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Rovnost z hlediska věku a genderu
Abstrakt
Diplomová práce na základě dat z výběrového šetření speciální Eurobarometr 437 a speciální
Eurobarometr 465 pojednává o nerovnostech na základě věku a pohlaví v Česku, Dánsku,
Francii a Polsku. Jsou zde představeny základní pojmy týkající se nerovnosti ve společnosti
a pojmy týkající se genderové a věkové diskriminace. Analytická část je zaměřena na rozdílné
vnímání věkové a genderové nerovnosti respondenty ze čtyř vybraných zemí. Otázky byly
analyzovány také na základě pohlaví respondenta a věkových skupin 25–34 a 55–64 let.
Z výsledků analýzy dat šetření se dá říci, že společnost v Česku a Polsku je více protkána
předsudky a stereotypy na základě pohlaví než v Dánsku a Francii, což může být dáno vyšším
důrazem na rovnost pohlaví v zemích západní Evropy. Věková diskriminace je respondenty
častěji vnímána v Česku a Francii, ale z odpovědí je patrné, že respondenti všech čtyř zemí
vnímají ageismus jako závažný, a nevnímají přijatá opatření proti diskriminaci jako
dostačující.
Klíčová slova: diskriminace, nerovnost, stereotypy, stárnutí, ageismus, věková
diskriminace, genderová diskriminace, Česko, Dánsko, Francie, Polsko
Počet znaků práce bez mezer: 149 877

Equality: Age and gender
Abstract
Diploma thesis addresses age and gender inequalities in Czechia, Denmark, France and
Poland, based on Special Eurobarometer 437 and Special Eurobarometer 465. It introduces
basic terms connected with inequality in society as well as terms related to gender and age
discrimination. The analytical part is focused on different perceptions of age and gender
inequality by respondents from four selected countries. The questions are also analysed on
base on the respondent's gender and their age group, either 25–34, or 55–64 years. The
conclusion of the conducted survey data analysis is, that society in Czechia and Poland inclines
towards gender-based prejudices and stereotypes more, than society in Denmark and France,
which may be a consequence of stronger emphasis on gender equality in Western European
countries. Age discrimination is more often noticed by Czech and French respondents, but it
is clear, that respondents from all four countries perceive ageism as very serious and do not
see adopted anti-discrimination measures as sufficient.

discrimination, inequality, stereotypes, ageing, ageism,
age discrimination, gender discrimination, Czechia, Denmark, France, Poland
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Kapitola 1

1 Úvod
Rovnost všech osob bez rozdílu věku a pohlaví je uznávaným principem Evropské unie. Ta se
snaží o potlačení diskriminace ve všech členských zemích, a proto se také každá členská země
zavázala k přijetí antidiskriminační legislativy. Výsledky výzkumů speciálních
Eurobarometrů, které jsou v rámci Evropské unie organizovány, ukazují, že respondenti
nepovažují diskriminaci v některých zemích za výjimečnou, a setkávají se s ní v různých
sférách života. Ač antidiskriminační zákon zakazuje diskriminaci na základě věku a pohlaví1,
společnost je stále v některých zemích poznamenána stereotypy a předsudky, které rovnému
zacházení mohou bránit.
Kromě různých stereotypů týkajících se rozdělení rolí na mužské a ženské, se obyvatelé
Evropské unie setkávají zejména s věkovou diskriminací. Protože během 20. století spolu
s poklesem úrovně plodnosti a prodlužováním lidského života začal narůstat počet a podíl
starších osob v populaci, stalo se demografické stárnutí celospolečenským problémem.
Z tohoto důvodu je diskutována otázka o schopnosti společnosti se o zvyšující se počet starších
osob v populaci postarat. Stáří jako biologický fenomén má dnes spíše negativní nádech, je
vnímáno jako ztráta významných funkcí, ztráta zdraví, zhoršení kvality života, častější
chudoba a závislost na ostatních. Jednou z možných příčin tohoto pohledu na seniory je
orientace společnosti na produktivitu. A právě předsudky a stereotypy mohou ztížit adaptaci
na měnící se věkovou strukturu společnosti.
Předmětem diplomové práce byla analýza nerovnosti z hlediska věku a pohlaví. Proto byla
za tímto účelem analyzována data speciálního Eurobarometru 437 z roku 2015, který se týkal
obecně postojů a názorů obyvatel členských zemí Evropské unie na různé oblasti diskriminace
ve společnosti, a pro detailnější náhled na genderové stereotypy byla využita data speciálního
Eurobarometru 465 z roku 2017 s podtitulem genderová rovnost. Explorační analýza se týkala
čtyř zemí, a to Česka, Dánska, Francie a Polska. Česká společnost podle výsledků speciálního
Eurobarometru 437 vykazuje nejvyšší míru diskriminace na základě věku, a naopak Dánsko
vykazuje míru nejnižší, a to i v oblasti postojů vůči genderové nerovnosti – cílem tedy bylo
vybrat země z opačných konců názorového spektra a detailněji se zaměřit na výsledky
výzkumu. Francie byla vybrána, protože respondenti často vypovídali o diskriminaci
1

V práci jsou použity alternativně oba termíny pohlaví a gender.
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na základě věku a pohlaví jako o větším problému než respondenti v jiných západoevropských
zemích. Naopak Polsko je jednou ze zemí, která je na tom v otázce nerovnosti podle názorů
jejích občanů nejlépe ze zemí východní částí Evropy.
Cílem práce tedy je teoreticky vymezit nerovnost na základě věku a pohlaví a ve
výsledcích šetření speciálního Eurobarometru 437 a speciálního Eurobarometru 465
analyzovat postoje vůči věkové a genderové nerovnosti ve společnosti vybraných zemí. Aby
bylo možné zjistit, jak nerovnost vnímají různé skupiny obyvatel, byly vybrané otázky dále
analyzovány na základě věku a pohlaví respondenta. Záměrem práce bylo zmapovat více
aspektů věkové a genderové diskriminace, nikoliv omezení na jeden vybraný aspekt této
problematiky.
Pro analýzu výsledků šetření jsou stanoveny následující hypotézy, které budou přijaty či
vyvráceny:
•

Země východní Evropy (Česko a Polsko) se budou názorově lišit v otázkách
týkajících se genderové diskriminace a stereotypů od zemí západní Evropy (Francie
a Dánska).

•

Země východní Evropy (Česko a Polsko) se budou názorově lišit v otázkách
týkajících se věkové diskriminace a stereotypů od zemí západní Evropy (Francie
a Dánska).

•

Ženy ve vybraných zemích vnímají genderovou diskriminaci ve společnosti jako
více rozšířenou než muži.

•

Osoby ve věkové skupině 55–64 let vnímají věkovou diskriminaci ve společnosti
jako více rozšířenou než osoby ve věkové skupině 25–34 let.

•

Věková diskriminace je vnímána jako více rozšířená než genderová diskriminace.

1.1 Struktura práce
Diplomová práce je rozdělena do šesti částí. Kapitoly 2, 3 a 4 jsou pojaty jako diskuze
s literaturou. Diskuze se zabývá nejprve obecným vymezením pojmu rovnost, nerovnost a
diskriminace a také vývojem rovnosti v Evropě. V kapitole 3 je specifikována nerovnost
z hlediska pohlaví. Zde jsou vymezeny základní pojmy a představeny předsudky
z genderového hlediska. Následující kapitola je věnována ageismu, kde jsou definovány
základní pojmy týkající se nerovnosti z hlediska věku.
V 5. kapitole jsou představeny zdroje dat, výběrové šetření speciální Eurobarometr a
použité ukazatele, které popisují věkovou strukturu vybraných zemích a naději dožití. Kapitola
6 obsahuje výsledky nejdůležitějších ukazatelů týkajících se struktury obyvatelstva podle věku
a pohlaví, které zobrazují demografické stárnutí a naději dožití ve vybraných zemích. Kapitola
7 se pak věnuje samotné explorační analýze výsledků šetření speciální Eurobarometr, kde jsou
představeny postoje obyvatel Česka, Dánska, Francie a Polska, specificky podle věku a
pohlaví. Cílem této analytické části je studium problematiky věkové a genderové diskriminace
z různých úhlů, a zjistit, zda respondenti vybraných zemí vnímají jako více problematickou
genderovou nebo věkovou nerovnost.

Tereza Černá: Rovnost z hlediska věku a genderu (Česko, Dánsko, Francie, Polsko)

15

Kapitola 2

2 Rovnost a nerovnost
S diskuzemi nad termínem mezilidská rovnost, respektive nerovnost, se v dnešní společnosti
lze setkat poměrně často. Pojem rovnost poukazuje na fakt, že by s každým jedincem mělo být
zacházeno spravedlivě, a to bez ohledu na pohlaví, věk, místo, kde se narodil nebo čemu věří
(Boyle, 2016). V České republice je pojem rovnost ukotven také v Listině základních práv a
svobod České republiky, kde se klade důraz především na rovnost v důstojnosti a před orgány
veřejné moci (Listina základních práv a svobod, 1992).
Dnešní pojetí rovnosti je výsledkem moderního myšlení, a vedla k němu dlouhá cesta
napříč dějinami. Dá se říci, že rovnost je jedním ze základních předpokladů pro moderní
demokratickou společnost (Boyle, 2016). Ač se může zdát, že princip rovnosti zastává každý
moderní člověk, že každý má dnes stejnou výchozí pozici k přístupu ke vzdělání, na trh práce
nebo službám, na základě řady analýz a průzkumů lze stále vidět, že ne vždy je rovnost
příležitostí uplatňována ve všech směrech (Štěpánková, 2016, s. 8). Tato práce se tak zaměřuje
především na pojem nerovnost či diskriminace.

2.1 Vymezení pojmu diskriminace
Pojem diskriminace vyjadřuje rozdílný přístup k různým skupinám, a je vnímán většinou
v negativním smyslu. Ačkoli o zásadách rovného zacházení jsou zmínky již od dob
starověkého Řecka, kdy přišel Aristoteles s myšlenkou „stejnému stejně,“ zůstala tato
myšlenka ale opravdu pouze myšlenkou, protože antická společnost, a celkově společnost až
do osvícenství, rovnostářky uspořádána nebyla. Například ženy byly považovány za
méněcenné a iracionální (Bobek, 2007, s. 3). Jak je vidět, toto vnímání se vyvíjí spolu se
společností a to, co bylo před časem považováno za normální, se dnes může jevit jako
diskriminační.
Diskriminací se tedy obecně rozumí odlišné, právem zakázané zacházení s lidmi ve
vymezených, srovnatelných situacích na základě různé rasy, etnického původu, národnosti,
pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a
světového názoru (Ombudsman, 2017). Je to tedy situace, v níž je s člověkem zacházeno
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jinak než s ostatními, a to z důvodu jeho příslušnosti k určité sociální skupině, bez ohledu na
jeho individuální hodnoty.

2.2 Druhy diskriminace
Rada Evropské unie ve své směrnici 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000 stanovuje rámec
pro rovné zacházení se všemi osobami ve členských zemích. Odstavec jedenáct této směrnice
zní: „Diskriminace na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku
nebo sexuální orientace může ohrozit dosažení cílů Smlouvy o Evropském společenství,
zejména dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální ochrany, zvyšování životní úrovně
a kvality života, hospodářské a sociální soudržnosti, solidarity a volného pohybu osob.“
V navazujícím odstavci této směrnice je také zakázána „přímá nebo nepřímá diskriminace na
základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace
v oblastech zahrnutých touto směrnicí“ (Rada Evropské unie, 2000).
Stejně tak i Antidiskriminační zákon České republiky (s účinností od 1. 9. 2009), který se
řídí předpisy Evropské unie, rozlišuje přímou a nepřímou formu diskriminace. Za diskriminaci
se mimo jiné považuje i sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci nebo
k jejímu navádění. Dle tohoto zákona mají být přijata taková opatření, která zajistí rovné
zacházení se všemi osobami a jsou podmínkou účinné ochrany před diskriminací.
V zákoně jsou přesně stanoveny i situace, které se za diskriminační nepovažují – ty jsou
odůvodněny legitimním účelem a plní několik dalších kritérií. Příkladem může být výjimka
v přístupu k zaměstnání – jedná se o podmínku minimálního věku, požadavků na odbornou
praxi či vzdělání. Za diskriminační se také nepovažuje hranice trestní odpovědnosti, rozdílný
věk odchodu do důchodu pro muže a ženy, nebo rozdílné zacházení za účelem ochrany žen
během těhotenství a mateřství, a podobně (Antidiskriminační zákon, 2009).
2.2.1

Přímá diskriminace

Přímou diskriminací se rozumí znevýhodňování jedinců na základě pohlaví, věku, rasy nebo
etnického původu, náboženského vyznání, sexuální orientace a dalších aspektů. Jak je psáno
v antidiskriminačním zákoně České republiky (2009), nelze s jednou osobou ve srovnatelné
situaci zacházet méně příznivě než s jinou, a to pouze na základě výše zmíněných aspektů.
2.2.2

Nepřímá diskriminace

Otázka nepřímé diskriminace je také zakotvena v antidiskriminačním zákoně (2009), a je
založena na kritériích, která nejsou formálně zakázána. Jedná se o situace, kdy se situace jeví
zdánlivě jako neutrální, ale ve skutečnosti má na určitou osobu negativní vliv. Může se jednat
o pravidlo, které platí pro všechny stejným způsobem, reálně má ale na některé osoby horší
dopad než na jiné. Příkladem takového jednání může být formulace v nabídce zaměstnání
typu: „Do mladého a dynamického kolektivu přijmeme...“. Tímto jsou z možných kandidátů
nepřímo vyloučeny starší osoby (Ombudsman, 2017).
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2.3 Oblasti diskriminace
V oblastech, ve kterých se diskriminace vyskytuje, dochází k neustálému vývoji. Například
volební právo pro ženy nebylo vždy samozřejmostí – první zemí v Evropě, která přiznala
ženám volební právo, bylo Finsko, a to v roce 1906. V Československu měly ženy poprvé
možnost volit a být voleny až v roce 1919, tedy před 100 lety. Dříve než v Česku měly ženy
možnost volit v Dánsku (1915) a Polsku (1918), ve Francii pak v roce 1944. Spolu s tím
souvisí i právo na rovnocenné vzdělávání, kdy se ještě v 19. století společnost shodovala
na tom, že se ženy pro vzdělání nehodí (Müllerová, 2015).
Oblastmi diskriminace se rozumí oblasti života, v nichž může docházet k znevýhodnění
jedince či skupiny osob, a to z důvodů popsaných v Listině základních práv a svobod. Těmito
důvody jsou etnicita, rasa, pohlaví, věk, víra,
orientace a další. Tyto a jiné rozdíly mezi
v nejrůznějších oblastech, například v přístupu
přístupu ke službám a zboží, v bydlení, ve

zdravotní stav, státní příslušnost, sexuální
lidmi se mohou promítat do nerovností
k zaměstnání a odměňování v zaměstnání,
vzdělávání, v přístupu ke zdravotní péči

(Ombudsman, 2017).

2.4 Postoj, stereotyp, předsudek
S pojmem diskriminace se pojí další pojmy jako postoj, stereotyp nebo předsudek. Podle
Nakonečného (1998, s. 118) postoj člověka vychází z jeho vlastního hodnocení osob, věcí a
jevů, a jeho osobního prožívání. Postoj také souvisí s hodnotami a názory daného jedince,
jedná se o hodnotící vztah, který daný jedinec zaujímá vůči svému okolí, přičemž hodnocení
dané osoby, věci nebo jevu se pohybuje na škále od velice negativního postoje po velice
pozitivní.
Stereotyp je souborem zjednodušených představ, který člověk zaujímá vůči jinému
člověku nebo skupině osob bez ohledu na individuální vlastnosti jednotlivce či skupiny. Je
přirozené, že lidé vyvozují závěry o nových informacích ze zkušeností. Ač toto jednání
umožňuje rychlou orientaci ve světě, může snadno ovlivnit vnímání a hodnocení o dané nové
informaci. Stereotypy vychází z výchovy a našeho okolí, vliv mají také média, změny ve
společnosti, nebo osobní či zprostředkovaná skutečnost (Novák, 2002, s. 10).
Předsudek je definován jako negativní stereotyp. Jedná se o předem vytvořené negativní
zevšeobecňující hodnocení skupiny osob, kdy není brána v potaz individualita jedince. Jedná
se o obraz, prostřednictvím kterého hodnotíme vlastnosti členů skupin jako dané a neměnné
(Novák, 2002, s. 8).
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2.5 Vývoj rovnosti v Evropě
Myšlenka rovnosti všech osob se objevila v Evropě teprve ve 2. polovině 17. století. V období
středověku, tedy absolutismu, si byli všichni lidé rovni před bohem, v ostatních světských
záležitostech tomu tak ale nebylo. Jako reakce na absolutistickou vládu přišlo osvícenské
myšlení, kde docházelo k odpoutání se od náboženství, a kladl se větší důraz na právo na
svobodu člověka a jeho svobodné myšlení. V této době také docházelo ke vzniku prvních
občanských práv (Štěpánková, 2016, s. 6).
V případě Evropy byl vývoj rovnosti všech osob narušen nacistickou teorií o nadřazenosti
jedné rady nad ostatními. Reakcí na tuto skutečnost bylo po druhé světové válce definování
lidských práv a vznik Organizace spojených národů (Vojáček, 2010, s. 551). Prvním takovým
dokumentem pod záštitou OSN je Charta OSN, která vzešla v platnost v roce 1945. Zde je
deklarována rovnost lidských práv a základních svobod pro všechny bez rozdílu. Rovnost má
být mezinárodním standardem, který musí každý demokratický stát na svém území garantovat,
každý smluvní stát také musí usilovat o zachování lidských práv a přijmout odpovědnost při
porušení tohoto závazku.
Všeobecná deklarace lidských práv podepsaná v Paříži v roce 1948, také pod záštitou této
organizace, je základním prohlášením o lidských právech. Neobsahuje jen základní lidská
práva, ale také práva sociální a kulturní. Obsahem je i zásada nepřípustnosti diskriminace, a to
platí pro všechny osoby bez výjimek, což znamená, že nikdo nesmí být diskriminován a nesmí
mu být bráněno ve využívání jeho práv. Práva uvedená v prohlášení zahrnují právo na stejnou
odměnu za stejnou práci, právo na zdraví, vzdělání a rozvoj, a to bez ohledu na pohlaví, rasu,
barvu, jazyk, náboženství nebo sociální původ (Include Gender, 2016).
První mezinárodní dokument, který se týkal speciálně práv žen, je platný od roku 1953.
Tento dokument dává ženám právo volit a být volené, a také ženám dává právo zastávat státní
úřady a vykonávat všechny státní funkce. Další mezinárodní dokument proti diskriminaci žen
pochází z roku 1967. Ten dává ženám nejrůznější možnosti jako právo vlastnit majetek, právo
na vzdělání, právo na rovné odměňování, kromě jiného upravuje i postavení žen v rodině
(UN Women, 2009). K podpisu jednomu z nejvýznamnějších mezinárodních dokumentů
upravujícímu zrovnoprávnění mužů a žen došlo v roce 1979. Jedná se o Úmluvu OSN
o odstranění všech forem diskriminace žen a dává za úkol všem státům zrovnoprávnit ženy
s muži ve všech směrech, a to i legislativně (Schonard, 2018).
Rovnost a zákaz diskriminace jsou také jedněmi ze zásad Evropské unie. Ta se tématu
rovnosti věnuje již od samotného počátku Evropského hospodářského společenství v roce
1957, příkladem mohou být již čtyři hospodářské svobody – volný pohyb osob, zboží, kapitálu
a služeb. Zakládající státy se dohodly, že budou garantovat zásadu stejné odměny za stejnou
práci pro ženy i muže (Schonard, 2018). Evropská unie má zásady o nediskriminaci obsaženy
v bohaté legislativě týkající se tohoto tématu, boj proti diskriminaci je také jedním z cílů EU.
Rovnost žen a mužů byla zakotvena do Římské smlouvy a stala se jednou ze základních hodnot
Evropské unie. Konkrétně ve druhém odstavci Směrnice rady 2000/78/ES je uvedeno:
„Zásada rovného zacházení mezi ženami a muži je pevně zakotvena v důležitém souboru
právních předpisů Společenství, zejména ve směrnici Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976
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o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání,
odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a pracovní podmínky“
(Rada Evropské unie, 2000).
2. října 1997 byla podepsána Amsterodamská smlouva, která také obsahuje slova
o principu rovnosti obou pohlaví. V roce 2000 Evropská unie vydala zákon, které se týkají
zákazu diskriminace na pracovišti. Stanovuje zde obecný rámec pro rovné zacházení v
zaměstnání a povolání mimo jiné bez ohledu na věk a pohlaví. Zákon se týká všech osob, které
mají pocit, že s nimi není zacházeno rovně v případě žádosti o zaměstnání z důvodu jejich
věku, nebo pokud je s nimi nespravedlivě zacházeno na pracovišti (Rada Evropské
unie, 2000). EU také vydává Program práv, rovnosti a občanství (v současné době za roky
2014–2020), který přispívá k prosazování rovnosti a má devět specifických cílů – jedním
z nich je podpora rovnosti žen a mužů (Evropská komise, 2018).
Kromě toho, že o rovnosti pojednává také článek dvacet jedna Listiny základních práv
Evropské unie, tvoří v posledních letech EU například Strategii pro rovnost žen a mužů,
na kterou navazuje Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016-2019, kde
jsou stanoveny plány jako zvyšování účasti žen na trhu práce, stejné odměňování žen a mužů,
snížení rozdílů v důchodech, nebo prosazování rovnosti žen a mužů a práv žen na celém světě.
Zaveden byl také víceletý finanční rámec a program Práva, rovnost a občanství, který
financuje projekty s cílem dosahovat rovnost mužů a žen (Schonard, 2018). Za zmínku také
stojí Istanbulská úmluva z roku 2014, která je prvním mezinárodním právně závazným
nástrojem týkajícím se prevence a potírání násilí páchaného na ženách a dívkách
na mezinárodní úrovni, nebo plán z roku 2015 – Akční plán pro rovnost žen a mužů 2016–
2020 (Šafařík, 2018). Akční plán také klade důraz na řešení rozdílu v odměňování žen a mužů,
a jeho cílem je zrušení skleněného stropu. Kromě toho má povzbuzovat vlády ve členských
zemích, aby přijaly strategie s cílem nastavit rovnováhu mezi ženami a muži ve vedoucích
pozicích (Evropská unie, 2018).
Česká republika deklaruje rovnost již v preambuli ústavy České republiky, kde je
nazývána vlastí rovnoprávných a svobodných občanů (Ústava České republiky, 1992). Dále
je pak v Listině základní práv a svobod (1992) uvedeno, že „základní práva a svobody se
zaručuji všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, viry a náboženství, politického či
jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické
menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“
Antidiskriminační aktivity České republiky a Evropské unie se rozvíjí jako součást
sociální politiky. V boji proti diskriminaci se ale neangažují jen samotné státy, ale i různá
občanská hnutí. Příkladem může být vznik feminismu, který usiluje o boj proti diskriminaci
z hlediska pohlaví (Kadlecová, 2013).
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Kapitola 3

3 Diskriminace na základě pohlaví
3.1 Vymezení pojmu gender
Po představení základních pojmů, které se týkají rovnosti a nerovnosti, představuje kapitola 3
pojmy, které jsou používány v souvislosti s genderovou diskriminací. Jsou zde vymezeny
rozdíly mezi pojmy pohlaví a gender, popsány stereotypy a předsudky na základě pohlaví,
a představeny zejména teorie nerovností v oblasti trhu práce.
3.1.1

Pohlaví a gender

Pojmy pohlaví a gender spolu velmi úzce souvisí. Obecně lze říci, že pojem pohlaví se týká
biologických rozdílů mezi muži a ženami, je to danost, na které si každá společnost vytváří
kategorii zvanou gender. Gender tedy neoznačuje biologické, ale sociální aspekty pohlaví.
Rozdíly mezi mužským a ženským pohlavím jsou anatomické a fyziologické. Muži a ženy
mají odlišné hladiny hormonů, například muž má zpravidla vyšší hladinu testosteronu
než žena. Pohlaví odkazuje k rozdílům, které jsou vázány na reprodukční funkce. Biologické
rozdíly mezi pohlavími jsou tedy přirozeně dané, genderové rozdíly ale nemají tak jasnou
definici, a jsou vytvářeny kulturně (Giddens, 2013, s. 555).
Pojem gender se začal používat ve druhé polovině 20. století spolu s počátkem
feministického hnutí, a typicky se označuje jako sociální konstrukt. Tento konstrukt vypovídá
o vzhledu, zájmech, vlastnostech, projevech chování, které jsou spojovány s typickým
obrazem ženy či muže v dané společnosti. Jedná se v podstatě o normy, které jsou historicky
proměnlivé, a určují, co je spojováno s mužstvím či ženstvím. Jedná se o soubor očekávání,
který je pro obě pohlaví odlišný, a očekává se také, že se podle nich budou obě pohlaví chovat.
Tyto představy a očekávání jsou dány tím, v jaké kultuře jedinec vyrůstá (Kalnická, 2009).
Společnost totiž během socializace působí na muže a ženy odlišně, a tak dochází k vytváření
oněch rozdílů v chování a očekávání mezi pohlavími – vnímání rozdílů mezi chlapci a dívkami
vzniká nevědomě už u velmi malých dětí, na které působí jak rodiče a příbuzní, tak i televizní
programy, pohádky, hračky a činnosti, které jsou rozděleny na chlapecké a dívčí. Na základě
takové výchovy pak vznikají genderové role a stereotypy – chlapci se již od mala učí být
chlapci a dívky dívkami (Giddens, 2013, s. 556).
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Gender jako sociální konstrukt

Přiřazení do určitého genderu se konstruuje již od útlého dětství. Každý se socializuje
předáváním společenských norem a hodnot, které zahrnují i hodnoty a normy, které se týkají
genderu. Pojem genderová socializace odkazuje na fakt, že chlapci a dívky jsou socializováni
odlišným způsobem – společnost většinou očekává jiné chování od chlapců, a jiné od dívek.
Z toho vyplývá, že s chlapci je zacházeno tak, aby se chovali podle společensky nastavené
normy chování pro chlapce, a dívky jsou naopak vychovávány tak, aby jejich chování
odpovídalo ženským rolím (Giddens, 2013, s. 556).
Ve většině případů dochází k primární socializaci v rodině. Zde děti učí příslušnému
genderu rodiče, ač se tak může dít nevědomě. Dítě pak pouze reaguje na signály, které mu
vysílají právě sami rodiče, než se naučí rozlišovat mezi pohlavími, dostává často neverbální
vodítka – vidí rozdíly v oblékání a chování mezi rodiči, nebo je samo oblékáno do barevných
šatů dle příslušného pohlaví. Zpravidla jsou v naší kultuře také rozdíly v hračkách pro děti –
chlapci dostávají auta a stavebnice, dívky si hrají s panenkami (Van Houtte, 2004).
Rozdílnost mezi socializací dívek a chlapců se snaží vysvětlit například Sandra Bem. Ta
tvrdí, že se během socializace objevují tři takzvaná genderová skla. Genderová socializace se
podle Bem vede k osvojení si tří názorů, které se týkají postavení muže a ženy. Prvním
názorem, respektive sklem, je tvrzení, že ženy se od mužů liší po psychologické i sexuální
stránce. Druhý názor poukazuje na to, že muži jsou přirozeně silnějším a dominantním
pohlavím, třetí tvrdí, že rozdíly mezi pohlavími a mužská dominance jsou přirozené. Každé
z těchto názorů Bem označuje vlastním názvem. To, že se jsou muži a ženy viděni jako
rozdílní, a na základě toho jsou rozdělovány role ve společnosti, nazývá genderovou
polarizací, představa, že muži jsou nadřazeni ženám, nazývá androcentrismem. Obě tato
tvrzení pak dávají dohromady biologický esencialismus – genderová polarizace
a androcentrismus jsou lidmi vysvětlovány jako daný výsledek biologických rozdílů
(Health research funding, 2017).
Ve školním věku, kdy dochází k sekundární socializaci, se na rozdílnost pohlaví
nepřestává poukazovat. Některé studie popisují, že dívky jsou často vnímány jako klidné, pilné
a učenlivé, za to chlapci jsou více aktivní a častěji vyrušují. Mimo to se liší i některé předměty,
které jsou vyučovány, příkladem je vedení dětí k odlišným sportům. Může se zdát, že chlapci
jsou méně zaměřeni na studium než dívky, tento rozdíl může ale být způsoben právě
genderovými rozdíly na základě kterých je na děti nahlíženo, a kterým se během dospívání
samy učí (Van Houtte, 2004).
Toto odlišné vnímání a zacházení s dětmi může ovlivnit i jejich budoucí kariéru. Ženy jsou
častěji zasazovány do ošetřovatelských a výchovných rolí, mužům je pak častěji přisuzováno
analytické myšlení. Pokud se žena objeví v tradičním mužském povolání, může narazit
na takzvaný skleněný strop – bariéru, která brání ženám, aby dostáhly vyšších funkcí
(Giddens, 2013, s. 561). Aby se alespoň částečně předešlo genderovým stereotypům a jejich
vlivu na výběr budoucího povolání, je ve výchově dětí nutné vnímat jejich schopnosti
a možnosti na úkor biologických předpokladů (Skála, 2013).
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Genderová revoluce

Podle Frejky a kol. (2018, s. 99-123) byla proměna mužských a ženských rolí jednou
z nejpozoruhodnějších změn 50. a 60. let 20. století. Zásadní vliv na změny ve společnosti
měla v tomto období také feministická hnutí – po prosazení právní rovnosti žen a mužů začala
růst samostatnost žen díky možnosti svobodného rozhodování, přístupu ke vzdělání
a zaměstnání. Dále Frejka uvádí, že ke genderové revoluci došlo ve dvou fázích – první fázi
provázel růst účasti žen na trhu práce, tedy jejich příchod do veřejné sféry, druhou fází byl růst
zapojení mužů do práce v domácnosti, tedy do sféry privátní. První fáze ovlivnila tradiční
rodinný život, protože došlo ke zvýšení rovnosti a muži a ženy se přizpůsobovali novým rolím.
Druhá fáze měla stabilizovat rodinný život a možná způsobit zvýšení plodnosti, protože se
i muži zapojili do prací v domácnosti, což má vést ke snížení tlaku na ženy.
Mezera, která vznikla mezi první a druhou fází genderové revoluce se nazývá druhá směna
žen. Tato druhá směna vyjadřuje situaci, kdy se ženy snaží uspět na trhu práce, a stejně tak
zastat hlavní povinnosti v domácnosti, s nevýrazným zapojením partnerů. To může být jednou
z příčin poklesu plodnosti, a jejím odkladem do vyššího věku. Dle očekávání by ve druhé fázi
genderové revoluce měla úhrnná plodnost spolu s vyšším zapojením mužů v domácnosti opět
narůstat. Podle výzkumu, který Frejka ve své práci uvádí, nevedla druhá fáze genderové
revoluce během na konci 20. století k obratu, ale v zemích, kde je kladen důraz na rovnost
mezi muži a ženami v různých sférách života (například v zemích severní Evropy a Francii),
poklesla plodnost nejméně. V zemích, kde genderová revoluce nevedla k tak výraznému
zlepšení rovnosti mezi muži a ženami, tedy nevedla ke zlepšení v oblasti druhé směny žen,
poklesla plodnost nejvíce. Takovými zeměmi jsou například země střední a jižní Evropy.
Stejně tak McDonald (2000, s. 427–439) uvádí, že záleží na tom, aby bylo dosaženo
rovnosti pohlaví ve veřejné, ale i privátní sféře. Ve veřejné sféře rovnost pokročila, ale privátní
sféra, tedy rodina, je konzervativnější, a mění se pomaleji. V zemích, kde jsou zakořeněny
genderové stereotypy, jako například, že úkolem ženy je starat se o rodinu a úkolem muže je
rodinu zabezpečit, i přes to, že ženy jsou zapojeny do pracovního procesu, se rovnosti dosáhne
velmi pomalu a plodnost bude stále klesat.
Oba autoři se shodují, že pokles plodnosti souvisí s nerovným postavením mužů a žen
ve společnosti. V zemích, kde se politiky zaměřují na slaďování rodinného a pracovního
života, zajišťují dostatečné možnosti ve výběru institucí pro péči o děti a částečné pracovní
úvazky, lze sledovat vyšší míru rovnosti mezi pohlavími (Frejka, 2018).
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3.2 Stereotypy a předsudky z genderového hlediska
3.2.1

Genderové stereotypy

Stereotypem se rozumí obecný názor o vlastnostech nebo chování, kterými se vyznačuje určitá
osoba, nebo role, kterou by měla daná osoba vykonávat. Stereotyp vzniká zjednodušením,
generalizací a určením některých vlastností jako přirozených. Protože každý člověk musí
denně analyzovat velké množství informací, dochází k jejich zobecnění. Vliv na stereotypizaci
má také prostředí, ve kterém člověk vyrůstá, a kde přejímá názory a hodnotové postoje.
Problém stereotypů nastává ve chvíli, kdy je daná kategorie osob zobecněna příliš a negativně,
nebo když je stereotyp doprovázen silnou emocionalitou.
Genderový stereotyp je obecný názor o vlastnostech nebo chování žen a mužů, nebo rolí,
které mají muži a ženy vykonávat na základě pohlaví. Znamená to, že muži či ženě je
připisována určitá charakteristika pouze na základě toho, že je ženou či mužem. I zdánlivě
neškodné stereotypy jsou svou podstatou nepříznivé, pokud svou existencí znemožňují ženám
a mužům prosazovat se v různých oblastech života, či rozvíjet profesní kariéru
(United Nations, 2014). Stereotypy nemusí být nutně pozitivní nebo negativní, jedná se ale
o nepřesné zobecnění ženských nebo mužských vlastností. Je nutné přihlížet k tomu, že každý
jedinec má individuální vlastnosti a schopnosti bez ohledu na pohlaví.
Běžnými stereotypy, se kterými se ženy mohou potkat, jsou myšlenky, že nejsou tak silné,
jako muži, jsou tišší, submisivnější, vaří a dělají domácí práce, jsou zodpovědné za výchovu
dětí, nemají technické dovednosti, vydělávají méně peněz než muži. Většina stereotypů, které
se týkají mužů, poukazuje na to, že všichni muži mají rádi auta a sport, nemají takovou
zodpovědnost za péči o děti a rodinu, nevaří, jsou dobří v matematice, jsou hlavními živiteli
rodiny. Takové smýšlení se stává stereotypem ve chvíli, kdy je považováno za normu
(Brewer, 2012).
3.2.2

Oblasti genderové nerovnosti

Ještě v první polovině 20. století ve společnosti panovaly názory, že ženy jsou méně
inteligentní než muži, jsou více emocionální a jsou fyzicky slabší. Jejich nástup na vysoké
školy brzdila tvrzení, že by neunesly takovou zátěž, jakou studium představuje. Nerovnost
měla být pro ženy pozitivním důsledkem, protože bez mužů by si nedokázaly poradit.
V současné době se postavení žen a mužů značně zlepšilo, práva žen jsou zakotvena
v zákonech a na jejich dodržování dohlíží různé instituce. I přes to ale nerovnosti přetrvávají.
Největším problémem v Evropské unii je nerovné postavení žen a mužů na pracovním trhu,
genderový rozdíl ve mzdách a segmentace na trhu práce (Smetáčková, 2015).
3.2.2.1

Genderová segmentace trhu práce

V rozvinutých zemích se během posledních několik desetiletí začala objevovat feministická
hnutí, kdy se práva žen vyrovnala s právy mužů. Miliony žen, které byly dříve závislé na
mužích, se během několika let staly samostatně vydělávajícími, a díky zapojení žen na trh
práce se zvedl příjem domácností. Velkou roli v této revoluci sehrála právě feministická hnutí
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a politické změny, ale i poptávka po nové pracovní síle. Spolu s tím, jak rostl sektor služeb, se
ženy mohly v tomto odvětví rovnat mužům, na rozdíl od předchozího období, kdy převládal
průmysl a výroba. Kromě nových technologií byl pro ženy zlomem objev moderní
antikoncepce, který jim umožnil odkládat narození dětí a s tím související sňatky, ale také
přinesl možnost déle studovat. Rozšíření vysokého školství bylo dalším přínosem, který pro
ženy znamenal lepší uplatnění na trhu práce, a lepší konkurenceschopnost (Dunlop, 2009).
I přesto ale existuje horizontální a vertikální rozdělení trhu práce. Horizontální segregace
znamená, že lze najít sektory, kde výrazně převládá jedno či druhé pohlaví. To může být
způsobeno genderovými stereotypy, které převládají ve společnosti a určují, které obory jsou
považovány více za mužské, a které za ženské. Tyto představy pak ovlivňují volbu budoucího
povolání, což vede k rozdělení pracovních pozic. Z tohoto rozdělení pak vyplývají negativní
důsledky, jako je rozdíl ve výši mezd mezi muži a ženami nebo nedostatečné využívání
potenciálu jednoho či druhého pohlaví v daném oboru. Příkladem takovéto segmentace je
vysoký počet žen zaměstnaných ve zdravotnictví, školství, na úřednických pozicích, či
sociálních službách, naopak více mužů je zaměstnáno v oborech spojených s technikou a IT,
protože je s nimi spojována vyšší racionalita a logické myšlení. Ženská odvětví mají nižší
finanční ohodnocení, což může bránit mužům do takovýchto odvětví vstoupit, protože
podléhají představě živitele rodiny (Smetáčková, 2015).
Vertikální segregace poukazuje na to, že v hierarchii společností se muži a ženy
koncentrují odlišných stupních – čím je pozice ve firmě vyšší a spolu s ní se zvyšuje míra
zodpovědnosti, tím více stoupá podíl mužů (Valentová, 2007).
3.2.2.1.1

Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce

Globální opatření Evropské unie, která se týkají rovných příležitostí pro muže a ženy, mají za
úkol odstranit přetrvávající nerovnosti obou pohlaví v ekonomickém, sociálním, politickém
a rodinném životě. Dílčími cíli jsou pak například analýza trhu práce z hlediska rovných
příležitostí. Podpora vzdělání a rekvalifikace žen v pro ně netradičních povoláních, odstranění
překážek a diskriminace na trhu práce nebo podpora vzniku nových forem zaměstnání
a zaměstnání s pružnou pracovní dobou. Cílem opatření Rovné příležitosti jsou ženy ohrožené
nezaměstnaností nebo dlouhodobě nezaměstnané, ženy samoživitelky, ženy s malými dětmi,
ženy v předdůchodovém věku, a také muži v podobné situaci jako ženy s malými dětmi
(Evropský sociální fond, 2009).
V roce 1996 byl Evropskou komisí zaveden pojem Genderový mainstreaming jako
podpora pro politiku rovných příležitostí. Genderový mainstreaming má za cíl implementovat
rovné příležitosti do všech oblastí politiky a života společnosti, ale i analyzovat rovné
příležitosti při jejich plánování, zavádění a realizaci. Otázky nerovností také již nevztahuje
pouze na ženy, ale má odstraňovat nerovnosti obou pohlaví (Evropská komise, 2008).
Genderový mainstreaming obsahuje tři typy strategií rovnosti mezi muži a ženami. Za prvé
má vytvořit opatření na zavádění rovnosti mezi pohlavími, a to legislativou a poté mechanismy
na její prosazení. Příkladem jsou směrnice týkající se rovného odměňování a zacházení
v oblasti přístupu k zaměstnání, které vydala Evropská unie. Za druhé je zapotřebí opatření,
která povedou k rovným výsledkům, protože k nim ne vždy rovné zacházení vede. Třetím
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krokem je předpoklad, že některé instituce bude nutné přetransformovat z tradičního statu quo
na nový, který bude odpovídat prosazení rovnosti žen a mužů (Evropská komise, 2008).
3.2.2.1.2

Nerovné postavení z důvodu mateřství

Zpráva o rovnosti žen a mužů v EU z roku 2018 se zabývá i nezbytností restrukturalizace trhu
práce, aby byla zajištěna podpora rodin, kde vydělávají oba rodiče a podpora vyšší účasti žen
na trhu práce. Cílem je dosažení možnosti vyšší flexibility v zaměstnání, změna zavedené
pracovní kultury a umožnění mužům zůstat na rodičovské dovolené. Příklad ze zemí, kde muži
převzali část rodičovské dovolené, ukazuje, že je v těchto případech pro ženy snazší vrátit se
do zaměstnání, je zde nižší nerovnost ve výši příjmů a je zde i vyšší zaměstnanost žen
(Evropská unie, 2018).
Změny v ekonomickém postavení, které souvisí s nástupem na rodičovskou dovolenou, se
týkají především žen, a míra zaměstnanosti žen s malými dětmi je v Evropské unii nižší než
u ostatních skupin obyvatel. Skutečnost, že role pečovatele připadne ve většině případů ženě,
může vyvolat předsudky zaměstnavatelů vůči ženám právě kvůli současné péči o dítě. Ukazuje
se, že ženy využívají zkrácených úvazků poté, co se stanou matkami. V členských zemích,
které se přiklání k tradičním rolím a mají nižší rovnováhu mezi pracovním a soukromým
životem, je těžší částečného úvazku dosáhnout, a tak je zde zaměstnanost žen nižší. Žádné
nebo poloviční úvazky ale nabízí menší kariérní možnosti, nižší výdělky a také nižší důchody
(Evropská unie, 2018).
3.2.2.1.3

Nerovné odměňování

Platová nerovnost mezi muži a ženami je definována jako relativní rozdíl v průměrných
hrubých příjmech mužů a žen. V případě takového rozdílu je ale nutné přihlédnout k dalším
faktorům, které souvisí s trhem práce. Jedním z důvodů, proč ženy pobírají nižší mzdy, je
volba profese. Ženy také častěji odchází na rodičovskou dovolenou, a pečují o rodinu, takže
častěji využívají zkrácených úvazků, které jim umožňují tyto dva světy skloubit. Muži naopak
více dosahují vyšších pozic, s kterými je spojená vyšší odměna. Z takovéto segmentace trhu
práce pak vyplývá i vyšší nerovnost v příjmech mezi pohlavími, a tento rozdíl se dále promítá
i do starobních důchodů (Evropská komise, 2010).
Problémem je také ale nerovnost v odměňování za stejnou práci. Tím se v České republice
zabývá zákon č. 262/2006 Sb., který řeší antidiskriminační zásady v určování výše mzdy
a platu u všech zaměstnanců. Rovností v odměňování se zabývá Evropská unie, která má za
cíl sbližovat právní předpisy členských států. Předpisy Evropské unie by měly být zapracovány
a dodržovány tak, aby bylo všem zaměstnancům umožněno dosáhnout stejné odměny za práci
stejné hodnoty (Janečková, 2014).
Evropská komise také přijala v listopadu 2017 akční plán na období 2017-2019 s cílem
vyřešit rozdíly v odměňování mezi pohlavími a pro posílení zásady rovnosti vydala
doporučení transparentnosti odměňování. Toto doporučení má za cíl pomáhat členským
státům v boji proti diskriminaci na základě pohlaví (Evropská unie, 2018).
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Skleněný strop

Podle teorie skleněného stropu existují překážky, kterým ženy musí při dosahování vyšších
pozic čelit. Bez ohledu na kvalifikaci nebo úspěchy je možné, že ženy v určitém okamžiku
přestanou postupovat na kariérním žebříčku (Evropská unie, 2018).
Výběr osob do vyšších akademických, politických a jiných profesních pozic je souhrnem
celé řady faktorů, které při výběru hrají roli. Jedním z takových faktorů může být výše
dosaženého vzdělání, kvalifikace pro danou pozici, předešlé zkušenosti daného jedince, jeho
sociální dovednosti a další. Dalším faktorem, na který může být pohlíženo jako na rozhodující,
je pohlaví uchazeče, jeho věk či sociální postavení. Zdánlivě stejné výchozí podmínky, které
jsou určeny pro postup na vyšší pracovní pozici, mohou být rozdílné pro muže a ženy.
Skleněný strop tedy označuje neviditelnou bariéru, která se týká právě především žen.
Statistický úřad (2015) tuto bariéru popisuje jako hranici, kam až jsou ženy vpuštěny.
Rovnováze mezi pohlavími ve vedoucích pozicích brání faktory jako nedostatek
transparentnosti v náborových postupech, přetrvávání některých genderových stereotypů,
nebo podnikové kultuře, kde formální a neformální praktiky působí více ve prospěch mužů,
navíc ve vedení firem bývají především muži, kteří také rozhodují o tom, koho obsadí na volný
post (Evropská unie, 2018).
V roce 2018 vydala Evropská komise Zprávu o rovnosti žen a mužů v EU z roku 2018,
kde popisuje skleněný strop v oblasti politické, ekonomické a sociální moci ve sportovních,
mediálních a výzkumných organizacích. Tento fenomén je označován také jako vertikální
genderová segregace. Čím výše je ve společnosti daná pozice postavena, tím méně žen je v ní
obsazeno, a zvyšuje se počet mužů. Dle Zprávy je v těchto odvětví vertikální segregace
hluboce zakořeněna, a ukazuje se, že ženy často dosáhnou pouze určitého stupně své kariéry,
než narazí na skleněný strop.
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Kapitola 4

4 Diskriminace na základě věku
4.1 Vymezení pojmu stáří
Po představení teorií genderové nerovnosti následuje kapitola, které vysvětluje základní pojmy
týkající se věku a stárnutí. Jsou zde definovány stereotypy a předsudky na základě věku,
a popsány teorie původu ageismu. Dále tato kapitola teoreticky popisuje především věkovou
nerovnost na trhu práce.
4.1.1

Věk, stáří a stárnutí

S věkem úzce souvisí stárnutí. Stárnutí jednotlivce je celoživotní biologický proces – můžeme
ho definovat jako soubor procesů, které působí na jedince, v čase postupně zhoršují jeho
fyziologické funkce, což nakonec vede ke smrti. Je to postupný proces, který závisí na mnoha
biologických, genetických a vnějších faktorech. Jedinec sám částečně ovlivňuje stárnutí
životním stylem, socioekonomickým postavením a dalšími faktory, ale i přesto se stárnutí nedá
zvrátit (Cavallasca, 2017).
Chronologický věk je podle Vidovićové (2008, s. 81) charakteristikou, která určuje status
jednotlivců, stratifikuje a diferencuje společnost. Z určitého pohledu je věk také sociálním
konstruktem, stejně jako gender, protože je jím ovlivňování lidské chování, postoje, ale
i opravňuje k zisku moci, prestiže a určitých statků. Věk je také spojován s rolemi, které se
dále pojí s očekáváními, která vůči nim lidé mají. Role spojené s věkem jsou vymezovány
pořadím životních mezníků. Problém nastává, pokud se lidé soustředí více na chronologický
věk, než na fyzické a mentální zdraví.
Stáří je podmíněno věkem jednotlivce, ale jeho definice není jednotná. Často se spojuje
s věkem odchodu do důchodu. Světová zdravotnická organizace definuje seniory jako osoby,
které dosáhly věku 65 let. Podle Billa Bythewaye (1995) se při představě pojmu stáří
dopouštíme ageismu, protože si představíme nějakou univerzální realitu. Říká, že kategorie,
které k popisu stáří používáme, jsou sociálně konstruované tak, aby bylo možné ospravedlnit
nerovnosti na základě chronologického věku. Je ovšem potřeba nevnímat seniory jako
homogenní skupinu, ale jako velkou skupinu osob, která bude i nadále růst, a která je velmi
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diferencovaná. Na stárnutí je potřeba pohlížet jako na proces, který může přinášet i nové
možnosti a příležitosti (Vidovićová, 2008, s. 13).
4.1.1.1

Demografické stárnutí

Demografické stárnutí je proces, který se netýká jednotlivce, ale celé populace. Ke stárnutí
populace dochází díky změnám demografické reprodukce, kdy se mění zastoupení dětské
a postproduktivní složky. Právě kvůli nárůstu postproduktivní složky v celosvětovém měřítku
v současné době dochází k demografickému stárnutí. Prakticky každá země spěje vzhledem
ke snižování úrovně plodnosti a díky zlepšování úmrtnostních poměrů k růstu podílu starších
osob v populaci.
Na základě změn, které přinesly demografické revoluce, se složky populací za posledních
několik desetiletí změnily. Dle projekce OSN z roku 2017 se bude počet osob starších 60 let
podstatně zvyšovat ve všech zemích světa. Dle jejich výpočtů se do roku 2050 počet těchto
osob zdvojnásobí, a to na 2,1 miliardy (The World Population Prospects, 2017).
Proces demografického stárnutí souvisí také s pohledem na seniory ve společnosti. Velmi
často se v souvislosti se stárnutím společnosti diskutuje o ekonomické a sociální situaci,
o budoucím nedostatku pracovních sil a potřebě zvyšujících se nákladů na důchodový systém.
Předpokládá se, že se bude zdravotní stav v populaci nadále zlepšovat, a to i u starších osob.
Z tohoto důvodu se posune výskyt chronických onemocnění do vyšších věků, a spolu s růstem
počtu nejstarších osob porostou i náklady na péči (World Population Ageing, 2017). Tento
pohled na problematiku spojenou s finanční nákladností péče o starší osoby vede k šíření
obavy ze stárnutí ve společnosti.
Lucie Vidovićová (2008, s. 26-30) ve své práci odvozuje pojem demografická panika od
Cohenova pojmu morální panika. Cohenův pojem poukazuje na to, že je na některé skupiny
osob pohlíženo jako na hrozbu pro zájmy společnosti. Cohen dále popisuje morální paniku
jako zveličování událostí, předvídání katastrof spojených s vývojem dané problematiky,
a poukazuje na to, že taková panika může vést až k proměně morálních hodnot ve společnosti.
Panika se šíří ve většině případů pomocí médií senzačními titulky.
Jak může toto vysvětlení napovídat, demografická panika tedy označuje strach ze stáří
ve společnosti, která je šířena především mediální kulturou, a možná tak přispívá k proměnám
statusu stáří. Média šíří strach ze, zdá se, trvalého demografického vývoje, kdy dochází
k úbytku počtu narozených a přibývání seniorů. Za problematické se dá považovat hodnocení
demografických prognóz, indexu ekonomického zatížení či zdůrazňování nákladů s tím
spojených. Vidovićová uvádí, že tyto pojmy mohli politici zbavit neutrality k ospravedlnění
zmenšující se role státu při zajištění podpory seniorů, a zmenšení výdajů na sociální systém.
To může dle Vidovićové (2008, s. 26-30) být vnímáno jako ohrožení ekonomického
a sociálního vývoje, protože stárnutí obecně ve společnosti vyvolává negativní pocity. Právě
strach ze stárnutí a smrti patří k individuálním zdrojům ageismu.
V roce 2002 byl během Druhého světového shromáždění o stárnutí 2 přijat Madridský
mezinárodní akční plán pro stárnutí,3 kde je zdůrazněna potřeba reflektovat demografické
2
3

V originálu Second World Assembly on Ageing
V originálu Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA)
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stárnutí ve všech politikách a vnímat ho jako komplexní problematiku. Akční plán také klade
důraz na zaměření veřejných služeb na starší osoby, konkrétně například na bydlení,
zaměstnávání, zdravotní péči a infrastrukturu (World Population Ageing, 2015). Jak uvádí
Word Population Prospects: the 2015 Revision (2015) bude podíl osob starších 60 let narůstat
téměř ve všech regionech. Do roku 2050 se dle projekce světová populace těchto osob
zdvojnásobí.

4.2 Stereotypy a předsudky o stárnutí
4.2.1

Ageismus

Pojem „ageismus“ byl poprvé použit americkým psychiatrem Robertem Butlerem v roce 1968,
a je používán stále častěji v souvislosti se stárnutím populací. Jak tvrdí Vidovićová
(2005, s. 5), rozšíření věkové diskriminace ve společnosti může vypovídat o jejím sociálním
klimatu a kultuře. Záleží totiž na tom, jestli lidé v takové společnosti vidí stáří spíše jako
příležitost, nebo jako ohrožení.
Butler pohlížel na diskriminaci na základě věku jako na stejně závažnou, jako diskriminaci
na základě barvy pleti nebo pohlaví. Tato věková diskriminace je na individuální
i institucionální úrovni. Tvrdil například, že staří lidé jsou vnímáni jako senilní, staromódní,
a to pak zapříčiňuje vnímaní starších osob jako odlišných od zbytku společnosti. Vnímal, jak
je společnost, která předpokládá, že každý je mladý a zdravý, plná mýtů a stereotypů
(Chonody, 2017).
První českou definici ageismu přináší Vidovićová (2005, s. 6): „Ageismus – neboli věková
diskriminace je ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti
jednotlivých fází lidského životního cyklu. Projevuje se skrze proces systematické, symbolické
i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku
a/nebo na jejich příslušnosti k určité generaci.“
Ageismem se rozumí jednání, kdy je s jedincem zacházeno nerovně na základě jeho
chronologického věku. Není brán zřetel na jeho jedinečnost, schopnosti, vzdělání nebo
zkušenosti. Obecně lze říci, že existují dvě skupiny osob, které jsou terčem ageismu – lidé
příliš mladí, kteří nemají dostatek zkušeností, a lidé příliš staří, které se podle společenských
norem nachází v příliš pokročilém věku (Vidovićová, 2008, s. 111).
Častěji se však výzkumy zaměřují na ageismus mířený proti starším osobám. Jak uvádí
Ayalon (2018, s. 30), každý jedinec má představu o starých lidech, stárnutí nebo stáří. Ovšem
často tyto sociální skupiny nebo procesy vnímá zjednodušeně. O starších se obecně přemýšlí
jako o skupině stejných lidí – nejsou bráni jako konkrétní jednotlivci, ale jako homogenní
skupina. Proces stárnutí je vnímán jako jeden proces, a ne jako jedinečná životní cesta, a stáří
je bráno jako konec života, ne jako různorodá životní situace. Ayalon tvrdí, že tyto jasné
představy, které neberou v potaz rozdíly mezi jednotlivci, nás nutí generalizovat a vnímat
stárnutí stereotypním způsobem. Přitom i populace starších osob představuje diverzitu, lidé se
liší v preferencích a názorech, řadí se k různým společenským skupinám a jsou v různé
zdravotní kondici.
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Věkové stereotypy

To, jak lidé pohlíží na mladé nebo starší generace závisí na jejich vlastní identifikaci k určité
věkové skupině. Na rozdíl od genderu je věk spojitou proměnnou, a tak má sebekategorizování
důsledky pro chování jednotlivce vůči jiným věkovým skupinám (Abrams a kol., 2011, s. 12).
Se starším věkem se pojí stereotypy stejně jako o jiných sociálních skupinách. Někteří lidé
si mohou myslet, že mladý zaměstnanec je kvalitnější než starší, že starší člověk nedokáže
sledovat trendy v nových technologiích, nebo že starší lidé jsou hodně nemocní a často
pobývají v nemocnicích (Giddens, 2013, s. 290).
Věk je důležitým znakem, který předurčuje sociální role a postavení jedince ve
společnosti. To, k jaké skupině se lidé identifikují, určuje, jak jednají s lidmi z jiných
věkových skupin. To je důležité pro pochopení jejich postojů k rozdílným skupinám ve
společnosti a pro pochopení základů věkové diskriminace (Bratt a kol., 2017).
Za věkovou diskriminaci se považuje chování, kdy je s člověkem nepříznivě zacházeno
z důvodu jeho věku. Tato diskriminace má také svá specifika, na rozdíl například genderové
diskriminace není brána tak jednoznačně – na rozdíl od jiných kategorií nemá věková
diskriminace jasně definované hranice. Stáří je sociální konstrukt, který je vztahován
ke skupině lidé s nejasnými společnými znaky. A protože je věk kontinuální proměnná,
identifikace se skupinou mladých nebo starých je relativní vzhledem k vlastnímu přesvědčení
a věkové skupině (Bratt a kol., 2017).
V této souvislosti se lze setkat s pojmem sociální věk. Určitému chronologickému věku
lidé přiřazují role a normy, které se v čase i různých společnostech liší, a tím je věk používán
jako nástroj pro stratifikaci společnosti. Tímto generalizujícím pohledem se tvoří rozdíly mezi
věkovými skupinami, protože různé role jsou různě ceněny. Navíc ztrátou zaměstnání, s kterou
souvisí odchod do důchodu, lidem zaměstnání nepřináší jen příjem, ale i sociální status
(Vidovićová, 2008, s. 86).
4.2.3

Teorie původu ageismu

Ayalon (2018) tvrdí, že ač možná nevědomě, často vnímáme starší osoby ne podle jejich
individuálních charakteristik, ale jako homogenní skupinu. Prvky ageismu lze nalézt v chování
jednotlivců, ale i v různých oblastech života – v zaměstnání, ve zdravotnictví, ve veřejných
prostorách. Stárnutí má negativní konotaci, protože ho vnímáme jako ztrátu schopností
a dovedností. V posledních desetiletích bylo provedeno mnoho výzkumů a šetření, a na
základě nich Ayalon (2018, s. 33) rozděluje teorie původu ageismu podle toho, zda se
vyskytují na mikro, mezo- a makro-úrovni.
Teorií zahrnutou do mikro-úrovně je například teorie zvládání strachu4. Podle té jsou
senioři neustálou připomínkou zranitelnosti a úmrtnosti. Pokud je lidem skupinou starších
osob připomínána nevyhnutelnost jejich smrti, vyhýbají se kontaktu s ní, protože pro ně
představuje symbolickou hrozbu. Stejně tak na problematiku strachu ze smrti upozorňuje
Palmore (1999), říká, že příčinou ageismu na mikro úrovni jsou subjektivní pocity jedince,
kterými jsou zejména strach ze smrti a psychosomatického úpadku během stárnutí. Další teorií,
4

V originálu Terror Management Theory
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kterou Ayalon popisuje je teorie sociální identity5. Člověk se podle této teorie snaží udržet
svou sociální identitu na pozitivní úrovni. To dělá tak, že se snaží zlepšit své postavení ve
skupině, nebo porovnává svou skupinu s nějakou jinou. Jedinec ale vždy hodnotí svou skupinu
jako lepší než jiné. A protože je jedním z kritérií formování skupin i věk, může to částečně
vysvětlovat příčinu ageismu. SCM model6 je založen na dvou základních dimenzích, na
kterých stojí věkové stereotypy. Těmito dimenzemi je vřelost a schopnost, a na základě
hodnocení věkových skupin těmito dvěma dimenzemi lze sledovat různé typy předsudků.
U starších dospělých se ale předsudky vůči jiným starším dospělým objevují také. Příčiny toho
vysvětluje teorie zosobnění stereotypů7. Tato teorie věkovou diskriminaci vysvětluje
jako vnitřní ztotožnění negativních stereotypů k vlastní věkové skupině starších dospělých
během životního cyklu – postoje vycházející z okolí jedince v průběhu jeho života nevědomě
změní jeho identifikaci sebe sama, a to následně může ovlivnit jeho fungování
(Ayalon, 2018, s. 34).
Ageismus nevychází pouze od jednotlivců, ale i od společenských subjektů – příkladem je
odchod ze zaměstnání, který je společností vymezen důchodovým věkem. S mezo-úrovní se
pojí evoluční teorie, která vysvětluje, že lidé, kteří jsou součástí skupiny, ví, že jejich blaho
závisí na blahu ostatních členů. Důležitou roli tak hraje věk, zdraví a reputace člověka, protože
je větší šance, že bude podána pomocná ruka tomu, kdo má větší reprodukční potenciál. Teorie
věkové segregace tvrdí, že v moderních západních společnostech se ageismus rozvíjí díky
rozčlenění životních etap na proces vzdělávání, který střídá rodinný život a práce, a následuje
odchod do důchodu. Podle této teorie je problém právě v tomto rozdělení generací, které spolu
příliš společensky neinteragují. Teorie mezigeneračních konfliktů ukazuje na základy
mezigeneračních konfliktů, kterými jsou například očekávání, že starší generace bude využívat
sdílených zdrojů méně než ta mladší (Ayalon, 2018, s. 35).
Ageismus má své základy také na makro úrovni, v kulturních hodnotách moderní
společnosti. Ve srovnání s předmoderní dobou totiž stáří ztratilo svůj status jedinečnosti
a výjimečnosti, protože pokrok v technice a lékařství vedl k tomu, že se staršího věku dožívá
čím dál více osob. Stáří se tedy stalo běžnou součástí života, a navíc je spojeno s nemocností
a křehkostí. Také spolu s pokrokem moderních technologií jsou dříve oceňované znalosti
starších osob považovány spíše za zastaralé, a oceňovány jsou nové znalosti a schopnosti
mladých generací, které mají vyšší úroveň vzdělání, a tak se postavení starších osob
ve společnosti zhoršuje (Ayalon, 2018, s. 36).
Věk je možné považovat za jeden mechanismus vedle genderu a rasy, který vytváří
nerovnost mezi lidmi, podle některých teorií ale diskriminace na základě věku neexistuje sama
o sobě, ale vždy je přítomen i jiný faktor, například vzhled, pohlaví, socioekonomický status
a další (Ayalon, 2018, s. 37). Ve společnosti také existují mýty, které podporují ageismus.
Takovými mýty jsou například mýtus homogenity – lidé nerozlišují individuální potřeby
seniorů, protože se všichni starší lidé jeví velmi podobní. Dalším je mýtus zjednodušené
demografie, podle kterého se člověk stává starým odchodem do důchodu. Mýtus neužitečného

5

V originálu Social Identity Theory
V originálu Stereotype Content Model
7
V originálu Stereotype Embodiment Theory
6
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času poukazuje na to, že staří lidé nemají v důchodu co dělat. Mýtus o arterioskleróze pak říká,
že všechny chyby a zapomínání seniorů jsou lidmi sváděny na sklerózu, jako synonymum pro
stáří (Haškovcová, 1989, s. 28).
4.2.4

Kult mládí

V dnešní době se více než kdy dřív klade důraz na efektivitu a rychlost vykonané práce. Kvůli
vědeckotechnické revoluci a ekonomicky sílící společnosti, která je založena na produktivitě,
se lidé soustředí na úspěchy v práci – kdo je úspěšný a schopný je více oceňován. Rychlost je
spojována s moderními výrobními prostředky a moderními technologii, s kterými vyrůstala
současná mladá generace, a proto je dnes na pracovním trhu a ve společnosti vyzdvihována
(Haškovcová, 1989, s. 78).
Že současná společnost dává přednost mládí, si všimla i Vidovićová (2008, s. 57), a tento
fenomén nazývá popřením věku. Mládí je vyzdvihováno, stává se ideálem, a stáří v tomto
kontextu působí jaksi nepatřičně. Upozorňuje, že s tímto popřením se setkáváme ve všech
oblastech našeho života, a zaměřuje se na prezentaci mládí v reklamách a médiích. Uvádí
například, že častou reklamou jsou omlazující kosmetické nebo farmaceutické výrobky.
Schirrmacher (2005, s. 64) ve své knize poukazuje na fakt, že evropská populace stárne,
klesá ukazatel porodnosti, a početné generace narozených v 60. letech budou brzy
v důchodovém věku. Proto upozorňuje na kult mládí, která s rostoucím počtem starších lidí
neodpovídá vývoji západní kultury. Nabádá tedy všechny, aby se v rámci zachování
důstojnosti ve stáří, které neodvratně blíží, vzepřeli strachu ze stárnutí.

4.3 Diskriminace na trhu práce
Snižující se úroveň plodnosti v evropských zemích spolu s blížícím se odchodem početných
generací 50. a 60. let do důchodu, mění strukturu pracovních sil. Společnosti budou nuceny
změnit některé své politiky z důvodu zvýšení populace seniorů a snížení počtu osob
v produktivním věku. Problémem jsou právě stereotypy, které ovlivňují pohled na starší
generace na pracovním trhu, a které také snižují spokojenost a produktivitu starších osob na
pracovišti. Klíčové pro vedení společností bude tedy zbavit se těchto stereotypů, aby jimi
nebyla ovlivňována kariéra starších pracovníků. Bude nutné uznat, že lidé stárnou
individuálně, a jejich produktivita je ovlivněna schopnostmi, vzděláním a pracovními
zkušenostmi, a nejsou homogenní skupinou. Ayalon dále upozorňuje, že ač je snaha
legislativně zamezit ageismu, stále se ve společnosti objevuje. V důsledku této diskriminace
by se společnosti mohly dostat do potíží, protože preference mladších méně zkušených
zaměstnanců nad staršími zkušenými může zpomalit výkonnost a růst ekonomiky
(Ayalon, 2018, s. 73-75).
Na vině může být chování, které je dáno určitou formální a neformální strukturou
v organizacích, která nevědomě zapříčiňují diskriminaci na základě věku, protože předpokládá
potřebu určitých dovedností vůči ostatním, a ty mohou být předmětem ageismu. Také věková
struktura, která panuje na pracovišti, může ageismus ovlivnit dvěma směry. Narůstající věková
rozmanitost může vést k interakci pracovníků různých věkových kategorií, což snižuje
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věkovou diskriminaci, nebo by se naopak věk mohl stát pro společnosti tak klíčovou kategorií,
že by naopak ageismus posiloval.
Je tedy důležité uvědomit si, že starší i mladší pracovníci jsou stejně cennými silami,
a společnosti by se měly snažit proti ageismu bojovat. Je ale potřeba hledat řešení
přizpůsobená každé společnosti na míru na základě velikosti, věkovému složení zaměstnanců
a odvětví, a tím bojovat i proti horizontální diskriminaci trhu práce (Ayalon, 2018, s. 78-80).
K věkové nerovnosti v různých odvětvích může docházet, příkladem je veřejná sféra
v porovnání se sférou státní. Pokud je v nějakém odvětví tržní konkurence, mzdy rostou na
základě výkonu zaměstnance, v případě státní sféry rozhodují především platovými tabulkami,
které se řídí délkou praxe. To může způsobovat situaci, kdy mladší lidé kvůli výhledu násobně
vyšší mzdy upřednostní tržní sektor (Vidovićová, 2005, s. 37).

4.4 Genderový ageismus
V roce 1993 byl Itzinem a Phillipsem na základě jejich studií věkových bariér v zaměstnání
představen pojem genderový věk. Genderový věk lze definovat jako protnutí patriarchálních
norem ve společnosti a kultu mládí, což znevýhodňuje postavení starších žen. To označuje
jako dvojí ohrožení – genderové a věkové. Pozdější výzkumy ale ukázaly, že věková
diskriminace se týká i mužů (Ayalon, 2018, s. 62).
Itzin a Phillips ve svém výzkumu došli k závěru, že samotná příslušnost k pohlaví
dostatečně nevysvětluje diskriminaci na trhu práce, ale že svou roli hraje i věk. Ve svém
výzkumu zjistili, že ženy dosahují vrcholu své kariéry ve věku okolo 35 let, oproti tomu muži
dosahují vrcholu o poznání později. Mimo toto dvojité ohrožení upozorňuje Ayalon na třetí
ohrožení, kterým podle něj je zaměření společnosti na fyzickou krásu a vitalitu. Kvůli tomuto
fenoménu pak mohou být ohroženi i starší muži. Podle výzkumu Duncana a Loretta z roku
2004 se s ageismem setkávají muži zejména mezi 25 a 44 rokem života. Ukázalo se také, že
oběťmi ageismu jsou i dospívající, kteří vstupují na trh práce (Ayalon, 2018, s. 64).
Výzkumníci se domnívají, že je nutné na věk pohlížet jako na sociální konstrukt spíše než
na přirozenost. Genderový ageismus chápou jako konstrukci a reprodukování nerovností
v každodenních interakcích. Intenzita diskriminace záleží na věkových a genderových
kategoriích, ale také na různých kontextech. Genderový ageismus považují za odlišnou formu
nerovnosti – protože všichni stárneme, procházíme všemi věkovými kategoriemi, které jsou
více či méně předmětem diskriminace. Genderový ageismus je v případě starších osob
rozdílný u žen a mužů, jako příklad je uvedena mediální reprezentace starších úspěšných mužů
– a jejich obraz je většinou sexualizován, je jim připisována moudrost a zralost
(Ayalon, 2018, s. 72).
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Kapitola 5

5 Zdroje dat
Pro účely ilustrace výsledků, které jsou prezentovány v analytické části práce, byla využita
data Speciálního Eurobarometru 437 s podtitulem Diskriminace v EU v roce 2015 a Speciální
Eurobarometr 465 s podtitulem Genderová rovnost 2017. Výzkum Eurobarometr je prováděn
od roku 1974, a to v každé zemi EU s přibližně 1000 respondenty. Šetření speciální
Eurobarometr je pak podle potřeb Evropské komise nebo jiných institucí prováděn společně
s klasickým Eurobarometrem. Speciální Eurobarometr týkající se diskriminace na základě
nejen věku a pohlaví, je prováděn od roku 2006 každé tři roky, poslední dostupný na toto téma
je z roku 2015.
Sběr dat Speciálního Eurobarometru v roce 2015 proběhl mezi 30. květnem a 8. červnem,
a provedla ho agentura TNS opinion & social network. Výzkumu se zúčastnilo 28 členských
států Evropské unie, a bylo dotazováno 27 718 respondentů z různých sociálních
a demografických skupin. Data byla sbírána dotazníkovou formou metodou tváří v tvář
v rodném jazyce respondentů. Cílem Speciálního Eurobarometru je poskytnout přehled
o postojích týkajících se diskriminace v Evropské unii (Evropská komise, 2015).
Pro zkoumání rovnosti žen a mužů v Evropské unii je dostupný Speciální Eurobarometr
z roku 2017, který také provedla agentura TNS opinion & social network. Průzkum se
zaměřuje na vnímání genderové rovnosti, rovnosti v politice a na pracovišti. Průzkum byl
proveden ve 28 členských státech Evropské unie mezi 13. a 26. červnem 2017, odpovídalo na
něj 28 093 respondentů, kteří byli také dotazování tváří v tvář v jejich rodném jazyce
(Evropská komise, 2017).
Pro stručné vykreslení současných demografických charakteristik populace v Česku,
Dánsku, Francii a Polsku byla použita data z Human Mortality Database (HMD) za poslední
dostupné roky. HMD je projektem Kalifornské univerzity v Berkeley v USA a Institutu Maxe
Plancka v Rostocku v Německu. V současné době databáze obsahuje data o počtu obyvatel,
narozených, zemřelých a ukazatelích úmrtnosti 40 vyspělých zemí světa, převážně z Evropy.
Data z těchto zemí jsou poskytována národními statistickými úřady, a aby byla srovnatelná,
jsou upravena dle zásad Metodického protokolu pro HMD8 (Wilmoth, 2007).

8
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HMD publikuje data pro Česko od roku 1950, pro Polsko od roku 1958, pro Dánsko od
roku 1835, a pro Francii od 1816. Počátečním rokem pro analýzu dat byl zvolen rok 1990,
konečným pro výpočty zvolených ukazatelů rok 2017. Pro výpočty z dat úmrtnostních tabulek
byl konečným rokem rok 2016 – jedná se o poslední dostupná data z této databáze
(Human Mortality Database, 2019). V této práci byla použita data pro porovnání naděje dožití
při narození, pro konstrukci věkových pyramidy, výpočet indexu stáří a indexu ekonomického
zatížení.

5.1 Metody analýzy dat
Tato podkapitola představuje ukazatele, které byly použity k analýze vybraných
demografických charakteristik v následující části práce Struktura vybraných států podle věku
a pohlaví. Zdrojem dat pro demografickou analýzu podle věku a pohlaví se stala HMD.
Představeny jsou také metody využité při analýze výsledků výzkumu speciálního
Eurobarometru 437 a 465.
Pro konstrukci věkových pyramid, které graficky znázorňují zastoupení věkových
kategorií podle pohlaví, byla využita data o počtu obyvatel podle jednotek věku a pohlaví. Aby
bylo možno věkové pyramidy čtyř vybraných zemí porovnávat, jsou počty obyvatel
v jednotlivých věcích vyjádřeny relativně. Relativní vyjádření počtu obyvatel, tedy
𝑟,ž𝑒𝑛𝑦

𝑃𝑥𝑟,𝑚𝑢ž𝑖 a 𝑃𝑥

, je vypočítáno jako podíl počtu osob v dokončeném věku (𝑃𝑥 𝑚𝑢ž𝑖 a 𝑃𝑥 ž𝑒𝑛𝑦 )

na celkovém počtu obyvatel
(Pavlík a kol, s. 110-116, 1986).

( ∑ 𝑃𝑥 ).

𝑃𝑥𝑟,𝑚𝑢ž𝑖 =
𝑟,ž𝑒𝑛𝑦
𝑃𝑥

Celý

výsledek

je

pak

vynásoben

stem

𝑃𝑥 𝑚𝑢ž𝑖
× 100
∑ 𝑃𝑥

𝑃𝑥 ž𝑒𝑛𝑦
=
× 100
∑ 𝑃𝑥

Následně byly zkonstruovány věkové indexy, které také charakterizují věkovou strukturu
vybraných zemí. Předproduktivní složka je pro tuto práci vymezena jako počet všech osob ve
věku 0–14 let, postproduktivní složkou jsou osoby ve věku 65 a více let. Tento index je
ukazatelem, který vyjadřuje, kolik osob ve věku 65 let a starších připadá na 100 osob
mladších 15 let. 𝑃65+ představuje počet všech osob ve věku 65 a více let, 𝑃0–14 je počet osob
ve věkové skupině 0–14 let. Výsledná hodnota je vynásobena stem. Pokud je výsledná hodnota
indexu stáří nižší než 100, je podíl předproduktivní složky v populaci větší než podíl složky
postproduktivní, je-li ukazatel větší než 100, je podíl postproduktivní složky naopak vyšší
(Pavlík a kol, s. 123, 1986).

𝑖𝑠 =

𝑃65+
× 100
𝑃0–14
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Druhým indexem popisujícím věkovou strukturu a ekonomickou zatíženost zemí je index
ekonomického zatížení. Tento index vyjadřuje, kolik osob mladších 15 let a starších 64 let
(tedy závislé populace) připadá na 100 osob v ekonomicky aktivním věku, tedy ve věkovém
rozmezí 15–64 dokončených let. 𝑃0–14 představuje předproduktivní složku populace, 𝑃65+
představuje osoby ve věku 65 a více let, 𝑃15–64 znázorňuje počet osob v produktivním věku.
Výsledek je následně vynásoben stem. Pokud je výsledná hodnota indexu ekonomického
zatížení nižší než 100, je podíl osob ve věku ekonomické aktivity vyšší než podíl osob ve věku
ekonomické neaktivity (Kalibová, s. 19, 2002).

𝑖𝑒𝑧 =

𝑃0–14 + 𝑃65+
𝑃15–64

× 100

Následně byla pro doplnění věkové struktury a zobrazení úrovně úmrtnosti použita
hodnota naděje dožití. Naděje dožití je ukazatel, který vystihuje úroveň úmrtnosti v dané zemi,
a lze jej definovat jako průměrný počet let který daná osoba ve věku x prožije při zachování
současných úmrtnostních podmínek. 𝑇0 a 𝑇65 zde představuje počet člověkolet, které zbývají
k dožití sledované populaci ve věku 0 a 65 let, 𝑙0 a 𝑙65 je tabulkový počet dožívajících v
přesném věku 0 a 65 let. V této práci jsou porovnávány naděje dožití při narození a následně
naděje dožití ve věku 65 let. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen je naděje dožití
konstruována pro obě pohlaví odděleně (Kalibová, s. 25, 2002).

𝑒0 =

𝑇0
𝑙0

𝑒65 =

𝑇65
𝑙65

Pro analýzu počtu let, které jsou na intervalu 25–64 dokončených let prožity obyvateli
daných zemí, a které se dnes zejména týkají ekonomicky aktivního věku, byl využit výpočet
intervalové délky života (i𝑒25–64 ). 𝑙25 je tabulkový počet let dožívajících se přesného věku 25,
𝑇25 − 𝑇64 představuje rozdíl počtu člověkolet mezi přesným věkem 25 let a 65 let
(Kalibová, s. 25, 2002).

i𝑒25–64 =

𝑇25 − 𝑇64
𝑙25

K analýze dat z kvantitativního výzkumu speciálních Eurobarometrů v kapitole Výsledky
výzkumů týkající se genderové a věkové diskriminace byl využit software SPSS. Pomocí
kontingenčních tabulek byly porovnávány odpovědi respondentů ve vybraných zemích, a ve
vybraných případech byly následně analyzovány rozdíly v odpovědích žen a mužů. Protože se
otázky často týkají názoru respondentů na skupiny obyvatel mladších 30 let a skupin osob
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starších 60 let, pro detailnější analýzu byly vybrány i skupiny respondentů ve věku 25–34
a 55–64 let. Použité metody budou specifikovány v příslušných analytických kapitolách.
Pro analýzu otázek z dotazníku týkající se genderové a věkové diskriminace (individuální
záznamy respondentů) byla použita faktorová analýza počítaná pomocí softwaru SPSS.
Analýza byla provedena pro každou ze čtyř zemí zvlášť, následně byla vypočítána faktorová
skóre pro každé pozorování, a zkoumána jejich korelace s věkem a pohlavím.
Pro výpočet korelací byl použit Pearsonův korelační koeficient – ten měří sílu lineární
závislosti mezi dvěma proměnnými. Nabývá hodnot od -1 do 1, krajní hodnoty znamenají
absolutní závislost a 0 nezávislost. Statistickou významnost koeficientu, tedy i celé závislosti,
lze sledovat pomocí P-hodnoty testu s nulovou hypotézou o nulovém korelačním koeficientu
(Hebák, 2013). Pro přehlednost vstupních otázek byly analyzovány otázky pouze z okruhu
diskriminace v zemi, různorodost pracovního prostředí a rozmanitost v médiích, celkem tedy
12 otázek.
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Kapitola 6

6 Struktura vybraných zemí podle věku a pohlaví
V Evropě se během 20. století začalo kvůli změnám v charakteru demografické reprodukce
projevovat demografické stárnutí, které se týká především poklesu úrovně porodnosti
a zlepšování úmrtnostních podmínek. Cílem kapitoly je zmapovat vývoj pohlavně věkové
struktury a demografického stárnutí v Česku, Dánsku, Francii a Polsku od roku 1990
do roku 2016, případně 2017. Pro vykreslení struktury obyvatel slouží věkové pyramidy,
index stáří a index ekonomického zatížení, pro vývoj úmrtnosti byly využity hodnoty naděje
dožití při narození, naděje dožití ve věku 65 let, a průměrný počet let prožitých na intervalu
ve věkové skupině 25–64 let ve vybraných zemích.

6.1 Věkové pyramidy vybraných zemí
Na grafech věkových struktur podle pohlaví lze sledovat historii populace v jednotlivých
zemích. Pyramidy zobrazují nejen poměr pohlaví, který je dán poměrem pohlaví při narození,
různou úmrtností mužů a žen a migrací, ale lze z nich vyčíst i kdy byla v dané zemi období
zvýšené či snížené úrovně úmrtnosti či plodnosti.
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Graf 1: Porovnání relativní věkové struktury obyvatel vybraných zemí v roce 2017

Česko

Dánsko

Francie

Polsko

Zdroj dat: Human Mortality Database, vlastní zpracování

Pro většinu zemí Evropské unie je typická zužující se základna věkových pyramid, která
je dána poklesem ukazatelů plodnosti, a vyšším zastoupením osob ve starším věku. Společným
rysem všech čtyř sledovaných zemí je poválečný babyboom, který přišel po druhé světové
válce. V případě Polska je babyboom relativně výraznější, v případě Česka byla vyšší plodnost
žen i během války – v letech 1940 až 1950 s výjimkou roku 1945. Následný pokles počtu živě
narozených dětí v Česku a Polsku způsobil, že věkové pyramidy ukazují výraznější
nepravidelnosti ve věkové struktuře, než je tomu u Dánska a Francie. Po roce 1995 započal
v Dánsku pokles počtu živě narozených, ale dnes je zde počet živě narozených stabilní,
a základna pyramidy se mírně rozšiřuje.
Dále je Česká pohlavně věková pyramida ovlivněna především natalitní vlnou 70. let,
která nastala poté, co se do plodného věku dostaly silné ročníky žen, které se narodily během
a po skončení 2. světové války a nárůstem úhrnné plodnosti. Je zde patrný také pokles úhrnné
plodnosti v 90. letech, následovaný mírným nárůstem počtů živě narozených, kdy měly děti
ženy narozené právě v natalitní vlně 70. let. U věkové pyramidy Polska podobný průběh
způsobil výraznější poválečný „boom“ v 50. letech (Holzer, 1994, s. 250).
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Demografické stárnutí nastává kvůli změnám v poměru předproduktivní a postproduktivní
složky obyvatelstva, u Česka a Polska bude tato změna patrná zejména poté, co se do
důchodového věku dostanou početné generace narozené v 70. letech.

6.2 Vývoj hodnoty indexu stáří ve vybraných zemích
Index stáří je důležitým ukazatelem pro analýzu stáří věkové struktury. Na následujícím grafu
je viditelný vývoj hodnot indexu stáří ve vybraných zemích od roku 1990 do roku 2017. Index
ukazuje, kolik osob ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí mladších 15 let v populaci.
Graf 2: Trendy indexu stáří vybraných zemí, 1990–2017

Zdroj dat: Human Mortality Database, vlastní zpracování

Ve sledovaném období je možné pozorovat kontinuální nárůst hodnoty indexu stáří, a to
ve všech zemích, s výjimkou Dánska. V roce 1990 mělo nejmladší věkovou strukturu Polsko
s hodnotou 40, následovalo Česko s hodnotou indexu 58, Francie s hodnotou 69 a Dánsko,
které mělo ze sledovaných zemí nejstarší věkovou strukturu s 91 osobami postproduktivního
věku na 100 osob věku předproduktivního. V Dánsku došlo od roku 1993 k poklesu hodnoty
indexu stáří, který trval až do roku 2003, a klesl na hodnotu 79.
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Do roku 2017 lze největší nárůst tohoto indexu pozorovat v Česku a Polsku. V Česku
hodnota indexu stáří překonala 100 již v roce 2007, a v roce 2017 dosáhla hodnoty 121 osob
ve věku 65+ let na 100 osob ve věkovém intervalu 0–14 let, a má tedy nejstarší věkovou
strukturu ze všech čtyř sledovaných zemí. Dánsko sice dosáhlo hodnoty 100 až v roce 2013,
ale ze sledovaných zemí je v počtu seniorů na 100 dětí na druhém místě hned za Českem
s hodnotou 114. Francie stejně jako Polsko dosáhla hodnoty 100 v roce 2015, a v roce 2017 je
zde 107 seniorů na 100 dětí, v Polsku je tato hodnota 109.

6.3 Vývoj hodnoty indexu ekonomického zatížení ve vybraných
zemích
Index ekonomického zatížení vyjadřuje počet osob ve věku 0–14 a 65+ let na 100 osob ve
věku ekonomicky aktivním, tedy 15–64 let, v Česku, Dánsku, Francii a Polsku v období od
roku 1990 do roku 2017. Dá se říci, že hodnota indexu udává příznivost struktury pro další
ekonomický rozvoj země, ale nezohledňuje poměr dětské a seniorské složky.
Graf 3: Index ekonomického zatížení ve vybraných zemích v letech 1990–2017

Zdroj dat: Human Mortality Database, vlastní zpracování

Hodnota indexu ekonomického zatížení byla na počátku sledovaného období ve všech
zemích na podobné úrovni. Poté by bylo možné rozdělit země na dvě skupiny – v Česku
a Polsku zaznamenal index po roce 1990, na rozdíl od Dánska a Francie, pokles na hodnotu
40,2, které dosáhlo Česko v roce 2007 a Polsko v roce 2011. Pokles zde byl způsoben nižším
počtem živě narozených dětí v devadesátých letech, a tedy nižším podílem dětské složky,
a také ne příliš rychlým nárůstem počtu seniorů v populaci v souvislosti s vyššími hodnotami

Tereza Černá: Rovnost z hlediska věku a genderu (Česko, Dánsko, Francie, Polsko)

42

ukazatelů úmrtnosti vyššího věku a také nárůstem osob v produktivním věku narozených
v sedmdesátých letech 20. století oproti Francii, respektive Dánsku.
Jak lze ale z grafu sledovat, hodnota indexu začala ve všech zemích stoupat, v Česku do
roku 2017 na hodnotu 52, v Dánsku na 56 a ve Francii 60 a v Polsku na 46 osob v ekonomicky
neaktivním věku na 100 osob ve věku ekonomicky aktivním. Podle složení věkové struktury
zemí lze však očekávat, že hodnota indexu ekonomického zatížení v budoucnu poroste
především kvůli nárůstu počtu starších osob, a oslabení zastoupení osob v produktivním věku.

6.4 Vývoj naděje dožití při narození ve vybraných zemích
Střední délka života odvozená z úmrtnostních tabulek je jedním z ukazatelů, který nepodléhá
věkové struktuře obyvatelstva. Během 20. století hodnota naděje dožití stoupala především
díky poklesu míry kojenecké úmrtnosti, dnes je ale nárůst hodnoty dán především zlepšováním
úmrtnosti ve vyšších věcích (Rychtaříková, 2000, s. 41-42). Rostoucí trend naděje dožití také
vypovídá o kvalitě života v dané zemi.
Graf 4: Naděje dožití při narození ve vybraných zemích, muži, 1990–2016

Zdroj dat: Human Mortality Database, vlastní zpracování
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Graf 5: Naděje dožití při narození ve vybraných zemích, ženy, 1990–2016

Zdroj dat: Human Mortality Database, vlastní zpracování

Naději dožití při narození je možné definovat jako průměrný počet let života, které zbývá
k dožití právě narozené osobě za předpokladu, že se nezmění úmrtnostní poměry. Naděje
dožití při narození mužů a žen se ve všech sledovaných zemích zvyšuje. K největšímu nárůstu
střední délky života při narození došlo v Česku, a to mezi roky 1990 a 2016 o 7,5 roku,
nejmenší nárůst lze sledovat ve Francii, a to o 5,5 roku, ovšem Francie se dlouhodobě drží
mezi zeměmi s nejlepší nadějí dožití v Evropě. U mužů došlo k o něco výraznějšímu zlepšení
než u žen, a to o 8,5 roku v Česku, 6,9 let v Dánsku, 6,6 let ve Francii a 7,6 let v Polsku.
U mužů jsou větší rozdíly mezi zvolenými zeměmi než u žen. Pro ženy v Česku se naděje
dožití v období 1990–2017 zvýšila o 6,5 roku, o 5 let Dánsku, o 4,4 roku ve Francii a o 6,4 roku
v Polsku.
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6.5 Vývoj naděje dožití ve věku 65 let ve vybraných zemích
Stejně jako u naděje dožití při narození, hodnota naděje dožití ve věku 65 let ve sledovaném
období rostla. V roce 2016 se ženy průměrně dožívaly o 3,7 roku více než na počátku
sledovaného období, muži o 4 roky více než v roce 1990,
Graf 6: Naděje dožití ve věku 65 let ve vybraných zemích, muži, 1990–2016

Zdroj dat: Human Mortality Database, vlastní zpracování

Nejvíce let ve věku 65 let se mají šanci dožít muži ve Francii. Českým 65letým mužům se
prodloužil život mezi roky 1990 a 2016 o 4,5 roku, což je nejvíce ze sledovaných zemí. Dánští
muži se oproti roku 1990 dožívají o 4,1 roku více, ve Francii o 3,8 roku a v Polsku o 3,5 roku.
Lze říci, že u mužů je více než u žen patrná diferenciace „východ-západ.“
Graf 7: Naděje dožití ve věku 65 let ve vybraných zemích, ženy, 1990–2016

Zdroj dat: Human Mortality Database, vlastní zpracování
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V roce 1990 ženy ve Francii ve věku 65 měly průměrně šanci prožít ještě 20 let. Až do
konce sledovaného období, tedy do roku 2016, vzrostla naděje dožití ve věku 65 let pro
francouzské ženy o 3,2 roku. Mezi roky 1990 a 2016 se 65letým ženám v Česku průměrně
prodloužila délka života o 4,5 roku (z 15,25 let na 19,75 let), v Dánsku se život ženám
průměrně prodloužil o 2,9 roku z 17,8 na 20,7 let), a ženám v Polsku o 4 roky (z 16,1 let v roce
1990 na 20,1 let v roce 2016).
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6.6 Vývoj intervalové délka života ve vybraných zemích
Intervalová délka života je vyjádřením pro průměrný počet let, které prožijí osoby ve věku
25 let v uvedeném věkovém intervalu 25–64 dokončených let. Na následujících grafech je
uveden vývoj intervalové délky života mezi přesnými věky 25 a 65 let žen a mužů za
předpokladu neměnného řádu vymírání.
Graf 8: Počet let prožitých na intervalu 25–64 let ve vybraných zemích mezi roky
1990–2016, muži

Zdroj dat: Human Mortality Database, vlastní zpracování
Graf 9: Počet let prožitých na intervalu 25–64 let ve vybraných zemích mezi roky
1990–2016, ženy

Zdroj dat: Human Mortality Database, vlastní zpracování
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Vývoj intervalové délky života žen a mužů všech sledovaných zemí mezi přesným věkem
25 a 65 let je zobrazena na grafu 8 a 9. Je patrné, že hodnota od roku 1990 do roku 2016 u žen
i mužů ve všech zemích rostla.
Větší rozdíly lze sledovat při vývoji intervalové délky života mužů než u žen, nejnižší
průměr mají muži v Polsku, kde hodnota vzrostla mezi od roku 1990 do roku 2016 o 1,75 roku,
a v roce 2016 byla 37,5 roku. Nejvíce let prožívají muži naopak v Dánsku, kde je průměrná
hodnota 38,75 roku. Nejvíce věk prožitý na intervalu u mužů vzrostl ve sledovaném období
v Česku, a to o 1,9 roku. Ženy se v intervalu 25–64 dokončených let v roce 2016 dožívaly
v průměru více než 39 let, nejvíce ve Francii a nejméně v Polsku, avšak rozdíly mezi zeměmi
byly v této věkové skupině minimální.
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Kapitola 7

7 Výsledky výzkumů týkající se genderové a věkové
diskriminace
V této kapitole jsou zpracována individuální data z šetření Speciální Eurobarometr 437:
Diskriminace v EU v roce 2015 a pro detailnější pohled na genderovou diskriminaci také data
z šetření Speciální Eurobarometr 465: Genderová rovnost 2017. Pro analýzu dat byl využit
software SPSS.

7.1 Popis výběrových šetření speciální Eurobarometr 437 a 465
Výběr respondentů byl pro oba Eurobarometry stejný – byla zvolena metoda vícestupňového
náhodného výběru. Dotazování v šetření Eurobarometr 437 z roku 2015 bylo provedeno
v dubnu až červnu 2015. Průměrný věk respondentů se pohyboval okolo 50 let a podíl žen byl
ve všech zemích vyšší než 50 %. Podíl jednotlivých věkových skupin dotazovaných lze vidět
v tabulce 1.
Tabulka 1: Charakteristika respondentů šetření speciálního
Eurobarometru 437
Česko

Dánsko

Francie

Polsko

Podíl žen

58%

52%

57%

58%

Průměrný věk

47,0

55,4

51,7

46,9

Česko

Dánsko

Francie

Polsko

15-24

13%

16%

15%

15%

25-34

18%

13%

15%

17%

35-44

18%

17%

18%

19%

45-54

15%

18%

15%

15%

55-64

16%

15%

16%

17%

65+

20%

22%

22%

17%

Celkem
100%
100%
100%
Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování

100%
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Dotazování v šetření speciálního Eurobarometru 465 z roku 2017 bylo provedeno mezi
13. a 26. červnem 2017. Průměrný věk dotázaných se pohyboval mezi 46,3 a 48,6 lety. Podíl
jednotlivých věkových skupin respondentů je možné vidět v tabulce 2.
Tabulka 2: Charakteristika respondentů šetření speciálního
Eurobarometru 465
Česko

Dánsko

Francie

Polsko

Podíl žen

52%

51%

52%

48%

Průměrný věk

47,6

48,6

48,6

46,3

Česko

Dánsko

Francie

Polsko

15-24

12%

15%

14%

14%

25-34

17%

12%

16%

17%

35-44

16%

17%

14%

20%

45-54

16%

16%

16%

13%

55-64

16%

14%

15%

17%

65+

23%

25%

25%

20%

Celkem

100%

100%

100%

100%

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
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7.2 Analýza diskriminace v EU na základě šetření speciálního
Eurobarometru 437 (Diskriminace v EU v roce 2015)
Jak bylo popsáno v úvodu této diplomové práce, státy, které byly vybrány pro analýzu
výsledků šetření speciální Eurobarometr, jsou Česko, Dánsko, Francie a Polsko. Dánsko bylo
vybráno, protože respondenti zde nejčastěji odpovídali, že v jejich společnosti se diskriminace
neprojevuje. Stejně tak bylo vybráno Polsko, které je jednou ze zemí východní Evropy, kde
dotázaní také často odpovídali, že diskriminace není přítomna. Na opačné straně spektra stojí
Francie, která je naopak jednou ze západoevropských zemí, kterou respondenti svými
odpověďmi řadí na přední místa ve výskytu diskriminace. Česko se pak často objevuje
na předních příčkách v rámci odpovědí, které se týkají rozšířenosti ageismu ve společnosti.
7.2.1

Vymezení vybraných zemí v rámci výběrového šetření speciální
Eurobarometr 437 v Evropské unii

Na následujících grafech jsou zobrazeny výsledky z šetření z roku 2015 pro všechny státy
Evropy, které se průzkumu zúčastnily, a pro ilustraci zdůvodnění výběru Česka, Dánska,
Francie a Polska jsou jejich výsledky v rámci evropských zemí zvýrazněny.
V šetření speciálního Eurobarometru 437 bylo zkoumáno vnímání různých forem
diskriminace ve společnosti, a také byl zjišťován názor respondentů týkající se skupin obyvatel
ohrožených diskriminací. Pro zhodnocení osobních postojů respondentů byly využity otázky,
které respondenty nabádají k odpovědi, jak by se cítili, pokud by jejich spolupracovníkem byla
žena, osoba s odlišnou genderovou identitou (transgenderová či transsexuální osoba) osoba
mladší 30 let, osoba starší 55 let, nebo jak by se cítili, pokud by taková osoba byla v nejvyšší
volené politické funkci v jejich zemi. Dále byla zjišťováno, jak je diverzita společnosti
prezentována v médiích či jestli jsou si respondenti vědomi organizací, které pomáhají obětem
diskriminačního chování.
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Respondentům v zemích EU byla položena otázka, jak je podle jejich názoru v jejich zemi
rozšířená diskriminace na základě pohlaví. Byla také zaznamenána odpověď, pokud
respondent spontánně uvedl, že diskriminace takového typu v jeho zemi neexistuje. Znění
otázek je na základě české verze dotazníku.
Graf 10: Odpověď na otázku „Je podle Vašeho názoru ve Vaší zemi spíše rozšířená nebo
spíše výjimečná diskriminace na základě pohlaví?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Seřazeno podle kategorie „spíše rozšířená.“ Pro účely grafického zobrazení sečteny
odpovědi „velmi rozšířená“ a „spíše rozšířená“ do proměnné „spíše rozšířená,“ a odpovědi „spíše
výjimečná“ a „velmi výjimečná“ do proměnné „spíše výjimečná.“

Jak ukazují výsledky na grafu 10, více než polovina respondentů ve Francii, Švédsku a
Severním Irsku se domnívá, že je genderová diskriminace v jejich zemi rozšířena. Stejný názor
má naopak méně než jedna pětina respondentů v Lotyšsku, Polsku a Dánsku, tedy diskriminaci
na základě pohlaví většinou nepovažují za závažný problém. Polsko bylo také zemí, kde
nejvíce dotázaných (32 %) spontánně uvedlo, že u nich genderová diskriminace ve společnosti
neexistuje. Průměrně 37 % dotázaných v Evropské unii odpovědělo, že se domnívají, že je
v jejich společnosti nerovnost na základě pohlaví rozšířena.
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V rámci šetření měli dotázaní dále uvést, zda je podle jejich názoru v jejich zemi rozšířená
diskriminace na základě genderové identity. V případě této otázky se pod pojmem genderová
identita označuje vnitřní a individuální zkušenost, kterou každá osoba v hlubokém nitru
pociťuje z hlediska mužského nebo ženského pohlaví. Tato zkušenost nemusí odpovídat
pohlaví, které získala při narození. Transgenderové a transsexuální osoby jsou lidé, jejichž
pohlavní
identita
se
liší
(Eurobarometer 83.4, 2015. s. 16).

od

pohlaví,

které

získaly

při
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Graf 11: Odpověď na otázku „Je podle Vašeho názoru ve Vaší zemi spíše rozšířená
nebo spíše výjimečná diskriminace na základě genderové identity (transgender osoba,
transsexuál/ka)?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Seřazeno podle kategorie „spíše rozšířená.“ Pro účely grafického zobrazení sečteny
odpovědi „velmi rozšířená“ a „spíše rozšířená“ do proměnné „spíše rozšířená,“ a odpovědi „spíše
výjimečná“ a „velmi výjimečná“ do proměnné „spíše výjimečná.“

Nejvíce jako rozšířenou vnímají diskriminaci na základě genderové identity respondenti
na Kypru (86 %), v Itálii (76 %) a v Řecku (75 %). O rozšířenosti této formy diskriminace je
přesvědčeno pouze 29 % dotázaných v Lotyšsku, 30 % v Česku a 35 % v Estonsku. Že tato
forma diskriminace v jejich zemi neexistuje uváděli nejčastěji respondenti právě z Lotyšska
(graf 11). Průměrně 56 % dotázaných v zemích Evropské unie odpovědělo, že je tato forma
diskriminace v jejich zemi rozšířená.
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Následovala otázka, zda se respondent domnívá, že je v jeho zemi rozšířena diskriminace
osob mladších 30 let. Výsledky odpovědí jsou prezentovány na grafu 12.
Graf 12: Odpověď na otázku „Je podle Vašeho názoru ve Vaší zemi spíše rozšířená nebo
spíše výjimečná diskriminace osob mladších 30 let?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Seřazeno podle kategorie „spíše rozšířená.“ Pro účely grafického zobrazení sečteny
odpovědi „velmi rozšířená“ a „spíše rozšířená“ do proměnné „spíše rozšířená,“ a odpovědi „spíše
výjimečná“ a „velmi výjimečná“ do proměnné „spíše výjimečná.“

Diskriminaci na základě věku nižšího 30 let považují respondenti za méně rozšířenou než
diskriminaci na základě pohlaví. Přibližně jedna třetina dotazovaných v Rumunsku, Francii
a Maďarsku si myslí, že je u nich tato forma nerovnosti rozšířena, naopak obyvatelé Dánska
a Německa tak odpovídali v méně než 10 % případů. Dotázaní v Polsku často spontánně
odpovídali, že diskriminace a základě věku nižšího 30 let v jejich zemi neexistuje
(43 % odpovědí), stejně tak odpovědělo 35 % dotázaných v Estonsku. Průměrně 19 %
respondentů z celé Evropské unie považuje tuto věkovou nerovnost za rozšířenou.
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Jiná situace nastává u respondentů, kteří odpovídali na otázku, jestli je u nich rozšířená
diskriminace na základě věku u osob starších 55 let.
Graf 13: Odpověď na otázku „Je podle Vašeho názoru ve Vaší zemi spíše rozšířená nebo
spíše výjimečná diskriminace na základě věku nad 55 let?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Seřazeno podle kategorie „spíše rozšířená.“ Pro účely grafického zobrazení sečteny
odpovědi „velmi rozšířená“ a „spíše rozšířená“ do proměnné „spíše rozšířená,“ a odpovědi „spíše
výjimečná“ a „velmi výjimečná“ do proměnné „spíše výjimečná.“

Podle názoru dotázaných je ageismus nejvíce rozšířen v Rumunsku, Bulharsku
a Maďarsku, nejméně pak v Německu, Lucembursku a Dánsku (graf 13). Nejvíce respondentů
v Polsku (21 %), Dánsku (19 %) a Estonsku (19 %) uvedlo, že v jejich zemi diskriminace na
základě věku vyššího 55 let neexistuje. Průměr odpovědí „rozšířená“ je za celou Evropskou
unii 42 %, což tuto formu diskriminace dle odpovědí respondentů činí více rozšířenou než
diskriminaci na základě pohlaví.
Na uvedených grafech lze pozorovat, že respondenti z Česka považují ve své zemi za
nejvíce rozšířenou diskriminaci na základě věku vyšším než 55 let. Respondenti z Francie
vyzdvihují genderovou diskriminaci, která je podle jejich názoru ve společnosti ze všech tří
sledovaných forem nejčastější. Respondenti z Dánska řadí svými odpověďmi tuto zemi na
spodní příčky rozšířenosti sledovaných forem diskriminace, a stejně tak respondenti z Polska
vypovídají, že v jejich společnosti tyto formy spíše rozšířeny nejsou.
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Vnímání diskriminace ve společnosti ve vybraných zemích

V následujících podkapitolách jsou podrobněji porovnávány pouze výsledky šetření, které se
týkaly vnímání rozšířenosti diskriminace na základě pohlaví a věku ve čtyřech vybraných
zemích: Česku, Dánsku, Francii a Polsku. V šetření měli respondenti vyjádřit názor na
rozšířenost jednotlivých typů diskriminace v jejich zemi.
Graf 14: Odpověď na otázku „Je podle Vašeho názoru ve Vaší zemi spíše
rozšířená nebo spíše výjimečná diskriminace na základě pohlaví?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely grafického zobrazení jsou sečteny odpovědi „velmi rozšířená“ a
„spíše rozšířená“ do proměnné „spíše rozšířená,“ a odpovědi „spíše výjimečná“ a
„velmi výjimečná“ do proměnné „spíše výjimečná.“

Více než polovina dotázaných ve Francii uvedla, že v jejich společnosti je nerovnost na
základě pohlaví rozšířená (graf 14). Naopak stejně odpovídal v Dánsku pouze každý pátý
oslovený, a až 63 % respondentů zde uvedlo, že je u nich takováto nerovnost spíše výjimečná.
Podobná situace je i v Polsku, kde ale více oslovených spontánně uvedlo, že žádná taková
diskriminace v zemi neexistuje. V Česku nejvíce osob (64 % oslovených) uvedlo, že
diskriminace na základě pohlaví je spíše výjimečná, a 29 % Českých respondentů si myslí, že
je zde diskriminace na základě pohlaví rozšířená.
Graf 15: Odpověď mužů a žen na otázku „Je podle Vašeho názoru ve Vaší zemi spíše
rozšířená nebo spíše výjimečná diskriminace na základě pohlaví?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení jsou sečteny odpovědi „velmi rozšířená“ a „spíše rozšířená“ do proměnné
„spíše rozšířená,“ a odpovědi „spíše výjimečná“ a „velmi výjimečná“ do proměnné „spíše výjimečná.“
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Analýza odpovědí na tuto otázku podle pohlaví respondenta ukázala, že za více rozšířenou
považují genderovou diskriminaci ženy (graf 15). Respondentky v Česku uvádí, že je ve
společnosti genderová nerovnost rozšířena v 32 % případů, muži ve 27 %. V Dánsku tak
odpovědělo 22 % respondentek a pouze 17 % respondentů, ve Francii považuje tuto
diskriminaci za rozšířenou 62 % respondentek oproti 48 % respondentů, a v Polsku 25 %
respondentek oproti 15 % respondentů. Analýza podle věkových skupin neukázala podstatný
rozdíl v odpovědích respondentů.
Následně byl respondentům položen dotaz, zda si myslí, že je v jejich zemi rozšířená
diskriminace na základě genderové identity, tedy subjektivního vědomí si sebe sama jako ženy
nebo muže.
Graf 16: Odpověď na otázku „Je podle Vašeho názoru ve Vaší zemi spíše
rozšířená nebo spíše výjimečná diskriminace na základě genderové
identity (transgender osoba, transsexuál/ka)?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely grafického zobrazení jsou sečteny odpovědi „velmi rozšířená“ a
„spíše rozšířená“ do proměnné „spíše rozšířená,“ a odpovědi „spíše výjimečná“ a „velmi
výjimečná“ do proměnné „spíše výjimečná.“

Z výsledků zobrazených na grafu 16 je patrné, že nejméně jsou o rozšíření tohoto typu
diskriminace přesvědčeni respondenti v Česka. Ukázalo se, že si pouze 30 % dotázaných
myslí, že je tato forma diskriminace v jejich společnosti rozšířená. Naopak ve Francii má
stejný názor až 71 %. V Dánsku a Polsku považuje diskriminaci na základě genderové identity
za rozšířenou zhruba polovina dotázaných.
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Graf 17: Odpověď mužů a žen na otázku „Je podle Vašeho názoru ve Vaší zemi spíše
rozšířená nebo spíše výjimečná diskriminace na základě genderové identity (transgender
osoba, transsexuál/ka)?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely grafického zobrazení jsou sečteny odpovědi „velmi rozšířená“ a „spíše rozšířená“ do
proměnné „spíše rozšířená,“ a odpovědi „spíše výjimečná“ a „velmi výjimečná“ do proměnné „spíše
výjimečná.“

Analýza této otázky na základě pohlaví ukázala, že jsou častěji o rozšíření diskriminace
na základě genderové identity přesvědčeny ženy (graf 17). V Polsku byl rozdíl odpovědí mužů
a žen pouze 3 procentní body a v Česku 6 procentních bodů. V Dánsku už byl rozdíl odpovědí
větší, muži byli o rozšířenosti diskriminace na základě genderové identity přesvědčeni ve 46 %
případů, ženy v 58 %. Ve Francii si myslí, že je tato diskriminace rozšířená 66 % dotázaných
mužů a 75 % dotázaných žen. Analýza dle věkových skupin ukázala, že za více rozšířenou
tuto nerovnost považuje věková skupina 25–34 let.
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Následně byly respondentům položeny otázky, které se týkaly rozšířenosti diskriminace
na základě věku. Dotázaní měli zhodnotit, zda je podle jejich názoru v zemi rozšířená
diskriminace na základě věku nižšího 30 let nebo věku vyššího 55 let.
Graf 18: Odpověď na otázku „Je podle Vašeho názoru ve Vaší zemi spíše
rozšířená nebo spíše výjimečná diskriminace na základě věku pod 30 let?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely grafického zobrazení jsou sečteny odpovědi „velmi rozšířená“ a
„spíše rozšířená“ do proměnné „spíše rozšířená,“ a odpovědi „spíše výjimečná“ a „velmi
výjimečná“ do proměnné „spíše výjimečná.“

Výsledky zobrazené na grafu 18 naznačují, že na otázku týkající se rozšířenosti
diskriminace osob mladších 30 let odpovídali dotazovaní spíše zamítavě, navíc respondenti
v Dánsku a v Polsku často reagovali na tento dotaz spontánně a odpovídali, že taková
nerovnost v jejich zemi neexistuje. Že je nerovnost na základě věku nižšího 30 let
ve společnosti rozšířená, odpovídalo nejvíce dotazovaných ve Francii (31 %), dále v Česku
(15 %), v Polsku pak 13 % a nejméně v Dánsku, kde takto odpověděl pouze každý desátý
dotázaný.
Graf 19: Odpověď podle věkových skupin na otázku „Je podle Vašeho názoru ve Vaší zemi
spíše rozšířená nebo spíše výjimečná diskriminace na základě věku pod 30 let?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely grafického zobrazení jsou sečteny odpovědi „velmi rozšířená“ a „spíše rozšířená“ do
proměnné „spíše rozšířená,“ a odpovědi „spíše výjimečná“ a „velmi výjimečná“ do proměnné „spíše
výjimečná.“
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Třídění odpovědí na tuto otázku podle pohlaví respondenta neprokázala rozdíl mezi
odpověďmi mužů a žen (není zde prezentováno). Další třídění dle věkových skupin (graf 19)
ukázalo, že se v Česku odpovědi respondentů příliš nelišily. Lidé ve věku 25–34 let považují
nerovnost na základě věku do 30 let rozšířenou v 16 % případů, respondenti ve věku 55–64 let
v 17 %. V Dánsku a Polsku jako rozšířenou tuto formu diskriminace vnímají více respondenti
v mladší věkové kategorii. Větší rozdíl v názorech věkových skupin lze nalézt ve Francii, kde
odpovídalo 40 % respondentů ve věkové skupině 25–34 let, že je diskriminace na základě věku
nižšího 30 let rozšířená, ovšem dotazovaní ve věku 55–64 let tak odpovídali pouze v 26 %
případů.
Graf 20: Odpověď na otázku „Je podle Vašeho názoru ve Vaší zemi spíše rozšířená
nebo spíše výjimečná diskriminace na základě věku nad 55 let?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely grafického zobrazení jsou sečteny odpovědi „velmi rozšířená“ a „spíše
rozšířená“ do proměnné „spíše rozšířená,“ a odpovědi „spíše výjimečná“ a „velmi výjimečná“
do proměnné „spíše výjimečná.“

Jak ukázal průzkum, respondenti se domnívají, že je více rozšířená nerovnost na základě
věku vyššího 55 let (graf 20). V Česku tak odpovídaly až tři pětiny dotázaných, ve Francii více
než polovina respondentů. V Polsku jako rozšířenou tuto nerovnost hodnotilo 32 %
dotázaných a v Dánsku 23 %. V Polsku a Dánsku také pětina dotázaných reagovala spontánně
a uvedla, že u nich diskriminace na základě vyššího věku neexistuje
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Graf 21: Odpověď podle věkových skupin na otázku „Je podle Vašeho názoru ve Vaší zemi spíše
rozšířená nebo spíše výjimečná diskriminace na základě věku nad 55 let?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely grafického zobrazení jsou sečteny odpovědi „velmi rozšířená“ a „spíše rozšířená“ do
proměnné „spíše rozšířená,“ a odpovědi „spíše výjimečná“ a „velmi výjimečná“ do proměnné „spíše
výjimečná.“

Při analýze podle věkových skupin (graf 21) se ukázalo, že lidé ve věku 25–34 let v Česku
vidí tuto diskriminaci jako rozšířenou ve 48 % odpovědí oproti 68 % ve věkové skupině 55–
64 let. V Dánsku je rozdíl mezi těmito dvěma věkovými skupinami pouhá 3 %, lidé ve věkové
skupině 25–34 let si myslí, že je ageismus rozšířen ve 25 %, lidé ve věku 55–64 let ve 28 %,
podobně je na tom Polsko, kde je rozdíl v odpovědích pouze 1 %. Jiná situace nastává ve
Francii, kde podle je podle názorů respondentů ve věku 25–34 let diskriminace na základě
věku vyššího 55 let rozšířena v 59 % případů, ve věku 55–64 má stejný názor méně
dotázaných, a to 46 %.
Další třídění (která zde nejsou prezentována) ukázala, že diskriminaci za více rozšířenou
ve společnosti považují respondenti, kteří se s nějakou formou nerovnosti již setkali. Například
v Česku považuje za rozšířenou genderovou diskriminaci 40 % respondentů, kteří se s nějakou
formou diskriminace již setkali, a ti, kteří s diskriminací nemají zkušenost, ji považují za
rozšířenou ve 24 % případů. V Dánsku je rozdíl podobný (32 % a 16 %), ve Francii je to 63 %
dotázaných, kteří se s nerovností setkali, a 52 % respondentů, kteří uvádí, že se s nerovností
nesetkali, v Polsku 29 % a 17 %. Podobný výsledek nastává i u otázek týkající se věkové
diskriminace – diskriminaci za více rozšířenou považují lidé, kteří s některou její formou mají
vlastní zkušenost.
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Osobní zkušenosti s diskriminací ve vybraných zemích

V rámci šetření speciálního Eurobarometru 437 byly zjišťovány osobní zkušenosti
dotazovaných s diskriminací. Respondenti měli na výběr z různých typů nerovností, a uváděli,
s kterou z nich se ve svém životě setkali. U této otázky bylo možno vybrat více než jednu
odpověď.
Graf 22: Odpověď na otázku „Cítil/a jste se vy osobně v uplynulých 12 měsících
diskriminován/a, nebo obtěžován/a na základě jednoho nebo více z následujících
důvodů?

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování

Respondenti byli dotázáni, zda se oni sami někdy setkali s diskriminací na základě pohlaví
nebo věku. Z výsledků zobrazených na grafu 22 je patrné, že s nerovným zacházením se
setkalo nejvíce dotázaných na základě věku vyššího než 55 let, a to konkrétně v Česku 8 %
dotázaných, v Polsku 6 %, a v Dánsku a Francii 4 %. Následovala zkušenost s nerovností na
základě pohlaví, kde v Česku bylo opět nejvíce deklarovaných odpovědí, a to 5 %, v Dánsku
a Francii tak uvedla 4 % dotazovaných a v Polsku 2 %. S diskriminací na základě věku nižšího
30 let se setkala v Česku 3 % dotázaných, následovalo Dánsko a Francie s 2 % a respondenti
z Polska uvedli, že se setkali s touto formou nerovnosti pouze v 1 % případů. S diskriminací
na základě genderové identity se setkalo 1 % dotázaných v Polsku, v ostatních zemích bylo
zaznamenáno 0 % kladných odpovědí.
7.2.4

Osobní postoje respondentů vůči skupinám ohrožených diskriminací
ve vybraných zemích

Dílčím cílem speciálního Eurobarometru zaměřeného na diskriminaci v Evropské unii bylo
zjistit, jak samotní respondenti inklinují ke stereotypům a předsudkům týkajících se skupin
ohrožených diskriminací. Na základě toho jim byla položena otázka, jak by jim samotným
bylo příjemné pracovat s kolegou, který je transgenderovou nebo transsexuální osobou,
s kolegou mladším 25 let nebo starším 60 let, a jak by jim bylo příjemné, pokud by nejvyšší
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volenou osobou v jejich zemi byla žena, transgenderová nebo transsexuální osoba, osoba
mladší 30 let nebo osoba starší 75 let.
Graf 23: Odpověď na otázku „Bez ohledu na to, jestli právě pracujete,
uveďte, jaký byste měl/a pocit, pokud by jedním z vašich kolegů byla
transgenderová osoba nebo transsexuál/ka.“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení byla sloučena odpověď 1 až 4 do proměnné
„nepříjemně,“ odpověď 5 a 6 do proměnné „středně příjemně,“ a odpověď 7 až 10
do proměnné „příjemně.“

Z grafu 23 je patrné, že nejméně by s transgender nebo transsexuální osobou jako
s kolegou byli spokojeni respondenti z Česka – pouze 28 % respondentů uvedlo, že by mělo
příjemný pocit, 20 % dotázaných také uvedlo, že by jim na genderové identitě kolegy
nezáleželo. Naopak dotázaní ve Francii nejčastěji odpovídali, že by měli příjemný pocit
(72 %), následovali dotázaní z Dánska (67 %) a z Polska (56 %). Až třetině respondentů
z Česka by bylo nepříjemné pracovat s kolegou, který je transgender nebo transsexuál, stejně
tak by to bylo nepříjemné 23 % respondentů v Polsku. Stejně odpovědělo v Dánsku pouze 6 %
osob, a ve Francii 11 %.
Další analýza podle věkových skupin (zde neuvedena) ukázala, že respondenti ve věkové
skupině 55–64 v průměru o 5 procentních bodů častěji než respondenti ve věku 25–34
odpovídali, že by jim bylo nepříjemné pracovat s osobou, která má odlišnou genderovou
identitu. Ve Francii ženy častěji odpovídaly, že by jim nevadilo, pokud by jejich kolegou byla
transgenderová nebo transsexuální osoba (79 % odpovědí) než muži (65 %). Stejně tak tomu
bylo i v Dánsku, kde 71 % žen uvedlo, že by v případě transgender nebo transsexuálního
kolegy neměly nepříjemný pocit, muži tak odpovídali v 62 % případů. Odpovědi žen a mužů
v Česku a Polsku se významně nelišily.
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Dále měli respondenti hodnotit, jaký by měli pocit, pokud by jejich kolegou v zaměstnání
byl člověk mladší 25 let.
Graf 24: Odpověď na otázku „Bez ohledu na to, jestli právě pracujete,
uveďte, jaký byste měl/a pocit, pokud by jedním z vašich kolegů byla
osoba mladší 25 let.“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení byla sloučena odpověď 1 až 4 do proměnné
„nepříjemně,“ odpověď 5 a 6 do proměnné „středně příjemně,“ a odpověď 7 až 10
do proměnné „příjemně.“

Více než 90 % dotázaných ve Francii uvedlo, že by jim bylo příjemné pracovat s osobou
mladší 25 let, a až 80 % dotázaných by bylo spokojeno v Polsku a Dánsku. Čeští respondenti
odpověděli stejně v 71 % případů. Až 20 % dotázaných na věku nezáleží v Česku a Dánsku,
nepříjemné pracovat s osobou mladší 25 let by to bylo pouze méně než 2 % respondentů
v každé z uvedených zemí (graf 24).
Podrobnější třídění ukázalo (není zde prezentováno), že ve věkové skupině 25–34 let
v Česku odpovídalo 72 % respondentů, že by jim bylo příjemné mít kolegu ve věku nižším
než 25 let, ve věkové skupině 55–64 by to bylo příjemné 78 % respondentů. V ostatních
sledovaných státech by mělo příjemný pocit větší procento respondentů v mladší věkové
skupině – respondenti v Dánsku by chtěli kolegu mladšího 25 let ve skupině 25–34 let v 88 %
odpovědí, ve skupině 55–64 78 %. Ve Francii lidé ve věkové skupině 25–34 uvedli, že by měli
příjemný pocit z kolegy mladšího 25 let v 95 %, a lidé ve věku 55–64 v 92 %. Polští
respondenti v mladší věkové skupině by měli příjemný pocit v 90 %, ve starší skupině v 81 %.
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Graf 25: Odpověď na otázku „Bez ohledu na to, jestli právě
pracujete, uveďte, jaký byste měl/a pocit, pokud by jedním z vašich
kolegů byla osoba starší 60 let?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení byla sloučena odpověď 1 až 4 do proměnné
„nepříjemně,“ odpověď 5 a 6 do proměnné „středně příjemně,“ a odpověď 7 až 10
do proměnné „příjemně.“

Pokud by kolegou v zaměstnání dotazovaných osob byla osoba starší 60 let, bylo by s tím
ve všech sledovaných zemích spokojeno podobné procento respondentů jako v předchozí
otázce, kde dotazovaní hodnotili jako své kolegy osoby mladší 25 let. Výjimkou je Česko, kde
respondenti hodnotili svůj pocit z této skutečnosti jako příjemný v 60 % odpovědí, tedy
o 10 procentních bodů méně než v předchozí otázce (graf 25).
Na základě dalšího zde neuvedeného třídění se ukázalo, že v Dánsku, Francii a Polsku
uváděli dotazovaní ve věkové skupině 25–34 let, že by měli příjemný pocit, pokud by jejich
kolega byl starší 60 let, a to ve více než 85 % odpovědí. Naopak respondenti ve věku 55–64
let stejnou odpověď uváděli méně často. V Česku je názor respondentů z vybraných věkových
skupin opačný, staršího kolegu by uvítali více respondenti ve věku 55–64 let (64 %) než
respondenti ve věku 25–34 let (57 %).
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Po otázkách týkajících se vztahu respondentů ke kolegům v zaměstnání následoval blok
otázek, kdy měli dotázaní vyjádřit, jak by se cítili, pokud by osobou v nejvyšší volené funkci
v jejich zemi byla osoba ze skupiny ohrožené diskriminací.
Graf 26: Odpověď na otázku „Jak byste se cítil/a, pokud by osobou v
nejvyšší volené politické funkci ve Vaší zemi byla žena?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení byla sloučena odpověď 1 až 4 do proměnné
„nepříjemně,“ odpověď 5 a 6 do proměnné „středně příjemně,“ a odpověď 7 až 10
do proměnné „příjemně.“

Na otázku, jak by bylo dotazovaným příjemné, pokud by v nejvyšší volené funkci v jejich
zemi byla žena, odpovídali respondenti ve většině případů kladně (graf 26) – v Česku tak
odpovědělo 75 % respondentů, v Dánsku, Francii a Polsku to bylo více než 80 %. Nejvíce
nepříjemné by to bylo dotazovaným v Polsku, a to v 5 % odpovědí, nejvíce neutrální postoj
zaujímali lidé v Dánsku (18 % odpovědí).
Otázka týkající se ženy v nejvyšší volené funkci v respondentově zemi byla dále
analyzována podle pohlaví respondenta (graf 27). Ukázalo se, že ve Francii a Polsku dotázaní
odpovídali stejně bez ohledu na pohlaví, v Dánsku by žena jako nejvyšší volená osoba byla
ženám příjemnější o 5 procentních bodů více než mužům, ale v Česku byl rozdíl v odpovědích
o něco vyšší – mužští respondenti by s takovou situací byli spokojeni v 70 % případů, ženy
v 80 %.
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Graf 27: Odpověď mužů a žen na otázku „Jak byste se cítil/a, pokud by osobou v nejvyšší
volené politické funkci ve Vaší zemi byla žena?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení byla sloučena odpověď 1 až 4 do proměnné „nepříjemně,“ odpověď 5 a
6 do proměnné „středně příjemně,“ a odpověď 7 až 10 do proměnné „příjemně.“

Následně měli respondenti zhodnotit, jaký by měli pocit, pokud by osobou v čele jejich
země byla osoba s odlišnou genderovou identitou.
Graf 28: Odpověď na otázku „Jak byste se cítil/a, pokud by osobou v
nejvyšší volené politické funkci ve Vaší zemi byla transgenderová
osoba nebo transsexuál/ka?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení byla sloučena odpověď 1 až 4 do proměnné
„nepříjemně,“ odpověď 5 a 6 do proměnné „středně příjemně,“ a odpověď 7 až 10
do proměnné „příjemně.“

Ukázalo se, že respondenti by měli častěji nepříjemný pocit, pokud by v čele jejich země
stála osoba s odlišnou genderovou identitou (graf 28), než tomu bylo u otázky transgender
kolegy na pracovišti. V Česku uvedlo 46 % dotázaných, že by se v takové situaci cítili
nepříjemně. V Dánsku by mělo nepříjemný pocit 14 % dotázaných, ve Francii 29 % a v Polsku
39 % respondentů. Ze sledovaných zemí to bylo pouze Dánsko, kde více než polovina
respondentů uvedla, že by jí nevadilo mít v nejvyšší volené funkci transgender nebo
transsexuální osobu.
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Graf 29: Odpověď mužů a žen na otázku „Jak byste se cítil/a, pokud by osobou v nejvyšší
volené politické funkci ve Vaší zemi byla transgenderová osoba nebo transsexuál/ka?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení byla sloučena odpověď 1 až 4 do proměnné „nepříjemně,“ odpověď 5
a 6 do proměnné „středně příjemně,“ a odpověď 7 až 10 do proměnné „příjemně.“

Při hodnocení této otázky se ukázalo, že muži častěji odpovídali, že by jim bylo nepříjemné
mít v nejvyšší volené funkci v jejich zemi transsexuální nebo transgenderovou osobu,
výjimkou je Česko, kde by taková situace byla častěji nepříjemná ženám (graf 29). V Dánsku
uvedlo 9 % žen, že by měly nepříjemný pocit, pokud by osoba s odlišnou genderovou identitou
byla v nejvyšší volené funkci, a stejně odpovědělo 18 % mužů. Ve Francii mělo nepříjemný
pocit 22 % žen a 36 % mužů, v Polsku 35 % žen a 44 % mužů. Na základě dalšího zde
neuvedeného třídění se ukázalo, že dotázaní ve věkové skupině 55–64 častěji uváděli, že by
neměli příjemný pocit, pokud by osobou v nejvyšší volené funkci byla transgenderová osoba
než respondenti ve věku 25–34 let.
Graf 30: Odpověď na otázku „Jak byste se cítil/a, pokud by osobou v
nejvyšší volené politické funkci ve Vaší zemi byla osoba mladší 30 let?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení byla sloučena odpověď 1 až 4 do proměnné
„nepříjemně,“ odpověď 5 a 6 do proměnné „středně příjemně,“ a odpověď 7 až 10 do
proměnné „příjemně.“

V šetření následovala otázka, jak by se respondenti cítili, pokud by nejvyšší volenou
osobou v jejich zemi byla osoba mladší 30 let. Ukázalo se, že příjemná by tato skutečnost byla
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především respondentům v Polsku (70 % odpovědí), naopak čeští respondenti odpověděli
kladně pouze ve 45 % ze všech odpovědí (graf 30). V Dánsku a Francii odpovídala stejně více
než polovina dotázaných. V případě této otázky respondenti častěji odpovídali, že by neměli
příjemný pocit, pokud by v nejvyšší volenou osobou byla osoba mladší 30 let – v případě
Česka a Francie tak odpověděla více než pětina dotázaných.
Graf 31: Odpověď podle věkových skupin na otázku „Jak byste se cítil/a, pokud by osobou v
nejvyšší volené politické funkci ve Vaší zemi byla osoba mladší 30 let?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení byla sloučena odpověď 1 až 4 do proměnné „nepříjemně,“ odpověď 5 a
6 do proměnné „středně příjemně,“ a odpověď 7 až 10 do proměnné „příjemně.“

Tato otázka byla analyzována z hlediska pohlaví respondenta (není zde prezentováno).
Odpovědi žen a mužů v Dánsku, Francii a Polsku se výrazně nelišily, v případě Česka
odpovědělo 70 % mužů, že by měli příjemný pocit, pokud by v čele země byla osoba mladší
30 let, žen stejně odpovědělo 80 %. Při analýze dle věkové skupiny (graf 31) se ukázalo,
že v Česku a Polsku by se cítilo příjemně více respondentů v mladším věku, ale v případě
Dánska a Francie odpovídalo kladně o něco více respondentů ve věkové skupině 55–64 let.
Naopak se ale ve všech sledovaných zemích našlo více respondentů ve starší věkové skupině,
kteří odpovídali, že by jim ve volené pozici byla osoba mladší 30 let nepříjemná.
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Graf 32: Odpověď na otázku „Jak byste se cítil/a, pokud by osobou v
nejvyšší volené politické funkci ve Vaší zemi byla osoba starší 75 let?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení byla sloučena odpověď 1 až 4 do proměnné
„nepříjemně,“ odpověď 5 a 6 do proměnné „středně příjemně,“ a odpověď 7 až 10
do proměnné „příjemně.“

Na otázku, jak by se cítili, pokud by nejvyšší volenou osobou v jejich zemi byla osoba
starší 75 let, odpovídali dotazovaní negativněji než v předchozích otázkách, které se týkaly
osobních postojů. V Česku odpověděla skoro polovina respondentů, že by se necítili příjemně,
pokud by taková osoba stála v čele jejich země (49 % odpovědí), ve Francii by nemělo
příjemný pocit 42 % respondentů, v Dánsku a Polsku až třetina z dotázaných. Naopak ale
skoro polovina dotázaných v Polsku uvedla, že by jim taková situace nevadila (graf 32).
Graf 33: Odpověď podle věkových skupin na otázku „Jak byste se cítil/a, pokud by osobou v
nejvyšší volené politické funkci ve Vaší zemi byla osoba starší 75 let?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení byla sloučena odpověď 1 až 4 do proměnné „nepříjemně,“ odpověď 5 a
6 do proměnné „středně příjemně,“ a odpověď 7 až 10 do proměnné „příjemně.“

Muži a ženy na tuto otázku odpovídali shodně. Při detailnějším pohledu na odpovědi
respondentů podle věkové skupiny 25–34 a 55–64 let (graf 33) lze zjistit, že více nepříjemně
by se cítili dotazovaní ve věku 55–64 let. Největší rozdíl v odpovědích byl zaznamenán
v Dánsku a Polsku, kdy 27 % mladších respondentů v Dánsku uvedlo, že by se cítilo
nepříjemně, lidé ve věku 55–64 let tak uvedli ve 42 % odpovědí.
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Názory respondentů na rovné šance na pracovním trhu ve vybraných
zemích

U dotazovaných byl zjišťován jejich názor na rovnost z hlediska věku a pohlaví na trhu práce.
Na grafu 34 je možné sledovat názory respondentů na otázky týkající se rozhodnutí
zaměstnavatele o přijetí nového pracovníka do zaměstnání.
Graf 34: Odpověď na otázku „Pokud chce firma ve Vaší zemi přijmout pracovníka a
může volit mezi dvěma kandidáty se stejnými dovednostmi, které z následujících
charakteristik mohou podle Vašeho názoru daného kandidáta znevýhodnit?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování

Jak je prezentováno na grafu 34, ukázalo se, že respondenti se často domnívají, že při
výběrovém šetření do zaměstnání by mohl hrát roli vyšší věk uchazeče. Až dvě třetiny
dotázaných z Česka se domnívají, že by věk přes 55 let mohl hrát při pohovoru roli, v případě
Francie má stejný názor 64 % dotázaných, v Dánsku 55 % a v Polsku 46 % ze všech
dotázaných. Naopak že by mohl budoucímu zaměstnavateli vadit nízký věk uchazeče si myslí
méně než 20 % oslovených ze všech čtyř sledovaných zemí. Až 40 % dotázaných z Česka se
domnívá, že při výběru nového zaměstnance by mohlo hrát roli jeho pohlaví. Stejně reagovala
třetina dotázaných z Dánska a Francie, a pětina dotázaných z Polska. Více než 30 %
dotázaných ve Francii se domnívá, že by budoucímu zaměstnavateli mohla vadit odlišná
genderová identita kandidáta, stejně tak odpovídalo více než 40 % dotázaných v Dánsku.
V Česku mělo stejný názor 25 % dotázaných, a v Polsku 23 %.
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Shrnutí osobních postojů respondentů týkajících se diskriminace na
základě dat výběrového šetření speciální Eurobarometr 437

Z části šetření týkající se vnímání diskriminace a osobních postojů vůči skupinám osob
ohrožených diskriminací vyplývá, že respondenti v Česku jako nejvíce rozšířenou vnímají
diskriminaci osob ve věku vyšším 55 let, necelá třetina uvedla, že je v Česku rozšířená
diskriminace na základě pohlaví a genderové identity. Nejvíce se čeští respondenti cítili být
diskriminováni na základě věku vyššího 55 let. Při zjišťování osobních postojů respondentů
ke skupinám ohrožených diskriminací se ukázalo, že by měli příjemný pocit spíše z kolegy
mladšího 25 let než z kolegy staršího 60 let.
Ze sledovaných zemí bylo také Česko nejvíce skeptické v otázce ženy v prezidentské
funkci – příjemný pocit by měly tři čtvrtiny respondentů. Pokud by byla prezidentem osoba
starší 75 let, skoro polovina otázaných uvedla, že by měla nepříjemný pocit. Pokud by v čele
země byla transgenderová nebo transsexuální osoba, dle výsledků šetření by příjemný pocit
měla pouze necelá pětina dotázaných. Na otázku, co by podle jejich názoru mohlo znevýhodnit
člověka na pracovním pohovoru, odpovídali respondenti v Česku v 66 % případů, že by to
mohl být věk nad 55 let. Dále se 40 % domnívalo, že by se budoucí zaměstnavatel mohl
rozhodovat na základě pohlaví nebo genderové identity žadatele.
Dánští respondenti vnímají diskriminaci na základě pohlaví a věku ve společnosti nejméně
ze všech sledovaných zemí. Dotázaní v Dánsku se také nejméně často cítili být v posledních
12 měsících obětí diskriminace. Dále také uváděli, že by jim nevadilo, pokud by jejich kolegou
na pracovišti byla osoba mladší 25 let ani osoba starší 60 let. Pouze 4 % dotázaných by měla
nepříjemný pocit, pokud by jejich kolegou byla osoba s odlišnou genderovou identitou.
Příjemně by se cítilo i 80 % respondentů, pokud by v čele jejich země byla žena, s osobou
starší 75 let by byla spokojena necelá polovina dotázaných. Ovšem více než polovina
respondentů v Dánska si myslí, že by osobu na pracovním pohovoru mohl znevýhodnit, pokud
by jí bylo více než 55 let, a 42 % se domnívá, že překážkou by mohla být odlišná genderová
identita.
Respondenti z Francie uvedli ze sledovaných zemí nejčastěji, že je v jejich zemi rozšířená
diskriminaci na základě pohlaví, genderové identity a věku pod 30let. Diskriminace na základě
věku vyššího 55 let ve společnosti vnímá více než polovina dotázaných. Většině respondentů
by nevadilo, pokud by jejich kolegou v zaměstnání byla osoba mladší 25 a osoba starší 60 let.
Pokud by nejvýše volenou osobou v jejich zemi byla žena, bylo by spokojeno 90 %
respondentů. Osobu mladší 30 let by v čele země uvítala více než polovina respondentů, osobu
starší 75 let pouze necelá třetina. Osobu s odlišnou genderovou identitou by schválilo 45 %
dotázaných. Nejvíce respondentů (64 %) uvedlo, že by osobu na pracovním pohovoru mohl
znevýhodnit věk starší 55 let, a více než 30 % si myslí, že by budoucímu zaměstnavateli mohlo
záležet na pohlaví a genderové identitě uchazeče. Jedna třetina dotázaných pak uvedla, že by
nevýhodou uchazeče mohl být věk mladší 30 let.
Pouze pětina dotázaných v Polsku uvedla, že vnímá jako rozšířenou diskriminaci na
základě pohlaví, a také nejčastěji ze sledovaných zemí uvádí, že u nich genderová diskriminace
neexistuje (více než 30 % odpovědí). Také necelá třetina dotázaných uvedla, že je rozšířená
diskriminace osob ve starším věku, a polovina uvedla, že je rozšířená diskriminace na základě
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genderové identity. Na otázku, zda se respondenti sami stali obětí diskriminace, odpovědělo
6 % z nich, že pocítili nerovnost z hlediska věku vyššího 55 let. Z šetření vyplynulo, že by
čtyřem pětinám dotázaných nevadilo, pokud by jejich kolegou byla osoba mladší 25 let nebo
starší 60 let, a více než polovině by nevadilo, že by jejich kolegou v zaměstnání byla osoba
s odlišnou genderovou identitou. Stejně tak by čtyři pětiny uvítaly, pokud by v nejvyšší volené
funkci v jejich zemi byla žena. Nejvíce respondentů (70 %) ze všech sledovaných zemí také
uvádělo, že by jim nevadilo, pokud by v čele jejich země byla osoba mladší 30 let, a 49 % by
bylo příjemné, pokud by takovou funkci zastávala osoba starší 75 let. Ohledně pracovních
pohovorů jsou polští respondenti nejméně skeptičtí ze sledovaných zemí – necelá polovina
uvedla, že by uchazeče mohl znevýhodnit věk vyšší 55 let.
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Zhodnocení reflektování diverzity v médiích ve vybraných zemích

Respondenti byli dotázáni, zda je podle jejich názoru v médiích dostatečně reflektována
rozmanitost společnosti a různých skupin obyvatel.
Graf 35: Souhlasná odpověď na otázku „Myslíte si, že se rozmanitost dostatečně
odráží ve sdělovacích prostředcích, pokud jde o…?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení souhlasných odpovědí byly sloučeny odpovědi „ano, určitě“ a „ano, do
jisté míry,“ a ty jsou prezentovány v tomto grafu.

Podle respondentů je v médiích nejčastěji prezentována rozmanitost na základě pohlaví,
kterou následuje rozmanitost na základě věku pod 25 let – u obou těchto charakteristik si
přibližně polovina respondentů ze všech sledovaných zemích myslí, že jsou tyto skupiny
ohrožené diskriminací v médiích zastoupeny dostatečně (graf 35). Naopak nejméně
reflektována je podle nich rozmanitost podle genderové identity, a to převážně ve Francii, kde
tak dopovídalo 33 % osob, v Česku a Dánsku 42 % osob. Že je rozmanitost na základě
genderové identity dostatečně reflektována se domnívá 64 % dotázaných v Polsku. Polovina
dotázaných osob v Česku a Dánsku se domnívá, že je v médiích také dostatečně reflektována
rozmanitost na základě věku vyššího 75 let, nejméně jsou o tom přesvědčeni respondenti ve
Francii (46 %) a nejvíce v Polsku (60 %).

Tereza Černá: Rovnost z hlediska věku a genderu (Česko, Dánsko, Francie, Polsko)

7.2.8

74

Názory respondentů na efektivitu boje proti diskriminaci ve vybraných
zemích

Respondenti měli hodnotit, zda jsou v jejich zemi opatření, která mají za úkol zabránit
diskriminaci ve společnosti, efektivní. Byla také zaznamenána spontánní odpověď, pokud
respondent uvedl, že o žádných opatřeních proti diskriminaci neví.
Graf 36: Odpověď na otázku „Do jaké míry si myslíte, že je úsilí
vynakládané ve Vaší zemi na boj se všemi formami diskriminace
efektivní?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování
Poznámka: Hodnocení 1 na škále znamená „vůbec nejsou efektivní,“ hodnocení 10
„jsou velmi efektivní.“ Pro účely grafického znázornění byly sloučeny odpovědi 1 až
4 do proměnné „neefektivní,“ odpovědi 5 a 6 do proměnné „středně efektivní“ a
odpovědi 7 až 10 do proměnné „efektivní.“

K otázce efektivity opatření proti diskriminaci na základě pohlaví a věku měli dotázaní
spíše neutrální nebo negativní postoj (graf 36). Nejvíce skeptičtí jsou respondenti z Francie,
zde odpovědělo pouze 19 % dotázaných, že opatření, která v zemi mají, považují za efektivní,
následováni byli respondenty z Česka, kde má stejný názor 20 % respondentů. Že je úsilí
v zemi dostačující si myslí 34 % respondentů z Dánska a 26 % z Polska.
Na základě dalšího třídění (které zde není zde prezentováno) se ukázalo, že v případě
Dánska a Francie ženy odpovídaly méně často než muži, že opatření jsou efektivní, v Dánsku
30 % žen oproti 39 % mužů, v případě Francie 17 % žen a 21 % mužů. Při porovnání výsledků
podle věkových skupin bylo zjištěno, že v případě Česka respondenti ve věku 55–64 let
považují opatření dostatečná pouze v 16 % odpovědí, oproti 25 % respondentů ve věku 25–34
let. Podobně odpovídali i dotázaní ve Francii. V Dánsku a Polsku je tomu naopak, zde za
efektivní považuje opatření 35 % respondentů ve věku 55–64 let oproti 25 % respondentů ve
věku 25–34 let.
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Povědomí respondentů o právech v oblasti diskriminace ve vybraných
zemích

V další části šetření byli respondenti dotazováni na znalost vlastních práv, a na opatření, která
se týkají boje s různými typy diskriminace v jejich zemi.
Graf 37: Odpověď na otázku „V případě, že byste se stal/a obětí
diskriminace nebo obtěžování, znal/a byste svá práva?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování

Jak se ukázalo na grafu 37, v průměru každý druhý respondent si není jistý svými právy
v oblasti diskriminace. Nejlépe informováni jsou lidé v Dánsku (50 % odpovědí), nejméně
v Česku (44 %) odpovědí. Pokud analyzujeme odpovědi z hlediska skupin ohrožených
diskriminací, je možné zjistit, že podle zaznamenaných odpovědí jsou o svých právech
informováni více muži než ženy průměrně o 3 procentní body. Rozdíl z hlediska věkových
skupin respondentů byl zaznamenán ve Francii, kdy uvedlo, že zná svá práva 43 % osob
ve věku 25–34 let, a 39 % osob ve věku 55–64. V Polsku vypovědělo, že zná svá práva 49 %
respondentů ve věku 25–34 oproti 44 % respondentů ve věku 55–64 let.
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Graf 38: Odpověď na otázku „Lidé mohou být diskriminováni na základě
zdravotního postižení, věku, víry, sexuální orientace nebo genderové
identity v takových oblastech, jako je přístup ke zboží a službám, sociální
ochrana nebo školství. Který z následujících dvou výroků je Vám nejblíže?

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, vlastní zpracování

Z grafu 38 je patrné, že se dotázaní vybraných zemí ve více než polovině všech odpovědí
domnívají, že by v jejich zemi bylo dobré zavést nová opatření, která by se týkala boje
proti diskriminaci. Při analýze odpovědí podle pohlaví se ukázalo, že ženy častěji zastávají
názor, že nová opatření jsou potřebná. Největší rozdíl v názorech byl v případě Francie, kde
se výpovědi lišily o 16 procentních bodů – nová opatření jsou důležitá pro 78 % žen a pro
62 % mužů. Nejmenší názorový rozdíl podle pohlaví byl v Česku, kde by s novými opatřeními
souhlasilo 62 % žen a 58 % mužů.
Největší rozdíl odpovědí věkových skupin 25–34 let a 55–64 let byl zaznamenán v Česku.
68 % osob ve věku 55–64 by bylo pro zavedení nových opatření, ve věku 25–34 pouze 52 %.
Naopak ve Francii by pro zavedení opatření bylo 72 % respondentů ve věku 25–34 let, a 64 %
osob ve věku 55–64 let.
7.2.10 Shrnutí vnímání boje proti diskriminaci respondenty na základě dat
výběrového šetření speciální Eurobarometr 437
V předchozích třech podkapitolách měli respondenti zhodnotit, zda je podle jejich názoru
dostatečně zobrazována diverzita v médiích, jak vnímají efektivitu boje proti různým formám
diskriminace v jejich zemi, nebo měli zhodnotit, zda by znali svá práva v případě, kdyby se
stali obětí diskriminace. Ukázalo se, že dotázaní v Česku si všímají, že je reflektována
diverzita na základě pohlaví, ovšem diverzita na základě genderové identity je v médiích
reflektována nejméně. Také pouze pětina dotázaných uvádí, že úsilí vynaložené na boj proti
diskriminaci v Česku je efektivní, naopak skoro 40 % uvedlo, že zavedená opatření jsou
neefektivní. Necelá polovina osob uvedla, že by v případě diskriminace jejich osoby věděla,
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na jakou instituci se obrátit. Dvě třetiny osob se také domnívají, že by měla být zavedena nová
opatření pro boj s diskriminací ohrožených skupin.
Respondenti v Dánsku uváděli, že je podle jejich názoru v médiích dostatečně reflektována
diverzita pohlaví, a nejméně diverzita na základě genderové identity. Třetina dotázaných
vnímá boj proti diskriminaci v Dánsku jako efektivní, a že je neefektivní, si myslí 20 %
dotázaných. Necelých 70 % osob uvedlo, že by věděli, na jakou organizaci se mají obrátit,
pokud by se stali obětí diskriminace. Ač Dánové nevnímají nerovnost ve společnosti jako příliš
rozšířenou, 65 % uvedlo, že je potřeba zavést nová opatření pro potřeby ochrany skupin osob
ohrožených diskriminací.
Stejně jako v dalších zemích i ve Francii si respondenti všímali, že je v médiích nejčastěji
reflektována diverzita pohlaví, a nejméně diverzita podle genderové identity. Francouzi byli
nejvíce skeptičtí v hodnocení boje proti diskriminaci ve společnosti, méně než 20 % z nich si
myslí, že boj proti diskriminaci v jejich zemi je efektivní, že je neefektivní uvádí více než
30 %. Také méně, než polovina dotázaných věděla, kam se obrátit v případě diskriminace, a
až 70 % osob zúčastněných šetření se domnívá, že by měla být zavedena nová opatření pro
ochranu skupin osob ohrožených diskriminací.
Respondenti také uváděli, že je podle jejich názoru v médiích reflektována nejčastěji
diverzita pohlaví, a nejméně diverzita věku nad 75 let. Čtvrtina respondentů v Polsku uvedla,
že boj proti diskriminaci je v jejich společnosti efektivní, a že je neefektivní uvedlo 20 %
dotázaných. Necelá polovina dotázaných by věděla, na jakou instituci by se měla obrátit
v případě, že by se stala obětí diskriminace. Dvě třetiny osob se také domnívají, že by měla
být zavedena nová opatření pro boj s diskriminací nejvíce ohrožených skupin.
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7.2.11 Vícerozměrná analýza diskriminace ve čtyřech vybraných zemích na
základě dat šetření speciální Eurobarometr 437
Pro hlubší analýzu otázek týkající se genderové a věkové diskriminace byla použita faktorová
analýza. Analyzováno bylo 12 otázek, které se týkaly diskriminace v zemi, různorodosti
pracovního prostředí a rozmanitosti v médiích.9 Z těchto otázek bylo cílem najít společné
faktory, které by obsahovaly stejnou informaci jako původní proměnné. Podle faktorových
zátěží pak jednotlivé otázky byly přiřazeny k daným komponentám, a ty byly těmito otázkami
syceny. Aby bylo možné faktorovou analýzu použít, musely být splněny dvě podmínky –
Kaiser-Meyer-Olkinova (KMO) míra musí být vyšší než 0,6, což značí, že všechny korelační
vztahy proměnných jsou na požadované úrovni těsnosti, a položky jsou vhodné pro faktorovu
analýzu. Dále musí být zamítnuta nulová hypotéza Bartlettova testu, která říká, že proměnné
na sobě v základním souboru nezávisejí. Pro nalezení faktorů byla použita metoda hlavních
komponent a rotace faktorů Varimax.
Faktorová analýza byla provedena pro každou ze čtyř zemí zvlášť, a výsledné společné
faktory byly porovnány. Následně bylo vypočítáno faktorové skóre pro každé pozorování, což
bylo provedeno součtem z jednotlivých položek, a to za každý faktor. U těchto nových
proměnných (faktorových skórů) byla zkoumána korelace s věkem a pohlavím.
7.2.11.1 Vícerozměrná analýza pro Česko

Data pro Česko splňují předpoklady pro faktorovou analýzu – KMO míra je vyšší než 0,6,
a také se zamítá hypotéza o nezávislosti proměnných pomocí Bartlettova testu.
Tabulka 3: Hodnota KMO a Bartlettova testu, Česko

KMO a Bartlettův testa
Koeficient KMO
Bartletův test sféricity

,734
Chí-kvadrát
Stupně volnosti

Hladina významnosti
Zdroj
dat: Speciální
Eurobarometr
437, zpracování v programu SPSS
a. Země
CZ DK FR
PL = Česko

9

Plné znění otázek a jejich kódování jsou uvedeny v příloze.

693,170
66
,000
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Celková vysvětlená variabilita pomocí 4 komponent je 66,7 % (hodnota vlastního čísla je
vyšší než 1), což je dostatečné použití těchto komponent (tabulka 4). Podíl vysvětlené
variability se změnou typu rotace komponentní matice nemění, proto je pro další výsledky
zvolen univerzální typ rotace Varimax.
a
Vysvětlená
celková variabilita
Tabulka 4: Celková vysvětlená
variabilita
komponentami, Česko

Hodnota vlastního čísla
Komponenta

Celkem

% variability

Rotace zátěže sumy čtverců

Kumulativní %

Celkem

% variability

Kumulativní %

1

3,480

29,003

29,003

2,547

21,226

21,226

2

1,878

15,651

44,654

2,437

20,308

41,534

3

1,528

12,737

57,391

1,846

15,383

56,917

4

1,121

9,339

66,730

1,178

9,813

66,730

5

,936

7,798

74,528

6

,713

5,945

80,473

7

,551

4,590

85,063

8

,461

3,841

88,904

9

,407

3,391

92,294

10

,363

3,028

95,322

11

,298

2,483

97,805

12
,263
2,195
100,000
Metoda extrakce: Analýza hlavních komponent.
Zdroj
dat: Speciální Eurobarometr 437, zpracování v programu SPSS
a. Země CZ DK FR PL = Česko

Poznámka: Metoda extrakce: Analýza hlavních komponent.

Podle rotované matice komponent (tabulka 5) je zřetelné rozřazení původních otázek
dotazníku do jednotlivých komponent. Svými informacemi jsou si blízké odpovědi
respondentů na všechny otázky z oblasti rozmanitost v médiích, které mohou být shrnuty pod
jednu společnou komponentu, a mohou být nazvány jako „vliv médií.“ Do druhé skupiny by
patřily otázky na různorodost pracovního prostředí s názvem „vliv pracovního prostředí.“ Do
třetí komponenty lze zahrnout všechny otázky na diskriminaci v zemi, které jsou nazvány
„nálada ve společnosti.“ Čtvrtá komponenta může obsáhnout otázky na genderovou identitu
(„genderová identita“). Do této samostatné komponenty by podle vyšší faktorové zátěže
patřily především otázky pohlavní identity z oblasti diskriminace v zemi a různorodosti
pracovního prostředí.
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Rotated
Component
Matrixa
Tabulka 5: Rotovaná matice
komponent,
Česko
Komponenta
1
Reflektování diverzity v médiích: Věk nižší 25 let

,818

Reflektování diverzity v médiích: Pohlaví

,788

Reflektování diverzity v médiích: Věk vyšší 75 let

,782

Reflektování diverzity v médiích: Genderová identita

,730

2

Diverzita na pracovišti: Pohlaví

,873

Diverzita na pracovišti: Věk nižší 30 let

,852

Diverzita na pracovišti: Věk vyšší 55 let

,736

3

Rozšíření diskriminace v zemi: Pohlaví

,793

Rozšíření diskriminace v zemi: Věk nižší 30 let

,768

Rozšíření diskriminace v zemi: Věk vyšší 55 let

,648

Rozšíření diskriminace v zemi: Genderová identita

4

-,662

Diverzita na pracovišti: Genderová identita
,523
Metoda extrakce: Analýza hlavních komponent.
Zdroj dat:
Speciální
Eurobarometr
zpracování v programu SPSS
Metoda
rotace:
Varimax
s Kaiserovou 437,
normalizací.
Poznámka:
Metoda vextrakce:
Analýza hlavních komponent.
Rotace
konvergovala
6 iteracích.

,639

Metoda rotace: Varimax s Kaiserovou normalizací.
Rotace konvergovala v 6 iteracích.
Jsou uvedeny hodnoty větší než 0,5.
Znění otázek a jejich kódování jsou uvedeny v příloze.

Na základě těchto čtyř faktorů byly vypočítány pro každé pozorování hodnoty nové
proměnné, tzv. faktorová skóre. Pro tato skóre byly vypočítány hodnoty Pearsonova
korelačního koeficientu s proměnnou pohlaví a věk (tabulka 6). Příslušná P-hodnota (Sig.)
v případě hodnoty nižší než 0,05 ukazuje na statisticky významnou závislost. Pro Česko není
dle níže uvedené tabulky mezi žádným faktorovým skóre a pohlavím ani věkem zjištěna žádná
statisticky významná závislost.
Korelacea

Tabulka 6: Korelace faktorových skóre s proměnnou pohlaví a věk, Česko
Pohlaví

Věk

Faktorové skóre 1

Pearsonova korelace

-,102

,045

(vliv médií)

Sig. (oboustranná)

,163

,539

N

187

187

-,098

,095

Faktorové skóre 2

Pearsonova korelace

(vliv pracovního prostředí)

Sig. (oboustranná)

,182

,196

N

187

187

Faktorové skóre 3

Pearsonova korelace

,000

-,107

(nálada ve společnosti)

Sig. (oboustranná)

,998

,146

N

187

187

Faktorové skóre 4

Pearsonova korelace

,067

-,020

(genderová identita)

Sig. (oboustranná)

,362

,789

N

187

187

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, zpracování v programu SPSS
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7.2.11.2 Vícerozměrná analýza pro Dánsko

Data pro Dánsko splňují předpoklady pro faktorovou analýzu, KMO míra je vyšší než 0,6 a
také se zamítá hypotéza o nezávislosti proměnných pomocí Bartlettova testu.
Tabulka 7: Hodnota KMO a Bartlettova testu, Dánsko

KMO a Bartlettův testa
Koeficient KMO

,678

Bartletův test sféricity

Chí-kvadrát

194,669

Stupně volnosti

66

Hladina významnosti
a.
Země
CZ
DK
FR
PL
=
Dánsko
Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, zpracování v programu SPSS

,000

Celková vysvětlená variabilita pomocí 4 komponent je 67,2 % (tabulka 8), což je
dostatečné použití těchto komponent. Pro další výsledky je zvolen univerzální typ rotace
Varimax.
Vysvětlená celková variabilitaa
Tabulka 8: Celková vysvětlená variabilita komponentami, Dánsko
Hodnota vlastního čísla
Komponenta

Celkem

% variability

Rotace zátěže sumy čtverců

Kumulativní %

Celkem

% variability

Kumulativní %

1

2,786

23,213

23,213

2,690

22,418

22,418

2

2,194

18,281

41,494

2,056

17,130

39,548

3

1,996

16,633

58,127

1,964

16,369

55,918

4

1,092

9,100

67,227

1,357

11,309

67,227

5

,752

6,269

73,496

6

,680

5,669

79,164

7

,523

4,355

83,520

8

,486

4,047

87,567

9

,477

3,973

91,540

10

,415

3,458

94,999

11

,339

2,824

97,823

12
,261
2,177
100,000
Metoda extrakce: Analýza hlavních komponent.
Zdroj
dat:
Eurobarometr
a. Země
CZSpeciální
DK FR PL
= Dánsko 437, zpracování v programu SPSS

Poznámka: Metoda extrakce: Analýza hlavních komponent.

Podle rotované matice komponent je zřetelné rozřazení původních otázek dotazníku do
komponent (tabulka 9). Do první skupiny patří otázky na různorodost pracovního prostředí
(„vliv pracovního prostředí“). Svými informacemi jsou si blízké odpovědi respondentů na
všechny otázky z oblasti rozmanitost v médiích, které mohou být shrnuty pod druhou
společnou komponentu („vliv médií“). Do třetí komponenty lze zahrnout tři otázky na
diskriminaci v zemi, kromě otázky na pohlavní identitu („nálada ve společnosti“). Čtvrtá
komponenta obsáhne otázky na pohlavní identitu z oblasti diskriminace v zemi a rozmanitost
v médiích („genderová identita“).
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Component
Matrixa
Tabulka 9: RotovanáRotated
matice komponent,
Dánsko
Komponenta
1
Diverzita na pracovišti: Pohlaví

,831

Diverzita na pracovišti: Věk nižší 30 let

,810

Diverzita na pracovišti: Věk vyšší 55 let

,801

Diverzita na pracovišti: Genderová identita

,799

2

Reflektování diverzity v médiích: Věk nižší 25 let

,849

Reflektování diverzity v médiích: Pohlaví

,807

Reflektování diverzity v médiích: Věk vyšší 75 let

,663

3

4

Rozšíření diskriminace v zemi: Věk nižší 30 let

,815

Rozšíření diskriminace v zemi: Věk vyšší 55 let

,776

Rozšíření diskriminace v zemi: Pohlaví

,760

Rozšíření diskriminace v zemi: Genderová identita

-,743

Reflektování diverzity v médiích: Genderová identita
Metoda extrakce: Analýza hlavních komponent.
Zdroj
dat:
Speciální
Eurobarometr
437,normalizací.
zpracování v programu SPSS
Metoda
rotace:
Varimax
s Kaiserovou
Poznámka:
Metoda
extrakce:
Analýza
hlavních
komponent.
Rotace konvergovala v 6 iteracích.

,645

Metoda rotace: Varimax s Kaiserovou normalizací.
Rotace konvergovala v 6 iteracích.
Jsou uvedeny hodnoty větší než 0,5.
Znění otázek a jejich kódování jsou uvedeny v příloze.

Na základě těchto čtyř faktorů byly vypočítány pro každé pozorování hodnoty nové
proměnné, tzv. faktorová skóre. Pro tato skóre byly vypočítány hodnoty Pearsonova
korelačního koeficientu s proměnnou pohlaví a věk. Příslušná P-hodnota (Sig.) v případě
hodnoty nižší než 0,05 upozorňuje na statisticky významnou závislost. Pro Dánsko vyšla
statisticky významná závislost pouze pro proměnnou faktorové skóre 1 u první komponenty
(vliv pracovního prostředí) s věkem. Síla této přímé korelace je však slabá.
a
Korelace
Tabulka 10: Korelace faktorových
skóre s proměnnou pohlaví a věk, Dánsko

Pohlaví

Věk

Faktorové skóre 1

Pearsonova korelace

,042

,259*

(vliv pracovního prostředí)

Sig. (oboustranná)

,749

,043

N
Faktorové skóre 2

Pearsonova korelace

(vliv médií)

Sig. (oboustranná)
N

Faktorové skóre 3

Pearsonova korelace

(nálada ve společnosti)

Sig. (oboustranná)
N

62

62

-,026

,010

,843

,936

62

62

-,112

,020

,390

,876

62

62

Faktorové skóre 4

Pearsonova korelace

,173

-,012

(genderová identita)

Sig. (oboustranná)

,181

,926

N
62
*. Korelace je signifikantní na úrovni 0,05 (oboustranná).
Zdroj
dat:CZ
Speciální
Eurobarometr
a. Země
DK FR PL
= Dánsko 437, zpracování v programu SPSS

62
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7.2.11.3 Vícerozměrná analýza pro Francii

Data pro Francii splňují předpoklady pro faktorovou analýzu, KMO míra je vyšší než 0,6 a
také se zamítá hypotéza o nezávislosti proměnných pomocí Bartlettova testu.
Tabulka 11: Hodnota KMO a Bartlettova testu, Francie
KMO a Bartlettův testa
Koeficient KMO

,680

Bartletův test sféricity

Chí-kvadrát

2237,892

Stupně volnosti

66

Hladina významnosti
a. Země CZ DK FR PL = Francie

,000

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, zpracování v programu SPSS

Celková vysvětlená variabilita pomocí 4 komponent je 65,3 % (tabulka 12). Pro další
výsledky je zvolen univerzální typ rotace Varimax.
a

Vysvětlená
celková komponentami,
variabilita
Tabulka 12: Celková vysvětlená
variabilita
Francie
Hodnota vlastního čísla
Komponenta

Celkem

% variability

Rotace zátěže sumy čtverců

Kumulativní %

Celkem

% variability

Kumulativní %

1

2,811

23,427

23,427

2,508

20,899

20,899

2

2,141

17,840

41,267

2,111

17,590

38,489

3

1,862

15,519

56,786

1,662

13,852

52,340

4

1,017

8,472

65,259

1,550

12,918

65,259

5

,795

6,624

71,882

6

,690

5,748

77,631

7

,587

4,891

82,521

8

,543

4,522

87,044

9

,455

3,793

90,836

10

,439

3,661

94,498

11

,369

3,073

97,571

12
,292
2,429
Metoda extrakce: Analýza hlavních komponent.

100,000

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, zpracování v programu SPSS
Poznámka: Metoda extrakce: Analýza hlavních komponent.

Podle rotované matice komponent lze rozřadit původní otázky dotazníku do jednotlivých
komponent (tabulka 13). Do první skupiny patří otázky na různorodost pracovního prostředí
(„vliv pracovního prostředí“). Dále jsou si blízké odpovědi respondentů na otázky z oblasti
diskriminace v zemi, které mohou být shrnuty pod druhou společnou komponentu („nálada ve
společnosti“). Do třetí komponenty lze zahrnout dvě otázky z oblasti rozmanitosti v médiích,
a to na věk pod 25 a pohlaví („vliv médií I“). Čtvrtá komponenta obsáhne zbylé dvě otázky
z oblasti rozmanitosti v médiích, a to věk nad 75 let a genderovou identitu („vliv médií II“).
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Rotated
Matrixa
Tabulka 13: Rotovaná
matice Component
komponent, Francie
Komponenta
1

2

Diverzita na pracovišti: Pohlaví

,824

Diverzita na pracovišti: Genderová identita

,807

Diverzita na pracovišti: Věk nižší 30 let

,765

Diverzita na pracovišti: Věk vyšší 55 let

,748

Rozšíření diskriminace v zemi: Pohlaví

,798

Rozšíření diskriminace v zemi: Věk vyšší 55 let

,752

Rozšíření diskriminace v zemi: Genderová identita

,665

Rozšíření diskriminace v zemi: Věk nižší 30 let

,634

3

4

Reflektování diverzity v médiích: Pohlaví

,868

Reflektování diverzity v médiích: Věk nižší 25 let

,798

Reflektování diverzity v médiích: Věk vyšší 75 let

,834

Reflektování diverzity v médiích: Genderová identita

,749

Metoda
extrakce:
Analýza
hlavních437,
komponent.
Zdroj
dat:
Speciální
Eurobarometr
zpracování v programu SPSS
Metoda rotace: Varimax s Kaiserovou normalizací.
Poznámka: Metoda extrakce: Analýza hlavních komponent.
Rotace konvergovala v 5 iteracích.
Metoda rotace: Varimax s Kaiserovou normalizací.
Rotace konvergovala v 5 iteracích.
Jsou uvedeny hodnoty větší než 0,5.
Znění otázek a jejich kódování jsou uvedeny v příloze.

Na základě čtyř faktorů byly vypočítány pro každé pozorování faktorová skóre. Pro tato
skóre jsou vypočítány hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu s proměnnou pohlaví a věk
(tabulka 14). Pro Francii vyšly statisticky významné čtyři závislosti. Faktorové skóre 2 u druhé
komponenty (nálada ve společnosti) koreluje pozitivně s rostoucím věkem a negativně
s pohlavím (ženy mají častěji nižší hodnotu tohoto skóre než muži). Obě závislosti ale jsou
velice slabé. Faktorové skóre 1 u komponenty první (vliv pracovního prostředí) pozitivně
koreluje s věkem, ale tato závislost je také velice slabá. Faktorové skóre 4 u komponenty 4
(vliv médií II) pozitivně koreluje s pohlavím (ženy mají častěji vyšší hodnotu tohoto skóre než
muži), ale i síla této závislosti je velmi slabá.
Korelacea
Tabulka 14: Korelace faktorových skóre s proměnnou pohlaví a věk, Francie
Pohlaví

Věk

Faktorové skóre 1

Pearsonova korelace

,066

,136**

(vliv pracovního prostředí)

Sig. (oboustranná)

,076

,000

N

716

716

-,191**

,118**

Sig. (oboustranná)

,000

,001

N

716

716

Faktorové skóre 3

Pearsonova korelace

,059

,027

(vliv médií I)

Sig. (oboustranná)

,116

,479

N

716

716

,106**

-,042

Faktorové skóre 2

Pearsonova korelace

(nálada ve společnosti)

Faktorové skóre 4

Pearsonova korelace

(vliv médií II)

Sig. (oboustranná)

,005

,263

N

716

716

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, zpracování v programu SPSS
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7.2.11.4 Vícerozměrná analýza pro Polsko

Data pro Polsko splňují předpoklady pro faktorovou analýzu, KMO míra je vyšší než 0,6 a
také se zamítá hypotéza o nezávislosti proměnných pomocí Bartlettova testu.
Tabulka 15: Hodnota KMO a Bartlettova testu, Polsko
KMO a Bartlettův testa
Koeficient KMO

,806

Bartletův test sféricity

Chí-kvadrát

2701,472

Stupně volnosti

66

Hladina významnosti
a. Země CZ DK FR PL = Polsko

,000

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, zpracování v programu SPSS

Celková vysvětlená variabilita pomocí 3 komponent je 67,3 %, což je dostatečné použití
těchto komponent (tabulka 16). Podíl vysvětlené variability se změnou typu rotace
komponentní matice nemění, proto pro další výsledky je tedy zvolen univerzální typ rotace
Varimax.
a
celková variabilita
Tabulka 16: Celková Vysvětlená
vysvětlená variabilita
komponentami,
Polsko

Hodnota vlastního čísla
Komponenta

Celkem

% variability

Rotace zátěže sumy čtverců

Kumulativní %

Celkem

% variability

Kumulativní %

1

4,069

33,912

33,912

2,900

24,167

24,167

2

2,368

19,736

53,648

2,802

23,350

47,517

3

1,641

13,672

67,319

2,376

19,802

67,319

4

,831

6,923

74,242

5

,585

4,877

79,119

6

,455

3,795

82,914

7

,447

3,725

86,639

8

,398

3,319

89,958

9

,337

2,810

92,768

10

,321

2,679

95,447

11

,305

2,541

97,988

12
,241
2,012
100,000
Metoda
extrakce:
Analýza
hlavních
komponent.
Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, zpracování v programu SPSS
a. Země CZ DK FR PL = Polsko

Poznámka: Metoda extrakce: Analýza hlavních komponent.

Podle rotované matice komponent je zřetelné rozřazení původních otázek dotazníku do
jednotlivých komponent (tabulka 17). Do první skupiny patří otázky na různorodost
pracovního prostředí („vliv pracovního prostředí“). Svými informacemi jsou si blízké
odpovědi respondentů na všechny otázky z oblasti rozmanitosti v médiích, které jsou shrnuty
pod druhou společnou komponentu („vliv médií“). Do třetí komponenty lze zahrnout všechny
otázky z oblasti diskriminace v zemi („nálada ve společnosti“).
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a
Rotated
Tabulka 17: Rotovaná
maticeComponent
komponent, Matrix
Polsko

Komponenta
1

2

Diverzita na pracovišti: Věk vyšší 55 let

,854

Diverzita na pracovišti: Pohlaví

,839

Diverzita na pracovišti: Věk nižší 30 let

,816

Diverzita na pracovišti: Genderová identita

,796

Reflektování diverzity v médiích: Věk nižší 25 let

,867

Reflektování diverzity v médiích: Věk vyšší 75 let

,826

Reflektování diverzity v médiích: Pohlaví

,820

Reflektování diverzity v médiích: Genderová identita

,734

3

Rozšíření diskriminace v zemi: Pohlaví

,839

Rozšíření diskriminace v zemi: Věk vyšší 55 let

,825

Rozšíření diskriminace v zemi: Věk nižší 30 let

,760

Rozšíření diskriminace v zemi: Genderová identita
Metoda extrakce: Analýza hlavních komponent.
Zdroj
dat:
Speciální
Eurobarometr
437,normalizací.
zpracování v programu SPSS
Metoda
rotace:
Varimax
s Kaiserovou
Poznámka:
Metoda extrakce:
Analýza hlavních komponent.
Rotace konvergovala
ve 4 iteracích.

,629

Metoda rotace: Varimax s Kaiserovou normalizací.
Rotace konvergovala ve 4 iteracích.
Jsou uvedeny hodnoty větší než 0,5.
Znění otázek a jejich kódování jsou uvedeny v příloze.

Na základě těchto tří faktorů byly vypočítány pro každé pozorování faktorová skóre. Pro
tato skóre byly vypočítány hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu s proměnnou pohlaví
a věk. Příslušná P-hodnota v případě hodnoty nižší než 0,05 upozorní na statisticky
významnou závislost. Pro Polsko vyšly statisticky významné tři závislosti. Všechny faktorová
skóre u všech komponent korelují negativně s pohlavím (ženy mají častěji nižší hodnotu těchto
skóre než muži). Všechny závislosti jsou však velice slabé.
a
Korelace
Tabulka 18: Korelace faktorových
skóre s proměnnou pohlaví a věk, Polsko

Pohlaví
Faktorové skóre 1

Pearsonova korelace

(vliv pracovního prostředí)

Sig. (oboustranná)
N

Faktorové skóre 2

Pearsonova korelace

(vliv médií)

Sig. (oboustranná)
N

Věk

-,111*

,049

,012

,262

515

515

-,093*

,070

,035

,114

515

515

-,090*

-,069

Sig. (oboustranná)

,042

,117

N

515

515

Faktorové skóre 3

Pearsonova korelace

(nálada ve společnosti)

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 437, zpracování v programu SPSS

7.2.12 Shrnutí vícerozměrné analýzy diskriminace ve vybraných zemích
Všechny čtyři porovnávané země se zdají být co do odpovědí respondentů na otázky věkové
a genderové nerovnosti podobné. Otázky patřící do stejné oblasti, v níž se sleduje věková
a pohlavní diskriminace, by podle faktorové analýzy byly zahrnuty do společného faktoru. Pro
každou z tří oblastí jako je diskriminace v zemi, různorodost pracovního prostředí
i rozmanitost v médiích by tedy byla vytvořena samostatná komponenta. Pro Polsko by byly
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dostačující takto vytvořené tři komponenty, avšak pro zbylé tři země by se nabízela ještě čtvrtá
samostatná komponenta, která by v sobě mohla zahrnovat otázky na pohlavní identitu. Tato
otázka si je napříč všemi oblastmi velice blízká co do odpovědí respondentů, a proto by mohla
být vysvětlena samostatným faktorem.
Pro sledování odlišností faktorových skóre podle pohlaví a věku byl využit pro zkoumání
závislosti korelační koeficient. Podle něj byla zjištěna slabá pozitivní korelace komponenty z
oblasti různorodost pracovního prostředí s věkem pro Dánsko a Francii. U Francie navíc byla
zjištěna slabá pozitivní korelace věku s komponentou z oblasti diskriminace v zemi.
Ve Francii byla také nalezena slabá nepřímá závislost komponenty z oblasti diskriminace
v zemi s pohlavím (ženy častěji dosahují nižší hodnoty tohoto skóre než muži) a naopak slabá
přímá závislost komponenty pohlavní identity a věku nad 75 let s pohlavím (ženy častěji
dosahují vyšší hodnoty tohoto skóre než muži). Pro Polsko vyšly statisticky významně
všechny korelace všech tří komponent s pohlavím, které byly nepřímé (ženy mají častěji nižší
hodnotu těchto skóre než muži) a velice slabé. Všechny zjištěné korelace jsou ale velice slabé,
dá se tedy říci, že ve všech zemích víceméně není žádná významná závislost odpovědí na
věkovou a pohlavní nerovnost na věku či pohlaví. Všechny čtyři země jsou si tedy co do
hodnocení věkové a genderové diskriminace poměrně podobné.
7.2.13 Celkové hrnutí analýzy diskriminace v EU na základě šetření
speciálního Eurobarometru 437 za vybrané země
Z výsledků průzkumu vyplývá, že nejvíce diskriminaci ve společnosti vnímají Češi a
Francouzi – Češi nejvíce vnímají věkovou nerovnost a Francouzi genderovou. Češi navíc
častěji trpí předsudky na základě věku. Zajímavé je, že respondenti z Dánska a Polska méně
často uvádí, že je v jejich zemi diskriminace rozšířená, ovšem více než 60 % z nich je pro
zavedení nových opatření k zajištění rovnosti ve společnosti, a existující opatření označuje
jako efektivní pouze 34 % respondentů z Dánska a 26 % z Polska. Respondenti ze všech čtyř
zemí se shodují na tom, že nejvíce by mohl uchazeče o zaměstnání znevýhodnit starší věk, a
také uvádí, že v médiích je diverzita staršího věku spolu s genderovou identitou reflektována
nejméně často.
Faktorová analýza ukazuje, že respondenti všech čtyř zemí odpovídali na otázky
rozšířenosti diskriminace ve společnosti, diverzity na pracovišti a diverzity v médiích
obdobně. Dle korelačního koeficientu, pomocí kterého byla zkoumána závislost věku a
pohlaví respondentova na odpovědi v šetření, byla zjištěna pouze slabá pozitivní korelace
komponenty z oblasti různorodost pracovního prostředí s věkem pro Dánsko a Francii. Protože
jsou ale zjištěné korelace slabé, dá se říci, že nebyla zjištěna významná závislost odpovědí na
věku nebo pohlaví. Všechny čtyři země jsou si tedy v hodnocení věkové a genderové
diskriminace podobné.
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7.3 Diskriminace se specifickým zaměřením na gender: speciální
Eurobarometr 465 (Genderová rovnost 2017)
Cílem speciálního Eurobarometru 465 bylo zjistit, jak respondenti v zemích Evropské unie
vnímají genderovou nerovnost v jejich společnosti. V této části budou prezentovány
specificky zaměřené otázky, které nebyly předmětem předchozího obecnějšího šetření.
V následující analýze jsou zobrazeny názory respondentů na genderové stereotypy,
genderovou rovnost v politice a na trhu práce, a názory na otázky týkající se rozdílu
v průměrných mzdách mužů a žen. Jedná se o výsledky z šetření z roku 2017 pro Česko,
Dánsko, Francii a Polsko, a protože se šetření týká genderové problematiky jsou otázky
systematicky diferencovány podle pohlaví.
7.3.1

Vyjádření souhlasu či nesouhlasu respondentů se stereotypními
výroky ve vybraných zemích

V šetření speciálního Eurobarometru 465 bylo zkoumáno vnímání genderové diskriminace ve
společnosti. Pro zhodnocení osobních postojů respondentů byly využity otázky, kde mají
dotázaní vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas se stereotypními výroky.
Graf 39: Vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu s výrokem "Je přijatelné,
když muž pláče."

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „naprosto souhlasí“
a „částečně souhlasí“ do proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“ a „naprosto
nesouhlasí“ do proměnné „nesouhlasí.“
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Jak se ukázalo, nejvíce za přijatelný považují pláč u muže respondenti v Dánsku, a to až
v 96 % odpovědí (graf 39). Odpovědi se výrazně nelišily u mužů a žen, s výrokem souhlasilo
95 % dánských mužů a 97 % dánských žen. Dále za přijatelná považují mužský pláč
respondenti z Francie (94 %) následuje Francie a Česka (80 %). Nejméně s výrokem,
týkajícím se přijatelnosti mužského pláče, souhlasili dotázaní v Polsku (73 %).
Stejně jako u Dánska, se odpovědi mužů a žen výrazně neliší ve Francii a Polsku, v případě
Česka je rozdíl v odpovědích mužů a žen 10 procentních bodů – muži s výrokem souhlasí
v 75 % případů, ženy v 85 % (graf 40).
Graf 40: Vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu mužů a žen s výrokem "Je přijatelné, když muž
pláče."

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „naprosto souhlasí“ a „částečně souhlasí“
do proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“ a „naprosto nesouhlasí“ do proměnné „nesouhlasí.“
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Druhý výrok, který měli dotázaní v šetření hodnotit, se týkal žen a jejich rozhodování.
Respondenti měli říci, zda souhlasí či nesouhlasí tvrzením, že se ženy častěji rozhodují na
základě emocí.
Graf 41: Vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu s výrokem "Ženy, častěji než
muži, dělají rozhodnutí založené na emocích."

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „naprosto
souhlasí“ a „částečně souhlasí“ do proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“ a
„naprosto nesouhlasí“ do proměnné „nesouhlasí.“

S daným výrokem souhlasilo nejvíce respondentů v Česku – 83 %, poté následovalo
Polsko s 80 % souhlasných odpovědí. Respondenti v Dánsku v 64 % odpovědí uvedli, že se
ženy dle jejich názoru rozhodují na základě emocí, ve Francii stejně souhlasilo 58 %
respondentů (graf 41).
Graf 42:Vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu mužů a žen s výrokem "Ženy, častěji než muži,
dělají rozhodnutí založené na emocích."

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „naprosto souhlasí“ a „částečně
souhlasí“ do proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“ a „naprosto nesouhlasí“ do proměnné
„nesouhlasí.“ Dále byla zaznamenána také respondentova spontánní odpověď „záleží na okolnostech.“
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Při analýze odpovědí podle pohlaví respondenta (graf 42) se ukázalo, že s tvrzením
v Dánsku a Francii častěji souhlasí ženy, a to o 4 procentní body v Dánsku, a o 12 procentních
bodů ve Francii. V Polsku se odpovědí podle pohlaví výrazně neliší. K jiné situaci došlo
v Česku, kde si více mužů (85 %) než žen (80 %) myslí, že se ženy rozhodují na základě
emocí.
Ve výčtu stereotypních výroků následovalo tvrzení, že nejdůležitější rolí v životě muže je
vydělávat peníze. Na základě vyjádřených souhlasů či nesouhlasů jsou u této otázky vidět
výraznější rozdíly v názorech mezi vybranými zeměmi.
Graf 43: Vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu s výrokem "Nejdůležitější
rolí muže je vydělávat peníze."

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „naprosto souhlasí“
a „částečně souhlasí“ do proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“ a „naprosto
nesouhlasí“ do proměnné „nesouhlasí.“ Dále byla zaznamenána také respondentova
spontánní odpověď „záleží na okolnostech.“

Z grafu 43 je patrné, že nejvíce respondentů v Česku (73 % dotázaných) souhlasí s tím, že
hlavním úkolem muže je vydělávat peníze. Naopak nejméně s tímto výrokem souhlasí
dotázaní v Dánsku (17 %). Podobně jako v Česku, v Polsku se respondenti také přiklání
názoru, že vydělávání peněz je hlavní úkol muže, ve Francii tak odpovědělo 31 % dotázaných.
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Graf 44: Vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu mužů a žen s výrokem "Nejdůležitější rolí
muže je vydělávat peníze."

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „naprosto souhlasí“ a „částečně souhlasí“
do proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“ a „naprosto nesouhlasí“ do proměnné „nesouhlasí.“ Dále
byla zaznamenána také respondentova spontánní odpověď „záleží na okolnostech.“

Zobrazení odpovědí podle pohlaví ukázalo (graf 44), že muži a ženy v Česku sdílí na tuto
problematiku stejný názor. Stejně tak se rozdíl v názorech žen a mužů neukázal ani v Polsku.
Naopak rozdíly více než 10 procentních bodů byly v Dánsku a ve Francii. V Dánsku
nesouhlasí s výrokem, že hlavní rolí muže je vydělávat peníze 74 % respondentů a 86 %
respondentek. Ve Francii stejně tak s výrokem nesouhlasí 62 % respondentů a 74 %
respondentek, rozdíl je tedy 12 procentních bodů.
Posledním výrokem, s kterým měli dotázaní vyjádřit souhlas či nesouhlas, bylo tvrzení, že
nejdůležitější rolí v životě ženy je starat se o domácnost a rodinu. Zde se, stejně jako
u předchozí otázky, ukázaly výraznější rozdíly mezi vybranými zeměmi.
Graf 45: Vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu s výrokem "Nejdůležitější
rolí ženy je starat se o domácnost a rodinu."

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „naprosto souhlasí“
a „částečně souhlasí“ do proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“ a „naprosto
nesouhlasí“ do proměnné „nesouhlasí.“ Dále byla zaznamenána také respondentova
spontánní odpověď „záleží na okolnostech.“
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S výrokem, že hlavní starostí ženy by měla být péče o domácnost a rodinu, souhlasilo 77 %
dotázaných v Česku a 78 % v Polsku (graf 45). Oproti tomu ve Francii souhlasila pouze
přibližně třetina dotázaných a v Dánsku respondenti souhlasili ve 14 % případů. Analýza
odpovědí podle pohlaví (graf 46) v tomto případě neukázala výrazné rozdíly v Česku, Dánsku
ani Polsku. Ve Francii s výrokem souhlasilo 25 % mužů oproti 30 % žen.
Graf 46: Vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu mužů a žen s výrokem "Nejdůležitější rolí
ženy je starat se o domácnost a rodinu."

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „naprosto souhlasí“ a „částečně souhlasí“
do proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“ a „naprosto nesouhlasí“ do proměnné „nesouhlasí.“ Dále
byla zaznamenána také respondentova spontánní odpověď „záleží na okolnostech.“

7.3.2

Vnímání dosažení rovnosti na trhu práce, ve vedoucích funkcích a
politice ve vybraných zemích

V další části šetření se měli dotazovaní vyjádřit k tomu, zda si myslí, že v jejich zemi bylo
dosaženo rovnosti v oblasti pracovního trhu, politiky a ve vedoucích pozicích.
Graf 47: Odpověď na otázku „Myslíte si, že bylo ve Vaší zemi dosaženo
genderové rovnosti na pracovním trhu?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „naprosto souhlasí“
a „částečně souhlasí“ do proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“ a „naprosto
nesouhlasí“ do proměnné „nesouhlasí.“
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Nejvíce optimistický pohled měli respondenti v Dánsku, kde si 68 % respondentů myslí,
že v jejich zemi bylo dosaženo rovnosti na pracovním trhu (graf 47). Následuje Polsko, kde
má stejný názor 61 % dotázaných. Čeští respondenti odpovídali ve 47 % procentech, že je na
pracovním trhu dosaženo rovného postavení mužů a žen, stejně odpovídalo pouze 28 %
dotázaných ve Francii.
Graf 48: Odpověď mužů a žen na otázku podle pohlaví „Myslíte si, že bylo ve Vaší zemi
dosaženo genderové rovnosti na pracovním trhu?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „naprosto souhlasí“ a „částečně souhlasí“
do proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“ a „naprosto nesouhlasí“ do proměnné „nesouhlasí.“

V případě této otázky se objevily největší rozdíly v odpovědích mužů a žen u respondentů
z Česka (graf 48). Přesvědčeno o rovnosti na pracovním trhu je 58 % mužů, ale pouze 38 %
žen. V případě Dánska je to 74 % mužů a 62 % žen, ve Francii je rozdíl v odpovědích
7 procentních bodů, že je na pracovním trhu rovnost mezi pohlavími, uvedlo 32 % mužů
a 25 % žen. V Polsku kladně odpovědělo 67 % mužů a 54 % žen.
Následovala otázka, kde měli respondenti zhodnotit, zda bylo v jejich zemi dosaženo
genderové rovnosti ve vedoucích pozicích různých organizací.
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Graf 49: Odpověď na otázku „Myslíte si, že bylo ve Vaší zemi dosaženo
genderové rovnosti ve vedoucích pozicích firem a jiných organizací?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „naprosto
souhlasí“ a „částečně souhlasí“ do proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“
a „naprosto nesouhlasí“ do proměnné „nesouhlasí.“

O dosažení rovnosti ve vedoucích pozicích je přesvědčena více než polovina respondentů
(58 % odpovědí) v Dánsku a shodně i v Polsku (graf 49). Stejně odpovídala méně než polovina
osob v Česku (43 %), a pouze jedna čtvrtina dotázaných ve Francii.
Stejně jako v předchozí otázce, i zde se ukázaly rozdíly v odpovědích mužů a žen
(graf 50). V Česku je o rovnosti ve vedoucích pozicích organizací přesvědčeno 53 % mužů,
ale pouze 34 % žen. V Dánsku je rozdíl odpovědí mezi pohlavími 17 procentních bodů, tedy
kladně odpovědělo 67 % mužů a 50 % žen. O rovnosti je přesvědčeni 32 % francouzských
respondentů a 20 % respondentek, v Polsku byl rozdíl 12 procentních bodů – kladně
odpovídalo 64 % mužů a 52 % žen.
Graf 50: Odpověď mužů a žen na otázku „Myslíte si, že bylo ve Vaší zemi dosaženo
genderové rovnosti ve vedoucích pozicích firem a jiných organizací?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „naprosto souhlasí“ a „částečně
souhlasí“ do proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“ a „naprosto nesouhlasí“ do proměnné
„nesouhlasí.“
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Jako poslední v této sérii byl zjišťován názor respondentů na to, zda je v jejich zemi
dosaženo rovnosti v politických funkcích (graf 51). Více než tři čtvrtiny respondentů v Dánsku
uvedly, že ano, a stejně tak i více než polovina dotázaných v Polsku. Že je dosaženo rovnosti
v politice, si také myslí 41 % respondentů v Česku a 32 % respondentů ve Francii.
Graf 51: Odpověď na otázku „Myslíte si, že bylo ve Vaší zemi dosaženo
genderové rovnosti v politice?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků v grafu byly sloučeny odpovědi „naprosto
souhlasí“ a „částečně souhlasí“ do proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“ a
„naprosto nesouhlasí“ do proměnné „nesouhlasí.“

Stejně jako u předchozích dvou otázek, si i v tomto případě více mužů myslí, že v oblasti
politiky bylo dosaženo genderové rovnosti (graf 52). V Česku více než polovina mužů
odpověděla kladně (51 %), oproti 32 % žen. V Dánsku byl rozdíl v odpovědích podle pohlaví
25 procentních bodů – 84 % mužů je přesvědčeno o rovnosti v oblasti politiky oproti 59 %
žen. Ve Francii byl rozdíl nejmenší – kladně odpovědělo 36 % mužů a 30 % žen. I respondenti
v Polsku se názorově lišili od respondentek, kladně odpovědělo 63 % mužů a 48 % žen.
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Graf 52: Odpověď mužů a žen na otázku „Myslíte si, že bylo ve Vaší zemi dosaženo
genderové rovnosti v politice?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „naprosto souhlasí“ a „částečně
souhlasí“ do proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“ a „naprosto nesouhlasí“ do proměnné
„nesouhlasí.“

7.3.3

Vnímání sdílení péče o děti a domácnost ve vybraných zemích

V následující části šetření byl zjišťováno, zda by respondenti schvalovali, aby šel na
rodičovskou dovolenou muž, nebo aby se partneři rovnoměrně dělili o práce v domácnosti.
Graf 53: Odpověď na otázku „Schvalujete nebo neschvalujete, aby muž
pečoval o dítě na rodičovské dovolené?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení odpovědí byly sloučeny odpovědi „rozhodně
schvaluje“ a „spíše schvaluje“ do proměnné „schvaluje,“ a odpovědi „spíše
neschvaluje“ a „rozhodně neschvaluje“ do proměnné „neschvaluje.“

Výrazná většina respondentů v Dánsku (94 %) schvaluje, aby muž strávil čas na
rodičovské dovolené (graf 53). V Česku by takovou variantu schválilo nejméně respondentů
(58 %). Ve Francii s pobytem muže na rodičovské dovolené souhlasí 90 % dotázaných, stejně
tak souhlasí 81 % respondentů v Polsku. Nejvíce proti představě muže na rodičovské dovolené
byli respondenti v Česku (15 %) a Polsku (11 %), méně než 5 % respondentů by to vadilo ve
Francii a Dánsku.
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Graf 54: Odpověď mužů a žen na otázku „Schvalujete nebo neschvalujete, aby muž pečoval o
dítě na rodičovské dovolené?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení odpovědí byly sloučeny odpovědi „rozhodně schvaluje“ a „spíše schvaluje“
do proměnné „schvaluje,“ a odpovědi „spíše neschvaluje“ a „rozhodně neschvaluje“ do proměnné
„neschvaluje.“

Analýza podle pohlaví (graf 54) neprokázala výrazný rozdíl v odpovědích žen a mužů
v Dánsku, Francii a Polsku. Pouze v Česku by pro odchod muže na rodičovskou dovolenou
bylo 54 % mužských respondentů oproti 62 % žen. Muže na rodičovské dovolené by v Česku
neschválilo 26 % mužských respondentů a 24 % žen.
Následovala otázka, kdy měli respondenti vyjádřit souhlas či nesouhlas s rozdělením
domácích prací mezi muže a ženy.
Graf 55: Odpověď na otázku „Schvalujete nebo neschvalujete, aby se
partneři dělili rovně o domácí práce?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení odpovědí byly sloučeny odpovědi „rozhodně schvaluje“ a
„spíše schvaluje“ do proměnné „schvaluje,“ a odpovědi „spíše neschvaluje“ a „rozhodně
neschvaluje“ do proměnné „neschvaluje.“

Aby se muži a ženy shodně dělili o domácí práce, schvaluje více než 90 % respondentů
v Dánsku a Francii, v Polsku 85 % a v Česku nejméně ze sledovaných zemích – 65 %
dotázaných (graf 55). V případě Dánska a Francie není výrazný rozdíl mezi odpověďmi mužů
a žen (graf 56). V případě Polska odpovědělo 80 % mužů, že souhlasí s tím, aby se domácí
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práce dělily rovně, a stejně odpovědělo 89 % polských žen. V Česku s dělením domácích prací
souhlasilo 57 % mužů a 73 % žen.
Graf 56: Odpověď mužů a žen na otázku „Schvalujete nebo neschvalujete, aby se
partneři dělili rovně o domácí práce?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení odpovědí byly sloučeny odpovědi „rozhodně schvaluje“ a „spíše
schvaluje“ do proměnné „schvaluje,“ a odpovědi „spíše neschvaluje“ a „rozhodně neschvaluje“ do
proměnné „neschvaluje.“

7.3.4

Rovnost v politických funkcích ve vybraných zemích

V následující části šetření měli dotázaní vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s výroky, které se
týkají stereotypů v oblasti politiky. Nejprve měli dotázaní vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s
tvrzením, že ženy nemají zájem o politické pozice, které s sebou přináší více zodpovědnosti
(graf 57).
Graf 57: Odpověď na otázku: "Souhlasíte či nesouhlasíte s tvrzením, že
ženy mají menší zájem o politické pozice s vyšší mírou zodpovědnosti?"

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „naprosto souhlasí“
a „částečně souhlasí“ do proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“ a „naprosto
nesouhlasí“ do proměnné „nesouhlasí.“

Ukázalo se, že s tímto tvrzením nejvíce souhlasí respondenti v Česku, a to v 60 %
odpovědí. Zajímavé je, že tak odpovědělo stejné procento žen i mužů. V případě Polska
odpovědělo souhlasně 46 % respondentů, z toho 48 % mužů a 43 % žen. V Dánsku si myslí
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30 % dotázaných, že ženy o zodpovědné politické funkce mají menší zájem, a stejně
odpovědělo 20 % osob ve Francii.
V šetření následovala otázka, která se týkala kvalifikace žen v souvislosti s politickými
funkcemi. Dotázaní měli vyjádřit souhlas či nesouhlas s tvrzením, že ženy jsou méně
kvalifikované oproti mužům pro politické funkce s vyšší mírou odpovědnosti.
Graf 58: Odpověď na otázku: "Souhlasíte či nesouhlasíte s tvrzením, že ženy
mají nižší kvalifikaci pro politické pozice s vyšší mírou zodpovědnosti?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „naprosto souhlasí“
a „částečně souhlasí“ do proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“ a „naprosto
nesouhlasí“ do proměnné „nesouhlasí.“

S výrokem, který se týkal menší kvalifikace žen pro politické pozice s vyšší mírou
zodpovědnosti, souhlasila více než jedna pětina českých respondentů (graf 58). Podobně
odpovídali respondenti z Polska (21 %). S tímto výrokem také souhlasilo 8 % Dánů a 6 %
Francouzů.
Graf 59: Odpověď mužů a žen na otázku: "Souhlasíte či nesouhlasíte s tvrzením, že ženy
mají nižší kvalifikaci pro politické pozice s vyšší mírou zodpovědnosti?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení byly sloučeny odpovědi „naprosto souhlasí“ a „částečně souhlasí“ do
proměnné „souhlasí,“ a „částečně nesouhlasí“ a „naprosto nesouhlasí“ do proměnné „nesouhlasí.“

Při analýze odpovědí na tento výrok lze zjistit, že v Dánsku a Francii respondenti
odpovídali velmi podobně bez ohledu na pohlaví. Větší rozdíl je patrný u respondentů v Polsku
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– s výrokem souhlasilo 24 % mužů a 17 % žen. Největší rozdíl v odpovědích podle pohlaví
lze sledovat v Česku, kdy s výrokem souhlasilo 28 % mužů a 18 % žen (graf 59).
7.3.5

Vnímání rozdílu ve výši mzdy mezi muži a ženami ve vybraných zemích

V poslední části šetření byl zjišťován názor respondentů na rozdíl v průměrných mzdách mužů
a žen. V rámci šetření bylo zjišťováno, zda by dotázaným připadala akceptovatelná situace,
kdy by ženy a muži na stejné pozici byli placeni rozdílně, a to v neprospěch žen. Také byla
respondentům položena otázka, zda si myslí, že k platovým nerovnostem dochází
v organizaci, kde pracují.
Graf 60: Odpověď na otázku „V určitých situacích jsou ženy placeny méně
jejich mužští kolegové na stejné pozici. Myslíte si, že je taková situace
akceptovatelná či nikoli?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „plně akceptovatelné“
a „částečně akceptovatelné“ do proměnné „akceptovatelné,“ a „částečně
neakceptovatelné“ a „plně neakceptovatelné“ do proměnné „neakceptovatelné.“

Výsledky ukázaly, že více než čtyři pětiny všech dotázaných se domnívají, že platit ženám
méně než mužům na stejné pozici, je neakceptovatelné (graf 60). Nejčastěji by takovou situaci
akceptovali respondenti v Česku (15 %) a Polsku (13 %). Nejvíce neakceptovatelnou tuto
situaci považují respondenti v Dánsku (91 %) a Francii (96 %).
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Graf 61: Odpověď mužů a žen na otázku „V určitých situacích jsou ženy placeny méně
jejich mužští kolegové na stejné pozici. Myslíte si, že je taková situace akceptovatelná či
nikoli?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „Určitě ano“ a „do jisté míry ano“ do
proměnné „akceptovatelné,“ a „spíše ne“ a „určitě ne“ do proměnné „neakceptovatelné.“

Více by takovou situaci byli ochotni akceptovat muži. Největší rozdíl podle pohlaví byl
v Česku, kde by nižší platy žen akceptovalo 21 % mužů a pouze 9 % žen. V Dánsku to bylo
12 % respondentů oproti 4 % respondentek. Nejméně by nižší platy akceptovaly dotázané ve
Francii (1 %), oproti 5 % mužských respondentů. V Polsku by tuto situaci akceptovalo 15 %
mužů oproti 10 % žen (graf 61).
Dále měli dotázaní říci, zda si myslí, že ve firmě, kde právě pracují, jsou muži a ženy na
stejných pozicích placeni stejně.
Graf 62: Odpověď na otázku „Domníváte se, že ve firmě nebo organizaci
kde pracujete, je tendence platit ženám méně, stejně nebo více za práci na
stejné pozici jako mužům?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „určitě ano“ a „do
jisté míry ano“ do proměnné „ano,“ a „spíše ne“ a „určitě ne“ do proměnné „ne.“

Jak je patrné z grafu 62, že jsou zaměstnanci placeni stejně bez ohledu na pohlaví si myslí
nejvíce respondentů v Dánsku (64 %), nejméně pak v Česku (30 %). V Česku se až 56 %
dotázaných domnívá, že jsou ženy placeny méně. Že jsou ženy placeny více, se domnívají
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pouze 2 % dotázaných. Ve Francii a Polsku se shodně až jedna třetina dotázaných domnívá,
že jsou ženy na stejné pozici jako jejich mužští kolegové placeny méně.
Dále byli lidé dotázáni, zda se domnívají, že ve firmě či organizaci, kde pracují, je
věnována dostatečná pozornost otázce placení stejně ženám a mužům na stejných pozicích.
Graf 63: Odpověď na otázku „Domníváte se, že ve firmě nebo organizaci, kde
pracujete, je věnována dostatečná pozornost rovnému odměňování mužů a
žen za stejný typ práce?“

Zdroj dat: Speciální Eurobarometr 465, vlastní zpracování
Poznámka: Pro účely zobrazení výsledků byly sloučeny odpovědi „určitě ano“ a „do jisté
míry ano“ do proměnné „ano,“ a „spíše ne“ a „určitě ne“ do proměnné „ne.“

Ukázalo se, že v Česku si 45 % dotázaných myslí, že je otázce rovné odměny v jejich firmě
či organizaci věnováno dostatek pozornosti (graf 63). Zároveň 41 % dotázaných v Česku
odpovědělo, že této problematice dostatek prostoru věnováno není. Až dvě třetiny dotázaných
v Dánsku se domnívá, že této problematice dostatečně věnována pozornost je, naopak 19 %
dotázaných si myslí opak. Ve Francii se 56 % dotázaných osob domnívá, že se v jejich formě
věnují této tématice dostatečně, v Polsku 42 % dotázaných. Že tomu tak není si ve Francii
a Polsku myslí jedna čtvrtina osob.

7.4 Shrnutí analýzy genderové diskriminace v EU na základě
šetření speciálního Eurobarometru 465 jednotlivě za vybrané
země
Čeští respondenti v šetření svými odpověďmi prokázali, že o ženách a mužích smýšlí nejvíce
stereotypně ze sledovaných zemí. Dle jejich názoru je hlavním úkolem muže vydělávat peníze,
a hlavním úkolem ženy je starost o rodinu a domácnost. Zároveň se ukázalo, že se
stereotypními výroky souhlasí častěji muži. V průměru až polovina respondentů myslí, že bylo
v české společnosti dosaženo genderové rovnosti v oblasti trhu práce, ve vedoucích funkcích,
a politice. Ukázalo se také, že Češi byli více skeptičtí v otázce muže na rodičovské dovolené.
V otázkách týkajících se politiky se ukázalo, že Češi si častěji myslí, že ženy nemají zájem
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o místa s vyšší mírou zodpovědnosti – uvedlo to až 60 % dotázaných bez ohledu na pohlaví.
V otázkách rovného odměňování za stejnou práci se ukázalo, že by čtyři pětiny dotázaných
neschvalovali, pokud by bylo ženám placeno méně, ovšem pouze 30 % dotázaných se
domnívá, že je v Česku placeno za stejnou práci mužům a ženám stejně.
Dánsko podle šetření speciálního Eurobarometru stojí na opačné straně spektra než Česko.
S výroky, které mužům a ženám stereotypně přivlastňovaly určité role, dánští respondenti
souhlasí v méně než pětině všech odpovědí. Pokud šlo o otázky týkající se genderové
nerovnosti v politické sféře, Dánové v 90 % případů nesouhlasí, že by ženy měly na vyšší
politické funkce menší kvalifikaci než muži. Více než 90 % respondentů uvedlo, že nesouhlasí,
aby byly ženy placeny méně za stejnou práci. Většina dotázaných si myslí, že ve firmě, kde
pracují, jsou ženy za stejnou práci placeni stejně jako muži, a také se domnívají, že
zaměstnavatelé věnují dostatečnou pozornost problematice nerovného odměňování.
Výsledky šetření ve Francii se podobají výsledkům Dánským. Dvě třetiny francouzských
respondentů se neztotožňuje s výrokem, že hlavní rolí v životě muže je vydělávat peníze, a že
je nejdůležitější rolí ženy se starat o domácnost a rodinu. V otázce dosažení genderové
rovnosti na trhu práce byli dotázaní nejvíce skeptičtí právě ve Francii. Naopak více než 90 %
dotázaných mužů i žen schvaluje, aby se muž staral o děti na rodičovské dovolené, a aby se
partneři dělili rovně o domácí práce. Francouzští respondenti nejvíce ze všech sledovaných
zemí nesouhlasili s tvrzením, že by ženy měly nižší zájem o vyšší politické funkce nebo že by
měly nižší kvalifikaci. 96 % dotázaných zde také uvedlo, že není akceptovatelné, aby bylo
ženám za stejnou práci placeno méně než mužům, a zároveň si jedna třetina dotázaných myslí,
že je ženám placeno méně. Až jedna čtvrtina se také domnívá, že ve firmě, kde pracují, není
věnována dostatečná pozornost problematice nerovného odměňování.
Při pohledu na výsledky šetření z Polska je patrné, že se podobají odpovědím českých
respondentů. Dvě třetiny dotázaných v Polsku uvedly, že souhlasí s výrokem, že hlavním
úkolem muže je vydělávat peníze, a hlavním úkolem ženy je starat se o domácnost. Co se týče
rovnosti ve společnosti, jsou polští respondenti optimističtí podobně jako dánští – více než
polovina z nich uvádí, že bylo dosaženo rovnosti na pracovním trhu, ve vedoucích funkcích,
i v politice. Čtyři pětiny dotázaných by akceptovalo, aby se muž staral o dítě na rodičovské
dovolené a také stejný počet respondentů uvedl, že by se partneři měli dělit rovně o domácí
práce. Skoro polovina respondentů si myslí, že ženy mají nižší zájem o politické funkce.
80 % dotázaných neschvaluje, aby ženy dostávaly zaplaceno méně než jejich mužští kolegové.
Pouze 33 % dotázaných se domnívá, že jsou ženy placeny stejně, zároveň je více než 40 %
respondentů přesvědčeno, že se jejich firma dostatečně věnuje rovnému odměňování.
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Kapitola 8

8 Závěr
Tato práce se věnovala věkové a genderové nerovnosti – cílem bylo teoreticky vymezit tyto
dva typy diskriminace a v analytické části zjistit, jak respondenti speciálního Eurobarometru
437 zaměřeného na diskriminaci ve společnosti a speciálního Eurobarometru 465 zaměřeného
na genderovou diskriminaci vnímají nerovnost ve společnosti obecně, a jak sami hodnotí
skupiny osob ohrožených diskriminací. Pro tuto analýzu byly vybrány čtyři státy Evropské
unie – Česko, Dánsko, Francie a Polsko. Ve výsledcích odpovědí speciálního Eurobarometru
437 na vnímání rozšířenosti diskriminace v zemi se ukázalo, že respondenti ve Francii
považují v jejich zemi za rozšířenější diskriminaci na základě pohlaví, zatímco respondenti
z Česka považují za rozšířenou diskriminaci především na základě věku vyššího 55 let.
Naopak Dánsko a Polsko se v tomto šetření na základě odpovědí respondentů na tuto otázku
řadí na místa s nejnižší mírou diskriminace v Evropské unii.
Pro analýzu dat a z nich vyplývající závěry bylo nutné znát okolnosti a vývoj rovnosti
v Evropě. Dá se říci, že genderová diskriminace byla ve společnosti přítomna po dlouhou dobu
– nerovnost byla považována za pozitivní, protože se lidé domnívali, že by si ženy bez mužů
nedokázaly samy poradit. Během vývoje moderních společností se postavení žen vůči mužům
značně zlepšilo, práva žen jsou zakotvena v zákonech a na jejich dodržování dohlíží různé
instituce. I přes to ale nerovnosti přetrvávají (Evropská komise, 2008). Největším problémem
v Evropské unii je podle průzkumů nerovné postavení žen a mužů na pracovním trhu, rozdíl
ve mzdách na stejných pozicích a segmentace na trhu práce. Tato situace může být zapříčiněna
právě genderovou nerovností, která byla po dlouhou dobu považována za přirozenou,
a genderovými stereotypy, které jsou mezi lidmi stále zakořeněny.
Příčiny ageismu je možné hledat v měnící se struktuře obyvatelstva. Spolu s vývojem
v medicíně, vědě a technice a dalších odvětvích se stále více osob dožívá vyššího věku. Jak
ukázaly grafy struktury obyvatelstva, v Dánsku a Francii sledujeme spíše stacionární typ
věkové pyramidy, v Česku a Polsku je zřetelný regresivní typ. Vývoj indexu stáří
ve vybraných zemích naznačuje, že se s fenoménem demografického stárnutí budou potýkat
všechny čtyři státy. Díky tomuto faktu stárnutí není jen individuální záležitostí, ale stalo se
celospolečenským fenoménem. I kvůli tomu se možná proměnil status stáří, kdy člověk, který
se dožívá vysokého věku, již není ničím výjimečným, a tak částečně ztrácí dříve vysokou

Tereza Černá: Rovnost z hlediska věku a genderu (Česko, Dánsko, Francie, Polsko)

106

váženost. Proces demografického stárnutí a zvyšující se podíl starších osob v populaci se týká
celé Evropy, a je stále více diskutována otázka kladení vyšších nároků na ekonomický,
zdravotnický a sociální systém. Toto negativní připomínání starších osob jako zátěže je jednou
z možných příčin věkově podmíněné diskriminace. Podstatou ageismu je stereotypizace
seniorů, předsudky a negativní pohled na starší generace (Vidovićová, s. 29-34, 2008).
Ač se na základě odpovědí na otázky týkající se rozšířenosti jednotlivých typů
diskriminace ve společnosti mohlo zdát, že se vybrané země budou názorově lišit i v dalších
otázkách, výsledky faktorové analýzy rozdíly nepotvrdily. Byly analyzovány otázky týkající
se právě rozšířenosti genderové a věkové diskriminace, reflektování diverzity na pracovišti,
a reflektování diverzity v médiích. Hypotéza o zásadním názorovém odlišení zemí v otázce
věkové diskriminace na východ/západ se tedy nepotvrdila. Ukázalo se ale, že respondenti více
vnímají jako rozšířenou diskriminaci na základě věku než diskriminaci na základě pohlaví.
Dotázaní ve všech čtyřech zemích shodně uváděli, že dle jejich názoru by se při přijímání
nového zaměstnance mohlo vedení společnosti rozhodovat na základě věku respondenta,
konkrétně uváděli, že by uchazeče mohl znevýhodnit věk vyšší 55 let. V Česku následovala
odpověď, že by se zaměstnavatel mohl rozhodovat na základě pohlaví uchazeče, v ostatních
zemích by podle odpovědí respondentů mohla uchazeče znevýhodnit odlišná genderová
identita, tedy to, že je uchazeč o zaměstnání transsexuální či transgenderovou osobou.
V případě vnímání věkové diskriminace jako závažné by mohly hrát roli věkové stereotypy,
kterými mohli být ovlivněni i respondenti. Například kdyby osobou v nejvyšší volené politické
funkci byla žena, dotázaní uváděli, že by se cítili příjemně. Odlišná situace nastala v případě,
že by osobou v nejvyšší volené funkci měla být osoba starší 75 let – nejvíce nepříjemně by se
cítili lidé v Česku a ve Francii.
Dotázaní často uváděli, že je v jejich zemi dostatečně reflektována diverzita na základě
pohlaví a věku nižšího 30 let. Nejméně často je podle respondentů z Česka, Dánska a Francie
reflektována diverzita na základě genderové identity a následně věku vyšším 75 let. Odpovědi
respondentů na tuto otázku by mohly napovídat, proč ve společnosti stále přetrvávají některé
stereotypy. Dalším faktorem, který hraje roli v případě nerovností ve společnosti, je
neefektivita boje proti diskriminaci. O efektivitě byla přesvědčena pouze pětina dotázaných
v Česku a ve Francii, čtvrtina v Polsku a třetina v Dánsku. Navíc pokud by se respondenti stali
obětí diskriminace, pouze každý druhý by věděl, jaká jsou jeho práva, a na jakou instituci se
obrátit. Více, než polovina osob si také myslí, že je potřeba zavést nová opatření v boji
proti diskriminaci.
V rámci analýzy šetření speciálního Eurobarometru 437 bylo také zjišťováno, zda osoby
ve věkové skupině 55–64 let vnímají věkovou diskriminaci ve společnosti jako více rozšířenou
než osoby ve věkové skupině 25–34 let. Hypotéza, že lidé ve vyšším věku vnímají věkovou
diskriminaci jako více rozšířenou se nepotvrdila, naopak se ukázalo, že více tolerantní
k osobám starším 60 let jsou respondenti ve věkové skupině 25–34 let. Rozšířenost
diskriminace na základě věku vyšším než 55 let vnímaly o 20 procentních bodů více osoby ve
věkové skupině 55–64 let v Česku než osoby ve věku 25–34 let, což může být dáno odlišnou
zkušeností osob ve vyšším věku. O rozšířenosti diskriminace ve věku vyšším 55 ve Francii je
přesvědčeno více osob z mladší věkové skupiny než osob ve věku 55–64 let. Zajímavé je,
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že respondenti ve věkové skupině 25–34 let častěji než respondenti ve věkové skupině 55–64
let uváděli, že by jim nevadilo, pokud by jejich kolegou v zaměstnání byla osoba starší 60 let,
nebo kdyby osobou v nejvyšší volené funkci v zemi byla osoba starší 75 let.
Na základě odpovědí respondentů vybraných zemí na otázky speciálního Eurobarometru
465, který byl zaměřen na genderovou diskriminaci, je možné soudit, že dotázaní v Česku
a Polsku jsou v rozdělení rolí na mužské a ženské více konzervativní než dotazovaní v Dánsku
a ve Francii, je možné tedy potvrdit hypotézu o odlišnosti názorů v otázkách týkajících se
genderové diskriminace. Toto více stereotypní uvažování v zemích východní Evropy může
být dáno například vyšší podporou kombinace péče o děti a zaměstnání ve státech západní
Evropy a Skandinávii a vyšší podporou rovného postavení mužů a žen, zatímco v Česku
a Polsku je podporována delší rodičovská dovolená pro matky s dětmi (Frejka a kol., 2018).
V Dánsku a Francii je podporováno rozdělení rodičovské dovolené mezi oba partnery, proto
respondenti v Dánsku více než v dalších sledovaných zemích souhlasili s vidinou muže
na rodičovské dovolené. Podle výsledků šetření by se dalo soudit, že největší problém
s genderovou diskriminací má ze sledovaných zemí Česko. Respondenti se častěji domnívají,
že ženy nemají zájem o vyšší politické pozice, a také si myslí, že ženy mají na stejných
pozicích nižší mzdu než muži. Češi také nejčastěji uváděli, že v organizaci, kde pracují, není
věnována dostatečná pozornost rovnému odměňování. Naopak podle dánských respondentů
lze soudit, že genderová diskriminace je v jejich zemi menším problémem. Dotázaní všech
čtyř zemí shodně soudí, že není akceptovatelné, aby ženy a muži byli placeni rozdílně
za stejnou práci.
Analýza odpovědí mužů a žen na otázky týkající se rozdělení rolí na mužské a ženské
neukázala, že vnímání této problematiky podle pohlaví je zásadně odlišné. Rozdíly lze však
najít u vnímání rovnosti na trhu práce, ve vedoucích funkcích a politice. Ukazuje se, že si muži
častěji, než ženy myslí, že je v těchto oblastech dosaženo rovnosti – v Česku je rozdíl
v odpovědích mužů a žen na všechny tři otázky až 20 procentních bodů, nejmenší rozdíl lze
sledovat ve Francii, kde byla diferenciace mezi pohlavími 7 procentních bodů. Dá se tedy říci,
že respondenti i respondentky ve sledovaných zemích mají stejný názor na otázky týkající se
rozdělení rolí na mužské a ženské, v otázkách dosažení rovnosti se jejich odpovědi liší.
To může být způsobeno odlišnou zkušeností mužů a žen v této oblasti.
S diskriminací na základě věku a pohlaví bojují různé evropské organizace, a v rámci
Evropské unie vznikají opatření, která mají za cíl eliminovat všechny formy této diskriminace.
Vzniklými opatřeními by se měly řídit všechny členské státy, protože na základě šetření se
ukazuje, že zdaleka ne ve všech zemích byly formy nerovností ve společnosti vymýceny.
Krokem k eliminaci ageismu ve společnosti je odstranění stereotypů, kvůli kterým je na starší
osoby ve společnosti nahlíženo jako na homogenní skupinu bez individuálních vlastností. Dá
se říci, že kalendářní věk neodpovídá tomu, jak se jednotlivec cítí, a neurčuje jeho fyzický
stav, takže není na místě považovat všechny seniory za zátěž pro sociální systém
(Ayalon, 2018, s. 72). Proti věkové diskriminaci bojuje Evropská unie například Paktem o
demografických změnách, který má za cíl podporovat společnost vstřícnou pro všechny
věkové kategorie bez rozdílu, a mimo jiné má odstranit mýty a stereotypní názory o stárnutí
a stáří (Age Platform Europe, 2016).
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Samozřejmostí v zemích Evropské unie je deklarování rovných příležitostí ženám
a mužům, a také jsou v rámci unie vytvářeny strategické cíle, které mají rovnost posílit. Kromě
zákonů a předpisů je však nutné vytvořit společenský rámec, který tuto rovnost bude zajišťovat
i fakticky. Je důležité, aby měli všichni členové společnosti stejnou příležitost zapojit se do
veřejného života, a sami bez překážek rozhodovat, jak se budou rozvíjet. Jedním z příkladů
boje EU proti genderové nerovnosti je opatření Rovné příležitosti. Opatření cílí na ženy
ohrožené nezaměstnaností nebo na ženy dlouhodobě nezaměstnané, ženy samoživitelky, ženy
v předdůchodovém věku, ale je také cíleno na muže v podobné situaci (Evropský sociální
fond, 2009). Evropská komise také přijala v listopadu 2017 akční plán na období 2017-2019,
kde si stanovila cíl vyřešit rozdílné odměňování mužů a žen za stejnou práci. Pro posílení
zásady rovnosti EU vydala doporučení transparentnosti odměňování. Toto doporučení má
pomáhat členským státům v boji proti genderové diskriminaci (Evropská unie, 2018).
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qc1_3

qc1_4

qc1_7

qc1_8

qc7_2

qc7_4

qc7_5

qc7_8
qc12_4
qc12_5
qc12_7
qc12_8

Rozšíření diskriminace v zemi: Věk nižší 30 let

Rozšíření diskriminace v zemi: Genderová identita

Rozšíření diskriminace v zemi: Pohlaví

Diverzita na pracovišti: Pohlaví

Diverzita na pracovišti: Věk vyšší 55 let

Diverzita na pracovišti: Věk nižší 30 let

Diverzita na pracovišti: Genderová identita

Reflektování diverzity v médiích: Věk vyšší 75 let

Reflektování diverzity v médiích: Věk nižší 25 let

Reflektování diverzity v médiích: Pohlaví

Reflektování diverzity v médiích: Genderová identita

Pro každou z následujících forem diskriminace mi prosím řekněte, zda je podle Vašeho názoru
v České republice velmi rozšířená, spíše rozšířená, spíše výjimečná nebo velmi výjimečná:
Diskriminace na základě věku nad 55 let
Pro každou z následujících forem diskriminace mi prosím řekněte, zda je podle Vašeho názoru
v České republice velmi rozšířená, spíše rozšířená, spíše výjimečná nebo velmi výjimečná:
Diskriminace na základě věku do 30 let
Pro každou z následujících forem diskriminace mi prosím řekněte, zda je podle Vašeho názoru
v České republice velmi rozšířená, spíše rozšířená, spíše výjimečná nebo velmi výjimečná:
Diskriminace na základě genderové identity (transgender osoba, transsexuál/ka)
Pro každou z následujících forem diskriminace mi prosím řekněte, zda je podle Vašeho názoru
v České republice velmi rozšířená, spíše rozšířená, spíše výjimečná nebo velmi výjimečná:
Diskriminace na základě pohlaví
Myslíte si, že se provádí dostatek kroků k podpoře rozmanitosti na vašem pracovišti, pokud
jde o následující skutečnosti?
Pohlaví
Myslíte si, že se provádí dostatek kroků k podpoře rozmanitosti na vašem pracovišti, pokud
jde o následující skutečnosti?
Věk nad 55 let
Myslíte si, že se provádí dostatek kroků k podpoře rozmanitosti na vašem pracovišti, pokud
jde o následující skutečnosti?
Věk pod 30 let
Myslíte si, že se provádí dostatek kroků k podpoře rozmanitosti na vašem pracovišti, pokud
jde o následující skutečnosti?
Genderová identita (transgenderová osoba, transsexuál/ka)
Myslíte si, že se rozmanitost dostatečně odráží ve sdělovacích prostředcích, pokud jde o…?
Věk nad 75 let
Myslíte si, že se rozmanitost dostatečně odráží ve sdělovacích prostředcích, pokud jde o…?
Věk do 25 let
Myslíte si, že se rozmanitost dostatečně odráží ve sdělovacích prostředcích, pokud jde o…?
Pohlaví
Myslíte si, že se rozmanitost dostatečně odráží ve sdělovacích prostředcích, pokud jde o…?
Genderovou identitu (transgenderová osoba, transsexuál/ka)

Kód otázky Původní znění otázky

Rozšíření diskriminace v zemi: Věk vyšší 55 let

Otázka ve faktorové analýze
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Zdroj: Eurobarometer 83.4. 2015. Country Questionnaire: Czech Republic.
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Přílohy

Příloha 1: Původní znění otázek použitých ve faktorové analýze z dotazníku speciálního
Eurobarometru 437: Diskriminace v EU 2015

