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Anotace 

           Bakalářská práce „Rovnost šancí na trhu práce pro muže a ženy“ pojedná-

vá o diskriminačním jednání zaměstnavatelů na trhu práce, ale i na samotném 

pracovišti. V práci je hlavním východiskem pohled zaměstnavatele. Argumentace 

se opírá o sociologické výzkumy a také o data získaná rozhovory se zaměstnava-

teli a pak také o ekonomické teorie vysvětlující diskriminační chování. V této 

práci jsou obsaženy problémy týkající se různých forem diskriminace, se kterými 

se na pracovním trhu mohou ženy potkávat. Práce se snaží podat vysvětlení, proč 

k některým situacím dochází, a upozorňuje na to, že ne všechny zdánlivě diskri-

minační situace skutečně diskriminační jsou. V další části je pak rozebírána  

a analyzována antidiskriminační legislativa. Nejedná se o hluboký právní rozbor, 

ale spíše o popis poukazující na některé nesrovnalosti a mezery v těchto záko-

nech, který je podepřený názory dvou právníků. V poslední části jsou popsány  

a částečně konfrontovány dva hlavní postoje, které tuto problematiku ohraničují. 

Celkově se práce snaží poukázat na to, že problém diskriminace žen je mnohem 

hlubší a jeho kořeny se musejí hledat i jinde, než jen v předsudcích a zažitých 

stereotypech. 

 

Annotation 

           The bachelor article „Equality of rights on the market for men and wo-

men“ thesis about the employer discriminating treatment on the market and on 

the workplace too. In this article is the main way out the conceptions of em-

ployers. The argumentation is based on the sociology researches and on the in-

terwievs with employers and at least on economical theories describing discrimi-
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nation behavior. In the article are described many problems of many kinds of 

discrimination, which women could meet with. The article explains the reasons 

why some discrimination situations are existed. All discrimination situations 

aren´t really discriminating, because they are based on a objective reasons. In the 

next part are explained and analyzed anti-discrimination laws. It isn´t profound 

juridical analyze, but it is the description of „holes“ in law. This description is 

based on interwievs with lawyers. In the last part is confrontation of two main 

opinions. The main way out of this article is, that discrimination of women is 

more complicated and deeper problem and a roots of this problem are on the 

other places than only in stereotypes or prejudices.  

 

Klíčová slova 

Diskriminace, gender, trh práce, mzdová mezera, rovnost, muži, ženy, zaměstna-

vatel, zaměstnanec, antidiskriminační legislativa.  

 

Keywords 

Discrimination, gender, market, wage gap, equality of rights, men, women, em-

ployer, employee, anti-discrimination legislature. 
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1. ÚVOD   

           Za téma své bakalářské práce jsem si vybral velmi citlivé a také kontro-

verzní téma, kterým je rovnost šancí pro muže a ženy na trhu práce a diskrimi-

nace na pracovišti. V tomto problému musejí být brány v úvahu nejen pohledy 

diskriminovaných či nediskriminovaných osob na trhu práce, ale také zaměstna-

vatelů. Je správné, aby muži i ženy měli stejná práva, ale zároveň nesmí být ome-

zována práva zaměstnavatelů, jako je např. svoboda volby. V této práci se na da-

nou problematiku chci dívat právě ze strany zaměstnavatelů a hodlám poukázat 

na to, že i oni by měli být rovnocennými partnery v této diskusi, což je hlavním 

cílem mé práce. Ideální by bylo tedy najít takový kompromis, který by vyhovoval 

všem zmíněným stranám. Na toto téma probíhá v současnosti mnoho výzkumů1), 

ale jsou také k vidění diskuse ve sdělovacích prostředcích a také vycházejí na 

toto téma více či méně odborné publikace2). Zaměřím se zejména na podnikatel-

skou sféru, protože v ní fungují jiná pravidla a principy než v té nepodnikatelské. 

           Celá problematika diskriminace je širší a vyseknout z ní jen diskriminaci 

žen není jednoduché, protože všechno souvisí se vším. Pokusím se popsat diskri-

minaci obecně a v konkrétních případech se budu zaměřovat na genderově pod-

míněné aspekty, se kterými se můžeme setkat. 

           Diskriminace3) (z lat. discriminare – rozlišovat) na trhu práce je problém, 

který se budu snažit objasnit a popsat příčiny, jež ho způsobují. Jedná se o ne-

rovné zacházení s některými lidmi na základě různých vnějších znaků (pohlaví, 

věk, barva pleti atp.), pokud jsou jinak tito lidé naprosto shodnými jako jiní lidé 

bez výše uvedených znaků. Pak tyto znaky nemohou být objektivní překážkou 

např. pro získání nějakého pracovního místa. Pokud je zaměstnavatel považuje za 

objektivní a rozlišuje podle nich, jedná se o diskriminaci. Avšak rozlišování mezi 
                                                 
1 Mzdovou a platovou rozdílností a diskriminací na pracovním trhu se zabývají např. Trexima či 
CVVM, VÚPSV, ale také Český statistický úřad. 
2 Za více odborné považuji výzkumné zprávy či statistiky, jejichž autory jsou lidé z akademické 
sféry, za ty méně odborné uvádím např. publikace Josefa Hausmanna či Evy Hauserové. 
3 Podle zákona: „Diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou oso-
bou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve 
srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, 
věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru“  
[§ 2, odstavec 2 vládního návrhu antidiskriminačního zákona]. 
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lidmi, kteří jsou různí i mimo tyto zákonem určené znaky, se už za diskriminaci 

nepovažuje. Já to nazývám diskriminací ekonomicko-racionální. Samotné slovo 

diskriminace má zkrátka více významů. 

            Je správné, že diskriminace je zákonem zakázána, ale určitý typ diskrimi-

nace je z pohledu zaměstnavatele podložený racionálními důvody, a pokud bude  

i tento druh legislativně zakazován, vznikne diskriminace jiná. A to diskriminace 

zaměstnavatelů, popř. diskriminace některé jiné skupiny lidí na trhu práce. A tím 

diskriminujícím by se v tomto případě stávala samotná legislativa. Tato ekono-

micko-racionální diskriminace vzniká právě z ekonomického zájmu zaměstna-

vatele, tzn. že se mu z ekonomického hlediska nevyplatí nějakou skupinu obyva-

telstva zaměstnávat a proti nim upřednostní jiné. Přestože zaměstnavatelův 

úsudek může být založen na chybném a subjektivním předpokladu spojeném se 

stereotypy a předsudky. To by se ale ukázalo časem, protože konkurence, která 

by se chovala jinak (nediskriminačně), by se dostávala do výhody. A ve volné 

soutěži zaměstnavatel, který by nechtěl zaměstnávat nějakou skupinu obyvatel 

jen proto, že by se mu nelíbilo, jak ti obyvatelé vypadají (za předpokladu, že by 

ta skupina byla stejně výkonná, jako jiné skupiny), by pak ekonomicky ničil 

(a zničil) sám sebe.  

           Ženy mají v dnešní době, mnohem více než kdykoliv předtím, možnost 

volby, zda se budou starat o domácnost a o rodinu a živit je bude manžel nebo 

zda budou chodit do práce a budovat kariéru. Obojí najednou dlouhodobě nelze, 

i když již dnes existují nástroje pro to, aby se role v rodině staly více vyrovna-

nými, např. možnost rodičovské dovolené pro matku i pro otce. 
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2. METODOLOGIE 

           V práci bude nejprve jako úvod do problematiky stručně nastíněn histo-

rický vývoj problému rovnosti šancí až po současnost. Poté se budu systematicky 

zabývat problémy dneška, kterými jsou z hlediska genderu zejména rozdílné fi-

nanční ohodnocení za stejnou práci, horší přístup k zaměstnání a také sexuální 

obtěžování. S těmito problémy úzce souvisí i současná platná i připravovaná no-

vá legislativa, kterou tedy budu řešit v další části. K této kapitole jsem provedl 

interview se dvěma právníky o antidiskriminačním zákoně, nepřímé diskriminaci, 

presumpci neviny a presumpci zavinění a také o pozitivní diskriminaci a její 

ústavnosti. Nejedná se o hlubokou právní analýzu, ale spíše o poukázání na určité 

mezery či nedostatky, které antidiskriminační legislativa má. Nakonec práce je 

zařazena část týkající se hlavních názorových proudů v této problematice.  

           Protože mi jde o to postihnout názory a pohledy zaměstnavatelů, prováděl 

jsem osobně se zaměstnavateli také rozhovory. Zaměstnavatelů bylo osm a jed-

nalo se o polostrukturované rozhovory. Tématické okruhy rozhovorů byly: 

mzdové ohodnocování mužů a žen, přijímání žen do zaměstnání, sexuální obtě-

žování, antidiskriminační zákon a pozitivní diskriminace. Zajímaly mě zejména 

osobní zkušenosti zaměstnavatelů, ale také jejich pohled obecně na danou věc 

a zda oni sami se dopouštějí diskriminačního chování. Proto, po mém příslibu 

anonymity, mi poskytli patrně spolehlivější informace než jen oficiální postoje 

jejich firmy na personalistiku a diskriminaci. Jednalo se o hloubkové rozhovory 

a každý trval od 0,5 do 1,5 hodiny. K dispozici jsem měl tři ženy a pět mužů 

podnikajících v různých spolu nesouvisejících oblastech a mezi sebou se neznají. 

Čtyři zaměstnavatelé mají velké firmy (tři z nich nad 100 zaměstnanců), ostatní 

mají menší firmy s méně než 25 zaměstnanci4). Zaměstnavatelé jsou také 

z různých věkových kategorií a místa jejich podnikání nejsou seskupena v jedné 

oblasti, proto je tato skupina do jisté míry dostatečně heterogenní (konkrétní cha-

rakteristiky jednotlivých zaměstnavatelů - viz přílohy). Na druhou stranu se uká-

                                                 
4 25 zaměstnanců je hranice, od které platí povinnost zaměstnávat 4% lidí s postižením. Proto ji 
zde uvádím jako ukazatel rozlišení firem na malé a velké. 
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zalo, že jejich odpovědi a názory na diskriminační problematiku jsou i přes jejich 

rozdíly víceméně konsistentní, což se dalo očekávat. Nejedná se o kvalitativní 

výzkum, tato sonda mezi zaměstnavatele slouží jen jako opora pro dokreslení 

tohoto problému. Samotná práce staví na ekonomických teoriích vysvětlujících 

diskriminační chování na trhu práce. 

           Budu tedy vycházet zejména z teorie amerického ekonoma Garyho Bec-

kera popisující příčiny rasové diskriminace a z následného rozšíření této teorie od 

Roberta Holmana. Tyto teorie jsou založeny na ekonomicko-racionálním uvažo-

vání a jednání zaměstnavatelů a snaží se tedy takto popsat a vysvětlit důvody, 

které vedou zaměstnavatele k diskriminačnímu chování. 
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3. POSTAVENÍ ŽEN Z HISTORICKÉ  

PERSPEKTIVY 

 

3. 1 Historie 

           Dlouhou dobu ve vývoji lidstva ve většině předmoderních společností byla 

práce v domácnosti spojena s výrobními činnostmi. Veškerá práce se odehrávala 

přímo v domácnosti nebo jejím okolí. A každý člen rodiny se účastnil práce podle 

svých fyzických možností. Pracovali ale všichni. Ženy a děti na polích, muži 

chodili na lov nebo káceli stromy. Již tady se tedy rozdělovaly role podle dispo-

zic obou pohlaví na ty spíše mužské a spíše ženské.  

           Až rozvoj moderního průmyslu tuto situaci změnil a pracoviště se oddělilo 

od domova. Ale stále v určitých oblastech přetrvávala rodina jako základní pra-

covní jednotka. Ještě v 19. století bylo běžné, že se do zaměstnání přijímaly celé 

rodiny. Muži na těžkou práci u strojů a ženy a děti jako služebnictvo či pomocné 

síly v zemědělství. Až s postupným mizením těchto praktik se rozdíl mezi domo-

vem a pracovištěm zvětšoval. Ženy začaly být spojovány s domovem a jejich 

místo bylo právě tam. Ale to ve všech společenských třídách neznamenalo to 

samé. Protože bohaté ženy měly k dispozici služebné a chůvy, zatímco ty chudé 

ženy musely obvykle vykonávat všechny domácí práce a ještě si třeba také hledat 

nějakou práci, protože manželův příjem nestačil.  

           Ženy byly v celé historii lidstva znevýhodňovány (snad jen mimo krátkého 

období matriarchátu v pravěku), o čemž se začalo výrazněji mluvit zejména v 19. 

století, kdy začala vznikat feministická hnutí. A velký vliv na vývoj feminismu5)  

i na jiná sociální hnutí měly revoluce. 

  

                                                 
5 Feminismus (z lat. femina - žena) je „polyvalentní termín užívaný obvykle v sociologickém vý-
znamu a označující skupinu názorových proudů usilujících o zvýšení podílu ženy na tvorbě orien-
tujících obrazů skutečnosti, jejich zrovnoprávnění s převládajícími  patriarchálními interpretacemi 
světa, společnosti a individua a o vyrovnání vlivu žen ve veřejném životě“ [Filosofický slovník 
2002, 119] nebo zkráceně „snaha o rovnoprávnost žen; v současnosti  nejen ideologie zahrnující 
různé myšlenkové proudy, ale i třídně a sociálně diferencované společenské hnutí“ [Všeobecná 
encyklopedie Diderot 1999, 434]. 
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3. 2 Feminismus 

           Feminismus se původně rozvíjel společně s osvícenstvím a historicky bý-

vá členěn na tři etapy. Ale jednou z prvních žen, která vystoupila na ochranu žen-

ských práv, byla již v roce 1792 Mary Wollstonecraftová6). První vlna (19. století 

až první polovina 20. století) byla hlavně kritikou stávající situace a snahou o 

zakotvení změn do legislativy, které by daly ženám stejná práva, jako měli muži. 

Mezi představitelky v českých zemích patří např. M. D. Rettigová,  

B. Němcová či Eliška Krásnohorská. V druhé vlně (60. až 80. léta 20. století) 

bojovaly feministky za setření stávajících rozdílů, které tu byly i přes oficiální 

rovnost mezi muži a ženami. Československa se to příliš netýkalo kvůli stávající 

státní ideologii, ale např. v USA byly feministky velmi aktivní. Patří mezi ně 

např. B. Friedanová. Třetí vlna (o jejíž existenci hovoří jen někteří autoři, probíhá 

od 90. let až po současnost) již ukazuje na provázanost genderu s jinými atributy, 

které může žena mít (např. barva pleti, třídní příslušnost atd.) [Renzetti, Curran 

2003, 36-47]. Dnes se feminismus dá v podstatě nejjednodušeji rozdělit na dva 

hlavní směry, a to liberální a radikální.7) 

           Základem liberálního směru „je "princip individualismu", tedy přesvěd-

čení, že z mravního hlediska jsou všichni jedinci stejně důležití bez ohledu na své 

pohlaví, rasu, barvu pleti a politické nebo náboženské přesvědčení. Hlavními cíli 

liberálního feminismu je rovné volební právo, liberalizace rozvodových zákonů, 

dostupnost vzdělání a liberalizace antikoncepce a interrupcí.“ [Zvěřina 2004, 

www.cdk.cz] Zatímco ten radikální „se nespokojuje s analýzou sociálního posta-

vení ženy a jeho změnou. Zabývá se všemi aspekty života, tedy také soukromím 

                                                 
6 Její nejvýznamnější práce byla A Vindication of the Rights of Woman (Obhajoba ženských 
práv). A je to jeden z prvních spisů proklamující rovnoprávnost žen [Všeobecná encyklopedie 
Diderot 1999, 393]. 
7 Feminismus se dá dělit a popsat mnohem podrobněji. Má práce se ale feminismem nezabývá. 
V dnešní době existuje mnoho forem a směrů. Např. mužský feminismus, marxistický feminismus, 
postfeminismus atd. A „i přes rozmanitost názorů, které spadají pod hlavičku feminismu, existují 
myšlenky a principy, které jsou všem feministickým perspektivám společné…a při veškeré plura-
litě dnes nejčastěji užívaných přístupů, jako jsou  postmodernismus, francouzské feministické 
směry, dekonstrukce či ekofeminismus, bychom neměli přehlížet roli, kterou feministická věda 
dosud sehrála při proměně kritérií tvorby vědění. Feministické paradigma jako celek poskytuje 
široký a plodný rámec pro zkoumání genderu a genderové nerovnosti.“ [Renzetti, Curran 2003, 
58].  
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a sexuálním životem lidí. Prosazuje sebevědomější postoje žen, které by svou 

identitu neměly odvozovat jen od toho, jak je vidí muži.“ [tamtéž] 

           Feminismus měl v historii velký vliv na setření rozdílů mezi muži a že-

nami a základních cílů se mu podařilo dosáhnout.  

 

3. 3 Vývoj v českých zemích od 19. století až po součas-

nost 

           Když ještě byly České země součástí Rakouska–Uherska, stojí za zmínku 

činnost Vojtěcha Náprstka. Nějakou dobu žil ve Spojených Státech Amerických  

a také cestoval po světě, a tak mohl po svém návratu do Čech pořádat přednášky 

o tom, jak se tam mají ženy. A svět byl v emancipaci žen mírně před námi. Díky 

své činnosti si vysloužil přezdívku „Advokát žen“. Později obdržel za svou čin-

nost děkovný dopis s podpisy tří stovek žen, což bylo na tehdejší dobu nevídané. 

Také otevřel dámský klub, který fungoval přes dvacet let, a za tu dobu v něm 

bylo uspořádáno asi pět set přednášek, při nichž se vystřídalo 122 lektorů, a také 

zpřístupnil svou rozsáhlou knihovnu ženám. Podle jeho vlastních statistik ji na-

vštívilo 85 000 žen. Tato pozoruhodná čísla ukazují na to, že ženy měly velkou 

touhu a chuť po vzdělání a po emancipaci a také na to, že Náprstkova činnost 

byla velmi populární [Hora-Hořejš 2007, 131]. 

           Co se týče Československa, tak rovnoprávnost obou pohlaví se začala řešit 

téměř hned po rozpadu Rakouska-Uherska se vznikem nového samostatného stá-

tu. Po zrušení prozatímní ústavy byla přijata ústava nová v roce 19208). Již ta 

obsahovala zákaz diskriminace v přístupu k veřejným funkcím či povoláním. 

Byla v ní zaručena rovnost pro všechny obyvatele. I když v té době se slovo dis-

kriminace nepoužívalo a zákony nebyly psány tak jako dnes, kdy rozhoduje kaž-

dé slovo. Ale důležité je, že rovnost měla být zaručena. Rovností se také zabýval 

první československý prezident T. G. Masaryk v několika jeho dílech9).            

                                                 
8
 „Výsady pohlaví, rodu a povolání se neuznávají. Všichni státní občané republiky Českoslo-
venské jsou si před zákonem plně rovni a požívají stejných práv občanských a politických…“  
[§ 106 a § 128  Ústavní listiny Československé republiky, 1920]. 
9 Např. Otázka sociální. Zde Masaryk polemizuje s Marxovými a Engelsovými teoriemi. 
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           Po 2. světové válce v období socialismu mělo docházet k úplné rovnosti  

a někdy docházelo i k z dnešního pohledu zvláštním situacím. Jako byly např. 

ženy jeřábnice či řidičky traktoru. Pokud jde o finanční ohodnocení, tak  

„v československé verzi státního socialismu s centrálně řízenou ekonomikou byla 

diferenciace příjmů domácností i diferenciace samotných mezd spjata především 

s askriptivními (objektivně předem danými, existujícími bez zvláštního úsilí) po-

zicemi (…), zatímco zohlednění vzdělanostní kvalifikace, pracovní výkonnosti, 

osobní iniciativy, kvalifikovanosti nebo složitosti práce bylo relativně slabé. (…) 

Mzdová distribuce tak měla výrazně nemeritokratickou (nezásluhovou) podobu  

a neplnila základní roli  motivačního faktoru pro individuální aktéry (pracující, 

zaměstnance)“ [Tuček 2003, 135]. I když podle marxistické teorie měli být od-

měňováni všichni podle svých zásluh. 

           

[1] Tabulka č. 1: Výsledky regresních analýz vlivu vybraných proměnných na přirozený loga-

ritmus měsíčního pracovního příjmu z hlavního zaměstnání – koeficienty beta* a hodnota R2  

(% vysvětlené variace) 

 

 1978 1984 1993 1999 

Pohlaví 0,49 0,41 0,33 0,33 

Vzdělání 0,13 0,11 0,15 0,19 

Složitost práce 0,10 0,04 0,17 0,13 

Postavení  

v řízení** 

 

0,14 

 

0,14 

 

0,17 

 

0,20 

Věk 0,01 0,14 -0,04 -0,05 

Procento vysvět-

lené variace 

 

29,3 

 

28,2 

 

31,2 

 

33,0 

 

*) Čím vyšší je hodnota koeficientu beta, tím větší má ten který faktor vliv na diferenciaci pra-

covních příjmů. 

**) Od roku 1993 je v této proměnné zabudováno i soukromovlastnické postavení jako činitel 

zvyšující jednotlivé hladiny postavení v řízení (Data 1978, 1984, 1993, 1999). 

[Převzato z: Tuček 2003, 135] 
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            V tabulce č.1 je vidět, jak se měnil vliv různých proměnných 

v historickém čase na příjmovou diferenciaci. Ukazuje se, že vliv rodu (rozdě-

lování na muže a ženy) na pracovní příjmy se postupně snižuje, na druhé straně 

vliv např. vzdělání na příjmy roste. Pokud tedy jde o pohlaví, tak je vidět, že 

změny přišly hlavně po roce 1989 s přechodem z centrálně plánovaného hospo-

dářství na tržní systém. Ostatní proměnné mají naopak stále větší vliv na příjmo-

vou diferenciaci. Což vypovídá o tom, že zvláště v posledních letech jsou pří-

jmové rozdíly větší mezi lidmi s různým vzděláním či kvalifikací, zkrátka jde  

o objektivní rozdíly. Přestože stále má na příjmovou diferenciaci pohlaví ze 

všech zmíněných atributů nejvyšší vliv. I když data končí v roce 1999. Dá se ale 

předpokládat, že trend v posilování důležitosti zvláště vzdělání pokračuje. 
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4. VYMEZENÍ POJMU DISKRIMINACE 

            O diskriminaci jako takové se  v České republice začalo mluvit hlavně až 

po roce 1989. A to s přibývajícím vlivem různých neziskových organizací, které 

zastávají práva některých menšin, jež se cítí být na trhu práce (a nejen na něm) 

utiskovány. Tyto organizace se snaží svou činností přispět k odstranění veškerých 

forem diskriminace. Velmi důležité je ale definovat to, co se vlastně diskriminací 

myslí. Nezaměstnání někoho (upřednostnění jiného uchazeče) či nižší plat 

v porovnání s jinými diskriminační není, pokud k tomu existují objektivní dů-

vody. Co je objektivní rozdíl, tedy definuje zákon. Je otázkou, do jaké míry má 

zaměstnavatel právo na svůj soukromý názor na potencionálního uchazeče o za-

městnání a do jaké míry by měla být respektována práva jednotlivce, aby nebyl 

„házen do jednoho pytle“ s jinými nevhodnými uchazeči.  

           A jak je často upozorňováno, někdy může být diskriminace nejenom přímá 

a jasně zřetelná, ale může také existovat diskriminace nepřímá10). Nepřímá diskri-

minace bývá  někdy latentním problémem, ale myslím, že příčiny jsou stejné jako 

u té přímé. Na druhou stranu právní vymezení nepřímé diskriminace se může 

stávat pro zaměstnavatele velmi nebezpečným.  

           Právník A: „…zaměstnavatel třeba může dávat zaměstnanci práci, která je 

součástí pracovní smlouvy, ale zaměstnanec si při ní málo vydělá a ten zaměst-

navatel by mu mohl přitom dát práci jinou, více výdělečnou…“ Zaměstnavatel 

tedy neporušuje smlouvu, kterou má se zaměstnancem, ale přesto porušuje zákon. 

Riziko zneužitelnosti této právní formulace je tedy nemalé, což mi právníci po-

tvrdili, avšak oba dodávají, že jiná možnost právní ochrany proti nepřímé diskri-

minaci neexistuje a ani existovat nemůže. Každý zákon bude vždy pro nějakou 

stranu „výhodnější“.  

           V samotné definici pojmu diskriminace spočívá hlavní problém. A to pro-

tože každý ho může chápat trochu jinak. Jsou minimálně tři významy, které tento 

                                                 
10 „Nepřímou diskriminací se rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě 
neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 osoba 
znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium 
nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přimě-
řené a nezbytné“ [§ 3, odstavec 1 vládního návrhu antidiskriminačního zákona]. 
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pojem může mít. A to legislativní, jazykový a sociologický. Moje nazírání na 

tento pojem je vysvětlené v úvodu. Avšak v každém významu se skrývají určitá 

úskalí. Např. pokud jde o ten legislativní význam, pak z hlediska pohlaví 

v zákoně stojí, že „za diskriminaci z důvodů pohlaví se považuje i diskriminace 

z důvodu těhotenství nebo mateřství…“ [§ 3, odstavec 4 vládního návrhu antidis-

kriminačního zákona]. Tzn., že pokud budou dva uchazeči o zaměstnání srovna-

telní a jeden z nich bude čekat dítě, pak pro zaměstnavatele samozřejmě tito dva 

uchazeči srovnatelní nejsou, avšak dle zákona ano. Na druhou stranu je jasné, že 

těhotné ženy nebo ženy s malými dětmi musejí být chráněny zákonem proti vy-

povězení z pracovního poměru, protože jinak by toho zaměstnavatelé zneužívali. 

Proto si myslím, že je důležité rozlišovat diskriminaci při přijímání do zaměstná-

ní a samotnou diskriminaci na pracovišti. Jsou to rozdílné věci a měly by být roz-

děleny i legislativně. Legislativě se budu více věnovat v šesté kapitole. 
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5. REFLEXE DNEŠKA 

 

5. 1 Pracovní trh 

           Rozdíly mezi muži a ženami jsou v jednotlivých sférách života různě zna-

telné. O té ekonomické sféře slýcháme dnes a denně ze sdělovacích prostředků. 

Rovnost šancí na trhu práce je ústřední téma mé práce. V současné době je tento 

problém velmi diskutován nejen právě ve sdělovacích prostředcích ale také mezi 

politiky a i obyvateli. Toto téma je i celkem populární a probíhá také množství 

výzkumů, které se snaží zmapovat a částečně vysvětlit současnou situaci.  

           Dnešní volný trh je velmi tvrdý a neúprosný. I když se firmy oprostí od 

nekalých praktik, budou poctivě platit daně a striktně dodržovat zákony, tak pře-

žijí jen ti nejsilnější. Jen ti, kteří jsou schopni zaplnit mezeru na trhu a udržet se 

v ní. Vidíme to na dnešních řetězcích hypermarketů, které jsou nadnárodní a fi-

nančně neporovnatelné s malými obchodníky. S postupným rušením hranic se dá 

očekávat, že během příštích let mohou některé malé obchody na úkor velkých 

nadnárodních řetězců zanikat. Volný demokratický trh dává stejné možnosti 

všem, ale jen ti dobří mohou být úspěšní. Každá firma chce maximalizovat svůj 

zisk a tomu podřídí všechno, snad kromě svého dobrého jména a pověsti. Ovšem 

to už spíše záleží na majiteli. Toto velmi souvisí s diskriminací na trhu práce. 

Protože stejně tak, jak to funguje mezi firmami, to funguje i mezi uchazeči o za-

městnání.  

 

5. 2 Ženy mají za stejnou práci nižší ohodnocení 

          Pojem „stejná práce“ může být dosti zavádějící. Nejde totiž jen o stejnou 

pracovní pozici, ale i stejnou náplň práce a následné stejné vykonávání dané prá-

ce. Pokud by skutečně docházelo k tomu, že při naplnění všech tří výše zmí-

něných podmínek byli muž a žena srovnatelní, pak by měli dostat oba stejné 

ohodnocení. Jestliže by muž (nebo žena) dostával plat vyšší, jedná se o diskri-

minaci. Obvykle to bývá tak, že základní plat mají oba stejný, ale prémie už jsou 

rozdílně vysoké. Takové jednání je od zaměstnavatele skutečně diskriminační.     
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           Ale jak posoudit, že oba vykonávají svou (stejnou) práci stejně kvalitně. 

Pokud je někdo schopen svou práci odvést kvalitněji, pak je logické, že dostane  

i lépe zaplaceno. Ať už se jedná o muže či ženu. Já osobně ale vidím hlavní roz-

díl v platech v odlišnostech mezi disponibilitou mužů a disponibilitou žen. Ženy 

se obvykle starají o děti a muži vydělávají peníze pro rodinu. To je stále většino-

vý model v naší společnosti. Pokud tedy žena je na nějakém pracovním místě, ale 

kvůli tomu, že musí vypravovat děti do školy, vodit je k lékaři atp., nemá tak vy-

sokou disponibilitu a musí v určitých chvílích upřednostňovat děti před zaměst-

náním. Je to z určitého pohledu nefér, ale v tomto případě bych to neoznačil za 

mzdovou diskriminaci. Jestliže je totiž někdo schopen pružněji reagovat na za-

městnavatelem na něj kladené požadavky, je za to i lépe odměněn.  

 

[2] Tabulka č. 2: Podíly zaměstnanců a hrubá měsíční mzda podle hlavních tříd KZAM a pohlaví. 

(rok 2007) 

 

Podíly  

zaměstnanců v % 

 

Průměrná mzda v Kč 

 

Hlavní třída zaměstnání  

KZAM-R celkem muži ženy celkem muži ženy 

CELKEM 100,00 57,61 42,39 24604 27489 20684 

Příslušníci armády 0,74 0,66 0,08 24779 24995 22899 

Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 6,95 4,76 2,19 49570 55972 35692 

Vědečtí a odborní duševní pracovníci 12,75 5,96 6,79 33219 38908 28227 

Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracov-

níci a pracovníci v příbuzných oborech 

22,17 10,62 11,55 26928 30920 23257 

Nižší administrativní pracovníci (úředníci) 6,86 1,88 4,98 19816 23029 18602 

Provozní pracovníci ve službách a obchodě 7,29 2,76 4,53 15497 18100 13909 

Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví 

a příbuzných oborech 

1,03 0,53 0,49 16875 18033 15622 

Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpraco-

vatelé a opraváři 

18,01 14,80 3,21 20391 21571 14956 

Obsluha strojů a zařízení 17,60 12,70 4,90 20021 21468 16272 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 6,59 2,94 3,66 13797 15608 12341 

         [Trexima, 2008] 
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           Pokud se podíváme na výši výdělku podle hlavní třídy zaměstnání a podle 

pohlaví (tabulka č. 2), tak zjistíme jeden z hlavních faktorů vysvětlující rozdíly 

v příjmové diferenciaci mezi muži a ženami. A tím je již zmíněné rozdílné za-

stoupení obou pohlaví v jednotlivých kategoriích. Nejlépe placení jsou zákono-

dárci a vedoucí a řídící pracovníci, což jsou místa, kde ženy nemají tak velké za-

stoupení jako muži, zatímco v těch hůře placených kategoriích mají ženy 

zastoupení vyšší. Ovšem je třeba objektivně dodat, že i v jednotlivých kategoriích 

jsou výdělky mezi muži a ženami rozdílné. Ovšem tento rozdíl je dán hlavně 

onou disponibilitou a také je důležité upozornit, že jednotlivé třídy zaměstnání 

(KZAM-R) jsou dosti obsáhlé a spadá do nich mnoho jednotlivých profesí. 

           Na druhou stranu existují genderové teorie trhu práce, které se snaží po-

psat a vysvětlit příčiny diskriminace. V knize The normal chaos of love od Becka 

a Beck-Gernsheimové je vysvětlována neslučitelnost požadavků trhu práce a po-

žadavků, které má rodinný život. Autoři však předkládají poněkud utopické ře-

šení tohoto problému spočívající v tom, že by se trh práce měl přizpůsobit rodině. 

Že by měli zaměstnavatelé být povinni zaměstnávat celé rodiny a že by trh práce 

měl být nastaven tak, aby umožňoval v první řadě uspokojování rodinných potřeb 

[Beck, Beck-Gernsheim 2004]. A takovéto omezení trhu je neslučitelné s tržním 

hospodářstvím v demokratickém systému. Naproti nim stojí ekonomické teorie, 

které respektují základní tržní principy a jsou postavené na základě racionálního 

chování. 

           Z ekonomického hlediska je výrok o tom, že ženy mají za stejnou práci 

nižší platy, více než sporný a dá se velmi jednoduše logicky vyvrátit. Protože 

kdyby totiž ženy braly za stejnou (a hlavně stejně odváděnou) práci nižší platy, 

pak by „…všichni zaměstnavatelé okamžitě začali propouštět muže – proč by jim 

měli platit 100 %, když jim to samé vykonají ženy za 75 %. Zakrátko by muži 

byli vytlačeni z pracovního trhu – zákon volné ruky trhu je neúprosný. To se však 

nestalo a neděje…“ [Hausmann 2002, 71]. Hausmannův pohled je zde poněkud 

zjednodušený, ale ekonomové tomuto pohledu dávají za pravdu, k čemuž se do-

stanu v další kapitole. To, že by někteří zaměstnavatelé nechtěli zaměstnávat ur-

čitou skupinu lidí nebo jim vyplácet menší mzdy jen proto, že jsou černí, bílí, 
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ženy, muži atd., vyvrátil svou teorií uznávaný ekonom Gary Becker (viz níže). 

Poptávka po ženách by se za situace, kterou popisuje Hausmann, mezi zaměstna-

vateli zvýšila, protože za stejnou práci by jim mohli zaplatit méně. A rostla by 

nezaměstnanost mužů. A to se skutečně neděje. Ženy mají v průměru nižší platy, 

ale je to způsobeno hlavně tím, že vykonávají spíše hůře placená zaměstnání. 

Mohou mít rozdílné platy i na stejných pozicích s muži, ale většinou to není dáno 

pohlavními stereotypy, ale spíše určitým objektivním zájmem zaměstnavatele. 

Tento objektivní zájem může být samozřejmě zkreslen osobním pocitem, názo-

rem či zkušeností, ale i tak by měl být považován za racionální, přestože se může 

jednat o racionalitu založenou na špatném úsudku. 

           Podle speciálního šetření VÚPSV vyšla v roce 2007 výzkumná zpráva 

Výdělky žen a mužů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře. Z výzkumu vyplývá, 

že „ze struktury zaměstnanosti žen vyplývá jejich orientace na pracovní pod-

mínky, které nepředstavují zdravotní zátěž a jsou spojené s rozvinutou sociální 

komunikací (zaměstnání převážně vykonávaná ve službách - obchod, správa, 

školství, zdravotnictví)“ [VÚPSV 2007].  Což jsou v průměru hůře placená za-

městnání. A také „zaměstnanost žen se alokuje v organizacích s nižší mzdovou 

hladinou (odvětví s nižší fyzickou námahou a přívětivějším pracovním prostře-

dím, podniky z velké části operující pouze na lokálním trhu). Ženy ve výrazné 

míře volí zaměstnání blízko bydliště na úkor mzdového ocenění jejich práce (za-

městnání je pro ně na prvním místě sociální nutností, ekonomické důvody jsou až 

na druhém místě). Na druhé straně relativně vysokou četnost žen vykazují pod-

niky s vyšší mzdovou hladinou. Do této skupiny patří velké podniky s rozvinu-

tým kolektivním vyjednáváním, které zaručuje normativní ochranu žen“ [tamtéž]. 

To už souvisí spíše s odborovou činností, ale i ta má souvislost s touto problema-

tikou. Vlivem odborů se ale nezabývám. 
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[3] Graf č. 1: Relace mezd k poměru podle věku a pohlaví v podnikatelské sféře v roce 200411)  
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           Z již zmiňovaného výzkumu (viz graf) vyplývá, že ženy mají v každé vě-

kové kategorii nižší mzdy než muži v podnikatelské sféře. Ale růst mezd je stejně 

rychlý u obou pohlaví. To se změní až po třicátém roce života, kdy se ženám 

průměrný růst mezd zastaví. „Vývoj mezd v podnikatelské sféře je u žen a mužů 

takřka stejný až do rozmezí 30 - 39 let, kde vidíme u žen pokles relace mezd  

k průměru. Je to často dáno přerušením kariéry žen z důvodu mateřství, rodičov-

ské dovolené a upřednostňování rodiny před kariérou. V tomto období klesá  

i relace mezd ženy/muži až na 67,8 %. Muži pokračují v kariéře a jejich mzda 

roste“ [VÚPSV 2007].  

           Co se týče nepodnikatelské sféry, tak i tam je to podobné. „Malý výkyv je 

opět u žen ve věkové skupině 30 - 39 let. Můžeme usuzovat, že je to z důvodu 

zakládání rodiny. Plynulý růst platů je zajištěn senioritou12). Dalším výkyvem je 

situace v rozmezí 55 - 64 let, kde dochází opět jako v podnikatelské sféře k ná-

růstu platů u mužů. Je to dáno setrváním vysokoškolsky vzdělaných mužů v eko-

nomické aktivitě“ [tamtéž].  

 

                                                 
11 Data jsou z roku 2004. Existují i novější výzkumy, jejichž výsledky se ale nijak dramaticky 
neliší a tyto grafy mi připadají pro účely mé práce vhodnější a jsou dostatečně ilustrativní. 
12 Počet let odborné praxe v daném oboru. 
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[4] Graf č. 2: Relace platů k poměru podle věku a pohlaví v nepodnikatelské sféře v roce 2004  
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5. 3 Ženy mají horší přístup k zaměstnání 

           Proč tedy ženy vykonávají spíše hůře placená zaměstnání? Mají horší pří-

stup k těm zaměstnáním? Na ta lépe placená místa se nemají možnost dostat? 

Anebo nechtějí? Lépe placená povolání jsou obecně v různých pohledech nároč-

nější než ta méně placená. Ale člověk na takovém místě má i větší zodpovědnost, 

může pod sebou mít podřízené a nároky na něj jsou mnohem vyšší. Také musí 

mít určité schopnosti, popř. vzdělání nebo praxi pro dané povolání. Jak jsem 

zmínil výše, tak ženy i v dnešní době dávají přednost výchově dětí a péči o do-

mácnost, zatímco jejich muž rodinu zajišťuje. Teď je otázkou, jestli ženy, které 

tvrdí, že mají horší přístup k zaměstnání, skutečně mluví i za všechny ostatní 

ženy. Také je rozdíl mezi dobře placeným povoláním a dobře placeným místem. 

Na dobře placené místo se člověk musí vypracovat, a na takových místech jsou 

ve větší míře muži. Což souvisí s uvedenou disponibilitou mužů a žen a také 

s tím, že ženy mají svou kariéru přerušenou těhotenstvím a staráním se o děti.  

           Zaměstnavatelé chtějí od svých zaměstnanců kvalitu. Na dobře placené 

povolání se ovšem může stejně tak dostat žena jako muž. Pokud někdo vystuduje 

na očního chirurga, tak najde uplatnění bez ohledu na to, jakého je pohlaví. Nej-

spíše neexistuje zaměstnavatel, který by hledal někoho na odbornou  
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a dobře placenou práci, aby nepřijal uchazeče jen pro to, že je žena. Což mi 

ostatně všichni v rozhovorech potvrdili. Pokud se ale o nějaké běžné místo uchá-

zela žena společně s mužem, tak může nastat problém. Ale obecně platí, že čím 

má člověk vyšší kvalifikaci, tím je o něj na trhu práce vyšší zájem a on vydělává 

více peněz než člověk s kvalifikací nižší. 

           Za předpokladu, že jsou uchazeči o zaměstnání stejní, pak žádný za-

městnavatel nemá důvod diskriminovat (ať už podle pohlaví nebo jakéhokoliv ji-

ného znaku, který udává zákon). Naopak si to na volném trhu spíše nemůže do-

volit. Robert Holman použil v jednom svém komentáři teorii amerického eko-

noma Geryho Beckera13) a rozvinul ji. „Představme si, že by majitelé restaurací 

měli rasové předsudky a nechtěli zaměstnávat černé číšníky, ale jen bílé číšníky. 

Předpokladem přitom je, že černí i bílí číšníci odvádějí stejně dobrou práci (jinak 

by nemohlo jít o diskriminaci) a že pracovní trh číšníků je velký  

a konkurenční. V důsledku nízké poptávky po černých číšnících by jejich mzda 

klesla ve srovnání s bílými. Za těchto okolností by ovšem potom každý restaura-

tér, který netrpí rasovými předsudky, zaměstnal černé číšníky, což by mu zvýšilo 

zisky. Restauratéři bez rasových předsudků by vydělávali více než restauratéři  

s rasovými předsudky a poráželi by je v konkurenčním boji. Na konkurenčním 

trhu si proto žádný majitel restaurace nemůže dovolit luxus rasové předpojatosti, 

protože by byl vytlačen z trhu levnější konkurencí. 

            Ale co když jsou to hosté, kteří trpí rasovými předsudky a nechtějí být ob-

sluhováni černými číšníky? To pak mění situaci. Za takových okolností budou 

restaurace s bílými číšníky plné a restaurace s černými číšníky prázdné. Majitelé 

restaurací budou pak skutečně dávat přednost bílým číšníkům, dokud mzdy čer-

ných neklesnou natolik, aby je kompenzovaly za menší návštěvnost jejich restau-

rací“ [Holman, Sborník textů Centra pro ekonomiku a politiku 49/2006]. Becker 

tedy dospěl k závěru, že příčinou diskriminace nejsou zaměstnavatelé, ale spotře-

bitelé. Což už je jiný problém, který vysvětluje zmíněnou rasovou diskriminaci, 

ale Beckerovu teorii zde uvádím jako ilustraci. Tato situace se týká bílých a čer-

                                                 
13 Becker tuto teorii rozvinul v knize Economics of discrimination (Ekonomie diskriminace), 
která vyšla již v roce 1951.  
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ných,  ale dá se úplně stejně vztáhnout na diskriminaci obecně a na muže a ženy 

 a jejich postavení na trhu práce. Stát tedy může svoji legislativou donutit zaměst-

navatele k tomu, aby nikoho nediskriminovali, ale není žádný způsob, jak by 

mohl k tomu donutit spotřebitele. Tím hlavním v této teorii je podle mého názoru 

věta: Předpokladem přitom je, že černí i bílí číšníci odvádějí stejně dobrou práci 

(jinak by nemohlo jít o diskriminaci). Odvádět práci stejně znamená být stejně 

výkonný, mít stejné zkušenosti, stejné schopnosti, být pro zaměstnavatele ve 

všech aspektech stejný. Což ale ženy, které mají malé děti, být nemusejí. A to ne 

proto, že by byly jinak zkušené a nebo měly horší schopnosti, ale to, že mají děti 

a starají se o ně, je ta vlastnost, která je odlišuje od jiných uchazečů (v tomto pří-

padě mužů). Svou kariéru mají přerušovanou, proto ve většině případů nejsou pro 

zaměstnavatele z hlediska výše zmíněných předpokladů stejně „kvalitními“ ucha-

zeči o zaměstnání. Nejedná se tedy o diskriminaci. I když dle zákona ano. Nebo 

jinými slovy se jedná o diskriminaci ekonomicko-racionální. Tato situace se sa-

mozřejmě může týkat i mužů, kteří jsou v situaci, že se sami starají o své děti, 

přestože tohle asi není příliš časté. 

           Holman pak tuto teorii dále doplňuje. „Diskriminace na pracovních trzích 

může mít i jiný důvod. Rozhodování zaměstnavatele se řídí nejen výší zisku, ale 

také pravděpodobností zisku. Jinými slovy, zaměstnavatel při výběru zaměst-

nanců zohledňuje i riziko. Romové mohou být stejně pracovně výkonní jako bílí 

zaměstnanci, ale vzhledem k pověsti, jakou romská komunita má, je zaměstna-

vatelé považují za více rizikové. Ženy mohou být stejně výkonné jako muži, ale 

zaměstnavatel u ženy zohledňuje riziko, že mu odejde na mateřskou dovolenou 

nebo že bude často doma s dětmi a jemu se nevrátí náklady vložené do jejího za-

školení, nebo bude mít dodatečné náklady s hledáním náhradních zaměstnanců. 

Proto jsou někteří zaměstnavatelé ochotni zaměstnávat Romy nebo ženy jen za 

nižší mzdy, než jaké platí bílým mužům. Stát sice může donutit zaměstnavatele, 

aby platili ženám stejné mzdy jako mužům, ale jaké to bude mít důsledky? Po-

ptávka zaměstnavatelů po ženách klesne a jejich nezaměstnanost se zvýší“ [tam-

též]. Proto mezi „vlastnostmi“, které zaměstnavatel očekává od nového zaměst-

nance, je i ekonomická výhodnost. Pokud by i ta byla u všech uchazečů stejná, 
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pak by neměl důvod zaměstnavatel selektovat a ani by to nedělal. Ale v tomto 

případě se také nemůže jednat o diskriminaci, protože někteří uchazeči se právě 

v této „vlastnosti“ liší a pro zaměstnavatele je výhodnější zaměstnat jen jednoho 

z nich. Argumentace proti výše zmíněné Holmanově teorii může říkat, že 

k diskriminaci i přesto dochází a že k jejímu odstranění nestačí principy volného 

trhu. Avšak zde je důležité zmínit, že diskriminaci, ke které dochází, nezpůsobuje 

pohlaví či barva pleti atp., ale právě zmíněná ekonomická výhodnost či případná 

rizikovost. To, že členové některých skupin obyvatelstva jsou ve většině selekto-

váni jako pro zaměstnavatele méně vhodní, není dáno jejich vnějšími znaky. Zá-

kon ale právě toto nepojímá, protože v něm jsou všechny definované skupiny 

dány v podstatě jako rovnocenné, přestože každý jedinec má jiný lidský kapitál, 

který může zaměstnavateli nabídnout. Ale to nic nezmění na tom, že se to i tak 

zaměstnavatelům nevyplatí a budou to obcházet. Příslušníci diskriminovaných 

menšin pak argumentují tím, že nemají u zaměstnavatele stejnou a rovnou šanci 

prokázat své schopnosti a dovednosti. Ale zaměstnavatel může při přijímacím 

procesu zohlednit jen profesní životopis. Na ostatní věci, které by zohlednit chtěl, 

se při pohovoru ptát nesmí a nebo jsou některé informace nedostupné. Proto za-

městnavatel zohledňuje pravděpodobnost zisku a pravděpodobnost určitého ri-

zika, které mu uchazeč může přinést. Tato pravděpodobnost je pak založena na 

subjektivním posouzení či osobní zkušenosti, nic jiného zaměstnavatel nemá  

k dispozici. A i tímto jednáním zaměstnavatel nejspíše může porušovat zákon. 

Zaměstnavatel, který by v této věci striktně dodržoval zákony, by se tak dostával 

do konkurenční nevýhody. 

           Proti tomuto ekonomickému pohledu se dají postavit argumenty opačné, 

které se však neopírají o žádné vysvětlující teorie, ale hlavně o samotný fakt, že 

jsou ženy diskriminovány, a také o to, jak je nastavené fungování společnosti, 

v čemž já osobně spatřuji tu hlavní příčinu. Např. Petr Pavlík14) uvádí 

v rozhovoru v Hospodářských novinách několik takových argumentů. Na otázku, 

zda existuje reálný důvod, aby ženy pobíraly nižší mzdu, odpověděl: „To samo-

                                                 
14 Přednáší na FHS UK, Katedře genderových studií a je také členem Výboru Rady vlády pro 
lidská práva, jehož cílem je odstraňovat všechny formy diskriminace žen. 
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zřejmě záleží na tom, co znamená slůvko reálné. Řada lidí tvrdí, že nejde o ne-

rovnosti, ale o reálné rozdíly. Například že muži mají více přesčasů, pracují  

v sektorech s vyšší průměrnou mzdou nebo že převládají ve vyšších pozicích.  

I tyto aspekty jsou však genderově podmíněné. Ženy mají vesměs méně času na 

přesčasy, protože na nich leží tíha péče o děti a domácnost“ [Hospodářské noviny 

13. 11. 2007]. Ženy mají méně času na přesčasy. Mohou tedy dostávat menší 

platy než muži, kteří ten čas na přesčasy mají. Každému zaměstnavateli bude 

jedno (i když tím zaměstnavatelem bude žena), že jeho zaměstnance tíží péče  

o domácnost a děti. A pokud bude zaměstnanec ochoten zůstávat i přesčas, je to 

plus, které zaměstnavatel ohodnotí. A „ženy také čelí jiným nárokům než muži,  

a ty jsou často protichůdné. Na manažerských pozicích je například požadována 

ambicióznost či chladná racionalita, což jsou charakteristiky, které se vylučují  

s tradičními představami o ženskosti. Pokud je manažerka splňuje, je vnímána 

jako neženská, a to ji znevýhodňuje. Pokud je nesplňuje, není dobrá manažerka“ 

[tamtéž]. Z povahy některých zaměstnání jsou k jejich vykonávání potřeba 

schopnosti, které jsou spíše ženské než mužské nebo obráceně. Pak je logické, že 

dané povolání vykonávají ve větší míře zástupci určitého pohlaví, které pro ně 

má lepší dispozice. A pokud se rozhodne žena vykonávat manažerskou pozici, na 

které je požadována ambicióznost či chladná racionalita, pak skutečně může pů-

sobit nežensky. Ale znevýhodňuje ji to? Ona má možnost volby. Stejně tak jako 

muž, který dělá  např. kadeřníka. I on může působit zženštile. 

           Také existuje teorie genderově zakotveného vzorce. „Genderově zakot-

vený vzorec (v aj. gender – based schema) je soubor genderových stereotypů, 

který je uplatňován na skupinu žen nebo mužů bez ohledu na jejich schopnosti 

nebo ambice. Zejména při vstupu na trh práce, ale i v průběhu profesní dráhy, je 

na ženy nahlíženo právě přes genderově zakotvený vzorec vnímání ženské popu-

lace“ [Powell 1993. in Čermáková a kol. 2002, 26]. Což může být pravda, ale  

i toto tvrzení je spíše popisné než vysvětlující. Jak jsem zmínil výše, tak i jednání 

založeno na iracionálních základech (tedy za předpokladu, že rozlišování mezi 

lidmi na základě předsudků a stereotypů je iracionální), je z pohledu zaměstna-

vatelů  
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(a jejich pohled je podmíněn ekonomickými aspekty) bráno jako racionální. 

Z toho pak plyne, že „rodinná role je považována za překážku ve výkonu špič-

kové profese manažerky“ [Čermáková a kol. 2002, 26]. Jakýkoliv společenský 

předsudek ale nelze odstranit jen změnou legislativy. 

           Ekonomické argumenty mají podle mého názoru věcnou převahu. Takže 

pokud by uchazeč o zaměstnání (ať je jakéhokoliv pohlaví) měl doma malé děti, 

tak ho zaměstnavatel nepřijme, protože je zde větší pravděpodobnost, že se mu to 

ekonomicky spíše nevyplatí. I kdyby ten uchazeč měl lepší kvalifikaci než jiný 

člověk ucházející se o stejné místo. Když se mluví o diskriminaci, tak se vždy 

zdůrazňují jen ty dvě strany. Muži a ženy. Ale je tu i třetí element, který nesmí 

být opomíjen. A tím je právě zaměstnavatel a jeho práva - právo na svobodné 

uzavírání smluv, právo na možnost volby. Když zaměstnavatel nepřijme ženu 

z nějakého pro něj objektivního důvodu, tak tím porušuje zákon. Legislativně se 

jedná se o diskriminaci. Zaměstnavatel to samozřejmě schová za to, že ji nepřijal 

kvůli nesplňujícím podmínkám. A tím riskuje případný soudní spor, který 

v našich soudních podmínkách sice prohrát nemusí, ale například v USA by vý-

sledek takového sporu byl nejasný. Ale toto není sexuální diskriminace. On by 

ten zaměstnavatel nepřijal ani muže, pokud by ten muž byl stejné situaci jako ta 

žena.  

           Zaměstnavatel se samozřejmě ze zákona při přijímacím řízení nesmí ptát 

na takové věci, jako je počet dětí, či jestli uchazeč(ka) plánuje ještě nějaké další. 

Ale samozřejmě, že v dnešní době to pro něj není problém si o uchazeči takové 

informace zjistit.  

           Nejde tu o pohlaví, ale o to, že zaměstnavatel chce, aby do práce chodil 

zaměstnanec co nejvíce. Sleduje svůj zájem a případná rizika. Jde mu o to, mít co 

nejvyšší zisk. A ten bude mít, když mu budou zaměstnanci odvádět práci kva-

litně, když budou docházet co nejvíce a pravidelně. A on ví, že malé děti, které 

mohou být často nemocné, jsou pro něj překážkou. Jenže v naší společnosti to tak 

funguje, že žena se stará o děti a o domácnost. Jestli to je správně nebo špatně, či 

se jedná o přirozený stav věcí, je už jiný problém, kterým se nezabývám. Někteří 

autoři se domnívají, že rodina pro své fungování potřebuje významnou přítom-
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nost ženy. Jiní autoři to zase považují za stereotypy. „Manažerky s dětmi na 

vlastní kůži prožívají znevýhodňování žen v prostředí, kde mateřství je zcela 

soukromou individuální záležitostí a jakákoli změna organizace práce, umožňu-

jící ženám profesní a rodinný život sladit, zhoršuje jejich pozici“ [Křížková 2002, 

54].  

           Jestliže tedy chceme vyrovnávat příjmy a stejné šance v přístupu 

k zaměstnání mezi pohlavími, musí se nejdřív vyrovnat samotná situace ve spo-

lečnosti mezi muži a ženami. Nejde to dělat odzadu. A pokud dítě onemocní, tak 

s ním pravděpodobně žena zůstane doma. Ženy, a zvláště ty s malými dětmi, ne-

bo ty mladé, u kterých je velmi pravděpodobné, že děti mít budou, nejsou někdy 

přijímány do zaměstnání ne z důvodu, že by byly ženy, ale kvůli tomu, jak je 

zaběhnutá současná společnost, a kvůli tomu, co nikdo nezmění. A tím je to, že 

ženy rodí děti. Zaměstnavatel ví, že se nejspíše ona bude muset o ty děti starat,  

a to se jemu a jeho firmě nevyplatí. „Muži na vyšších úrovních dominují prostě 

proto, že ženy odcházejí rodit děti a podobně… To bychom snad nemuseli pova-

žovat za diskriminaci. Patří prostě k životu, že ženy odcházejí. Vdávají se a mají 

rodinu, takže jejich kariéra je přerušovaná. Vrátí se a mají mezeru ve zkušenos-

tech nebo kvalifikaci. A když dojde na lámání chleba, nezáleží na pohlaví ucha-

zeče, ale na tom, jaký přínos pro podnik představuje. Dejme tomu, že máte dva 

uchazeče: ženu, která byla z rodinných důvodů tři roky mimo pracovní proces,  

a muže, který po celou tu dobu pracoval. Je celkem jasné, že když budou jinak na 

stejné úrovni, dostane práci spíše on než ona“ [Homansová 1987, 95. in Giddens 

1999, 323]. 

            Každý jedinec má odlišné predispozice a mezi muži a ženami to platí více 

než kde jinde (např. mezi osobami různých ras). A každý člověk má také jiný 

lidský kapitál, který může svému potencionálnímu zaměstnavateli nabídnout. 

A podle toho se také zaměstnavatel může rozhodovat, i když zákon tyhle věci 

nijak nezohledňuje, což je logické. Jedná se o tak abstraktní pojmy, že by to ani 

nešlo. Ale to neznamená, že by měly být opomíjeny či označovány za předsudky. 

           Je důležité také zmínit to, že je mnohem více zaměstnavatelů mužů než 

žen. Ale i ženy zaměstnavatelky se chovají stejně ekonomicky a racionálně jako 
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muži.15) Pokud jde o obsazování vyšších pozic, tak ne vždy firmy vypisují výbě-

rová řízení. Naopak je to spíše až poslední možnost. Zaměstnavatel E: „To, co ni-

kdo nevidí, to jsou ty kamarádšofty… když budeme potřebovat novýho manažera, 

tak radši než výběrový řízení někoho oslovím, někoho, koho sám znám nebo ně-

koho, na koho dostanu pozitivní doporučení od kamaráda. A tak to prostě je, že 

chlapi se kamaráděj s chlapama, proto to bude s největší pravděpodobností zase 

chlap.“ Pokud tedy ženy s dětmi mají horší přístup k zaměstnání, pak si mohou 

založit firmu. Ale to se také neděje, podnikání je velmi nejisté a finančně dosti 

rizikové, a proto se do něj ženy v takové míře nepouštějí. 

 

[5] Tabulka č. 3: Počet osob podle postavení v hlavním zaměstnání (4. čtvrtletí 2007) 

Celkem Muži Ženy Postavení v za-

městnání V tis. V % V tis. V % V tis. V % 

Zaměstnanci 4155,2 83,7 2255,7 79,4 1899,5 89,3 

Členové pro-

dukčních druž-

stev 

13,2 0,3 8,3 0,3 4,9 0,2 

Podnikatelé bez 

zaměstnanců 

597,1 12,0 433,2 15,2 164,0 7,7 

Podnikatelé se 

zaměstnanci 

173,0 3,5 135,8 4,8 37,2 1,8 

Pomáhající 

rodinní pří-

slušníci 

28,4 0,6 7,2 0,3 21,2 1,0 

Celkem 4967,2 100,0 2840,5 100,0 2126,7 100,0 

               [Český statistický úřad] 

 

           Z tabulky č.3 je vidět, že žen (podnikatelek se zaměstnanci) je zhruba tři-

krát méně než mužů. A celkově je žen podnikatelek dvakrát méně. Je i tato ne-

rovnost způsobena nějakou formou diskriminace? Myslím, že i zde se ukazuje, že 

                                                 
15 V roce 2004 prováděla Alena Křížková výzkum Životní strategie podnikatelek a podnikatelů na 
přelomu tisíciletí, který se zabýval rozdílností chování podnikatelů podle pohlaví. Jedná se  
o kvalitativní studii, takže se nedá zobecnit, ale i tak ukazuje na určité podobné vzorce chování  
u obou pohlaví, pokud jde tedy o podnikání. 
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každé pohlaví má dispozice spíše pro jiný druh práce a vůbec dispozice pro jiný 

styl života. Mužům nevadí riziko tolik jako ženám, zatímco ženy raději dávají 

přednost klidu a jistotě. Což je také vidět na pomáhajících rodinných pří-

slušnících, kterých je mezi ženami třikrát více než mužů. Samozřejmě, že u tři-

krát vyššího počtu žen mezi pomáhajícími rodinnými příslušníky by se dalo ar-

gumentovat, že je to dáno stereotypním fungováním společnosti, avšak už by to 

nevysvětlilo rozdílný počet mužů a žen mezi podnikateli. I u podnikatelů bez 

zaměstnanců je více mužů a to může být dáno tím, že hodně služeb je spíše těch 

„mužských“, což opět ukazuje na rozdílné genderové dispozice. Jako jsou např. 

instalatéři, zámečníci atp. I když ženám nebrání nic, aby tyto služby (ke kterým je 

obvykle potřeba jen výuční list) vykonávaly také. Ale ženy nechtějí, samy si ra-

ději volí jiné možnosti. Nebo je k tomu nutí současná společnost?  

            Zákonem by měli být chráněni ti slabší. Ale měli by být i zvýhodňováni? 

Zaměstnavatel je bezpochyby tím silnějším ve vazbě se zaměstnancem. Dokonalá 

legislativa ale neexistuje a vždy bude mít někdo lepší postavení.  

A jsem u dalšího bodu.  

 

5. 4 Sexuální obtěžování na pracovišti 

            U sexuálního obtěžování, stejně tak jako u jiných forem diskriminace na 

pracovišti platí takový právní předpis, že důkazní břemeno je na straně obvině-

ného (zaměstnavatele). Tzn., že při případném obvinění ze sexuálního obtěžování 

musí on prokázat, že je nevinen. Tento zákon neuznává presumpci neviny. Samo-

zřejmě, že princip presumpce neviny umožňuje nepotrestání viníků při nedo-

statku důkazů, i když může být „selským rozumem“ zřejmé, že zákon porušili. 

Na presumpci neviny stojí trestní právo, ale občanské právo je na tom 

v některých bodech jinak. Můj názor je takový, že je lepší nepotrestat několik 

vinných, než špatně odsoudit jednoho nevinného. Ženy se mohou stát terčem se-

xuálních narážek, ale tímto zákonem jsou víc než jen chráněny. Paradoxně se to 

může otočit proti nim, protože zaměstnavatelé se je budou bát zaměstnávat. 
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           Pokud ale dojde k překročení určité hranice a dochází např. k tělesnému 

kontaktu, může být naplněna skutková podstata trestných činů omezování osobní 

svobody nebo vydírání. 

           Ohledně tohoto fenoménu probíhají také empirické výzkumy „a zároveň 

s relevantními doporučeními rovněž poukazují na nesoulad mezi stereotypními 

předpoklady, na jejichž základě bývá sexuální obtěžování vysvětlováno“ [Kříž-

ková a kol. 2006, 129]. Tyto výzkumy přinášejí zajímavé poznatky. Např vý-

zkum z roku 1992 v USA Working woman ukázal, že čím výše je žena v hierar-

chii organizace postavena, tím pravděpodobnější je, že se stane obětí sexuálního 

obtěžování [tamtéž]. 

 

5. 5 Názory zaměstnavatelů16) 

           Pokud jde o sexuální obtěžování, tak mi jeden ze zaměstnavatelů (jedná se 

o ženu) řekl, že Češky s tímhle problém nemají, že nejsou jako Američanky. Jde-

li tedy o slovní narážky či třeba pochvalu, že to ženě sluší, tak jí to bude lichotit. 

Zaměstnavatel A: „A pokud jsou ty narážky vulgární, tak se česká ženská dokáže 

ubránit sama, stačí na to facka.“ Tím samozřejmě netvrdím, že takhle to chodí 

ve všech případech. Na druhou stranu mi i jeden ze zaměstnavatelů řekl, že ne-

musejí být obtěžovány jen ženy. Zaměstnavatel B: „U nás jsme řešili takový pro-

blém, když si tam nějaké ženy myslely, že se dostanou na nějakou vyšší funk-

ci…přes postel… tak jsme se s nimi museli rozloučit. A rozhodně jsme je ne-

hodlali žalovat za nějaké to sexuální obtěžování, i když by to asi šlo.“ A toto už 

je druhá stránka věci. Ne vždy je tomu tak, že pouze muži sexuálně obtěžují že-

ny, i když ve většině případů to tak probíhá, ale i ženy mohou využívat své „žen-

skosti“ a přitom naplňovat literu zákona, který definuje sexuální obtěžování. 

            Názory těchto zaměstnavatelů nemohu samozřejmě zobecňovat na všech-

ny, avšak domnívám se, že zaměstnavatelé uvažují více méně podobně (zvláště 

pokud jde o diskriminaci) a hlavním motorem jejich jednání je jejich ekonomický 

                                                 
16 Citace zaměstnavatelů nevyjadřují ilustrativně názory celé skupiny, kterou jsem dotazoval, 
avšak pomáhají osvětlit jejich názorové postoje a také pomáhají lépe pochopit to, co zaměstnava-
tele vede k diskriminačnímu chování. 
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zájem. Proto jsou jejich odpovědi víceméně konsistentní. Na čem se shodli 

všichni zaměstnavatelé, se kterými jsem prováděl rozhovory, je to, že každý si 

chce do své firmy zaměstnat kvalitního zaměstnance. Bez ohledu na to, jestli to 

bude muž, žena, černoch, běloch, homosexuál, invalida atp. Pokud bude svou 

práci odvádět dobře, bude si ho tam chtít zaměstnavatel nechat a udržet a nejen 

to. Bude ho muset také dobře zaplatit, aby ho v konkurenčním prostředí nemohla 

„přetáhnout“ jiná firma. Tzn., že každý zaměstnavatel sleduje ekonomický zájem. 

Zaměstnavatel C: „Najít dobrýho a kvalitního zaměstnance je těžký a pokud ta-

kovýho budu mít, budu si ho chtít udržet, to je jasný, klidně mu zaplatim i něco 

navíc.“  

           Předpokládám, že zaměstnavatel nebude rasista či nějak jinak orientovaný 

extrémista. Takového by totiž pomalu ale jistě zničil volný trh a neúprosná pravi-

dla, která na něm platí. Samozřejmě tu vzniká problém ohledně předsudků. Vět-

šinová společnost si o některých skupinách obyvatel myslí, že jejich příslušníci 

nejsou příliš kvalitními zaměstnanci. Toto může být jeden z důvodů, proč na ně-

kterých pozicích mohou dostávat ženy za stejnou práci menší plat. Ale jak jsem 

zmiňoval výše, podle zaměstnavatele ta práce není vykonávaná stejně kvalitně 

nebo jsou v tom nižším platu zohledněna rizika, která zaměstnání takového za-

městnance provázejí. Takové jednání zaměstnavatele by se asi dalo označit jako 

nefér, avšak v tržním systému fér vztahy příliš nefungují. Protože každý chce 

maximalizovat svůj zisk a spíše než férové jednání ho zajímá to, aby dodržel zá-

kon. Což jsou rozdílné věci. Je tedy od zaměstnavatele oprávněné takto subjek-

tivně porovnávat a ohodnocovat zaměstnance? Nebo by měli být zaměstnanci, 

kteří jsou ovlivňováni negativními předsudky zaměstnavatelů, chránění záko-

nem?  

           Ochrana legislativou může být velmi problematickou záležitostí, protože 

ta nutí zaměstnavatele ke krokům, které by jinak neučinili. Tím, že bude zákon 

protěžovat menšiny, které by se jinak o pracovní pozici musely ucházet podle 

pravidel volné soutěže, nastává problém, kterým je to, že se tato právní pomoc 

nakonec může otočít proti těm menšinám. Protože každý právní předpis se dá 

obejít. Tak vznikne jiný, který má zase jinou mezeru a lidé (právníci) vždy na-
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jdou způsob, jak zákon neporušit a přitom dosáhnout svého. Jeden ze zaměstna-

vatelů mi řekl, že k tomu, aby zabránil zaměstnání příslušníka určité menšiny, tak 

si dá do požadavků nějaký bod, který daný uchazeč jistě splňovat nebude  

a přitom se nejedená o diskriminaci. Zaměstnavatel D: „Cikána si nezaměstnám 

a je to jednoduchý…prostě řeknu, že požaduju dokonalou znalost Českého jazyka 

a to on nemá šanci projít…a je to nenapadnutelný.“ Stejně tak, pokud si nebude 

chtít někdo zaměstnat ženu, tak si dá nějakou podmínku, kterou prostě běžná že-

na splňovat nebude, což mi potvrdil jiný zaměstnavatel. „Ženskou se třema dět-

ma prostě nechci, ty děti budou furt nemocný a ona bude chybět…a já to dycky 

nějak obejdu, že nesplňuje moje podmínky no.“ 

           Některé firmy si tedy dají do požadavků nějaký bod, který některá skupina 

uchazečů, o které firma nestojí, nemůže splnit. Je to běžná praxe, avšak zde se 

firmy mohou již dostávat do konfliktu se zákonem, protože se v tomto případě 

může jednat o nepřímou diskriminaci a firma při případné žalobě bude muset 

doložit, že ta její podmínka je legitimní a že je zapotřebí pro vykonávání zaměst-

nání na dané pozici. Pokud si tedy firma zadá do svých požadavků nějaký bod, 

který nemusí ženy splňovat, může jim projít. Pokud ten požadavek nebude nijak 

extrémní a bude dobře „maskovaný“. I když si myslím, že dnes se tento problém 

týká spíše příslušníků národnostních menšin než žen.  

           Jak se tedy ukazuje, zaměstnavatelé diskriminují ženy (nebo jiné skupiny 

obyvatel) a v rozhovorech se mi k tomu všichni různou formou „přiznali“. Ale 

toto považuji za diskriminaci založenou na jejich ekonomických zájmech. Potírá-

ním této diskriminace různými zákony se stává diskriminovaným sám zaměstna-

vatel. Pokud by on nechtěl zaměstnávat ženy jen proto, že jsou to ženy, doplatil 

by na to sám (viz výše Beckerova teorie). Samozřejmě za předpokladu, že pro 

zaměstnavatele je stejně ekonomicky výhodné zaměstnávat ženy jako muže. 

           Je důležité také zmínit, že velký vliv na to, zda zaměstnavatel bude roz-

lišovat mezi uchazeči o zaměstnání, má velikost jeho firmy. Což se mi 

v rozhovorech ukázalo, i když jsem měl k dispozici jen 8 zaměstnavatelů. Tři 

z nich, kteří vlastní firmy, které mají přes 100 zaměstnanců, mi řekli, že nemají 

problém s tím si zaměstnat mladou ženu, u které je velmi pravděpodobné, že bu-
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de mít děti. Zdůvodnili to tím, že pro ně není problém přijmout na její uvolněné 

místo jiného uchazeče, protože po jejím návratu ji klidně mohou zaměstnat na 

jiné pozici, zkrátka v tolika pracovních místech se mateřská dovolená některých 

zaměstnanců ztratí a firma to nijak nepocítí. Na druhou stranu zaměstnavatelé 

s menší firmou jsou v odlišné situaci. Zaměstnavatel, který má firmu s devíti za-

městnanci, už musí velmi zvažovat, koho do své firmy přijme  

a koho ne, a právě tito malí podnikatelé mají s antidiskriminační legislativou nej-

větší problémy.  

 

5. 6  Pozitivní diskriminace 

           Co se týče diskriminace obecně, tak existují dva druhy. Mimo té známější 

a častěji zmiňované je tu ještě diskriminace pozitivní (také afirmativní akce). 

Tento pojem označuje úmyslné úsilí, jak zvýhodnit nějakou obvykle negativně 

diskriminovanou skupinu. Podle zastánců tohoto principu je to přínosné, protože 

to dává stejnou možnost k uplatnění příslušníkům diskriminovaných menšin, 

stejně jako mají příslušníci většinové populace. Na druhou stranu kritici tvrdí, že 

afirmativní akce ve skutečnosti oslabuje vůli menšin ke skutečné změně jejich 

postavení, ale také naznačují, že příslušníci takových menšin jsou méněcenní, 

protože nejsou schopni vyhovět běžným požadavkům společnosti. Velmi sporný 

je tedy i přínos připravovaného antidiskriminačního zákona. Jemu i zákonům ji-

ným a legislativě se budu věnovat v další části. Ale i bez tohoto zákona je dis-

kriminace legislativně zakázána. V České republice je rovnost zaručena již ve 

třetím článku Listiny základních práv a svobod17) a diskriminaci zakazují i jiné 

zákony, např. Zákoník práce. Pozitivní diskriminace je legislativou Evropské 

unie povolená jen v případě, že není v rozporu z ústavním pořádkem členského 

státu. S tímto měli např. velký problém na sousedním Slovensku, kde přijali anti-

diskriminační zákon již v červenci roku 2004 a v roce 2005 slovenský ústavní 

soud rozhodl, že určitá pasáž o pozitivní diskriminaci je v rozporu z ústavou. Pro-
                                                 
17 „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry  
a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národ-
nostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“ [3. čl., Listina základních  
práv a svobod]. 
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tože v jejich ústavě, stejně tak jako v té naší, je zakotveno, že jsou si všichni rov-

ni.  

           Princip pozitivní diskriminace ale nutí zaměstnavatele, aby upřednostnili 

některé uchazeče před jinými, pokud se o dané místo ucházejí současně. Tzn., že 

určitý druh diskriminace na základě vnějších znaků je legislativně povolen a při-

tom ani nemusí dané místo být nějakým způsobem specificky náročné na některé 

z těchto znaků. A proto je tento princip z naší ústavou v rozporu a ve vládním 

návrhu antidiskriminačního zákona tedy chybí. 
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6. LEGISLATIVA 

 

6. 1 Legislativa v ČR 

           Je antidiskriminační zákon skutečně potřebný, přestože je diskriminace již 

zakázána jinými zákony? Hlavní problém je v tom, že soudci se musejí rozho-

dovat na základě litery zákona. A takový obecný zákaz, jaký je v Listině základ-

ních práv a svobod či v Zákoníku práce, se dá velmi snadno právnicky obejít. Ale 

i tak se domnívám, že je dostačující. Pokud by se soudci mohli řídit při případ-

ných sporech tím, jaký je „duch“ zákona, pak by to bylo velmi jednoduché. Ale 

takováto relativizace práva by se mohla stát velmi nebezpečnou a zneužitelnou 

věcí. Myslím si, že by to fungovat mohlo, ale jen v případě, že by lidé velmi vě-

řili v soudní systém a hlavně ho respektovali. Což se v naší společnosti neděje. 

Také by velice záleželo na osobách soudců, kteří by měli ve svých rukou mno-

hem větší moc. Ale v naší společnosti respekt k soudům chybí. Proto jsou obecně 

potřeba kvalitní zákony, které budou jasné, stručné a konkrétní. Což antidiskri-

minační zákon není. Obsahuje mnoho volně vyložitelných, ohebných a nejasných 

formulací, které opět povedou k jejich obcházení. Jak přiznávají sami politici  

a potvrdili mi to i právníci, tak tento zákon byl tvořen tak, aby se „vlk nažral  

a koza zůstala celá.“ Domnívám se, že žádný takový zákon se ve snaze zabránit 

diskriminaci nesmí stát sám o sobě diskriminačním. 

           Antidiskriminační zákon a jeho přijetí18) je hodně složitou záležitostí. Jako 

každý zákon přijímaný v poslanecké sněmovně, prochází i tento složitou proce-

durou oprav a úprav, aby ho bylo možné schválit. Schválení tohoto zákona není 

ani tak cílem konkrétní vlády, ale je cílem České republiky, která ho přijmout 

musí, jinak by jí hrozily sankce od Evropské unie. Antidiksriminační legislativu 

měla ale Česká republika přijmout již v roce 2004 při vstupu do Evropské Unie. 

                                                 
18 V březnu 2008 prošel antidiskriminační zákon Poslaneckou sněmovnou a v květnu i Senátem. 
Prezident ovšem v zápětí zákon vetoval. Podle rozložení sil v Parlamentu se dá ale očekávat, že 
prezidentské veto bude přehlasováno. 
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A nyní je Česká republika zavázána směrnicemi19), podle kterých jí nezbývá nic 

jiného. Ale mezi našimi politiky se mi zdá, že takový zákon nikdo přijmout ne-

chtěl. Jde o politický boj, ve kterém hrají roli i maličkosti.  

           Ovšem i samotná legislativa v určitých případech umožňuje rozdílné za-

cházení. V takovém případě musí jít o situaci, kdy z povahy určitého povolání je 

potřebné, aby ho vykonávala osoba, která má (nebo naopak mít nesmí) některý 

konkrétní znak (pohlaví, věk atp.).  Např. bude-li si chtít zaměstnavatel zaměstnat 

hostesku, může odmítnout přijmout muže, ale také muže odmítnout přijmout že-

nu, které bude padesát. A přitom zákon neporušuje. Antidiskriminační zákon 

však umožňuje i rozdílné zacházení v situacích, které už mohou být pro více lidí 

sporné. Mám na mysli zaměstnávání (tedy nezaměstnávání) žen v některých ná-

boženských organizacích20). Tuto výjimku prosadila do původní předlohy KDU-

ČSL.  V současnosti je asi nejvíce tato věc vidět na katolické církvi, která nevy-

svěcuje ženy na farářky. Je to správné?  

           Podle mě v tom problém není, jedná se o velmi starou tradici, avšak ně-

kterým ženským organizacím se to nelíbí. „Žádná víra ani smýšlení nemůže být 

důvodem k diskriminačnímu jednání či omezování lidských práv a svobod. Církve 

a náboženské společnosti by měly zdůvodnit, proč právě ony by měly mít takovou 

výjimku a uvést důvody, proč nemohou zákonu dostát.“ Uvedla předsedkyně 

České ženské lobby Lenka Bennerová [www.novinky.cz 11.1. 2008]. Podle za-

stánců této výjimky na to má katolická církev (nebo i jiné náboženské společnosti 

či církve, které ženy nevysvěcují) právo a argumentují právě tím, že se jedná  

o tradici a že pokud se nějaká žena chce stát farářkou, může si vybrat církev, kte-

rá jí to umožní. To se ale nemusí setkat s pochopením u nevěřících lidí nebo  

                                                 
19 Např. směrnice 2000/43/ES, která zavádí zásadu rovného zacházení s osobami bez ohledu na 
jejich rasu nebo etnický původ,  směrnice 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání, směrnice 75/117/EHS o sbližování právních předpisů člen-
ských států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy. 
20 Podle zákona: „Diskriminací není rozdílné zacházení uplatňované ve věcech práva na za-
městnání, přístupu k zaměstnání nebo povolání, v případě závislé práce vykonávané  v církvích 
nebo náboženských společnostech, jestliže z důvodu povahy těchto činností nebo souvislosti, 
v níž jsou vykonávány, představuje náboženské vyznání či víra osoby podstatný, oprávněný  
a odůvodněný požadavek zaměstnání se zřetelem k etice dané církve či náboženské společnosti“ 
[§ 6, odstavec 4 vládního návrhu antidiskriminačního zákona]. 
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u lidí, kteří nectí křesťanské tradice a nerespektují církev, kterých je v naší spo-

lečnosti nemálo. Někteří lidé berou církev jako každou jinou organizaci, 

a pokud ona nemusí respektovat rovné šance mezi pohlavími, pak mohou použít 

stejnou argumentaci právě ti odpůrci. A pokud nebude chtít zaměstnat ženu (jen 

proto, že je žena) nějaká firma, má si tedy ona sama vybrat takovou firmu, kde jí 

to bude umožněno. A to by bylo nefér a bylo by to označeno za diskriminační 

jednání. Je tedy otázkou, zda pouhá tradice může stačit k tomu, aby se (některé) 

církve či náboženské organizace chovaly diskriminačně.  

           V současné době je ale nejdůležitější, že antidiskriminační zákon ještě 

není platný. Další věc, ve které je antidiskriminační zákon kontroverzní, je stálé 

ponechání důkazního břemene21) na straně žalovaného. I když v některých čás-

tech tohoto zákona je již důkazní břemeno rozkládáno jak na žalovaného, tak na 

žalobce, a to konkrétně v pracovních záležitostech. Ale ve věci přístupu 

k zaměstnání je důkazní břemeno stále ponecháno na obžalovaném. Což je jedno 

z hlavních diskutovaných témat tohoto zákona nejen mezi politiky. Protože jak 

jsem zmiňoval již výše, podle mého názoru by presumpce neviny měla být jed-

ním ze základních principů v každé demokratické společnosti. Jeho byť jen čás-

tečným zrušením se dostáváme na tenkou plochu a  nebezpečí zneužitelnosti ta-

kového zákona, který presumpci neviny neuznává, je pro demokracii mnohem 

větší než neodsouzení obviněného pro nedostatek důkazů. Na druhou stranu ob-

čanské právo zkrátka funguje jinak než právo trestní.  

           Legislativně má rovnost šancí na trhu práce ještě více úskalí. V českém 

Zákoníku práce je například uvedeno, že ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi 

pod zemí, jako je např. ražení štol apod.22) Ale po vstupu do Evropské unie a na-

šem závazku o rovném přístupu k příležitostem by se tento zákon měl zcela jistě 

změnit. Protože striktně zakazuje vykonávat nějakou práci pouze osobám žen-

                                                 
21 „Tvrdí-li oběť, že byla přímo nebo nepřímo diskriminována, má to soud ve stanovených přípa-
dech za prokázané, pokud v řízení nevyjde najevo opak“ [Důvodová zpráva vládního návrhu anti-
diskriminačního zákona]. 
22 „Zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení 
tunelů a štol...“ [§ 238, odstavec 1 novelizovaného zákoníku práce, platného od 1. 1. 2008]. 
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ského pohlaví. A po zavedení antidiskriminačního zákona budou tyto body 

z těchto zákonů spolu v rozporu. 

           Existuje tedy snaha o sjednocení legislativy naší a legislativy Evropské 

unie, přestože si mohou některé body protiřečit. Ale proti sobě stojí i některé sa-

motné zákony v České republice nebo jsou značně nedokonalé a obsahují dost 

velké mezery. Např. Zákoník práce odkazuje na ještě stále neplatný antidiskrimi-

nační zákon, což by při případném soudním sporu také mohlo způsobovat soud-

cům nemalé problémy. 

           Legislativní opatření, která mají za úkol zabránit diskriminaci, jsou podle 

mého názoru špatně nastavená, protože nemotivují zaměstnavatele zaměstnávat 

příslušníky menšin, ale nutí je k tomu. Např. zákon o zaměstnávání lidí 

s postižením. Zjednodušeně lze říci, že antidiskriminační zákon je tvořen 

v podobném duchu, ale nejedná se v něm jen o lidi s postižením, ale o kohokoliv. 

Rozdíl je v tom, že v tom prvně jmenovaném zaměstnavatel, který zaměstnává 

minimálně 25 zaměstnanců, musí zaměstnávat alespoň 4 % zaměstnanců 

s postižením nebo se musí z tohoto nařízení vykoupit anebo musí odebírat zboží 

v určité hodnotě od firem, které zaměstnávají převážně lidi s postižením. V tomto 

antidiskriminačním zákoně zaměstnavatel musí v podstatě přijmout toho, kdo  

o jeho místo projeví zájem a bude splňovat požadavky. Zde není zcela respekto-

vána svoboda volby. Jde o to, že zaměstnavatel musí. Myslím si, že správným 

řešením by bylo zavést spíše motivační legislativu, která nebude mít represivní 

charakter pro ty, kteří si nezaměstnají člověka s postižením či ženu se třemi ma-

lými dětmi. I když tím neříkám, že být postižený je srovnatelné s rodičovstvím. 

Jedná se samozřejmě o rozdílné věci, ale pohled zaměstnavatelů už tak rozlišující 

není. I takto nastavená legislativa by se stala diskriminační pro určitou jinou sku-

pinu lidí ucházejících se o pracovní místo či pro samotné zaměstnavatele, kteří by 

stále nechtěli zaměstnávat příslušníky z některých skupin obyvatelstva, ale byla 

by to jejich volba a mohli by se rozhodnout sami, koho si do své firmy vyberou. 

Myslím, že by to bylo menší zlo. Tato motivační legislativa by ani nemohla být 

označena za pozitivní diskriminaci některých zaměstnavatelů (kteří by byli něja-
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kým způsobem odměněni za to, že si někoho zaměstnají), protože by se všichni 

mohli svobodně rozhodnout, jestli chtějí být takto zvýhodňováni. 

           V demokratické společnosti existují určité základní hodnoty a práva jed-

notlivce, které dělají demokracii demokracií. Mezi ty hlavní patří svoboda 

 a rovnost. Definování těchto pojmů však není jednoduché. Asi by šlo říci, co je 

to absolutní svoboda nebo absolutní rovnost, ovšem v demokracii maximální 

svobody či rovnosti dosáhnout nelze. Protože tyto dvě hodnoty ve své extrémní 

podobě by neměly s demokratickým uspořádáním moc společného. Přijímáním 

jakýchkoliv zákonů je svoboda jistým způsobem omezována. Zákony mohou po-

silovat rovnost, ale je to za cenu svobody. Posilováním jedné z těchto hodnot bu-

deme ubírat na té druhé, myslím, že to platí v obou směrech. Je potřeba najít ide-

ální hranici toho, kde je zajištěna dostatečná svoboda i rovnost, avšak vždy budou 

lidé, kterým spíše bude v jejich situaci vyhovovat prosazování svobody či rov-

nosti. Dobrým příkladem v logice mé práce jsou zaměstnavatelé a zaměstnanci, 

kteří se cítí být (a možná i jsou) diskriminováni. Obě dvě tyto skupiny budou mít 

logicky na věc svobody a rovnosti rozdílné pohledy. 

           A teď je otázkou, kde je ta ideální hranice. Nedá se to ani srovnávat 

s jinými zeměmi, protože existuje několik druhů demokracie a legislativy  

a každý stát je specifický. Myslím, že jde o to, jaká je společnost v daném státě  

a jaká je mentalita lidí v něm žijících. A také vždy budou skupiny lidí, které bu-

dou prosazovat posilování jedné z těchto hodnot a omezení té druhé. Podle mého 

názoru je důležitější svoboda, protože lidé nejsou stejní (a tudíž srovnatelní), 

každý jedinec má jiný lidský kapitál a jiné predispozice. 

           I některé neradikální feministky se snaží hledat příčiny diskriminace jed-

notlivě a nezobecňovat vše na jednu rovinu, což má větší argumentační hodnotu. 

„Jestliže jsou ženy v platných právních systémech vystaveny nejrůznějším ne-

spravedlnostem, je třeba zkoumat, v čem přesně vězí příčina tohoto stavu. Teprve 

když se toto vyjasní, mohou se cíleně hledat prostředky k odstranění stávajících 

asymetrií“ [Nagel-Docekal 2007, 273]. Podle této autorky je nutné zvážit každý 

krok u jednoho určitého problému, který má vést k odstranění diskriminace. 
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6. 2 Náhled do zahraničí 

           V ostatních státech EU či v USA, kde je antidiskriminační legislativa již 

zavedena, už mají nějaké zkušenosti. Pokud bychom se tedy měli koukat na jiné 

státy, pak se dá říci, že po přijetí takové legislativy se toho v praxi moc nezmění. 

Např. v Německu vešel v roce 2006 v platnost všeobecný zákon o rovnopráv-

nosti, „doprovázela jej bouře odporu: svazy zaměstnavatelů, liberálové, konzer-

vativci i část médií šířili obavy před vlnou soudních procesů…“ [Bystroň, Reflex, 

č. 8/2008, 14]. Avšak realita byla zcela jiná. Žalob na základě tohoto zákona je 

velmi málo. Myslím, že u nás bude situace podobná, i když to ukáže teprve čas.  

           Ale také je třeba dodat, že v zahraničí je zcela běžné, že se firmy proti 

škodám vzniklým žalobami za diskriminaci pojišťují. U nás sice soudy obvykle 

moc velká finanční odškodnění nepřisuzují (a to ve všech různých případech, tzn. 

nejen za diskriminaci), ale za hranicemi to chodí jinak. Nejvyšší odškodnění je 

asi zvykem platit v USA. Tam např. vysoudila zaměstnankyně banky UBS 29,3 

miliónů dolarů (tzn. necelou půl miliardu Kč při současném kurzu) za to, že ji šéf 

tituloval hanebným výrazem. [tamtéž] Což by v našich soudních podmínkách 

bylo naprosto nepředstavitelné. 
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7. KONFRONTACE HLAVNÍCH PROUDŮ 

           Co se týče diskriminace žen, střetávají se dva hlavní proudy. Ten feminis-

tický a ten, který tvrdí, že vlastně žádná diskriminace není, že jde o přirozený řád 

věcí. Název tohoto druhého proudu je problematický, protože označení jako např. 

„šovinistický“ je už svým způsobem zavádějící. Ale to je vlastně i ten první. Jen 

srovnání feminismus - šovinismus mi nepřipadá vyvážené.  

           Každopádně oba dva tyto názorové proudy ve svých extrémních podobách 

využívají ke své argumentaci dosti silnou demagogii, se kterou se může hodně 

lidí ztotožnit, a záleží jen na tom, ke kterému proudu mají blíže. Ten proud, který 

je zaměřen protidiskriminačně a zastává se žen, dostává mnohem větší podpory  

a prostoru. Existuje mnoho organizací, které se zabývají vyrovnáním šancí pro 

ženy, dostávají finanční granty a také prostor ve sdělovacích prostředcích. Proti 

tomu ten druhý proud, spíše neoficiální, tolik prostoru nemá. Tato situace je lo-

gickým vyústěním současného stavu ve společnosti.  

           Za ten „šovinistický“ směr je u nás asi nejvíce k vidění Josef Hausmann. 

Zejména v knize Nahota feminizmu se snaží vyvracet feministické názory a teo-

rie. Jak zmiňuji výše, v mnoha ohledech se jedná o demagogii, stejně tak jako  

u feministek publikujících na druhé straně této problematiky. Ale hlavní myšlen-

kou jeho tvorby je to, že žena má v dnešní době, více než kdykoliv předtím, mož-

nost volby. Může se sama svobodně rozhodnout, jestli půjde do práce a bude si 

budovat kariéru nebo jestli se bude starat o děti a o domácnost. A hlavně pouka-

zuje na to, že feministky a feministické organizace zdaleka nemluví za všechny 

ženy. O čemž se domnívám, že to je to nejdůležitější. Tu svobodu volby, kterou 

dnes žena má, paradoxně dostává od toho, co ji na trhu práce může znevýhodnit. 

A to je schopnost rodit děti. Pokud se rozhodne děti nemít a budovat svou kari-

éru, může být zcela jistě stejně úspěšná jako jiný muž. Ale pokud se rozhodne 

děti mít, což drtivá většina žen chce, pak jsou v její kariéře  

a zkušenostech mezery způsobené těhotenstvím a výchovou dětí. A případný za-

městnavatel dá raději přednost uchazeči, který ve své kariéře mezery nemá. Jenže 
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ženy i v dnešní době stále dávají přednost tomu mít děti a starat se  

o rodinu. Dříve tuto volbu neměly [Hausmann 2002]. 

           Proti Hausmannovi se dá postavit např. Eva Hauserová a její názory. Oba 

dva stojí na protipólech této problematiky. A možná k sobě mají blíže, než se 

může zdát, protože některé jejich názory jsou skutečně extrémní a podložené jen 

demagogickými argumenty. Asi by bylo zajímavé sledovat debatu těchto dvou 

lidí. Jejich vzájemná kritika přes vlastní publikace nepřináší příliš prostoru  pro 

odpovědi na vyslovené i nevyslovené otázky. Hauserová používá ke své argu-

mentaci pojem mýtus přirozenosti. Ona tvrdí, že veškerá současná kultura a spo-

lečnost je uměle vytvořena muži. A že muži, kteří zastávají názor, že je to dáno 

přirozeným vývojem, mluví nepravdu. Že je to jen mýtus, kterým si muži brání 

toto výsadní postavení. „V každém případě je jasné, že v naší současné kultuře je 

polarita žena pečovatelka versus muž vyrážející do světa za výdělkem či slávou 

nesmírně přehnaná a omezující, a to jak pro ženy, tak pro muže. Nemohu se 

ubránit dojmu, že muži (a snad i ženy) se brání změně tohoto stereotypu proto, že 

si chtějí udržet své mocenské pozice (ženy svou dominanci v rodině a muži ve 

veřejné sféře), a také proto, že zkrátka cítí strach před něčím novým, neznámým  

a nezaběhlým. Přitom je ale jasné, že zvlášť ženy v tomto uspořádání věcí často 

trpí“ [Hauserová 1998, 23].  

           Také existují názory, které mají být zakládány na principech demokracie, 

že diskriminovat je svobodné právo každého jedince. Tyto postoje jsou nejvíce 

vidět asi mezi některými liberálními politiky. Osobně s tím nesouhlasím, protože 

ultimátně rozlišovat skutečně jen na základě vnějších znaků, které o kvalitách 

člověka nic neříkají, do demokratické společnosti nepatří, ale zde velmi záleží na 

tom, jaké sféry života a společnosti se to má týkat. Pokud bychom totiž tento ná-

zor o oprávněnosti takového jednání dovedli do důsledků, mohl by se stát docela 

akceptovatelným, protože rozlišování mezi lidmi (ať už na základě více či méně 

objektivních požadavků) je věc, která je stará jako lidstvo samo a v každodenním 

životě se dostáváme do situací, kdy všichni nějakým způsobem rozlišujeme mezi 

lidmi jen na „první pohled“. Zákaz takového jednání by měl být jistě před záko-

nem či možná i v přístupu k zaměstnání v nepodnikatelské sféře. Měl by se ale 
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přenášet i do soukromých vztahů? Každý člověk je jiný a má i dané jiné vlast-

nosti, jiný lidský kapitál a tím pádem i různé možnosti uplatnění.  

           V této problematice podle mého názoru nesmí být opomíjen fakt, že žena 

rodí děti a má mnohem silnější mateřský pud a vztah k dětem, než mají muži.  

A to je základ celého problému rovnosti šancí. Pokud by totiž ženy chtěly mít 

stejné pracovní příležitosti a postavení na trhu práce, musely by nejdříve změnit 

to, že rodí děti a že se následně o ně i chtějí (nebo musejí) starat. Ale už dnes 

existují nástroje k tomu, aby se role v rodině mohly vyrovnávat či zcela vyměnit. 

Například možnost rodičovské dovolené pro matku i pro otce.  

           Pokud jde o ten ženský směr, tak ten se v dnešní době může opírat  

o činnost řady neziskových organizací, které hájí práva žen, mezi ně patří např. 

Profem či známější Gender Stuides23). Jsou to organizace pro ženské projekty. 

Podávají právní pomoc ženám, které jsou obětmi domácího násilí či obětmi dis-

kriminace na trhu práce. Představitelky tohoto směru tvrdí, že ženy jsou plošně 

mzdově diskriminovány a že mají oproti mužům horší postavení jak v samotném 

přijímacím řízení do zaměstnání, tak na trhu práce celkově.   

           Mezi muži a ženami jsou na pracovním trhu rozdíly. Podle některých (ze-

jména levicových) autorů jsou tyto rozdíly, a nejen ty - zkrátka všechny rozdíly 

mezi pohlavími, dané třídní příslušností. „Neexistuje žádná společnost, v níž by 

muži nedisponovali v té či oné sféře sociálního života větším bohatstvím, statu-

sem a vlivem než ženy... Nerovnost mezi mužem a ženou má totiž starší histo-

rické kořeny než třídní systémy. Muži jsou nadřazeni ženám i ve společnostech 

lovců a sběračů, kde žádné třídy neexistují. V moderních společnostech jsou však 

třídní rozdíly obvykle natolik výrazné, že se nesporně do značné míry překrývají 

s nerovností obou pohlaví. Hmotné zajištění většiny žen vyplývá z postavení je-

                                                 
23 „Gender Studies je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, 
konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. 
Cílem oganizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s gende-
rovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se 
rovných příležitostí v různých oblastech jako jsou například institucionální mechanismy, trh prá-
ce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahují-
cí množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp“ 
[www.genderstudies.cz]. 
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jich otce či manžela. Lze proto tvrdit, že nerovnost mezi pohlavími by měla být 

odvozena z třídního rozvrstvení společnosti“ [Giddens 1999, 273]. Například  

i Marx zastával názor, že až zmizí třídní rozdíly, tak se ženy zbaví tohoto jejich 

údělu. „I s tímto tvrzením budeme dnes asi těžko souhlasit, ale pokud je rozší-

říme na další sociální faktory, stane se docela přijatelným. Sociální rozdíly, které 

podmiňují odlišné chování mužů a žen, nejsou podmíněny jen třídní příslušností, 

ale také etnicitou a kulturou, ke které tito lidé patří“ [Giddens 1999, 543]. 
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8. ZÁVĚR 

           Co to vlastně je diskriminace? Jde o to, že samotné toto slovo má pejo-

rativní nádech, ale ve skutečnosti to není tak jednoduché. Definování tohoto 

pojmu je v této problematice tím základním bodem. Jestliže se podíváme na le-

gislativu (konkrétně na připravovaný Antidiskrminiační zákon), pak samotná de-

finice je dosti nejednoznačná a ohebná a tím pádem dává dostatek prostoru pro 

různou úroveň interpretace. Čehož mohou využívat někteří jednici, kteří žalují 

firmy, když upřednostní jiného uchazeče při přijímacím řízení. Na druhé straně 

tato definice dává zase možnost zaměstnavatelům chovat se tak, že se případného 

soudního sporu v podstatě nemusejí obávat. Ani v mé práci jsem se nevyhnul 

používání tohoto pojmu ve dvou smyslech. V tom prvním – negativním smyslu  

a pak v tom druhém, kdy se jedná o diskriminaci ekonomicko-racionální. Tzn. 

rozlišování mezi nestejnými lidmi, kteří jsou stejní dle zákona, avšak jsou roz-

dílní z jiných pohledů, které již legislativa nepostihuje (a ani postihovat nemůže). 

Tyto pohledy jsou založeny na vidině či předpokladu zisku.    

           Docházím k závěru, že svoboda a rovnost nemohou být zaručeny obě dvě 

ve stejné míře. Jestliže budou vznikat opatření, která budou mít za cíl dosáhnout 

větší rovnosti, tak to pak bude na úkor něčí svobody nebo naopak. Demokracie 

nemůže znamenat nikdy úplnou svobodu a ani nemůže zaručit úplnou rovnost. 

Najít kompromis mezi těmito dvěma demokratickými hodnotami je těžké a vždy 

budou lidé, kterým bude spíše vyhovovat něco jiného.  

          Je jasné, že zaměstnavatelé by neměli mít takovou „moc“ jako v 19. století, 

kdy byli např. dělníci v továrnách v podstatě majetkem a ničím víc. Neměli prak-

ticky žádnou možnost volby. Ale v dnešní době je trh rozvinutější a funguje zde 

lépe konkurenční prostředí. O kvalitního pracovníka bude na trhu práce vždy zá-

jem bez ohledu na to, jaké bude mít vnější znaky (pohlaví, barva pleti, nábožen-

ské vyznání atp.).  

           Celkově si myslím, že pokud budeme chtít zcela vyrovnat finanční ohod-

nocení a rovnost šancí v přístupu k zaměstnání, pak se musí nejdříve vyrovnat 

společenské postavení muže a ženy. Domnívám se, že nejde tuto rovnost nuceně 
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vytvářet odzadu, např. vytvářením různých kvót či legislativních opatření, nutí-

cích zaměstnavatele ke krokům, které by jinak neučinili. Ale úplné  

a dokonalé rovnosti nelze dosáhnout do té doby, dokud budou ženy rodit děti.  

           Žádnému zaměstnavateli se nevyplatí rozlišovat mezi dvěma nebo více 

stejně kvalitními uchazeči o zaměstnání. Pokud by totiž rozlišoval a následně 

také negativně selektoval, volný trh by ho finančně zničil. Po uchazečích, kteří by 

byli diskriminováni, by se snížila poptávka a tudíž i jejich mzdové ohodnocení  

a jiní zaměstnavatelé by je zaměstnali a vydělali na tom. Zatímco diskriminující 

zaměstnavatelé by se dostávali do konkurenční nevýhody, protože by měli menší 

zisky. Pokud jde konkrétně o zaměstnávání žen, tak někteří zaměstnavatelé jsou 

ochotni je zaměstnávat jen za nižší mzdy, a to proto, aby eliminovali riziko spo-

jené s finančními prostředky vloženými do jejich zaškolení či jejich případným 

odchodem na mateřskou dovolenou a následným hledáním nového uchazeče.  

A jestliže stát bude nutit zaměstnavatele, aby platili ženám stejně jako mužům, 

pak řečeno Holmanem „poptávka po ženách na trhu práce klesne a jejich neza-

městnanost se zvýší.“ 
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RESUMÉ 

           Práce se snaží poukázat na příčiny, které způsobují diskriminační cho-

vání zaměstnavatelů a které nemohou být označovány jen za předsudky či ste-

reotypy. Hlavně na základě ekonomických teorií, které vysvětlují diskriminaci, 

práce ukazuje, že i takové chování může být založeno na objektivních důvodech, 

mezi které patří hlavně ekonomický zájem zaměstnavatele. Hlavním závěrem 

práce je zjištění, že v demokratické společnosti nemohou být zastoupeny ve stej-

né míře dvě základní demokratické hodnoty. A těmi jsou svoboda a rovnost. Po-

kud se bude pomocí legislativy přidávat na rovnosti, pak bude omezována svobo-

da. Anebo naopak. 

 

SUMARY  

           This article wants to show the causes, which influence discriminating 

behavior of employers and which can´t indicate only as the prejudices or stereo-

types. This article shows, based on the economical theories which explain the 

discrimination, that this behavior can be based on objective reasons – the main is 

the economical interest of the employers. The main conclusion of the article is 

establishment that in democratic society can´t be the main two values on the sa-

me level. It is the freedom and the equality of rights. If the legislature will raise 

the equality of rights, it will limit the freedom. Or on the contrary. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Charakteristiky zaměstnavatelů, se kterými proběhlo interview  

 

Zaměstnavatel A: muž, 47 let, 9 zaměstnanců (6 mužů, 3 ženy) , podniká po 

celé ČR, výroba a distribuce antén a jiných rádio doplňků. 

Zaměstnavatel B: muž, 58 let, 130 zaměstnanců (zhruba 50% mužů, 50% žen), 

podniká na Vysočině a v Praze, výroba dopravníků a nakladatelství časopisů.  

Zaměstnavatel C: žena, 38 let, 4 zaměstnanci (4 ženy), podniká v Praze, prodej 

brýlí – oční optika. 

Zaměstnavatel D: muž, 61 let, 150 zaměstnanců (zhruba 50% mužů, 50% žen), 

podniká v Praze a Středočeském kraji, automatizace výroby. 

Zaměstnavatel E: žena, 35 let, 160 zaměstnanců (zhruba 50% mužů, 50% žen), 

podniká v Plzni, Praze a Ostravě, výroba a distribuce elektrotechnických součás-

tek. 

Zaměstnavatel F: muž, 29 let, 5 zaměstnanců (5 mužů), podniká ve Středočes-

kém kraji, dopravní služby. 

Zaměstnavatel G: žena, 38 let, 12 zaměstnanců (6 mužů, 6 žen), podniká 

v Praze, pohostinství. 

Zaměstnavatel H: muž, 39 let, 42 zaměstnanců (20 mužů, 22 žen), podniká 

v Praze, finanční poradenství a služby. 
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Příloha č. 2: Seznam směrnic EU, kterými jsme povinni se řídit pod hrozbou 

sankcí: 

 

[1] Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného 

zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k  zaměstnání, odbornému vzdě-

lávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky. 

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, 

kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení 

pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a po-

stupu v zaměstnání a o pracovní podmínky. 

[3] Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada 

rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. 

[4] Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví 

obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.  

[5] Směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci 

pro muže a ženy. 

[6] Směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení 

zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení.  

[7] Směrnice Rady 86/378/EHS ze dne 24. července 1986 o zavedení zásady rov-

ného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků. 

[8] Směrnice Rady 96/97/ES ze dne 20. prosince 1996, kterou se mění směrnice 

86/378/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech 

sociálního zabezpečení pracovníků. 

[9] Směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady 

rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti 

zemědělství, a o ochraně v mateřství. 

[10] Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zá-

sada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich 

poskytování.  
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[11] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 

2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a že-

ny v oblasti zaměstnání a povolání. 
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Příloha č. 3: Projekt práce 

1. FORMULACE PROBLÉMU 

           Práce se bude zabývat diskriminací žen na trhu práce. Jedná se o rozsáhlý 

problém, který je tématem mnoha probíhajících výzkumů. Pokusím se poukázat 

na příčiny diskriminačního chování, které se ne vždy skrývají v předsudcích či 

zažitých stereotypech. Diskriminace (tedy rozlišování) může vycházet  

i z objektivních důvodů, přestože i takové jednání může naplňovat literu zákona, 

který diskriminaci definuje. Což způsobuje zaměstnavatelům i zaměstnancům 

problémy. 

 

2. STRUKTURA PRÁCE 

1 Vymezení základních pojmů 

2 Reflexe dneška 

3 Legislativa 

4 Konfrontace hlavních proudů 

 

3. METODOLOGIE 

           Práce bude vycházet z výzkumů týkajících se tohoto tématu a také 

z rozhovorů, které provedu s několika zaměstnavateli. Dále se také budu opírat  

o ekonomické teorie popisující a vysvětlující diskriminační chování. Pokusím se 

srovnat a konfrontovat argumentaci dvou hlavních proudů stojících v této pro-

blematice proti sobě. 

 

4. KONZULTANT PRÁCE 

           PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 

 

5. PŘEDBĚZNÝ SEZNAM LITERATURY 

           Holman, Hausmann, Hauserová, Giddens 

 

6. PREDBĚŽNÝ NÁZEV PRÁCE 

       „Diskriminace žen na trhu práce“ 


