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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá genderovými nerovnostmi na českém trhu práce. Konkrétněji
se zaměřuje na ženy na manažerských pozicích a snaží se zjistit, z jaké konkrétní perspektivy
vidí danou problematiku. Výběr této specifické skupiny žen je proto, jelikož jsou to právě
ony, které si prošly celým kariérním procesem až na nejvyšší místa managementu ve firmách.
Důležitým dílčím cílem jsou související faktory, které mohou participování žen na trhu práce
ovlivnit. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. První část je teoretická a týká se
problematiky vertikální genderové segregace. Seznamuje čtenáře se základními pojmy,
podstatnými statistikami a dříve provedenými výzkumy na toto téma. Druhá část vytyčuje
základní a dílčí cíle bakalářské práce a s tím související výzkumné otázky. Třetí část se věnuje
metodologii a způsobu analýzy dat v této práci. Obsahuje také jednotlivé medailony
respondentek. Následuje poslední praktická část, která se věnuje konkrétním výsledkům a
zjištěním. Ta jsou interpretovaná v souvislosti s teoretickým ukotvením a rozšiřují také
předešlý výzkum provedený na toto téma.

Abstract
This bachelor thesis deals with gender inequalities in the Czech labour market. More
specifically, it focuses on women in managerial positions and tries to find out from what
perspective we should look at the issue. The choice of this specific group of women is as
follows because they are the ones who have gone through the entire career process to the
highest management positions. An important partial objective is the related factors that can
influence the participation of women in the labour market. The bachelor thesis is divided into
four parts. The first part is theoretical and concerns the issue of vertical gender segregation. It
introduces the basic concepts, substantial statistics, and previous research on the subject. The
second part outlines the basic and partial aims of the bachelor thesis and related research
questions. The third part deals with methodology and method of data analysis. It also contains
individual stories of respondents. This is the last practical part that focuses on specific results
and findings. These are interpreted in connection with the theoretical anchor and extend the
previous research on the subject.
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Úvod
Různé typy diskriminace, v mnoha oblastech života, jsou v dnešní době velmi citlivým
tématem. Všechny demokratické země se snaží co nejvíce zamezit tomu, aby byla určitá
skupina znevýhodňována jen kvůli tomu, že někdy i domněle, nese nějaké charakteristické
znaky. Diskriminace může mít mnoho podob a jejím základním dělením je na diskriminaci
přímou a nepřímou. Přímá diskriminace je velmi dobře rozpoznatelná a jedinci si přímo
uvědomují, že je s nimi zacházeno jiným způsobem než s ostatními. Naopak diskriminace
nepřímá je velmi těžko rozpoznatelná a jejím terčem jsou často větší skupiny se společným
rysem. Tyto skupiny skrytě znevýhodňuje například nějaký obecně přijatý předpis, který
navenek působí neutrálně. Diskriminace se projevuje v řadě oblastí – např. v přístupu
k rozhodovacím pozicím nebo na trhu práce, kdy je obecně znevýhodňována nějaká skupina,
kdy v tomto případě jí může být zamezeno participování na trhu práce. Kromě oblasti
můžeme sledovat i důvod diskriminace – tím může být věk, zdravotní hendikep, rasa nebo
pohlaví (kapitola 1.1.2). Tato bakalářská práce se zabývá diskriminací na trhu práce
z hlediska pohlaví. Téma jsem si vybrala právě díky mému zaměstnání v IT firmě, kde se
obecně nenachází mnoho žen, a ještě méně na manažerských pozicích. Mám tedy možnost se
dostat k ženám, které jsou jak na manažerské pozici, tak participují také v odvětví, kde ženy
celkově nejsou majoritní skupinou.
Práce je důležitou doménou života, která ovlivňuje i jeho kvalitu. Pokud je člověk
dlouhodobě nezaměstnán, může získat pocit méněcennosti a mnohdy je vyřazen ze
společnosti. Ženy jsou podstatnou součástí českého pracovního trhu, zaujímají zde důležité
místo. Najdou se však případy, kdy je ženám participování na trhu práce z určitých důvodů
znemožňováno. I přes snahu demokratických států a samozřejmě také České republiky,
zamezit tomuto rozdílnému zacházení, a to například přijetím tzv. antidiskriminačního
zákona, který se snaží svými předpisy předejít diskriminaci na trhu práce.
Ženy na manažerských pozicích jsou mnohými chápány jako ty, které se
s diskriminací na trhu práce setkat nemohly, jelikož jim kariérní postup zamezen nebyl.
Rozhodla jsem se tedy o zkoumání perspektivy právě těchto žen, protože jsou často
považovány za důkaz toho, že žádná diskriminace neexistuje. Mnoho prací a výzkumů se
orientuje na ohrožené a znevýhodněné skupiny na trhu práce (starší lidé, matky
samoživitelky, matky těsně po skončení mateřské dovolené, čerství absolventi), pouze hrstka
z nich se však orientuje na manažerské pozice. Právě zde, ve světě velké konkurence a

9

majoritně mužského prostředí, k nerovnostem také často dochází. Ze všech manažerských
pozic na trhu práce je zastává ze 30 % žena a ze 70 % muž [Eurostat 2017, online].
Svůj výzkum povedu v rámci České republiky, konkrétněji se s případovou studí
zaměřím pouze na Prahu, kde pracují všechny mé respondentky. Zejména budu zkoumat
jejich kariérní postup a úskalí s ním spojená. Zaměřím se převážně na to, zda se mé
respondentky setkaly s genderovými nerovnostmi na trhu práce, jakou měly konkrétní podobu
a jak je celkově vnímaly a řešily. Dalším důležitým bodem mého výzkumu je zjistit, jaké
konkrétní faktory spatřují mé respondentky jako důležité pro kariérní postup, a to jak v
obecné rovině, tak v konkrétním případě jejich manažerské pozice.
Cílem této práce je tedy zjistit, jaké genderové nerovnosti spatřují na trhu práce ženy
na manažerských pozicích obecně, s jakými se osobně setkaly a jaké faktory považují pro
kariérní postup přínosné a naopak.
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1 Problematika vertikální genderové segregace
1.1 Vymezení klíčových pojmů
1.1.1 Gender
Pojem gender pochází z latinského „genus“, což znamená nějaký typ a také z indoevropského
výrazu „genere“, což se dá přeložit jako generovat, nebo produkovat. V českém jazyce je
ustáleno slovo gender v nepřeloženém výrazu, jelikož neexistuje jeho doslovný překlad.
Obecně je gender chápán jako volný překlad rodu [Křížková 2007].
Samotná autorka Alena Křížková, která je mi pro tuto práci největší inspirací, ve své
knize uvádí, že narozením vzniká pohlaví, nikoliv však gender. Gender podle ní vzniká za
pomocí socializace a také zde hraje důležitou roli faktor výchovy. Během socializace jsme
učeni, jak se chová žena, jak se chová muž a jsou nám vštěpovány obecné vzorce chování pro
naše pohlaví. Během tohoto procesu následuje „uvědomění si existence odlišných skupin
pohlaví v rámci kterých jsou mužům a ženám připisovány odlišné role a také orientace na
odlišné hodnoty a pozice ve společnosti“ [Křížková 2007: 21].
Pojem gender byl do sociologie zaveden autorkou Annou Oakleyovou, která jej
použila ve své práci Pohlaví, gender a společnost [Oakley 2000]. Definice tohoto pojmu však
není ustálená a nedá se říct, že by byla jedna správná. Uvádím zde ale jednu konkrétní definici
od další autorky, která se mně osobně zdála nejvýstižnější:
„Gender je konstruktivní prvek sociálních vztahů založený na obecně vnímaných rozdílech
mezi pohlavími, současně je určující ve vztahu k moci“ –Joan W. Scott [J.W. Scott 1986:
1065-1066].

1.1.2 Diskriminace
Nerovnosti ve společnosti se mohou objevit z různých důvodů. Častými důvody diskriminace
jsou například rozdílná rasa, pohlaví, sexuální orientace, náboženství, věk atd. Má práce se
věnuje nerovnosti z důvodu pohlaví, tedy genderové nerovnosti. Rozdíl mezi pojmem pohlaví
a gender je, že pohlaví je chápáno biologicky, kdy je člověk buďto muž anebo žena. Gender je
naopak pojem, který popisuje nějaký sociální konstrukt, který je závislý na dané společnosti a
11

tím v jaké době a místě se tato společnost momentálně vyskytuje. S proměnou společnosti
byla dříve považována nějaká činnost jako typicky ženská a nějaká jako typicky mužská, je to
však vždy takto chápáno danou společností a není to tedy dáno biologicky. Rozdíly mezi
pohlavími jsou výsledkem lidské konstrukce a nejsou ničím konkrétním dané. Pokud je žena
na pracovišti diskriminována kvůli těhotenství nebo mateřství, tak je tento fakt považován za
diskriminaci z důvodu pohlaví [Maříková 2003].
o Diskriminace přímá
Obecně je diskriminace rozdělena na přímou a nepřímou, kdy přímá znamená nerovné
zacházení s jednou osobou vzhledem k ostatním, a to z důvodu určitého rysu. Tyto rysy
mohou být, jak jsem zmínila výše, například rasa, pohlaví, věk atd. Lidé, kteří jsou přímo
diskriminovaní, si většinou danou skutečnost plně uvědomují. Tato forma diskriminace je
dobře rozpoznatelná a většina jedinců si všimne, že je s nimi zacházeno jinak než s okolím
[Štěpánková 2007: 05-06].
o Diskriminace nepřímá
Druhým rozdělením je diskriminace nepřímá, která je na rozdíl od přímé velmi špatně
rozpoznatelná. Ovlivněné skupiny si ji mnohdy neuvědomují a na první pohled si jí
nevšimnou. Jde o znevýhodnění určité větší skupiny například žen, různých etnik a
národností, gayů a lesbiček atd., které znevýhodňuje nějaký obecně přijatý předpis nebo
ustanovení. To sice navenek působí neutrálně, ale ve skutečnosti je znevýhodňuje vůči jiné
skupině [Štěpánková 2007: 05-06].

1.1.3 Segregace na trhu práce
Segregace na trhu práce podle pohlaví se dělí na horizontální a vertikální. Horizontální neboli
oborová segregace poukazuje na rozdělení mužů a žen do různých oborů, kde v jednom
převažují muži a v jiném zase ženy. Jde například o IT management, kde najdeme spíše muže,
a naopak například ve službách převažují ženy. Data, která jsou ohledně této problematiky
aktuální pro Českou republiku, jsou uvedena v kapitole 1.3.2, kde jsou využita především
k reakci na teoretický podklad od autorky Hany Maříkové.
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Vertikální segregace se týká rozdělení trhu práce podle pozic a pohlaví. Jde převážně o
pozici zaměstnanců, konkrétněji jedinců na řídících pozicích, kde je největší rozdíl v poměru
pohlaví a muži zde zaujímají většího zastoupení než ženy [Genderstudies 2005, online].
Jednou z hlavních příčin, proč ženy nedosahují ve vertikální segregaci alespoň
podobných čísel jako muži, jsou konkrétní bariéry, které dokáží jejich kariérní postup
zabrzdit. Tyto bariéry jsou přítomny v tzv. skleněném stropu. Výraz skleněný strop označuje
neviditelné, a tudíž těžko rozeznatelné bariéry, které musí ženy na rozdíl od mužů překračovat
po cestě na vyšší pozici. Často se tak děje i přes to, že ženy mají podobné zkušenosti či
vzdělání. Přídavné jméno skleněný je zde proto, jelikož ženy na vyšší pozice dohlédnou (přes
sklo) a tudíž si jdou za svým cílem, avšak je bariéra zastaví a nepustí dále [Křížková 2001: 2].
Ve své práci bych ráda rozvedla důvody, proč tato bariéra postihuje právě ženy a jaké
konkrétní bariéry to mohou být na českém trhu práce podle mých respondentek.

1.2 Přehled statistik
1.2.1 Právní úprava / historie
V mezidobí let 1948-1989 nezaměstnanost žen dosahovala velmi nízkých čísel. V rámci
Evropy měly ženy v ČR nejvyšší zastoupení na trhu práce, jejich možnosti, platové
ohodnocení a kariérní postup však byl silně omezen. Jelikož byla v této době nezaměstnanost
považována za trestný čin, našlo se jen opravdu málo nezaměstnaných. Ženy měly výjimky
pouze v době mateřské dovolené, kterou tehdejší komunistický stát ženám vyplácel a reálně
se tedy i hodně žen objevovalo v domácnosti. Ženy měly také nárok na přídavky na děti a
volno potřebné k ošetřování nemocných dětí. Tehdejší rodinná politika byla velmi
pronatalitní, a tudíž se příspěvky odvíjely od počtu dětí, které žena měla. I díky dělbě rolí, kdy
pouze žena byla tou, kdo zůstával s dětmi doma, se o kariéře nedalo u žen příliš uvažovat.
Dosahovaly také nižších platů a celkově neměly možnosti se kariérně prosadit jako muži, i
když byly členkami strany [Hraba, McCutcheon, Večerník 1997: 407].
Významným dnem byl 4. červenec roku 1945, kdy bylo uzákoněno mzdové a
platové zrovnoprávnění žen. Toto uzákonění se týkalo případů, kdy ženy vykonávaly
stejnou práci jako muži. I přes to však platy žen dosahovaly v celkovém poměru nižší úrovně.
Převážně z důvodu, že byly ve většině případů nevyučené, a tudíž nemohly dosáhnout tak
vysokého postu jako muži [Heitlingerová, Trnková 1998: 25].
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Po pádu komunistického režimu se Česká republika stále držela v nejlepších číslech
v porovnání s ostatními státy Evropské unie (EU). Konkrétněji se tato čísla pohybovala mezi
4-5 % v mezidobí let 1994-1995 pro ženy a mezi 3-4 % pro muže. V Evropské unii se ve
stejných letech statistiky pohybovaly mezi 11-13% podílu nezaměstnaných žen a 8-10%
podílu nezaměstnaných mužů [Hašková, online].
Evropská unie se otázkám rovnosti mezi muži a ženami již dlouhou dobu věnuje a
důležitým mezníkem pro tuto problematiku se stala Amsterodamská smlouva z roku 1997,
která udává tuto rovnost mezi pohlavími mezi základní principy. Později, v roce 2000, byla
přijata Rámcová strategie Společenství pro rovnost žen a mužů, která vytyčila pět základních
cílů. Jejím pilířem je podpora, konkrétně v rovnosti v hospodářském životě, rovné účasti a
zastoupení, rovný přístup a plné využívání sociálních práv pro ženy a muže, rovnost pohlaví
v občanském životě a podpora změn genderových rolí a stereotypů [Suchomelová, Zajíčková
2006].
Klíčovým dnem je 1. září roku 2009, kdy do českého zákoníku práce vstoupil
v platnost zákon, který je pojmenován jako Antidiskriminační zákon. Tento zákon
pojednává o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před samotnou
diskriminací. Zákon mimo jiné také zakazuje zjišťování rodinné a osobní situace, což
znamená, že u pohovoru by neměly padnout otázky na téma počtu dětí, věku a rodinného
stavu [Zákon č. 198/2009 Sb, online].
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se s genderovou nerovností snaží nadále
bojovat, avšak ČR stále nedosahuje takových výsledků jako některé jiné státy EU. V roce
2016, ministryně Marksová uvedla, že má Česká republika v porovnání s ostatními státy EU
největší rozdíl v platech mezi muži a ženami. Toto tvrzení je v souladu s výsledky průzkumu
Eurostatu z roku 2015. ČR zaujímala druhé nejhorší místo v procentním rozdílu hodinové
mzdy mezi muži a ženami, a to konkrétně o průměrný rozdíl až 22.5 % v roce 2015 [Eurostat,
gender pay gap 2015, Figure 1, online].
MPSV proto v roce 2015 vyčlenilo na projekty podporující rovnost žen a mužů na trhu
práce 400 milionů korun v rámci Operačního programu Zaměstnanost [MPSV, online].
Do roku 2020 je také vydána stejnojmenná strategie – Strategie 2020 od MPSV, ve
které se nachází část s názvem Priorita 2: Podpora rovnosti žen a mužů na trhu práce. Ta se
věnuje převážně ženám ve věku 20-49 let, jelikož právě tato věková skupina je z důvodu
mateřství nejvíce ovlivněna podílem nezaměstnanosti. Mateřství se udává jako jedna
z hlavních příčin, proč jsou ženy diskriminovány na trhu práce a tento fakt je obecně
veřejností vnímán jako nevýhoda na trhu práce.
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V období transformace se pozice žen na trhu práce výrazně změnila. Její postavení se
zlepšilo a ženy mají nyní větší možnosti. Podle výzkumu Aleny Křížkové, ženy v období
transformace české společnosti po roce 89 převládaly v některých oborech, tudíž zde byla
stále genderová nerovnost. Tyto obory byly převážně zdravotnictví, sociální, veřejné a osobní
služby a také ve vzdělávacích oborech. Výzkum se mimo jiné věnoval podnikání žen a mužů,
kde došlo také k výrazné proměně. Dříve čísla dosahovala 6 % podnikajících žen a 11,5 %
mužů, současný stav je velmi odlišný a to až 26 % žen a 74 % mužů [Křížková 2007: 82].
Všechny proměny a implementace zákonů výše zmíněných, které se odehrály
v minulých letech zapříčinily, že pozice žen a jejich postavení se stále upevňuje. Proto jsem si
jako předmět zkoumání vybrala právě ženy na manažerských pozicích. Jde mi převážně o to,
zda se respondentky ztotožňují s tím, že jsou statisticky doloženy určité rozdíly a zda je
vnímají ve svém okolí nebo v dané firmě stejně. Jinými slovy budu zkoumat, zda tyto veškeré
informace, které jsem zmínila, jako například citelný rozdíl v platech mužů a žen, ženy
pociťují na vlastní kůži. Zda tyto nerovnosti stále shledávají jako pravdivé, i když se jejich
postavení, plat a celková emancipace značně vymyká průměrným číslům ČR.
Podle dosavadního zkoumání na poli české sociologie nebylo téma postavení žen na
manažerských pozicích příliš rozvedeno. Prvotní impulsy udala paní Alena Křížková
s autorstvím, nebo spoluautorstvím mnoha knih věnujících se právě této problematice. Její
dosavadní tvorbu v této práci hojně využívám a je podle mě nejpřínosnější pro mnou zvolené
téma.

1.2.2 Zaměstnanost žen
Ve statistice zaměstnanosti žen se ČR pohybuje pod průměrem EU, který je 65,2 %. Česká
republika dosahuje čísel v zaměstnanosti žen pouze 59,6 %, u mužů je toto číslo znatelně
vyšší a to konkrétně 77 %, dle EUROSTATu. Rozdíl v míře zaměstnanosti v ČR tvoří 16
až 18% bodů. V ČR tato nerovnost není způsobena nízkou mírou zaměstnanosti žen, ale
naopak velmi vysokou (třetí nejvyšší v EU) zaměstnaností mužů [Eurostat, Statistika
zaměstnanosti, online]. Podle MPSV je základním problémem zaměstnanosti žen
nedostatečný prostor pro soulad rodinného a pracovního života [MPSV, Strategie 2020: 29,
online].
Zaměstnanost žen se převážně odvíjí od nastavení rodinné politiky a následného
slaďování pracovního a rodinného života. Právě starost o dítě a následná mateřská a
rodičovská dovolená jsou nejvýznamnějšími faktory, které ovlivňují celkovou zaměstnanost
15

žen a jejich postavení na trhu práce. Nejvyšší nezaměstnanost se objevuje u žen, které právě
ukončily rodičovskou dovolenou. Podle statistik ze studie z roku 2015, která se zaměřuje
právě na toto téma plyne, že ženy, které mají doma dítě do 14 let mají vyšší míru
nezaměstnanosti než ženy s dětmi staršími nebo bezdětnými ženami. Tato čísla se odvíjejí
také od nejvyššího dosaženého vzdělání. Konkrétněji ženy bez maturity dosahují
zastoupení 8,2 % ve statistikách nezaměstnanosti, oproti tomu muži dosahují 6,1 %. Ženy
s maturitou nebo vyšším vzděláním dosahují menší nezaměstnanosti, a to konkrétně 3 %
a muži 2,5 %. Nezaměstnaností nejvíce ohroženou skupinou jsou ženy, které mají dítě
v rozmezí 4-6 let věku, jelikož právě po třech letech věku dítěte vyprší ochranná doba pro
návrat do původního zaměstnání. Nárůst nezaměstnanosti žen je zde téměř trojnásobný, a to
z 3,3 % na 10,9 % [Bičáková, Kalíšková 2015: 9].
Důvod, proč právě ženy mají vyšší míru nezaměstnanosti je dán tím, že jsou to
převážně ony, kdo s dětmi zůstává doma na rodičovské dovolené. Tato data zde zahrnuji
proto, jelikož se i mezi mými respondentkami objevují ženy, které mají děti a je tedy důležité
uvést tyto statistiky. Z výše zmíněné studie zde přikládám tabulku pro lepší přehled a
orientaci.

Graf 1: Míra zaměstnanosti žen podle věku a počtu dětí

[Zdroj: Bičáková, Kalíšková 2015: 9]

Daná problematika mého tématu i nyní stále aktuální a hojně diskutovaná. Na toto
téma bylo vedeno také mnoho bakalářských prací, které se zaměřovaly na ženy, které jsou
nejvíce ohroženy nezaměstnaností. Byly to převážně výše zmíněné ženy po rodičovské
dovolené, starší ženy, nebo ženy s nižším vzděláním. Jako příklad zde uvádím práci
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z Univerzity Karlovy z roku 2012/2013, s názvem Uplatnění žen na trhu práce během
rodičovské dovolené. Zde se autor také věnuje pouze jedné skupině žen, a to právě té nejvíce
ohrožené. Považuji za zajímavé uchopit toto téma z opačného konce a zkoumat právě ty ženy,
které nejsou v takové míře ohroženy nezaměstnaností a probádat, zda se setkaly s nějakými
genderovými nerovnosti, případně s jakými konkrétními problémy a jak se s nimi musely
vypořádat.
Snahou mého výběru respondentek je co největší diverzita. Vybrala jsem si ženy ze
spíše mužského odvětví (IT firma), ženy s dětmi, tak také ženy bez vysokoškolského
vzdělání, všechny však na manažerských pozicích. Vysokoškolské vzdělání zde zmiňuji
proto, jelikož je podle statistik patrno, že čím vyšší vzdělání tím větší míry zaměstnanosti a
vyššího platu jedinci dosahují. Tato data jsem zjistila na stránkách Eurostatu, který provádí
průběžnou aktualizaci na toto téma. Poslední aktualizovaná data jsou z roku 2016 a uvádí, že
míra zaměstnanosti u jedinců, kteří dokončili terciální vzdělání se pohybovala v roce 2016 na
84,8 %, naopak u osob s primárním ukončeným vzděláním se zaměstnanost pohybuje na 45
%. Post sekundární a sekundární vzdělání se však od tohoto čísla odklání, výrazně se
přibližuje k hodnotám terciálního vzdělání a dosahuje procentuálního zastoupení 80,2 %.
Rozdíl není tak markantní a do svého výzkumu jsem proto zahrnula obě dvě skupiny, a to jak
s dokončeným terciálním, tak sekundárním vzděláním.
Tento trend se s časem příliš nezměnil, a proto zde přikládám graf, který jsem nalezla
na stránkách Eurostatu. Zde je patrno, že od roku 1998 křivka pro terciální vzdělání vždy
dosahovala nejlepších čísel zaměstnanosti. Zajímavým faktem je, že se pozice sekundárního a
postsekundárního vzdělání od roku 2010 stále zlepšovala. Tento trend odpovídá také tomu, že
nebyl žádný problém najít respondentky na manažerské pozici, které mají právě sekundární
vzdělání.
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Graf 2: Zaměstnanost v ČR podle nejvyššího dosaženého vzdělání

[Zdroj: Eurostat, online]

Cílem záměrného vzorkování respondentek je shromáždění zkušeností různých žen.
Snažím se zjistit, zda se ženy s různou životní trajektorií setkávají se stejnými problémy, či
nikoliv. V mé práci se tedy objeví ženy na manažerských pozicích, které splňují mnou daná
kritéria, a to konkrétně vedení týmu lidí v dané firmě, přičemž jsou nadřízenými skupině
alespoň čtyř zaměstnanců.

1.2.3 Statistická data trhu práce
Nynější situace na českém trhu práce je o poznání lepší, a to jak v míře nezaměstnanosti jako
celku, tak i v procentuálním poměru zastoupení žen na vyšších pozicích. Zejména právě díky
současnému hospodářskému růstu ukazují nejnovější statistické údaje (únor 2018), že celková
nezaměstnanost dosahuje 2,4 %. Je to nejnižší číslo, kterého kdy Česká republika dosáhla
[Zaměstnanost, nezaměstnanost ČSÚ, online].
I přes mnoho uzákonění a implementací zákonů snažící se tuto problematiku zlepšit se
stále většina žen s nerovností setkala na vlastní kůži. Svědčí o tom analýza veřejného mínění
Evropské komise (Eurobarometr), kde se Česká republika s indexem 8.5. umístila na
posledním místě ze všech členských států EU. Pro porovnání, prvního místa dosáhlo Švédsko
s indexem 17.4, a průměrem EU je index 13.3. Zde je tedy jasně patrno, jak špatně se ČR
umístila. Tento průzkum v oblasti rovnosti žen a mužů byl prováděn v roce 2017, index se
sestavoval na základě otázek o státní podpoře a Česká republika se umístila až za státy jako je
Litva či Slovensko.
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Po bližším zkoumání výsledků tohoto veřejného mínění zjistíme, že celkem 77 %
dotázaných Čechů volí jako nejdůležitější roli ženy péči o domov a rodinu. Všeobecně se na
vyšších řídích pozicích spíše objevují muži. V souvislosti s tímto jevem se tvrdí, že je tomu
tak proto, jelikož ženy jsou méně průbojné. O tomto zažitém stereotypu vypovídá také
odpověď 83 % dotazovaných Čechů, kteří tvrdí, že ženy se více rozhodují na základě svých
emocí. Tento argument je další, který je často spojován právě s absencí žen na vyšších
pozicích [Sum equality 2017, Eurobarometr].

1.2.4 Statistická data pro manažerské pozice na trhu práce
V České republice se oproti Evropské unii (EU) struktura ženské pracovní síly liší. Konkrétně
v oblasti odlišné profesní charakteristiky, citelných rozdílech platů mužů a žen a celkového
počtu zaměstnaných žen na manažerských pozicích. Česká republika dosahuje ve všech výše
zmíněných oblastech horšího průměru EU.
Průměrný procentuální podíl žen na vyšších řídích pozicích je v EU 33 %, v ČR to
je 30 %. Na první pohled se zdá, že rozdíl není tak velký, ale pokud vezmeme v potaz
řebříček umístnění mezi ostatními státy EU, tak rozdíl 3 % nám pro ČR udává až 17. místo
z celkových 26 zemí EU. Česká republika se umístila na tomto místě společně s Dánskem a
Maltou. Nejvíce zastoupených žen má na druhém místě Bulharsko a Polsko (44 %) a na
prvním místě je Lotyšsko, které má zastoupení žen na vyšších řídích pozicích majoritní, a to s
celkovým zastoupením 53 %. Nejméně manažerek je zase naopak na Kypru (22 %), v Belgii a
Rakousku (23 %) [Eurostat 2017, online]. Tyto odlišnosti jsou mnohými označovány jako
genderové nerovnosti mezi muži a ženami, a právě ona problematika genderu ovlivňuje
postavení ženy na trhu práce a její kariérní dráhu.
Dle Eurostatu, který provedl šetření v roce 2015 ohledně tzv. gender pay gap, tedy
rozdílech platů mezi pohlavími, se Česká republika opět nachází na posledních příčkách.
Zaujmula 30. místo ze 31 zkoumaných zemí. V tomto průzkumu nebyly součástí pouze
evropské země, ale bylo zde zahrnuto také Švýcarsko, Island a Norsko. ČR zaujímá v
rozdílných platech mezi muži a ženami celkově 22,5% rozdíl. Hůře na tom je pouze
Estonsko s rozdílem 26.9 % a nejlépe se umírnilo Lucembursko s rozdílem 5.5 %. Pro
srovnání, průměrem EU je 16,3% rozdílu [Eurostat 2015, Gender pay gap].
Eurostat provedl k příležitosti Mezinárodního dne žen v roce 2017 nová šetření a
vypracoval analýzu, která mimo jiné obsahovala také novější data, která se týkala
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procentuálního zastoupení žen na manažerských pozicích. Začátek této analýzy se týká
souhrnných čísel zprůměrovaných pro EU, kde se uvádí, že 7,3 milionů lidí vykonává právě
manažerskou pozici a z toho 4,7 milionů je mužů a 2,6 miliónu je žen. Pokud tato čísla
převedeme na procentuální zastoupení, tak je to 65 % mužských manažerů a 35 % ženských
manažerek. Zároveň ženy na manažerských pozicích vydělávají v průměru o 23,4 % méně
než muži-manažeři. V praxi to znamená, že ženy na těchto pozicích vydělávají v průměru 77
centů za každé 1 euro, která vydělá muž na stejné pozici za hodinu [Eurostat: Newsrelease
2017, online].
V České republice činí procentuální rozdíl platů mužů a žen na manažerských
pozicích 29 %, což je značně vyšší procento, než je průměr EU. Hůře na tom je pouze Itálie a
Maďarsko, jejichž rozdíl v platech přesáhl 30% hranici a pohybuje se okolo 33 % [Eurostat:
Newsrelease 2017, online]

Graf 3: Rozdíly platů podle pohlaví

[Zdroj: Eurostat – EUROSTAT: Newsrelease]

Toto šetření považuji za velmi přínosné pro ucelení celkového obrazu postavení žen na
trhu práce uvádím nyní i následující srovnání, které Eurostat provedl:
o Genderová propast v míře zaměstnanosti zde byla definována jako rozdíl mezi
mírou zaměstnanosti mužů a žen ve věku 20-64 let.
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-

průměr EU = rozdíl 11.6 %, což znamená, že podíl mužů
v produktivním věku v pracovním poměru
převyšoval podíl žen v pracovním věku o
11.6. procentního bodu

-

průměr ČR = 16 % rozdíl
[Eurostat, Gender statistics – labour market, online]

o Genderová propast v počtu odpracovaných hodin
-

průměr EU = 152 hodin / měsíc

-

průměr ČR = 169 hodin / měsíc

V tomto případě je to poprvé, kdy se ČR umístila nad průměrem EU. Podobně
jako ČR jsou na tom i ostatní státy na východě Evropy. V další statistice, která
se bude týkat průměrné hodinové mzdy, ale vidíme, že i přes větší počet
odpracovaných hodin se ČR stále drží pod průměrem EU.
o Genderová propast v hodinové mzdě
-

Průměr EU = 16.60 euro pro muže a 13.75 euro pro ženy

-

Průměr ČR = 5.99 euro pro muže a 4.64 euro pro ženy
[Eurostat, Gender statistics – earnings, online]
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[Zdroj: vlastní úprava podle dat Eurostatu]
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1.3 Výzkumy
1.3.1 Kvalitativní výzkum: Gender v managementu
Stěžejním teoretickým východiskem je pro mě v této práci výzkum, který byl proveden v roce
2006 s názvem Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností
v ČR. Jeho autorkami jsou Alena Křížková, Radka Dudová a Drahomíra Zajíčková
v rámci projektu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.
Jedná se o výzkum, který byl rozdělen na dvě etapy. První z nich byla analýza
statistických dat, která se týkala počtu zastoupení mužů a žen v manažerských pozicích a také
analýza jejich výdělků. Touto analýzou dat se však nepodařilo vysvětlit některé fenomény,
jako například citelný rozdíl v platech, kde se v horších číslech pohybovaly ženy. Následovala
tedy druhá etapa výzkumu, kde bylo přistoupeno na kvalitativní výzkum formou hloubkových
rozhovorů, které byly polostrukturované a trvaly přibližně 60 minut. Výzkumnou skupinou
zde byli jak ženy, tak muži, kteří zaujímali manažerské pozice. Celkem bylo dotazováno 15
mužů a 15 žen z celkem 21 firem, kdy dvě třetiny pracovaly v Praze a jedna třetina mimo
Prahu [Dudová, Křížková a Zajíčková 2006: 28-31].
Hlavním cílem výzkumu bylo srovnání mužů a žen v charakteristikách a problémech
se kterými se na manažerské pozici setkávají nebo setkali. Výzkumné otázky se týkaly
následujících témat: ženy, muži a manažerská kariéra, manažerská kariéra a soukromý život,
možné předpoklady nerovností mezi muži a ženami v řídících pozicích a nerovnosti a
příjmová diskriminace žen v řídících pozicích [Ibid.: 28-31].
Výsledky tohoto výzkumu jsou pro mou práci důležitým pilířem, jelikož v závěru
práce chci zjistit, zda se situace ze stran žen-manažerek nějak změnila. Jelikož byl tento
výzkum proveden před 12 lety a za tu dobu došlo k mnoho novým krokům (kapitola 1.2.1),
které se snažily pozici žen na trhu práce upevnit. Bude tedy zajímavé se na toto téma podívat
znovu s odstupem času a rozšířit zkoumaný vzorek respondentek o další ženy, které popisují
genderové nerovnosti s odstupem 12 let.
Uvádím zde pouze relevantní části výzkumu Genderu v managementu ve vztahu k mé
bakalářské práci. Jelikož je výzkum velmi rozsáhlý a z důvodu omezeného rozsahu mé
bakalářské práce, zde uvedu zde pouze některé z výsledků.
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Výzkumnice v tomto výzkumu došly k následujícím zjištěním:
-

Typologie manažerů a manažerek: Významným zjištěním je, že gender, věk,
odvětví nebo region se nepovažují za faktor, který rozděluje manažery a manažerky.
To, co rozhoduje je celkový přístup k práci, motivace, hodnoty a priority, což má
značný vliv na to, jak si kariéra stojí na žebříčku hodnot v životě [Dudová, Křížková a
Zajíčková 2006: 34-35]

-

Faktory, které ovlivňují kariéru: stěžejními faktory se ukázaly být tři, a to faktor
věku, podnikatelská a nepodnikatelská sféra a motivace kariérního postupu. Zajímavý
je pak faktor věku faktor věku, u kterého autorky dospěly k závěru, že jsou jím více
ovlivněny ženy, které jsou v tomto ohledu více znevýhodňovány. Je to hlavně
z důvodu, že se k budování kariéry dostávají často mnohem později než muži, jelikož
se vrací do pracovního procesu až po tom, co jejich děti vyrostou. Muž, jakožto živitel
rodiny (ne vždy, ale mnoha případech), pokračuje v kariéře bezprostředně po tom, co
se dítě narodí. Také faktor věku s ohledem na stáří hovoří spíše v neprospěch žen,
jelikož starší žena je vnímána negativněji než starší muž [Dudová, Křížková a
Zajíčková 2006: 34-37].

-

Bariéry, které mohou negativně ovlivnit kariérní postup žen: očekávání, že žena
odejde na mateřskou dovolenou a tím, dojde k zastavení jejího postupu; předpoklad,
že ženy jsou méně schopné, průbojné a výkonné než muži; nemožnost se spolehnout
na kolegy (muže), jelikož je od žen očekáván stoprocentní výkon a selhání nepřichází
k úvahu; bariéry, které se týkají soukromého života, kde se muži a ženy značně
odlišují. Jedná se například o zajištění péče o rodinu a domácnost, omezení z důvodu
mateřství a následné mateřské dovolené [Dudová, Křížková a Zajíčková 2006: 41-43].

-

Diskriminace žen na manažerských pozicích: ženy se mnohem častěji spokojí
s nižší pozicí a mzdou. Ve většině případů z důvodu toho, že prioritní je pro ně rodina;
žena musí podat dvakrát větší výkon v zaměstnání než muži, aby se jim vyrovnala;
citelné rozdíly v platech mužů a žen na stejné vykonávané pozici, které bych rozdělila
na dva konkrétní případy: ženy si ve většině případů neříkají o zvýšení mzdy a na
ženy, které si při vstupu do nového zaměstnání řeknou o plat nižší, než je standard
vykonávané pozice [Dudová, Křížková a Zajíčková 2006: 89-95].
Platová nerovnost se podle výzkumu děje hlavně z důvodu toho, že ženy mají strach si

o vyšší částku říct, protože se bojí, že by nemusely být přijaty. Nižší částkou si tak „pojistí“
přijetí. Tímto ale prakticky dobrovolně souhlasí s tím, že se zde může vyskytnout případ, kdy
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budou dostávat mzdu nižší, než je mzda ostatních zaměstnanců na stejné pozici. Tím jasně
dochází k rozdílu v platech u mužů a žen ve firmách, kde zaměstnavatelé nejsou spravedliví.
Zaměstnavatel by měl platy dorovnávat, ale právě v tomto výzkumu někteří respondenti
uvedli, že sami znají případy, kdy si žena řekla o nižší částku, než byl standard a nebylo jí
řečeno o možnosti mít plat vyšší [Ibid.: 89-95].
Ze shrnutí plyne, že hlavními indikátory, které působí na kariéru mužů a žen jsou
faktory, které závisí na vlivu soukromé sféry života na pracovní život. Největší motivací pro
obě pohlaví je podpora partnera. Největší překážka, která může ženy negativně ovlivňovat při
budování své kariéry jsou označovány rodinné povinnosti. Objevují se zde hlavně v kontextu
toho, že je od nich očekáváno zvládnutí jak kariéry, tak starosti o domácnost. Hlavní problém
spočívá v tom, že tato volba není tak úplně svobodná, jelikož zaleží na konkrétních
okolnostech. Za nejdůležitější okolnost je považováno finanční zázemí. Ve většině případů
muži vydělávají více, a tak jdou ženy dobrovolně na mateřskou a následnou rodičovskou
dovolenou. To se však děje čistě z finančních důvodů, které ony samy ovlivnit nemůžou
[Dudová, Křížková a Zajíčková 2006: 46-47].
Závěr tohoto výzkumu jednoznačně předkládá zjištění, že manažerská kariéra není
genderově neutrální a je ovlivněna následovně:
o Obecně sdílenými stereotypy – neslučitelnost obecných vlastností přisuzovaných
ženám z pohledu zaměstnavatelů (citlivost, empatie atd.), s požadavky na manažerkou
pozici. Zaměstnavatelé požadují vlastnosti typické pro řídící pozici, což je dravost,
přísnost a přímočarost, které jsou spíše přisuzovány mužům než ženám.
o Manažerská pozice jako „mužský konstrukt“ - nastavení požadavků pro manažerskou
pozici jsou víceméně shodné s mužskou kariérní dráhou a také s jejich dispozicemi.
Jedná se hlavně o velkou flexibilitu a také časovou vytíženost, která jde ruku v ruce
s předpokladem života bez rodinných závazků a nepřerušovanou kariérou.
o Ženy se setkávají s diskriminačními praktikami více než muži. Hlavně z důvodu
předpokladu rodinného života a následné mateřské dovolené, čímž jsou ženy značně
znevýhodňovány. V tomto ohledu je dávána přednost mužům, jelikož v jejich případě
nedojde k přerušení kariéry.
o Předpokladem, že menší podíl manažerek ve firmách je dán tím, že ženy samy
nechtějí a raději si volí rodinu. Tento předpoklad se ukázal jako příliš zjednodušující.
Ženy se sice rozhodují, ale jejich volba není svobodná a vždy záleží na okolnostech
v jejich soukromém životě. To, co u žen rozhodne je v mnoha případech spíše
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psychologický tlak ze strany společnosti, nevstřícnost zaměstnavatele nebo to, že zde
není vidina dalšího kariérního postupu.
o Netransparentnost mzdových ohodnoceních ve firmách, která dává příležitost
nespravedlivým zaměstnavatelům. Ti pak dávají záměrně ženám nižší platy než
mužům, a to z důvodu, že o konkrétní částku si žena sama řekla při vstupním
pohovoru.
[Dudová, Křížková a Zajíčková 2006: 98-100]

1.3.2 Proměny současné české rodiny – Hana Maříková
Autorku Hanu Maříkovou a její knihu jsem zde zařadila proto, jelikož je mou značnou částí
v bakalářské práci porovnávání v čase vzhledem k minulým zjištěním. Autorka ve své knize
Proměny současné české rodiny uvedla, proč se struktura zaměstnanosti žen liší. Podle
interpretace statických dat, které budou následovat, jsem je chtěla porovnat s teoretickým
východiskem, kterým jsem si zvolila také tuto knihu a následnou kapitolu.
Procentuální zastoupení žen na vyšších řídících pozicích sice ještě není rovnoměrně
rozděleno s muži, ale ženy své postavení výrazně zlepšují. Svědčí o tom text knihy od autorky
Maříkové (Proměny současné české rodiny), ve které ještě v roce 2000 uvedla procentuální
zastoupení žen na vyšších pozicích v rozmezí 4 %. Samotná struktura zaměstnanosti žen však
stále vykazuje značnou nerovnost mezi pohlavími. Ženy jsou vytlačovány z vyšších pozic,
jelikož se muži chtějí udržet jak na řídící pozici, tak v řemeslných oborech. Tímto způsobem
je žena, jakožto minorita na vyšších pozicích, vytlačována a nucena zaujímat
nekvalifikovanou práci. „Nedostatek pracovního kapitálu ženu vytlačuje z pracovního trhu
zpět do domácnosti nebo ji učiní závislou na sociální podpoře. Tak může získat uplatnění
pouze v sekundárním trhu práce.“ [Maříková 2000: 95].
Na tvrzení paní Maříkové lze reagovat pomocí novějších dat na stránkách Českého
statistického úřadu (ČSÚ). Hledala jsem zde počet ekonomicky aktivních obyvatel ČR. V této
statistice jsou vypsány procentuální podíly aktivních pracovníků všech zemí EU a v každé
zemi je podíl ekonomicky aktivních mužů vyšší než podíl žen. V ČR je to konkrétně podíl
67,6 % žen a 82,2 % mužů za rok 2016 [Práce a mzdy, ČSÚ tabulka – Ekonomicky aktivní
obyvatelstvo ČR, online].
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Ve statistikách jsem dohledala důvody ekonomické neaktivity, abych dokázala popsat
proč je více ekonomicky neaktivních žen. Pokud pomineme obyvatele důchodového věku,
kteří v této statistice zaujímají první místo, tak hned za nimi se u mužů a žen objevuje důvod
studia či jiné přípravy na výkon povolání (ženy 20,2 % a muži 31 %). Nejdůležitějším bodem
je však péče o dítě či zdravotně postiženou osobu. Zde je rozdíl mezi muži a ženami nejvíce
markantní – ženy 17,1 % ekonomicky neaktivních z důvodu péče o dítě, ale u mužů je to
pouze 0,3 %. Tato statistika nám jasně ukazuje důvod, proč máme méně žen, které aktivně
participují na trhu práce – je to buďto z důvodu studia či péče o dítě [Práce a mzdy, ČSÚ
tabulka – Důvody ekonomické neaktivity, online].
Graf znázorňuje poměr dvou hlavních důvodu ekonomické neaktivity u mužů a žen:
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Graf 6: Podíl nejčastějších důvodů ekonomické neaktivity [Zdroj: vlastní úprava podle vzoru dat ČSÚ]

Další důležitou statistikou, vhodnou pro můj výzkum a pro podpoření tvrzení paní
Maříkové, je postavení mužů a žen v hlavním zaměstnání. Data opět aktuální pro rok 2016
ukazují procentuální podíl žen, které jsou vedeny jako zaměstnavatelky - 1,6 %, naopak
procentuální podíl mužů jako zaměstnavatelů je 4,3 %.
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Celkově ženy nalezneme více jako zaměstnankyně ve firmách, o čemž svědčí počet
86,8 % žen a 79,8 % mužů [Práce a mzdy, ČSÚ tabulka – Postavení v hlavním zaměstnání,
online].
Ženy se celkově nejvíce objevují v odvětvích zdravotní a sociální péče, a to konkrétně
v zastoupení 12,5 %, velkoobchod a maloobchod v zastoupení 14,7 % žen a ve
zpracovatelském průmyslu s 21,8 %.
Oproti tomu muži se nejčastěji objevují ve stavebnictví (12,4 %) a také ve
zpracovatelském průmyslu (33,2 %) [Práce a mzdy, ČSÚ tabulka – Nejvýznamnější odvětví
dle koncentrace zaměstnanosti žen / mužů, online].
Můžeme tedy říct že tvrzení paní Maříkové z roku 2000 je stále aktuální, ale pouze
v ohledu na rozdílnou strukturu práce mužů a žen. I v roce 2016 se struktura ženské práce
stále pohybuje spíše v odvětví služeb, na rozdíl od mužů. Je však nutno podotknout, že 4%
zastoupení žen na manažerských pozicích je opravdu věcí minulosti a roku 2000, kdy paní
Maříková napsala svou knihu Proměny současné české rodiny. Jak jsem zmínila výše
v úvodní kapitole 1.2.4, tak momentální data, která vydal Eurostat jsou pro Českou republiku
na 30 % podílu žen na manažerských pozicích. Muži tedy stále zaujímají majoritní podíl. Toto
zvýšení lze však považovat za značný úspěch, ale zvyšující se trend je však otázku všech zemí
Evropské unie a ČR je stále podprůměrná se svým počtem zastoupení. Pro připomenutí zde
znovu uvedu průměr EU, který činí 33 % zastoupených žen na vedoucích pozicích.
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2 Cíle a výzkumné otázky
2.1 Výzkumné cíle
Hlavním cílem mé práce je zjistit jaké genderové nerovnosti spatřují mnou zkoumané
manažerky na českém trhu práce a s jakými konkrétními nerovnostmi se osobně setkaly
v zaměstnání. Z tohoto hlavního cíle mi plynou výzkumné cíle, které jsou následující:
1. Zmapovat vnímání genderových nerovností na trhu práce u žen na manažerských pozicích
z perspektivy mých respondentek
2. Identifikovat bariéry, které mohou kariéru ženy zabrzdit podle mnou zkoumaných žen
3. Identifikovat faktory, které jsou obecně považovány za nejvíce a nejméně přínosné pro
kariérní postup žen, z pohledu mých respondentek

2.2 Výzkumné otázky
1.1 S jakými genderovými nerovnostmi mají mnou zkoumané ženy zkušenost?
1.2 Která nerovnost je vnímána jako stěžejní a nejpalčivější podle mých respondentek?
2.1 Jaké bariéry se podle zkoumaných žen nejvíce objevují na současném trhu práce?
2.2 Která bariéra je podle respondentek považována za nejzávažnější?
3.1 Liší se hodnocení faktorů mezi jednotlivými respondentkami?
3.2 Je možné identifikovat důvody pro rozdílné vnímání faktorů mých respondentek?
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3 Metody sběru a analýzy dat
3.1 Kvalitativní výzkum
V empirické části mé bakalářské práce provedu kvalitativní výzkum. Bude formou rozhovorů
se ženami, které zaujímají manažerskou pozici ve firmě, a tudíž se jejich kariérní dráha dá
označit za úspěšnou. Přestože kvalitativní výzkum není z hlediska omezeného počtu
respondentů zobecnitelný na populaci [Hendl 2016: 52], je k této práci vhodnější. Vhodnější
proto, jelikož cílem kvalitativního výzkumu je hlubší vhled do zkoumaného problému, a to
skrz zkušenosti, názory a postoje respondentů, kteří byli vybráni jakožto vhodní aktéři ve
zkoumaném problému.

3.2 Výzkumný design
Důležitým rysem mé práce je, že výzkum bude probíhat formou případové studie, konkrétně
se zaměřím na instrumentální případovou studii, kterou považuji pro můj kvalitativní výzkum
za nejvhodnější. Budu zde řešit velmi individuální případy genderových nerovností, se
kterými se setkaly mé respondentky a je tedy důležité k nim přistupovat individuálně.
Základem případové studie je samotný případ, který by měl být analyzován
komplexně. Na každý případ by mělo být nahlíženo jako na součást celku, a ne jako na
oddělenou část. Během případové studie dochází k odhalování vztahů mezi různými
součástmi daného celku a tento proces vede k vysvětlování podstaty případu. Případem se
může rozumět jak osoba, či skupina více osob, tak také například procesy nebo různé události.
Výzkumník vždy usiluje o pochopení případu v jeho přirozeném prostředí a jeho cílem je
interpretovat vzájemné působení mezi konkrétním případem a jeho okolím [Švaříček, Šeďová
2007: 98].
Případová studie je nejvíce vhodná v případě, že se zaměříme na nějaký současný jev,
nad kterým máme buďto minimální nebo žádnou kontrolu. Ptáme se „jak“ nebo „proč“ se tyto
události/jevy dějí. Výzkumník by do těchto jevů neměl být osobně zainteresován a měl by je
tedy minimálně ovlivňovat [Yin 2014: 9].
S charakteristikou mého výzkumného vzorku jde ruku v ruce také charakter případové
studie, kdy se zaměřím na instrumentální formu, která si klade na cíl prozkoumat konkrétní
podoby nějakého obecného jevu. Vyhledá se několik případů, který tento obecný jev
reprezentují a snahou je ty případy důkladněji prostudovat [Mareš 2015: 121]. V mém případě
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jde konkrétně o genderové nerovnosti na trhu práce mezi muži a ženami, kdy reprezentativní
skupinou jsou ženy. Já jsem si vybrala konkrétní pohled žen na manažerských pozicích.

3.3 Metoda sběru dat
Ve své bakalářské práci použiji metodu polostrukturovaného rozhovoru, který se vyznačuje
tím, že se jedná o rozhovor pomocí návodu. Tímto návodem se rozumí předem připravené
otázky či témata, která se v rámci rozhovoru musí probrat. Tyto předem připravené otázky
mají zajistit, že se tazatel dotkne opravdu všech témat, které si vzal za cíl. Dále je už struktura
rozhovoru na tazateli a je na něm v pořadí získání informací a jak se v průběhu dotazování
dotkne všech témat, která jsou pro výzkum stěžejní. Zůstává zde také možnost naprosté
volnosti doplňujících otázek, či vysvětlení v případě neporozumění dané, předpřipravené
otázce. Tato metoda je vhodná pro srovnání několika rozhovorů s různými respondenty a
jejich následné vyhodnocení. Přestože udržuje zaměření rozhovoru, dovoluje také
dotazovanému mluvit z vlastních zkušeností a z vlastní perspektivy [Hendl 2016: 174].
Metodou, pro získávání respondentů do mého kvalitativního výzkumu v bakalářské
práci bude metoda sněhové koule. Znamená to, že mám již dopředu domluveny tři
respondentky. Například jednu z IT firmy, kde pracuji a druhou z banky, na kterou mi byl
předán kontakt od rodinného zdroje. Třetí respondentkou je vedoucí marketingu jedné
nejmenované firmy v Praze věnující se vývoji gastro softwaru Všechny tři ženy pak poprosím
o kontakty na další možné respondentky, které zaujímají manažerské pozice ve firmách a
splňují tedy má kritéria, která jsem zmínila výše.
Mou výzkumnou skupinou jsou tedy ženy na manažerských pozicích ve firmách, které
si musely projít celým přijímacím a kariérním procesem. Rozhovor nakonec uskutečním s pěti
ženami (důvody v kapitole Diskuze), které budu vybírat svým úsudkem, podle pozice, kterou
ve firmě zaujímají. Orientovat se budu také na manažerské pozice v oboru v jakém nacházíme
převážně spíše mužské pohlaví – jako je například IT firma. Zaměřím se také na konkrétní
faktory, které ženám pomohly k vypracování se na danou pozici. Nejdůležitějším bodem
rozhovorů bude zjistit postoj mých respondentek k nerovnostem na trhu práce mezi muži a
ženami. Zda se s nimi setkaly na vlastní kůži, zda je celkově ve společnosti spatřují, kde
konkrétně a proč si myslí, že tomu tak je.
Jak jsem zmínila výše, tak kromě genderových nerovností se kterými se ženy setkaly
pro mě budou podstatné také faktory, které ženám mohou ovlivnit kariérní dráhu. Mám na
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mysli například vysokoškolské vzdělání, bezdětnost, znalost jazyků atp. Celkově téma
nerovností bude hlavním pilířem, od kterého bych se ráda dostala dále k již výše zmíněných
indikátorům a také k bariérám, které případně musely respondentky překonat a jak.

3.4 Metody analýzy dat
U kvalitativní analýzy jde především o systematické nenumerické organizování dat.
Nenumerické znamená jak samotná data, tak také práci s nimi a cílem tohoto procesu je
odkrýt pravidelnosti a témata [Švaříček, Šeďová 2007: 207].
Abychom mohli data správně analyzovat je nutno je mít převedena do textové podoby.
Data jsou na začátku velmi rozsáhlá a nemají jasnou strukturu. Je tedy nutno je určitým
způsobem zorganizovat, kdy se pro tuto organizaci obecně využívají dvě strategie. Redukce
textů je první z nich, kdy v tomto případě dochází k parafrázování a kategorizování dat, aby
byla jejich rozsáhlost redukovaná. Druhou strategií je už samotná interpretace významů, které
nám respondenti uvedli v rozhovorech. Tato strategie zase naopak vede k rozšíření datového
souboru [Flick 2006: 301].
Jelikož se jedná o kvalitativní výzkum, tak jeho účelem není zjištěný jev aplikovat na
populaci, ale doložení, že tento jev existuje a je nějakým způsobem strukturován. Analýza se
tedy dá označit za popisnou [Švaříček, Šeďová 2007: 210].

3.4.1 Obsahová analýza
Obsahová analýza není pouze jednou metodou, ale je to spíše technika analýzy dat. Je to také
pojem, který zastřešuje mnoho různých metod, které se liší podle zvolených cílů, východisek
a postupů [Merten 1995: 1-3].
U kvalitativní obsahové analýzy to v praxi znamená, že se spíše než na jednotlivá
slova, zaměřuje na celky a klade se zde velký důraz na interpretaci. Vše se zkoumá z pohledu
celého kontextu a jde o význam jednotlivých slov anebo vět. V mé práci dále využiji metodu
otevřeného kódování, kdy budu hledat v textu témata, která se často opakují a následně budu
mezi nimi hledat nějaký vztah vzhledem k mému tématu. U otevřeného kódování jde
především o popisné kódy, kdy hledáme častou myšlenku, která se opakuje a které poté
přidělíme v textu stejnojmenný kód [Ibid.: 1-3].
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3.4.2 Tematická analýza
Jako hlavní postup analýzy svých dat jsem si zvolila využít tematickou analýzu. Jde o tzv.
analýzu témat, která se například je hojně využívá k analýze textů v médiích. Obsahy jsou
tříděny do menšího počtu kategorií, které jsou předem definovány. Tematická analýza tyto
kategorie předpokládá, a to hlavně z důvodu, že schéma témat má odpovídat mnou zadaným
cílům bakalářské práce [Merten 1995: 30-31]. Poté si budu vybírat důležité pasáže všech
rozhovorů, kterými chci reagovat na předešlý, výše zmíněný výzkum Gender v managementu.
Mým cílem je po 12 letech od jeho uskuteční zjistit, zda ženy na manažerských pozicích
vnímají nadále stejné nerovnosti a případně jaké nové se během těchto let objevily. Jde
převážně o rozšíření pohledu žen-manažerek o další respondentky.
Jako první jsem tedy rozhovory přepsala. Došlo k přepisu celého textu rozhovoru,
jelikož jsem se snažila respondentky co nejméně přerušovat a nechala jsem je plynně hovořit
o jejich zkušenostech s genderovými nerovnostmi. Některé části však byly nerelevantní pro
můj výzkum a nechtěla jsem respondentky přerušovat. Z tohoto důvodu mi bylo na mnoho
otázek odpovězeno v průběhu jiných otázek anebo došlo k vyjmenování nerovností, aniž by si
to respondentka uvědomovala.
Tematická analýza je nejvhodnější pro můj výzkum proto, jelikož se zabývá
zkoumáním osobních zkušeností každého jedince, který poskytuje rozhovor. Zaměřuje se
převážně na pocity a vůbec nejdůležitější roli zde hrají zkušenosti, které se promítají do
odpovědí a jsou právě tím, co nás nejvíce zajímá [Guest 2012: 12]
Tato analýza je velmi flexibilní a není přímo vázána na konkrétní teorii [Hendl 2016:
264]. Nabízí také výzkumníkovi mnoho cest, kterými se může při analýze vydat, vždy záleží
na povaze výzkumných otázek. Existuje tedy více způsobů tematické analýzy a pro můj
výzkum jsem si zvolila způsob induktivní a deduktivní [Hendl 2016: 265]
Nejvíce jsem se zaměřila na deduktivní způsob, který znamená, že kódování a návrh
témat jsou určeny existujícími koncepty. Induktivní způsob jsem využila pouze u
výzkumného cíle týkajícího se faktorů. Dodatečné doplnění o induktivní způsob souviselo
s jeho povahou, a to že u tohoto způsobu je kódování a návrh témat určen obsahem dat. Bylo
tedy možno jej využít až dodatečně, kdy jsem znala svá data [Ibid.: 265]. I když podle Hendla
mají tendenci se spolu objevovat jiné typy způsobů, v mém případě došlo k dodatečnému
zařazení induktivního způsobu u kategorie faktorů, které mohou negativně ovlivnit kariéru
ženy (více v kapitole 4.2.3). Určení témat je zcela na výzkumníkovi a v tomto případě
nezáleží na četnosti jednotlivých odpovědí od respondentů, ale na prostoru, který je
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souvisejícím ideám věnován [Braun, Clarke 2006: 102].
Z celého datového korpusu jsem si vybrala datovou množinu, která obsahuje právě ta
data, která byla podrobena analýze [Ibid.: 265]. Analyzovala jsem jednotlivé úseky dat, které
korespondovaly s danou problematikou. V těchto částech analýzy jsem postupovala podle
popisu Hendla a jeho jednotlivých fází [Hendl 2016: 267]:
Fáze 1.: Seznámení s daty – opakované čtení obsahu (v mém případě přepisů rozhovorů)
Fáze 2.: Generování počátečních kódů
Fáze 3.: Vyhledávání témat – zkoumání kódů s cílem zjistit významná témata, důležitá
souvislost s položenou výzkumnou otázkou
Fáze 4.: Propracování témat a jejich revize – po revizi došlo například k rozšíření některých
témat – například témata faktorů ovlivňující kariéru žen na trhu práce
Fáze 5.: Vymezení a pojmenování témat – jelikož má tematická analýza šla především
deduktivním směrem, tak jsem měla návrh témat utvořen na základě mých výzkumných cílů.
Po předešlém čtvrté fázi však došlo k menším úpravám, a to především v rovině sloučení
určitých témat dohromady a zase naopak rozšířením jiných témat. Poté jsem sledovala, jakým
konkrétním obsahem se mi jednotlivá témata naplní
Fáze 6.: Příprava zprávy – v této části došlo k propojení témat s teoretickým podkladem mé
bakalářské práce. Konkrétně šlo o druhy diskriminace a segregaci na trhu práce. Dalším
důležitým konceptem bylo vztažení mých výsledků k výsledkům kvalitativního výzkumu
Gender v managementu

3.5 Rozhovory
Celkem jsem provedla pět rozhovorů se ženami, které splnily veškerá mnou daná kritéria.
Nejdůležitějším z nich bylo, že musely zastávat manažerskou pozici ve společnosti. Ostatní
kritéria byla, že respondentky musely být nadřízeny skupině alespoň čtyř zaměstnanců a vést
vlastní oddělení ve firmě, která byla na území České republiky.
Jelikož je mé téma genderových nerovností tématem dosti osobním a citlivým,
rozhodla jsem se anonymizovat jak jména firem, tak jména respondentek. Mnou zkoumané
ženy jsou uvedeny pod pseudonymem a firmy, kde pracující jsou pouze zevrubně popsány,
aby bylo jasné, do jakého odvětví jsou zařazeny.
V dalších částech uvedu stručné medailony každé z respondentek, kam zahrnu popis
jejich životní a kariérní trajektorie a také popis jejich manažerské pozice.
33

3.5.1 Medailon – respondentka Lucie
o Místo rozhovoru: u respondentky doma (Praha)
o Doba rozhovoru: 40 minut
o Věk: 29 let
o Stav: vdaná
o Děti: jedno (18 měsíců)
o Vzdělání: vysokoškolské (ekonomická fakulta)
o Místo bydliště: Praha
o Místo výkonu pozice: Praha
o Firma: zabývající se pokladními systémy
o Pozice: manažerka marketingového oddělení
Stručný popis kariérní dráhy od samotné respondentky:
“Studovala jsem na Masarykově Univerzitě na ekonomické fakultě. Škola mi přišla
jednoduchá, tak jsem už od začátku měla práce do oboru. Od 20 let jsem tedy už měla
relevantní praxi. Jela jsem pak na čas studovat do Kanady, kde jsem zjistila, že existuje i jiný
přístup k učení, a hlavně k lidem a že se to dá dělat jinak a líp. Když jsem se vrátila, tak jsem
zkusila navíc studium na právech, ale to jsem nedokončila, protože jsem zjistila, že to není nic
moc pro mě. Založili jsme si s kamarády vlastní start-up, kde jsem se věnovala marketingu.
Když jsem dokončila školu, tak jsem šla do práce na plný úvazek, kde jsem se už zaměřila
primárně jen na marketing. Postupně jsem se vypracovala na specialistu a pak jsem se
přestěhovala do Prahy. Až v Praze jsem rovnou nastoupila na manažerskou pozici. Bylo
tady víc příležitostí a větší otevřenost novým věcem. Tam jsem byla až do doby, než jsem
otěhotněla a po šestinedělí už jsem začala znova pracovat, ale na dálku. Oficiálně jsem
momentálně na rodičovské, ale na IČO dělám manažerskou pozici v jiné firmě. Manžel je
momentálně doma na poloviční úvazek na rodičovské dovolené s naší 18 měsíční dcerou.”

3.5.2 Medailon – respondentka Sandra
o Místo rozhovoru: u respondentky doma (Praha)
o Doba rozhovoru: 40 minut
o Věk: 38 let
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o Stav: svobodná
o Děti: žádné
o Vzdělání: středoškolské s maturitou
o Místo bydliště: Praha
o Místo výkonu pozice: Praha
o Firma: banka
o Pozice: manažerka HR (lidské zdroje) oddělení

„Všechno to byly spíš asistentské pozice, první jsem byla v bance, tam jsem zjistila, že
nesnáším lidi. Pak jsem byla různě asistentka, všude možně. Pak jsem šla dělat nějakou větší
administrativu, pak projektová asistentka. Pak jsem si získala hodně důvěru šéfa a když odjel
třeba na dovolenou, tak jsem ho zastupovala. Musela jsem sem tam rozhodovat a nést
zodpovědnost a tam poprvé jsem si “čuchla“ k managementu. A tak jsem začala uvažovat, že
bych někdy něco většího. Neměla jsem ale skoro žádné ambice, nějak jsem se nehnala.
No pak mi kamarádka dohodila další banku a tam byl šéf, který mě moc mile překvapil,
protože jsem si řekla nějakou výši platu a on mi dal asi o 20 % víc. Říkal, že mají prostě platy
stanovené a že dorovnává. A to tam táhneme dodnes, jen můj skvělý šéf odešel a teď máme
nového a jak vidím v HR, tak už to neplatí tak jako dřív.
No a pak to přišlo prostře přirozeně, byla jsem v HR a pak jsem měla víc a víc úkonů, pak
jsem byla jmenovaná zástupkyní vedoucí HR a pak se nadřízená mého nynějšího oddělení
vrátila do Německa a připadlo to na mě. Já to nechtěla, řekla jsem, že to bude jen dočasně,
než někoho najdeme. No a dopadlo to tak, že po půl roce jsem dostala smlouvu a jsem tam
doteď. Už je to 11 let.“

3.5.3 Medailon – respondentka Katka
o Místo rozhovoru: restaurace (Praha)
o Doba rozhovoru: 30 minut
o Věk: 29 let
o Stav: vdaná
o Děti: žádné
o Vzdělání: středoškolské s maturitou
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o Místo bydliště: Praha
o Místo výkonu pozice: Praha
o Firma: IT firma
o Pozice: náborová manažerka (Senior recruiter manager)
„Studovala jsem na střední a pak jsem zkusila výšku, kterou jsem ale nedokončila. Člověk
musí mít disciplínu, nebýt líný, a to já bohužel jsem. Pak jsem měla hodně začátečnické
pozice asistentek a administrativa. Našla jsem si taky asistentku v jednom ženském časopise,
ale tam se mi moc nelíbil kolektiv, tak jsem odešla. Začala jsem se orientovat na recruitment
a našla jsem si práci v jedné americko-indické firmě. Teda tvářila se jako americká, ale byla
indická. Tam se mi dost nelíbil přístup, bylo to tam rozděleno jakoby na kasty a taky ženy byly
na dost špatné pozici. Měla jsem tam z toho psychické problémy, bylo to hrozné, tak jsem
odešla. Pak jsem se přihlásila do nynější IT firmy a vzali mě. Pohovor byl o dost jiný,
osobitý. Sedla jsem si se šéfem a celkově to bylo super. Jsem teď moc spokojená.“

3.5.4 Medailon – respondentka Anna
o Místo rozhovoru: kavárna (Praha)
o Doba rozhovoru: 45 minut
o Věk: 50 let
o Stav: vdaná
o Děti: dvě (14 let a 16 let)
o Vzdělání: vysokoškolské (finance)
o Místo bydliště: Praha
o Místo výkonu pozice: Praha
o Firma: nadnárodní potravinářská firma
o Pozice: personální manažerka
„Studovala jsem VŠE finance a už za školy jsem měla různé brigády, které byly většinou se
zahraničními firmami díky tomu, že jsem vlastně studovala jazyky. Už v posledním ročníku
vysoké školy jsem pracovala pro jednu americkou firmu, kde si mě připravovali na post
finanční manažerky. Pak jsem dostala nabídku do mezinárodní poradenské firmy, kterou
jsem nebyla schopná odmítnout, a tak jsem odešla a pracovala jsem mimo Prahu. Tam jsem
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se poprvé setkala s manažery za různé oddělení a mimo jiné taky za personalistiku. V té době
u nás toto odvětví nebylo bráno příliš dobře, ale mě to nadchlo, protože to byla práce s lidmi,
další vzdělávání, motivace a komunikace. Takže jsem se rozhodla, že půjdu směrem
personalistiky. Takže jsem si našla práci v čokoládovně, kde jsem vedla oddělení rozvoje a
organizace, které se zabývalo hlavně restruktulizací a reorganizací firmy. Byla tam velká
šance růst, protože to byla obrovská firma a já sama jsem měla pod sebou 40 lidí. Pak se
uvolnilo místo v mé nynější firmě. Ty firmy spolu úzce spolupracovali, takže přestup byl
bezproblémový, dokonce jsem na tu pozici byla doporučena. Začala jsem tedy vykonávat
pozici personální ředitelky.“

3.5.5 Medailon – respondentka Helena
o Místo rozhovoru: kavárna (Praha)
o Doba rozhovoru: 40 minut
o Věk: 38 let
o Stav: vdaná
o Děti: momentálně na mateřské dovolené
o Vzdělání: vysokoškolské (žurnalistika a mediální studia)
o Místo bydliště: Havlíčkův Brod
o Místo výkonu pozice: Praha
o Firma: mezinárodní korporace
o Pozice: marketingová manažerka
„Studovala jsem žurnalistiku a mediální studia. Už během bakaláře jsem si hledala práci a
našla jsem v takové malé firmě, kde nás bylo opravdu pár. Jak jsem byla mladá, tak jsem
chtěla vyzkoušet víc různých firem, takže jsem pak pokračovala do korporace knižního
nakladatelství, kde jsem byla redaktorku. Pak jsem přešla do střední firmy, kde jsem začala
spravovat weby a postupně jsem stoupala po kariérním řebříčku až na pozici šéfové
marketingu, a kde jsem narazila na první zkušenosti s nějakými nerovnostmi. Myslela jsem si,
že to neexistuje, nemyslela jsem si, že rozdílné přístupy na základě pohlaví jsou i v tak
vysokých postech, ale tam jsem se přesvědčila o opaku. Narazila jsem na to, ale až teprve ve
chvíli, kdy jsem se dostala na tu manažerskou pozici. Z této firmy jsem odešla a teď jsem ve
velké mezinárodní korporaci.“
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4 Výsledky
4.1 Zvolené kategorie a naplnění cílů výzkumu
Celkem jsem měla tři výzkumné cíle, o kterých si myslím, že byly vzhledem k rozhovorům a
následné analýze naplněny a dospěla jsem k zodpovězení všech výzkumných otázek. Pro
připomenutí, zde uvedu znovu své výzkumné cíle bakalářské práce:
1. Zmapovat vnímání genderových nerovností na trhu práce u žen na manažerských pozicích
2. Identifikovat bariéry, které mohou kariéru ženy zabrzdit
3. Identifikace faktorů považovaných za obecně nejvíce a nejméně přínosných pro kariérní
postup žen
Témata (kategorie), která mi vznikla při analýze byla za pomocí deduktivní metody
tematické analýzy utvořena na základě mých výzkumných cílů. Stěžejní témata jsou tedy
následující: genderové nerovnosti, bariéry na trhu práce, faktory pozitivní, faktory negativní,
faktory přeceňované a faktory podceňované.
Nyní ve svých výsledcích popíšu výsledky své analýzy, kde jsem sledovala, jakým
obsahem se mi jednotlivá témata naplnila a jak jsou vztažena vzhledem k teoretické části této
práce. Své kategorie chci mimo jiné také vztáhnout k výsledkům kvalitativního výzkumu,
který jsem zmiňovala v kapitole 1.3.1 Gender v managementu. Výsledky chci porovnat a
zjistit, zda se za 12 let od zmíněného výzkumu nerovnosti, faktory a bariéry na českém trhu
práce proměnily, či nikoliv. Hlavním cílem je však rozšíření pohledu žen na manažerských
pozicích a zjištění dalších názorů na tuto problematiku.

4.2 Konkrétní výsledky dle cílů
4.2.1 Zmapování genderových nerovností na českém trhu práce
(kategorie genderové nerovnosti)
Mým hlavním cílem bylo zjistit jaké genderové nerovnosti spatřují mnou zkoumané ženy na
trhu práce. Zajímaly mě příklady, s jakými konkrétními nerovnostmi se setkaly, za jakých
okolností to bylo a jak se případně zachovaly.
Důležitým zjištěním je, že všechny respondentky se s nerovnostmi na trhu práce
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setkaly a setkaly se s ní právě na manažerské pozici. Setkala jsem se několikrát s názorem,
že ženy, které jsou na manažerské pozici se přece nemohly s žádnými nerovnostmi setkat,
protože je nic neomezilo. Důvodem výběru právě manažerek bylo zjistit, zda toto tvrzení bylo
správné. V této kapitole rozhovorů jsem se ptala také na to, co se ženám vybaví jako první,
když se řeknou genderové nerovnosti.
o Genderové nerovnosti obecně na českém trhu práce
Z přepisu rozhovorů a jejich následné analýzy je patrno, že ženy spatřují nerovnosti nejvíce
v rozdílných platech mužů a žen, kdy tuto nerovnost zmínily všechny respondentky. Po
analýze vyšlo, že důvodem této nerovnosti je, že si ženy na počátku řeknou o plat nižší, a to
převážně z důvodu, že se ve většině případů podceňují a bojí se, že kdyby si řekly o plat
vyšší, tak danou pozici nezískají. Všechny respondentky, ale považují svůj plat za adekvátní
vzhledem k vykonávané pozici.
„Různé platy. To je prostě první, co se mi tak vybaví. Mám přehled, protože dělám v HR, jaké
platy mají ženy a jaké muži. U nás ve firmě to nerozhodovalo, kdo je muž a kdo je žena, spíše
žena startovala na nižším platu než muž. Muži si prostě častěji říkají o zvýšení platu, jinak
pohrozí že půjdou jinam. Tak se jim to dá no a ženě nic, protože si neřekne.“ (Respondentka
Sandra)
„(…) U manažerů ty rozdíly podle mě jsou pořád. Když se zamyslím, tak vlastně i v předešlé
firmě jsme všichni věděli, že jediná žena, která byla mezi manažery, měla nižší plat než oni.“
(Respondentka Katka)
„Peníze a prostě finanční nerovnost. Pracovala jsem dřív ve firmě, která srovnávala platové
možnosti žen a mužů a viděla jsem to na reálných datech. Taky ze svojí zkušenosti a
zkušeností kamarádek a žen kolem mě to mám potvrzeno několikrát. (…) Jedna věc je, že muži
jsou sebevědomější a nebojí se si říct o vyšší plat. Žena si často řekne o míň, než je rozpočet
té firmy a proč by jí pak firma nabízela víc. Kývnou jí na nižší poptávku, než je u nich
standard. Muži to prostě zkusí si říct o vyšší plat a ženy jsou v tomto spíš opatrnější. Myslím,
že je to nátura žen. Pokud by se ale každá firma chovala férově a dorovnala požadavky žen,
které jsou mnohdy nižší, než firma nabízí, tak by třeba takový citelný rozdíl v platech nebyl.
„(Respondentka Lucie)
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„Taková typická věc, která se děje a já to vidím v práci je nabídka určitých pozic a platů, kdy
ženy jsou v tomto ohledu hodně znevýhodňovány. Ženy často dostávají nabídku nižších platů
než muži. Často je taky proto, že ženy si o ten menší plat řeknou. Těžko říct proč, možná se
bojí, chtějí to místo a mají strach, že když řeknou víc, tak neuspějí.“ (Respondentka Anna)
Další část, která naplnila toto téma byla diskriminace z důvodu rodiny či věku,
který byl ženami označován tak, že pro mnoho zaměstnavatelů je to ukazatel toho, že
brzy odejdou na mateřskou dovolenou. Tato nerovnost byla také označena jako
nejpalčivější. Označily ji takto však pouze ženy, z nichž jedna již děti má a druhá je
momentálně na mateřské dovolené.
Poslední částí naplňující téma genderových nerovností na českém trhu práce byla
diskriminace v kariérním postupu žen a v jejich zastoupení na vyšších pozicích, kdy jsou
tyto pozice upřednostňovány mužům.
„Nerovné šance a jsou omezeny tím, jestli jsem žena nebo muž. Nejčastěji jsou tím ovlivněny
ženy. Třeba se hodně uvádí, že ženy nejsou tak často povyšovány, protože je to žena a ta by se
mi mezi muži špatně prosazovala. (…) Z vlastní zkušenosti třeba můžu říct, že když jsem
pracovala ve firmě, kde nejvyšší vedení bylo složeno ze samých mužů, tak jakákoliv žena měla
potíže se tam dostat. Říkalo se vždycky že žena by se tam neprosadila, nebo hledáme chlapa,
protože líp zapadne, a protože potřebujeme někoho, kdo bude průbojný. V té firmě byla
možnost nějakého kariérního postupu, ale ženy se v tomto případě prostě zastavily na určité
úrovni. “ (Respondentka Helena)
„Tak určitě to, že na manažerských pozicích je vždy víc mužů než žen. To je všude. Jsou tam
spíš obsazováni muži, protože nemají mateřské povinnosti. Nespěchají proto domů a můžou
mít víc času na práci.“ (Respondentka Katka)

Shrnutí

těchto

nerovností

koresponduje

s kvalitativním

výzkumem

Gender

v managementu, který jsem popsala v kapitole 1.3.1., kdy se výsledky shodují se všemi třemi
genderovými nerovnostmi popsanými výše. Má zjištění korespondují také v rovině důvodu
nižších platů žen, a to konkrétně jejich strachu říct si o vyšší částku.
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Novým zjištěním z mého výzkumu bych označila diskriminaci z důvodu věku, ale
vztaženou směrem k rodinnému životu, kdy je žena diskriminována prakticky stereotypně
pokud se nachází v určitém, tzv. produktivním věku.
Tato změna v chování zaměstnavatelů je způsobena účinností antidiskriminačního
zákona (kapitola 1.2.1) od roku 2009, který zakazuje se na pohovoru ptát na osobní
záležitosti. Je tedy znemožněno zjistit, jestli má osoba doma děti nebo jaký je jeho rodinný
stav. Tento zákon měl výrazně pomoci právě těm ženám, které jsou diskriminovány
z rodinných důvodů a zabránit další možné diskriminaci. Rozhodovat měly schopnosti
jedince, a nikoliv jeho rodinných život. Dopad antidiskriminačního zákona vnímám dle mé
analýzy spíše negativně. Nemohu však výsledky zobecnit na populaci, jelikož je můj vzorek
zkoumaných žen malý a nelze jej aplikovat na všechny ženy. Tento zákon však, podle mě,
funguje spíše v neprospěch žen, které se nacházejí v produktivním věku, jelikož je od nich
automaticky očekáván rodinný život. Ženy mají mnohdy pouze dvě možnosti, a to buď děti
přiznat nebo se o tomto tématu nevyjadřovat, což také může mluvit v jejich neprospěch.

„(…) Takže když je ženská v nějakém věku, tak se čeká že bude mít rodinu, a to hodně
ovlivní.“ (Respondentka Katka)
„Taky pokud je na stejnou pozici zvažován muž a žena, tak se často stává, že pokud je ženě
okolo 30 let, tak se ta pozice nabídne raději muži, protože u toho se nepředpokládá, že by šel
na mateřskou.“ (Respondentka Anna)
„(…) Například z důvodu, že těm ženám bylo před třicítkou nebo těsně po ní a objevily se
poznámky, že ji nechtějí, protože je velká pravděpodobnost, že bude mít děti. Ale když tam
zase byla žena, která byla starší a děti neměla, tak tam byl argument, že je jí přes 40 a nemá
děti, tak je pravděpodobně mít nemůže a tím pádem má nějaký zdravotní problém a bude
pořád u doktora a bude se snažit otěhotnět.“ (Respondentka Lucie)
„(…) Lidé automaticky spojují takové věci, prostě, když my ženy jsme v nějaké určité věkové
skupině, tak lidé automaticky předpokládají, že buď se snažíte o dítě nebo se budete snažit.
Pak když přijdeš a oni uvidí, že máš prstýnek, tak automaticky zas předpokládají, že budeš
upřednostňovat rodinu a na práci nebudeš mít čas. Třeba moje sestra mi řekla, že na
pohovoru dostalo spoustu holek přednost před ní, protože ona ty děti už má, přiznala je na
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pohovoru a už jí rovnou řekli, že potřebují někoho, kdo bude více časově flexibilní, aniž by
tušili, jak to má. “ (Respondentka Sandra)

o Genderové nerovnosti v osobnostní rovině
Stěžejním pilířem mé práce, bylo zjistit s jakými konkrétními nerovnosti se ženy setkaly a
k tomuto hlavnímu cíli se váže výzkumná otázka 1.1 S jakými genderovými nerovnostmi mají
mnou zkoumané ženy zkušenost?
Po analýze mi se nerovnosti v osobní rovině rozdělilo na dvě skupiny podle jejich
zdroje, kdy jedna pocházela od personalistů a druhá se objevila na manažerské pozici.
Obecně však všechny respondentky uvedly příklad, kdy se s nerovností setkaly až na
manažerské pozici, kdy zdrojem byl buďto jejich šéf anebo jiný, stejně postavený kolegamanažer. Lze tedy tvrdit, že se všechny respondentky setkaly osobně s nějakou
genderovou nerovností na trhu práce a ve všech případech se objevila právě na
manažerské pozici.
„Ano, objevily se. Vyloženě negativní jsem měla jednu, která mi byla dost nepříjemná. Byla to
paní personalistka, která se mě zeptala, jak to mám časově a já jsem jí upřímně řekla, že mám
doma malé dítě, ale že práci hledám na celý úvazek, protože je doma manžel, jen chci sem
tam pracovat z domu. No a paní mi na to řekla, že nemám šanci tu práci zvládnout, protože
mám malé dítě. Já jsem se jí to snažila vysvětlit, že manžel je doma a já mohu pracovat na
plný úvazek, pouze s podmínkou občasných home officů. Znovu mi odvětila, že bych tu práci
prostě nezvládla.
To bylo hodně nepříjemné, protože pochybuji, že kdyby tohle řekl muž, že jeho žena se doma
stará o dceru a on chce pracovat na plný úvazek, tak že by mu řekla to, co mně, že by to
nezvládl. Ani by ji to nenapadlo říct.“ (Respondentka Lucie)
„Ano, jak jsem řekla, tak jsem předtím pracovala v jedné indické společnosti v Praze, kde ti
Indové na sebe měli nějaké vazby. Často byli provázáni taky rodinnými vazbami, a i když já
jsem ze začátku pracovala třeba hodně přesčasy, protože jsem měla na starost celkovou
rekonstrukci procesů, tak se mi stalo, že šéf se jednou zvedl a proste praštil židlí o zem. Pak se
ke mně začal chovat jako k někomu méně cennému, protože jsem nebyla Indka a byla jsem
ještě navíc žena a jsem o kastu níž. V té firmě sice nebylo moc žen, ale bylo vidět, že si tohle
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dovoluje prostě k míň postaveným lidem, ale přišlo mi, že jako žena jsem to měla podstatně
horší. Vůči manažerům mužům si takové chování nikdy nedovolil.“ (Respondentka Katka)
„Ano, bylo to v té předešlé práci. Byly to série takových drobných situací, kterým člověk
prvotně nepřikládá žádnou roli a většinou až zpětně si uvědomí, že něco nebylo v pořádku.
Nastoupila mi do týmu nová holka a ta na to právě začala upozorňovat a já si toho všimla až
zpětně. Když uvedu příklad takové drobné situace, tak když se scházelo vedení firmy, tak 1015 lidí a vždy tam byla jedna slečna, která dělala zápis z porady. Ona nepatřila do žádného
týmu. Když byla nemocná a nebyla na té schůzce, tak ředitel se rozhlédl po místnosti a řekl
„No, Lenka tady není, tak kdo bude dělat zápis. Heleno může udělat zápis?“ A vždycky vybral
ženu, nikdy nevybral muže. Ta osoba, která dělá zápis má logicky i nejmenší možnost se
zapojit do diskuze a přemýšlet nad těmi tématy, která se probírají. Má trochu roli asistentky.
Tak to jsem si řekla, že je to nefér, protože ten člověk měl v hlavě představu, že je pod úroveň
muže dělat zápis z porady 15 lidí.“ (Respondentka Helena)
4.2.2 Identifikace bariér, které mohou kariéru ženy zabrzdit
(kategorie bariéry na trhu práce)
Bariéry na trhu práce jsou spojovány právě s pojmem skleněný strop, který patří do
vertikální segregace na trhu práce (kapitola 1.1.3). Tento pojem mé respondentky používaly
k vyjádření právě těch bariér, které ovlivňují kariérní postup žen. Žádná z respondentek
nezmínila, že by některá bariéra postihovala muže a vše reflektovaly vzhledem k ženám, které
jsou podle respondentek nejvíce těmito bariérami zabrzděny. Co se týká horizontální
segregace, tak z analýzy vyplývá, že ženy se na manažerských pozicích nacházejí ve
většině případů pouze v odděleních lidských zdrojů nebo marketingu. Tento fakt
dokazuje také to, z jakého odvětví jsou moje respondentky. Bylo velmi obtížné nalézt ženy,
které nezastávají buďto HR manažerku nebo marketingovou manažerku. Všechny kontakty,
které jsem dostala se zaměřovaly právě tímto směrem a pouze jedna žena je z IT
managementu, ale znovu nevede žádný technický tým.
Všechny respondentky spatřují na českém trhu práce segregaci vertikální, kdy
označují ženy jakožto méně zastoupené na manažerských postech.
„(…) Ale já jsem dosáhla manažerské pozice v marketingu, což je hodně ta podpůrná část
firmy. (…)“ (Respondentka Helena)
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„(…) Faktem ale je, že kdekoliv jsem pracovala a podívala jsem kdo sedí v nejvyšším
managementu, tak to vždycky na 80 % byli muži a ženy zastávají v managementu téměř vždy
vyšší pozice v HR, marketingu, financích. Neviděla jsem nikdy technickou ředitelku, nebo ženu
jako hlavního šéfa celé firmy.” (Respondentka Lucie)
„Tak určitě to, že na manažerských pozicích je vždy víc mužů než žen. To je všude. Jsou tam
spíš obsazováni muži, protože nemají mateřské povinnosti. Nespěchají proto domů a můžou
mít víc času na práci.“ (Respondentka Katka)
Můj výzkumný cíl jakožto identifikace bariér se vztahoval ke dvěma výzkumným
otázkám:
2.1 Jaké bariéry se podle zkoumaných žen nejvíce objevují na současném trhu práce?
2.2 Která bariéra je podle respondentek považována za nejzávažnější?
Po analýze bylo patrno, že nejzávažnější bariéra byla vztahována jako právě ta, která
se nachází ve skleněném stropě. Pod pojmem skleněný strop a po mém vysvětlení, si
představí právě ty bariéry, které se podle nich nejvíce na trhu práce vyskytují a které jsou tím
pádem i nejzávažnější. Výsledkem je identifikace bariér, které splňují zadaný výzkumný cíl.
Pomyslná bariéra, kterou respondentky vidí jako příčinu skleněného stropu je znovu
rodina, a to buďto plánované rodičovství, určitý věk nasvědčující plánovanému
rodičovství anebo již existující rodinné závazky vůči dětem. Obecně si respondentky
spojily pojem skleněný strop s nerovností na trhu práce, kdy je právě žena z nějakého důvodu
zabrzděna v kariérním postupu.
Bariéry z mého výzkumu, které respondentky označily shodně jako rodinné závazky
jsou opět shodné s výzkumem Gender v managementu. Koresponduje však zde pouze tato
jedna bariéra. Absence zbylých bariér může být způsobena také v důsledku menšího vzorku
respondentů a také nižší kapacitou samotných rozhovorů.
„Pokud se ptáte obecně, tak rozhodně děti. Pořízení si rodiny prostě. Pořád kladou na první
místo ty vztahy a tu rodinu a ty svoje osobní věci a pak jde práce absolutně stranou. Vidím to
u svých kamarádek, které se ani nevrátily na vedoucí pozice po tom, co si pořídily děti.“
(Respondentka Sandra)
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„Pro spoustu firem je dost velký problém plánované rodičovství, takže určitě to je dokáže
zpomalit. Sama jsem to zažila, kdy jsem z předešlé manažerské pozice odcházela na
mateřskou a očekávalo se ode mě, že skoro vlastně ani nepřeruším, že už po 6 měsících se
vrátím na plný úvazek. To mi přišlo fakt brzo a já jsem nechtěla, takže jsem se vrátila až v 10
měsících věku mého syna, ale zanedlouho jsem otěhotněla znovu. To jsem už zůstala doma tři
roky. Byl to fakt velký problém pro tu firmu, sice se zdálo, že podporuje ženy, ale tohle k tomu
taky patří. Byly jsme tam dvě ženy a obě dvě jsme odešly po mateřské dovolené, protože už
pro nás nebylo místo. Firma naše místa obsadila a jelikož je dáno zákonem, že bychom měly
zastávat podobnou pozici, tak tam žádná podobná manažerská nebyla, takže došlo na
vyplacení z firmy a šly jsme pryč.“ (Respondentka Anna)
4.2.3 Identifikace faktorů považovaných za obecně nejvíce a nejméně
přínosných pro kariérní postup žen
Identifikaci indikátorů jsem si po analýze rozdělila na více kategorií faktory pozitivní, faktory
negativní, faktory přeceňované, faktory podceňované, jelikož je podle mě důležité chápání
povahy jednotlivých faktorů a váhy, kterou jim samotné respondentky udávají. V těchto
částech rozhovorů se nejvíce projevilo záměrné vzorkování respondentek, kdy jsem se snažila
o co největší diverzitu. To se také prokázalo na důležitosti jednotlivých faktorů pro různé
respondentky.
o Faktory pozitivní (nejvíce přínosné)
Jako faktory, které respondentky považují pro kariérní postup žen jako pozitivní se ukázal
značný vliv záměrného vzorkování respondentek. Rozhodovala jejich životní trajektorie a
také faktor, který byl přínosný právě v jejich případě.
Pozitivním faktorem na dnešním trhu práce respondentky rozumí převážně
vzdělání, které se ale jako nejdůležitější objevilo pouze u respondentek, které měly osobní
zkušenost s vysokou školou. Dalším pozitivním faktorem byl označován vzhled,
sebevědomí a empatie. To, jak žena obecně působí na své okolí je považováno na trhu práce
jako důležité. Vzhled je brán jako první dojem, který každý jedinec udělá a sebevědomí bylo
vztaženo převážně k tomu, že ženy dokáží zaujmout silnou pozici ve firmě. Znovu se v této
části analýzy setkávám s formulacemi, že ženy musejí dokázat svou sílu a nebojácnost, aby se
vyrovnaly mužům.
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„Obecně to podle mě mají jednodušší hezké holky. Taky když je žena dravá a má ostré lokty,
tak je to pro ni rozhodně lepší.“ (Respondentka Sandra)
“Myslím si, že velkou roli hraje to, jak žena vypadá. Pokud se ale teda odprostím od tohoto,
tak určitě vzdělání, zájem o rozšiřování vlastností, komunikativnost, kreativita a empatie.
Empatií oplývají spíše ženy než muži, a to si myslím, že je nám hodně ku prospěchu. Je to
prostě neustálá práce na svém rozvoji.” (Respondentka Anna)
o Faktory negativní (nejméně přínosné)
Pouze faktorům, které mohou negativně ovlivnit úspěšnou kariéru žen se věnoval výzkum
Gender v managementu, kde výsledkem jsou celkem tři kategorie: faktor věku, podnikatelská
x nepodnikatelská sféra a motivace. Moje výsledky rozdělily negativní faktory na celkem
dvě skupiny vnějších a vnitřních faktorů. Zde bylo využito induktivního způsobu
tematické analýzy. Z výsledků plyne, že ženy chápou odlišně tento pojem, a i ve svých
výpovědích jej rozdělují na tyto dvě kategorie.
Vnitřními faktory byly ženami označovány lidské vlastnostmi, s nimiž žena na trhu
práce disponuje, ale které jí mohou zároveň v kariérním postupu uškodit. Jako tato
charakteristická vlastnost bylo označováno sebepodceňování, a to zejména v souvislosti
s nižšími platy žen se kterými se ženy často spokojí. Další vlastností je přecitlivělost, kterou
podle respondentek ženy disponují více než muži a jelikož je na manažerské pozici nutno „mít
ostré lokty“, tak tato vlastnost není u žen žádaná.
„(…) Vnímám to, třeba u nás v managementu, že někteří muži berou docela těžce, že žena
dosáhla na stejnou pozici jako oni. Snaží se pak být o to tvrdší na ženy, aby si prosadili, že
tam mají svoje místo. Narazila jsem na to, že se ke mně chovají tvrději než ke svým mužským
kolegům. Podle mě se toho trošku bojí, cítí se trochu ohroženi, protože je to pro ně nezvyklé,
že jejich ego může být zastíněno nějakou ženou. Mě to potom taky nutí jednat tvrději, než
bych normálně jednala, musím být víc konfrontační, než bych sama chtěla.“ (Respondentka
Lucie)
„Osobní přistup žen je podle mě hodně důležitý. Ženy neomezuje jen společnost, ale mnohdy i
ty ženy mají samy o sobě představu nižšího sebe hodnocení a dovolují okolí, aby se k ní
chovalo tím způsobem, jakým se mnohdy chová.“ (Respondentka Helena)
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Druhá skupina vnějších negativních faktorů je v tomto případě téměř totožná se
zjištěním ohledně bariér, které mohou ženu zabrzdit v kariérním postupu, které jsou přítomny
v tzv. skleněném stropě. Respondentky znovu jako negativní faktor uvedly rodinu a děti.
V případě faktorů již není zmiňován produktivní věk, který by mohl bránit případnému
povýšení, ale po analýze se odpovědi přímo stáčejí k faktoru, kde figurují děti. Fakt, že žena
má doma dítě/děti je pro mnoho zaměstnavatelů problémem, jelikož mají představu, že žena
nemůže být natolik flexibilní a že bude dětmi značně omezována.
„Děti. Lidé ženy s dětmi znevýhodňují, protože mají nějaké předpoklady, jak se to bude
vyvíjet, ale ne vždy je tomu tak. Můj případ to ukazuje jasně. Jsem schopná pracovat na plný
úvazek a zvládat manažerskou pozici, i když mi to lidé nevěřili. Nejsem jediná.“
(Respondentka Lucie)
Mnou zjištěné faktory se tedy výrazně liší od výzkumu Gender v managementu. Jako
bariéra, která byla spojována s pojmem skleněný strop, byl označen faktor věku. Faktory
obecně zase naopak respondentky chápaly jako vlastnosti, kterými žena disponuje a podle
jejich odpovědí se rozdělily na vnitřní a vnější.
o Faktory přeceňované a podceňované
Induktivním způsobem u tematické analýzy dat jsem dospěla k závěru, že je nutno do mých
výsledků zařadit také faktory přeceňované a podceňované na nynějším trhu práce. Několikrát
bylo toto téma zmiňováno a respondentky mu přisuzovaly důležitost. Došlo tedy k rozšíření
témat a rozštěpení faktorů na další dvě podtřídy. Faktory, které respondentky obecně vnímají
na trhu práce jako přeceňované byly sice hodně různorodé, ale zaznamenala jsem zde znovu
vliv záměrného vzorkování respondentek. Pouze dvě respondentky se shodly na stejném
přeceňovaném faktoru na dnešním trhu práce, a to na vysokoškolském vzdělání. Vzorkování
se zde projevilo právě tím, že tento faktor označily právě ty dvě respondentky, které
neměly vysokoškolské vzdělání. Znovu se mi zde potvrzuje fakt, že diverzita zkoumané
skupiny a rozdílná životní trajektorie jednotlivých žen ovlivní jejich celkové vnímání tohoto
tématu. Dále byly jmenovány faktory jako flexibilita, bezohlednost a dravost.
Obecně se respondentkám tato skupina faktorů obtížně popisovala a trvalo jim delší
čas, než si odpověď rozmyslely. Všechny respondentky se shodují v tom, že co se týká
genderových nerovností, tak jsou ženy na trhu práce v horší pozici než muži. Jelikož je mé
téma tématem citlivým, tak bylo patrno, že je pro ně obtížnější nějaký faktor vybrat.
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Z rozhovorů bylo jasně cítit, že ženy spíše spatřují faktory, které jsou podceňované a příliš
přeceňovaných faktorů nejmenovaly.
V otázce podceňovaných faktorů u respondentek nedošlo k žádné shodě a jejich
odpovědi byly velmi různorodé. Objevily se zde například zkušenosti, kreativita a další
obecné vlastnosti, které jsou nyní na trhu práce brány jako základ dovedností.
„Podle mě nejsou ženy nikdy přeceňované. Většinou jsou podceňované.“ (Respondentka
Lucie)
„Přijde mi, že když vidím nějaké inzeráty, tak všude je to to stejné – týmová práce, flexibilita,
kreativita, komunikativnost. Tak to si myslím, že by se nemělo týkat úplně všeho. Teď už to ty
lidi berou jako nějaký základní balík, ale každá pozice je jiná přece.“ (Respondentka Anna)
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Diskuze
Původním záměrem mé práce bylo se zaměřit pouze na fakt, zda se mé respondentky setkaly
na vlastní kůži s určitou genderovou nerovností, kterou jsem chtěla detailněji analyzovat. Po
studiu materiálů mi však došlo, že toto téma je obrovsky rozsáhlé a pouze zjistit, zda se
manažerky setkávají s genderovou diskriminací nestačí. Jelikož mi byly všechny ženy
doporučeny, tak jsem očekávala, že mají k tomuto tématu co říct. Genderová nerovnost se
nemusí skrývat pouze v konkrétních případech osobního setkání s člověkem, který takto
jedná, ale je mnohdy skryta a rozdrobena na sérii menších událostí, které se v průběhu životní
trajektorie žen stanou. Došlo tedy z mé strany k větší selekci manažerek, kdy jsem se snažila
vybrat si co nejvíce rozdílné ženy. Cílené vzorkování respondentek tedy nebylo primárním
záměrem. Mnou vybrané téma je velmi citlivé a nedokáži tedy tvrdit, zda se mi respondentky
svěřily se vším. Několikrát jsem je musela totiž ubezpečit, že jejich příběhy budou anonymní.
I přes to si však troufám tvrdit, že jsem dospěla k relevantním závěrům a naplnila jsem
všechny cíle výzkumu.
Po zjištění hlavních pilířů, a tedy i konkrétních genderových nerovností, kdy jednou
z nich bylo právě nízké zastoupení žen na manažerských pozicích, spatřuji právě v tomto
aspektu přidanou hodnotu mé práce. Nebylo lehkým úkolem získat rozhovory s manažerkami,
které jsou často velmi časově vytíženy. Když jsem hledala jednotlivé firmy, tak jsem byla
sama překvapena, jak málo žen je v řídích funkcích. Původním záměrem bylo šest rozhovorů,
kdy první tři respondentky byly domluveny dopředu a každá z nich mi měla předat jeden
kontakt na další ženu. Poslední respondentka si sice bohužel nenašla čas, ale tuto skutečnost
nespatřuji jako slabé místo. Dle výsledků od pěti respondentek se mi podařilo vytvořit
relevantní analýzu a je nutno podotknout, že ženy měly vesměs stejné názory. O tom svědčí i
to, že můj vzorek žen rozšiřuje již provedený výzkum Gender v managementu a poukázat na
vliv legislativních úprav.
Jednou z výzkumných otázek bylo zjistit, co si respondentky představují pod pojmem
skleněný strop. Právě v této části práce shledávám slabinu, jelikož v průběhu rozhovorů
nebyla mnou pokaždé správně položena. Nepřišlo mi na mysl, že respondentky nemusejí tento
pojem znát a definici tohoto pojmu věděly jen dvě respondentky, které mi svou obecnou
definicí odpověděly. U zbylých respondentek jsem daný pojem musela vysvětlit, ale otázka
v rozhovoru se již stočila k tomu, jaké bariéry jsou to právě ty, které mohou kariéru ženy
ovlivnit. Došlo tedy ke spojení bariér a negativních faktorů, jelikož se zde objevily téměř
totožné odpovědi. Následně došlo k přeformulování této výzkumné otázky ohledně
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skleněného stropu na obecnější a tím také podle mě již splnila kritéria, která má mít.
Vzhledem k diskuzní osnově jsem se snažila respondentky nasměrovat na zkušenosti
z nynějšího zaměstnání, a právě v této části jsem očekávala největší koncentraci genderových
nerovností se kterými se ženy setkaly. Záměrné vzorkování mi také umožnilo mezi zkoumané
ženy zahrnout dvě, které se nacházely v převážně mužském kolektivu, a to konkrétně v IT
firmě a bance. Zde jsem očekávala velkou koncentraci soutěživosti ze stran mužů, nerovností,
diskriminací nebo obecných poznámek od mužů vztažených ke schopnosti žen. Ukázalo se
však, že tomu tak nebylo a celkově mi u otázky soutěživosti na pracovišti byly spíše
zmiňovány ženy. Po zamyšlení se nad těmito odpověďmi a pečlivém studiu všech rozhovorů
si dovolím konstatovat, že ženy jsou na pracovišti mnohdy více soutěživější, protože musejí
být. Nízká koncentrace žen je často nutí být ostřejší právě i na ženy, aby si upevnily své
postavení.
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Závěr
Tato bakalářská práce se věnuje genderovým nerovnostem se kterými se potýkají ženy na
českém trhu práce. Konkrétně se zaměřuje na ženy na manažerských pozicích, kdy zkoumá
jejich kariérní dráhu, která je pro výsledky podstatná. Zaměřuje se převážně na případy, kdy
se ženy setkaly s genderovými nerovnostmi na trhu práce, a to jak během kariérního postupu,
tak ve výkonu manažerské pozice. Na trhu práce je mnoho faktorů, které mohou kariéru žen
ovlivnit a odlišná životní trajektorie žen jasně ukazuje, jakých preferencí se ženy drží a co
zastávají. Případová studie si v této práci klade za cíl zjistit z jednotlivých případů, s jakými
konkrétními genderovými nerovnostmi se respondentky setkaly, za jakých to bylo okolností a
kdo byl zdrojem tohoto diskriminačního chování. Celkový koncept bakalářské práce spočívá
v pohledu na tuto problematiku od žen na manažerských pozicích, což se prokázalo jako
přínosné pro výsledky.
Na začátku byl zvolen hlavní cíl práce – zjistit jaké genderové nerovnosti spatřují
zkoumané manažerky na českém trhu práce a s jakými konkrétními nerovnostmi se
osobně setkaly v zaměstnání (kapitola 2.1). Hlavní cíl byl doprovázen cíli dílčími, které si
kladly za cíl zjistit v jakých zkušenostech a názorech se tyto ženy liší a naopak.
Důležitým pilířem bylo zjistit vliv záměrného vzorkování respondentek na jejich odpovědi a
zda se s jinými životními trajektoriemi manažerek jejich odpovědi výrazně lišily. Tento pilíř
byl důležitým hlavně u stanoveného výzkumného cíle, který si kladl za cíl identifikovat
faktory považované obecně za nejvíce a nejméně přínosné. Ve výsledcích bylo za pomocí
induktivní metody tematické analýzy nově zařazeno rozdělení na faktory podceňované a
přeceňované, kde záměrné vzorkování hrálo také důležitou roli pro výsledky (kapitola 4.2.3).
Dalšími dílčími cíli bylo zjistit, zda si respondentky myslí, že je s nimi zacházeno jinak
než s muži či jsou nějakým způsobem znevýhodňovány a zda vnímají své platové
ohodnocení jako adekvátní ke své vykonávané pozici. Výzkumnými otázkami (kapitola
2.1). jsem se snažila zjistit jaký bude vliv záměrného vzorkování, například na vnímání
faktorů ovlivňující kariéru žen (výsledky v kapitole 4.2.3). Všechny výzkumné cíle byly
v této práci naplněny.
K hlavnímu cíli se váže výzkumný cíl 1.1 Zmapovat vnímání genderových
nerovností na trhu práce u žen na manažerských pozicích (kapitola 2.1) jehož výsledky
jsou detailněji popsány v kapitole 4.2.1. Genderové nerovnosti na českém trhu práce se po
tematické analýze rozhovorů rozdělily na dvě skupiny, kdy první bylo obecné vnímání
genderových nerovností na trhu práce a druhou skupinou byly genderové nerovnosti
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v osobnostní rovině zkoumaných žen.
Vnímání obecných genderových nerovností na českém trhu práce přineslo
jednomyslnou shodu respondentek, že největší nerovnost, kterou momentálně spatřují je
rozdíl v platech mužů a žen vykonávající stejnou pozici. Zároveň došlo v této části analýzy
také k naplnění dílčího cíle, který se týkal zjištění, zda respondentky považují svůj plat jako
adekvátní a výsledkem byla znovu jednomyslná shoda, že jejich plat vnímají vzhledem
k vykonávané pozici jako adekvátní. Druhým a neméně důležitým zjištěním byla
diskriminace z důvodu věku. Konkrétně v rovině toho, že je žena diskriminována z důvodu
určité věkové kategorie tzv. produktivního věku, kdy je od ní předem očekáváno
mateřství a následná péče o rodinu. Součástí této práce bylo srovnání s jiným výzkumem
Gender v managementu (kapitola 1.3.1), který byl proveden před 12 lety. Tato bakalářská
práce porovnává, zda došlo během několika let k proměně vnímání genderových nerovností
na trhu práce z pohledu žen na manažerských pozicích. Především ale rozšiřuje pohled žen na
manažerských pozicích o další respondentky a přináší nové aspekty do této problematiky.
Výsledky bakalářské práce víceméně korespondují se zjištěními výzkumu Gender
v managementu, avšak s jednou výraznou odchylkou. Tato odchylka se týká genderové
nerovnosti v oblasti věku, kdy bakalářská práce přináší nový směr této diskriminace, a
to právě v produktivním věku ženy. Změna je způsobena přijetím Antidiskriminačního
zákona (kapitola 1.2.1), který mimo jiné zakazuje dotazování na rodinný stav či rodinné
závazky od potencionálních zaměstnavatelů. V době výzkumu Gender v managementu (rok
2006) ještě implementace tohoto zákona nebyla v účinnosti (účinnost od 1.9. 2009), takže
bylo možno zjistit rodinné závazky u kandidátů na pozice. Nyní tato možnost není a
zaměstnavatelé automaticky přisuzují a očekávají od žen, které se nacházejí v určité věkové
kategorii tento fakt rodinného života.
Důležitým zjištěním je, že se všechny respondentky s genderovou nerovností na
trhu práce setkaly a setkaly se s ní právě na manažerské pozici. Lišily se pouze ve zdroji
této diskriminace, která byla po analýze rozdělena na dvě skupiny. Nejčastěji k ní dochází ve
dvou případech – od personalistů nebo přímo v zaměstnání od nadřízeného nebo stejně
postavených kolegů-mužů.
Druhý výzkumný cíl 1.2 Identifikovat bariéry, které mohou kariéru ženy zabrzdit,
který je detailněji popsán v kapitole 4.2.2, koresponduje se zjištěním hlavních genderových
nerovností. Žádná z respondentek nezmínila, že by některá bariéra postihovala muže a vše
reflektovaly vzhledem k ženám, které jsou podle všech respondentek nejvíce těmito bariérami
ovlivněny. Co se týká horizontální segregace, tak ta byla spatřována v poměru zastoupení
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žen na manažerských pozicích, které se nachází pouze v odvětvích jako je marketing
anebo lidské zdroje. Tento fakt je potvrzen také mou osobní zkušeností, kdy všechny
kontakty žen, které jsem získala pomocí metody snowball, směřovaly právě tímto směrem.
Všechny respondentky spatřují na českém trhu práce segregaci vertikální (kapitola
1.1.3), a to konkrétně v malém počtu zastoupení žen na manažerských pozicích. Jako
hlavní bariéra, která koresponduje s hlavními genderovými nerovnostmi z kapitoly 4.2.1, a
která ženám znemožňuje kariérní postup byla označena rodina, a to buďto plánované
rodičovství, určitý věk nasvědčující plánovanému rodičovství anebo již existující
rodinné závazky. Podle všech žen je fakt rodinného života hlavní pomyslnou bariérou, která
je přítomna u skleněného stropu a znemožňuje tak ženám se obecně na trhu práce prosadit
stejně jako muži.
Třetí a posledním výzkumným cílem bylo 1.3 Identifikovat faktory považované za
obecně nejvíce a nejméně přínosné pro kariérní postup žen. Tento cíl je v kapitole
výsledků 4.2.3 rozšířen o rozdělení faktorů na nejvíce podceňované a přeceňované na trhu
práce a nese specifika právě v záměrném vzorkování respondentek. Toto záměrné vzorkování
si v bakalářské práci kladlo za cíl co největší diverzitu, která se odrazí na výpovědích a
celkovém vnímání této problematiky u jednotlivých žen.
Faktorem označovaným jako nejpřínosnější pro ženu na dnešním trhu práce bylo
po analýze vysokoškolské vzdělání. Záměrné vzorkování se zde projevilo tím, že tento
faktor byl

označen

právě

a

pouze

ženami,

které

měly

osobní

zkušenosti

s vysokoškolským vzděláním. Stejný princip označení ve vztahu k diverzitě respondentek se
objevil u faktorů, které jsou na trhu práce nejvíce přeceňovány. Znovu zde bylo označeno
vysokoškolské vzdělání, ale pro změnu bylo označeno právě a pouze respondentkami,
které vysokoškolským vzděláním nedisponují. Dalšími přínosnějším faktory byl vzhled a
sebevědomí.
Nejméně přínosné faktory byly dle analýzy rozhovorů rozděleny na dvě skupiny, a
to na vnější a vnitřní faktory. Vnitřní faktory ženy chápaly převážně jako lidské
vlastnosti, kdy nejméně přínosnou z nich bylo označeno sebepodceňování. To bylo vztaženo
zejména k důvodu, proč ženy dosahují nižších platů než muži. Sebepodceňování právě
v rovině platů znamená, že si ženy častěji říkají o nižší plat, než je standard pro
vykonávanou pozici. To se děje právě z důvodu nízké sebedůvěry a strachu, že kdyby si
řekly o částku vyšší, tak danou práci nezískají. Vnější faktor, který může negativně ovlivnit
kariéru ženy, byla označena přítomnost dětí v jejich životě. Právě děti dokáží
v zaměstnavateli vyvolat dojem, že žena nebude tolik flexibilní a nebude chtít obětovat tolik
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času práci. V části obecně podceňovaných faktorů na trhu práce byly odpovědi velmi
různorodé a byly to například zkušenosti, nebo kreativita. Detailnější popis všech výsledků je
přítomen v kapitole 4.2, kde jsou jednotlivá tvrzení podložena citacemi z rozhovorů.
Přinos této práce je shledáván převážně v odhalení pohledu žen na manažerských
pozicích na tuto problematiku. Právě tyto ženy jsou mnohdy označovány jako ty, které jsou
úspěšné, a tudíž se s nerovnostmi na trhu práce nemohly setkat. Bakalářská práce může
sloužit také jako podklad pro další kvantitativní šetření tohoto problému, a to převážně
v rovině změny, kterou přinesl antidiskriminační zákon.

54

Summary
This bachelor thesis deals with the gender inequalities faced by women on the Czech labour
market. Specifically, it focuses on women in managerial positions, examining their career
path, which is important for the thesis' results. It focuses mainly on cases where women have
encountered gender inequalities in the labour market, both during the career process and in
the managerial position. There are many factors in the labour market that can affect women's
careers, and the distinct trajectory of women's lives clearly shows what preferences women
hold and what they do. In this case, the case study aims to ascertain from individual cases the
specific gender inequalities encountered by my respondents, the circumstances and the source
of this discriminatory behavior. The overall concept of the bachelor thesis consists in looking
at this issue from women to managerial positions, which proved to be beneficial for the
results.
In the beginning, I chose the main objective of the thesis - to find out what gender
inequalities the surveyed managers see on the Czech labour market and with what
specific inequalities they personally encountered during their career path (Chapter 2.1).
The main objective was accompanied by partial goals that aimed to find out in what
experiences and opinions these women differ, and vice versa.
The perception of general gender inequalities on the Czech labour market brought the
unanimous agreement of the respondents that the biggest inequality they are currently seeing
is the difference in pay of men and women in the same position. At the same time, this part of
the analysis was also about meeting the partial goal of whether respondents considered their
salary to be adequate and resulted in a unanimous agreement that their pay perceived as
being adequate to their position. The second and no less important finding was
discrimination on the grounds of age. Specifically, the fact that a woman is discriminated
against due to a certain age of so-called productive age, when maternity and subsequent
family care are expected from her. Part of this work was a comparison with another Gender
Research in Management (Chapter 1.3.1), which was conducted 12 years ago. This bachelor
thesis compares whether there has been a change in perceptions of gender inequalities in the
labour market over the past few years from the point of view of women in managerial
positions. But above all, it expands the view of women on managerial positions by other
respondents and brings new aspects to this issue. My bachelor thesis results are more or less
correspond to findings of Gender research in management, but with one significant deviation.
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This variation relates to gender inequality in the age range where the bachelor's thesis brings
a new direction to this discrimination, namely in the productive age of women.
The main finding of gender inequalities in the personal level is that all respondents
came across the gender inequality in the labour market at the managerial position. They
differed only in the source of this discrimination, which was divided into two groups after the
analysis. Most often it occurs in two cases - from HR staff, or directly from a senior
employee or male colleagues.
All respondents see vertical segregation on the Czech labour market (Chapter 1.2.1),
namely in a small number of women's representation in managerial positions. According to all
women, the fact of family life is the main imaginary barrier that is present on the glass
ceiling, making it impossible for women to enter the labour market in the same way as men.
The third and final research goal was to identify the factors considered to be the most
common and least beneficial for women's career progression. This objective is extended in
chapter 4.2.3 by the division of factors into the most underestimated and overestimated in the
labour market and it has specific features in the deliberate sampling of respondents. This
intentional sampling in the Bachelor thesis aimed at the greatest possible diversity, which is
reflected in the testimonies and the overall perception of this issue in individual women.
The factor identified as the most beneficial for a woman in today's labour market was
the university education. Deliberate sampling has been shown here by the fact that this
factor has been marked precisely by only those women who have had personal experience
with higher education. Other beneficial factors were appearance and self-esteem.
The least beneficial factors were divided into two groups, according to the analysis
of the interviews, on external and internal factors. Internal factors of women were
predominantly understood to be human qualities, with the least beneficial of them being
marked by self-estimation. This was in particular the reason why women are earning lower
wages than men. Self-appraisal at the level of salaries means that women are more likely to
call for a lower salary than the standard for the position. An external factor that can negatively
affect a woman's career has been marked by the presence of children in their lives. It is the
children who are able to create an impression to the employer that the woman will not be so
flexible and will not want to spend so much time working. In part of the generally
underestimated factors in the labour market, responses were very diverse and they were, for
example, work-experience or creativity.
The implications of this thesis are mainly found in revealing the view of women in
managerial positions on this issue. These women are often referred to as those who are
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successful and therefore can not meet the inequalities in the labour market. The bachelor
thesis can also serve as a basis for further quantitative investigation of this problem, largely at
the level of change brought about by the Anti-Discrimination Act.
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu
Česká společnost je v neustálé proměně. Postavení žen na trhu práce se rapidně zlepšilo oproti
minulým letem. V mezidobí let 1948-1989 jejich nezaměstnanost dosahovala velmi nízkých
čísel. V Evropě měly ženy v ČR nejvyšší zastoupení na trhu práce, jejich možnosti, platové
ohodnocení a kariérní postup však byli silně zabrzděny. Ženy dosahovaly také nižších platů a
celkově neměly možnosti se kariérně prosadit jako muži, i když byly členkami strany [Hraba,
Joseph, Allan L. McCutcheon, Jiří Večerník 1997, str. 407].
Ženská emancipace proběhla v průběhu několika let a nynější situace je o poznání lepší,
ovšem stále, se většina žen s nerovností setkala na vlastní kůži a z průzkumů veřejného
mínění si česká společnost stále myslí, že nerovnosti mezi muži a ženami zde stále
přetrvávají. Konkrétně 65 % mužů a 88 % žen zaujímá názor, že ženy nemají s muži na
současném trhu práce rovné šance [Uhde, 2005: 193]. Tento průzkum proběhl v roce 2005 a
postoj veřejnosti byl zde jasný. V roce 2016 provedla společnost CVVM nový průzkum, aby
zjistila postoj Čechů k tématu rozdělení rolí mužů a žen. I když již před 11 lety lidé shledávali
nerovnosti mezi pohlavími o to více zarážející jsou názory dvou třetin lidí v Česku, kteří
tvrdí, že domácnost má po finanční stránce zajistit výhradně muž a také, že vaření pokrmů pro
rodinu by mělo spočívat výhradně na bedrech žen. Celých 50 % respondentů také tvrdí, že
úklid je ženský úděl (CVVM – Naše Společnost).
Ve statistice zaměstnanosti žen se ČR pohybuje pod průměrem EU, který je 65,2 %. Česká
republika dosahuje čísel v zaměstnanosti žen pouze 59,6 %, u mužů je toto číslo znatelně
vyšší a to konkrétně 77 %, dle EUROSTATu. Rozdíl v míře zaměstnanosti v ČR tvoří 1618procentních bodů. V ČR tato nerovnost není způsobena nízkou mírou zaměstnaností žen,
ale naopak velmi vysokou (třetí nejvyšší v EU) zaměstnaností mužů [Eurostat, Statistika
zaměstnanosti, online].
Základním problémem zaměstnanosti žen, podle MPSV, je tedy nedostatečný prostor pro
soulad rodinného a pracovního života [MPSV, Strategie 2020, online. str. 29].
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2. Teoretická východiska
Ve své bakalářské práci se budu zabývat postavením žen na trhu práce. Konkrétně jejich
celkovou zaměstnaností, spokojeností, ale hlavně mě budou problémy, se kterými se ženy
setkaly na trhu práce. Genderové nerovnosti v české společnosti budou také součástí mé
práce, jelikož právě problematika genderu ovlivňuje postavení ženy na trhu práce a její
kariérní dráhu.
Otázky související se zaměstnaností žen nejsou v ČR považovány za příliš důležité. V tomto
směru se Česká Republika významně odklání od zemí Evropské unie a jejich standardu
[Křížková, Alena. 2001, str. 4-5]. EU se věnuje těmto otázkám a najdeme zde země, které se
všemi možnými způsoby snaží zaměstnanost žen zvýšit mnohem efektivněji než ČR.
Segregace na trhu práce, podle pohlaví, se dělí na horizontální a vertikální. Horizontální
neboli oborová segregace, poukazuje na rozdělení mužů a žen do různých oborů, kde
v jednom převažují muži a v jiném zase ženy. Jedná se například o IT management, kde
najdeme spíše muže, a naopak například ve službách převažují ženy. Vertikální segregace se
zase týká rozdělení trhu práce podle pozic a pohlaví. Jde převážně o pozici zaměstnavatelů,
tedy jedinců na řídících pozicích, kde je největší rozdíl v pohlaví a muži zde zaujímají větších
zastoupení [Genderstudies 2005, online].
Jednou z hlavních příčin, proč ženy nedosahují ve vertikální segregaci alespoň podobných
čísel jako muži, je tzv. skleněný strop. Tento výraz označuje neviditelné, a tudíž těžko
rozeznatelné bariéry, které musí ženy překračovat po cestě na vyšší pozici na rozdíl od mužů,
a to i přes to, že ženy mají podobné zkušenosti, či vzdělání. Přídavné jméno skleněný je zde
proto, jelikož ženy na vyšší pozice dohlédnou (přes sklo) a tudíž si jdou za svým cílem, avšak
je bariéra zastaví a nepustí dále. Ve své práci bych ráda rozvedla důvody, proč tato bariéra
postihuje právě ženy [Křížková, 2001: 2].
Ženy jsou vytlačovány z vyšších pozic, jelikož se muži chtějí udržet jak na řídící pozici, tak
v řemeslných oborech. Tímto způsobem je žena, jakožto minorita na vyšších pozicích,
vytlačována a nucena zaujímat nekvalifikovanou práci. „Nedostatek pracovního kapitálu ženu
vytlačuje z pracovního trhu zpět do domácnosti nebo ji učiní závislou na sociální podpoře.
Tak může získat uplatnění pouze v sekundárním trhu práce.“ [Maříková, 2000: 95].
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Nízký počet žen na vyšších pozicích potvrzuje i statistika, kterou vydal Eurostat, kde uvádí
počty žen na seniorních pozicích v mezidobí let 2004 až 2017. Vládne všeobecný názor, žen
je v managementu stále více, a to odpovídá také rozdílu počtu žen na těchto pozicích v roce
2004–10.6 % a v roce 2017–17.7 %, kdy toto číslo v roce 2017 bylo jednoznačně tím
nejvyšším, kterého ČR dosáhla. Nelze však říci, že by od roku 2004 docházelo pouze ke
stoupající tendenci počtu žen na seniorních pozicích. Například v roce 2014 počet klesl na
skutečných 3.5 %. Jinak se ČR drží v přibližných procentuálních bodech okolo 10 %.
Průměrem EU je však stále počet okolo 20 % za poslední 4 roky (EUROSTAT, Positions held
by women in senior management positions, online).

3. Výzkumné cíle a otázky
Hlavní cíl:
Jako cíl mé bakalářské práce jsem si zvolila zjistit jak ženy, které jsou na vyšších pozicích ve
firmách, vnímají své postavení na dané pozici. Mým hlavním cílem bude zjistit, jaké faktory
ovlivnily úspěch těchto žen, jako například vzdělání, jazyk, bezdětnost atp.
Výzkumné cíle:
1. Zjistit, jaké faktory ovlivnily vysoké postavení žen, které zkoumám.
2. Zjistit, zda tyto úspěšné ženy, vnímají nerovnosti na trhu práce mezi muži a
ženami.
3. Zjistit s jakými nerovnostmi se mnou zkoumané ženy setkaly.
Výzkumné otázky:
1. Jaké jsou změny v oblasti participace žen na trhu práce?
a). K jaké změno došlo v průběhu let, od roku 89?
2. Zjistit, zda se mnou zkoumané ženy setkaly na vlastní kůži s nějakou diskriminací,
případně s jakou, jak ji vnímaly a řešily.
3. Jak moc ovlivňuje kariéru ženy její rodinný život?
4. Jaké výhody týkající se skloubení rodinného a pracovního života, mají ženy na
vyšších

pozicích ve svých firmách?

5. Zjistit, zda by i takto vysoce postavené ženy uvítaly větší flexibilitu práce a zda si
myslí, že je jejich práce a postavení dobře kombinovatelné s rodinným životem.
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6. Zjistit důvody, proč tzv. skleněný strop postihuje spíše ženy.
7. Ze statistických dat popsat proměnu v čase vývoje postavení žen na trhu práce a její
nejzásadnější změny.
a). Jsou o těchto případných výhodách dobře informovány?
b). Dostávají tyto informace o výhodách samovolně od svého zaměstnavatele?
8. Jaké faktory nejvíce ovlivnily úspěšnou kariéru žen?
9. Na jaké problémy narážejí ženy na vyšších pozicích v práci?
a). Dají se případně tyto problémy označit za genderové nerovnosti mezi muži
a ženami na trhu práce?
b). Spatřují ženy větší soutěživost ze stran mužů, například v odvětví firmy,
kde se spíše nacházejí muži? (příklad s IT firmou)
10. Ovlivňuje návrat ženy z mateřské, či rodičovské dovolené, její další participování
v dané firmě?
11. Výhody a nevýhody dané vyšší řídící pozice v osobním a rodinném životě
zkoumaných žen.

4. Metody a prameny
V empirické části provedu kvalitativní výzkum, který bude formou rozhovorů se ženami,
které zaujímají vyšší pozici ve firmě, a tudíž se jejich kariérní dráha dá označit za úspěšnou.
Přestože kvalitativní výzkum není z hlediska omezeného počtu respondentů zobecnitelný na
populaci [Hendl 2005: 52], je v této práci vhodnější, jelikož ženy na vyšších pozicích nejsou
homogenní skupinou a použití zvolené formy výzkumu, bude v tomto případě vhodnější.
Mou výzkumnou skupinou jsou tedy ženy na vyšších pozicích ve firmách, které si musely
projít celým přijímacím a kariérním procesem. Tyto ženy se projevily jako pozitivní vzorek.
Prvotní rozhovory bych ráda uskutečnila se ženami, které budu vybírat svým úsudkem, podle
pozice, kterou ve firmě zaujímají. Orientovat se budu převážně na manažerské pozice, či
pozice v oboru v jakém nacházíme převážně spíše mužské pokolení – jako je například IT
firma. Ostatní respondentky budu získávat metodou sněhové koule, kdy mám již pro začátek
domluveny dva rozhovory se ženami, se kterými jsem prozatím na trhu práce přišla do styku a
které jsou více než ochotné mi poskytnout rozhovor pro tuto bakalářskou práci. Metoda
sněhové koule pak spočívá v tom, že mi každá z těchto žen dá kontakty na ženy, které opět
splňují má kritéria a jsou ochotny mi odpovědět na otázky ohledně tohoto tématu.
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Ve své bakalářské práci použiji metodu polo strukturovaného rozhovoru, který se vyznačuje
tím, že se jedná o rozhovor pomocí návodu. Tímto návodem se rozumí předem připravené
otázky či témata, která se v rámci rozhovoru musí probrat. Tyto předem připravené otázky
mají zajistit, že se tazatel dotkne opravdu všech témat, které si vzal za cíl. Dále je už struktura
rozhovoru na tazateli, a to konkrétně v jakém pořadí si získání informací zvolí a jak se v
průběhu rozhovoru dotkne všech témat, která jsou pro něj relevantní. Zůstává zde také
možnost naprosté volnosti doplňujících otázek, či vysvětlení v případě neporozumění dané,
předpřipravené otázce. Tato metoda je vhodná pro následné srovnání několika rozhovorů s
různými respondenty a jejich následné vyhodnocení. Přestože udržuje zaměření rozhovoru,
dovoluje také dotazovanému mluvit z vlastních zkušeností a z vlastní perspektivy [Hendl
2005: 174].
Součástí bude také určité statistické porovnání zaměstnanosti žen a proměn v čase v rámci
ČR. Ráda bych zde také uvedla postavení České republiky oproti ostatním zemím Evropské
unie a jejich následné srovnání, kdy například Eurostat uvádí mnoho relevantních statistik a
dat.
Pro správné zkoumání nynější situace, provedu také porovnání proměny v čase tohoto tématu.
V období transformace se pozice ženy na trhu práce výrazně změnila. Její postavení se
zlepšilo a ženy mají nyní větší možnosti. Podle výzkumu Aleny Křížkové, ženy v období
transformace české společnosti po roce 89 převládaly v některých oborech, tudíž zde byla
stále genderová nerovnost. Tyto obory byly převážně zdravotnictví, sociální, veřejné a osobní
služby a také ve vzdělávacích oborech. Výzkum se také věnoval podnikání žen a mužů, kde
došlo také k výrazné proměně. Dříve čísla dosahovala 6 % podnikajících žen a 11,5 % mužů,
současný stav je velmi odlišný a to až 26 % žen a 74 % mužů. [Křížková, 2007: 82].
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Přílohy
Příloha č. 1: Diskuzní osnova
Níže přikládám diskuzní osnovu, kterou jsem měla předem připravenou k rozhovorům.
Z důvodu polostrukturovaného rozhovoru a takové jeho formy, kdy jsem se snažila co
nejméně přerušovat souvislé povídání mých respondentek, jsem vždy nevyužila všechny
otázky. Na mnoho otázek jsem přeskakovala z důvodu zmínění tématu otázky v průběhu
odpovědi na otázku jinou. Tato osnova je pouze rámcem, kterým jsem se řídila, neukazuje
však podrobný postup dotazování při rozhovoru.
Diskuzní osnova:

I.

ÚVOD
1. Představení a uvedení do tématu

•
•
•
•

II.
•
•
•
•

III.

Přivítání, představení sebe a svého výzkumu, délka rozhovoru
Poděkování za účast a vysvětlení cílů, které obsahuje můj výzkum
Upozornění na nahrávání, informovaný souhlas, vysvětlení, že výzkum je pouze pro
účely bakalářské práce – ujištění o anonymitě
Prostor pro představení respondentky (+sociodemografické údaje) a jejího zaměstnání
ZAHŘÍVACÍ FÁZE
Co se vám vybaví, když se řekne nerovnost mezi muži a ženami?
Znáte pojem skleněný strop? (S čím konkrétně máte vy osobně tento pojem spojený?)
Povězte mi prosím od začátku Váš příběh jejímž koncem byla nyní vykonávaná
manažerská pozice.
Proč jste se předtím rozhodla pro hledání nové práce?
KLÍČOVÁ ČÁST
2. Podmínky a příležitosti uplatnění žen na trhu práce

•
•
•

Co pro Vás bylo klíčové při hledání nového zaměstnání?
Když jste si hledala novou práci, objevily se nějaké konkrétní negativní zkušenosti
s personalisty?
Myslíte si, že by role muže a ženy měly být rozděleny jako tomu bylo dříve v tradiční
společnosti? Proč?
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3. Nerovnosti na trhu práce
•
•
•
•
•
•
•

Setkala jste se někdy s nějakými nerovnostmi mezi muži a ženami v průběhu svého
kariérního postupu?
S jakými přesně? Kde a za jakých okolností?
Jak jste je řešila? Opakoval se někdy stejný případ znovu?
Vnímáte v zaměstnání nějakou soutěživost? (Od koho konkrétně?)
Jste touto soutěživostí podle Vás také nějak ovlivněna? Jak?
Máte pocit, že existuje rozdíl mezi platy u mužů a žen, kteří vykonávají stejnou
pozici?
Proč si to myslíte? Máte s tím osobní zkušenost? Čím si myslíte, že je to způsobeno?
4. Faktory

•
•
•
•
•

Jaké faktory podle Vás ovlivňují úspěšnou kariéru ženy na trhu práce?
Jaké faktory to podle Vás tomu byly právě u Vás osobně?
Je podle Vás z Vašich dosavadních zkušeností nějaké faktor obecně na trhu práce
přeceňován a podceňován? Jaká to byla zkušenost, že tak soudíte?
Je podle Vás nějaký faktor, který může uplatnění ženy na trhu práce také naopak
zhoršit? Proč si to myslíte?
Platí tento negativní faktor podle Vás i u mužů?
5. Manažerská pozice

•
•
•
•
•
•

IV.
•
•
•
•

Jaká je Vaše role při rozhodovacích procesech ve firmě, kde momentálně pracujete?
Jak tedy celkově vnímáte své postavení v dané firmě?
Uvažujete v budoucnu ještě o nějakém dalším kariérním postupu?
Má podle vás obecně manažerské pozice nějaké výhody? Případně jaké?
Má podle vás obecně manažerská pozice nějaké nevýhody? Případně jaké?
Jak hodnotíte svůj plat vzhledem k vykonávané pozici? Jste s jeho výší spokojena?
(proč ano proč ne?)
ZPOMALENÍ
Zkuste mi shrnout veškeré genderové nerovnosti, které na trhu práce spatřujete
Které nerovnosti jsou pro Vás osobně nejpalčivější?
Zkuste mi shrnout faktory, které si myslíte že jsou pro ženy nejvíce přínosné na
dnešním trhu práce
Zkuste mi prosím shrnout faktory, které mohou ženě nejvíce na trhu práce u
potencionálních zaměstnavatelů uškodit
UKONČENÍ

V.
•
•

Je ještě něco dalšího, co byste ráda k tomuto tématu řekla?
Je podle Vás něco důležitého ohledně tohoto tématu, co jsme v rozhovoru nezmínily?

•

Poděkování a ukončení rozhovoru
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas

Informovaný souhlas s výzkumným rozhovorem
Byla jste požádána o rozhovor v rámci sběru dat pro bakalářskou práci s názvem Genderové
nerovnosti na českém trhu práce z pohledu žen na manažerských pozicích. Autorkou této
práce je Šárka Holubová, studentka Sociologie a sociální politiky na FSV UK.
Důvěrnost informací
S Vaším svolením bude tento rozhovor nahráván. Nahraný rozhovor bude přepsán a použit
pro analýzu. Ani zvuková ani textová forma rozhovoru nebude žádným způsobem jako celek
zveřejněna a veškeré citace, které́ budou v rámci výstupů výzkumu použity, nebudou
obsahovat Vaše jméno ani jméno Vašeho zaměstnavatele.
Vaše rozhodnutí je pro mě závazné.
Prosím o Váš souhlas s provedením rozhovoru za výše uvedených podmínek. Vaše účast na
rozhovoru je dobrovolná a můžete ji kdykoli v jeho průběhu přerušit, nebo se rozhodnout na
nějakou otázku neodpovědět.

Datum konání rozhovoru:

podpis...................................

podpis výzkumnice………………………

Pokud budete mít jakékoli další́ dotazy ohledně̌ tohoto výzkumu či rozhovoru, kontaktujte
prosím mě nebo mou vedoucí práce na níže uvedených adresách.

Šárka Holubová
tel.: 725 258 348
e-mail: sarkaholubova565@seznam.cz

Vedoucí bakalářské práce
Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph. D.
e-mail: eva.hejzlarova@fsv.cuni.cz
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