále vidět zatímco pohlaví ne.  

„Gender je „sociální konstrukt, který vyjadřuje, že vlastnosti a chování spojované 

s obrazem muže a ženy jsou formovány kulturou a společností. Na rozdíl od pohlaví, které 

je univerzální kategorií a nemění se podle času či místa, působení gender ukazuje, že 

určení rolí, chování a norem vztahujících se k ženám a mužům je v různých společnostech, 

v různých obdobích či různých sociálních skupinách rozdílné. Jejich závaznost či 

determinace není přirozeným, neměnným stavem, ale dočasným stupněm vývoje sociálních 

vztahů mezi muži a ženami“ (Oakleyová, 2000, s. 12).  

Pojem gender byl ve spojení s mužstvím a ženstvím poprvé použit v článku J. Moneye 

z roku 1995, kde autor tento pojem spojil s mužskou a ženskou identitou, vyplývající ze 

sebeprožívání, tvrzení a chování jedince vyjma anatomické výbavy. Anglická podoba 

termínu „gender“, u nás zdomácněla a užívá se i v českých dílech, patrně také díky jeho 

medializaci prostřednictvím pražské nadace „Gender Studies“, která se touto 

problematikou blíže zabývá (Janošová, 2008). 

Nejen z angličtiny, ale také z řečtiny bylo toto slovo přejato do několika evropských 

jazyků a překládá se jako rod. Janošová (2008) uvádí, že rodové rozdíly mají v historickém 

a společensko-kulturním kontextu proměnlivý charakter a jejich podoba je v různých 

společnostech velmi rozmanitá. Vymezením „ženského“ a „mužského“ daná kultura také 

vypovídá o stupni svého společenského vývoje a do jisté míry i o charakteru vztahů mezi 

svou mužskou a ženskou populací. U přírodních národů a ve společenstvích, která kladou 

silný důraz na tradici, jsou ve srovnání s naší společností proměny ženské a mužské role 

méně zřetelné a pomalejší. 

„Dítě přichází do předem strukturovaného světa očekávání, nadějí, omezení i barev, ve 

kterém hraje rod jako sociální kategorie velmi důležitou úlohu. V našem kulturním 

prostředí obklopuje děvčátko imperativ růžové a chlapečka imperativ modré. Přiřazování 
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k ženskému anebo mužskému rodu se odehrává prostřednictvím způsobu komunikace, 

hodnocení, oblečení, výběrem her a hraček..“ (Cviková, Juráňová, 2003, s. 18). 

V souvislosti s rodem hovoříme o „ženském“ neboli feminitě a o „mužském“ neboli 

maskulinitě. K feminitě bývají přiřazovány vlastnosti, jako je pasivita, soucit, čistota, 

jemnost, emocionalita, závislost, takt, silnější potřeba vyjadřovat pocity, klid, upravenost  

a krása. Mužnost či maskulinita zahrnuje vlastnosti zcela opačné, jako například 

potlačování emocí, aktivitu, dominanci, soutěživost a vyšší společenské postavení. Za 

maskulinní jsou považovány zájmy technické a sportovní jako počítače, automobily nebo 

fotbal. K ženským zálibám jsou přiřazovány aktivity umělecké nebo aktivity související  

s domácností jako například rukodělné činnosti (Janošová, 2008). 

Být mužem či ženou můžeme brát jako základ pro tvoření společenské kategorie zvané 

gender (maskulinitu či feminitu), ale ne každého musí tyto společensky definované 

charakteristiky gendru vystihnout. Je ale důležité, že lidé předpoklady vztahující se 

k genderu obecně přijímají za platné a správné a že na nich zakládají svůj rozdílný přístup 

k osobám mužského a ženského pohlaví (Renzetti, 2003). 

 

1.2 Genderové stereotypy  

V naší společnosti existuje mnoho stereotypů a předsudků o ženách a mužích, jejich 

postavení ve společnosti a jejich vzájemných vztazích. Tyto vztahy jsou důležité nejen pro 

hodnocení životů ostatních lidí, ale i těch našich, a pokud něco do těchto stereotypů 

nezapadá, je to podezřelé (Jarkovská, in Formánková, Rytířová, 2004). 

Stereotypy jsou předem stanovené představy o povahových rysech, způsobech chování  

a zvycích příslušníků určité skupiny, aniž by byla brána v potaz individualita jejích členů, 

jejich konkrétní životní situace apod. Díky nim získáváme základní informace o situacích, 

věcech či lidech bez toho, aniž bychom znali další podrobnosti (Janošová, 2008). Podle 

Cvikové, Juráňové (2003, s. 17) „stereotyp nemá subjekt, nevytváří a nereprodukuje ho 

nikdo. Vzniká a opakuje se ve spleti očekávání, přičemž ti a ty, kterých se týká, je nemohou 

ovlivnit. Naše vlastní stereotypní očekávání závisí na stereotypním očekávání jiných, a tak 

vzniká začarovaný kruh, ze kterého často není úniku. Například ze stereotypu „ženy jsou 

matky“ vyplývá stereotyp „ženy chtějí převzít výlučnou zodpovědnost za péči o děti“  
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a z toho vyplývá stereotyp „ženy hledají převážně práci na částečný úvazek“, což následně 

diskriminuje všechny ženy na trhu práce“. 

U žen v reproduktivním věku zaměstnavatelé automaticky očekávají kariérní výpadky 

z důvodu těhotenství a mateřství a ženu do zaměstnání nepřijmou buď vůbec nebo zvolí 

nevýhodnou formu zaměstnání jako třeba pracovní smlouvu na dobu určitou, protože 

předpokládají, že mladá žena v reproduktivním věku bude chtít mít děti (Havelková, 

2007). Tento stereotyp je dle mého názoru v naší společnosti jeden z nejrozšířenějších. 

K faktorům omezujícím svobodu žen zastávat vedoucí pozice například patří tradiční 

představa, že ženy vedou domácnost, pečují o rodinu a děti a chodí do zaměstnání. Na 

ženách tak je nést dvojí břímě, a to zaměstnání a péče o rodinu a děti. Podle Pavlíka je 

dalším omezením rozdílnost vnímání stejných schopností u mužů a žen, kdy genderové 

stereotypy vedou k podhodnocování kvalifikace a pracovních zkušeností žen ve prospěch 

stejně kvalifikovaných mužů. Tyto a další faktory pracující v neprospěch žen ovlivňují 

kromě rozdílných kariérních drah mužů a žen i samotný proces přijímání nových 

pracovních sil, kdy ženy musí čelit diskriminačním otázkám spojeným s rodinou a péčí  

o děti (Pavlík, in Lišková, Tesařová, 2002).  

„Genderové stereotypy a s nimi spojený tlak na konformitu a sociální závislost představují 

jednoznačnou společenskou bariéru a překážku individuálního rozvoje lidské osobnosti. Je 

potřebné zajistit, aby s lidmi bylo již od narození zacházeno spíše jako s individui nežli 

jako především s muži nebo ženami. Znamená to, že děti bychom měli vychovávat a soudit 

podle jejich vlastních možností, schopností, preferencí a zásluh, a ne na základě 

biologických předpokladů být/stát se „správným“ mužem či ženou. Ruku v ruce s tímto 

přístupem je potřebné dětem vštěpovat jako samozřejmou myšlenku, že fakt odlišnosti 

pohlaví má hlavně biologický význam, který nemá nic společného s tím, čím a/nebo kým se 

jednou mohou stát. Rodičovství se v tomto pohledu stává společnou příležitostí  

i odpovědností, a ne skutečností, která je převážně „ženskou“ záležitostí a jež komplikuje 

kariéru. Tato logika socializačního a výchovného působení by se potom měla promítnout  

i do sféry pracovního a organizačního života“ (Křížková, Pavlica, 2004, s. 76). 

Na základě genderových stereotypů funguje i typické rozdělení práce mužů a žen 

v domácnosti. Ženy vykonávají naprostou většinu prací týkajících se domácnosti jako jsou 

vaření, praní, nákupy, úklid aj. Naopak muži se soustředí na drobné opravy a údržbu  

v domácnosti, práci na zahradě nebo péči o auto. Na ženskou práci je nahlíženo jako na 

rutinní, neustále se opakující, zcela běžnou aktivitu, které nikdy nekončí a jejichž výkon je 
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brán jako samozřejmý. Proto nejsou často ani dostatečně oceňovány, natož aby si jich 

ostatní členové rodiny všimli. Naproti tomu „mužské“ domácí práce se vyznačují určitou 

nepravidelností, jistou dávkou tvořivosti, ale především je možné je kdykoli odložit na 

vhodnější dobu.  

„Genderové stereotypy doplněné mužskými a ženskými rolemi jsou rozhodujícím činitelem 

nerovností v práci i rodině. Chceme-li je postupně odstraňovat a překonávat, musíme se 

snažit nejen o zpochybňování jejich objektivního či racionálního základu, ale také o reálné 

změny v oblasti dělby práce podle pohlaví. Zatímco ve sféře rodiny může v tomto směru 

mnohé „zařídit“ výchova, v oblasti práce je potřebná podpora a vstřícné kroky ze strany 

zaměstnavatelských organizací“ (Křížková, Pavlica, 2004, s. 77). 

 

1.3 Osvojování genderových rolí  

Během života hraje každý z nás mnoho rolí. Už od samého narození si osvojujeme a učíme 

se nějakým rolím, byť si to úplně nemusíme uvědomovat. Když to vezmeme popořadě, tak 

každý hraje roli dítěte, někdo pak roli studenta/tky, jiný zase roli zaměstnance/kyně, rodiče  

a tak bychom mohli pokračovat. „Odehrává-li se každodenní život podle scénáře, podobně 

jako divadelní hra, odkud znají „herci“ své úlohy? Pro porozumění životu je velmi důležitý 

pojem role. Svým významem se téměř zcela shoduje s tím, co máme na mysli mluvíme-li  

o hercích nebo o divadle. Ve svém společenském životě na sebe bereme „úlohy“, které nám 

předepisují, jak se máme chovat k druhým lidem“ (Hayesová, 2003, s. 10). Od každé role 

je také něco očekáváno a vztahují se k ní určité stereotypy, jako předsudky o tom, jací 

bychom jako ženy nebo muži měli být a jak bychom se měli chovat. Jsou nám připisovány 

role, které nám společnost přisuzuje, aniž bychom se s nimi ztotožňovaly.    

„Přesvědčení, že odlišnost ženské a mužské role přirozeně vyplývá z biologické odlišnosti 

ženy a muže, je jedním z nejstabilnějších pilířů fungování naší kultury. V důsledku 

přesvědčení o přirozené odlišnosti nezřídka zapomínáme na to, co mají ženy a muži jako 

lidé společného a na to, co je spojuje. Ačkoliv biologické pohlaví není úplně odlučitelné od 

kulturního a rodové stereotypy se „lepí“ na biologické pohlaví, je variabilita žen a mužů 

v rámci jejich pohlaví/rodu výraznější než odlišnost žen a mužů jako skupin“ (Cviková, 

Juráňová, 2003, s. 11). 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o. 16 

 

Gender je jednou ze zásadních dělících kategorií společnosti. Proto také jedním z prvních 

vzorců, které si člověk v rámci rané socializace osvojí, je uvědomění si existence odlišných 

skupin pohlaví. V rámci nich jsou mužům i ženám připisovány odlišné role a také 

orientace na odlišné hodnoty a postavení ve společnosti. V procesu socializace tedy 

dochází k rozvoji genderové identity jedince, ke které se váže celý soubor očekávání a rolí 

(Křížková, Pavlica, 2004). 

Říká se, že s vlastnostmi se rodíme a podle toho, zda se narodíme jako chlapeček či 

holčička jsou nám přisuzovány „typicky mužské“ nebo „typicky ženské“ znaky. S čímž 

může později souviset nejen výběr hraček, ale také odlišnost očekávání, a tedy i odlišnost 

ve výchově dívek a chlapců. Tak, jak se děti učí všemu potřebnému, učí se i genderovým 

rozdílům. Holčičce je vštěpováno, že jako správná dáma by se neměla prát, a chlapeček, 

pokud nechce být za slabocha, nesmí brečet. V některých rodinách je takový přístup přísně 

dodržován, ale jsou i rodiny, kde pro rodiče není problém, aby si holčička hrála s auty  

a chlapeček s kuchyňkou nebo vozil kočárek. Na dítě však nepůsobí jenom rodiče. 

Jarkovská uvádí, že o rolích mužů a žen se dítě dozvídá i od dalších příbuzných  

a známých, ve školce, ve škole či z médií. Učí se, co to znamená být mužem či ženou,  

a obvykle se snaží těmto představám vyhovět. To proto, že rozdělení na ženy a muže je 

jedním ze základních bodů, utvářejících sociální řád, který nám umožňuje orientaci ve 

společnosti. Nemít patřičné místo v tomto řádu znamená sociální vyloučení, jaké zažívá 

např. většina homosexuálů (Jarkovská, in Formánková, Rytířová, 2004).  

„Mužskost a ženskost a role vážící se k nim jsou v prvé řadě konstruovány sociálně. Kdyby 

byly odvozeny biologicky, pak by byl nadbytečný proces socializace i proces sociální 

kontroly. Podle sociologického přístupu nikoli příroda, ale proces socializace určuje 

rozdíly v chování obou pohlaví. Rozdíly mezi muži a ženami uvnitř kultury jsou závislé 

především na odlišném způsobu, jakým společnost zachází s chlapci a muži na jedné straně 

a dívkami a ženami na straně druhé, tedy na odlišné socializaci příslušníků obou pohlaví“ 

(Maříková, in Věšínová-Kalivodová a kol., 1999, s. 60). 

Socializace je komplexní dlouhodobý proces, v rámci něhož se člověk prostřednictvím 

interakce a komunikace s druhými stává bytostí schopnou chovat se jako člen určité 

skupiny či společnosti. Jde nejen o výchovu v rodině a učení v rámci vzdělávacího 

procesu, ale i o celoživotní osvojování si hodnot, norem a způsobů nebo vzorců jednání, 

které jsou využitelné, srozumitelné a očekávané v různých situacích a souvislostech. I když 

se člověk rodí s určitou genetickou výbavou a předpoklady, hlavní vliv na to, jaké role 
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bude v životě plnit a hrát, má právě proces socializace. Sociální zkušenost totiž velmi silně 

ovlivňuje biologické charakteristiky, se kterými přicházíme na svět (Křížková, Pavlica, 

2004). Renzetti (2003) popisuje socializaci jako proces, jehož prostřednictvím si lidé 

předávají, ale také osvojují společenské hodnoty a normy, včetně těch, které se týkají 

genderu. Genderová socializace může mít podobu vědomého úsilí nebo může probíhat 

prostřednictvím skrytě přenášených způsobů skrze dětské oblečení, knížky nebo hračky, 

navzájem mezi rodiči a dětmi, ale i v dětských kolektivech.   

Jedním ze způsobů, kterým si také můžeme osvojit genderové role je učení. Teorie 

sociálního učení podle Janošové (2008) vychází z předpokladu, že pohlavní identita dítěte 

a genderová role se vytvářejí na základě výchovných zásahů jeho rodičů a vychovatelů. 

Děti jsou svým okolím odměňovány za projevy, které náleží jejich rodovému stereotypu 

a sankcionovány za chování nevhodné. Odměna či trest tedy slouží jako motivace k výběru 

příslušného chování. Jde o napodobení, na základě něhož si děti osvojují svou rodovou 

roli. Nejde však pouze o působení ze strany dospělých, ale také o reakce ostatních dětí, 

které začínají být velmi brzy na neobvyklé projevy druhých citlivé a reagují na ně 

odmítavě. Výrazný vliv má i kultura, která se podílí na utváření struktury v dané 

společnosti. Mužské a ženské vzory, které jsou prezentovány v knihách či filmech, jsou 

často také nepřímo hodnoceny. Což by vysvětlovalo, proč se ani děti, které žijí mimo 

rodinné prostředí, nevyhnou vývoji rodových stereotypů. Intenzita citového vztahu mezi 

dítětem a dospělým však hraje také svou roli. Odměna a trest, kterých se dítěti dostane ze 

strany osob, jež nepovažuje za osobně důležité, často mívá nevalný účinek. Tento obecně 

platný jev se týká i genderového chování.  
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2 PODMÍNKY POSTAVENÍ  ŽEN NA SOUČASNÉM TRHU PRÁCE  

S postupnými proměnami společnosti došlo i ke změnám na trhu práce. Asi 

nejvýznamnější z nich je zapojení žen do pracovního procesu. Přináší to totiž změny nejen 

pro ženy samotné, ale především pro celou jejich rodinu. Žena musí být nejen schopnou 

zaměstnankyní, ale především dobrou matkou a umět tak tyto dvě věci skloubit. Jsou tak 

na ni většinou kladeny dvojí nároky, a to v podobě výkonu placené práce v zaměstnání  

a neplacené práce v domácnosti, neméně důležité. Na jedné straně se ženy zapojují do 

fungování trhu práce, ale na druhé straně jsou omezovány při nástupu do zaměstnání po 

mateřské a rodičovské dovolené. Pro zaměstnavatele, který zaměstnává ženu před nebo po 

mateřské dovolené, to představuje určitý předpoklad, že se u nich bude častěji vyskytovat 

absence pro péči o nemocné dítě či jiného člena rodiny. V následujících kapitolách bych se 

chtěla touto problematikou zabývat blíže. Popsat postavení žen na trhu práce, možnost 

uplatnění a také možnost sladění jejich rodinného života s tím profesním.   

 

2.1 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce  

Přestože je ženám i mužům zajištěna Ústavou a Zákoníkem práce rovnost, skutečnost je 

jiná. Rovné příležitosti garantované zákonem neznamenají garantování rovných podmínek. 

Tak jako právo volit nezabezpečuje ženám, že budou pokládány za politicky kompetentní 

či žádoucí na kandidátkách politických stran. V mnoha aspektech i pracovní systém vytváří 

genderové rozdíly, nerovnosti či diskriminaci, ze kterých vyplývá, že rovnost mužů a žen 

je v praxi pouze abstraktní (Čermáková, in Věšínová-Kalivodová a kol., 1999). 

Rovné příležitosti pro muže a ženy bychom mohli definovat jako absenci překážek 

bránících občanům na základě jejich příslušnosti k pohlaví v účasti na ekonomice, politice 

a v sociální oblasti. Rovné příležitosti vytvářejí orgány veřejné správy, na všech územních 

úrovních, zaměstnavatelé, případně jiné subjekty jako například politické strany. Proto aby 

mohla být přijata opatření k vytváření rovných příležitostí pro muže a ženy, musí být 

upraveny právními předpisy či kolektivními smlouvami (Horská, 2000). 

S faktickou a někdy i formální nerovností pracovních podmínek žen a mužů se lze 

nejčastěji setkat v souvislosti s výhodami, které jsou určeny zaměstnancům pečujícím  

o děti (Horská, 2000). Většinou jsou těmito zaměstnanci ženy, protože stávající systém 

mateřské a rodičovské dovolené v kombinaci s ostatními dávkami poskytovanými rodinám 
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s dětmi nijak nemotivují otce k účasti na péči o děti. Je to tak nastaveno také proto, že 

většinou plat muže je vyšší než plat ženy, a odchod ženy na rodičovskou dovolenou tak pro 

rodinu představuje menší finanční ztrátu (Křížková a kol., 2005). Na druhou stranu pokud 

má jít o princip rovného zacházení a spravedlivé podmínky, měl by být uplatňován vůči 

všem zaměstnancům pečujícím o děti. Posílení otců odcházejících na rodičovskou 

dovolenou by mohlo přispět k posílení postavení žen-matek na trhu práce. Ty totiž v roli 

uchazečky o zaměstnání často postrádají konkurenceschopnost tím, že zaměstnavatel 

předem předpokládá, že rodičovské a rodinné povinnosti budou v souběhu se zaměstnáním 

plnit výhradně ony. V důsledku toho jsou považovány za pracovně nespolehlivé, nestabilní 

a z hlediska nákladů práce relativně drahé (Horská, 2000). 

Možnost skombinovat pracovní a rodinný život s nedostatkem pracovní flexibility rodičů 

je složité. Navíc prorodinně orientovaná politika usiluje o to, aby žena zůstávala s dítětem 

dlouhou dobu doma. To vše má negativní dopad na konkurenceschopnost žen na trhu 

práce, na jejich ohroženost nezaměstnaností a na jejich aktivitu na pracovním trhu. Ztráta 

kontaktu s pracovištěm na tři a více let je pro matky mnohdy příčinou ztráty kvalifikace, 

zkušeností i konkurenceschopnosti na trhu práce (Křížková, 2008). 

Rodičovská dovolená a nedostupná zařízení pro péči o děti do tří let brání ženám v trvalém 

a rovnoprávném začlenění na trh práce a uplatnit tak právo pracovat. S tím jsou také 

spojeny předsudky o nutnosti dlouhodobé přítomnosti matky s dítětem v domácnosti 

nejlépe až do jeho tří let, které rodinná politika a neflexibilní trh práce podporují. Jde  

o ekonomickou ztrátu v podobě pracovního potenciálu žen, nemluvě o daních, které by 

platily do státní pokladny, kdyby byly zaměstnané, kdy během dlouhé rodičovské 

dovolené, při které jim chybí kontakt s pracovní sférou ztrácí kvalifikaci, kterou získaly 

bezplatným vzděláním od státu (Křížková, 2008).  

Vyspělé evropské země si uvědomují, že jak muži tak i ženy jsou nejen rodiči, ale 

spolupodílejí se také na trhu práce, kdy nelze společnost rozdělit, a to ať už ekonomicky či 

sociálně, na ty, kteří pečují o děti, a na ty, kteří pracují a vydělávají. V české společnosti 

jsou stále tyto dvě oblasti odděleny a nastavení sociální politiky jakoby předpokládalo, že 

svět práce a svět rodiny je možné rozdělit či si jeden z nich zvolit na principu buď, anebo. 

Evropské politiky zaměstnanosti se orientují na vytvoření podmínek ke kombinaci 

pracovního a rodinného života. Hlavním principem těchto politik je jednoznačně placená 

práce, která pomůže k udržení životní úrovně, eliminaci chudoby a sociálnímu začlenění 

zejména skupin populace ohrožených nezaměstnaností a chudobou, mezi které jsou řazeny 
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i rodiny s malými dětmi, neúplné rodiny, ženy staršího věku, ženy z etnických minorit aj. 

V České republice je sociální politika převážně založena na celkovém vyloučení žen jako 

matek z trhu práce na dlouhou dobu (Křížková, Pavlica, 2004). 

Můžeme pozorovat, že pozice mužů a žen začíná být na trhu práce odlišná. Zatímco dříve 

byly ženy v domácnosti a staraly se o děti, dnes vstupují na trh práce a snaží se dosáhnout 

podobného pracovního a společenského uplatnění jako muži. Ženy se hlásí o svá práva 

pracovat za stejných podmínek jako muži a dostávat za vykonanou práci stejné 

ohodnocení. Což se sice za poslední roky změnilo, ale ještě je co měnit. Dle Sirovátky  

a kol. (2006) jsou ženy častěji postihovány méně stabilním zaměstnáním či zaměstnáním 

s nižší kvalitou, vyšším rizikem nezaměstnanosti a rizikem ekonomické neaktivity. Tyto 

formy nerovnosti jsou v zásadním rozporu s principy otevřené společnosti, což vyvolává 

stále více rozšířenou potřebu na vyrovnání pozic žen a mužů.  

Ženám i mužům náleží u téhož zaměstnavatele za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty 

stejná mzda či plat. Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce §110 se stejnou prací 

nebo prací stejné hodnoty rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti  

a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při 

stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Cílem je dorovnat plat 

znevýhodněného jednotlivce či skupiny na úroveň jiných jednotlivců, kteří odvádějí 

srovnatelnou práci (www.mpsv.cz). 

Mezi hlavní zdroje mzdových rozdílů mezi ženami a muži patří míra a typ lidského 

kapitálu, odměňování za stejnou práci, odměňování za práci stejné hodnoty, volba typů 

práce a dostupnost typů práce. Pokud jde o první jmenovaný faktor, jeho význam nejen 

v rozvinutých zemích, ale i v České republice mizí, jelikož ženy dosahují dokonce vyššího 

vzdělání než muži. Dle Českého statistického úřadu ženy do věku 34 let dosahují vyššího 

podílů vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Zatímco od 35. roku života je situace 

opačná, tedy vyššího podílů ve vysokoškolském studiu dosahují právě muži (www.czso.cz, 

2013). Rozvinutá legislativa přispěla k tomu, že rozdíly v odměňování za stejnou práci se 

také ve vyspělých demokraciích blíží nule, i když v České republice tento typ diskriminace 

stále představuje významný problém (Havelková, 2007). 

Pokud muž a žena vykonávají stejnou profesi, pracují ve stejném typu podniku a zastávají 

srovnatelné funkční místo, měla by být jejich odměna více méně shodná. Čl. 141 smlouvy 

o založení Evropského společenství zavazuje členské státy, aby respektovaly zásadu, podle 

http://www.czso.cz/
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níž budou ženám a mužům poskytovat za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty 

rovnocennou odměnu. Rovnost v odměňování pak konkrétně znamená, že muži a ženy 

zaměstnaní u téhož zaměstnavatele budou při úkolové mzdě odměňováni na základě 

stejného mzdového tarifu a při hodinové mzdě bude na stejný druh práce použita stejná 

hodinová sazba. Jako odměna pak budou kromě základní složky mzdy či platu i veškeré 

ostatní dávky, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci (Horská, 2000). 

Složitější situace nastává tam, kde ženy a muži pracují ve stejných profesích, ale 

v rozdílných odvětvích. Ve skutečnosti by ale také měli pobírat stejně. Při stanovování 

stejné hodnoty je třeba srovnat práci ženského a mužského protějšku s ohledem na 

požadavky vykonávané práce jako např. vzdělání, zodpovědnost, námaha, soustředění 

apod. (Maříková, in Vodáková, Vodáková, 2003). 

Rozdíly v odměňování za práci stejné hodnoty jsou důsledkem genderové segregace  

a odlišného vývoje mezd ve feminizovaných zaměstnáních a v zaměstnáních, kde dominují 

naopak muži. Jde o rozdílné mzdové ohodnocení zaměstnání, která mají srovnatelnou 

hodnotu kvalifikace a vykonané práce. Souvisí to s nižší hodnotou přisuzovanou ženské 

práci a nižším hodnocením pracovní síly žen, která ovlivňuje mzdovou úroveň zaměstnání 

a celých oborů. Dále jde o genderově podmíněné volby typů práce, zaměstnání a pozic, ale 

také o dostupnost různých typů práce pro ženy a pro muže a o míru omezené možnosti 

volby zaměstnání (Křížková, Pavlica, 2004).  

Vysvětlení se snaží přinést dualistická teorie trhu práce, podle které se pracovní trh dělí na 

primární a sekundární sektor. V primárním sektoru jsou zastoupena zaměstnání s vyšší 

mzdou, lepšími pracovními podmínkami, se stabilitou práce a možnostmi kariérního 

postupu. Sekundární trh práce pak nabízí povolání přesně opačná, vyznačující se spíše 

špatnými pracovními podmínkami, ale také např. neexistencí oborů. Základním 

předpokladem dualistické teorie trhu práce je limitovaná existence mobility z jednoho trhu 

práce na druhý (Čermáková, in Věšínová-Kalivodová a kol., 1999). 

Jurajda (2004) připisuje rozdíly v odměňování jednak odlišným produktivním 

charakteristikám žen a mužů jako je rozdílná úroveň vzdělání a zkušeností, nižší účast žen 

na školeních pořádaných zaměstnavatelem, rozdílné pracovní úsilí, ke kterému patří 

například ochota pracovat přesčas či jezdit na služební cesty. Dále vidí odlišnosti plynoucí 

ze segregace trhu práce, které mohou plynout z porušení principu rovného zacházení 

zaměstnavatelů a část, kterou nazývá jako nevysvětlenou, která představuje horní hranici 
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částky upírané ženám v důsledku diskriminace v odměňování (Jurajda, in Bobek, 

Boučková a Kühn, 2007).  

Podle Havelkové (2007) ovlivňují hladinu mezd a v důsledku i rozdíl ve mzdách mužů  

a žen strukturální mechanismy na trhu práce. Ne vždy je za ně možné činit odpovědnými 

jednotlivé zaměstnavatele. Vzhledem k významnosti těchto mechanismů, zejména 

segregace trhu práce, o které se zmíním v následující kapitole, pro hladinu mezd žen je ale 

důležité proti nim vystupovat. Mezi možné nástroje jejich potírání patří například 

stanovení minimální mzdy či mzdových tarifů, či podpora žen při studiu typicky 

„mužských“ oborů jako je například inženýrství.  

 

2.2 Možnosti uplatnění žen na trhu práce v ČR 

Práce se stala v naší zemi běžnou součástí a slouží k začlenění žen, mužů i jejich rodin do 

společnosti. Uplatnění na trhu práce je základním právem všech členů a členek současné 

evropské společnosti. S demografickými změnami, zejména poklesem porodnosti  

a prodlužováním délky života, ale také s vývojem demokratických společností směrem ke 

společnostem založeným na principech rovnosti, se potvrzuje nutnost uplatňovat právo 

pracovat společně v souvislosti s právem pečovat. Právo pracovat by se nemělo stát 

povinností, která znemožňuje využít právo pečovat a naopak, zakládat rodinu a pečovat  

o děti by nemělo vylučovat využití práva pracovat (Křížková, 2008). 

Pracovní aktivita nabývá v současné společnosti, zaměřené na jedince, velkého významu 

nejen pro muže, ale i pro ženy. Jde o upevňování osobní identity jedince s cílem slaďovat 

osobní zájmy se zdrojem obživy, které zajišťují samostatnost a nezávislost. Na pracovním 

trhu nejde jen o rozdíly mezi muži a ženami, ale také o rozdíly mezi jednotlivými 

skupinami a sociálními úrovněmi, do kterých konkrétní muži a ženy patří (Dudová, 

Vohlídalová, 2007).  

Kořeny rozdělení žen a mužů do různých oborů a pozic, resp. segregace trhu práce podle 

pohlaví, sahají až do období rané výchovy v rodině. Tlak na volbu genderově vhodného 

pracovního oboru či profese potom v různých podobách provází oficiální výuku  

a vzdělávání na všech jeho stupních. Charakteristiky zaměstnání stereotypně 

považovaného za vhodné pro muže a pro ženy nalezneme již v dětských knihách  

a v učebnicích, se kterými děti pracují ve škole. Trh práce je strukturován podle pohlaví 
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tak, že dochází ke koncentraci mužů a žen do rozdílných sektorů, povolání či pracovních 

míst. Specifická koncentrace žen do určitých oborů jako je školství, zdravotnictví, služby  

a nižších pozic a mužů do oborů jiných např. průmysl, zemědělství a na pracovní místa 

s vyššími kompetencemi a řídící odpovědností, je označována jako „genderová segregace“ 

(Křížková, Pavlica, 2004). 

„Pracovní segregace podle pohlaví odkazuje na míru, v jaké jsou muži a ženy 

koncentrováni v jednotlivých zaměstnáních, kde převládají zaměstnanci jednoho či 

druhého pohlaví“ (Renzetti, 2003, s. 272). Segregace trhu práce způsobuje, že ženy a muži 

pracují v různých zaměstnáních, sektorech, pozicích nebo za různých smluvních  

a pracovních podmínek, tyto rozdílnosti mají genderový význam a takřka vždy to vede 

k nerovnostem nejen na trhu práce. Segregace zaměstnání má většinou negativní dopad na 

ženy a na efektivitu fungování trhu práce jako celku, protože nejen že zaměstnání, kde 

pracují ženy a muži, jsou odlišná, ale také nejsou stejně hodnocená (Křížková a kol., 

2011). 

Dle Maříkové ženy dominují v profesích zdravotních sester, učitelek a vychovatelek, 

bankovních úřednic, ale i kuchařek, uklizeček apod. Jejich práce je směřována na péči  

a starost o druhé, tedy na tzv. sekundární trh práce, který je vyznačován horšími, méně 

výhodnými pracovními příležitostmi, nižší prestiží vykonávaných povolání a profesí, 

menšími možnostmi odborného i kariérního růstu oproti primárnímu trhu, kde dominují 

muži (Maříková, in Vodáková, Vodáková, 2003). 

Šnýdrová (2006) popisuje, že podřadné postavení žen v zaměstnání bývá často zdůvodněno 

jejich menšími schopnostmi. U žen se předpokládají více rozvinuté verbální schopnosti, 

zatímco u mužů lepší prostorová orientace. Postup žen v zaměstnání je často ovlivněn 

předsudky jako např. se ženami se hůře jedná, nemají koordinační, organizační  

a rozhodovací schopnosti apod. Je pravdou, že v řadě oblastí mají muži lepší výsledky, ale 

na druhé straně existuje mnoho úkolů, se kterými se lépe vyrovnávají ženy. Muži jsou 

psychickým založením spíše racionální, vynikají v logické úvaze, ženy jsou spíše citově 

založené a jejich předností je intuice. Vlach (2008) uvádí, že rozdíly ve vzdělanostní 

struktuře obou pohlaví určují i profesní strukturu žen a mužů. Technické vzdělání je tak 

často spojováno s logickým myšlením, které je požadováno pro výkon na vedoucích 

pozicích a je tedy spíše připisováno mužům. Muži jsou zase méně odolní vůči psychické 

zátěži, kterou lépe zvládají ženy. 
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Maříková uvádí, že vysoký podíl žen v určité profesi je znakem, který dané povolání či 

profesi výrazně determinuje, téměř zákonitě nižší průměrnou mzdou nebo malým zájmem 

mužů o danou profesi jako např. učitelé na základních školách. Vyšší podíl žen v profesi 

bývá, a to nejen u nás, spojen s poklesem prestiže profese, případně celých odvětví. V 

takovém případě muži profesi většinou opouštějí nebo se v ní snaží zviditelnit a dosáhnout 

co nejvyšších pozic. Naopak ženy v takovém případě ustupují do pozadí. Ženská solidarita 

a podpora je ve sféře placené práce slabá a málo výrazná, jde spíše o to, aby si žena udržela 

své místo. Naopak muži se v pracovních vztazích vzájemně podporují a dávají si přednost 

v získávání významných a vedoucích míst. Pokud žena získá řídící pozici, zpravidla 

většinou musí prokázat že je schopnější a „lepší“ než její mužští kolegové (Maříková, in 

Vodáková, Vodáková, 2003). 

Ženská pracovní síla bývá vnímána jako druhořadá v porovnání s mužskou. Na českém 

trhu práce funguje ze strany zaměstnavatelů stereotyp zaměstnance-muže  

a zaměstnankyně-ženy. Ženská pracovní síla bývá a priory považována za méně 

kompetentní v porovnání s mužskou pracovní silou, za méně stabilní, málo perspektivní  

i za méně výkonnou. Muži bývají obvykle považováni za lepší pracovníky než ženy bez 

ohledu na skutečně individuální schopnosti, dovednosti a předpoklady pro výkon daného 

povolání či profese, pro zvládání zcela konkrétní práce (Maříková, in Vodáková, 

Vodáková, 2003). 

Přetrvávající skutečnost, že ženy vydělávají méně než muži s podobnou kvalifikací, 

nemůže být interpretována jako přímá diskriminace ze strany zaměstnavatele, ale je třeba 

zvažovat i další příčiny tohoto jevu. Vedle horizontální a vertikální segmentace trhu práce, 

jde i o přetrvávající rozdíly ve vzdělání mužů a žen i když se v posledních letech snižují,  

a to ve struktuře vykonané práce, v délce úvazku, namáhavosti práce, odpovědnosti  

a rozdíly v pracovních zkušenostech či celkové době strávené v zaměstnání (Sirovátka  

a kol., 2006). 

Podle Šnýdrové (2006, s. 53) „výzkumné práce, které se zabývají studiem žen v profesích, 

které jsou pro ně netypické, ukazují, že se ženy setkávají s diskriminací při přijímaní  

a povyšování a že také často narážejí na nejrůznější překážky při své snaze nalézt si cestu 

do vyšších pater pracovní hierarchie. V souvislosti s vymezenými možnostmi žen 

v kariérním postupu se užívá pojmu skleněný strop. Označují se tím neviditelné či 

neformální bariéry, které zabraňují ženám v postupu na vyšší pozice. Ženy nemohou 

dosáhnout rovnosti v ukazatelích průměrných mezd či kritériích sociálního statusu 
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v případě, že přece jenom přes všechny překážky se dokázaly prosadit do vyšších úrovní 

řízení. Podle Renzettiho (2003, s. 282) „skleněný strop odkazuje na neviditelné bariéry, 

které omezují pracovní mobilitu pracovnic směrem nahoru“. 

Za důsledek pracovní segregace Renzetti (2003) označuje to, že omezuje pracovní 

možnosti a z výše uvedeného vyplývá, že jde o omezení možností týkajících se především 

žen. Ženská práce může být vnímána jako méně samostatná než mužská, nemusí vyžadovat 

takovou kvalifikaci či inteligenci a nabízejí také mnohem menší platové ohodnocení včetně 

ostatních složek platu.  

  

2.3 Propojení rodinného a pracovního života  

Vztahy a role mezi mužem a ženou jsou v tradičním pojetí chápány jako komplementární, 

tedy jako doplňkové. Identita ženy je založena především na činnostech spojených 

s rodinou a pokud i pracuje, mívá výrazně nižší příjem než muž. Žena je sama sebou  

i svým okolím vnímána především jako manželka a matka a muž je, nejen svým okolím, 

ale hlavně sám sebou, vnímán jako hlavní živitel. S rozvojem moderní společnosti ale 

dochází k proměňování rodinných vztahů i v souvislosti se změnami na trhu práce. Ženy 

nastupují do zaměstnání a musejí tak skloubit péči o domácnost a zaměstnání. Hrušková, 

Kozlová uvádí, že v současné rodině tedy oba partneři pracují a pro oba je práce důležitá,  

i když pro muže více, a tudíž už jen muž není považován za výhradního živitele rodiny. Co 

se týče dělby práce v domácnosti, ta se blíží spíše tradičnímu modelu než k modelu 

modernímu, založenému na stejném podílu vložené práce. Zastupitelnost rolí v domácnosti 

je někdy i žádoucí, někdy je i částečně realizována, ale zatím se ve společnosti neujala jako 

norma. Model moderního soužití partnerů naše společnost nemá, partneři si mezi sebou 

individuálně vytvářejí tzv. genderový kontrakt1, který je akceptovatelný pro oba 

(Hrušková, Kozlová, in Šrajer, Musil a kol, 2008).  

                                                

 

1 Muž i žena mají jasně vymezené role a oblasti působnosti, za které mají odpovědnost, ve kterých dominují a 

v nichž má jejich participace nejvyšší hodnotu (Křížková, in Mansfeldová, Tuček, 2002). 
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I když dochází ve společnosti ke změnám, a to nejen co se týče rodinného života, dojde-li 

v rodině heterosexuálního páru k narození dítěte, ve většině případů nastane stejná situace. 

Muži se více orientují na práci, zatímco ženy se soustřeďují na dítě a prostředí domova. 

Tento způsob řešení situace, kdy je nutné jak pečovat o malé dítě, tak zabezpečit rodinu 

finančně, je řešením očekávaným, a tedy i akceptovaným nejen u nás. To, že žena zůstane 

doma, aby pečovala o novorozeně a pak i následně o rostoucí dítě, většina žen z úplných  

i neúplných rodin dříve vnímala jako něco přirozeného, normálního a o čem se 

nepochybuje. A to bez ohledu na to, jak silně se ženy předtím identifikovaly s výkonem 

své placené práce. Být doma totiž pro mnohé ženy představuje generačně zažitou 

zkušenost „tak se to dělalo a dělá“. Představa, že by někdy během období, kdy se pečuje  

o malé dítě, mohl doma zůstat jejich manžel či partner, je něčím, o čem vůbec neuvažovaly 

anebo jim tato představa připadala a připadá nereálná (Křížková a kol., 2011).   

V současné době ještě stále přežívá tradiční sociologický a demografický přístup, který 

pohlíží na rodinu jako na jednotnou zájmovou strukturu a ekonomickou jednotku. Není 

definován, ani identifikován obsah zájmů či vazby na jejich nositele. Přitom reálně se 

česká rodina již významně posunula. Byla to zaměstnanost žen, která vtiskla ženám vlastní 

identitu a nabourala tradiční schéma popisující otce jako živitele rodiny a matku 

v domácnosti starající se o výchovu dětí a vykonávající domácí práce. Současná rodina je 

někde napůl cesty k nové organizaci genderových rolí v rodině. Žena kombinuje práci 

s rodinou, pracovní role s rodinnými rolemi, ale muž již nestojí stranou, nýbrž je zapojen 

do fungování rodinné struktury. Rodina je propojena na pracovní sféru hned dvakrát, a to 

jsou předpoklady, které posilují vazby mezi prací a rodinou. Muž i žena jsou potenciálně 

nositeli individuálních, vlastních zájmů a strategií, protože tato skutečnost vyplývá z jejich 

odlišné pracovní zkušenosti. Vzájemné působení pracovního systému a rodiny však dává 

tušit, že i zájmy rodiny ve světě práce jsou prezentovány nejen ženami, ale i muži. Tyto 

skutečnosti jsou zdrojem napětí a konfliktů a záleží na mnoha faktorech, zda je lze 

zvládnout. Stejné faktory, které rodinu stabilizují, ji mohou naopak i rozkládat. V současné 

rodině v České republice jsou individuální zájmy žen realizovány stále ještě s ohledem na 

jejich rodinné role (Čermáková, in Tuček, 1998). 

Nejběžnější strategie harmonizace práce a rodiny v České republice je charakterizována 

dočasným a relativně dlouhotrvajícím přerušením pracovní aktivity matky po narození 

dítěte, daným jejím odchodem na mateřskou a posléze rodičovskou dovolenou, která trvá 

většinou do tří let věku dítěte. Žena je po dobu vyloučení z trhu práce jednoznačně závislá 
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na příjmu svého partnera, protože nízká výše peněžité dávky spojená s mateřskou  

a zejména rodičovskou dovolenou jí neumožňuje podílet se na zabezpečení domácnosti  

a potřeb jejích členů. Pro muže znamená narození dítěte častěji naopak zvýšení pracovní 

aktivity za účelem dorovnání ztraceného příjmu v rodinném rozpočtu. Dlouhá doba trvání 

rodičovské dovolené a nízká finanční podpora se tak podílí na prohloubení genderových 

nerovností v rodině i na pracovním trhu. Očekávání dlouhodobého vyvázání ženy 

z pracovního trhu při nedostatku možností alternativních strategií péče o děti může působit 

jako jeden z faktorů ovlivňujících reprodukci a její plánování. Jednak může ovlivňovat 

počet narozených dětí, jednak časování v pořadí prvních i dalších porodů, a jednak může 

působit jako jeden z faktorů odkládání zakládání rodiny u specifických skupin žen vůbec 

(Křížková a kol., 2005). 

Ne každý je zaměřen pouze na profesní rozvoj a budování vlastní kariéry. Kromě ní se 

chce věnovat i svým koníčkům a rodině. Peníze pro ně znamenají především prostředek 

dosažení životních cílů, mezi než patří právě skloubení osobního a pracovního života. 

Skloubit pracovní a osobní život se většinou týká žen. V současné době už ale není 

výjimkou potkat na rodičovské dovolené otce, ale na druhou stranu, ve srovnání se ženami, 

je tento počet stále malý. Podle Českého statistického úřadu jde o 1% mužů, kteří byli na 

rodičovské dovolené, oproti tomu u žen se jedná o více než 85% (www.czso.cz, 2011). 

Vzhledem k tomu, že v této oblasti nedochází k nijak velkým změnám, dovolím si říct, že 

se podíl pečujících otců o moc nezvýšil. Proto je na ženách, aby sladily rodinu a práci ke 

spokojenosti všech. Podle Rydvalové, Junové (2011) se však slaďování nemusí týkat pouze 

matek s malými dětmi, ale také matek dětí, které navštěvují mateřskou či základní školu, 

dokonce i matek s dospívajícími mladistvými. 

Rozhodnutí opustit pracovní trh úplně je pro většinu žen z nižších a středních vrstev 

nepřípustné, jelikož rodina, zvláště po narození dětí, je existenčně závislá na příjmech 

obou manželů. Pro ženy s vyšší kvalifikací navíc práce představuje významnou životní 

hodnotu, a proto nejsou ochotny pracovní trh opustit. Možnost flexibilního uspořádání 

pracovní doby či kratších úvazků není dostatečně rozšířená, proto naprostá většina žena po 

skončení rodičovské „dovolené“ volí práci na plný úvazek. Ženy, které by se rozhodly 

setrvat na rodičovské „dovolené“ kratší dobu, se setkávají s problémem nedostatečného 

počtu míst v zařízeních péče o děti mladší tří let. Tato zařízení navíc nepožívají příliš velké 

důvěry současných matek, jejich kvalita je pokládána za nedostatečnou a pobyt dítěte 

v tomto zařízení podle převažujícího názoru matek i otců nesvědčí psychickému  

http://www.czso.cz/
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a citovému rozvoji malých dětí. Rodiče by raději volili péči formou placené individuální 

péče o děti, tato služba je ale pro převažující část českých rodin finančně náročná, a tak je 

pro rodinu výhodnější, zůstane-li matka s dítětem doma až do tří let jeho věku (Křížková, 

2007). 

Čeští zaměstnavatelé doposud nedokáží dostatečně ocenit loajalitu pracujících matek 

majících ještě závislé děti, jak je tomu dnes běžné v některých západních firmách, neboť 

tyto ženy jsou za práci vděčné a velmi si jí váží. Jsou výkonné a nestojí o to, měnit své 

zaměstnání, tak často jako muži. Nestálá ženská pracovní síla či jejich nespolehlivost může 

být způsobena krátkodobým, někdy i dlouhodobým výpadkem z důvodu péče o dítě nebo  

o jiného člena rodiny. Což nemění ani fakt, že ne všechny ženy se tak nutně chovají, ale 

ani to, že obvykle zůstávají „věrny“ zaměstnání, ve kterém pracují. To jen dokládá, že 

zaměstnavatelé u nás jen těžko dokáží překonávat tradiční vnímání mužů a žen v pracovní 

sféře. A tak trh práce v České republice funguje stále spíše podle stereotypních představ  

a názorů než podle ohodnocení schopností a skutečného výkonu toho kterého jedince 

(Maříková, in Vodáková, Vodáková, 2003).  

Skutečnosti, jako rodina a děti, případně reprodukční schopnosti žen, jsou často 

zneužívaným argumentem při zaměstnávání žen. Přitom neexistuje žádný pádný důvod, 

proč by právě žena měla být ta, kdo kombinuje práci a rodinu. Proč ne oba partneři? 

Příčiny vidí dnes sociologové více v technické, technologické či organizační 

charakteristice práce než přímo v rodině, nebo neochotě partnerů domluvit se na strategii 

rodinných a pracovních rolí. Moderní svět vytlačuje rodinu a upřednostňuje v něm jiné 

životní styly, než je rodinný život. Důsledky můžeme hledat v nízké porodnosti  

a neodpovědnosti partnerů k rodinným závazkům. Tyto konflikty budou v budoucnu spíše 

vzrůstat, pokud nebudou řešeny. Spjatost pracovní sféry s rodinou je značná, lidé ji také 

tak vnímají a chovají se podle toho. Zejména u mladých lidí obou pohlaví přestávají 

fungovat zaběhaná schémata jejich otců a matek. Bylo snazší být ochránkyní rodinného 

krbu, kdy možnosti studovat, budovat kariéru či prostě cestovat byly minimální. Je však 

třeba přesně definovat, že možnosti by měly být stejné pro obě pohlaví. Obviňovat ženy, že 

ruší tradiční rodinu a odklánějí se od rodinných pout, je nespravedlivé, pokud se ze 

stejného hlediska nehodnotí i muži (Čermáková, in Věšínová-Kalivodová a kol., 1999). 
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3 DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE  

Diskriminace je slovo, které je užíváno a skloňováno po celém světě a v různých 

spojitostech. Každý ho pro své účely užívá jinak, čímž může dojít k nesprávné interpretaci 

a vzhledem k tomu, že diskriminační a jiné nevhodné zacházení se s rozvojem společnosti 

začíná rozšiřovat, je důležité se touto otázkou zabývat. Vznikají různá opatření a zákony, 

které mají diskriminaci zabránit a chránit tak členy společnosti. V České republice bylo 

toto téma nejvíce diskutováno se vstupem ČR do Evropské unie, která se snaží posílit 

otevřenost a soudržnost evropské společnosti a umožnit všem občanům rovné příležitosti. 

V této kapitole bych se chtěla nejprve věnovat rovnosti a principu rovného zacházení. Dále 

definuji pojem diskriminace a její členění a nakonec vymezím okolnosti ovlivňující 

diskriminaci.  

 

3.1 Rovnost a princip rovného zacházení  

Každý z nás si pod rovností představuje něco jiného a jinak ji vnímá. Mohli bychom říci, 

že jde o stejné zacházení se všemi. Asi nejvíce si rovnost lidé spojují se vzděláním, 

zdravotní péčí, politickou participací a reprezentací, ale třeba i s rozdělováním sociálních 

dávek, daňovou problematikou nebo třeba právě s otázkou rovnosti mužů a žen nejen 

v přístupu k trhu práce. Podle Tomeše a Koldinské (2003, s. 109) lze rovnost zařadit do 

roviny základních přirozených lidských práv. Tato rovnost vyplývá z přirozenosti lidské 

bytosti, která je rovná i jiným lidem v dané společnosti, i když nejsou stejní a nemají stejné 

fyzické či psychické vybavení. Projevem respektování této rovnosti bude např. stejné 

nahlížení na děti i dospělé jako na lidské bytosti, které mají stejná práva. K těm základním 

můžeme přiřadit právo na život, právo na soukromí, na důstojnost aj.“. Dle Tomeše a kol. 

(2014) princip rovnosti znamená, že na biologicky odlišné jedince se pohlíží jako na sobě 

rovné, tedy jako na lidi, kteří mají rovná přirozená lidská práva. Můžeme tedy říci, že 

rovnost je stav, kdy se na odlišné jedince pohlíží jako na sobě rovné bytosti s ohledem 

na jejich přirozená lidská práva. 

„Rovnost tak, jak je chápána v současné době, je výsledkem zrání společnosti, která po 

velmi dlouhé době dospívá k závěru, že lidé jsou rozdílné bytosti, jež si nicméně jsou mezi 

sebou rovny v právech, kterými jsou ze své podstaty nadány. Respektování rovnosti 

nepopírá přirozenou rozdílnost lidských individuí. Každá lidská bytost je jedinečná  
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a neopakovatelná. Nelze tedy rozhodně tvrdit, že vzhledem k tomu, že jsou si lidé rovni, 

jsou také stejní. Každý člověk má jinou genetickou, fyzickou i psychosociální výbavu, která 

tvoří jeho neopakovatelnou přirozenost a jedinečnost“ (Koldinská, 2010, s. 3). 

Společnost a především lidská práva je třeba chránit. Tradičním nástrojem k ochraně těchto 

práv je zamezit porušování rovnosti. Koldinská (2010, s. 9) definuje porušení či narušení 

rovnosti „jako takové jednání či opomenutí, v jehož důsledku je rovnost mezi lidmi 

narušena.“ K porušení rovnosti může docházet v mnoha formách a může mít různé právní 

důsledky. Jde o takový zásah do práv člověka, jehož výsledkem je nastolení nerovnosti 

mezi jedinci. Porušení rovnosti je a bude nepřijatelné, protože se jedná o zásah do 

základních práv člověka, jehož výsledkem je nastolení byť i dočasné nerovnosti mezi 

jedinci (Tomeš, Koldinská, 2003). Úmyslné či neúmyslné porušení rovnosti je zásahem do 

přirozených práv člověka, ale ještě se nejedná o diskriminaci. Liší se od ní tím, že není 

výsledkem záměrného úsilí. Je jen důsledkem selhání zákonné úpravy a jejího provádění. 

Rovnost je podmíněna zákazem diskriminace (Tomeš a kol., 2014). 

S pojmem rovnost velice úzce souvisí zásada rovného zacházení, která bývá 

charakterizována jako pozitivní vyjádření zákazu diskriminace. V pracovním právu je tato 

zásada přisuzována zaměstnavatelům, kteří by měli zajistit rovné zacházení se 

zaměstnanci. Právem na rovné zacházení v pracovně právních vztazích se zabývá zákoník 

práce prostřednictvím zákazu přímé i nepřímé diskriminace. Příkaz k rovnému zacházení 

s občany a zákaz jejich diskriminace je jedním ze základních principů EU, protože je 

podmínkou volného pohybu pracovní síly. Je obsažen v řadě evropských směrnic, které 

požadují, aby členské státy stanovily základní rámec pro boj s diskriminací. Tento 

mezinárodní příkaz je promítnut do zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení  

a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, zkráceně 

označovaného také jako antidiskriminační zákon (Tomeš a kol., 2014). 

Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce §16 představuje zásada rovného zacházení se 

zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace základní zásadu pracovněprávních vztahů. 

Zaměstnavateli je uložena povinnost zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, 

pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných 

peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout 

funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. To znamená pro zaměstnavatele vůči 

zaměstnancům zákaz nerovného zacházení a také povinnost zabezpečit jeho realizaci mezi 

zaměstnanci (www.mpsv.cz). 
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Pokud je porušeno právo na rovné zacházení nebo dojde k diskriminaci, může člověk podle 

§10 antidiskriminačního zákona využít ke své obraně žalobu na ochranu před diskriminací. 

Oběť se bude moci domáhat upuštění od diskriminace, odstranění následků 

diskriminačního zásahu, přiměřeného zadostiučinění a případné náhrady nemajetkové 

újmy v penězích. Jiným mimosoudním prostředkem je stížnost k věcně příslušnému 

státnímu orgánu, podle toho, čeho se diskriminace týká. Tímto orgánem může být Úřad 

práce, Česká obchodní inspekce, oblastní inspektorát práce nebo také veřejný ochránce 

práv aj. (Fialová, Skálová, 2010). Činnost veřejného ochránce práv je upravena v druhé 

části antidiskriminačního zákona v §21. Je povinen poskytovat metodickou pomoc obětem 

diskriminace, které se na něho obrátí. Vyhodnotí situaci, zda jde opravdu o diskriminaci,  

a v případě potvrzení nasměruje oběť k již výše zmiňovaným věcně příslušným státním 

orgánům. Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána přímá i nepřímá diskriminace. 

Opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami se stala součástí státní 

politiky zaměstnanosti. Pokud by při uplatňování práva na zaměstnání došlo k porušení 

práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, má dotčená 

fyzická osoba právo se domáhat, aby bylo od tohoto porušování upuštěno, následky tohoto 

porušování byly odstraněny a aby jí rovněž bylo dáno přiměřené zadostiučinění (Štangová, 

2010).  

 

3.2 Diskriminace a její členění  

Každý člověk je individuální a mimo jiné se prezentuje nějakým chováním a vlastnostmi. 

Shodneme se na tom, že každý chce, aby s ním bylo zacházeno podle jeho práv a svobod. 

Pokud dojde k porušení či omezení těchto práv a svobod, leckdo v tom může spatřovat 

právě diskriminaci. Ale ne každé chování musí nutně zmiňovanou diskriminaci znamenat. 

Diskriminace je situace, v rámci které je s určitou osobou ve srovnatelné situaci zacházeno 

méně výhodným způsobem než s osobou jinou, z důvodu její příslušnosti k určité, předem 

právními normami vymezené, kategorii osob (Fialová, Skálová, 2010). 

Podle Tomeše a kol. (2014) je za diskriminaci považováno jakékoliv rozlišování, 

vyloučení nebo dávání přednosti, založené na diskriminačních znacích, s cílem znemožnit 

nebo ohrozit stejné možnosti občanů nebo stejné zacházení s nimi. 
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Štangová (2010, s. 48) definuje diskriminaci jako „rozlišování, vyloučení, omezení nebo 

znevýhodnění jednotlivce či skupiny na základě určitého diskriminačního důvodu či 

znaku.“ Jde o jednání, které je způsobilé snižovat důstojnost jednotlivce, a proto je 

základní povinností každé demokratické společnosti takovému jednání zabránit. Giddens 

(1999, s. 231) považuje diskriminaci „za stav, kdy jsou jedné skupině lidí upírána práva  

a příležitosti, jimiž disponují druzí.“ 

Diskriminace je neslučitelná s moderní demokratickou společností, s rovností a s pojetím 

lidských práv. Proto se se zákazem diskriminace setkáváme v různých podobách ve všech 

světových i evropských dokumentech (Tomeš, Koldinská, 2003). 

Jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších dokumentů, který se v naší zemi zabývá 

diskriminací, je Listina základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR a v čl. 3 

vymezuje základní práva a svobody. Ty se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy 

pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného přesvědčení, národního nebo 

sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo 

jiného postavení. Podobný výklad základních práv a svobod najdeme také v Evropské 

úmluvě o ochraně lidských práv v čl. 14 (www.psp.cz). 

Vymezení diskriminace najdeme také v mezinárodních dokumentech jako je například 

Všeobecná deklarace lidských práv, která v čl. 1 obsahuje princip rovnosti podle kterého se 

všichni lidé rodí svobodní a sobě rovní v důstojnosti i právech. Zákaz diskriminace je 

zakotven v čl. 2 a podle čl. 7 jsou si všichni před zákonem rovni a mají právo na stejnou 

ochranu proti jakékoli diskriminaci (Chromý, 2014). V Úmluvě o odstranění všech forem 

diskriminace žen se smluvní státy zavazují k přijetí všech opatření k odstranění 

diskriminace žen v zaměstnání, na základě rovnoprávnosti zajistit mužům a ženám 

v zaměstnání stejná práva. V Úmluvě o diskriminaci v zaměstnání a povolání je pod 

diskriminaci zahrnuto jakékoliv rozlišování, vylučování nebo upřednostňování založené na 

rase, barvě pleti, pohlaví, náboženství, politických názorech, národnostním původu, kterým 

dojde k porušení rovnosti příležitostí nebo zacházení v zaměstnání či povolání (Chromý, 

2014). I v Chartě základních práv EU z roku 2000 je obsažen zákaz diskriminace. V čl. 23 

je popsána rovnost mužů a žen, která musí být zajištěna ve všech ohledech, včetně 

zaměstnání, práce a odměny za ni. Zásada rovnosti nebrání v zachování nebo přijetí 

opatření poskytujících zvláštní výhody ve prospěch méně zastoupeného pohlaví (Tomeš, 

Koldinská, 2003). 
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Dle zákona č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (dále jen antidiskriminační zákon) se 

diskriminace dělí na diskriminaci přímou a nepřímou. Dále se podle tohoto zákona rozumí 

diskriminací také obtěžování a sexuální obtěžování a pronásledování (www.sagit.cz).   

 

Přímá diskriminace  

Je upravena v §2 odst. 3 antidiskriminačního zákona a jde o takové jednání, včetně 

opomenutí, kdy je, bylo nebo by bylo s jednou osobu zacházeno ve srovnatelné situaci 

méně výhodným způsobem než s osobu jinou. Důvodem může být rasa, etnický původ, 

národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženství či víra. Dále 

to pak také může být jazyk, politické smýšlení, národnost, činnost v politických stranách 

nebo hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, ze sociálního původu, 

majetku, rodu, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině (www.sagit.cz). 

Štangová (2010) uvádí, že jde o provádění takových opatření, která vedou 

k neodůvodněnému rozlišování a jsou založena na diskriminačním důvodu. Fialová, 

Skálová (2010) popisují přímou diskriminaci jako situaci v níž se s jednou osobou zachází 

méně příznivě než s jinou ve srovnatelné situaci z důvodu jejího pohlaví.  

 

Nepřímá diskriminace 

Nepřímou diskriminací, která je upravena v §2 odst. 3 antidiskriminačního zákona, se 

rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního rozhodnutí, 

kritéria nebo praxe je z některých důvodů uvedených v definici přímé diskriminace osoba 

znevýhodněna oproti ostatním (www.sagit.cz). „Jde o případy, kdy určitý požadavek sice 

není výslovně založen na nějakém diskriminačním důvodu, ale poškozuje určitou osobu či 

skupinu osob ve svých důsledcích“ (Štangová, 2010, s. 50). Podle Havelkové (2007) se tak  

o nepřímou diskriminaci jedná v případech, 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 mohou být například 

požadavky výsluhy let, minimální fyzické požadavky jako např. výška a váha, či stanovení 

neflexibilní pracovní doby, která postihuje zejména ženy s rodinnými povinnostmi.  
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Dle Maříkové je při přímé diskriminaci zjevné, že daná osoba je znevýhodněna oproti 

osobám opačného pohlaví právě proto, že její pohlaví není v dané oblasti společenského 

života považováno za určující. Nepřímá diskriminace pak odkazuje na zákonná opatření  

a praktiky, politická opatření a jejich realizaci, která se jeví jako genderově neutrální, ale 

ve skutečnosti mají negativní dopad na příslušníky jednoho pohlaví. Rozdíl v dopadu 

přitom není možné vysvětlit objektivními faktory (Maříková, in Vodáková, Vodáková, 

2003). 

 

Obtěžování 

Podle §4 antidiskriminační zákona je obtěžování nežádoucí chování, jehož záměrem nebo 

důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření nepřátelského, ponižujícího, 

zneklidňujícího nebo urážlivého prostředí. Obtěžování může být také oprávněně vnímáno 

jako podmínka pro rozhodnutí, ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících 

z právních vztahů (www.sagit.cz). Podle Štangové (2010) mohou být obtěžováním různé 

nevhodné poznámky či posměšky na osobu s jinou barvou pleti či na osoby zdravotně 

postižené, dále též např. podrobné hodnocení pracovních výsledků zaměstnance  

a zdůrazňování jeho neschopnosti k plnění přidělených úkolů v přítomnosti dalších 

zaměstnanců, nevhodné poznámky o hmotnosti osoby, o jejím příliš nízkém či vysokém 

vzrůstu atd.  

K obtěžování se řadí i sexuální obtěžování, kterým se dle antidiskriminačního zákona 

rozumí obtěžování, které má sexuální povahu. Jde o jednání v jakékoli formě, které může 

oprávněně člověk vnímat jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo 

důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytvoření nepřátelského, 

ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být oprávněně 

vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů (www.sagit.cz). Štangová (2010) uvádí, že sexuální obtěžování 

může mít podobu verbální, neverbální a fyzickou. K projevům sexuálního obtěžováním 

můžeme například přiřadit nevítané osahávání či poplácávání, sexuálně podbarvené vtipy 

či emaily, vylepování obrázků nahých žen aj. Může k němu docházet mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale i mezi nadřízenými a podřízenými nebo mezi 

spolupracovníky ve stejném funkčním postavení. Sexuálně motivované chování může 

vycházet jak ze strany ženy, tak i ze strany muže nebo také může jít o osoby stejného 
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pohlaví, ale většinou ve srovnání s ostatními formami diskriminace je pro sexuální 

obtěžování typické, že se jeho oběťmi stávají převážně ženy, zatímco pachateli muži.  

 

Pronásledování 

Pronásledováním se rozumí nepříznivé zacházení s osobou, která uplatnila svá práva  

a domáhala se ochrany před diskriminací. Ochrana před pronásledováním se vztahuje i na 

třetí osoby, např. svědky (Ferrarová, 2007). 

 

Pojmy jako mobbing a bossing sice nejsou řazeny k druhům diskriminace, ale jsou 

považovány za závažné a opakované obtěžování zaměstnance na pracovišti, které může mít 

negativní následky na jeho psychiku. Mobbingem se rozumí psychický teror na pracovišti 

spočívající v jakýchkoliv dlouhodobých verbálních útocích spolupracovníků. Bossing 

spočívá v útocích ze strany nadřízeného pracovníka (Štangová, 2010). Vedoucí role 

nadřízenému pracovníkovi dává široký výběr prostředků, jimiž může šikanovat svoji oběť 

jako například, že na něho klade přehnané požadavky, které nelze ve stanoveném čase 

splnit apod. I proti těmto formám se lze bránit pomocí antidiskriminačního zákona, ale jen 

v případě, že se jedná o důvody, které jsou v tomto zákoně uvedené.  

 

3.3 Okolnosti ovlivňující diskriminaci  

K základním diskriminačním znakům bychom mohli přiřadit pohlaví, rasu, barvu pleti, 

věk, jazyk, manželský nebo rodinný stav, zdravotní stav či postižení, sexuální orientace, 

členství nebo činnost v politických stranách či hnutích, náboženské či politické smýšlení, 

národnostní nebo sociální původ, majetkové poměry a mnoho dalších (Štangová, 2010). 

V právu Evropské unie jsou za hlavní diskriminační důvody považovány pohlaví, rasa, 

věk, zdravotní postižení, sexuální orientace a náboženství, víra. S čímž souhlasím, ale asi 

nejvíce na mě nejen z médií, ale i z fungování společnosti působí významnost tří 

diskriminačních důvodů, a to pohlaví, věk a rasa či etnický původ. O těchto třech znacích 

bych chtěla následně uvést více.  

Určité vlastnosti jsou vnímány jako „typicky ženské“ a jiné jako typicky „mužské“. Říká 

se, že tyto vlastnosti jsou vrozené podle toho, jestli se narodíte jako chlapec nebo jako 
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děvče. Se ženou jsou spojeny vlastnosti jako jemná, pasivní, pečující, emotivní. U většiny 

žen se předpokládá, že postrádají vlohy nejen pro technické studijní obory, ale všichni 

známe i ohrané vtipy a narážky na ženy za volantem. Za to péče o děti a domácnost by 

měla být jejich parketou a už z principu ji musí milovat. Naopak u mužů se předpokládá 

agresivita, logické myšlení a dobrá orientace v mapách. Takové představy o jednom či 

druhém pohlaví jsou ovšem zjednodušené. Označují se pojmem genderové stereotypy  

a právě ony vedou k diskriminaci na základě pohlaví (Marksová-Tominová, 2009).  

„Diskriminace podle pohlaví znamená nerovné zacházení, znevýhodnění žen či mužů právě 

na základě znaku pohlaví v té které oblasti sociálního života“ (Maříková, in Vodáková, 

Vodáková, 2003, s. 191). Typickým příkladem, aby pohlaví bylo podstatným  

a rozhodujícím požadavkem povolání, jsou stereotypní inzeráty o přijímání mužů na místa 

manažerů a děvčat jako au-pair, jako by se vůdčí schopnosti, či asertivita vyskytovaly jen  

u mužů a pečovatelské schopnosti jen u žen. Ženy se mohou s diskriminací také setkat při 

výběrových řízeních na obsazování volných pracovních míst. Jde o strukturu otázek, které 

jsou ženám u pohovoru pokládány. V tomto pojetí se diskriminace mužů netýká, protože  

i když mají rodinu, nejsou nijak omezeni ve výkonu svého povolání. Často jde  

o otázky zaměřené na věk, rodinný stav a počet dětí. Zaměstnavatel se domnívá, že žena, 

která žádá o volné místo, nebude dobrou zaměstnankyní, protože brzy otěhotní a odejde na 

rodičovskou dovolenou nebo bude často pečovat o nemocné dítě. Nebere v úvahu, že 

některá žena vůbec děti mít nechce nebo je plánuje mít až za 10 let či na rodičovskou 

odejde její partner. U žen po mateřské dovolené se pak stává, že přijímací pohovor po 

sdělení počtu a věku dětí končí (Bobek, Boučková a Kühn, 2007).  

Věková diskriminace se užívá především k označení předsudků vůči starším lidem. Dá se 

říci, že celkem nově se setkáváme, ve spojitosti s věkovou diskriminací, s označením 

ageismus. S tímto pojmem je spojována spíše starší populace a senioři a chování 

společnosti k této věkové skupině. Jandourek (2008) popisuje ageismus jako diskriminaci 

jedinců či skupin na základě věku, kdy se většinou v této spojitosti hovoří o diskriminaci 

starších lidí. Mladší lidé mají pocit, že staří se drží svých postů a nechtějí je uvolnit, 

zatímco starší se cítí být vytlačeni mládím. Každý z nás už někdy hledal zaměstnání nebo 

alespoň nahlédl do inzerátů s nabídkami práce. Ne každý inzerát, ale v některých se 

objevuje určitá forma věkové diskriminace uchazečů uváděním toho, že jde o práci 

v mladém, dynamickém kolektivu. Starší lidé, kteří při hledaní práce narazí na takový 
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inzerát si domyslí, že zaměstnavatel raději stojí právě o mladý, dynamický kolektiv,  

k čemuž mnohdy přispívají i předchozí zkušenosti těchto lidí.  

I když stárneme, v literatuře se uvádí, že vrchol fyzické výkonnosti člověka nastává zhruba 

ve věku kolem třiceti let, ale lidé nad touto věkovou hranicí rozhodně nepatří jak se říká do 

starého železa. Cenná je i duševní výkonnost, která oproti té fyzické dosahuje nejvyššího 

bodu až po dovršení padesáti let věku, konkrétněji kolem 55 let. Výše uvedené nejde 

dohromady s faktem, že v dnešní společnosti jsou to právě lidé, ať už ženy či muži, 

v předdůchodovém věku, kteří těžko hledají zaměstnání a jsou ohroženi sociálním 

vyloučením ze společnosti. Ke složitému období žen tak patří předdůchodový věk, tedy  

55-64 let. Ženy se potýkají s problémy při hledání zaměstnání na plný úvazek a v důsledku 

toho pracují buď na částečné úvazky, nebo nepracují vůbec, protože nemohou najít práci 

(Sirovátka a kol., 2006). Rydvalová, Junová (2011) uvádějí, že diskriminace z důvodu 

věku je asi nejvíce v poslední době spojována se ženami staršího věku, které jsou 

považovány za hůře uplatnitelné na trhu práce a které prožívají zvýšený stres ze ztráty 

práce, protože se blíží finanční příprava na důchodové období. Křížková (2007) popisuje, 

že po odchodu do důchodu je ženám přiznána výše důchodu opět výrazně nižší oproti 

mužům právě v důsledku nejen jejich horší pozice na trhu práce, způsobené již popsanými 

podmínkami, ale i nižší věkovou hranicí odchodu do důchodu pro ženy. S postupujícím 

věkem navíc čím dál více žen žije v důsledku ovdovění v jednočlenné domácnosti a jejich 

příjem navíc zaostává s dobou pobírání důchodu. 

Problémovou skupinou na trhu práce jsou také absolventi středních a vysokých škol, kteří 

se ucházejí o své první zaměstnání. Chybí jim praktické zkušenosti a základní pracovní 

návyky, ale také postrádají určité pracovní kontakty, díky nimž by se mohli lépe pohybovat 

na pracovním trhu. Neosvojením potřebných pracovních návyků nebudou schopni 

pracovat, což s největší pravděpodobností povede až k sociálněpatologickým jevům  

a k vyřazení ze společnosti (Buchtová, Šmajs a Boleloucký, 2013). U této skupiny osob 

nejde primárně o rozdíly v pohlaví, ale výběr školy a dokončené studium mohou přispět 

k nadměrnému počtu osob absolvujících určitý druh profese, z čehož pak mohou pramenit 

nerovnosti vztahující se k segregaci trhu práce a tedy i k pohlaví. A i přesto, že v poslední 

době je mezi absolventy vysokých škol více žen, tak jsou to právě ženy, které mají nižší 

platy oproti mužům a potýkají se s nerovnostmi na trhu práce. 

Třetím a posledním diskriminačním důvodem je rasa. Ivanová (2005) uvádí, že 

sociologové popisují rasu jako skupinu lidí, kteří pokládají sami sebe za odlišné vzhledem 
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k charakteristikám, o nichž předpokládají, že jsou vrozené a biologicky zděděné, a stejně 

tak jsou posuzováni jinými lidmi. Na rozdíl od rasy se etnicita vztahuje ke sdílenému 

kulturnímu dědictví. Etnická skupina se od ostatních liší národnostním původem nebo 

kulturními vzorci. Rasové skupiny jsou založeny na rozdílech fyzických, etnické skupiny 

jsou založeny na rozdílech kulturních. Rasová diskriminace tedy znamená jakékoli 

rozlišování, vylučování, omezování nebo znevýhodňování založené na rase, barvě pleti 

nebo na národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem i následkem je znemožnění, 

omezení, uznání, užívání nebo uskutečňování lidských práv a základních svobod na 

základě rovnosti v politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo kterékoliv jiné oblasti 

veřejného života. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 METODOLOGIE 

„Metodologie se zabývá systematizací, posuzováním a navrhováním strategií a metod 

výzkumu. Řešení metodologických otázek je ovlivněno filozofickými pohledy. Jak výzkum 

provedeme, závisí na našich názorech na povahu sociálního světa, na to, co o něm můžeme 

vědět, na našich názorech na povahu znalostí a jak k nim můžeme dospět, na hodnotových 

a etických hlediscích. Také závisí na základních cílech výzkumu, na externích vlivech na 

výzkum i na našem bezprostředním okolí“ (Hendl, 2008, s. 33). 

V této části se budu nejprve věnovat cíli výzkumu a stanovení hypotéz, dále se budu 

zabývat metodou a technikou výzkumu, pak budu charakterizovat výzkumný vzorek  

a nakonec přejdu ke statistickému vyhodnocování dat pomocí grafů a tabulek. 

 

4.1 Stanovení cíle výzkumu a hypotéz  

Uplatnění na trhu práce a odměna za vykonanou práci jsou v dnešní době běžnou praxí. 

Ženy, stejně jako muži, působí na trhu práce, ale jejich postavení není srovnatelné. I když 

se společnost snaží tyto rozdíly vyrovnávat, stále dochází k nerovnostem. Odlišné 

zaujímání pozic mužů a žen na pracovním trhu, které souvisí s historií, ale také s výběrem 

povolání, flexibilitou a u žen s předpokladem mateřství a rodičovství, má vliv na zmíněné 

rozdíly v postavení, s čímž také souvisí rozdílné finanční ohodnocení za vykonanou práci. 

Cílem této části bude zjistit, zda existují rozdíly mezi muži a ženami na trhu práce v České 

republice. Budu se zabývat tím, jak účastníci dotazníkového šetření vnímají postavení žen 

a mužů na trhu práce, jak posuzují otázku rovných příležitostí na pracovním trhu a jak 

hodnotí své možnosti uplatnění. Zda se cítí být na trhu práce diskriminováni a v jakém 

směru a co je k takovému názoru vede.  

Na základě výše uvedeného cíle jsem si stanovila hypotézy. „Hypotéza je tvrzení 

vyjádřené oznamovací větou, vyjadřující vztah mezi dvěma proměnnými. Musí být 

testovatelná a její proměnné se musí dát měřit anebo kategorizovat“ (Gavora, 2008, s. 67). 

Základní vlastností hypotézy je, že vyjadřuje vztahy mezi proměnnými. V opačném 

případě nelze hovořit o hypotéze. V hypotézách se mezi proměnnými vyjadřují rozdíly, 

vztahy anebo následky. Formulace hypotéz naznačuje, jakým způsobem se bude hypotéza 

potvrzovat nebo vyvracet (Gavora, 2008). 
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V souvislosti s definováním cíle bakalářské práce jsem si vymezila celkem pět hypotéz.  

Jako hlavní hypotézu jsem si stanovila: 

HH Muži a ženy mají na trhu práce nerovné postavení. 

A tato hlavní hypotéza byla dále rozpracována do těchto následujících dílčích výzkumných 

hypotéz: 

H1 Ženy jsou častěji za stejnou práci hodnoceny níže, než muži. 

H2 Muži jsou více zastoupeni ve vedoucích pozicích, než ženy. 

H3 Matky s dětmi mají na trhu práce horší uplatnění, než svobodné a bezdětné ženy. 

H4 Zodpovědnost za péči o domácnost a děti nesou spíše ženy, než muži. 

 

4.2 Metoda výzkumu  

Vzhledem k zaměření mé bakalářské práce, stanovenému cíli a hypotézám jsem si, jako 

metodu výzkumu, vybrala výzkum kvantitativní. Chráska (2007) uvádí, že jde o velmi 

frekventovanou metodu získávání dat v pedagogickém výzkumu. Podle Švaříčka (2007) je 

podstatou kvantitativního výzkumu výběr jasně definovaných proměnných, sledování 

jejich rozložení v populaci a měření vztahů mezi nimi. Máme existující teoretické tvrzení, 

které je na základě operacionalizace převedeno do hypotéz a následně ověřováno. 

Výstupem výzkumu je ověření určité hypotézy či teorie.  

Pro svůj výzkum jsem si zvolila techniku dotazníku. „Dotazník je způsob písemného 

kladení otázek a získávání písemných odpovědí“ (Gavora, 2008, s. 122). „Samotný 

dotazník je soustava předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, které jsou 

promyšleně seřazeny a na které respondent písemně odpovídá“ (Chráska, 2007, s. 163). 

Dotazník jsem sestavovala pro účely této práce a pokládané otázky v něm jsou uzavřené  

a polootevřené. Celkem je v dotazníku 22 otázek, které jsou rozděleny na jednotlivé části 

vztahující se ke stanoveným hypotézám. V první části dotazníku jsou dotazovanému 

kladeny otázky vztahující se k jeho osobě tedy pohlaví, věk, rodinný stav, nejvyšší 

dokončené vzdělání a socioekonomické postavení. Druhou část dotazníku tvoří otázky 

vztahující se k nerovnému postavení žen a mužů na trhu práce. Zda považují některou 

z nabízených skupin za více znevýhodněnou než jiné, zda byli v zaměstnání někdy 

diskriminováni. Ve třetí části dotazníku jsou kladeny otázky zaměřené na platové rozdíly 
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mezi muži a ženami, co může být příčinou mzdových rozdílů. Čtvrtá část je zaměřena na 

vedoucí pozice v zaměstnání. Pátou část dotazníku tvoří otázky vztahující se 

k zaměstnanosti bezdětných žen a žen s dětmi a jejich možnostem na trhu práce a v šesté 

části zjišťuji postoj respondentů na slaďování rodinného a pracovního života žen a mužů. 

Jestli se muži podílejí na péči o rodinu a děti a v jaké míře, nebo zda je péče o rodinu a děti 

posláním především žen. Celkem jsem rozdala 245 dotazníků, ale použitelných pro můj 

výzkum se nakonec ukázalo 200 a jde tedy o 81,63 % návratnost.  

 

4.3 Charakteristika výzkumného vzorku   

„Cílem konstrukce vzorku v kvantitativním výzkumu je reprezentovat populaci jedinců“ 

(Disman, 2008, s. 304). „Výběrovým souborem neboli vzorkem rozumíme určitou část 

prvků vybranou ze základního souboru, která základní soubor zastupuje“ (Chráska, 2007, 

s. 20). Podle Dismana (2008) je tedy vzorek skupina jednotek, které skutečně pozorujeme. 

Můj cílový výzkumný vzorek tvoří 200 respondentů, z toho 100 žen a 100 mužů ve věku 

od 18 let různého socioekonomického postavení a dokončeného vzdělání. Respondenti byli 

vybírání náhodně a jako kritérium výběru respondentů jsem si tedy vybrala prostý náhodný 

výběr. „Charakteristickým rysem tohoto výběru je, že všechny prvky souboru mají stejnou 

pravděpodobnost, že budou vybrány“ (Chráska, 2007, s. 20). Výzkum jsem prováděla 

v měsíci lednu a únoru roku 2015 na Úřadě práce v Blansku, oblastních pobočkách České 

spořitelny a ve městech a obcích Jihomoravského kraje například v Brně, Lomnici, nebo 

Boskovicích. Zjištěné údaje z výzkumu není možné generalizovat na celou populaci.    

 

4.4 Statistické vyhodnocení otázek   

V této části se budu zabývat zpracováváním jednotlivých otázek. Grafy a tabulky, které 

budou v této části uváděny, jsem zpracovávala sama na základě získaných dat  

z dotazníkového šetření. Vzor dotazníku je uveden v příloze. 

  

Otázka č. 1: Pohlaví respondentů 

Cílovým souborem respondentů pro můj výzkum jsou zástupci mužského i ženského 

pohlaví. Vybraný soubor tvoří 200 respondentů z toho 100 žen a 100 mužů.  
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Graf 1  Rozdělení respondentů podle pohlaví 
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Otázka č. 2: Věková struktura respondentů 

Z celkového počtu 100 žen odpovědělo ve věkové kategorii 18-24 6 %, v kategorii 25-34 

29 %, ve věkovém rozmezí 35-44 odpovědělo 27 % žen stejně jako v kategorii 45-54 a věk 

55 a více zaškrtlo 11 % žen.  

Z celkového počtu 100 mužů je ve věkové kategorii 18-24 11 %, ve věkovém rozmezí  

25-34 odpovědělo 21 %, 30 % odpovídajících je ve věku 35-44, 15 % ve věku 45-54  

a 23 % je ve věku 55 a více. 

 

Tab. 1  Rozdělení respondentů podle věku 

Absolutní četnost Relativní četnost 
Věk 

Ženy Muži Ženy Muži 

Celkem 
ž+m % 

18-24 6 11 6 % 11 % 17 9 % 

25-34 29 21 29 % 21 % 50 25 % 

35-44 27 30 27 % 30 % 57 29 % 

45-54 27 15 27 % 15 % 42 21 % 

55 a více 11 23 11 % 23 % 34 17 % 

Celkem 100 100 100 % 100 % 200 100 % 
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Graf 2  Rozdělení respondentů podle věku 
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Otázka č. 3: Rodinný stav 

Z celkového počtu 200 respondentů odpovědělo: 29 % svobodných, z toho 29 % žen  

a shodně 29 % mužů, 61 % odpovědělo, že je ženatých/vdaných, z toho 59 % žen a 63 % 

mužů, rozvedených odpovědělo 9 %, z toho 10 % žen a 8 % mužů a z celkového počtu 

dotazovaných vdovců/vdov je jen 1 %, a to ženy.  

 

Graf 3  Rozdělení respondentů podle rodinného stavu 
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Otázka č. 4: Nejvyšší dokončené vzdělání 

Z celkového počtu 100 žen na tuto otázku odpovědělo: se základním vzděláním 1 %, se 

středním nematuritním vzděláním 17 %, se středním maturitním vzděláním 51 %, s vyšším 

odborným vzděláním 11 % a 20 % s vysokoškolským vzděláním. 

Z celkového počtu 100 mužů odpovědělo: se základním vzděláním 3 %, se středním 

nematuritním vzděláním 21 %, se středním maturitním vzděláním 48 %, s vyšším 

odborným vzděláním 2 % a 26 % s vysokoškolským vzděláním. 

 

Tab. 2  Rozdělení respondentů podle pohlaví, věku a dokončeného vzdělání 

Ženy 18-24 25-34 35-44 45-54 55 a více Celkem % 

Základní 0 0 1 0 0 1 1 % 

Stř. nematuritní 1 2 4 7 3 17 17 % 

Střední 

maturitní 
1 11 19 14 6 51 51 % 

Vyšší odborné 3 5 1 2 0 11 11 % 

Vysokoškolské 1 11 2 4 2 20 20 % 

Celkem 6 29 27 27 11 100 100 % 

 

Muži 18-24 25-34 35-44 45-54 55 a více Celkem % 

Základní 0 0 0 1 2 3 3 % 

Stř. nematuritní  2 2 12 2 3 21 21 % 

Střední 

maturitní  8 13 9 8 10 48 48 % 

Vyšší odborné 0 0 1 0 1 2 2 % 

Vysokoškolské 1 6 8 4 7 26 26 % 

Celkem 11 21 30 15 23 100 100 % 
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Graf 4  Rozdělení respondentů podle nejvyššího dokončeného vzdělání 
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Otázka č. 5: Jaké je Vaše socioekonomické postavení?  

Z celkového počtu 200 dotazovaných na plný úvazek pracuje 66 %, tedy více než polovina, 

z toho 62 % žen a 70 % mužů, na částečný úvazek z celkového počtu respondentů pracuje 

pouze 6 % žen, jako OSVČ, živnostník pracuje 14 %, z toho 8 % žen a 19 % mužů, 

z celkového počtu účastníků šetření jsou na mateřské či rodičovské dovolené 4 % žen, 

z mužů nikdo, v domácnosti je pouze 0,5 %, a to žen, z celkového počtu 3,5 % 

nezaměstnaných je 6 % žen a 1 % mužů, studentů je 1 %, a to žen a jako jinou možnost 

uvedlo celkem 6 %, z toho 10 % mužů a 2 % žen.  

 

Graf 5 Rozdělení respondentů dle socioekonomického postavení 
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Předchozích pět otázek se nevztahuje ke stanoveným hypotézám, ale slouží k dokreslení 

celého výzkumu. Nyní budu jednotlivé otázky zpracovávat podle vztažnosti ke 

stanoveným  hypotézám.  

 

H1 Ženy jsou častěji za stejnou práci hodnoceny níže, než muži. K této hypotéze se 

v dotazníku vztahují otázky č. 10, 11 a 12.  

 

Otázka č. 10: Jaké je podle Vás platové ohodnocení žen na trhu práce ve srovnání 

s muži? 

Na tuto otázku odpovědělo z celkového počtu 100 žen: muži jsou platově znevýhodněni 

proti ženám 7 %, ženy jsou platově znevýhodněny oproti mužům 77 % a v platovém 

ohodnocení žen na trhu práce ve srovnání s muži není podstatný rozdíl 16 %.  

Z celkového počtu 100 mužů odpovědělo: muži jsou platově znevýhodněni proti ženám  

8 %, ženy jsou platově znevýhodněny oproti mužům 56 % a v platovém ohodnocení žen na 

trhu práce ve srovnání s muži není podstatný rozdíl 36 %. 

 

Graf 6  Názory respondentů na platové ohodnocení žen na trhu práce  
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Otázka č. 11 Srovnáte-li ve Vašem zaměstnání výdělek žen a mužů na stejné pozici, 

mají lepší ohodnocení: 

Z celkového počtu 100 žen odpovědělo: rozhodně muži 16 %, spíše muži 28 %, spíše ženy 

0 %, rozhodně ženy 1 % a že platové ohodnocení nezáleží na pohlaví 55 %. 

Z celkového počtu 100 mužů odpovědělo: rozhodně muži 10 %, spíše muži 40 %, spíše 

ženy 0 %, rozhodně ženy 1 % a platové ohodnocení nezáleží na pohlaví 49 %. 

 

Graf 7  Názory respondentů na výdělek žen a mužů na stejné profesní pozici 
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Otázka č. 12 Co je podle Vás příčinou mzdových rozdílů mezi ženami a muži? 

Z celkového počtu 100 žen odpovědělo: muži mají vyšší intelektové schopnosti než ženy  

2 %, ženy mají nižší vzdělání než muži 1 %, muži jsou živiteli rodin 23 %, muži mají větší 

fyzickou sílu než ženy 11 %, muži věnují zaměstnání více času než ženy 20 %, muži jsou 

flexibilnější než ženy 29 %, mezi ženami a muži nejsou podstatné mzdové rozdíly 9 %  

a 5 % jiné (např. historické předsudky a stereotypy). 

Z celkového počtu 100 mužů odpovědělo: muži mají vyšší intelektové schopnosti než ženy 

2 %, ženy mají nižší vzdělání než muži 1 %, muži jsou živiteli rodin 32 %, muži mají větší 

fyzickou sílu než ženy 15 %, muži věnují zaměstnání více času než ženy 16 %, muži jsou 

flexibilnější než ženy 13 %, mezi ženami a muži nejsou podstatné mzdové rozdíly 11 %  

a 9 % jiné (např. historické nastavení společnosti, stereotypy). 
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Graf 8  Názory respondentů na příčiny mzdových rozdílů mezi ženami a muži 
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H2 Muži jsou více zastoupeni ve vedoucích pozicích, než ženy. Tato hypotéza je 

v dotazníku zastoupena otázkami č. 6, 13 a 14. 

 

Otázka č. 6: Zastáváte ve Vašem zaměstnání řídící pozici? 

Z celkového počtu 200 respondentů odpovědělo: ano 28,5 %, z toho 19 % žen a 38 % 

mužů, ne 71,5 %, z toho 81 % žen a 62 % mužů. 

 

Tab. 3  Počet respondentů podle pohlaví a vzdělání zastávající vedoucí pozice 

Ženy ve vedoucích 

pozicích 
18-24 25-34 35-44 45-54 55 a více Celkem 

% 

Základní 0 0 0 0 0 0 0 % 

Střední nematuritní 0 1 1 2 0 4 4 % 

Střední maturitní 0 1 1 2 2 6 6 % 

Vyšší odborné 0 1 0 1 0 2 2 % 

Vysokoškolské 0 2 2 2 1 7 7 % 

Celkem 0 5 4 7 3 19 19 % 
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Muži ve vedoucích 

pozicích 
18-24 25-34 35-44 45-54 55 a více Celkem % 

Základní 0 0 0 1 0 1 1 % 

Střední nematuritní 0 0 5 2 1 8 8 % 

Střední maturitní 2 2 6 2 5 17 17 % 

Vyšší odborné 0 0 0 0 0 0 0 % 

Vysokoškolské 0 2 4 3 3 12 12 % 

Celkem 2 4 15 8 9 38 38 % 

  

Otázka č. 13: Které z pohlaví má dle Vašeho názoru lepší možnost získat vedoucí 

pozici? 

Z celkového počtu 100 žen odpovědělo: rozhodně muži 16 %, spíše muži 50 %, spíše ženy 

0 %, rozhodně ženy 1 % a pohlaví nemá vliv na získání a výkon vedoucí pozice 33 %. 

Z celkového počtu 100 mužů odpovědělo: rozhodně muži 13 %, spíše muži 47 %, spíše 

ženy 1 %,  rozhodně ženy 1 % a pohlaví nemá vliv na získání a výkon vedoucí pozice  

38 %. 

 

Tab. 4  Vliv pohlaví na získání vedoucí pozice 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Směrodatná 
odchylka Vedoucí pozice 

Ženy Muži Ženy Muži 

Celkem 
ž+m % 

Ženy Muži 

Rozhodně muži 16 13 16 % 13 % 29 15 % 16 13 

Spíše muži 50 47 50 % 47 % 97 49 % 50 47 

Spíše ženy 0 1 0 % 1 % 1 1 % 0 1 

Rozhodně ženy 1 1 1 % 1 % 2 1 % 1 1 

Pohlaví nemá 
vliv na získání 
vedoucí pozice 

33 38 33 % 38 % 71 36 % 33 38 

Celkem 100 100 100 % 100 % 200 100 % 19,21 19,10 
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Otázka č. 14: Myslíte si, že jsou ženy ve vedoucích pozicích ohodnoceny za stejně 

vykonanou práci stejně jako muži ve vedoucích pozicích? 

Z celkového počtu 100 žen odpovědělo: rozhodně ano 3 %, spíše ano 30 %, nevím 23 %, 

spíše ne 36 % a rozhodně 8 %. 

Z celkového počtu 100 mužů odpovědělo: rozhodně ano 13 %, spíše ano 39 %, nevím  

23 %, spíše ne 21 % a rozhodně ne 4 %. 

 

Graf 9  Výkon stejné práce ve vedoucí pozici ve vztahu k pohlaví 
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H3 Matky s dětmi mají na trhu práce horší uplatnění, než svobodné a bezdětné ženy. K této 

hypotéze patří v dotazníku otázky č. 15, 16 a 17. 

 

Otázka č. 15: Ovlivňuje dle Vašeho názoru uplatnění žen na trhu práce to, že mají 

děti? 

Z celkového počtu 100 žen odpovědělo: rozhodně ano 47 %, spíše ano 44 %, nevím 1 %, 

spíše ne 6 % a rozhodně ne 2 %. 

Z celkového počtu 100 mužů odpovědělo: rozhodně ano 29 %, spíše ano 45 %, nevím  

14 %, spíše ne 11 % a rozhodně ne 1 %. 
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Tab. 5  Názor respondentů na uplatnění žen s dětmi na trhu práce  

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Směrodatná 
odchylka Trh práce a 

děti 
Ženy Muži Ženy Muži 

Celkem 
ž+m % 

Ženy Muži 
Rozhodně 

ano 
47 29 47 % 29 % 76 38 % 47 29 

Spíše ano 
44 45 44 % 45 % 89 45 % 44 45 

Nevím 
1 14 1 % 14 % 15 8 % 1 14 

Spíše ne 
6 11 6 % 11 % 17 9 % 6 11 

Rozhodně ne 
2 1 2 % 1 %  3 2 % 2 1 

Celkem 
100 100 100 % 100 % 200 100 % 20,91 15,39 

 

 

Otázka č. 16: Mají ženy s dětmi stejnou možnost získat práci jako bezdětné ženy? 

Z celkového počtu 100 žen odpovědělo: rozhodně ano 3 %, spíše ano 16 %, nevím 5 %, 

spíše ne 57 % a rozhodně ne 19 %. 

Z celkového počtu 100 mužů odpovědělo: rozhodně ano 6 %, spíše ano 13 %, nevím 11 %, 

spíše ne 60 % a rozhodně ne 10 %. 

 

Graf 10 Stejná možnost uplatnění na trhu práce jak pro ženy s dětmi, tak pro bezdětné ženy 
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Otázka č. 17: Mají svobodné ženy stejné šance na postup v zaměstnání jako ženy 

s dětmi? 

Z celkového počtu 100 žen odpovědělo: rozhodně ano 24 %, spíše ano 42 %, nevím 12 %, 

spíše ne 15 % a rozhodně ne 7 %. 

Z celkového počtu 100 mužů odpovědělo: rozhodně ano 30 %, spíše ano 23 %, nevím  

14 %, spíše ne 27 % a rozhodně ne 6 %. 

 

Tab. 6  Rovné příležitosti na postup v zaměstnání 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Směrodatná 
odchylka Postup v 

zaměstnání  Ženy Muži Ženy Muži 

Celkem 
m+ž % 

Ženy Muži 

Rozhodně ano 24 30 24 % 30 % 54 27 % 24 30 

Spíše ano 42 23 42 % 23 % 65 33 % 42 23 

Nevím 12 14 12 % 14 % 26 13 % 12 14 

Spíše ne 15 27 15 % 27 % 42 21 % 15 27 

Rozhodně ne 7 6 7 % 6 % 13 7 % 7 6 

Celkem 100 100 100 % 100 % 200 100 % 12,31 8,83 

 

 

H4 Zodpovědnost za péči o domácnost a děti nesou spíše ženy než muži. K této hypotéze 

se vztahují otázky č. 18, 19 a 20. 

 

Otázka č. 18: Myslíte si, že jsou muži schopni postarat se o své děti stejně jako ženy? 

Z celkového počtu 100 žen odpovědělo: rozhodně ano 12 %, spíše ano 44 %, nevím 7 %, 

spíše ne 30 % a rozhodně ne 7 %. 

Z celkového počtu 100 mužů odpovědělo: rozhodně ano 29 %, spíše ano 42 %, nevím 3 %, 

spíše ne 22 % a rozhodně ne 4 %. 
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Graf 11  Názor respondentů na to, zda jsou muži schopni postarat se o své děti 
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Otázka č. 19: Je podíl otců na každodenní péči o nezletilé děti dostatečný? 

Z celkového počtu 100 žen odpovědělo: rozhodně ano 1 %, spíše ano 21 %, nevím 18 %, 

spíše ne 52 % a rozhodně ne 8 %. 

Z celkového počtu 100 mužů odpovědělo: rozhodně ano 9 %, spíše ano 28 %, nevím 19 %, 

spíše ne 33 % a rozhodně ne 11 %.  

 

Tab. 7  Názor respondentů na podíl otců na každodenní péči o nezletilé děti 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Směrodatná 
odchylka Podíl otců na 

péči 
Ženy Muži Ženy Muži 

Celkem 
ž+m % 

Ženy Muži 

Rozhodně ano 1 9 1 % 9 % 10 5 % 1 9 

Spíše ano 21 28 21 % 28 % 49 25 % 21 28 

Nevím 18 19 18 % 19 % 37 19 % 18 19 

Spíše ne 52 33 52 % 33 % 85 43 % 52 33 

Rozhodně ne 8 11 8 % 11 % 19 10 % 8 11 

Celkem 100 100 100 % 100 % 200 100 % 17,52 9,34 
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Otázka č. 20: Je podle Vás péče o domácnost a děti především posláním žen? 

Z celkového počtu 100 žen odpovědělo: rozhodně ano 14 %, spíše ano 63 %, nevím 3 %, 

spíše ne 5 % a rozhodně ne 15 %. 

Z celkového počtu 100 mužů odpovědělo: rozhodně ano 15 %, spíše ano 56 %, nevím 1 %, 

spíše ne 17 % a rozhodně ne 11 %. 

 

Tab. 8  Názor respondentů na péči o domácnost a děti 

Ženy 18-24 25-34 35-44 45-54 55 a více Celkem % 

Rozhodně 

ano 0 4 4 6 0 14 14 % 

Spíše ano 4 16 17 17 8 62 62 % 

Nevím 0 1 1 1 0 3 3 % 

Spíše ne 1 1 1 1 2 6 6 % 

Rozhodně ne 1 7 4 2 1 15 15 % 

Celkem 6 29 27 27 11 100 100 % 

 

Muži 18-24 25-34 35-44 45-54 55 a více Celkem  % 

Rozhodně 

ano 2 2 6 1 4 15 15 % 

Spíše ano 5 12 14 12 13 56 56 % 

Nevím 1 0 0 0 0 1 1 % 

Spíše ne 3 4 5 1 4 17 17 % 

Rozhodně ne 0 3 5 1 2 11 11 % 

Celkem 11 21 30 15 23 100 100 % 
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HH Muži a ženy mají na trhu práce nerovné postavení. V dotazníku se k této hypotéze 

vztahují otázky č. 7, 8, 9 a 21. 

 

Otázka č. 7: Vnímáte na trhu práce rozdíly mezi muži a ženami? 

Z celkového počtu 100 žen odpovědělo: ano 76 %, ne 18 % a nevím 6 %. Z celkového 

počtu 100 mužů odpovědělo: ano 60 %, ne 28 % a 12 % nevím. 

 

Graf 12  Názor respondentů na rozdíly mezi muži a ženami na pracovním trhu 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Po
če

t r
es

po
nd

en
tů

Ano Ne Nevím

Názor respondentů

Ženy Muži
 

 

Otázka č. 8: Považujete některou z uvedených skupin na trhu práce za více 

znevýhodněnou než jiné? 

U této otázky mohli respondenti zvolit i více odpovědí. Maximální počet odpovědí byl 

však tři. Z celkového počtu 100 žen odpovědělo: lidé se základním vzděláním 28 %, 

absolventi středních škol 11 %, absolventi vysokých škol 9 %, ženy po mateřské  

a rodičovské dovolené 42 %, ženy s dětmi v předškolním věku 37 %, ženy samoživitelky 

23 %, ženy staršího věku 50 %, muži staršího věku 29 %, lidé zdravotně handicapovaní  

40 % a 0 % jiné. 

Z celkového počtu 100 mužů odpovědělo: lidé se základním vzděláním 28 %, absolventi 

středních škol 7 % stejně jako absolventi vysokých škol, ženy po mateřské a rodičovské 

dovolené 18 %, ženy s dětmi v předškolním věku 27 %, ženy samoživitelky 18 %, ženy 

staršího věku 46 %, muži staršího věku 52 %, lidé zdravotně handicapovaní 39 % a jiné 

(všichni starší 50 let a absolventi bez praxe) 2 %. 
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Graf 13  Názor respondentů na znevýhodněné skupiny osob na trhu práce 
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Otázka č. 9: Jsou dle Vašeho názoru podmínky na trhu práce pro muže a ženy 

rovnocenné? 

Z celkového počtu 100 žen odpovědělo: rozhodně ano 2 %, spíše ano 19 %, nevím 7 %, 

spíše ne 50 % a rozhodně ne 22 %. 

Z celkového počtu 100 mužů odpovědělo: rozhodně ano 5 %, spíše ano 23 %, nevím 13 %, 

spíše ne 49 % a rozhodně ne 10 %. 

 

Tab. 9  Názory žen a mužů na podmínky na trhu práce podle věku 

Ženy 18-24 25-34 35-44 45-54 55 a více Celkem % 

Rozhodně 

ano 
0 0 1 1 0 2 2 % 

Spíše ano 2 7 4 5 2 20 20 % 

Nevím 1 1 0 3 2 7 7 % 

Spíše ne 2 12 17 11 7 49 49 % 

Rozhodně ne 1 9 5 7 0 22 22 % 

Celkem 6 29 27 27 11 100 100 % 
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Muži 18-24 25-34 35-44 45-54 55 a více Celkem % 

Rozhodně 

ano 
1 3 1 0 0 5 5 % 

Spíše ano 4 4 7 1 7 23 23 % 

Nevím 2 4 3 1 3 13 13 % 

Spíše ne 4 7 16 11 11 49 49 % 

Rozhodně ne 0 3 3 2 2 10 10 % 

Celkem 11 21 30 15 23 100 100 % 

 

Otázka č. 21: Byl/a jste někdy znevýhodněn/a v zaměstnání např. na základě pohlaví, 

rodinného stavu či jiných faktorů? 

Z celkového počtu 100 žen odpovědělo: ano 23 %, ne 55 % a nejsem si toho vědoma 22 %. 

Z celkového počtu 100 mužů odpovědělo: ano 15 %, ne 57 % a nejsem si toho vědom  

28 %. 

 

Tab. 10  Osobní zkušenost respondentů se znevýhodněním v zaměstnání 

Ženy 18-24 25-34 35-44 45-54 55 a více Celkem  % 

Ano 2 8 5 7 1 23 23 % 

Ne 2 15 17 15 5 54 54 % 

Nejsem si toho 

vědoma 
2 6 5 5 5 23 23 % 

Celkem 6 29 27 27 11 100 100 % 
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Muži 18-24 25-34 35-44 45-54 55 a více Celkem % 

Ano 2 2 7 3 1 15 15 % 

Ne 6 14 12 9 16 57 57 % 

Nejsem si toho 

vědom 
2 6 11 3 6 28 28 % 

Celkem 10 22 30 15 23 100 100 % 

 

 

Graf 14  Vlastní zkušenost respondentů se znevýhodněním v zaměstnání 
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Otázka č. 22: Pokuste se odhadnout, na které příčce v žebříčku hodnocení 

rovnoprávnosti žen ve společnosti stojí, v pořadí 142 zemí, Česká republika: 

Tato otázka nenabízela žádné možnosti a každý z respondentů mohl do vyznačeného 

políčka uvést jakékoliv číslo dle svého uvážení. Shodně obě pohlaví uvedla stejný počet 

čísel a to 57, ale složení těchto čísel už se odlišovala. Česká republika je v žebříčku 

hodnocení rovnoprávnosti žen na 96 místě, což není úplně příznivé a dle uvedených typů si 

myslím, že si to někteří ani neuvědomují. Ženy v průměru uvedly 62 příčku v tomto 

žebříčku a 5 z nich správně odhadlo 96 místo. Muži v průměru typovali 56 místo a 96 

místo uvedl pouze 1. 
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5 INTERPRETACE A SHRNUTÍ VÝZKUMU  

Výzkum byl zaměřen na zjišťování postojů respondentů na postavení žen na trhu práce. 

V teoretické části jsem se zabývala problematikou rovnosti žen a mužů na trhu práce, 

propojením rodinného a pracovního života a otázkou diskriminace a nezvýhodňování na 

pracovním trhu. Čerpala jsem z odborné literatury, která se touto tématikou zabývá. Na 

základě předchozích informací se v praktické části věnuji vlastnímu výzkumu, jehož 

účelem je potvrdit nebo vyvrátit hlavní výzkumnou hypotézu: Muži a ženy mají na trhu 

práce nerovné postavení.  

 

Hypotéza č. 1 

Ženy jsou častěji za stejnou práci hodnoceny níže, než muži. 

Hypotéza se ve výzkumu potvrdila. Obě pohlaví se shodla na tom, že ve srovnání s muži 

jsou ženy na trhu práce v naší společnosti platově znevýhodněny. Obě pohlaví shodně 

uvedla, že výdělky žen a mužů na stejné pozici v jejich zaměstnání sice primárně nesouvisí 

s pohlavím, ale pokud by to záleželo na pohlaví, tak lepší ohodnocení dle jejich názorů 

mají spíše muži. Shodně to uvádí dotazované ženy i muži. V příčinách mzdových rozdílů 

už se názory respondentů rozcházejí. Ženy za nejčastější příčinu považují flexibilitu mužů. 

Tento názor může souviset s faktem, že žena je v první řadě vnímána jako matka  

a pečovatelka, což významným způsobem ovlivňuje její působení na trhu práce. Ženy tak 

velmi často řeší otázku jak skloubit rodinu a práci. Muži připisují vyšší ohodnocení tomu, 

že jsou bráni jako živitelé rodin. Oba názory pramení ze stereotypního nastavení 

společnosti, kdy v tradiční rodině byl muž hlavním živitelem rodiny a žena byla 

v domácnosti a pečovala o děti. Moderní společnost je nastavena na jiných hodnotách a tak 

se tady mísí na jedné straně vžité stereotypy a na straně druhé požadavky moderní 

společnosti.          

 

Hypotéza č. 2 

Muži jsou více zastoupeni ve vedoucích pozicích, než ženy. 

Hypotéza se ve výzkumu potvrdila. Dle mínění respondentů možnost získat vedoucí 

pozici mají spíše muži, a to si myslí obě pohlaví, u žen je to polovina a u mužů jde také 

bezmála o polovinu. Druhou nejčastěji označovanou odpovědí bylo, že pohlaví nemá vliv 
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na získání a výkon vedoucí pozice. Tento fakt může souviset s tím, že se dnes klade velký 

důraz na vzdělání, čímž odpadá nedostatečná kvalifikace na požadovaná místa, ale také to 

může souviset s hodnotami a předpoklady každého člověka. Protože ne každý z nás je 

rozený „vůdce“, ale každý by měl mít rovné příležitosti. Názor na možnost lepšího 

uplatnění žen ve vedoucích pozicích byl v obou případech mizivý. Muži v mém výzkumu 

na vedoucích pozicích převažují. Jde skoro o dvacetiprocentní převýšení. Jednou 

z možností, jak zpracovávat data ve výzkumu je také směrodatná odchylka. Směrodatná 

odchylka je druhá odmocnina z rozptylu. „Rozptyl je aritmetický průměr čtverců odchylek 

od aritmetického průměru“ (Chráska 2007, s. 52). Jde tedy o variabilitu sledovaného 

souboru. Pro zajímavost je v tomto případě směrodatná odchylka u žen 19,21 a u mužů 

19,10. V tomto případě jsou tedy rozdíly minimální. Co se týče ohodnocení za stejně 

vykonanou práci, se ženy cítí oproti mužům spíše podhodnoceny. Muži naopak považují 

ohodnocení za stejně vykonanou práci spíše shodnou. Tady můžeme vidět jistý náznak 

nerovnosti, o kterém v celém mém výzkumu jde. Platové podmínky mužů a žen jsou na 

trhu práce odlišné v neprospěch žen a muži jsou více zastoupeni ve vedoucích pozicích. 

Jisté kroky pro napravení této situace už společnost udělala, ale bez zapojení všech složek 

jako zaměstnavatele, státu, ale i rodiny to nepůjde. 

 

Hypotéza č. 3 

Matky s dětmi mají na trhu práce horší uplatnění, než svobodné a bezdětné ženy. 

Tato hypotéza se v mém výzkumu opět potvrdila. Na trhu práce jsou určité rozdíly mezi 

bezdětnými ženami a matkami s dětmi. Tento názor sdílí obě dotazovaná pohlaví, u žen 

převažuje názor rozhodně ano a u mužů spíše ano. Co se týče stejné možnosti pro ženy 

s dětmi a bezdětné ženy získat práci, obě pohlaví uvádí, že spíše tady stejná možnost není. 

V otázce na postup žen s dětmi a bezdětných žen se názory respondentů rozcházejí. 

Zatímco ženy uvádí, že tady rozhodně jsou stejné šance na postup, u mužů tak jednoznačná 

odpověď není. 30 % odpovědělo, že ženy s dětmi i bez nich mají rozhodně stejné šance na 

postup v zaměstnání, ale 27 % si to spíše nemyslí. Na základě výše uvedeného by se tedy 

dalo říci, že ženy s dětmi na trhu práce cítí určitou nevýhodu.  
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Hypotéza č. 4 

Zodpovědnost za péči o domácnost a děti nesou spíše ženy než muži. 

Hypotéza se v tomto případě potvrdila. Jak muži, tak ženy si myslí, že jsou sice muži 

schopni postarat se o své děti stejně jako ženy, ale podíl otců na každodenní péči  

o nezletilé děti už je podle názorů obou pohlaví spíše nedostatečný. I když muži jako 

druhou nejvíce označovanou odpověď vybrali spíše ano. V tomto případě také záleží na 

tom, zda muži opravdu odpovídali dle vlastních zkušeností, nebo jen podle svého úsudku. 

Muži během narození dítěte a pak po dobu mateřské a rodičovské dovolené chodí do 

zaměstnání a ženy jsou ty, které se starají o děti a domácnost. Podíl otců na rodičovské 

dovolené se sice zvyšuje, ale pořád je to ve srovnání se ženami mizivé procento. Možným 

důvodem a také to vyplývá z mého výzkumu je, že muži považují péči o domácnost a děti 

spíše posláním žen. S tímto názorem se ztotožňují i samy ženy a jde více jak o polovinu 

dotazovaných. Tento názor vychází z tradičního nastavení společnosti a je v ní silně 

zakořeň, ale s nástupem „nové generace“ se postupně názory a postoje mění. V budoucnu 

se můžeme dočkat toho, že vidina mužů na mateřské či rodičovské dovolené bude běžnou 

realitou. V tomto případě je směrodatná odchylka vztahující se k otázce podílu otců na 

každodenní péči o děti u žen 17,52 a u mužů 9,34. Můžeme tedy pozorovat, že mezi názory 

respondentů jsou značně rozdíly. 

 

Hlavní hypotéza  

Muži a ženy mají na trhu práce nerovné postavení. 

I tato hypotéza se v mém výzkumu potvrdila. Jak muži, tak i ženy vnímají na trhu práce 

rozdíly. Podle názorů respondentů obou pohlaví spíše nejsou na trhu práce podmínky pro 

muže a ženy rovnocenné. Respondenti vnímají na trhu práce určité rozdíly, které ale 

neplynou z osobní zkušenosti se znevýhodněním na trhu práce. Ženy považují na 

pracovním trhu nejvíce znevýhodněny ženy staršího věku, potom ženy po mateřské  

a rodičovské dovolené a jako třetí skupinu označily osoby zdravotně handicapované. Muži 

označili za nejvíce znevýhodněné muže staršího věku, dále ženy staršího věku a osoby 

zdravotně handicapované. Z výše uvedeného vyplývá, že na trhu práce jsou rozdíly mezi 

muži a ženami, které sice souvisí s pohlavím, ale jsou i jiné faktory, které vedou  

k nerovnostem.  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o. 63 

 

6 DISKUSE  

Cílem bakalářské práce bylo potvrdit nebo vyvrátit hypotézy vztahující se k nerovnostem 

na trhu práce mezi muži a ženami. V první hypotéze se domnívám, že ženy jsou častěji za 

stejnou práci hodnoceny níže, než muži. Tato hypotéza se potvrdila. Dotazované ženy se 

cítí být platově znevýhodňovány oproti mužům a důvod vidí ve flexibilitě mužů. 

Dotazovaní muži za odlišnosti v platovém ohodnocení považují to, že jsou živiteli rodin. 

V tradičním pojetí rodiny byl muž skutečně brán jako hlavní živitel, ale společnost se 

vyvíjí a dochází ke změnám i co se týče rodiny. Ženy si dokázaly vydobýt rovnocenné 

postavení ve společnosti jako muži, s čímž souvisí i jejich zapojení na trhu práce, ale stále 

nejsou jejich podmínky srovnatelné. V dnešní době už se ženy také podílí na finančním 

zabezpečení rodiny společně s muži. Kromě toho, ale na nich stále zůstává starost o děti  

a rodinu, či jiné členy rodiny, což jim většinou neumožňuje věnovat zaměstnání tolik času 

jako mužům. Větší podíl zapojení otců na péči o děti by mohl přispět ke zlepšení budování 

kariéry žen, protože ve většině případů jsou muži schopni postarat se o své děti, ale ve 

společnosti je to stále považováno za práci ženy a možná tento přetrvávající stereotyp 

„brání“ mužům více se zapojit do dění v rodině. 

V další hypotéze předpokládám, že muži jsou více zastoupeni ve vedoucích pozicích, než 

ženy. I tato hypotéza se potvrdila. Obě dotazovaná pohlaví si shodně myslí, že větší šanci 

na uplatnění ve vedoucích pozicích mají spíše muži, což dokládá i to, že v mém výzkumu 

na vedoucích postech převažují muži a to bez mála o dvacet procent. Z průzkumu 

veřejného mínění o postavení žen na trhu práce Křížkové, Haškové (2003) vyplývá, že 

respondenti označili muže za ty, kteří mají lepší možnost získat vedoucí místo, jde  

o 60 % (www.mpsv.cz). V mém výzkumu respondenti označili také spíše muže  

a myslí si to 50 % žen a 47 % mužů. Respondentky v mém výzkumu se cítí za stejně 

vykonanou práci podhodnoceny, za to muži považují ohodnocení za spíše shodné.  

Dále předpokládám, že matky s dětmi mají na trhu práce horší uplatnění než svobodné  

a bezdětné ženy. Tato domněnka se také potvrdila. Dotazované ženy považují ženy s dětmi 

na trhu práce za více ohrožené oproti svobodným a bezdětným ženám. K tomuto názoru se 

přiklánějí i dotazovaní muži, ale jejich názor není tak jednoznačný. 30 % uvádí, že jsou zde 

stejné šance na postup, ale 27 % si to spíše nemyslí. Jde o celkem zanedbatelné rozlišení 

v postojích respondentů, možná by bylo zajímavé zjistit, co je k takovému názoru vedlo.  

http://www.mpsv.cz/
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Ve čtvrté hypotéze vyslovuji domněnku, že zodpovědnost za péči o domácnost a děti nesou 

spíše ženy, než muži. Tento předpoklad se také potvrdil. Muži i ženy z mého výzkumu 

shodně uvádějí, že muži jsou schopni postarat se o své děti, ale každodenní podíl na péči 

už je spíše nedostatečný a péče o děti a domácnost je spíše posláním žen, což vychází ze 

stereotypního uvažování společnosti a vede to k rozdílům mezi muži a ženami. Přispívá  

k tomu také fakt, že ve většině článků zaměřených na téma sladění péče o děti  

a zaměstnání už samotné názvy napovídají, komu je tento úkol přisouzen.  

Z předchozích vedlejších hypotéz mi vyplynula odpověď na hypotézu hlavní: muži a ženy 

mají na trhu práce nerovné postavení a jak se z výše uvedeného ukazuje, tato hypotéza se 

také potvrdila. Dotazované ženy i dotazovaní muži vnímají na trhu práce rozdíly  

a nerovnosti, i přesto, že většina z nich nemá osobní zkušenost s diskriminací. Podobné 

výsledky vyplývají i z bakalářské práce Aleny Klimešové z roku 2013, kdy 40,3 % 

respondentů odpovědělo, že spíše nesouhlasí s tvrzením, že muži a ženy mají na trhu práce 

rovné postavení a 51,6 % respondentů uvedlo, že v průběhu života nebylo diskriminováno 

nebo jakkoliv znevýhodněno. V mém výzkumu jde o 50 % žen a 49 % mužů, kteří 

považují podmínky na trhu práce za spíše nerovnocenné a s diskriminací se nesetkalo 55 % 

žen a 57 % mužů. Účastnice výzkumu, jako skupiny osob, které mohou mít problémy na 

trhu práce, považují ženy staršího věku, ženy po mateřské a rodičovské dovolené a osoby 

se zdravotním znevýhodněním. Respondenti pokládají za znevýhodněné skupiny na 

pracovním trhu muže staršího věku, ženy staršího věku a na třetím místě také osoby 

zdravotně handicapované. Průzkum veřejného mínění Křížkové, Haškové (2003) zaměřený 

na nerovnosti žen na trhu práce také zkoumal postoje žen a mužů ohledně znevýhodněných 

skupin osob na trhu práce. Mezi skupiny znevýhodněných osob zařadilo 61 % respondentů 

průzkumu ženy staršího věku, 54 % ženy po mateřské dovolené a 57 % osoby zdravotně 

handicapované (www.mpsv.cz). V mém výzkumu, který je rozdělen podle pohlaví, se 

s výše uvedeným shodovaly pouze ženy. 50 % označilo ženy staršího věku, 42 % ženy po 

mateřské dovolené a 40 % osoby zdravotně handicapované. U mužů se názory odlišují, za 

znevýhodněné skupiny považuje 52 % respondentů muže staršího věku, 46 % ženy staršího 

věku a 39 % osoby zdravotně handicapované.  

Stanovené hypotézy se potvrdily a z mého výzkumu tedy vyplývá, že na trhu práce jsou 

rozdíly mezi muži a ženami, které sice souvisí s pohlavím, ale jsou i jiné faktory, které 

vedou k nerovnostem a jedním z těchto faktorů jsou mimo jiné i předsudky a stereotypy 

související s postoji společnosti k ženám obecně. Lze říci, že názory společnosti se 

http://www.mpsv.cz/
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postupem času začínají měnit, a to i díky vzrůstajícímu vlivu neziskových organizací, 

většímu počtu odborníků vystupujících v médiích, kteří se touto problematikou zabývají, 

vládním nařízením, ale také díky podílu výchovy a vzdělávání dětí, což přispívá ke změně 

nastavení hodnot ve společnosti, protože s genderovou rozdílností se setkáváme již od 

ranného dětství. Kromě rodiny se i škola podílí do značné míry na výchově dítěte a tím 

tedy i na genderové socializaci a utváření genderových a sociálních rolí, s čímž také dost 

často souvisí podpora a upevňování stereotypního chování. Sociální pedagogika se podílí 

na odstraňování stereotypního nastavení společnosti a využívá k tomu poznatků i z jiných 

oborů jako psychologie, sociologie, filozofie aj. a usiluje o to, aby byl jedinec vychováván 

podle toho jaké má vlastnosti a schopnosti a ne podle toho k jakému patří pohlaví. 

Jako možnou návaznost na moji práci bych viděla ve srovnávacím výzkumu zaměřeném na 

zjištění postojů propojení rodinného a pracovního života dotazovaných účastníků 

výzkumného šetření rozdělených do dvou věkově odlišných skupin. 

I když se mi podařilo získat, dovolím si říci celkem velký výzkumný vzorek respondentů, 

přesto se získané výsledky nedají zobecnit na celou populaci. Respondenti k vyplňování 

dotazníku přistupovali kladně a samotnou mě překvapilo, že se mi jich vyplněných vrátilo 

takové množství. Je tu možné riziko, že ne všechny odpovědi jsou zcela relevantní.  

U některých odpovědí mohli respondenti odpovídat podle přání a ne podle skutečnosti. 

Jako možný nedostatek vidím ve volbě zvolené metody výzkumu. Sice se mi podařilo 

získat názory většího počtu respondentů, ale metodou rozhovorů bych mohla získat hlubší 

vhled týkající se postojů respondentů a motivů, které je k takovým názorům vedly. 
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7 DOPORUČENÍ PRO PRAXI   

To, že jsou na trhu práce nerovnosti mezi muži a ženami je fakt, který se potvrdil i v mém 

výzkumu. Společnost se tento problém snaží řešit a můžeme říci, že se jí to i daří, ale 

přesto se najdou rozdíly, které jsou v neprospěch především žen. Ženy jsou ty, které mají 

nižší platy oproti mužům a jsou zastoupeny na méně významných funkčních pozicích. Co 

se týče otázky rodiny, jsou to zase ženy, které odcházejí na mateřskou a rodičovskou 

dovolenou a vzdávají se tak možnosti kariérního růstu. Na druhou stranu ne všechny ženy 

se chtějí stát manažerkami či ředitelkami velkých firem. Myslím si, že podstatné pro 

všechny ženy ale je, že chtějí mít srovnatelné podmínky a stejné možnosti jako muži.  

Buchtová, Šmajs a Boleloucký (2013) uvádějí, že zaměstnanost žen je jedním ze 

závažných celospolečenských problémů hlavně co se týče skloubení pracovní a mateřské 

povinnosti a tedy přiměřené společenské angažovanosti žen. Řada vyspělých evropských 

zemí hledá řešení v nabídkách zkrácených pracovních úvazků, zavádění pružné pracovní 

doby nebo v dostupné péči o děti. Jedním z možných opatření, které by mohlo přispět ke 

zlepšení situace žen na trhu práce, by mohlo být rozšíření sítě mateřských a rodinných 

center, která se zaměřují na pomoc pečujícím rodičům o děti nejen předškolního věku, ale 

také o děti mladší 3 let. 

Trh práce a rozdíly na něm do značné míry ovlivňují i zaměstnavatelé. Zaměstnavatelé 

jsou ti, kteří rozhodují nejen o přijímání osob na pracovní místa, ale také ti, kteří rozhodují 

o jejich platech či jiných odměnách. Myslím si, že v naší společnosti do jisté míry ještě 

stále přetrvávají u zaměstnavatelů, nejen při přijímaní zaměstnanců a zaměstnankyň na 

pracovní pozice, určité stereotypy, které vedou právě k nerovnostem na trhu práce.  

Možným řešením by mohlo být plošné zavádění již zmiňovaných částečných úvazků či 

pružné pracovní doby pro ženy i muže, ale také vytváření firemních školek pro děti 

zaměstnanců. Matky tak budou moci například dříve nastoupit do zaměstnání, což by 

přineslo zaměstnavatelům výhody v mnoha směrech, především však loajalitu, spokojenost   

a dobré vztahy se zaměstnanci. Větší zapojení zaměstnavatelů do kombinování rodinného  

a pracovního života svých zaměstnanců by tak mohlo vést z jejich strany k lepšímu 

respektování potřeb a požadavků zaměstnavatele a celkově k lepšímu fungování celé 

organizace. A díky pravidelnému monitorování potřeb zaměstnanců by se tak dalo 

dosáhnout větší stability pracovních sil, čímž by odpadla starost s financováním  
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a zaškolováním nových pracovníků a pracovnic a zvýšila by se tak produktivita práce, což 

by se projevilo na konkurenceschopnosti organizace na trhu práce.  

Stát by se měl i nadále v rámci politiky zaměstnanosti snažit prostřednictvím legislativy 

přispět k odstraňování genderové problematiky na trhu práce a také by se měl zabývat 

opatřeními vedoucími k odstraňování diskriminačního přístupu v zaměstnání, ale i mimo 

něj. Mohl by toho dosáhnout jednak prostřednictvím finanční podpory rodin s dětmi, pak 

také podílem na motivaci, nejen finanční, zaměstnavatelů na propojení rodinného  

a pracovního života zaměstnanců a rovněž by se mohl zapojit do zřizování a provozu 

mateřských škol a rodinných center.   
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ZÁVĚR 

Ve společnosti i na trhu práce dochází k dlouhodobým procesům různých změn, které se 

týkají také mužských a ženských rolí souvisejících mimo jiné i s genderem. Ženy a muže 

můžeme rozlišovat jednak podle biologických znaků, tedy pohlaví a pak také podle 

kulturních a sociálních vzorců chování, tedy podle genderu. Od narození jsou mužům  

i ženám připisovány různé vlastnosti, charakteristiky, dovednosti a určitá předurčení pro tu 

kterou práci. A právě předsudky a stereotypy jsou to, co vede k rozdílům ve společnosti. 

Jedním ze stereotypů ve společnosti je, že muži jsou živiteli rodin a ženy se starají o děti  

a domácnost. Takto nastavené role se ale postupně mění a ženy se tak dostávají do situace, 

kdy musí zvládat dvojí břímě a to jednak péči o rodinu a domácnost v podobě neplacené 

práce a pak právě placenou práci v zaměstnání. Jak jsme již řekli, společnost se vyvíjí, ale 

názory lidí se nemění a přetrvává tak mezi nimi stereotypní uvažování. Předurčenost žen 

k mateřství a péči o rodinu vyvolává ještě jeden fakt, a to že si ženy při volbě budoucího 

povolání většinou vybírají obory zaměřené na pomoc druhým jako například zdravotní 

sestry, učitelky či pečovatelky. Zatímco muži se zaměřují na technické obory. Takovéto 

rozdělení je na pracovním trhu označováno za segregaci trhu práce a přispívá 

k nerovnostem mezi muži a ženami. I když mají ženy stejné vzdělání i stejné předpoklady 

jako muži, přesto se potýkají s rozdíly v platovém ohodnocení a obsazování do vyšších 

pozic. To, že mají ženy oproti mužům nižší platy je jednak v moderní společnosti 

nepřijatelné a jednak to také můžeme mít nepříznivé dopady do budoucna. Konkrétně se to 

může projevit na důchodech těchto žen, kdy vzhledem k nízkým platům, by se tak mohly 

potýkat se sociální chudobou.  

Pro rovnocenné postavení mužů a žen na trhu práce je důležité rovnoměrné rozdělení péče 

o rodinu a domácnost mezi oba partnery, protože tradiční nastavení společnosti a moderní 

požadavky trhu práce se vylučují a vedou k nerovnostem na trhu práce. Na odstranění 

těchto rozdílů by se měli podílet také zaměstnavatelé například vytvářením firemních 

školek či nabídkou částečných pracovních úvazků pro zaměstnance pečující o malé děti. 

Ale rovněž i stát například zřizováním mateřských škol, kterých je v poslední době 

nedostatek nebo podporou, nejen finanční, zaměstnavatelů na propojení rodinného  

a pracovního života svých zaměstnanců.    
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V praktické části navazuji na poznatky uvedené v teoretické části za pomocí 

dotazníkového šetření, které pak byly dále vyhodnoceny a interpretovány. Z výsledků 

výzkumu vyplývá, že dotazované ženy i muži vnímají na trhu práce rozdíly jak v platovém 

ohodnocení, tak také v možnosti získat vedoucí pozice, ale jejich názory nepramení 

z osobní zkušenosti s diskriminací nebo znevýhodněním na pracovním trhu. Také 

z výzkumu vyplynulo, že obě pohlaví považují péči o domácnost a děti za poslání spíše 

žen. I když jsou v naší společnosti prováděny různé průzkumy, ze kterých vyplývá, že 

názory respondentů a respondentek se mění, skutečnost je jiná. Stereotypní uvažování 

spojené s očekáváním rolí muže a ženy ve společnosti stále přetrvává. Přesto k jistým 

změnám došlo a i když bude cesta nápravy ještě zdlouhavá, nakonec věřím, že se podaří 

dosáhnout srovnatelných podmínek nejen co se týče platového ohodnocení.  

Cílem mého výzkumu bylo zjistit, zda existují rozdíly mezi muži a ženami na trhu práce 

v České republice. Jak účastníci dotazníkového šetření vnímají postavení žen a mužů na 

trhu práce, jak posuzují otázku rovných příležitostí na pracovním trhu, zda se cítí být na 

trhu práce diskriminováni a co je k takovému názoru vede. Myslím si, že se mi stanovený 

cíl podařilo naplnit.   
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PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK 

 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Monika Pešová a jsem studentkou sociální pedagogiky na Fakultě humanitních 

studií Univerzity Tomáše Bati, Institutu mezioborových studií v Brně. Obracím se k Vám 

s prosbou o vyplňování dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na téma Postoje 

české společnosti k postavení žen na trhu práce. Dotazník je anonymní a získaná data 

budou využita pouze ke zmíněným výzkumným účelům. 

Za jeho vyplnění Vám předem děkuji.  

 

Přečtěte si prosím následující otázky a zaškrtnutím vyberte jednu, dle Vašeho názoru, 

možnou odpověď. 

 

1. Pohlaví 

□  Muž 

□  Žena 

 

2. Věková kategorie 

□  18−24 

□  25–34 

□  35–44 

□  45–54 

□  55 a více 

 

 

 

 



         

 

3. Rodinný stav 

□  Svobodný/á 

□  Ženatý/vdaná 

□  Rozvedený/á 

□  Vdovec/vdova 

 

4. Nejvyšší dokončené vzdělání 

□  Základní 

□  Střední nematuritní 

□  Střední maturitní 

□  Vyšší odborné 

□  Vysokoškolské 

 

5. Jaké je Vaše socioekonomické postavení? 

□  Zaměstnán/a na plný úvazek 

□  Zaměstnán/a na částečný úvazek 

□  OSVČ, živnostník 

□  Na mateřské či rodičovské dovolené 

□  V domácnosti 

□  Nezaměstnaný/á 

□  Student 

□  Jiné  

 

6. Zastáváte ve Vašem zaměstnání řídící pozici? 

□  Ano 

□  Ne 

 



         

 

7. Vnímáte na trhu práce rozdíly mezi muži a ženami? 

□  Ano 

□  Ne 

□  Nevím  

 

8. Považujete některou z uvedených skupin na trhu práce za více znevýhodněnou 

než jiné? (Vyberte nejvíce 3 možnosti.) 

□  Lidé se základním vzděláním 

□  Absolventi středních škol 

□  Absolventi vysokých škol 

□  Ženy po mateřské a rodičovské dovolené  

□  Ženy s dětmi v předškolním věku 

□  Ženy samoživitelky 

□  Ženy staršího věku  

□  Muži staršího věku 

□  Lidé zdravotně handicapovaní 

□  Jiné (napište jaké): 

  

9. Jsou podle Vašeho názoru podmínky na trhu práce pro muže a ženy 

rovnocenné? 

  □  Rozhodně ano 

□  Spíše ano 

□  Nevím 

□  Spíše ne 

□  Rozhodně ne 

  

 



         

 

10. Jaké je podle Vás platové ohodnocení žen na trhu práce ve srovnání s muži? 

□  Muži jsou platově znevýhodněni proti ženám 

□  Ženy jsou platově znevýhodněny oproti mužům  

□  V platovém ohodnocení žen na trhu práce ve srovnání s muži není podstatný  

     rozdíl 

      

11. Srovnáte-li ve Vašem zaměstnání výdělek žen a mužů na stejné pozici, mají 

lepší ohodnocení: 

□  Rozhodně muži 

□  Spíše muži 

□  Spíše ženy 

□  Rozhodně ženy 

□  Platové ohodnocení nezáleží na pohlaví  

 

12. Co je podle Vás příčinou mzdových rozdílů mezi ženami a muži?  

□  Muži mají vyšší intelektové schopnosti než ženy  

□  Ženy mají nižší vzdělání než muži 

 □  Muži jsou živiteli rodin 

□  Muži mají větší fyzickou sílu než ženy 

□  Muži věnují zaměstnání více času než ženy 

□  Muži jsou flexibilnější než ženy 

 □  Mezi ženami a muži nejsou podstatné mzdové rozdíly 

□  Jiné příčiny (napište prosím jaké):   

    

 

 

 



         

 

13. Které z pohlaví má dle Vašeho názoru lepší možnost získat vedoucí pozici? 

□  Rozhodně muži 

□  Spíše muži 

□  Spíše ženy 

□  Rozhodně ženy 

□  Pohlaví nemá vliv na získání a výkon vedoucí pozice 

 

14. Myslíte si, že jsou ženy ve vedoucích pozicích ohodnoceny za stejně vykonanou 

práci stejně jako muži ve vedoucích pozicích? 

□  Rozhodně ano 

□  Spíše ano 

□  Nevím 

□  Spíše ne 

□  Rozhodně ne 

  

15. Ovlivňuje dle Vašeho názoru uplatnění žen na trhu práce to, že mají děti? 

□  Rozhodně ano 

□  Spíše ano 

□  Nevím 

□  Spíše ne 

□  Rozhodně ne 

 

 

 

 

 

 



         

 

16. Mají ženy s dětmi stejnou možnost získat práci jako bezdětné ženy?  

□  Rozhodně ano 

□  Spíše ano 

□  Nevím 

□  Spíše ne 

□  Rozhodně ne 

 

17. Mají svobodné ženy stejné šance na postup v zaměstnání jako ženy s dětmi?  

□  Rozhodně ano 

□  Spíše ano 

□  Nevím 

□  Spíše ne 

□  Rozhodně ne 

 

18.  Myslíte si, že jsou muži schopni postarat se o své děti stejně jako ženy? 

□  Rozhodně ano 

□  Spíše ano 

□  Nevím 

□  Spíše ne 

□  Rozhodně ne 

 

19. Je podíl otců na každodenní péči o nezletilé děti dostatečný? 

□  Rozhodně ano 

□  Spíše ano 

□  Nevím 

□  Spíše ne 

□  Rozhodně ne 



         

 

20. Je podle Vás péče o domácnost a děti především posláním žen? 

□  Rozhodně ano 

□  Spíše ano 

□  Nevím 

□  Spíše ne 

□  Rozhodně ne 

 

21. Byl/a jste někdy znevýhodněn/a v zaměstnání např. na základě pohlaví, 

rodinného stavu či jiných faktorů? 

□  Ano 

□  Ne 

□  Nejsem si toho vědom/a 

 

22. Pokuste se odhadnout, na které příčce v žebříčku hodnocení rovnoprávnosti 

žen ve společnosti stojí, v pořadí 142 zemí, Česká republika: (vypište číslem) 

□     
 

 

 

 


