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Resumé

Tato diplomová práce se zabývá aktuálním tématem problematiky diskriminace v 

pracovním prostředí, zejména se zaměřuje na diskriminaci na základě věku a pohlaví, 

sexuální obtěžování a šikanu na pracovišti, legislativu, která upravuje oblast diskriminace 

v pracovněprávních vztazích. Teoretická část zahrnuje vysvětlení pojmů a souvislostí k 

danému zaměření a praktická část obsahuje sondu do pěti velkých firem, která zkoumá, 

zda se jevy uvedené v teoretické části skutečně vyskytují v praxi, případně jak jsou tyto 

problémy řešeny. Tato sonda proběhla formou polostrukturovaného rozhovoru na 

pracovištích respondentů. Výsledky potvrdily tvrzení, že jednou z nejohroženějších skupin 

jsou ženy. Větší firmy se ale snaží vycházet jim vstříc formou různých flexibilních úvazků 

apod. Některé firmy potvrdily, že mezi kolektivem proběhla šikana nebo sexuální 

obtěžování, ale tyto jevy nebyly řešeny jinak, než výpovědí jednoho ze zúčastněných. 

Naopak výskyt věkové diskriminace se navzdory teoretickým tvrzením i osobním 

zkušenostem v dotazovaných firmách nepotvrdil. Také se ukázalo, že ani dotazovaní 

personalisté ve velkých firmách se příliš neorientují v možných řešeních těchto situací a 

institucích, na které by se oběti šikany či diskriminace mohly obrátit.

Klíčová slova: antidiskriminační zákon, bossing, diverzita, genderová diskriminace, 

mobbing, předsudky, rovné zacházení, sexuální obtěžování, stereotypy, věková 

diskriminace.
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Summary

This thesis deals with the current issue of discrimination in the workplace, especially 

focuses on discrimination based on age and sex, sexual harassment and bullying in the 

workplace, legislation that regulates the area of discrimination in labor relations. The 

theoretical section includes explanations of terms and connections to a given focus and the

practical part includes a probe into five large companies examining whether the effects 

mentioned in the theoretical part actually occur in practice, or how these problems are 

solved. This probe was in the form of semi-structured interview respondents in their 

workplaces. The results confirmed the claim that one of the most vulnerable group are 

women. Larger companies are trying to provide them a variety of advantages as for 

example flexible-time work, etc. Some companies have confirmed that there were some 

cases of bullying or sexual harassment in their firm, but these situations have not been 

solved other than by the dismissal of one of the participants. However, the occurrence of 

age discrimination was in the surveyed companies not confirmed - despite the theoretical 

claims and personal experience. It also showed that the respondents, HR professionals 

from large companies, have a poor conception of the possible solutions of those situations 

and know little about institutions that are helping the victims of bullying or discrimination.

Key words: age discrimination, Anti-Discrimination Act, bossing, diversity, equality, 

gender discrimination, mobbing, prejudice, sexual harassment, stereotyping.
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0 Úvod

Diskriminace sama o sobě, ať už se jedná o obecné pojmy či specifikaci na oblast 

pracovního prostředí, je téma velmi frekventované, řeší se v médiích i různých diskuzích. 

Publikací k tématu je na trhu poměrně velké množství, většinou se jedná o literaturu 

zaměřenou na konkrétní zkoumanou oblast - stáří, ženy, legislativa... Vzhledem k několika 

letům studií personálního řízení a praxe v tomtéž oboru, zaměřuji se v této diplomové práci 

na problematiku diskriminace v pracovním prostředí. Projevy diskriminace a mobbingu 

jsem pozorovala během výkonu své práce na různých pozicích a pracovištích, kde jsem 

byla zaměstnána, bossing jsem zažila osobně. Po skončení studia mne čeká hledání 

zaměstnání a vzhledem ke svému věku a biologické předurčenosti se s největší 

pravděpodobností zařadím za pár let mezi matky na mateřské a rodičovské dovolené, tedy 

do skupiny ohrožené diskriminací na trhu práce. Proto mám přirozené obavy, abych se 

nestala obětí diskriminačního jednání. Také mne zajímala vstřícnost zaměstnavatelů v 

poskytování flexibilních úvazků ženám při a po mateřské a rodičovské dovolené, protože 

bych během této doby nerada zapomněla pracně získané vědomosti a dovednosti v oboru. 

Otázky k diskriminaci na základě pohlaví jsem proto zařadila do praktické části své práce -

sondy v několika větších firmách. 

Druhým důvodem zajímat se o diskriminaci byla zkušenost, kdy osobu z mé rodiny 

propustil zaměstnavatel (údajně pro nadbytečnost) přibližně pět let před dosažením 

důchodového věku. Jiná osoba z blízkého okolí měla potíže s nalezením zaměstnání 

bezprostředně po absolvování studia, protože neměla dostatečnou praxi. Problémy, které 

tito lidé měli s hledáním práce, mne opět přivedly na myšlenku zabývat se tímto tématem 

hlouběji, hledat dostupnou literaturu, zajímat se o legislativu v této oblasti a zjišťovat 

skutečný stav v praxi. A z téhož důvodu jsem tuto práci o problematice diskriminace v 

pracovním prostředí zaměřila na oblast diskriminace žen a diskriminace z důvodu věku. 

Přes diskriminaci žen jsem se dostala i k sexuálnímu obtěžování a obtěžování všeobecně, 

tedy i mobbingu a bossingu, proto jsem zařadila do své práce i tyto oblasti. 
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Cílem práce je poskytnout komplexnější přehled teoretických poznatků k tématu, včetně 

přiblížení dostupné legislativy v Evropské unii a České republice, a praktická studie

výskytu diskriminačního jednání ve firmách a jeho případné řešení. Práce je určena

především příslušníkům skupin ohrožených diskriminací na trhu práce, ale také všem 

zájemcům o danou problematiku, včetně personalistů, kteří se na základě těchto poznatků 

mohou zamyslet nad tím, zda v průběhu praxe někoho nediskriminovali nebo 

nediskriminují, a toto chování změnit. Metodou získání informací ke zjištění výskytu 

diskriminace v pracovním prostředí je empirické šetření - sonda do pěti větších firem -

formou polostrukturovaného rozhovoru s personalisty na pracovištích zkoumaných firem.

Obsahově se tato práce dělí na šest přehledně členěných kapitol. První kapitola vysvětluje 

základní pojmy, které se vztahují k diskriminaci, jejímu dělení na různé druhy, dále k 

předsudkům, jejich měření a také navrhuje možnosti obrany proti diskriminaci. Druhá 

kapitola se zaměřuje na vysvětlení pojmu ageismus, jeho zdroje a projevy, a na 

diskriminaci z důvodu věku - a to nejen vyššího, ale i nízkého (absolventi škol). Třetí 

kapitola obsahuje informace, které se vztahují k diskriminaci z důvodu pohlaví, zejména 

žen - konkrétně zaměstnanost žen na trhu práce, rozdíly v odměňování mužů a žen, 

legislativa upravující práva žen těhotných a na mateřské a rodičovské dovolené. Kapitola 

čtvrtá je tvořena popisem a dělením šikany na pracovišti a zahrnuje také projevy 

sexuálního obtěžování. Pátá kapitola představuje výběr legislativy k rovnému zacházení, 

například antidiskriminační zákon, a také zmiňuje několik institucí, zabývajících se

osvětou a poradenstvím v této oblasti. Poslední, šestá kapitola, obsahuje empirické šetření, 

které ověřuje teoretické poznatky v praxi.

Děkuji své vedoucí diplomové práce za trpělivé vedení a podnětné připomínky, a všem pěti 

dotazovaným respondentům, kteří si ochotně udělali čas na jednotlivá setkání za účelem 

vyčerpávajícího odpovídání otázek k empirickému šetření do této práce.
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1 Základní pojmy a členění diskriminace

1.1 Pojem diskriminace, předsudky a jejich měření

Abychom byli schopni orientovat se v problematice diskriminace v pracovním prostředí, je 

třeba specifikovat základní pojmy, které toto téma zahrnuje. „Diskriminace je jakákoliv 

situace, v rámci které se s určitým člověkem zachází jinak, než s ostatními lidmi z důvodu: 

1. rasy nebo etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního 

postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru; 2. z jiného důvodu, zejména 

jazyka, politického či jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo 

politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, zdravotního stavu, 

sociálního původu, genetických znaků, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu nebo 

povinností k rodině.“ (Spoustová, 2008, s. 13) Boučková (2009, s 123) popisuje 

diskriminaci jako rozlišování mezi jednotlivci a skupinami lidí na základě předsudku. 

„Člověk ve své vrozené důstojnosti je především jedinečnou, nezaměnitelnou bytostí. Ve 

specifických souvislostech ochrany lidských práv je diskriminace považována za obzvláště 

nepřípustnou zejména proto, že zasahuje základy lidské důstojnosti. Namísto toho, aby s 

člověkem bylo zacházeno jako s jednotlivcem, který musí být posuzován na základě svých 

jedinečných kvalit, je jediným důvodem nevýhodného zacházení stereotypní, předsudečné 

očekávání, typicky podle vnějších etnických znaků nebo přisuzovaných genderových rolí. K 

diskriminaci dochází, když jednotlivec není posuzován jako jedinečná bytost s jedinečnými 

kvalitami, ale pouze na základě vlastností přičítaných skupině lidí, do které jedinec patří. 

(tamtéž, s. 129) Hnilica (2010, s. 20) popisuje diskriminaci jako stav, kdy „s jednotlivci se 

zachází na základě jejich příslušnosti k sociální kategorii, nikoli jako s individualitami. V 

některých případech nesmějí volit, zastávat určitá zaměstnání, mají omezený přístup ke 

vzdělání atp.“

„Kvalifikované důvody, jako je rasový nebo etnický původ a náboženství, jsou tradičním 

předmětem ochrany jak v mezinárodním, tak ve vnitrostátním právu. Historické kořeny 

ochrany před diskriminací jsou spojeny s ochranou náboženských, rasových a jazykových 

menšin před důsledky preexistenčních znevýhodnění. (...) Například ženy nejsou ve 

společnosti menšinou, avšak historicky a společensky podmíněné znevýhodnění žen v 
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porovnání s muži zakládá závažnou stereotypizaci postavení ženy ve společnosti a ústí v 

předsudky a společenské vyloučení.“ (Boučková, 2009, s. 126) Boučková také zmiňuje 

fyziologické rozdílnosti mezi muži a ženami a klade otázku, zda tyto rozdíly, které 

spočívají například v obvykle větší fyzické síle mužů než žen, jsou dostatečným důvodem 

pro rozdílné zacházení s oběma pohlavími při přijímání do zaměstnání, kde je požadavkem

fyzická síla - skupinová fyziologická charakteristika by tu tedy převažovala nad osobními 

charakteristikami schopností a výkonností jednotlivce. Ve sportu se tato situace řeší 

stanovováním kritérií k průměrné výkonnosti mužů a žen - to poté vede k vytváření 

oddělených kategorií například ve sportovních soutěžích. (tamtéž, s. 134) 

Diskriminace v genderové oblasti (z hlediska příslušnosti k určitém pohlaví) spočívá ve 

vyloučení, rozdílech či omezování práv žen v rovných podmínkách a příležitostech s muži. 

Často souvisí s těhotenstvím, mateřstvím a povinnostmi k rodině, které žena má. Muži se v 

současné době více zapojují do pomoci s domácími pracemi i s péčí o dítě než dříve, 

nicméně z důvodu jistých biologických daností nemohou mít reálně stejnou míru 

povinností jako ženy. Na základě toho vznikají určité odlišnosti v možnostech kariéry a 

časové flexibility. Diskriminace je považována platnými právními normami jako 

protiprávní jednání - kdo ji tedy druhým provádí, dopouští se porušení zákona. Každý 

člověk by se měl naučit toto diskriminační jednání včas rozpoznat a umět na něj reagovat, 

nepřehlížet ho, začít se bránit hned. Pokud se oběť snaží dlouhou dobu situaci přehlížet, 

následná náprava bývá těžší - situace často končí zhoršeným zdravotním stavem nebo 

podáním výpovědi diskriminované osoby v jejím zaměstnání. V dnešní době jsou takto 

ohroženým osobám k dispozici instituce, které se specializují na obranu proti diskriminaci, 

věnují se osvětové činnosti v této oblasti, poskytují právní poradenství i psychologickou 

podporu. Většina z nich se dá snadno vyhledat na internetu, některé tisknou vlastní 

časopisy či publikace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí si objednalo na červen 2005 od agentury STEM 

výzkum veřejného mínění, který měl za cíl zjistit, jaké jsou zkušenosti a pohledy obyvatel 

ČR na diskriminaci. Z výsledků vyplynulo, že nejčastěji se občané ČR setkávají s 

diskriminací starších osob a matek s dětmi v zaměstnání. Poměrně častá je i diskriminace z 

důvodu zdravotního stavu a rasová diskriminace (zejména Romů). Podrobnější analýza 
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prokázala, že relativně nejčastěji považují občané za účinné řešení diskriminace obrátit se 

na veřejného ochránce práv, soudy, příslušné státní orgány (úřady práce, ČOI atd.). 

(MPSV, 2006, s. 133)

Často k diskriminaci dochází z důvodu určitých stereotypů. Pod pojmem stereotyp

můžeme rozumět zažité a zautomatizované vnímání a hodnocení nějakého jevu, osob či 

situací. Stereotypizace v kladném významu může umožnit rychleji se zorientovat v 

různých situacích - pomáhá zpracovat informaci bez nutnosti zkoumat všechny její 

souvislosti, a tím rychle a automaticky reagovat. Stereotypy si lidé utvářejí nejčastěji 

předáváním z generace na generaci a výchovou, nebo jejich častým opakováním lidí v 

okolí, hojně je šíří i média. V případě ekonomických či jiných obtíží ve společnosti mají 

lidé tendenci hledat viníky, aby mohli snáze ventilovat svoji nespokojenost se situací. 

Nejsnazší a nejpohodlnější je svádět vinu na druhé (např. staré lidi, kteří zatěžují finanční 

systém státu a zabírají pracovní místa mladším) - výsledkem tohoto uvažování bývají

předsudky. Často také to, jak lidé posuzují ostatní osoby, jevy či situace, vypovídá něco o 

nich samých. Někdy lidé soudí ostatní podle sebe - tento jev se označuje jako sebeatribuce

- pozorují své jednání v určitých situacích a své názory, například si odůvodňují proč něco 

nemohou (nebo spíše nechtějí) udělat, aniž by si připustili skutečné příčiny - a takto 

podobně se domnívají, že se chovají i druzí. (Farková, 2009, s. 104 a 105)

Boučková (2009, s. 124) definuje předsudek jako „historické a společenské znevýhodnění 

a zacházení s jednotlivci podle stereotypních očekávání na základě takových osobních 

charakteristik.“ Hnilica (2010, s. 100) tento pojem definuje jako zvláštní třídu postojů -

negativní postoj k sociální kategorii, příčinu diskriminace. Je to pociťovaná nebo vyjádřená 

antipatie, vycházející z chybné a strnulé generalizace, namířená proti specifické skupině 

lidí nebo jedinci, který se do této skupiny řadí. Postoje a předsudky lze i měřit - k

explicitnímu měření se používají obecné škály (nejčastěji sémantický diferenciál a jemu 

podobný pocitový teploměr) a speciální škály - různé lickertovské škály (např. Škála 

postojů k černochům) a další škály - k měření etnických předsudků se používá Škála 

moderního rasismu (MRS) a Škála tradičního a subtilního rasismu (BSPS), k měření 

genderových předsudků Škála moderního sexismu (MSS). Lickertovské škály spočívají v 

několika tvrzeních ke zkoumanému tématu - respondenti pak během výzkumného šetření 
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hodnotí souhlas nebo nesouhlas s těmito výroky na stupnici (například stupnice od 1 do 7, 

přičemž 1 znamená naprostý nesouhlas a 7 výhradní souhlas). Na základě součtu skórů 

získaných z hodnocení škál respondenty se pak odhadují postoje k dané kategorii. K 

implicitnímu měření se používá tzv. priming - připravenost k použití - aktivace jednoho 

uzlu aktivuje jiný uzlový bod v sémantické síti.(Hnilica, 2010, s. 55 a 56) Pod tímto 

tvrzením si můžeme představit vazbu mezi dvěma či více jevy v naší paměti - vazbu nějaké 

kategorie (primu) s atributem (podnětem) - na ten pak určitým způsobem reagujeme.

Dá se říci, že stereotypem v pracovním prostředí je například přiřazování typických 

vlastností mužům a ženám (muži jsou silnější, dravější, odvážnější, časově flexibilnější, 

vydělávají více peněz než ženy, nejsou příliš empatičtí, zatímco ženy jsou převážně slabé, 

křehké, citlivé, empatické, zranitelné, neprůbojné, ale oproti mužům umí jednat 

diplomaticky, jsou rafinované a přemýšlivé...) či starším lidem (slabí, nemocní, senilní, 

pomalí, neochotní přijímat změny...) - to může v některých případech ovlivnit průběh 

přijímání nových zaměstnanců na některé pozice. Slabé ženy nepřijímat na pozici 

skladníka, protože by nezvládaly zvedat těžká břemena. Nevybírat starší uchazeče na 

pozici obchodníka, protože jsou málo dynamičtí. Vyřadit z výběrového řízení na učitele v 

předškolním zařízení muže, protože nerozumí dětem. Kompetentní personalista by se ale 

neměl nechat těmito předsudky na základě stereotypů ovlivnit a posuzovat pouze celkovou 

vhodnost uchazeče na danou pozici.

1.2 Druhy diskriminace

V Evropské unii specifikuje oblast antidiskriminačního práva různé druhy diskriminace -

přímou a nepřímou diskriminaci, pronásledování, obtěžování a sexuální obtěžování, pokyn 

a navádění k diskriminaci. Přímé diskriminace se dopouští ten, jež někoho záměrně 

znevýhodňuje ve srovnání s jiným člověkem ve stejné situaci. Někdy ale zdánlivě 

diskriminující požadavky v zaměstnání diskriminací nejsou - pokud k rozdílnému jednání 

vedou vážné důvody, které jsou dané druhem práce - například z fyziologického hlediska 

jsou u žen a mužů dané jasné odlišnosti, proto je pochopitelné, když na pozici skladníka ve 

velkém výrobním skladu, kde je neustále třeba zvedat a přenášet těžká břemena, 

upřednostňuje zaměstnavatel spíše silné muže. Diskriminace se může dopouštět člověk i 

nevědomě, když se snaží nějakou zdánlivě znevýhodněnou osobu chránit - např. 
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zaměstnavatel nechce zaměstnat zdravotně postiženého člověka na náročnější práci, 

protože se domnívá, že by při ní mohlo dojít ke zhoršení zdravotního stavu postiženého. 

Nepřímá diskriminace se děje tehdy, když je někdo znevýhodňován nebo zvýhodňován ve 

srovnání s ostatními na základě nějakého zdánlivě neutrálního kritéria nebo rozhodnutí. 

Například pokud firma nemá bezbariérový přístup, nepřímo tím znevýhodňuje případné 

uchazeče s omezenou mobilitou ze zdravotních důvodů (vozíčkáři, lidé o berlích...) - nejen 

určité jednání, ale i neúmyslné opomenutí jednání tedy může být diskriminační. 

Obtěžováním se rozumí nevyžádané, nepatřičné a urážlivé jednání, které snižuje důstojnost 

druhých. Na pracovišti je jím například vytváření nepřátelského a ponižujícího prostředí, 

vydírání, urážky, nadávky, zesměšňování, záměrná ignorace, šíření pomluv apod. 

Například starší podřízení nesnesou nového mladšího nadřízeného, tak se mu snaží 

znepříjemnit výkon pracovních povinností, sabotují jím zadané úkoly a jeho práci - v tomto 

případě se může jednat o diskriminaci z důvodu věku. Soustavné obtěžování zaměstnanců 

na stejné nebo nižší pozici nazýváme mobbingem, obtěžování podřízeného nadřízeným se 

označuje bossing. Sexuální obtěžování se vztahuje k jakémukoli nepříjemnému, 

nežádoucímu jednání sexuální povahy - sprosté vtipy a narážky na příslušníky určitého 

pohlaví, osahávání, pohoršování sexuálními návrhy apod. Pronásledování je dlouhodobé, 

soustavné, nepříjemné chování např. z důvodu msty - zaměstnanec podá stížnost řediteli 

firmy na arogantní chování přímého nadřízeného, a ten mu poté začne znesnadňovat 

pracovní výkon, hodnotit jeho práci hůře než u ostatních, snaží se ho donutit k podání 

výpovědi... Pokyn k diskriminaci je obvykle nějaký příkaz nadřízeného podřízenému, aby 

znevýhodňoval určitého člověka nebo skupinu lidí. Například ředitel firmy nařídí 

personalistovi, aby přijímal na pozici asistentek jen mladé atraktivní ženy. V případě 

neuposlechnutí mu hrozí výpovědí. Navádění k diskriminaci znamená přesvědčování 

někoho, aby jiného diskriminoval. Například jeden zaměstnanec přemluví kolegy, aby si 

spolu s ním dělali hrubou legraci se sexuálním podtextem z nové mladé kolegyně.

(Spoustová, 2008, s. 14 až 19)

1.3 Diskriminace v pracovním prostředí

Diskriminaci a rovné zacházení mohou ovlivňovat svým rozhodováním zákonodárci, úřady 

práce, zaměstnavatelé (top manažeři, HR manažeři, personalisté), ale i široká veřejnost, 

krajské úřady, právníci, média... Diskriminovat v pracovním prostředí lze už od samotného 
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počátku - ještě před vznikem pracovního poměru, při získávání nových zaměstnanců -

prostřednictvím diskriminačního znění inzerátů s nabídkou pracovní příležitosti (například 

pokud firma uvádí, že přijme mladého, dravého člověka do dynamického týmu). Další 

diskriminační jednání se může odehrát při výběru zaměstnanců - u telefonického nebo 

osobního pohovoru, když personalista klade uchazeči tzv. „zakázané“ otázky - různé 

dotazy týkající se osobního života a soukromí člověka (například zda se uchazečka 

nechystá v nejbližší době otěhotnět, zda má zajištěnu péči o děti, jestli je uchazeč věřící, 

jakou preferuje politickou stranu apod.). Dále se s diskriminací můžeme setkat při 

nestejnoměrném hodnocení výkonu zaměstnanců (například muž pobírá větší plat než jeho 

kolegyně na stejné pozici) nebo při samotném výkonu práce (například když zaměstnavatel 

nerespektuje zákony při uplatňování rodičovských práv - výpověď zaměstnankyně v 

období těhotenství, neumožní zaměstnanci - muži - odejít na rodičovskou dovolenou atd.). 

Diskriminační jednání se může projevit i v mezilidských vztazích na pracovišti (např. 

sexuální obtěžování, vtipy, ve kterých se degraduje některé z pohlaví)...

Ve výběrovém řízení je třeba dodržovat určité základní principy férového náboru. „Popis 

pozice, včetně inzerce, by měl být psán nediskriminujícím jazykem, který se vyhýbá 

používání charakteristik, které by mohly naznačovat preferenci určitého pohlaví či věku. 

(...) Zaměstnavatelé by měli též přehledně informovat o náležitostech přihlášení do 

výběrového řízení. Komise realizující přijímací pohovor by se měla orientovat v otázkách 

rovných příležitostí s ohledem na kodex zaměstnavatele i platnou legislativu. Pro záznam 

výběrového řízení by měl existovat standardizovaný postup zaručující transparentnost a 

předcházející možným stížnostem.“ (Machovcová, 2008, s. 43) Důležitá je spolupráce 

personalistů s liniovými manažery, aby byla tato pravidla skutečně uplatňována v praxi.

Profesor Vysoké školy ekonomické Robert Holman vysvětluje ve svém článku ve sborníku 

Antidiskriminační zákon ekonomický pohled na diskriminaci na pracovních trzích - kdyby 

majitelé restaurací pouze z důvodu rasových předsudků zaměstnávali na pozice číšníků jen 

bílé jedince, černým číšníkům by se v důsledku nízké poptávky snížily mzdy - v tom 

případě by ovšem restauratéři, kteří předsudky nemají, zaměstnávali černé jedince, aby si 

snížili náklady a zvýšili zisky - vydělávali by více, než restaurace s bílými číšníky a tím by 

je porazili v konkurenčním boji na trhu zboží a služeb. Proto k takovým případům v praxi 
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nedochází, protože diskriminační jednání by se restauratérům nevyplatilo. Pokud by ale 

rasovými předsudky trpěli zákazníci a chodili jen do restaurací s bílými číšníky, majitelé 

by byli nuceni zaměstnávat jen bílé jedince, dokud by mzdy černých neklesly natolik, aby 

malou návštěvnost vyrovnaly. Americký ekonom Gary Backer ve své publikaci Ekonomie 

diskriminace (1957) dospěl k závěru, že zdrojem diskriminace na pracovních trzích nejsou 

zaměstnavatelé, ale spotřebitelé. Stát může legislativními opatřeními donutit 

zaměstnavatele, aby se nedopouštěli diskriminačního jednání, nemůže ale tak snadno 

ovlivnit chování spotřebitelů. V případě genderové diskriminace hraje na pracovních trzích 

roli pohled zaměstnavatelů na riziko, že se jim nevrátí náklady vynaložené do vyškolení 

mladé ženy, protože je zde pravděpodobnost, že mu odejde na mateřskou a rodičovskou 

dovolenou anebo bude mít časté absence na pracovišti z důvodu hlídání nemocných dětí. 

Proto zaměstnavatelé přijímají do svých organizací ženy a osoby jiných etnik či ras za nižší 

mzdy, než mají bílí muži. V případě, že by je stát právním způsobem přiměl poskytovat 

všem na totožné pozici stejnou mzdu, poptávka zaměstnavatelů po ženách a minoritách by 

klesla, a tím by se zvýšila jejich nezaměstnanost. Legislativní nařízení stejných mezd pro 

všechny zaměstnance totožné profese nelze zavést s ohledem na různou nabídku a 

poptávku v lokalitách - například kuchař ve vesnickém penzionu nemůže brát stejnou 

mzdu jako kuchař v pražském hotelu - na vesnici je menší poptávka po těchto službách než 

v hlavním městě, a tedy i nižší zisky. (Holman Robert in: Čurdová a spol., 2006, s. 21 a 22)

Organizace by měly nabízet stejné příležitosti pro všechny - to lze ovlivnit pomocí 

personální politiky, která zahrnuje přístup k řízení a způsob jednání s lidmi, definuje 

filozofii a hodnoty organizace. Armstrong vedle celkové personální politiky popisuje i její 

specifické druhy, například politiku stejných příležitostí (antidiskriminační politiku). 

„Politika stejných příležitostí by měla vyjadřovat odhodlání organizace poskytovat stejné 

příležitosti všem, bez ohledu na pohlaví, rasu, vyznání, změněnou pracovní schopnost, věk 

nebo rodinný stav. Tato politika by se také měla zabývat tím, do jaké míry organizace chce 

učinit „pozitivní kroky“ (tzv. pozitivní diskriminaci) k odčinění nevyváženosti ve struktuře 

pracovníků podle pohlaví nebo rasy nebo podle úrovně přípravy na povolání a získaných 

dovedností.“ (Armstrong, 2007, s. 143) Firma by měla zajistit, aby se principy stejných 

příležitostí uplatňovaly zejména v postupech při získávání a výběru zaměstnanců, jejich 

rozvoji a vzdělávání, při povýšení, a aby byli znevýhodnění zaměstnanci povzbuzováni k 
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dosažení stejných příležitostí. Britský Chartered Institute of Personnel and Development 

zformuloval několik kroků, podle kterých by se mělo postupovat při realizaci politiky 

stejných příležitostí. Při získávání pracovníků zpracovat popis pracovního místa bez 

ohledu na věk, pohlaví, rasu nebo etnikum a dát si na to pozor i při tvorbě a zveřejnění 

inzerátů. Pro výběr pracovníků je třeba vyškolit všechny osoby, které provádí pohovory s 

uchazeči, aby se neptali na diskriminující otázky - informace, které by mohly mít negativní 

dopad na pracovní výkon jedince je třeba prodiskutovat bez jakýchkoli předsudků. V 

oblasti vzdělávání zajistit stejné příležitosti mužů a žen pro účast na rozvojových 

programech a zařazovat do nich nové pracovníky, nediskriminovat ženy ani etnika. V 

případě povyšování je nutné stanovit postupy hodnocení a výběru bez předpojatosti k 

nějaké skupině pracovníků. (tamtéž, s. 702 až 703)

Dalším důležitým pojmem je politika řízení rozmanitosti (hospodaření s rozmanitostí) - její 

podstata spočívá v tom, že lze dosáhnout větší výkonnosti a efektivnosti práce při 

správném řízení rozdílnosti pracovníků (diversity management) a využití jejich talentu. K 

tomu je třeba uznávat a respektovat kulturní a individuální rozdíly na pracovišti a ocenit 

různé vlastnosti a kvality, které pracovníci vkládají do své práce, zaměřit se více na rozdíly 

individuální, než skupinové. (Armstrong, 2007, s. 144) V případě etnických menšin 

Armstrong doporučuje provádět podrobnou analýzu pracovní síly v organizaci i v 

porovnání s lokálním trhem práce, aby se dalo zjistit, zda se příslušníci etnických menšin 

ucházejí o pracovní místa v organizaci a jsou na ně přijímáni, zda nejsou nedostatečně 

nebo naopak nadměrně zastoupeni mezi kvalifikovanými a řídícími pracovníky a zda 

nejsou koncentrováni jen v určitých úrovních či odděleních organizace. Je důležité 

sledovat proces získávání a výběru pracovníků, aby se v něm neuplatňovaly některé 

předsudky nebo diskriminační jednání, a podíl pracovníků etnických menšin při 

propouštění z organizace. Regulovat v podniku nedostatečně zastoupené skupiny lze

volbou správně zacílené inzerce, spolupracovat s úřady práce v místech, kde se tyto 

skupiny často vyskytují, vybírat a získávat tyto skupiny ze škol, případně vzdělávat za 

účelem povýšení nebo zvyšovat kvalifikaci pracovníkům různých etnik, kteří mají 

potenciál, ale postrádají požadovanou odbornost. Dále lze v provádění politiky řízení 

rozmanitosti uplatnit určitá aktivní opatření, například poskytovat stejné zaměstnanecké 

výhody pracovníkům na plný i částečný úvazek, poskytovat volno na péči o závislé osoby 
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na pracovnících nad limit stanovený zákonem, vybavit pracoviště pomůckami pro 

handicapované (bezbariérový přístup, klávesnice se slepeckým písmem apod.), vzdělávat 

školitele v oblasti antidiskriminační politiky, vyloučit věková kritéria při výběru 

pracovníků, vyjít vstříc v oblasti péče o děti. (tamtéž, s. 703 až 705) 

Řízení diverzity je se kladně projevuje ve výsledcích práce v týmu. „Týmy vykazují větší 

inovativnost a kvalitu, pracují-li v nich v rovném zastoupení muži, ženy, starší, mladí, lidé 

různé etnické příslušnosti atd. (...) Rovné příležitosti žen a mužů jsou jakýmsi pilířem v 

programech diverzity také asi proto, že ženy tvoří mezi znevýhodněnými tak početnou 

skupinu.“ (Wichterlová, 2008, s. 26) Konkrétní výhody různorodosti spočívají především v 

odlišném pohledu na řešení problémů. „Výhodou různorodých zaměstnanců je jejich různý 

pracovní styl, životní a profesní zkušenosti a znalosti, sociální prostředí, z něhož pocházejí 

a mnohé další. (...) Právě různorodé týmy mají daleko větší potenciál dosáhnout skvělých 

výsledků, protože kombinace různých zkušeností, postojů a způsobů myšlení s sebou 

přináší i komplexnější řešení. (...) Větší diverzita v týmu umožňuje kombinovat různé 

mentální a sociální modely, což vždy znamená kombinaci i mnohdy rozdílných úhlů 

pohledu na řešené úkoly či problémy.“ (Kolářová, 2008, s. 6)

Specifickým druhem personální politiky je i politika zaměřená na věk a zaměstnávání lidí -

Armstrong vychází z předpokladu, že věk je špatným faktorem při předpovídání 

pracovního výkonu, protože spojovat fyzickou a duševní schopnost s věkem je zavádějící a 

většina lidí ve vyšším věku žije aktivním a zdravým životem. Politika zaměřená na věk se 

týká zejména oblasti přijímání, vzdělávání a povyšování zaměstnanců vyššího věku. 

(Armstrong, 2007, s. 144) K nerovnému zacházení z důvodu věku také Armstrog zmiňuje 

případ Velké Británie, kde zákon proti diskriminaci pohlaví (Sex Discrimination Act) 

zakazuje zaměstnavateli, aby požadoval po ženách odchod do důchodu v dřívějším věku 

než muži. Evropský soudní dvůr rozhodl, že je nezákonné rozlišovat v právu na starobní 

důchod mezi muži a ženami. (tamtéž, s. 597)

1.4 Možnosti obrany proti diskriminaci

Oběť diskriminujícího jednání má možnost bránit se několika způsoby - od důrazné slovní 

či písemné výzvy k okamžitému ukončení tohoto jednání, přes stížnosti nadřízeným, 
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případně na úřad práce (místní příslušnost je zpravidla v oblasti, kde je zaměstnávání 

vykonáváno), až po postup soudní cestou. Inspektoráty práce kontrolují mimo jiné, zda 

nedošlo na pracovištích k porušení zákazu diskriminace, pravidel pro rovné zacházení, 

neposkytnutí stejné mzdy za stejnou práci či porušení práv na ochranu těhotných 

zaměstnankyň nebo zaměstnanců a zaměstnankyň pečujících o děti či bezmocné rodinné 

příslušníky. Při podání písemného nebo ústního podnětu do protokolu k prošetření úřadem 

práce je zadavatel tohoto podnětu oprávněn být informován o výsledcích šetření. Úřad 

může v případě prokázání diskriminujícího jednání nebo nezajištění rovného zacházení 

(tedy přestupku) udělit zaměstnavateli pokutu ve výši až jeden milion korun. Nemůže ale 

zaměstnavateli přikázat finanční náhradu újmy poškozenému - toto může nařídit jen soud. 

V případě soudního řešení sporu může soud nařídit odstranění následků či poskytnutí 

přiměřeného zadostiučinění (například veřejná omluva nebo finanční odškodnění). Není 

třeba se obávat žaloby - důkazy o diskriminaci (textové zprávy, emaily, svědectví jiné 

osoby...) se často neprokazují snadno, ale dle občanského soudního řádu je zaměstnavatel 

tím, kdo musí prokazovat, že se diskriminujícího jednání nedopustil - skutečnosti o tom, že 

byl zaměstnanec (či uchazeč o zaměstnání) přímo či nepřímo diskriminován, bere soud 

jako prokázané, pokud během soudního řízení nevyšel najevo opak. Náklady za soudní 

řízení hradí ten účastník, který vyšel ze sporu neúspěšně - v případě, že by byla náhrada 

nákladů pro neúspěšného účastníka příliš tvrdá (například pro zaměstnance s průměrným 

nebo podprůměrným platem, kterému se nepodaří obhájit tvrzení, že byl diskriminován), 

může soud z vážných důvodů tyto náklady účastníkovi odpustit nebo snížit. Není to ale 

běžnou praxí, proto to v odůvodněných případech může účastník soudu sám navrhnout ke 

zvážení. Vážné případy diskriminace mohou splňovat i skutkovou podstatu trestného činu 

(například pronásledování, vydírání, pokus o znásilnění, ale i pomluva). (Spoustová, 2008, 

s. 73 až 82)

Pokud má oběť diskriminace obavy nebo nějaké nejasnosti např. v právní oblasti, může se 

obrátit na řadu občanských poraden zaměřených na diskriminaci mimo jiné i na trhu práce. 

Některé z nich poskytují i bezplatné poradenské telefonní linky či poradenství online -

například právní poradna projektu Půl na půl (EU EQUAL, poradna pro rovné příležitosti 

žen a mužů), která působila v rozmezí let 2005 - 2008 po celém území Evropské unie, 

snažila se vyvíjet a prosazovat nástroje na podporu znevýhodněných skupin, což jsou ženy 
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(zejména matky nebo potencionální matky ve věku zhruba 24 až 35 let), muži - otcové 

(případně i čerpající rodičovskou dovolenou), cizinci, etnické menšiny, absolventi škol, 

dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkým vzděláním, starší lidé (cca nad 50 let), 

zdravotně handicapovaní apod. (tamtéž, s. 95) Vážné případy mohou být směřovány i na 

Veřejného ochránce práv (ombudsmana) - tím je od září 2010 JUDr. Pavel Varvařovský. 

Kancelář Veřejného ochránce práv má sídlo v Brně.

Britský tisk zveřejnil článek z praxe, kde jistá advokátní kancelář propustila zaměstnance 

ve věku 65 let. Ten na firmu podal žalobu z důvodu diskriminace z hlediska věku. Soudce 

žalobu zamítl, ale nařídil firmě prokázat, že má vážný důvod propustit člověka v 

důchodovém věku. „Pokud je nějaký argument, že je potřeba vyměnit starší vedoucí 

pracovníky, aby si firma udržela ty mladé, musí zaměstnavatel prokázat, že má problém v 

oblasti náboru a s udržením mladých lidí ve firmě a že určitý věk odchodu do důchodu je 

vhodné řešení tohoto problému.“ (Age discrimination ruling allows employers to set 

retirement dates, 2012) Zaměstnavatel může uplatnit postupy, kterými lze předejít 

diskriminaci a následným soudním sporům - většinou totiž tyto spory vyhrají oběti a pro 

zaměstnavatele jsou soudní výlohy zbytečným nákladem navíc. „Měl by vytvářet pro 

zaměstnance firemní kulturu a pracovní prostředí, které podporuje rozmanitost a odrazuje 

zaměstnance od diskriminačního jednání pomocí přísných opatření s cílem tomuto jednání 

předejít a v případě výskytu ho řešit. (...) Pokud zaměstnavatel prokáže, že tato preventivní 

opatření uplatňuje, mohlo by mu to pomoci v případě, že by došlo k nějakému soudnímu 

sporu.“ (Prevent Employment Discrimination and Lawsuits, 2012)

Shrnutí první kapitoly

První kapitola vysvětluje důležité základní pojmy - diskriminace, stereotyp, sebeatribuce a 

předsudek. Dále popisuje, jak se postoje a předsudky dají měřit - k explicitnímu měření se 

využívají obecné a speciální škály (např. lickertovské), k implicitní měření tzv. priming 

(připravenost k použití). Jsou zde obsaženy druhy diskriminace tak, jak je specifikuje 

Evropská unie v oblasti antidiskriminačního práva - přímá a nepřímá diskriminace, 

obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn a navádění k diskriminaci. 

Kapitola podrobně rozebírá možné způsoby diskriminace v pracovním prostředí a 

jednotlivých personálních činnostech, a popisuje jednotlivé druhy personálních politik v 
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organizacích, které se uplatňují v souvislosti s rovnými příležitostmi podle Armstronga -

politika stejných příležitostí (antidiskriminační politika), politika řízení rozmanitosti 

(hospodaření s rozmanitostí) a politika zaměřená na věk a zaměstnávání lidí. V poslední 

podkapitole jsou navrženy možnosti obrany proti diskriminaci a instituce, na které se 

mohou oběti se svými stížnostmi obrátit (nadřízení, vedení firmy, úřady práce, inspektorát 

práce, občanské poradny, soudy, kancelář Veřejného ochránce lidských práv -

ombudsmana Pavla Varvařovského).
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2 Diskriminace z důvodu věku

2.1 Ageismus

Poprvé byl pojem ageismus zaznamenán v USA na konci 60. let 20. století v souvislosti se 

sociálně-politickou praxí, konkrétně během diskuze o bytové politice v roce 1968 - první 

jej použil ředitel amerického Národního institutu pro stárnutí (tehdy předseda Poradního 

sboru pro stárnutí distriktu Columbia) Robert N. Butler. Vysvětloval ho jako proces 

stereotypizování a diskriminace lidí z důvodu jejich stáří - staří lidé jsou považováni za 

senilní, staromódní v myšlení, chování, morálce a dovednostech. Pojem ageismus může 

být považován za nadřazený pojem nad diskriminací - na základě sociálního procesu 

ageismu, tedy na základě negativních předsudků o lidech vyššího chronologického věku, 

dochází v důsledku k diskriminačnímu jednání. (Vidovićová, 2008, s. 111 a 113) „U nás 

se tento fenomén poprvé objevuje v díle P. Říčana v roce 1990 ...“ (Farková, 2009, s. 101) 

Jak popisuje Tamara Tošnerová z Ambulance pro poruchy paměti FNKV 3. LF UK, 

„Ageismus - diskriminace stáří bere v úvahu privilegia mládí, zřídka dostupné ve stáří, což 

znamená, že mladí lidé mohou chybovat či být pomalí bez nálepky nemohoucí či senilní, 

mohou zapomenout jméno nebo adresu bez toho, že by se s nimi jednalo blahosklonně, 

mohou být popudliví nebo nepříjemní bez toho, že by byli nazýváni podivínskými nebo 

potrhlými. Mladý muž může zobrazovat a sdělovat své sexuální pocity, citový stav na 

veřejnosti, aniž by byl nazván oplzlým dědkem. Mladí lidé mohou sdělovat příznaky nemocí 

a zaujmou vážněji, spíše než staří lidé (...) Předpokládá se, že staří lidé nekradou, neloupí, 

nehrají hazardní hry, nezneužívají psychoaktivní látky apod.“ (MPSV, 2006, s. 96)

Ageismus se projevuje různými způsoby - mýty a předsudky, stereotypy, opovržením, 

ignorací, vyhýbáním se kontaktu, diskriminujícím jednáním v zaměstnání, vtipy, kresbami, 

ironickými narážkami v médiích (např. v reklamách). Stereotypy vyjadřují hodnoty, názory 

a postoje, které si lidé vytváří většinou převzetím v průběhu socializace z výchovy v 

rodině, školního prostředí, od vrstevníků a okolí, z médií, apod., v kombinaci s vlastním 

očekáváním. Z hlediska prostředí můžeme rozlišovat tři roviny ageismu - mikrosociální (na 

úrovni jednotlivců), mezosociální (na úrovni institucí a sociálních skupin - např. 

zaměstnavatelé, zdravotnická zařízení...) a makrosociální (stát a jeho politiky, legislativa). 
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Mladší lidé vnímají starší jako od sebe odlišné, přestože stárnutí je biologicky podmíněný 

proces, který probíhá přirozeně u každého jedince, bez možnosti tento stav nějak ovlivnit 

či zvrátit. Z diskriminujícího se tedy postupem času může stát sám diskriminovaný. 

Projevy ageismu nemusí ale nutně směřovat jen od mladších ke starým, tento jev se může 

vyskytovat i opačně a nemusí se jednat pouze o negativní diskriminaci, můžeme se setkat i 

s diskriminací pozitivní - senioři jsou považováni za znevýhodněnou skupinu, bezmocné 

oběti, a před mladšími ochraňováni a opečováváni, aby se předešlo nějakému 

potencionálnímu diskriminačnímu jednání. Kalish tento stav označuje jako „nový 

ageismus“. (Vidovićová, 2008, s. 111 až 113, s. 117 a s. 122) „Diskriminace z důvodu věku 

může být spojena buď s předsudky o období staršího věku jako období tělesného i 

duševního chátrání a neproduktivity, nebo s reálnými charakteristikami stáří, které jsou 

prostě dány skutečností, že čas, a tedy ani věk, nelze vrátit zpět.“ (Boučková, 2009, s.148)

2.1.1 Zdroje ageismu

Zdroje ageismu mohou být různé. Palmore je rozděluje do tří skupin - na individuální 

(subjektivně-psychologické), kulturní a sociální. Individuálním zdrojem může být 

například strach ze smrti a stárnutí jakožto všestranné degenerace. Diskriminujícími bývají 

také agresivní či autoritářské osoby, které negativním smýšlením a jednáním vůči seniorům 

kompenzují své vlastní nejistoty. Dalším zdrojem ageismu můžou být autostereotypy - tím, 

že se starší lidé setkávají s negativními reakcemi k pokročilejšímu věku prezentované často 

v médiích, mohou pociťovat velké obavy a úzkost, postupně se s těmito stereotypy 

ztotožnit a sami vnímat své stáří jako něco negativního. To se pak projeví i v chování 

seniorů, čímž ještě více potvrdí domněnky okolí. Za kulturní zdroje ageismu můžeme 

považovat interpretaci seniorů v médiích, jazyk (hanlivá označení seniorů), umění apod. 

Mezi sociální zdroje ageismu se řadí demografie (růst počtu i podílu seniorů v populaci), 

věkové a strukturní nesoulady (stát dosud nepředstavil uspokojivou důchodovou reformu) 

či generační konflikty, generační rivalita (tu mohou podněcovat například média). Za další 

sociální zdroj je považována věková segregace, tedy vyloučení seniorů od zbytku 

společnosti vlivem například odcizení, odlišného života mladší a starší generace, kdy už 

není běžné mezigenerační bydlení ve větších rodinných domech, a tím i lepší pochopení 

generací navzájem mezi sebou. Také může být způsobena stěhováním starých lidí do 
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domovů pro seniory, které jsou často umístěny v přírodě, tedy v okrajových částech měst 

nebo vesnic, čímž mohou být senioři částečně izolováni. (Vidovićová, 2008, s. 120 až 132)

Lidé mají různé názory na to, co je v souvislosti s úlevami poskytovanými lidem v určitém 

věku ještě spravedlivé, a co je diskriminační vůči ostatním. Jde o daňová zvýhodnění, 

sociální dávky či možnost využití různých slev pro studenty a důchodce (na dopravu, 

knihy, kulturní akce - kina, divadla, výstavy, muzea, výhodné akce v některých 

restauracích...), nároky na speciální zdravotní vyšetření plně hrazené pojišťovnou po 

dosažení určitého věku, odlišný odchod mužů a žen do důchodu, poskytování hypoték 

lidem ve vyšším věku apod. (tamtéž, s. 151 a 152) 

Někteří lidé se mohou cítit znevýhodněni, ale je nutné brát v úvahu určité biologické a 

ekonomické danosti - každý věk má své specifické potřeby a mohou vznikat různé bariéry, 

které někoho znevýhodňují nebo omezují. Každý člověk by měl mít možnost volby, zda po 

dosažení daného věku odejde do důchodu nebo zůstane nadále v zaměstnání - ne vždy mu 

to ale umožní zdravotní stav nebo zaměstnavatel. V prostředí pracovního trhu bývají lidmi 

často vnímány sporné otázky zaměstnávání nebo propouštění lidí ve věku kolem 50 let, 

hodnocení a odměňování dle odpracovaných let v praxi. Nebylo zatím prokázáno, zda 

projevy ageismu v současné době ve společnosti vzrostly, ale je možné, že lidé jsou vůči 

těmto projevům citlivější (obecně to může působit i širší informovanost prostřednictvím 

médií, takže se o problému více ví).

2.1.2 Projevy ageismu

Ageismus může mít různé podoby - od zdánlivě mírných forem jako jsou žertovná 

přáníčka k narozeninám, která si dělají legraci z věku oslavence, různé vtipy o stáří a 

starých lidech, přes různé ignorace názorů starých lidí (protože už jim to jasně nemyslí -

stereotyp) a mluvení přehnaně srozumitelně a nahlas, jako na malé dítě (aby to pochopili a 

dobře slyšeli, protože už hůře slyší - stereotyp), výčitky za určité chování, které se pro 

daný věk už „nehodí“ (např. krátké sukně, výraznější barvy oblečení a make-up, cestování 

stopem do zahraničí, adrenalinové sporty, flirtování...), označení za neatraktivní/ho z 

důvodu stáří, konflikty v MHD (při žádostech seniorů o poskytnutí místa k sezení, 

případně „překážení“ v průchodu z důvodu horší pohybové mobility), názory, že by starší 

lidé měli mít omezenou možnost vstupovat do politiky (protože jich začíná být v populaci 
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převaha a mohou tedy významně ovlivňovat dění státu a společnosti) a domněnkami, že si 

staří lidé stále na něco stěžují (přitom toto by se dalo vztahovat spíše k celkovému 

životnímu naladění a přístupu - velmi si v dnešní době stěžuje např. na politiku a poměry 

mladší i střední generace), až po nejhorší a nejvážnější formy omezování a 

znevýhodňování jako urážlivá pojmenování, neposkytnutí hypotéky nebo půjčky z důvodu 

věku, hrubější nebo troufalé zacházení, v horším případě i loupež či podvod (protože starý 

člověk je už hloupý, důvěřivý a slabý, nemůže se příliš bránit - stereotyp - ne každý takový 

musí nutně být, pokud je v dobrém fyzickém i duševním stavu), upřednostnění mladšího 

člověka před starým při transplantaci nebo např. po vážném úrazu při nehodě (někdy může 

mít zdravotnický personál velké morální a etické dilema), odmítnutí provést náročnou či 

drahou léčbu v pokročilém věku apod. (Vidovićová, 2008, s. 157, 167 a 173)

V zaměstnání se ageismus (resp. diskriminace z důvodu věku) může projevit u starších lidí 

nebo čerstvých absolventů bez dlouholeté praxe při získávání a výběru - diskriminujícím 

inzerátem, nepozváním na pohovor či nepřijetím do pracovního poměru, nepovýšením v 

zaměstnání z důvodu vyššího nebo naopak příliš nízkého věku, odlišným hodnocením 

výkonu a odměňováním (včetně zaměstnaneckých výhod), přidělováním odlišné práce, v 

rozmisťování pracovních sil, plánování kariéry či vzdělávání (mohou být upřednostňování 

mladší a perspektivnější), neshodami v týmu z důvodu věkových rozdílů, propouštěním 

lidí důchodového věku apod. Takovéto diskriminaci se snaží stát zabránit legislativně - v 

zákoníku práce nebo zákonu o zaměstnanosti a různých vyhláškách - zaměstnavatelé se 

přesto někdy diskriminačního jednání dopouští, ovšem skrytě, takže je obtížné to dokázat 

(např. do inzerátu s poptávkou po pracovní síle je firma prezentována jako mladý a 

dynamický kolektiv, popisuje fyzickou či duševní náročnost práce, a tím se snaží starší 

osoby odradit). 

V průzkumu z roku 2005 se Vidovićová detailněji zabývala otázkou věku na trhu práce z 

různých pohledů. Nadpoloviční většina respondentů (64%) věří, že v oblasti zaměstnání 

záleží na věku. Během sledovaných let 2003 - 2007 se tento stav příliš nezměnil. O něco 

více tuto skutečnost pociťují ženy. Jedním z nejrozšířenějších stereotypů na trhu práce je 

považování starších pracovníků za nevýkonné. S tvrzením, že „starší by měli uvolňovat svá 

místa mladším, protože ti jsou výkonnější a schopnější“, souhlasilo v roce 2003 40% 
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respondentů ve věku od 18 do 80 let a v roce 2007 47% lidí stejného věku. V České 

republice není výrazný problém s masovým propouštěním starších lidí, ale je velmi obtížné

najít zaměstnání nové, pokud lidé ve věku kolem 50 let o stávající zaměstnání přijdou. Čím 

více se věkově blíží k důchodu, tím obtížnější bývá práci nalézt. (Vidovićová, 2008, s. 167 

až 169)

V úvodním slovu Pavla Bradíka, hejtmana Královehradeckého kraje, na konferenci MPSV 

zaznělo, že „v 60. letech minulého století byl mezi mladými lidmi rozšířen tento slogan: 

„Nevěřte nikomu, komu je nad třicet“. Návrat k 60. letům se v naší společnosti nosí. 

Mýtus, že mladí lidé jsou cennější a chytřejší je bohužel krédem i dnešní doby. Stačí se 

podívat na televizní reklamy plné symbolů krásných a vitálních mužů a žen bez jediné 

vrásky a nebo se pokusit získat práci, pokud je vám více než 40 let. (...) Není pochyb, že 

každý lidský věk má své přednosti i nedostatky. Mladí mívají více dynamiky než ti starší. 

Na druhé straně jim chybí zkušenost, často méně vytrvalosti, často i méně charakteru. 

Společnost, která rezignuje na generační pestrost, na soužití a spolupráci lidí různých 

věkových kategorií se chová přinejmenším krátkozrace. A už vůbec není možné připustit, 

aby se s příslušníky starší generace jednalo jako by to byla nějaká zvláštní nepříjemná 

rasa. Někdy k tomu stačí velice málo, jen pár necitlivých slov. Ostatně je přece velký rozdíl 

mezi slovem důchodce a senior. (...) Těm, kteří trvají na předsudcích o starých lidech jako 

méněcenné skupině stojí za to připomenout, že všichni tito staří lidé dokázali přežít.“

(MPSV, 2006, s. 10) 

Zaměstnavatelům může připadat neperspektivní zaměstnat člověka jen na pár let, než 

odejde do důchodu. Navíc bývají starší lidé vlivem zažitých stereotypů považováni za 

nevýkonné, hůře se učí, a tedy by mohli být finančně pro zaměstnavatele nevýhodní. Starší 

zaměstnanci ale mohou mít oproti svým mladším kolegům i několik výhod - už 

neodkládají nic na dobu, kdy budou lepší podmínky, ale chtějí ze sebe vydat nyní to 

nejlepší, co v nich je, většinou neztrácí svůj drahocenný čas malichernými spory s kolegy, 

mají nadhled, široké pracovní i životní zkušenosti, bývají vyrovnanější, trpěliví, vytrvalí, 

rozvážnější, nejednají bez rozmyslu, mívají lepší sebekontrolu v chování a projevování 

emocí, neženou se už tolik za povýšením, potřebou moci, penězi a bohatstvím, více si váží 

svého zdraví, tak se často snaží o prevenci, atd. Uvědomují si racionálně svou životní 
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pozici, úspěchy, výhledy do budoucna, ale i chyby a případná omezení. Schopnost učit se 

neztrácejí, jen se zpomaluje tempo - potřebují k učení delší čas, a při vzdělávání v podniku 

i úměrně k věku vhodnější podmínky s odstraněním bariér např. při omezených 

smyslových schopnostech (horší zrak nebo sluch), dostatek motivace (nepotřebují se učit 

úplně nové, oborově vzdálenější věci, ale je třeba aktualizovat jejich znalosti v daném 

oboru). 

2.2 Stárnutí a stáří

V souvislostí se stárnutím a stářím se v některých publikacích vyskytuje pojem 

demografická panika, která se šíří napříč populací. „Demografická panika je specifickou 

oblastí věkové ideologie, protože na symbolické úrovni vytváří překážky pro 

plnohodnotnou participaci občanů na veřejném životě kvůli jejich chronologickému věku, a 

představuje bariéry pro prosazení jejich zájmů v tvorbě politik a při (re)distribuci 

veřejných prostředků. (...) Pojem demografická panika (resp. panika z demografie) je 

odvozen z teorie mediálních studií a Cohenova [1980] pojmu morální panika, který 

odkazuje k označování vybraných skupin, osob nebo podmínek jako hrozby pro 

společenské hodnoty a zájmy. (...) Rétorika demografické paniky typicky hovoří o 

„nevyhnutelném“ zbrzdění či přímo zastavení ekonomického i sociálního vývoje a 

„automatickém“ zchudnutí všech stárnoucích společností pouze na základě jejich  

populačního stárnutí.“ Vidovićová, 2008, s. 26 a 27) Ti, kteří šíří tuto demografickou 

paniku často hovoří o tom, že v populaci je již příliš mnoho starých lidí, které si současná 

společnost nemůže dovolit - typická jsou tvrzení o platební neschopnosti důchodových, 

zdravotních a pečovatelských systémů, vysokých daních a mezigeneračních konfliktech. 

Nejvíce se demografická panika šíří prostřednictvím médií, která (re)konstruují realitu dle 

veřejných či politických zájmů. To se projevuje ve výběru témat, použitím 

melodramatických slov a senzačních titulků článků. (tamtéž, s. 28) 

Dalo by se říci, že demografická panika šíří obavy, že při současném stárnutí populace 

bude příliš mnoho obyvatel v důchodu, což bude velký problém pro státní rozpočet, 

zdravotní a pečovatelské systémy a pracující mladší generace, kterým se budou odvádět z 

mezd stále se zvyšující daně. Tisk a internet poměrně často zveřejňuje články, které ještě 

podněcují mezigenerační spory šířením informací o zvýhodnění jedné generace na úkor 
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druhé. Uvedená data bývají často záměrně přeháněna, málo článků se opírá o skutečné 

demografické výzkumy. Tento stav může způsobovat mezigenerační napětí. Přesto mohou 

být některé dopady i kladné - demografická panika a obavy z následné krize ve státním 

rozpočtu mohou dát podnět k intenzivnějšímu provádění výzkumů a analýz v této oblasti, 

mohou poukázat na nevhodné hospodaření státu a přimět vládu hledat přebytečné zdroje v 

jiných, méně potřebných resortech. Dále tento stav může dát podnět odborníky ke snaze 

nalézt řešení převážně negativního pohledu zaměstnavatelů na starší zaměstnance a jejich 

propouštění v období dosažení důchodového věku. Snaha udržet seniorní zaměstnance v

pracovním procesu co nejdéle (s ohledem na jejich zdravotní stav a specifické potřeby), by 

mohla alespoň částečně vyřešit nedostatek zdrojů státu na financování penzí. 

„Stárnutí je základním biologickým procesem započatým, jak nám říkají biologové, již v 

okamžiku oplodnění vajíčka spermií, nejpozději okamžikem zrození. (...) Vše, co jednou 

vznikne, přestává být v určitém bodě novým a stává se starým. Pokud je tento proces 

vnímán hodnotícím způsobem jako změna kvality, stává se otázkou pro teorii ageismu“

(Vidovićová, 2008, s. 10 a 11) Společnost strukturuje lidi do kategorií podle věku (děti, 

„náctiletí“, dospělí, senioři). Tyto kategorie využívá jako organizační prvek sociálních 

vztahů - v současné době je to potřebné například pro tvorbu sociální politiky. Řeší se 

problémy vztahující se k těmto specifickým skupinám, vytváří se programy a rozdělují 

zdroje. Dělení lidí do věkových skupin se využívá i v oblasti obchodu a marketingu pro 

zjištění cílové skupiny zákazníků a na základě jejich potřeb firmy směřují své další 

aktivity. Na základě věku se lidé účastní různých stupňů vzdělávacího systému a dělí se do 

vrstevnických zájmových skupin. (tamtéž, s. 13)

V  předindustriálních společnostech byly běžné mnohačetné rodiny, kde nebyly striktně 

oddělené generace. Věk byl považován spíše za biologický než sociální faktor. Stáří se 

určovalo podle vzhledu a úbytku schopností a staří lidé byli respektováni už pro samotný 

fakt přežití. Po průmyslové revoluci  se změnilo uspořádání sociálních vazeb a 

společenského klimatu. Došlo k velkým pokrokům ve vědě a medicíně, zlepšení životních 

podmínek, a tím ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, lidé se dožívají vyššího věku. 

Smrt začala být považována za přirozenou až ve vysokém věku jedince. (Vidovićová, 

2008, s. 19) 
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Po průmyslové revoluci docházelo také k postupnému stěhování obyvatelstva z venkova 

do měst - mladší generace především z důvodu lepšího pracovního uplatnění ve městech, 

více možností, jak trávit volný čas (např. v oblasti kultury - divadla, galerie, knihovny...),

větší dostupnosti obchodů, škol a lékařských zařízení v nejbližším okolí bydliště, snadné 

dopravy hromadnými prostředky po městě apod. Města nejsou příliš vhodná pro 

mezigenerační bydlení, jak bývalo běžné na venkově, kde v jednom obydlí žily společně tři 

rodinné generace, které o sebe mohly navzájem pečovat a spolupracovat. To může být 

jedním z důvodů odcizení jednotlivých generací mezi sebou. Skutečnost postupného 

stárnutí populace je v moderních zemích způsobena na jedné straně prodlužováním života 

člověka vlivem odlišného životního stylu oproti dřívější době, lepší lékařskou péčí (včetně 

řady očkování a tím vymizení mnoha dříve neléčitelných chorob) a její dostupností, 

osvětou apod., a na straně druhé nepříliš příznivými ekonomickými podmínkami pro 

rození dětí, zakládání vícečlenných rodin. Dříve bylo stáří mladší generací respektováno 

jako určitý symbol moudrosti. V moderní době, kdy technický vývoj i jiné pokroky jdou 

velikou rychlostí kupředu, role mladších a starších lidí se poněkud obrací - dnes mladší 

generace může poučovat starší - zejména díky schopnosti využívat produkty moderních 

technologií, jako např. práce s mobilními telefony, počítači, internetem...

„Stále se zvyšující důraz na věk a jeho „všudypřítomnost“ ve společnosti má i své 

nezamýšlené důsledky. jedním z nejvýraznějších je popření věku (angl. age denial) 

[Palmore 2005]. Palmore [2005] tvrdí, že v důsledku masového rozšíření věkového 

popření se dokonce stalo neslušným se lidi zeptat na jejich věk. Popření věku může nabývat 

celé řady forem. V interpersonálních vztazích se může jednat o zatajování, upravování či 

lhaní o skutečném věku nebo vytváření alternativních věkových identit. Do tohoto výčtu 

patří i proaktivní jednání vedené snahou zastřít nastupující biologické změny (tzv. anti-

ageing, Botoxový průmysl, hledání elixíru mládí) a symbolické akty, jako je odmítání 

různých „nálepek“ stáří. Snaha „dělat se mladším“, ať už věkem, vzhledem či jiným 

způsobem, není ale nutně motivována snahou zříci se chronologického věku. Spíše se jedná 

o odmítnutí konotací daného věku ve chvíli, kdy jeho matematická hodnota přesáhne 

určitou sociálně definovanou hranici. Odmítání stáří je nezřídka odmítnutím negativních 

věkových stereotypů vázaných na tuto kategorii.“ (Vidovićová, 2008, s. 57) Populace by se 

neměla kategorizovat a škatulkovat podle věku. Sociální gerontologové diskutují o tom, 
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zda je výhodné či nevýhodné přiřadit člověku jakousi bezvěkost. Bytheway vidí jako cíl 

ideje bezvěkosti propagaci antiageistického, relativistického slovníku - starší lidé, ne staří 

lidé, pozdější život a vyšší věk místo stáří. (tamtéž, s. 58 a 59)

Vidovićová (s přispěním Matasové) z Fakulty sociálních studií MU v Brně uvedla, že 

demografický a statistický úzus označuje jako starší osoby ve věku od 65 let, o několik let 

dříve to byl věk od 60 let. Za starší zaměstnance jsou považováni lidé nad 50 let - takto je 

definuje Zákon o zaměstnanosti (435/2004, § 33, pís. f). V některých nových oborech je 

ale za věkovou hranici považován věk už od 40 nebo dokonce 35 let. (MPSV, 2006, s. 112) 

Zmínila i pojem aktivní stárnutí - OECD ho vysvětluje jako schopnost lidí s rostoucím 

věkem vést produktivní život ve společnosti i ekonomice. Největšími bariérami aktivního 

stárnutí na pracovním trhu je ageismus a stereotypizace pojmu senior, vysoká 

nezaměstnanost starších osob, nedostatečné celoživotní vzdělávání a neflexibilní odchod 

do důchodu. Naopak příležitostí by mohl být potenciál starších pracovníků a podpora 

celoživotního vzdělávání. Jako řešení byla experty navrhována motivace zaměstnavatelů 

ve formě daňových úlev, slevy na pojistném, podpora rekvalifikací a zkrácených 

pracovních úvazků, využití starších zaměstnanců v poradenství nebo dobrovolnických 

činnostech apod. (tamtéž, s. 124 a 125)

Za účelem zvyšování klíčových dovedností starší věkové skupiny obyvatel, které jsou 

potřebné ke zvýšení jejich atraktivity na trhu práce, a v rámci uplatňování principu rovných 

příležitostí v přístupu k informačním technologiím, probíhá od února 2003 Národní 

program počítačové gramotnosti. „V roce 2004 byla nejpočetněji zastoupena věková 

katgorie 50-59 let, ženy přitom tvořily 68% všech účastníků.“ (MPSV, 2006, s. 7) Možnost 

naučit se zacházet s informačními technologiemi nabízí seniorům i sdružení Život 90.

Ministerstvo práce a sociálních věcí realizovalo v rámci plnění Národního programu 

přípravy na stárnutí pro období v letech 2003 - 2007 (který Česká republika přijala v 

souvislosti se stárnutím populace) konferenci, která byla zaměřena na postavení a 

diskriminaci seniorů v České republice. Zmíněný Národní program vychází z hodnot a 

etických postojů formulovaných v dokumentech OSN. Jsou to mimo jiné respektování 

jedinečnosti každého člověka, mezigenerační soudržnost a solidarita. „Dokumenty OSN 

byly přijaty v souvislosti s globálním stárnutím populace, tj. nárůstem počtu a podílu 
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seniorů v populaci, ke kterému dochází v důsledku poklesu úmrtnosti a porodnosti. Pokles 

úmrtnosti a prodloužení pravděpodobné délky dožití je přitom považován za indikátor 

rozvoje a vyspělosti společnosti a úspěšné zdravotní politiky a je jevem žádoucím. Podle 

demografických prognóz bude úmrtnost i nadále klesat a podíl a počet seniorů ve 

společnosti se bude zvyšovat.“ (MPSV, 2006, s. 5 a 6) Miroslava Mašková z Centra pro 

sociální a ekonomické strategie na konferenci MPSV uvedla, že v budoucnu se bude 

stárnutí české populace stále prohlubovat - hranici 65 let tak překročí lidé z početně silných 

válečných a poválečných ročníků. Tento vzestup bude ještě umocněn předpokládaným 

snižováním úmrtnosti. Podíl seniorů tak bude stoupat na úkor snižování podílu lidí v 

produktivním věku - povede to k jejich silnému ekonomickému zatížení a Česká republika 

se tak stane jednou z nejstarších evropských populací. (tamtéž, s. 21 a 25) Pro výzkumy, 

které se vztahují k věku v souvislosti s pracovním prostředí, byl v odborném tisku 

specifikován konkrétní pojem. „Výzkumy pracovních aspektů stárnutí jsou známy jako 

industrial gerontology. Zaměřují se na problémy osob středního věku a starších 

zaměstnanců, které se vztahují k práci, ukončení pracovní kariéry a odchodu do důchodu.“

(Malá, 2004, s. 11)

V odborném tisku pro oblast HR se můžeme setkat s fenoménem nedostatku odborníků na 

trhu práce. Firmy mohou tento problém řešit například vytvářením strategií, jak si udržet a 

případně i nabírat zaměstnance ve věku 50 let a výše, kteří mají velké zkušenosti a know-

how v oboru - navíc si váží možnosti uplatnění i ve vyšším věku, proto jsou ke svému 

zaměstnavateli loajální. Vzhledem ke stárnutí populace a problému finančních zdrojů státu 

na vyplácení starobních důchodů se snaží některé státy poskytovat různá zvýhodnění 

zaměstnavatelům, kteří budou zaměstnávat osoby vyššího věku. „V Německu jsou 

například dle vládního projektu Iniciativa 50 plus od listopadu zvýhodňováni 

zaměstnavatelé, kteří přijímají zaměstnance starší 50 let.“ (Rezlerová, 2008, s. 35) V 

případě udržení zaměstnanců vyššího věku ve firmě se doporučuje zvážit různé způsoby 

flexibilních pracovních úvazků, případně práce na projektech a následné poskytnutí volna. 

Někdy je také třeba přizpůsobit pracoviště jejich případným zdravotním obtížím (horší 

mobilita, slabší sluch nebo zrak apod.). V případě odchodu staršího zaměstnance do 

důchodu lze nabídnout nějakou formu externí spolupráce, například mentoring nebo 

odborné konzultace mladším kolegům. 
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2.3 Diskriminace absolventů škol

S dalším typem diskriminace, se kterým se můžeme setkat a který se váže k určitému věku, 

je diskriminace absolventů škol, tedy věkové skupiny zhruba 18 - 26 let. Problémem je 

především nedostatek praxe. Studenti odborných učilišť zakončených výučním listem nebo 

po nástavbě maturitou jsou na tom relativně nejlépe - získávají praxi povinně už během 

studia. Obvykle mají například týden školu a týden praxi ve firmách v oboru. Na vyšších 

odborných školách je to jen okolo přibližně 4 měsíců za celé 3 roky studia a nejméně praxe 

většinou získávají při studiu studenti středních odborných a vysokých škol - bývá to jen 

přibližně jeden měsíc za 3 nebo 4 roky studia. Kdo nemá možnost získat praxi v rámci 

studia, může se snažit získat praxi ze své vlastní iniciativy, prostřednictvím různých brigád 

mimo školu, případně neplacených stáží. Některé školy nabízejí mimo odborné praxe i 

studijní stáže v zahraničí - to je další možností studenta, jak po absolvování školy může 

zvýšit svou atraktivitu pro zaměstnavatele na trhu práce. Nezbytná je i příprava na budoucí 

pracovní pohovory - je třeba znát potřebné náležitosti při psaní životopisu, který je první 

„vizitkou“ absolventa, ale také uvědomit si své silné a slabé stránky, a promyslet odpovědi 

na možné otázky. Etiketa (vhodné, čisté oblečení, podávání ruky, nežvýkání žvýkačky, 

apod.) by měla být samozřejmostí. 

Problémem na trhu práce je nedostatek absolventů učebních oborů technického zaměření, 

řemesel - zedníků, dlaždičů, tesařů, nástrojářů apod. Těchto specializovaných oborů se 

nevyučuje v českých školách mnoho a zájem studentů je malý. Navíc učiliště nemají 

obsahově jednotné závěrečné zkoušky, takže je obtížné srovnat odbornou úroveň 

absolventů. U absolventů středních škol s maturitou a vysokých škol je problémem 

nedostatek odborné praxe. Mnoho studentů bývá navíc pasivní, nemají jasné vize o tom, 

jak by si představovali svou kariéru a další osobnostní i profesní rozvoj. Většina studentů, 

se kterými jsem se během své praxe na pozici konzultantky v personální agentuře setkala, 

pouze mechanicky plnila požadavky učitelů během studia a brigády vyhledávala především 

za účelem přivýdělku, tedy v jakémkoli oboru. Ti studenti, kteří si uvědomují potřebnost 

praxe v oboru, který studují, a měli štěstí v hledání pracovního úvazku, který lze časově 

sladit se studiem, mají po ukončení studia velkou výhodu oproti ostatním absolventům na 

trhu práce. Se studenty, kteří by se mimo studia a případné praxe ještě aktivně zajímali o 

obor a jeho pozici na trhu práce, pravidelně četli odborné časopisy, případně se z vlastního 
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rozhodnutí ve volném čase zúčastnili nějaké odborné přednášky nebo workshopu, jsem se 

setkala velmi málo téměř vůbec. V neformálních rozhovorech mimo firemní prostředí se 

mi absolventi často svěřovali s dojmem, že úspěšně zakončili studium, ale mají pocit, že 

nic užitečného v praxi neumí - mají tedy obavy, co mohou na trhu práce nabídnout, aby 

obstáli ve velké konkurenci. Po nástupu do zaměstnání jsou pak naprosto zahlceni 

množstvím nových informací a jejich zaučení trvá déle a je obtížnější pro absolventa i 

firmu. Proto považuji za velmi důležité zajímat se aktivně o obor i mimo výuku a povinnou 

či (v lepším případě) dobrovolnou praxi při studiu. Sladit studium a praxi je obtížné a 

časově náročné, volného času mají studenti málo - ale i přesto lze vyčlenit přes den pár 

minut pro sledování novinek například na internetu - investovaný čas se velmi vyplatí 

nejen při výběrových řízeních po absolvování studia, ale i při adaptaci v novém 

zaměstnání. 

Absolventi škol s praxí v oboru mají velkou výhodu oproti uchazečům bez praxe, protože 

získali základ pracovních návyků, nahlédli do firemní kultury, způsobu komunikace v 

organizaci (například pomocí interního informačního systému), vyzkoušeli si některé 

pracovní postupy, takže se rychleji zaučují, protože mají na co navazovat a mohou snadněji 

pochopit nové informace k pracovní náplni. „Jednou z cest, jak zabránit tomu, aby se na 

trhu práce hromadily zástupy nezaměstnatelných absolventů, je spolupráce podniků a škol 

nebo provozování firemních škol či učňovských středisek.“ (Beránková, 2010, s. 20) 

Studenti mají několik možností, jak získat žádanou praxi. „Jednou z příležitostí je již řadu 

let program stínování neboli manager shadowing programme. Ten pořádá Business 

Leaders Forum s cílem podpořit na jedné straně rozvoj a potenciální uplatnění studenta a 

na straně druhé inovativnost firmy a její image jako zajímavého zaměstnavatele. Program 

je otevřen studentům posledních dvou ročníků vysokých škol a firmám na českém trhu. (...) 

Stáž obvykle trvá dva týdny. Student během ní sleduje práci stínovaného manažera, ptá se 

a konzultuje způsoby práce a řešení úkolů. Může se dokonce seznámit s fungováním vícero 

oddělení ve společnosti.“ (Nejedlo, 2011, s. 5) Výhodou pro firmy je zviditelnění se na 

trhu práce, zvýšení konkurenceschopnosti, ale i nové pohledy absolventů na řešení různých 

problémů a pracovních procesů a postupů. Během stáží studenti nahlédnou do firemní 

kultury, způsobu práce manažera a zaměstnanců, mohou se zúčastnit například nějakého 

školení nebo porady. Manažer pověřený tímto programem je zodpovědný za obsah stáže, 
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připravuje si činnosti na každý den a věnuje se přiděleným studentům. Pokud bude student 

pro firmu přínosný, může mu nabídnout i stálý pracovní úvazek.Ve společnosti Metrostav 

a.s. je součástí personálního marketingu spolupráce se středními a vysokými školami 

zejména technického zaměření (stavební, strojní) - nabízí studentům možnost absolvování 

odborné praxe, pomoc s bakalářskými a diplomovými pracemi, různé semináře a také 

exkurze. „Pro studenty několikrát v roce organizuje exkurze na zajímavé stavby a zároveň 

přímo na fakultách připravuje odborné semináře k vybraným technologicky unikátním 

projektům s výkladem odborníků - pedagogických pracovníků škol i zaměstnanců 

Metrostavu, kteří se na stavbě přímo podíleli.“ (Zrcková, 2009, s. 10)

Nezbytnou samozřejmostí je v současné době i požadavek zaměstnavatelů na kvalitní 

znalost nejméně jednoho cizího jazyka. Nejvhodnější a nejefektivnější formou, jak se v 

něm naučit přemýšlet a aktivně ho využívat, je studijní nebo pracovní zahraniční pobyt. 

„Podstatnou součást naší vzdělanosti představuje znalost alespoň jednoho světového 

jazyka. Studiu cizích jazyků je věnována značná pozornost již na základních a později na 

středních školách. Kdo se chce i nadále zdokonalovat, může pokračovat individuálně nebo 

navštěvovat některou z jazykových agentur a škol, které se na studium jazyků specializují. 

Některé z nich nám po ukončení studia vydají certifikát, který platí po celém světě 

(například certifikát, který lze získat po úspěšném absolvování studia německého jazyka v 

Goetheho institutu v Praze).“ (Hájková, 2006, s. 30) Často je v inzerátech mezi požadavky 

na uchazeče uvedena znalost cizího jazyka na alespoň komunikativní úrovni - je dobré si 

tedy před pohovorem připravit v daném jazyce pár vět vyprávění o sobě, svých 

vlastnostech, studiích, praxi apod. Mnoho studentů si jazyk nejlépe osvojí v přirozeném 

prostředí - využijí prázdniny k brigádě v zahraničí, kde jazyk každodenně procvičují.

Na katedře personalistiky Vysoké školy ekonomické v Praze bylo v roce 2009 uskutečněno 

výzkumné šetření, které mapovalo manažerskou připravenost absolventů VŠE pro jejich 

uplatnění v organizacích. V souvislosti s tímto tématem se konalo diskusní fórum České 

společnosti pro řízení lidských zdrojů, které se zabývalo otázkou chybějících kompetencí 

současných absolventů vysokých škol. Bylo specifikováno šest nedostatkových 

kompetencí - ekonomické minimum, práce na PC, projektové řízení, orientace na cíl, 

seberozvoj a užití informací. Další navazující projekt zkoumal požadavky zaměstnavatelů 
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na kompetence v juniorských ekonomických pozicích - žádané byly zejména komunikační 

a týmové dovednosti, proaktivita, učenlivost a spolehlivost. Součástí šetření bylo 

sebehodnocení studentů a pohled učitelů. „Vyučující na VŠE vnímají jako hlavní 

nedostatek studentů vyjadřovací schopnosti. Více jak třetina je přesvědčena, že studenti 

jsou připraveni dělat velké pokroky v prezentačních dovednostech, což potvrzuje i 

sebehodnocení studentů.“ (Jindřich, 2009, s. 37) Za důležité pro zvládnutí pracovního 

místa je považována i týmová práce a přijetí týmových rolí. S touto dovedností se setká 

většina studentů již během studia na vysoké škole, například při skupinové tvorbě 

některých seminárních prací, nicméně ve skutečném pracovním prostředí bývá týmová 

spolupráce složitější.

Shrnutí druhé kapitoly

Druhá kapitola se věnuje oblasti diskriminace z důvodu věku. Je inspirována především 

poznatky socioložky Lucie Vidovićové, která se dlouhodobě zabývá problematikou 

ageismu a stárnutí v České republice, a doplněna o několik zjištění z výzkumů Ministerstva 

práce a sociálních věcí, které uskutečnily například ve spolupráci s Českou geriatrickou a 

gerontologickou společností. V první podkapitole je vysvětlen původ pojmu ageismus, 

jeho zdroje (individuální, kulturní a sociální) a projevy. Druhá podkapitola obsahuje teorie 

o stárnutí a stáří z pohledu sociologického (který nabízí mimo jiné vysvětlení pojmu 

demografická panika) a andragogického (MPSV realizuje různé vzdělávací projekty pro 

seniory za účelem zvyšování jejich atraktivity na trhu práce - například program pro 

zvyšování počítačové gramotnosti). Třetí podkapitola se zabývá diskriminací absolventů 

škol na trhu práce - důraz je kladen na získávání praxe během studia a zlepšování 

jazykových dovedností.
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3 Diskriminace žen v pracovním prostředí

3.1 Ženy v pracovním prostředí

„Role mužů a žen, tedy i role rodičovské, se mění v závislosti na společenských, 

ideologických a ekonomických změnách. Tyto změny se odrazily v organizaci práce i 

fungování rodiny. Hlavní charakteristikou je nyní větší variabilita rolí. Role matky je 

ovlivněna především emancipací a zaměstnaností žen. Otcovská role je v současnosti 

poznamenána nejistotou, protože otcové již nejsou jedinými živiteli rodiny a vykonávají i 

dříve typicky ženské práce.“ (Sobotková, Reiterová, Hurníková, 2011, s. 140. Docent 

Štikar (2003, s. 124, in: Farková, 2009, s. 62 a 63) specifikoval několik typů kariéry žen v 

souvislosti s rozhodováním o narození dítěte. Konvenční kariéra se vyskytovala zhruba do 

konce 50. let 20. století a souvisela s tradičním pojetím role ženy v patriarchálním 

uspořádání rodinných rolí a vztahů - žena se po nedlouhém působení v zaměstnání vdala -

obvykle do 25 let věku, většinou ale po ukončení učebního oboru (studium vysoké školy 

bylo spíše výjimečné) či po dosažení zletilosti, porodila děti (zpravidla krátce po svatbě) a 

ukončila kariéru. Veškerý svůj čas věnovala především péči o rodinu a domácnost a 

výchově dětí. Za neobvyklé a společností negativně vnímané byly považovány ženy, které 

porodily dítě jako svobodné matky (samoživitelky) nebo ženy, které se rozhodly (ačkoli 

byly z hlediska plodnosti naprosto zdravé) děti nemít. Přerušovaná kariéra se objevuje 

výrazněji od 60. let 20. století a funguje i v současné době. Žena se po studiu soustředí na 

pracovní kariéru, tu poté dočasně přeruší a věnuje se roli matky na mateřské a rodičovské 

dovolené (zpravidla opakovaně, když má dětí více). Poté co děti povyrostou, jsou 

samostatnější a přijaté do předškolního zařízení, se do zaměstnání žena vrací, a snaží se 

naplňovat roli mateřskou i pracovní - pak teprve dochází k případnému kariérnímu 

postupu. Typ dvoustopé kariéry se v České republice začíná výrazněji projevovat až v 

posledním desetiletí 20. století, ani v současné době ale není zatím převládajícím typem. 

Žena buduje po studiu svou pracovní kariéru až do narození dítěte, poté současně pečuje o 

dítě a pokračuje ve výkonu povolání, kariéru nepřerušuje. Zpravidla se tento typ kariéry a 

mateřství vyskytuje u žen na vyšších manažerských či úzce specializovaných pozicích 

(např. lékařky), u kterých je důležité, aby ženy nepřišly o kontakt s oborem. Tyto 

zaměstnankyně jsou také obtížněji nahraditelné a zaměstnavatelům se tedy více 
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ekonomicky vyplatí investovat do zajištění míst v předškolních zařízeních, vychází 

ochotněji vstříc různými zkrácenými či časově flexibilními pracovními úvazky, prací z 

domova apod. Dále je tento typ poměrně obvyklý u osob samostatně výdělečně činných, 

které si samy mohou vhodně zorganizovat svůj čas a vykonávat práci z domova či v 

provozovně i za přítomnosti dítěte. Dvoustopá kariéra bývá uplatňována v rodinách, kde 

žena má výrazně vyšší plat než její muž - rodiče se mohou domluvit, že v rámci zachování 

vyššího životního standardu rodiny žena bude pokračovat v zaměstnání a muž místo ní 

nastoupí na rodičovskou dovolenou, nebo budou v práci pokračovat oba a péči o dítě 

převezmou prarodiče v důchodu či najmou k hlídání dítěte placenou chůvu.

Přestože na internetu můžeme najít mnoho diskuzních skupin, ve kterých ženy prosazují 

založení rodiny do 25 let (z biologických důvodů - domnívají se, že tělo ženy se v tomto 

věku nejsnadněji vyrovná s porodem apod.), mnoho žen dnes studuje vysoké školy a poté 

se snaží získat několik let praxe v zaměstnání, aby měly nárok na vyšší rodičovský 

příspěvek a pracovní místo, kam by se mohly po mateřské a rodičovské dovolené vrátit -

tím se zakládání rodiny posouvá do pozdějšího věku ženy. Výše zmíněná konvenční 

kariéra tedy není v dnešní době příliš obvyklá, nicméně v menší míře se s ní můžeme 

setkat stále - dle mé osobní zkušenosti se tento model kariéry vyskytuje například u žen, 

které nemají uspokojivé vztahy se svou výchozí rodinou (s rodiči, případně sourozenci). Po 

dosažení plnoletosti a po získání výučního listu nebo maturity se tyto ženy snaží co 

nejdříve nefungující rodinu opustit. Nepokračují v dalším studiu a nastoupí do pracovního 

procesu (na pozice na nižších stupních organizační hierarchie), aby mohly být ekonomicky 

soběstačné a zajistit si samostatné bydlení. Nemají ambice kariérně postupovat, po

nedlouhém čase se vdají a zakládají svou novou rodinu - důraz kladou na kvalitnější

vztahy, než měly se svou výchozí rodinou, takže se naplno věnují péči o děti a jejich 

výchově, další kariérou v zaměstnání se příliš nezabývají.

Vzhledem k tomu, že mnoho manželství se v dnešní době rozvádí, matky samoživitelky 

nejsou v dnešní době nijak neobvyklé, jsou společností přijímány jako poměrně běžný jev i 

matky samoživitelky - narozdíl od dob, kdy převažoval typ zmíněné konvenční kariéry. 

Ženy, které se rozhodnou děti nemít, přestože jsou z reprodukčního hlediska naprosto 

zdravé, společnost stále vnímá spíše negativně (jak se lze dočíst na mnoha internetových 
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diskuzích). Přerušovaná kariéra je v dnešní době nejrozšířenějším typem, ale ženy, které 

jejich práce uspokojovala, nepřeruší veškerý kontakt s dosavadní profesí a snaží se během 

mateřské a rodičovské dovolené alespoň aktualizovat své vědomosti v oboru přes internet, 

knihy a odborné časopisy, případně navštěvují různé přednášky a jazykové kurzy v 

mateřských centrech apod., udržují kontakty s firmou, ve které pracovaly, aby si usnadnily 

svůj návrat zpět do zaměstnání. Dvoustopá kariéra není příliš obvyklá především z důvodu 

malého počtu jeslí. Firemní školky v současné době nejsou zatím příliš rozšířené a platit si 

osoby na hlídání dítěte nebo soukromé mateřské školy (kde přijímají děti před 3. rokem 

věku, tedy před možným nástupem do státní mateřské školy) si mohou dovolit pouze ženy 

s vyššími příjmy.

MPSV specifikuje pojem gender v jednom ze svých sborníků: „Gender, neboli rod, není 

jen biologickou kategorií, jakou je například pohlaví, sex, ale je to kategorie sociální, 

utvářená na podkladě interiorizovaných, zvnitřněných sociálních rolí a postojů 

připisovaných a kladených na muže nebo ženu. V procesu socializace, tedy zařazování a 

sebezařazování do společnosti, získává každý jedinec představu o svém genderu včetně 

toho, co se od něšho očekává proto, že je žena nebo muž.“ (MPSV, 2006, s. 30) Dalším 

důležitým pojmem k tématu genderové rovnosti je gender mainstreaming - přístup, při 

kterém se ti, kdo rozhodují o určitých sociálních, politických či lokálních opatřeních či 

rozhodnutích, zabývají dopadem těchto rozhodnutí na ženy a dopadem na muže. 

Jak je uvedeno ve shrnutí z genderových statistik Českého statistického úřadu v oblasti 

práce a mezd, „podíl žen mezi zaměstnanci je nejvyšší ve věkové skupině 45-49 let (zde 

ženy početně převažují nad muži), nejvyšší podíl žen mezi podnikateli (kde jinak výrazně 

převládají muži) je ve věkové skupině nad 50 let (podíl žen je zde 27 %). Ze zaměstnanců 

se základním vzděláním představují ženy dvě třetiny, to je vyšší podíl žen než mezi 

zaměstnanci s maturitou (v populaci mají ženy nejčastěji právě vzdělání s maturitou).

...Mezi podnikateli převažují ženy v případě zdravotní a sociální péče a ostatních veřejných 

a sociálních služeb, muži zde naopak dominují ve stavebnictví a ve zpracovatelském 

průmyslu. Mezi zaměstnanci je podíl žen vyšší než podíl mužů u zdravotní a sociální péče a 

v případě obchodu.“ (Český statistický úřad, 2010) Jana Šiklová z Fakulty sociálních věd 

UK ve sborníku z konference MPSV uvedla, že je patrný rozdíl mezi příjmy mužů a žen -
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ženy mají o 3700 Kč měsíčně nižší příjem než muži, rozdíl mezi průměrným důchodem v 

roce 2005 byl 1626 Kč měsíčně. Nejhůře jsou na tom  starší rozvedené ženy, které 

věnovali téměř celý život péči o děti, odpracovali málo let - z tohoto důvodu mají i nižší 

starobní důchod, navíc po rozvodu nemají v případě úmrtí bývalého manžela nárok na 

vdovský důchod. (MPSV, 2006, s. 29 a 30)

„Podle statistik Evropské unie je Česká republika na jednom z posledních míst, co se týče 

počtu zaměstnaných žen - matek ve věku do šesti let. Negativně je v této souvislosti 

hodnocen systém sociálních dávek, které rodiče tak dlouho podporují doma, až je pro ně 

téměř nemožné vrátit se úspěšně na pracovní trh. Zaměstnavatelé řeší úbytek 

kvalifikovaných pracovních sil. Manažeři se snaží najít rovnováhu mezi obavami a 

předsudky plynoucími z rodičovství (nemocné děti, častá absence) na jedné straně a 

snahou udržet si zapracované specialisty na straně druhé.“ (Skalková, 2010, s. 28) 

Některé firmy si proto vytváří speciální programy pro zaměstnance - rodiče. Jejich 

obsahem mohou být různé semináře na téma sladění rodinného a pracovního života, 

pracovního práva souvisejícího s těhotenstvím, mateřstvím a rodičovstvím, workshopy či 

adaptační školení pro aktualizaci vědomostí a snazší návrat po rodičovské dovolené, 

dostupnost podrobných aktuálních informací o dění firmě na webových stránkách, 

intranetu anebo v interním časopisu, diskuze s manažery o jejich osobních zkušenostech v 

této oblasti - jak řešili propojení práce s péčí o dítě, rozvoj zaměstnanců pomocí kurzů či 

e-learningu během mateřské a rodičovské dovolené a udržování kontaktu s vedením firmy 

a kolegy, nabídka možnosti flexibilního pracovního úvazku (zkrácené úvazky, sdílená 

pracovní místa, práce z domova) a spolupráce v zajištění péče o dítě zaměstnance v 

blízkých mateřských školách či firemní školce.

Tyto statistiky vypovídají mimo jiné o tom, že mnoho žen v současné době je 

zaměstnaných nebo samostatně výdělečně činných. Nejčastějším důvodem tohoto stavu je 

závislost většiny rodin na dvou finančních příjmech. Ženy mají ale jistou nevýhodu v tom, 

že jsou biologicky předurčeny k reprodukci, a i přes vzrůstající pomoc partnerů s péčí o 

potomky je pro ně obtížné sladit svou roli v rodině s pracovní kariérou. Proto jsou potřeba 

určitá (zákonem daná) opatření, která upravují dodržování rovnosti mužů a žen ze strany 

zaměstnavatelů. Rovné zacházení s muži a ženami v zaměstnání a ochrana zaměstnanců 
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před diskriminací na základě pohlaví spočívá ve vyvarování se jakéhokoliv porušování 

práva v oblasti zaměstnávání z důvodu pohlaví, rodinného stavu a výkonu povinností při 

péči o děti - ze strany státu nárok na zprostředkování zaměstnání, hmotné zabezpečení v 

nezaměstnanosti a nárok na nezbytnou rekvalifikaci. Ze strany zaměstnavatelů je zakázáno 

dopouštět se diskriminace v nabídce práce, při přijímacích pohovorech, v hodnocení 

zaměstnanců a odměňování apod., zákaz sexuálního obtěžování.

Bělecký zastává názor, že v České republice je zaměstnanost žen relativně vysoká. 

„Poměrně vysoká vzdělanost žen stejně jako dlouholetá adaptabilita zaměstnavatelů na 

ženskou pracovní sílu v našich podmínkách přispívají k relativně vysoké zaměstnanosti žen. 

Na úspěšném vstupu žen do oblasti výkonu samostatné výdělečné činnosti se významně 

podílí pracovní flexibilita žen. Síť zařízení poskytujících péči o děti přispívá ke zvládnutí 

souběhu pracovních a rodinných povinností. Padesátiprocentní zastoupení žen na celkové 

zaměstnanosti však není možné posuzovat jako důkaz rovných příležitostí pro obě pohlaví 

na trhu práce. O rovných příležitostech je tak možné hovořit až v situaci, kdy ženy 

dosáhnou významného podílu na vedoucích a řídících pozicích.“ (Bělecký, 2008, s. 12) 

Zároveň ale podotýká, že udržet se na trhu práce ženy stojí více úsilí než muže - o tom 

stabilně svědčí vyšší míra nezaměstnanosti žen a delší doba jejího trvání.

3.2 Právní a poradenská ochrana proti diskriminaci žen

Organizace spojených národů stanovila 18. prosince 1979 v New Yorku 

mezinárodněprávní dokument Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen. Česká 

(tehdy Československá socialistická) republika ji přijala mezi prvními, v platnosti je zde od 

roku 1982. Státy, které Úmluvu ratifikovaly, mají povinnost každé 4 roky předkládat k 

tomu ustanovenému orgánu (Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen) zprávy, týkající 

se stavu v daném státě v oblasti legislativního zajištění rovných příležitostí pro muže a 

ženy a jejich uplatňování v praxi, nedostatečného zastoupení žen ve volených a 

jmenovaných orgánech, zejména ve vysokých funkcích, možnosti sladění pracovních a 

rodinných povinností a podporu rovné dělby úkolů v domácnosti mezi ženu a muže, 

odstraňování tradičních stereotypů ve společenských rolích mužů a žen, opatření na boj 

proti různým formám násilí na ženách atd. V roce 1998 vláda České republiky přijala 

národní akční plán, který zahrnuje priority a postupy vlády pro prosazování rovnosti mužů 
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a žen, který obsahuje 40 opatření, jejichž plnění vláda hodnotí každý rok, a stanovuje 

aktuální řešení dle stávajících potřeb společnosti. (MPSV, 2003, s. 5 až 7) V Úmluvě je 

také zmíněno stejné právo mužů a žen v oblasti vzdělávání - stejné podmínky pro volbu 

povolání a zaměstnání, přístup ke studiu a možnost získání certifikátů ve vzdělávacích 

institucích apod. a v oblasti zaměstnání - stejné podmínky při získávání odborného 

zaškolení, přeškolení, doškolení, specializované přípravy, právo na stejnou odměnu a na 

ochranu zdraví a bezpečnost při práci (i s ohledem na matky a jejich poslání), zákaz 

propouštění z důvodů těhotenství nebo mateřské a rodičovské dovolené či z důvodu změny 

rodinného stavu a poskytování zvláštní ochrany těhotných žen při práci, která by pro ně 

mohla být škodlivá. Doporučuje se zavádění doplňkových sociálních služeb, které umožní 

zaměstnancům spojovat rodičovské povinnosti s pracovními. (tamtéž, s. 12 a 13)

V jedné ze zpráv o plnění Úmluvy je uvedeno, že „prokázanou diskriminaci v souvislosti s 

nabídkou zaměstnání lze postihnout podle ustanovení § 8 a 9 zákona č. 9/1991 Sb., o 

zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti, pokutou až do výše 250 

tisíc Kč, při opakování takového jednání až do výše 1 milionu Kč. Kontrolu provádějí a 

sankce ukládají kontrolní orgány zaměstnanosti: úřady práce a Ministerstvo práce a 

sociálních věcí.“ (MPSV, 2003, s. 31) Z hlediska statistického zpracování při kontrole 

případů diskriminace na základě pohlaví byly zavedeny ve Statistickém třídníku položky 

„spory z pracovního poměru s motivem diskriminace na základě pohlaví a potlačování 

práv náležejících ženám“ a „mzdová diskriminace na základě pohlaví“. Rovností mužů a 

žen se zabývá několik nestátních organizací, jako například Asociace pro rovné příležitosti, 

Gender Studies, ROSA, Vesna, Český svaz žen, ProFem, různá mateřská centra apod. Pro 

matky s dětmi, které se chtějí vrátit během nebo po rodičovské dovolené do zaměstnání byl 

realizován například regionální program pro oblast Prahy s názvem Dítě není handicap.

3.3 Rozdíly v odměňování mužů a žen, zastoupení v profesích

Rozdíly v průměrných platech mužů a žen mohou být ovlivněny objemem pracovního času 

-  ženy více využívají možnosti zkrácených úvazků - např. v době, kdy mají malé děti, 

pracují jen na poloviční úvazky. Zároveň muži jsou zpravidla schopni odpracovat více 

hodin přesčasů. Další odlišností je rozdíl v délce profesní dráhy. Muži, kteří neabsolvují 

jednu a více rodičovských dovolených, odchází do důchodu v pozdějším věku než ženy, 
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mají o několik let delší praxi. Také ve vedoucích funkcích a v řadě průmyslových a 

technických odvětví, kde bývají vyšší platy, převládají ve firmách muži. 

V oblasti vzdělávání se orientují ženy převážně na obory zdravotnické, učitelské a 

ekonomicko-administrativní. Nejméně se vzdělávají v oborech technických, kde jsou 

výrazně pod průměrem ve srovnání s evropskými zeměmi. V oblasti rekvalifikací je 

nabídka kurzů různých oborů široká, přizpůsobuje se požadavkům trhu. V Trutnově je k 

dispozici vzdělávací program Most k životu, určený speciálně pro ženy - vedle funkce 

kvalifikační plní především resocializační úlohu (usnadnění návratu na trh práce po 

výkonu trestu, odchodu z výchovného ústavu či dětského domova...). Problém pro ženy na 

mateřské a rodičovské dovolené je v bezplatnosti kurzů - tyto ženy nejsou evidovány na 

úřadech práce jako nezaměstnané, nemají tedy nárok na příspěvek na rekvalifikační kurzy. 

(MPSV, 2003, s. 49 až 51)

Ministerstva zkoumala zastoupení mužů a žen na svých pracovištích a v dané oblasti. 

Velké zastoupení zaměstnankyň je v oblasti školství - nejvíce učitelek je v předškolních 

zařízeních a dále na základních školách. Na středních školách, gymnáziích a vyšších 

odborných školách bývá počet učitelek a učitelů vyrovnaný, zatímco na vysokých školách 

převažují spíše učitelé. V oblasti kultury převažují spíše ženy. Ministerstvo průmyslu a 

obchodu spolupracuje již od roku 1993 s Asociací podnikatelek a manažerek. Tato nestátní 

organizace byla založena roku 1990 z podnětu žen začínajících se soukromým podnikáním, 

a zaměřuje se na aktivní podporu podnikání žen v České republice. V oblasti obrany tvoří 

ženy více jak polovinu zaměstnanců a řídí se zákoníkem práce. Vojákyň z povolání je 

poměrně málo a jejich působení je upraveno ustanoveními a omezeními vyplývajícími ze 

služebního poměru vojáka z povolání - služební předpisy respektují fyziologické odlišnosti 

žen při stanovování norem pro přezkoušení fyzické zdatnosti, a obsahují odlišnosti pro 

oblast těhotenství a péče o děti. Obory na vojenských školách jsou přístupné i dívkám. 

Většina vojákyň pracuje v poddůstojnických hodnostech a vykonává nižší odborné 

(většinou administrativní) a technické práce. Nejvyšší hodností, kterou ženy prozatím 

dosáhly, je hodnost podplukovnice. (tamtéž, s. 56 až 58)



42

Dle statistik patří mezi typicky „ženské“ profese povolání související s výchovou dětí 

(především předškolního věku), profese zdravotnické a administrativní, obsluha strojů v 

textilním průmyslu - v těchto povoláních je zastoupení žen téměř stoprocentní. Typicky 

„mužské“ profese souvisí většinou s obsluhou a řízením technických zařízení a strojů 

včetně motorových vozidel, dělnické profese ve stavebnictví, těžbě dřeva a hornictví. 

Zaměstnání s nejvíce vyrovnaným podílem žen (52,6 %) a mužů (47,4 %) jsou profese 

nevyžadující vysokoškolské vzdělání (Bělecký, 2008, s. 41)

3.4 Těhotenství, mateřská a rodičovská dovolená

Aby ženy nebyly diskriminovány ze strany zaměstnavatele z důvodu těhotenství a následné 

péče o dítě, měly by dobře znát svá práva, která jsou popsána v zákoníku práce a 

souvisejících vyhláškách - ty se ovšem v určitých částech často mění. Jisté je, že těhotným 

ženám náleží dle zákoníku práce a vyhlášek zvláštní ochrana a úlevy. V pracovním právu 

je za těhotnou zaměstnankyni považována ta žena, která o této skutečnosti svého 

zaměstnavatele informuje - její povinnost to není, ale je to v jejím vlastním zájmu, aby 

mohla využívat úlev - těhotná zaměstnankyně nesmí být zaměstnávána manuální prací pod 

zemí při těžbě nerostů nebo ražení tunelů a štol (výjimkou jsou pouze dozorčí, kontrolní a 

řídící činnosti nebo praxe při studiu, případně zdravotnické a sociální služby), v 

zaměstnáních, kde pracovní podmínky, prostředí nebo druh práce mohou ohrožovat 

těhotenství nebo u prací, ke kterým je zaměstnankyně shledána lékařem jako zdravotně 

nezpůsobilá. V těchto případech je zaměstnavatel povinen převést těhotnou zaměstnankyni 

dočasně na práci, která její těhotenství ohrožovat nebude a mzda nebo plat zůstanou stejné 

- v případě, že by výdělek byl po změně práce nižší, vzniklý rozdíl by byl ženě proplácen 

ve formě vyrovnávacího příspěvku z nemocenského pojištění. Pokud zaměstnankyně do 

otěhotnění pracovala na noční směny, musí jí zaměstnavatel vyhovět, pokud požádá o 

přeložení na směny denní. Přeložena může být jen s jejím souhlasem. Bez jejího souhlasu 

nemůže být vyslána na pracovní cestu mimo obvod jejího pracoviště či bydliště. Na 

těhotné zaměstnankyni nesmí být vyžadována práce přesčas. V případě, že v tom nebrání 

zaměstnavateli vážné provozní důvody, je povinen vyhovět žádosti těhotné zaměstnankyně 

o úpravu či zkrácení pracovní doby. V období těhotenství nesmí zaměstnavatel se ženou 

okamžitě zrušit pracovní poměr ani dát výpověď (mimo hrubého porušení pracovní kázně) 

- neplatí to ale pro období zkušební doby. Těhotná zaměstnankyně má právo dát výpověď 
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v době těhotenství kdykoliv. Povinností zaměstnavatele, vztahující se k porodu dítěte, je 

poskytnutí placeného volna zaměstnanci, a to po dobu nezbytně nutnou pro převoz družky 

či manželky do porodnice a zpět, a poskytnutí neplaceného volna v případě, že se chce 

zúčastnit porodu. Po porodu má zaměstnankyně právo (nikoli povinnost!) odejít na 28 

týdnů mateřské dovolené (po vícečetném porodu 37 týdnů) - na tu může nastoupit nejdříve 

6 týdnů před předpokládaným termínem porodu. Pokud nastoupí žena na mateřskou 

dovolenou později, než 6 týdnů před porodem, po porodu má nárok na mateřskou 

dovolenou jen ve výši 22 týdnů (po vícečetném porodu 31 týdnů) - je-li kratší období 

mateřské dovolené před porodem z důvodu předčasného narození dítěte, nárok na 28 týdnů 

(po vícečetném porodu 31 týdnů) po porodu žena neztrácí. Mateřská dovolená nesmí být 

celkově (myšleno před i po porodu dohromady) kratší než 14 týdnů, a nemůže být 

přerušena ani ukončena v šestinedělí (6 týdnů po porodu). Po skončení mateřské dovolené 

má žena nárok na rodičovskou dovolenou. Tu může čerpat místo ženy i muž - otec dítěte 

(nemusí být s matkou svého dítěte v manželství), a to od narození dítěte. Délka rodičovské 

dovolené závisí na rozhodnutí zaměstnankyně či zaměstnance, nejdéle však do 3 let věku 

dítěte. Rodič má právo kdykoli (i opakovaně) tuto rodičovskou dovolenou přerušit a poté 

se k ní zase vrátit. Je třeba ale nezaměňovat dobu a délku čerpání rodičovské dovolené za 

dobu vyplácení rodičovského příspěvku - ten může být vyplácen až do 4 let věku dítěte. 

Zaměstnavatel může na poslední (čtvrtý) rok omluvit nepřítomnost v zaměstnání, ale není 

to jeho povinností. (Spoustová, 2008, s. 41 až 46)

Jak bylo uvedeno v zákoníku práce z roku 2008, při čerpání rodičovského příspěvku může 

rodič pracovat a není zde žádná souvislost s výší příjmů - povinností rodiče však je zajistit 

celodenní péči o dítě jinou zletilou osobou. Dítě do 3 let věku může navštěvovat předškolní 

zařízení (např. jesle, soukromé školky atd.) maximálně 5 dní v měsíci, dítě starší 3 let 

nejvýše 4 hodiny denně nebo 5 dní v měsíci - rodič je povinen tuto skutečnost hlásit každý 

měsíc  na úřadu sociální péče. Od 1. ledna 2012 byly uzákoněny velké změny v oblasti 

čerpání rodičovského příspěvku - rodiče mohou pružně volit délku pobírání rodičovského 

příspěvku a jeho výši, a tak přizpůsobovat podmínky aktuální finanční situaci v rodině. 

Celková suma, kterou mohou rodiče nejvýše vyčerpat je 220 000 Kč, a nejdéle mohou 

příspěvek pobírat do 4 let věku dítěte. Příjemce příspěvku si sám určí jeho výši, maximálně 

však 11 500 Kč měsíčně. Výši tohoto příspěvku může rodič upravovat jednou za tři 
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měsíce. Nově bude mít možnost volby délky čerpání a výše příspěvku i ten rodič, který 

nebyl před narozením dítěte nemocensky pojištěn - podmínkou je, aby pojištění z platu 

odváděl alespoň jeden z rodičů. Rodiče mohou pobírat rodičovský příspěvek i tehdy, 

pokud dítě starší 2 let věku umístí do předškolního zařízení. U mladších dětí se stanovila 

doba, po kterou je možné umístit dítě v předškolním zařízení, aniž by rodič ztratil nárok na 

rodičovský příspěvek, na 46 hodin měsíčně.

Při čerpání mateřské či rodičovské dovolené může zaměstnanec či zaměstnankyně dát 

kdykoliv výpověď. Zaměstnavatel tak může učinit pouze v případě, že se ruší či stěhuje

firma nebo její část. Dále také pokud je zaměstnanec či zaměstnankyně během čerpání 

rodičovské dovolené z důvodu spáchání úmyslného trestného činu nepodmíněně 

odsouzen/a k odnětí svobody v délce trvání nejméně jeden rok nebo je z důvodu spáchání 

úmyslného trestného činu vztahující se k jeho/její práci (v pracovní době nebo v souvislosti 

s pracovní činností) odsouzen/a na dobu delší než 6 měsíců. Posledním důvodem možné 

výpovědi ze strany zaměstnavatele v období mateřské a rodičovské dovolené je hrubé 

porušení pracovní kázně. V případě návratu do zaměstnání po skončení dvouleté varianty 

čerpání rodičovského příspěvku je zaměstnavatel nadále do tří let věku dítěte povinen 

zajistit veškerá práva, na která má rodič nárok na rodičovské dovolené. (Spoustová, 2008, 

s. 47 až 49)

Kdy se zaměstnanec či zaměstnankyně z mateřské nebo rodičovské dovolené vrátí a pro 

jakou variantu délky vyplácení rodičovského příspěvku se rozhodne, záleží na situaci a 

jeho/jejích prioritách - zda upřednostňuje seberealizaci v zaměstnání nebo péči o rodinu a 

domácnost. Zaměstnanec či zaměstnankyně by měli při svém rozhodování brát v úvahu,

aby nepřišli o kontakt se zaměstnavatelem a o orientaci, vědomosti a dovednosti ve svém 

oboru. Pokud to daná profese a organizace umožňuje, je vhodné dohodnout se 

zaměstnavatelem nějaký časově flexibilní nebo zkrácený pracovní úvazek, případně využít 

možnosti výkonu práce z domova. Při rozhodování o návratu z mateřské či rodičovské 

dovolené je třeba přihlédnout i k možnosti rodinných příslušníků pomoci s hlídáním dítěte, 

zjištění informací od kolika let přijímají děti předškolní zařízení (jesle, školky...) v okolí, 

případně zda má rodič dostatek finančních prostředků k využití placené osoby na hlídání.
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Po návratu z mateřské dovolené (nebo v případě muže - otce - po návratu z rodičovské 

dovolené v délce mateřské dovolené) je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnankyni či 

zaměstnance na stejnou pozici, jakou zastávali před čerpáním této doby, a stejné 

pracoviště. Po návratu z rodičovské dovolené (do věku ukončených 3 let dítěte) je povinen 

zajistit práci odpovídající pracovní smlouvě. Zaměstnankyně kojící své dítě má právo 

během pracovní doby kromě běžné pauzy ještě na přestávky ke kojení - v případě plného 

úvazku (tj. 40 hodin týdně) jsou to dvě půlhodinové přestávky na každé dítě do ukončení 

1. roku věku a dalších čtvrt roku jedna půlhodinová přestávka za den. Při zkráceném 

pracovním úvazku (min. 20 hodin týdně) jde o jednu půlhodinovou přestávku na každé dítě 

do konce 1 roku věku. Tyto přestávky se počítají do pracovní doby. (Spoustová, 2008, s. 

49 až 51) V případě, že žena či muž pečuje o dítě mladší 15 let, nebo prokáže, že 

dlouhodobě soustavně pečuje převážně sama/sám o převážně nebo zcela bezmocnou 

fyzickou osobu, je zaměstnavatel povinen vyjít zaměstnanci/zaměstnankyni vstříc v 

případě žádosti o zkrácení nebo jiné upravení pracovní doby, pokud mu v tom nebrání 

vážné provozní důvody (např. újma na zisku nebo nemožnost zajistit takto provozní 

podmínky). (tamtéž, s. 66) Bělecký uvádí, že zaměstnavatelé v České republice nevytvářejí 

pracovní místa na zkrácenou pracovní dobu, pružnou pracovní dobu a práci z domova, 

spíše je dávána přednost vícesměnným provozům. A zatímco například v Nizozemsku 

využívá zkrácených úvazků 80 % zaměstnankyň, u nás jich využívá desetkrát méně žen. 

(Bělecký, 2008, s. 146 a 147)

Jedna z důležitých možností sladění rodinného a pracovního života žen je zapojení mužů v 

péči o děti a domácnost. Konkrétní čísla v čerpání rodičovské dovolené muži prokazují, že 

tento trend pozvolna roste (v rozmezí let 2003 - 2008 se téměř zdvojnásobil), přesto je ale 

stále velmi nízký. „Rodičovský příspěvek pobírá asi 1,35 % českých mužů, což v širším 

pohledu znamená, že naše republika nevybočuje z průměru evropských zemí, který 

výrazněji převyšují jen severské země. Muži možnost odejít na rodičovskou dovolenou 

získali po novele zákoníku práce provedené zákonem č. 155/2000 Sb., od počátku roku 

2001. V tomto prvním roce o rodičovský příspěvek požádalo 2 131 mužů, tedy asi o 0,8 % 

příjemců. Přes jedno procento se podíl mužů na rodičovské dovolené přehoupl v roce 

2004, kdy začala platit úprava umožňující rodičům pečujícím o dítě neomezený přivýdělek. 

V závěru roku 2006 Ministerstvo práce a sociálních věcí již evidovalo celkem 4 193 mužů 
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pobírajících rodičovskou dávku. (...) v sousedním Rakousku mohou muži využít rodičovské 

dovolené od roku 1994. (...) V současnosti již podíl rakouských mužů na rodičovské 

dovolené tvoří 3,5 %.“ (Bělecký, 2008, s. 148)

Někdy se v praxi vyskytují - například v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou 

- obtížně řešitelné situace. Se zvláštním případem se setkali personalisté jedné britské 

firmy - zaměstnankyně odešla na mateřskou dovolenou a za ni byla přijata jiná žena, aby ji 

v této době nahradila - po několika týdnech ale také otěhotněla. Zaměstnavatel jí dal 

výpověď s odůvodněním, že nemůže plnit svou funkci, pro kterou byla přijata - tedy zástup 

za mateřskou dovolenou. Ze stejných důvodů by propustil i náhradního zaměstnance -

muže, kdyby svou práci nemohl vykonávat například ze zdravotních důvodů. Tato žena 

podala žalobu s odůvodněním diskriminace na základě pohlaví. Tu ale soud zamítl a ani u 

odvolacího soudu neuspěla. Případ se dostal až k Evropskému soudnímu dvoru - ten dal 

ženě za pravdu, zdůraznil, že těhotná žena ani žena na mateřské dovolené výpověď dostat 

nesmí a upozornil, že těhotenství nelze v žádném případě srovnávat s nemocí ani jinými 

překážkami v práci ze zdravotních důvodů. (Bělecký, 2008, s. 71 a 72)

Další situací popsanou v zahraničním tisku je případ uklízečky, která byla vyhozena poté, 

co otěhotněla. Tento případ nebyl zdaleka ojedinělý - „v roce 2011 podalo Equal 

Employment Opportunity Commission stížnost 5 797 žen s podezřením na diskriminaci z 

důvodu těhotenství, v souvislosti s prací nebo náborem do zaměstnání, což je o 23 % více, 

než v roce 2005“. (Workplace pregnancy discrimination cases on the rise, 2012) Jiný 

článek uvádí další příklady ze zahraničí, kde jsou ženy diskriminovány pozitivně - „norská 

vláda právně naléhá na zaměstnavatele, aby do 40 % vedoucích funkcí ve firmě obsadili 

ženy. A nejde jen o rovnost, bude z toho těžit i ekonomika. (...) Vůdce opozice ve Velké 

Británii David Kamerun oznámil, že pokud se dostane k moci, pak alespoň třetina jeho 

kabinetu budou ženy...“ (Do women need positive discrimination?, 2008) Oproti těmto 

příkladům ze světa Marek Loužek z Centra pro ekonomiku a politiku vyjádřil na semináři 

o Antidiskriminačním zákoně domněnku, že ženy na pracovním trhu v České republice ve 

skutečnosti diskriminovány nejsou. „O tom, že nepanuje v přístupu k zaměstnání na 

českém trhu práce nerovnost mezi muži a ženami, svědčí i vysoká zaměstnanost žen, která 
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patří k největším v Evropě. Pracovní participaci českých žen mohou feministky na Západě 

jen závidět.“ (Loužek in: Čurdová a spol., 2006, s. 49)

Společnost Gender Studies vyhlašuje každý rok soutěž o nejlepší firmu v oblasti rovných 

příležitostí mužů a žen. „Firma roku: Rovné příležitosti je ocenění, které začala udělovat 

Gender Studies, o.p.s. v roce 2004 s cílem motivovat zaměstnavatele k podpoře rovných 

příležitostí nejen pro ženy a muže. (...) V loňském roce byly v rovných příležitostech žen a 

mužů a podpoře slaďování pracovního a osobního života nejlepší firmy T-Mobile, 

Vodafone a Komerční banka.“ (Kolářová, 2009, s. 39) Firma T-Mobile dělá pravidelné 

průzkumy potřeb zaměstnanců - ti mohou využívat pružnou pracovní dobu, práci z 

domova, částečné úvazky, sdílení pracovního místa a přerušení práce až na půl roku. V 

rámci benefitů mohou čerpat příspěvky na těhotenské kurzy, zařízení péče o děti či dětské 

kroužky. Rodiče na mateřské a rodičovské dovolené mohou využívat firemní knihovnu a 

intranet s e-learningovými kurzy. Vodafone má vysoký počet žen ve vedení (polovina top 

managementu), organizuje příměstské tábory pro děti zaměstnanců, nabízí individuální 

vzdělávací plány (zaměstnanci si vybírají z katalogu kurzů), nabízí firemní HR infolinku. 

Komerční banka nabízí svým zaměstnancům na mateřské a rodičovské dovolené 

vzdělávací a reintegrační semináře, zkrácené úvazky, práci z domova, stlačený pracovní 

týden a sdílení pracovního místa. (tamtéž, s. 39 až 40) 

Podobnými způsoby udržuje kontakty se zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené i 

společnost Microsoft. Za toto slaďování osobního a profesního života, a také za podporu 

diverzity ve svých týmech, se v roce 2006 umístila v soutěži Rovné příležitosti na druhém 

místě, v roce 2007 na třetím místě. Zajímavou pomoc nabízí rodičům i Citibank. „Kromě 

zasílání firemního časopisu Citinews je pro maminky jednou za dva měsíce vydáván 

speciální bulletin CitiMumsWorld, který je distribuován mailem a obsahuje aktuální 

informace o bance (nové produkty, změny v managementu, volné pozice i další informace 

zajímavé pro maminky, např. internetové adresy, kde mohou výhodně nakoupit věci pro své 

děti, tipy na výlety).“ (Padevětová, 2008, s. 33) Další příležitostí kontaktu zaměstnanců na 

rodičovské dovolené s firmou jsou pravidelná čtvrtletní setkání maminek s dětmi - tam se 

mohou setkat s manažery i personalisty a řešit s nimi možnosti návratu do práce. Banka 
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také zapojuje zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené do projektů a 

příležitostných prací.

Shrnutí třetí kapitoly

Třetí kapitola specifikuje oblast diskriminace žen v pracovním prostředí. V první 

podkapitole jsou vyjmenovány typy kariér žen dle docenta Štikara (konvenční, 

přerušovaná a dvoustopá) a jsou vysvětleny pojmy gender a gender mainstreaming. Dále 

jsou zde popsány různé statistiky MPSV a Českého statistického úřadu, které zjišťovaly 

podíl žen na trhu práce. Druhá podkapitola se zaměřuje na Úmluvu o odstranění všech 

forem diskriminace žen a na instituce, na které se mohou ženy obrátit v případě ohrožení 

diskriminačním jednáním. Třetí podkapitola rozebírá rozdíly v odměňování mužů a žen, a 

jejich zastoupení v různých profesích. Poslední - čtvrtá - podkapitola upozorňuje na právní 

ochranu, nároky a úlevy žen v těhotenství a na mateřské dovolené a mužů a žen na 

rodičovské dovolené. Zmiňuje i zajímavé případy z praxe v zahraničí, udělování ceny za 

firmu roku v rovných příležitostech mužů a žen společností Gender studies a příklady 

řešení genderové problematiky ve firmách, které se v této soutěži umístily na vysokých 

pozicích.
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4 Šikana a sexuální obtěžování na pracovišti

4.1 Mobbing

Za průkopníky mobbingu jsou považování K. Lorenz, P. P. Heneman a H. Leymann.

„K. Lorenz byl rakouský etolog a nositel Nobelovy ceny zabývající se studiem chování 

zvířat. Používal označení mobbing (anglický výraz „to mob“ můžeme do češtiny přeložit 

jako „napadat“, „vrhat se“, „útočit“, „spílat“, „deptat“) v případech, kdy popisoval tzv. 

teritorialitu zvířat. Dle jeho zjištění ze čtyřicátých let 20. století celá řada živočišných 

druhů žije ve svých domovských teritoriích a objeví-li se na jejich území vetřelec, neváhají 

na něj zaútočit či jej usmrtit. ...P. P. Heineman termín použil v roce 1972, když popisoval 

agresivní chování dětí ze zvláštních skupin na školních dvorech, které dokázaly někdy 

spolužáky dohnat až k sebevraždám. Pro tento druh chování se ale později ujal spíše 

francouzský výraz „chicane“ - šikana. O vskutku masové rozšíření tohoto pojmu ve světě 

se svými pracemi zasloužil profesor H. Leymann... Ve své praxi lékaře a psychologa se 

věnoval zejména pacientům s komunikačními a vztahovými problémy na pracovišti.“

(Farková, 2009, s. 95)

Mobbing je popisován jako „systematické, cílevědomé, a především opakované útoky 

jednotlivce či skupiny na určitou osobu. Nepřátelská a neetická komunikace má za cíl 

dotlačit vybraného jedince do defenzivní pozice, vyloučit ho z kolektivu, ponížit, znevážit a 

donutit tak k odchodu z pracoviště. Útoky často bývají bez náležité příčiny a většinou se 

nevztahují ke konkrétní činnosti oběti. Soustavný tlak je vyvíjen bez ohledu na to, jakou 

činnost zaměstnanec vykonává či jaké je jeho chování na pracovišti. Výrazně mu však 

ztěžuje či znemožňuje plnění pracovních povinností.“ (Svobodová, 2008, s. 18) Wagnerová

(2007, s. 5) vystihuje mobbing podobně - jako systematické, hostilní, manipulativní a 

neetické chování zaměřené na poškození jedince, tedy pravidelné terorizování člověka na 

pracovišti často (alespoň jednou týdně) a dlouhodobě (po dobu nejméně půl roku), které 

může vést nejen k duševní, psychosomatické a sociální újmě, ale i k ukončení pracovního 

poměru oběti. Mobbing je systematické, dlouhodobé útočení, intriky, pomluvy, šikanování. 

Za mobbing se nepovažují jednorázové hádky nebo pokárání. Jak ale upozorňuje Fehlau, 

„nadužívání tohoto pojmu v masmédiích vedlo k tomu, že téměř každý sociální problém na 
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pracovišti je ztotožňován s mobbingem. Mobbing však označuje přesně vymezenou formu 

psychického teroru na pracovišti. Podle jedné z definic se mobbingem na pracovišti rozumí 

situace zatížená konflikty, při níž je příslušný člověk jednou osobou nebo více jinými 

osobami napadán systmaticky, nejméně jednou týdně a nejméně během jednoho souvislého 

půlroku s cílem a/nebo efektem vyloučení ze společné oblasti činnosti přímo a nepřímo.“ 

(Fehlau, 2003, s. 24) Mobbing se odehrává nejčastěji mezi osobami na stejné hierarchické 

úrovni a má mnoho podob a strategií. „Ve Skandinávii popsali na základě výzkumů 

přibližně 45 nejrůznějších strategií psychického teroru.“ (Huberová, 1995, s. 36).

Pro označení šikany na pracovišti jsou používána různá synonyma. „Čeština nemá 

jednotné synonymum pro slovo mobbing. Co autor, to jiný názor. Často se překládá jako 

psychoteror, (psychický) teror, (psychické) týrání, (psychické) násilí, nepřesně i jako 

šikana. (...) Ve Velké Británii, USA nebo Austrálii je vžitý termín bullying, u nás stejně jako 

ve zbytku Evropy se používá spíše výrazu mobbing. ...Někteří autoři, především v USA, 

užívají slovo bullying pro souhrnné označení mobbingu i bossingu. Jiní autoři však 

mobbing a bullying striktně odlišují (u bullyingu jde totiž na rozdíl od mobbingu o užívání 

fyzického násilí). Kromě toho se lze setkat ještě s termíny emotional abuse, whistleblowing, 

defaming, chairing, stalking a mnoha jinými.“ (Svobodová, 2008, s. 18 a 19)

Wagnerová (2007) také zmiňuje některé z těchto pojmů - „bullying“ - jako výraz pro 

šikanu na pracovišti, který se využívá v anglosaských zemích (USA, Velká Británie, 

Austrálie...) a v překladu znamená „tyranizování, zastrašování, šikanování“. Dalšími 

pojmy, které Wagnerová vysvětluje podrobněji než Svobodová (2008) a označují agresivní 

chování na pracovišti, jsou například „stalking“ (stalk - honba, lov či to stalk -

pronásledovat) - vyjadřuje obtěžování prostřednictvím telefonu, vyhrožování násilím, 

veřejné slovní napadání apod. Termín „chairing“ (chair - židle) se používá pro neférové 

metody mezi vedoucími pracovníky v boji o vyšší pozici ve firemní hierarchii. Pojem 

„staffing“ (staff - personál) označuje nepříjemné chování ze strany podřízených k 

nadřízenému, které může vést až k jeho sesazení. 

Výše zmiňovaný stalking je jednou z forem obtěžování, která může probíhat kdekoli, tedy 

se může vyskytnout i na pracovišti. Tento pojem náš právní řád dlouho neznal. Byl 
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upraven až novelou trestního zákona č. 40/2009 Sb. (s účinností od ledna 2010). Stalking 

znamená dlouhodobé (4 - 6 týdnů) nebezpečné pronásledování a obtěžování - například 

neustálé nevyžádané kontaktování přes elektronickou komunikaci, písemně či telefonicky. 

Dalším projevem může být i vyhrožování. Toto jednání má tendenci postupně narůstat.

(Stalking, nebezpečné pronásledování, 2010)

V souvislosti s mobbingem v širším kontextu zmiňuje Wagnerová (2007, s. 6 a 7) pojem 

„kontraproduktivní pracovní chování zaměstnance“ - jde o agresivní jednání s cílem 

záměrně poškodit firmu a/nebo její členy (včetně stakeholders - okruhu jejích zákazníků, 

dodavatelů atd.) - může se projevovat ve formě absencí, poškozování firemního majetku, 

krádežemi, úmyslným nesprávným postupem apod. Hranice mezi kontraproduktivním 

chováním (KPCH) a mobbingem je velmi jemná, obě oblasti se překrývají. Podle Spectora 

(2005) spočívá rozdíl v tom, že při popisu mobbingu se soustředíme hlavně na vliv tohoto 

chování na oběť, při popisu KPCH se soustředíme zejména na aktéra. Současné studie 

mobbingu jsou ale už komplexní a zkoumají oběť, aktéra i prostředí mobbingu 

(Kmoníčková, 2005, Lutgen-Sandvik, 2003 apod.) V dnešní době je častým projevem 

mobbingu mazání nebo zcizení důležitých informací (databáze zákazníků, dodavatelů, 

finanční a účetní data, výrobní návody atd.) Mezi KPCH patří i odnášení různých 

kancelářských potřeb, materiálu a výrobků, pracovních oděvů, ochranných pomůcek, strojů 

či přístrojů domů bez povolení, případně využití telefonu či internetu mimo pracovní účely. 

Dále sem lze zahrnout i pozdní příchody, delší přestávky, než na jaké je nárok, předčasné 

odchody a věnování se v pracovní době jiným činnostem než pracovním (surfování na 

internetu, hraní her, čtení si, soukromá emailová korespondence apod.). (Wagnerová, 2007, 

s. 8 a 9)

Svobodová (2008, s. 20 a 21) doporučuje nezaměňovat pojmy mobbing a šikana. Do doby, 

kdy se zde začal využívat pojem mobbing, používaly sdělovací prostředky označení 

„šikana na pracovišti“. Oba pojmy mají společné znaky (ublížit druhé osobě) i důsledky. 

Obecně by se dal mobbing označit jako zvláštní druh šikany. Odlišnost je v prostředí, kde 

se útoky odehrávají a ve způsobu agrese. Mobbing se odehrává výhradně mezi dospělými, 

převážně na pracovišti, zatímco šikana se vyskytuje v hierarchicky jednodušších 

společnostech (např. armáda či škola). Šikana bývá průhlednější a snáze rozpoznatelná, 
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protože bývá často provázena fyzickým násilím. Je tedy primitivnější povahy než 

mobbing, který je spíše ve formě psychického tlaku, rafinovanější, důmyslnější a 

zákeřnější. Jednu z nejvýstižnějších a nejpodrobnějších charakteristik, která popisuje 

násilné jednání na pracovišti, uvádí Wagnerová z článku A. Khalefa: „Khalef (2003) 

zmiňuje čtyři nejčastější skupiny násilného chování v práci. Jsou to:

1. slovní násilí - indiskrétní dotazy, odposlouchávání telefonních rozhovorů, čtení e-mailů 

a dopisů, kritika soukromého života oběti, verbální napadání oběti, křik, poznámky útočící 

na důstojnost (výsměch, rasismus, sexismus, přezdívky), přezírání oběti v přítomnosti 

jiných, odmítání spolupráce s obětí, manipulace se slovní komunikací (popírání ústních 

dohod, lhaní, dvojsmyslné poznámky), zakazování komunikace, zlomyslné pomluvy, 

neopodstatněné obviňování,

2. fyzické násilí - agresivní gesta (bouchání dveřmi, bouchání pěstí o stůl), výhrůžky nebo 

fyzická agrese (strkání, plivání, šlapání na nohu, obtěžování), ničení práce a věcí, 

sledování oběti (nejen v práci, ale například i cestou domů), vystavování oběti rizikovým 

pracovním podmínkám, přičemž jim je oběť opakovaně vystavována, a ne nikdo jiný (např. 

nošení těžkých břemen apod.), 

3. sexuální násilí - sexuální násilí bez fyzického kontaktu (nabídky, narážky a poznámky se 

sexuálním podtextem), sexuální nátlak s fyzickým kontaktem,

4. násilné chování - urážlivá gesta, naschvály, kanadské žertíky (schovávání věcí, vypínání 

topení, když je v kanceláři chladno apod.).“ (Wagnerová, 2007, s. 7 a 8)

Mobbing by se dal shrnout do několika fází. V první fázi je nějaký delší dobu neřešený 

konflikt, který může přejít až k mobbingu - osoby, kterých se problém týká, se začnou 

opakovaně napadat, přičemž ze slabšího článku se stane oběť. V druhé fázi se útoky 

soustřeďují na oběť, stupňují se, stávají se častěji. Oběť je psychicky tyranizována, 

urážena, ponižována, apod. To má ničivé dopady na její sebevědomí a tím i následné 

jednání, ovládání se. Těchto změn si už všímají i kolegové na pracovišti. Ve třetí fázi teror 

stále narůstá, oběť už trpí psychosomatickými potížemi, vyhledává případně lékařskou a 

psychologickou pomoc, mívá deprese. Dochází k vyloučení oběti ze svého sociálního a 

pracovního prostředí. Ve čtvrté fázi bývá oběť již dost izolovaná od kolektivu a vliv na 

pracovní výkon je už tak nápadný, že se situací začne zabývat i nadřízený a vedení firmy. 

Může dojít k ukončení pracovního poměru, případně přemístění na jiné pracoviště. V 
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poslední, páté fázi, oběť opouští podnik (pokud se problém nevyřeší jinak) a může skončit 

v nezaměstnanosti, případně i s poškozenými rodinnými a partnerskými vztahy. (Fehlau, 

2003, s. 27 a 28)

Pachatelé mobbingu bývají zdatní manipulátoři - Nazare-Aga (1999) definovala typické 

znaky, kterými jsou například navozování pocitu viny v ostatních, přenášení zodpovědnosti 

na druhé, nejasná komunikace, změny v názorech a chování dle aktuální situace a potřeby, 

zpochybňování kvality, schopností a názorů druhých, časté kritizování ostatních, 

podněcování konfliktů, stavění se do role oběti, ignorování žádostí ostatních, využívání 

druhých ve svůj prospěch, vyhrožování či vydírání, vyhýbavé chování, vyvolávání dojmu 

převahy, lhaní, sebestřednost, závistivost, odmítání kritiky své osoby, popírání fakt, 

nerespektování práv a potřeb druhých atd. (Wagnerová, 2007, s. 9) Huberová (1995, s. 23) 

dělí pachatele mobbingu na tři skupiny - označuje je strůjci, náhodní pachatelé a 

spoluúčastníci. Strůjci vymýšlejí stále nové způsoby, jak šikanovat svou oběť - slibují si od 

toho různé výhody, nebo se chtějí zbavit frustrace. Náhodní pachatelé vznikají obvykle po 

vleklých sporech (které se často vyvinou z banálního konfliktu) - jeden ze zúčastněných 

získá nad druhým převahu. Spoluúčastníci se dají rozdělit na dva typy - ti, co podporují 

jednoho či více strůjců a přidávají se k němu v systematickém ničení oběti, a také ti, kteří 

tyto problémy ignorují a pasivně mobbingu přihlíží. Jak zmiňuje Wagnerová, Huberová 

(1995) popsala rozdíly mezi mobbingem ze strany mužů a ze strany žen - pro ženy je 

typické posmívání se, šíření nepravdivých informací, intrikování za zády oběti, narážky, 

skákání do řeči apod. Muži obvykle využívají tvrdší jednání - vyhrožování, agresivitu, 

zdůrazňování slabých stránek oběti a její shazování před ostatními, ironii, ignoraci... 

(Wagnerová, 2007, s. 12 a 13)

Společnost GfK-Praha (2004) provedla průzkum o výskytu mobbingu v ČR v roce 2001 na 

vzorku 633 osob. S mobbingem se setkalo 16% osob, nejčastěji se projevoval jako kritika 

či nedoceňování práce oběti nadřízeným, ukládání nekvalifikované práce či zadávání 

nesmyslných pracovních úkolů. Oběťmi byly nejčastěji ženy do 29 let a lidé s nižším 

stupněm dosaženého vzdělání. Další průzkum byl proveden v roce 2003 na vzorku 693 

pracujících. Obětí bylo 28% dotazovaných (počet tedy vzrostl o 12% za 2 roky). 

(Wagnerová, 2007, s. 13)
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4.1.1 Příčiny mobbingu 

Prvotní příčinou mobbingu může být například běžný konflikt na pracovišti, časový tlak 

při plnění pracovních úkolů, nadbytek přesčasů, špatné pracovní podmínky (příliš vysoké 

nebo nízké teploty, hlučnost, prašnost...), závist, konkurence, obavy z nezaměstnanosti, či 

nedostatečná informovanost zaměstnanců, stres z přetížení příliš velkým množstvím práce 

či příliš náročnou prací, ale i jednotvárná činnost a nuda. (Farková, 2009, s. 96) Důvodem 

mobbingu může být frustrace, zloba, závist, nuda či stres pachatele, napětí v organizaci, 

obavy o pozici apod. (Wagnerová, 2007, s. 11) Hubberová zmiňuje typická odvětví, ve 

kterých nejčastěji může k mobbingu docházet, jako například úřady, kde bývá větší 

konkurence mezi zaměstnanci. „Ať již se jedná o úřad či redakci novin, advokátní kancelář 

či cementárnu, psychologická válka se vede na každém pracovišti, v každém oboru. Ovšem 

nápadná je ta skutečnost, že úředníci dělají peklo ze života svým kolegům častěji než 

kupříkladu dělníci.“ (Huberová, 1995, s. 22) Další výčet oborů, kde dochází k mobbingu 

nejčastěji popisuje a vysvětluje Kratz. „Mobbing lze pozorovat ve všech oborech. Zvýšené 

riziko však podle výzkumů psychologa práce prof. Zapfa hrozí především zaměstnancům a 

úředníkům resortu zdravotnictví a sociálních věcí (sedminásobné riziko), resortu školství a 

tělesné výchovy (trojapůlnásobné riziko), státní správy (trojnásobné riziko). Profesor Zapf 

to vysvětluje tím, že učitelé, vychovatelé, zdravotní personál aj. pracují často ve větších 

kolektivech, jsou závislejší na spolupráci, a proto spolu také víc komunikují.“ (Kratz, 2005, 

s. 21)

Na tvrzení Hubberové mám opačný názor - během praxe, různých stáží a brigád v 

administrativě i ve výrobních organizacích jsem se setkala s mobbingem více ve sféře 

výroby - přestože by se mohlo zdát, že dělníci nemají během manuální práce tolik času a 

prostoru na jiné aktivity než pracovní, převážně jednotvárná činnost pracovníky velmi 

nudila, takže si často krátili pracovní dobu pomluvami kolegů, hádkami či drobnými 

(obvykle dětinskými) naschvály. Více jsem toto chování pozorovala u dělníků s nízkým 

stupněm vzdělání. Je třeba se bránit okamžitě a zarazit toto jednání hned jak se začne 

projevovat. Čím déle se oběť tyto projevy snaží ignorovat, tím více si útočník dovolí. 

Vnějšími podmínkami k mobbingu jsou narušené interpersonální vztahy na pracovišti, 

firemní kultura s nízkou úrovní etiky, nedostatky ve vnitropodnikových strukturách, 
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nedostatky v plánování práce, nedostatečné řídící schopnosti manažerů nebo nevyhovující 

styly řízení apod. „Výzkumy ve Finsku (Vartia, 1996) potvrzují, že problém mobbingu se 

vyskytl tam, kde převládalo direktivní, autoritativní řízení a kde se problémy řešily z pozice 

moci. Mobbing se naopak neobjevil v prostředí, kde převládal demokratický styl řízení a 

problémy se řešily diskusí.“ (Wagnerová, 2007, s. 11) Organizace může vznik mobbingu 

podpořit například nedostatečně kvalifikovanými vedoucími pracovníky, kteří neřeší 

konflikty mezi personálem, permanentním tlakem na zvyšování výkonu a špatnou 

organizací práce, neustálou časovou tísní a přehnanými požadavky, nízkou úrovní etiky ve 

firemní kultuře či děláním znatelných rozdílů v přístupu k zaměstnancům. Mobbing může 

vzniknout nenápadně, z drobných provokací nováčka služebně starším kolektivem, přes 

různá nedořešená nedorozumění a konflikty, která vytváří dusnou atmosféru a situace se 

může stupňovat v soustavný a cílený psychický teror, při kterém oběť může být zcela 

sociálně izolována od zbytku kolektivu na pracovišti. Postupně se stává čím dál víc 

zranitelná a citlivá, sebedůvěra se snižuje, strach vzrůstá, a vleklý problém obvykle 

přerůstá i v tělesné zdravotní potíže, které vedou k častým absencím. V důsledku 

psychického tlaku se oběť stává na pracovišti méně výkonnou, což vyvolává další 

problémy - s nadřízenými, kteří kontrolují práci zaměstnanců. Obětí jsou kromě nových 

zaměstnanců často lidé, kteří se něčím od ostatních liší, jsou nápadní, lidé osamělí či

handicapovaní, s malým sebevědomím a komplexy, příslušníci menšin nebo úspěšní 

zaměstnanci po povýšení na vedoucí pozici (ostatní kolegové jim závidí) apod. (Farková, 

2009, s. 96 a 99)

V případě, že se výrazně zhorší výkonnost některého zaměstnance, nemělo by vedení firmy 

dělat unáhlená rozhodnutí, ale mělo by nejprve uskutečnit rozhovor s podřízeným a ptát se, 

co způsobilo zhoršený výkon... U nových zaměstnanců by tyto problémy mohl včas odhalit 

správně nastavený adaptační proces s pravidelnými hodnotícími rozhovory, kde se 

zaměstnavatel mimo jiné ptá i na to, jak se novému pracovníkovi líbí ve firmě, jak vychází 

s novými kolegy apod. Pokud podnik projevy mobbingu na svém pracovišti ignoruje, může 

na tom tratit i finančně - oběti mobbingu podávají slabší pracovní výkon, jsou více 

ohroženi nemocností a absencemi, a také ti, co někoho šikanují, činí tak v pracovní době 

místo výkonu svých pracovních úkolů. Někdy bývá do firmy záměrně přijímán pracovník s 

negativními zkušenostmi z předchozího pracoviště nebo dlouhodobě nezaměstnaný -
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většinou pak nezastává odmítavé postoje k praktikám na pracovišti, vydrží alespoň po 

nějakou dobu neprotestovat proti nízkým mzdám a je ochoten snášet ne vždy korektní 

jednání svých nadřízených - například vyvolávání strachu z výpovědi vyhrožováním, že 

pokud se zaměstnanci něco nelíbí, může z firmy odejít. Mnozí zaměstnavatelé spoléhají na 

to, že je v dnešní době mnoho nezaměstnaných a mohou sehnat za odcházejícího adekvátní 

náhradu. Tyto výroky by si ale měli dobře rozmyslet - s takovým přístupem k 

zaměstnancům vydrží ve firmě pracovat delší dobu málokdo, a ne vždy se zaměstnavateli 

vyplatí vynakládat často finanční prostředky na zadávání nových inzerátů a investovat 

mnoho času na výběr a zaučování nových pracovníků. Navíc z toho množství 

nezaměstnaných si ti schopní a kvalifikovaní mohou najít lepší zaměstnání vždy, a ti 

dlouhodobě nezaměstnaní nejsou nezaměstnaní bez důvodu, ale většinou z určitých příčin -

nízké vzdělání, nedostatečná odbornost, krátká nebo žádná praxe v oboru, chybějící 

klíčové dovednosti jako znalost cizího jazyka nebo práce na počítači, vysoký věk, 

nevyhovující osobnostní dispozice - emočně labilní, nevyrovnaní, konfliktní jedinci, apod.

4.1.2 Projevy a důsledky mobbingu

V praxi se může mobbing projevovat i velmi dětinským způsobem - například 

schováváním předmětů, úmyslným zhasínáním, otevíráním oken či zamykáním v 

místnostech, kde se postižený nachází, apod. Proto se oběť někdy stydí vyhledat pomoc 

kvůli takovým „drobnostem“ - dlouhodobé a časté opakování těchto drobností je ale velmi 

nepříjemné. Běžnou součástí mobbingu bývá zatajování důležitých informací (nebo 

záměrné podsouvání nepravdivých informací), pomlouvání, intriky, naschvály, záměrná 

ignorace (nezdravení, neodpovídání...), vysmívání se a zesměšňování (např. i 

napodobováním gest, hlasu, způsobu mluvení...), ponižování, podceňování, pohrdání, 

bránění v sociálních kontaktech, ničení práce oběti (vymazávání práce z počítače, 

schovávání důležitých dokumentů), vyhrožování výpovědí, přidělování velkého množství 

zbytečných a pracných úkolů (případně primitivních úkolů, které jsou hluboko pod 

kvalifikací pracovníka, nebo naopak náročných úkolů, na které mu vzdělání ani dosavadní 

zkušenosti nestačí, ale i nepřidělování práce vůbec), kritizování čehokoli na oběti (vzhledu, 

oblečení, práce, způsobů chování, zvyků, reakcí, soukromého života...), přehnaná kontrola, 

obtěžování sexuálními narážkami, skákání do řeči, vyhrožování (které může vyústit až ve 

fyzické napadání), křik a nadávky apod. Toto jednání se často stupňuje. 
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Obvykle se u takto stresovaného člověka projeví po nějaké době teroru psychosomatické 

obtíže (poruchy spánku, deprese, žaludeční potíže, průjmy, zvracení, závratě, migrény, 

často oslabená imunita čili náchylnost k chřipkovým onemocněním apod.), plačtivost, 

neklid, bušení srdce, chvění, nepříjemné pocity při pouhém pomyšlení na odchod do práce, 

zhoršený pracovní výkon a je v izolaci od ostatního kolektivu, přičemž vedení a ostatní 

zaměstnanci problém ignorují. Oběť mobbingu se do zaměstnání netěší, nejraději by se mu 

vyhla, například předstíráním nemoci. Tyto úzkosti mohou vést ale i k depresím, končícím 

žaludečními vředy, infarktem, alkoholismem či dokonce pokusem o sebevraždu. „Výzkumy 

v Norsku ukazují, že sebevraždu spáchá ročně přibližně 100 obětí mobbingu (LMM, 2002). 

Leymann (1996) se zmiňuje o tom, že každá šestá z každé oficiálně zaznamenané 

sebevraždy ve švédských statistikách může být zapříčiněna právě mobbingem. Beňo (2003) 

uvádí, že v našich podmínkách je každý pátý pokus o sebevraždu v dospělé populaci spojen 

s problémy v zaměstnání.“ (Wagnerová, 2007, s. 10) Mobbing může mít dopady i na 

vztahy a blízké okolí oběti - např. rozpad manželství, přátelství, rodinných vztahů... 

(Huberová, 1995, s. 13 a 14) Všeobecně může nastat několik situací, jak bude oběť 

postupovat v řešení mobbingu. V lepším případě se oběť aktivně ubrání či změní 

zaměstnání, případně se na stranu oběti postaví solidární kolegové a jsou psychickou 

oporou, anebo se oběti zastane přímo nadřízený a tyrany napomene či potrestá. Důsledky 

mobbingu může být dle Wagnerové zvýšený podíl předčasných odchodů do důchodu, vyšší 

nemocnost, vyšší fluktuace (tedy i vyšší náklady na získávání, výběr a adaptaci nových 

pracovníků), snížená produktivita stávajících zaměstnanců, případně také náklady 

vynaložené za soudní spory. (Wagnerová, 2007, s. 14)

4.1.3 Řešení mobbingu, prevence

V případě, že se mobbing odehrává na pracovišti, má nadřízený povinnost situaci řešit a 

postarat se o nápravu. Nejdříve je třeba zjistit podrobnosti, konkrétně pojmenovat problém 

a pokusit se zjistit příčinu. Poté upozornit agresora na to, jak jeho chování působí na oběť a 

pokusit se o urovnání konfliktu, smír znesvářených stran. Pouhý zákaz násilného chování 

bývá většinou neefektivní, je nutné řešit problém více do hloubky a věnovat mu více 

pozornosti. (Svobodová, 2008, s. 98) Armstrong (2007, s. 708) uvádí, že nestačí mít 

písemně zpracovanou politiku proti šikaně, ale je třeba aktivně zlepšovat pozitivní 

pracovní vztahy - šikanující osoby by se neměly izolovat od pracovního kolektivu, ale 
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mělo by se jim dostat odborné pomoci, aby si uvědomily a uznaly dopad svého chování a 

změnily jej. 

Vhodnější, než řešit následky, je pro firmu dostatečná prevence proti mobbingu. Velkou 

roli hraje pozitivní atmosféra na pracovišti a správně nastavená firemní kultura (důraz na 

důstojné chování, morálku, vzájemný respekt a úctu např. v etickém kodexu firmy). 

Svobodová (2008, s. 88 a 89) doporučuje, aby každá firma měla připravený plán řešení 

násilí na pracovišti, který by měl obsahovat strategie, jak se s tímto problémem vypořádat 

jak před jeho vznikem formou preventivních opatření, tak i v případě jeho průběhu a řešení 

jeho důsledků. Např. ve Švýcarsku bývá běžné, že mají firmy ustanovenu osobu, která se 

případy mobbingu na pracovišti zabývá a pomáhá tyto situace řešit. Bohužel v České 

republice je informovanost o mobbingu mezi zaměstnanci poměrně nízká a oběti pak 

obvykle neví jak se v takové situaci mohou bránit. 

Wagnerová (2007, s.15) zmiňuje několik preventivních opatření mobbingu dle Resche a 

Schubinského (1996) - patří mezi ně například dobře promyšlený a jasně sdělený plán 

práce s konkrétními termíny, možnost zaměstnanců podílet se na tomto plánu a dostatečná 

kontrola - to by mělo snížit stres zaměstnanců a potřebu vybíjet si tento tlak na ostatních. 

Management by měl svým podřízeným jít příkladem, vytvářet příznivé pracovní prostředí, 

posilovat pozitivní mezilidské vztahy na pracovišti a dbát na morální aspekty při tvorbě 

etických kodexů. Každý zaměstnanec by měl mít právo otevřeně vyjádřit svůj názor, 

případně oprávněnou stížnost. Zaměstnanci by měli být hodnoceni spravedlivě a firma by 

měla jasně stanovit, jaké jednání je považováno za mobbing a v případě výskytu jej 

důsledně řešit. Případné oběti mobbingu by měly vědět, na koho se mohou v těchto 

případech obrátit - na přímého nadřízeného, jiné manažery v organizaci, personální 

oddělení, odbory či firemního psychologa - ti by měli umět oběti poradit, jak situaci řešit, 

poskytnout podporu a pomoc, vše řádně prošetřit, analyzovat situaci s obětí i pachatelem 

společně či odděleně, vše písemně zaznamenat, sdělit pachateli pracovně právní souvislosti 

a důsledky, případně postihy (peněžní sankce, přeložení, výpověď apod.), které by 

následovaly po prokázání mobbingu. 
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Manažeři na všech úrovních by měli být nejen odborníci na danou oblast, ale měli by být 

schopni kvalitně si vybrat pracovníky do svého týmu (aby se k sobě hodili i povahově a 

byli schopni bez problémů spolupracovat), dobře je vést, být jim vzorem, měli by být 

všímaví a umět odhalit a vyřešit konflikty už v zárodku, snažit se o vytváření příjemného 

pracovního prostředí. Mnohdy vznikne mobbing i z důvodu nedostatečné informovanosti 

od manažera a z toho plynoucích nedorozumění anebo v prostředí, kde se podporuje až 

téměř nezdravá soupeřivost mezi lidmi (to platí i o nejistotě a strachu o své místo v období, 

kdy je velká nezaměstnanost). Rozhodně by vedoucí pracovníci neměli problém mobbingu 

přehlížet a podceňovat.

Pro včasnou diagnostiku a prevenci mobbingu uvádí Wagnerová (2007, s. 16 a 18) metodu 

sociomapování a videotrénink interakcí (VTI). V roce 1997 vyvinul v Centru pro výzkum 

stresu v Praze Radvan Bahbouh dynamickou sociometrii - novou metodu sociometrické 

analýzy, která je založena na teorii fuzzy množin. Vychází z klasické Morenovy 

sociometrie a slouží k analýze a zobrazení dat, např. při mapování vztahů na pracovišti. 

Typ sociomapy s názvem WIND se využívá k analýze týmů (intenzity komunikace mezi 

členy týmu, postoje, sympatie apod.). Další ze dvou existujících sociomap se nazývá 

STORM. Sociomapování se dá využít k rozvoji týmů, zjištění konfliktů, mocenských 

soubojů, důvodů pro přijetí nebo odchod členů a efektivity týmu. Sociomapy se dají tvořit 

v programu společnosti QED Group (http://demo.sociomap.com). Videotrénink interakcí 

spočívá v analýze videonahrávek a slouží k rozvoji verbálních a neverbálních projevů v 

komunikaci s cílem vytvořit pozitivní atmosféru. Tento trénink je považován za 

krátkodobou formu terapie a obvykle trvá přibližně od 1 do 6 měsíců. Někdy si pachatelé 

či oběti mobbingu plně neuvědomí všechny prvky svého jednání - tato metoda jim v 

případě ochoty spolupracovat může pomoci v odhalení těchto prvků a k jejich nápravě. 

4.2 Staffing a bossing

Pro jev, kdy podřízení napadají svého nadřízeného, se používá výraz staffing. (Svobodová, 

2008, s. 19) Šikanování nadřízeného může vzniknout z různých důvodů - často se tak děje 

při odchodu předchozího nadřízeného, který byl kolektivem oblíben. Nový vedoucí, který 

přijde do uzavřené, sehrané skupiny zaměstnanců, je pak v těžké pozici. Problém se 

začleněním může mít v případě, kdy jeho vzdělání je vyšší, než ostatních pracovníků - ti 
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demonstraci jeho znalostí mohou brát jako poučování. Velmi obtížnou situací je, pokud 

nadřízený je výrazně mladší než jeho podřízení - ti ho pak mohou nedostatečně 

respektovat, mohou ho považovat za málo kompetentního a neváží si ho jako autority. 

(Huberová, 1995, s. 52)

Pojem bossing znamená šikanování podřízených ze strany nadřízeného. Za autora tohoto 

termínu je považován Nor S. Kile. (Wagnerová, 2007, s. 6) Bossing může zaměstnance 

poškodit více, než mobbing - kromě kvality sociálních kontaktů na pracovišti a pocitů 

osobní spokojenosti může být ohrožena i kariéra či z ekonomického hlediska dokonce další 

životní existence pracovníka. Šikanování ze strany nadřízeného neprobíhá většinou na 

primitivní úrovni jako mobbing (pomluvy, urážky, posměšky apod.) - nadřízený není na 

stejné hierarchické úrovni a může tedy využívat své převahy a moci. (Huberová, 1995, s. 

95)

Příčiny bossingu mohou být různé. Například nadřízený není schopen nebo nechce hledat 

řešení problémů, tak se snaží přenést veškerou zodpovědnost na podřízeného nebo několik 

podřízených, které by rád z firmy propustil, ale nemá k tomu dostatečně pádný důvod. 

Také si může do podřízených ventilovat stres, který mu způsobují jeho nadřízení - to může 

postihnout celý pracovní kolektiv, nebo si najde jednoho obětního beránka. Dalšími 

důvody mohou být touha po moci nebo osobní důvody - výhrady nadřízeného k některému 

z podřízených, osobní nesympatie, nadřízený může podřízenému závidět vyšší vzdělání, 

nějaký prvek v chování, šťastnější soukromý život, oblíbenost ostatními nebo nějakou 

dovednost, kterou sám nemá. Může mít také strach ze ztráty kontroly, přehledu a tím se 

cítit izolovaně nebo dostatečně neinformován, strach ze ztráty pozice (pokud je některý z 

podřízených v nějaké oblasti schopnější než on). (Huberová, 1995, s. 99) Někdy si může 

nadřízený na podřízeného „zasednout“ jen proto, že se podřízený odmítá bezvýhradně 

podřídit jeho autoritě či si dokonce dovolí ho otevřeně (přestože oprávněně) kritizovat 

nebo má jiné názory, které se nebojí projevit nahlas. Ze strany nadřízeného se jedná o 

profesní selhání a poukazuje nejen na nezvládnutí své funkce, ale i na nízké sebevědomí 

tohoto jedince.
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Nadřízený může svého podřízeného terorizovat různými způsoby - může mu přidělovat 

zbytečnou, ale namáhavou práci, případně nezadávat žádnou práci nebo jen nejjednodušší 

úkoly, které neodpovídají kvalifikaci ani schopnostem pracovníka. Naopak může dostávat 

úkoly, které jsou tak náročné a obsáhlé, že je nezvládá. Také můžou být pracovníkovi 

záměrně přidělovány úkoly, o kterých je všem známo, že mu jsou nějakým způsobem 

nepříjemné. Nadřízený mu může projevovat otevřeně svou nedůvěru přehnaným 

kontrolováním - vyžaduje, aby mu jeho podřízený oznamoval každý jeho postup, 

rozhodnutí, pohyb, telefonický rozhovor apod. Dalším projevem bývají různá rozhodnutí, 

které se podřízeného týkají, učiněná bez jeho vědomí (například přestěhování kanceláře), 

neinformování o důležitých záležitostech ve firmě, porady bez jeho přítomnosti, může být 

izolován do samostatné kanceláře, jsou mu přidělovány úkoly ohrožující jeho zdraví. 

Bossing se ale špatně dokazuje - mnohdy ještě hůře, než mobbing. Nadřízený má narozdíl 

od spolupracovníků na stejné hierarchické úrovni navíc velkou pravomoc, vyplývající z 

jeho postavení. (Huberová, 1995, str. 101 a 102) Nejúčinnější způsob, jak se takovému 

jednání bránit, je vpodstatě stejný, jako u ostatních způsobů šikanování - nebýt na situaci 

sám, najít si spojence mezi kolegy v pracovním kolektivu, kteří budou oběti oporou a 

pomůžou jí prokázat nesprávné jednání nadřízeného - u vyššího vedení, v odborech apod.

4.3 Sexuální obtěžování

„Sexuální obtěžování je jedna z forem diskriminace na základě pohlaví. Právní definice 

sexuálního obtěžování specifikuje toto jednání jako nežádoucí verbální, vizuální nebo 

fyzické chování sexuální povahy, které závažně ovlivňuje pracovní podmínky nebo vytváří 

nepřátelské pracovní prostředí.“ (Know Your Rights: Sexual Harassment at Work, 2012) 

Mezi slovní nebo písemné sexuální obtěžování se řadí komentáře k oděvu, postavě, vtipy 

sexuální nebo na základě pohlaví, požadování sexu, sexuální narážky, apod. Za fyzické 

projevy se považuje omezování, které brání pohybu oběti, nevhodné doteky, líbání, 

objímání, poplácávání, hlazení... Jako neverbální projevy lze považovat například hanlivá 

gesta či mimika sexuální povahy. Mezi vizuální znaky se řadí plakáty, kresby, spořiče 

obrazovky nebo emaily sexuální povahy. (tamtéž).

Jako sexuální obtěžování lze definovat to chování, které nevyžádaným překročením hranic, 

které si lidé stanoví, je jim nepříjemné, ponižuje je, uráží a v případě, že se proti němu 
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ohradí, následuje z druhé strany negativní reakce. Mezi projevy patří například osahávání 

na intimních partiích, obscénní narážky, hrubé vtipy o ženách či mužích a vtipkování o 

sexu, štípání do hýždí, posílání emailů s erotickým obsahem, podsouvání erotických 

plakátů, fotografií a časopisů, obtěžující telefonáty, požadavky zaměstnavatele, aby 

zaměstnanec navazoval neformální styky se strategicky důležitými klienty apod... V 

literatuře bývají uvedeny jako nejčastější oběti mladé ženy do 30 let, ženy, které pracují v 

převážně mužském kolektivu, a ženy, které se například pokouší prosadit na postup ve 

firemní hierarchii proti mužským kolegům. Nejčastějšími pachateli bývají dle studie ženatí 

muži ve věku 40 - 50 let, kteří mají pevnou pozici v zaměstnání a snaží se dokázat svou 

převahu nad ženou. (Huberová, 1995, s. 81 a 82)

Armstrong (2007, s. 706) tvrdí, že sexuální obtěžování bylo vždy součástí pracovního 

života, jen není v dnešní době tak očividné jako v minulosti. Někdy může být dokonce 

nepsanou součástí kultury organizace, tedy považovaná za „normu“ na všech úrovních 

organizační hierarchie. Největší problém bývá stud a strach oběti bránit se, především z 

důvodu obtížného prokázání takového jednání - pachatelé sexuálního obtěžování si dávají 

pozor na to, aby u jejich jednání nebyli přítomni žádní svědci. Oběť tedy staví do 

nepříjemné situace, kde stojí tvrzení proti tvrzení. Obtěžující osoba (obvykle muž) 

zpravidla všechna nařčení popře s tím, že dotyčná osoba si vše vymyslela, např. za účelem 

ho poškodit nebo se pomstít, anebo tvrdí, že oběť situaci vyprovokovala svým vyzývavým 

chováním. Nadřízený nebo pracovník pověřený řešením tohoto případu by měl posuzovat 

situaci nestranně a zaměřit se na existenci případných důkazů. (Armstrong, 2007, s. 706)

Reakcí lidí na obtěžování bývá po prvotním překvapení a zmatku především znechucení, 

odpor, pocit trapnosti, agrese anebo vystrašenost, poté bezmocnost a bezradnost, až úzkost, 

poruchy soustředění, spánku apod. Ignorovat takové ponižování nepřináší příliš velký 

úspěch, účinnější bývá snažit se ho zarazit již v počátcích, jinak hrozí zhoršování situace. 

Je třeba jasně a srozumitelně říci, co a kdy přesně obtěžovalo, proč (jaké pocity to 

vyvolává) a požádat o okamžité ukončení tohoto jednání, s poznámkou, že další postup 

bude jinak předán nadřízenému, případně bude vše oznámeno ostatním kolegům. Při činu 

bývá účinné i prudké odstrčení či pohlavek, poté případně předkládání výstřižků z novin o 

trestech za podobné jednání, zesměšnění pachatelova jednání před kolegy. Je těžké toto 
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jednání dokázat, proto je dobré vytvořit si ve firmě spojence a všechna příkoří si 

zaznamenávat - kdy a kde se odehrávala, zda byli nějací svědkové, koho poté oběť o činu 

informovala nebo jak ho řešila. Při vážnějších případech se lze obrátit s radou na advokáta

a vše řešit právní cestou.

Organizace by se měla snažit sexuálnímu obtěžování předcházet - vydat jasné a 

srozumitelné vyjádření, že takovéto chování se v žádném případě nebude tolerovat, proč 

není přijatelné a jakými způsoby se mohou bránit případné oběti - na koho se obrátit s 

žádostí o radu, podporu a konzultaci při zachování naprosté důvěrnosti osobních informací. 

Tyto pravidla by měla být sdělena i všem nově přijatým pracovníkům během adaptačního 

procesu, například ve speciálním školení. K řešení problémů mezi zaměstnanci, včetně 

sexuálního obtěžování, může být pověřena konkrétní osoba, která pomůže oběti citlivě 

řešit situaci s obtěžujícím v případě zájmu nejprve neformální cestou, bez disciplinárního 

řízení - tím, že si s pachatelem důvěrně pohovoří, stížnost s ním projedná a upozorní ho na 

nevhodnost takového jednání, případně poradí oběma stranám, jak postupovat v případě 

budoucího běžného kontaktu na pracovišti. Další způsob pomoci je řešení formální cestou -

například pomoc s vhodnou formulací písemné stížnosti nadřízenému a snaha zabránit 

obtěžujícímu v dalším obtěžování. Je třeba posuzovat tyto případy spravedlivě a dbát na to, 

aby nedošlo k nespravedlivému poškození kariéry a pověsti žádné ze zúčastněných stran. 

Při prokázaném opakování situace je na místě dát obtěžující osobě výpověď ze zaměstnání. 

(Armstrong, 2007, s. 706 a 707)

Během všedních pracovních dnů se můžou v kolektivu vyskytnout různé problémy, které 

zatěžují pracovní klima. Může to být již zmíněné sexuální obtěžování, ale i alkoholismus, 

různé konflikty přerůstající až v bossing nebo mobbing, rasová nesnášenlivost apod. Lepší 

než řešit důsledky je snažit se tyto jevy preventivně usměrnit a potírat, například závaznou 

vnitropodnikovou úmluvou, jak navrhuje napříkad Fehlau (2003, s. 92 a 93) - v ní je třeba 

vymezit okruh zaměstnanců, kterým je primárně určena, jasně definovat problém, 

vyjmenovat opatření proti problému a kompetence osob, které jsou pověřeny k jejich 

kontrolování a řešení, může se stanovit informační povinnost zaměstnavatele vůči 

zaměstnancům - způsob doručení, nabídka dalších zdrojů informací a literatury k danému 

problému, může být zařazeno mezi školení zaměstnanců, seznámení postižených o jejich 
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právech na stížnost (jak ji sepsat a komu ji mohou podávat) a v neposlední řadě se ve 

vnitropodnikové úmluvě uvádí sankce při porušování daných pravidel, tedy 

pracovněprávní důsledky a na závěr obsahuje ustanovení o době platnosti. Rozhodně by 

tyto problémy měla firma řešit co nejdříve, ve vlastním zájmu - „ekonomické důsledky 

psychického týrání nejsou pro podnik zanedbatelné. Zhoršení pracovní atmosféry má za 

důsledek výrazné snížení efektivity práce i výkonnosti pracovní skupiny. Agresoři a oběti se 

nezabývají ničím jiným než konfliktem a občas se na své úkoly přestávají soustředit i 

svědkové. Ztráty podniku mohou nabýt výrazných rozměrů, na jedné straně snížením 

kvality práce a na druhé straně zvýšením finančních nákladů způsobených absencemi 

zaměstnanců v práci.“ (Hirigoyen, 2002, s. 95 a 96)

Shrnutí čtvrté kapitoly

Čtvrtá kapitola řeší různé formy obtěžování na pracovišti. První podkapitola se zabývá 

vysvětlením pojmu mobbing (šikana mezi zaměstnanci), jeho původem, průkopníky (K. 

Lorenz, P. P. Heineman a H. Leymann) a synonymy - bullying, emotional abuse, 

whistleblowing, defaming, chairing apod. Popisuje možné příčiny, projevy a důsledky 

mobbingu a snaží se navrhnout vhodná řešení a způsoby prevence. Podobné informace 

poskytují i ostatní podkapitoly k pojmům stalking (pronásledování), staffing (podřízení 

šikanují nadřízeného), bossing (nadřízený šikanuje podřízeného) a sexuální obtěžování.

Důležité je, aby firma měla ve svých interních předpisech (například v etickém kodexu) 

jasně specifikováno, co je považováno za šikanu nebo sexuální obtěžování, na koho se 

může případná oběť obrátit pro radu nebo podat stížnost a jaké důsledky z tohoto chování

budou vyvozeny pro viníka (např. snížení finančního ohodnocení, ve vážných případech 

výpověď). Vhodné je ale těmto situacím předcházet tím, že manažer bude vytvářet příznivé 

pracovní podmínky, dostatečně své podřízené informovat a celkově stmelovat pracovní 

tým.
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5 Právní prostředky ochrany před diskriminací

„Ochrana před diskriminací z důvodu pohlaví v oblasti zaměstnanosti a věcí pracovních 

zatím v České republice nepatří mezi běžně vyhrávané soudní kauzy. (...) Většinu sporů 

vedených ve věci žaloby na diskriminaci na základě pohlaví žalobkyně prohrály. Žalob 

není mnoho a v těch několika existujících rozhodnutích o žalobách v civilních sporech na 

ochranu před diskriminací lze marně hledat přesvědčivá odůvodnění rozhodnutí soudu či 

konzistentní právní výklad.“ (Boučková, Kubálková, 2008, s. 40) I přes tato zjištění by se 

ženy měly orientovat v legislativních opatřeních, které jsou obsaženy v zákoníku práce, 

antidiskriminačním zákonu a dalších předpisech, a neměly by se obávat v případě 

znevýhodnění na trhu práce z diskriminačních důvodů obrátit na soud.

Právo na práci je jedno ze základních lidských práv a s ním úzce souvisí zákaz přímé a 

nepřímé diskriminace, rovné zacházení a rovné příležitosti k přístupu k zaměstnání, 

vzdělání a kariéře. Právo na práci zahrnuje i právo na spravedlivé odměňování, 

odpovídající pracovní podmínky apod. Určitým skupinám zaměstnanců je poskytována 

tradičně vyšší ochrana v pracovněprávních vztazích, než ostatním zaměstnancům.  

(Bělecký, 2008, s. 12) V pracovním právu, které platilo v podstatě beze změn od roku 1918 

do 1965, byla specifická úprava doby odpočinku pro ženy v továrnách - začátek nerušené 

přestávky již v sobotu od 14 hodin, a také zákaz noční práce žen a absolutní zákaz práce 

žen v dolech a podzemí. Během války se vlivem totálního nasazení a pracovních

povinností žen a dívek začaly zaměstnankyně objevovat i v původně mužských profesích, 

jako řidičky tramvají apod. Po únoru 1948 se změnila politická situace v Československu -

v rámci budování socialismu byl na jedné straně tlak na rozmisťování pracovních sil, ale na 

druhé straně i určité zlepšování pracovních podmínek, úpravu ochrany těhotných žen a 

matek apod. V roce 1949 začal platit zákon o rodině, který zrovnoprávnil obě pohlaví ve 

všech oblastech rodinného života. (tamtéž, s. 17 až 19) I přes tuto rovnoprávnost měla 

vyšší zaměstnanost a vstřícnější podmínky k zaměstnávání žen (např. zřizování jeslí pro 

děti zaměstnankyň apod.) negativní dopad - tento stav je pro ženy náročný, protože kromě 

svého zaměstnání dále plnily (a často plní dodnes) svou tradiční roli v péči o domácnost a 

děti.
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Zákoník práce, který v České republice platil od roku 1965 obsahoval ještě více opatření 

pro ochranu žen, zejména matek - například mateřská dovolená byla prodloužena z 18 na 

22 týdnů, zákoník omezoval možnost ukončení pracovního poměru těhotné zaměstnankyně 

ze strany zaměstnavatele a řešil návrat zaměstnankyně po rodičovské dovolené na původní 

pracoviště. Dále obsahoval zákaz výkonu některých prací, které by mohlo ohrozit 

těhotenství zaměstnankyně. V případě převedení na jinou práci z tohoto důvodu byla ženě 

doplňována mzda vyrovnávacím příspěvkem do původní výše, pokud na nové pozici měla 

mzdu nižší. Také zákoník upravoval poskytování volna zaměstnankyním z důvodu péče o 

dítě. Po vstupu České republiky do Evropské unie byl tento zákoník více než padesátkrát 

novelizován. Novela z roku 2004 zavedla do zákoníku práce pojmy přímá a nepřímá 

diskriminace, obtěžování a sexuální obtěžování. (Bělecký, 2008, s. 22 a 26) V roce 2006 

byl schválen nový zákoník práce. Ten ale zpočátku obsahoval nepřesnosti, tak musel být 

brzy také novelizován (a dodnes byl novelizován ještě několikrát). Kromě zákoníku práce 

upravuje zákaz diskriminace i zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů), důležitý je i zákon o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (č. 

309/2006 Sb.), se kterým souvisí i nařízení vlády č. 361/2007, které je účinné od 1. ledna 

2008, a další vyhlášky.

V roce 2000 přijala Evropská unie dvě směrnice, které upravují rovné zacházení a ochranu 

před diskriminací - směrnici č. 2000/78/ES, která obsahuje obecný rámec pro rovné 

zacházení v zaměstnání a pro boj s diskriminací na základě náboženského vyznání, víry, 

zdravotního postižení, věku a sexuální orientace, a směrnici č. 2000/43/ES - tzv. „rasová 

směrnice“, která zahrnuje zásadu rovného zacházení s osobami bez ohledu na rasu nebo 

etnický původ. Tyto směrnice významně ovlivňují právní vztahy, v nichž je Česká 

republika povinna stanovit rovné zacházení a boj s diskriminací v oblasti zaměstnání, u 

osob samostatně výdělečně činných, v odborném poradenství a vzdělávání, rekvalifikacích, 

sociálním zabezpečení a zdravotní péči apod. Další důležitou směrnicí v českém právním 

řádu je směrnice č. 76/207/EHS, která upravuje rovné zacházení s muži a ženami v oblasti 

zaměstnání a povolání, v přístupu k odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání. 

Směrnice č. 86/613/EHS se týká rovnosti mužů a žen jako OSVČ a ochrany samostatně 

výdělečně činných žen v těhotenství a mateřství. (Čurdová a spol., 2006, s. 16 a 17)
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Velký význam pro rovnost mužů a žen má článek 141 Amsterodamské smlouvy, který 

zahrnuje princip rovné odměny pro ženy i muže za stejnou práci. „Podle údajů Evropské 

unie si ženy vydělají v průměru o 15% méně než muži za hodinu práce. V České republice 

činí rozdíl v průměrných hodinových platech žen a mužů na srovnatelných pozicích 11 %. 

Přitom ženská pracovní síla je hnací silou růstu zaměstnanosti v Evropě. Za sedm let, od 

roku 2000, ženy obsadily šest z osmi milionů vytvořených pracovních míst v Evropské unii. 

To znamená, že vzrostla míra zaměstnanosti žen, která dosáhla 56,3 % což je o 2,7 % více 

než v roce 2000. Pokud bude tento trend pokračovat, v roce 2010 lze počítat s dosažením 

60 % zaměstnanosti evropských žen. I přes Evropskou unií zaznamenávaný příznivý vývoj 

nelze zapomínat na problémy žen se sladěním osobního, resp. rodinného života s tím 

pracovním.“ (Bělecký, 2008, s. 20 a 21)

Dalším dokumentem o právech žen na trhu práce je Úmluva o odstranění všech forem 

diskriminace žen (CEDAW - Convention on the Elimination of all kinds of Discrimination 

Against Women), kterou tato práce podrobněji představuje v kapitole 3.2. Zahrnuje princip 

rovnosti v zaměstnávání žen a mužů, stejná práva na svobodnou volbu povolání a 

zaměstnání, zaměstnanecké výhody a školení, právo na stejné zacházení a odměňování za 

práci stejné hodnoty, stejné podmínky sociálního zabezpečení, placené dovolené, odchodu 

ze zaměstnání, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (se zvýšenou péčí o ženy v 

těhotenství a matky), nárok na placenou mateřskou a rodičovskou dovolenou bez obav ze 

ztráty zaměstnání. Ve skutečnosti je dodržování těchto pravidel sporné - statistiky ukazují, 

že ženy mladšího věku mohou být pro zaměstnavatele neatraktivní z důvodu brzkého 

mateřství, poté hrozících absencí při péči o malé děti, jež bývají (zejména po nástupu do 

předškolních zařízení) často nemocné a později začínají být ženy ve věku, kdy se 

předpokládá, že výkonnost se bude snižovat. Výsledkem bývá nezaměstnanost žen o 2 - 3 

% vyšší než mužů. Ženy po mateřské dovolené, s dětmi v předškolním věku (a obzvláště 

samoživitelky) a ženy věku nad 45 let jsou spolu s lidmi s nízkým vzděláním považovány 

za nejvíce znevýhodňovanou skupinu na trhu práce v České republice. (Bělecký, 2008, s. 

45 a 46)
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Legislativu pro ochranu proti diskriminaci od roku 2004 popsal Marián Hošek, náměstek 

ministra práce a sociálních věcí pro oblast sociální politiky, sociálních služeb a rodinné 

politiky, ve sborníku z mezinárodní konference Ministerstva práce a sociálních věcí: 

„Koncem roku 2004 vláda schválila zákon o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o rovném zacházení (antidiskriminační zákon), který umožní postihovat a 

bránit se vůči diskriminaci na základě věku a dalších diskriminačních důvodů v různých 

oblastech. Dnem 1. října 2004 nabyl účinnosti nový zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, který zakazuje přímou i nepřímou diskriminaci v oblasti zaměstnanosti.“

(MPSV, 2006, s. 7)

Základní práva pro všechny bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, víru, politické 

smýšlení apod. zaručuje Listina základních práv a svobod v článku III. Antidiskriminační 

zákon rozšiřuje výčet důvodů, ze kterých je zakázáno diskriminovat například o věk, 

manželský a rodinný vztah, sexuální orientaci a nepříznivý zdravotní stav. Zatímco Listina 

základních práv a svobod zaručuje zajištění zmíněného ze strany orgánů veřejné moci, 

antidiskriminační zákon upravuje převážně soukromoprávní vztahy. Zákaz diskriminace 

včetně sexuálního obtěžování je obsažen i v zákoníku práce. Na rozdíl od ostatních 

soukromoprávních vztahů, kde musí prokázat žalující osoba, že se stala obětí 

diskriminačního jednání, v oblasti pracovně-právních vztahů je přeneseno důkazní 

břemeno na žalovaného - zaměstnavatel tedy musí dokázat, že zaměstnance nijak 

nediskriminoval. (Benda Marek in: Čurdová a spol., 2006, s. 33 a 34) Konkrétně 

antidiskriminační zákon vymezuje „právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve 

věcech a) práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, b) přístupu k povolání, podnikání 

a jiné samostatné výdělečné činnosti, c) pracovních, služebních poměrů a jiné závislé 

činnosti, včetně odměňování, d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách 

zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým 

členům poskytují, e) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto 

veřejnoprávní korporace svým členům poskytují, f) sociálního zabezpečení, g) přiznání a 

poskytování sociálních výhod, h) přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování, i) 

přístupu ke vzdělání a jeho poskytování, j) přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, 

pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování.“ (Antidiskriminační zákon, 

2010)
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Kromě soudů či ombudsmana pro Českou republiku se mohou diskriminovaní nebo 

šikanovaní zaměstnanci obrátit i na instituce, které jim poradí, jak mohou dále postupovat. 

Jednou z nejznámějších je například Gender Studies - nezisková organizace, která se 

zabývá genderovou tématikou a slaďováním rodinného a pracovního života, slouží jako 

informační a konzultační centrum pro otázku vztahů mužů a žen ve společnosti. Na 

internetu lze dohledat několik stránek, které provozuje, například feminismus.cz.

Odpovědný přístup zaměstnavatelů se snaží povzbudit i vyhlašováním soutěží o firmu roku 

v poskytování rovných příležitostí (několikrát zvítězila Česká spořitelna, dobře se umístila 

i IBM...). Diskriminací žen se zabývá také sdružení NESEHNUTÍ, které mj. realizovalo 

projekt Ženská práva jsou lidská práva. Pomoci mohou i různá mateřská centra.

Shrnutí páté kapitoly

Pátá kapitola shrnuje zákony a právní opatření, které stanovují rovné zacházení a zakazují 

diskriminaci v pracovním prostředí v historii České republiky až po současnou dobu. 

Kromě antidiskriminačního zákona, zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti jsou zde 

zmíněny i důležité směrnice vydané Evropskou unií a Úmluva o odstranění všech forem 

diskriminace žen. V závěru jsou uvedeny některé z institucí, na které se mohou obrátit 

případné oběti diskriminačního jednání. Inspirací pro tuto kapitolu mi byl zejména JUDr. 

Bělecký, který vydal publikaci, která se zaměřuje na shrnutí všech podstatných paragrafů, 

které upravují práva a ochranu žen v pracovněprávních vztazích. Každá žena by se měla ve 

svém vlastním zájmu orientovat v paragrafech, které se týkají těhotenství a mateřství, aby 

věděla, na co má u zaměstnavatele nárok. Právních opatření, které se vztahují k rodičovské 

dovolené, v dnešní době mohou využít i muži.
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6 Empirická studie - zjištění výskytu diskriminačního jednání

6.1 Cíl, metodologie a respondenti

Cílem této studie bylo zjistit výskyt diskriminačního jednání v praxi několika náhodně 

vybraných velkých firem, případná řešení situací a ověření některých tvrzení z odborné 

literatury v teoretické části této práce. Tato zjištění by mohla pomoci uchazečům o 

zaměstnání a zaměstnancům, aby si uvědomili s jakými projevy diskriminace se mohou 

během hledání práce a výkonu praxe setkat, jaký je stav na trhu práce v oblasti 

zaměstnávání mladých žen (jak působí na personalisty při náboru nových zaměstnanců 

ženy plánující mateřství, ženy s malými dětmi apod.), v poskytování flexibilních úvazků, 

zaměstnávání lidí vyššího věku a osob handicapovaných. Absolventi škol mohou z 

výsledků této studie zjistit, zda pro ně firmy nabízejí nějaké specializované programy a zda 

je lepší zaměřit se na studium nebo na získávání praktických zkušeností. Pro personalisty a 

manažery by mohla tato sonda ve firmách znamenat přínosné srovnání, jak jejich kolegové 

řešili různé situace v oblasti rovného zacházení s uchazeči a zaměstnanci, zda se u nich ve 

firmách vyskytl mobbing, bossing nebo sexuální obtěžování a jakým způsobem se s ním 

organizace vyrovnala.

Vzhledem ke skutečnosti, že cílem této práce bylo zjistit výskyt zkoumaného jevu, jeho 

případné příčiny a možná řešení, a ne pouhá četnost jevu, byl za tímto účelem zvoleno ke 

sběru dat kvalitativní šetření - konkrétně individuální, polostrukturované rozhovory

(otázky a odpovědi jsou k nahlédnutí v přílohách této práce). Tato studie zkoumá převážně 

negativní jevy, několik otázek mělo osobní charakter a většina otázek by mohla odhalit 

některé chyby, kterých se firmy dopouští nebo situace, které se neřešily příliš vhodným 

způsobem - z těchto důvodů, aby respondenti mohli hovořit naprosto otevřeně a bez obav, 

že tento výzkum nějak poškodí image jejich firmy, a nesnažili se ovlivnit pozitivně (a 

někdy tedy nepravdivě) výsledek, byli předem upozorněni, že výzkum je anonymní.

Otázek bylo v rozhovoru pokládáno poměrně mnoho, ale je tomu tak ze snahy zmapovat 

problém co nejkomplexněji a nejpodrobněji. Rozhovory probíhaly v přirozených 

podmínkách respondentů, tedy v sídlech jejich firem, a trvaly přibližně 30 - 45 minut.



71

Respondenti byli vybíráni víceméně náhodně, jen v jednom případě se uplatnila metoda 

„sněhové koule“, tedy nabalování (získávání) kontaktů na nové respondenty od 

respondentů předem vybraných. Celkem se této studie v roli respondentů zúčastnilo pět 

osob - 3 ženy a 2 muži. Všichni mají několik společných prvků - mají vysokoškolské 

vzdělání, věk v rozmezí 30 - 40 let, dlouholetou praxi v oblasti HR velkých, 

mezinárodních firem a stále se ve své práci osobně setkávají se získáváním a výběrem 

nových zaměstnanců. Z výše zmíněného důvodu zachování anonymity jsou respondenti a 

jejich firmy (a stejně tak přílohy této práce, které obsahují přesná znění otázek a odpovědí) 

označeni písmeny A, B, C, D, E. Společnost A je významným poskytovatelem pojištění, 

společnost B se zabývá logistikou, C působí v oblasti bankovnictví, D ve stavebnictví a 

firma E byla zvolena z důvodu zajímavého srovnání pohledu externího HR, tedy 

personální agentury. Respondentka C může ze svého předchozího působení v zahraničí 

srovnávat navíc u některých otázek stav v České republice a USA.

6.2 Výsledky a závěry studie

6.2.1 Oblast diskriminačních jevů obecně

Tato část obsahovala pět otázek, sledujících výskyt diskriminace v okolí personalisty 

obecně a přímou zkušenost s tímto jevem. Všem (kromě respondenta E, který odpověděl 

neutrálně) se pod pojmem diskriminace vybavila oblast genderová - zejména diskriminace 

žen, matek - to potvrdilo mou hypotézu - za jednu z neohroženějších skupin na trhu práce 

považuji ženy před a po mateřské a rodičovské dovolené. Další možnost, kde lze 

(především při náboru) ohrozit diskriminačním jednáním, vidím v zaměstnávání lidí nad 50 

let a dlouhotrvající problém s absolventy s příliš krátkou nebo žádnou praxí. Tři z pěti 

respondentů se setkalo s různou diskriminací někoho ve svém blízkém okolí, ve dvou 

případech šlo o diskriminaci z důvodu věku, zde konkrétně lidí nad 50 let - s touto 

diskriminací jsem se v praxi setkala často - několik lidí v mém okolí bylo propuštěno -

údajně pro nadbytečnost. Zda byl tento důvod pravdivý se můžeme jen domnívat. Pro 

propuštěné zaměstnance v tomto vyšším věku (zejména pro ženy) je velmi obtížné nalézt 

nové zaměstnání.

Osobní zkušenost s diskriminací mají čtyři z pěti respondentů - muži v oblasti cestování do 

zahraničí, ženy z hlediska věku (obě působily mladší než odpovídalo jejich skutečnému 



72

věku, měly tedy v začátcích kariéry problém dokázat, že i přes tyto dispozice mají 

významné zkušenosti z praxe). Výskyt pozitivní diskriminace v okolí popřel jeden 

respondent, dva ji potvrdili, u dalších dvou se z odpovědí dá očekávat, že ne zcela chápou 

přesný význam pojmu pozitivní diskriminace. Zajímavá je podrobná odpověď 

respondentky D, která uvedla přímou zkušenost s nařízením vedení k upřednostnění žen při 

náboru do vedoucích pozic a preference handicapovaných osob na některé pozice. O 

pozitivní diskriminaci se můžeme často dočíst v tisku - zejména v souvislosti s romskou 

problematikou a s daňovými zvýhodněními firem při zaměstnání zdravotně postiženého 

člověka.

Při dotazu na pokládání tzv. „zakázaných“ otázek - tedy těch, které by mohly z nějakého 

důvodu být považovány za diskriminační - u výběrových pohovorů vyplynulo, že jeden z 

respondentů tyto otázky považoval za běžnou praxi, která většinou vyplyne z rozhovoru 

přirozeně, dvě z respondentek nikdy takovou otázku nepoložily (jedna z nich dokonce 

absolvovala školení v rámci adaptačního procesu, které mimo jiné popisovalo podobu 

těchto otázek a jejich přísný zákaz), další respondentka se o těchto potenciálně 

diskriminačních tématech baví s uchazeči jen neformálně po pohovoru a nepřipisuje těmto 

informacím příliš velký význam. Poslední respondent uvedl, že tyto otázky využívá jen v 

případě vysílání expatů do zahraničních poboček (navíc s upozorněním, že na tyto otázky 

nemusí dotazovaný odpovídat). Během mých školních stáží v oboru a vedení výběrových 

pohovorů jsem takové otázky pokládat nepotřebovala - tyto formulace se dají poměrně 

snadno obejít tím, že se zaměříme na konkrétní, relevantní údaje, které potřebujeme zjistit. 

Například místo toho, zda má žena děti, se můžeme zeptat, zda a jak moc je časově 

flexibilní, zda by byla ochotna příležitostně pracovat i přesčas, ve výjimečných případech 

třeba i o víkendu. V případě lidí ve vyšším věku doporučuji zjišťovat, jaké má dotyčný 

pracovní plány do budoucna, zda je odolný práci ve stresu, zda je ochoten se učit nové věci 

apod. Vždy je ale vhodné nenechat se řídit předsudky a rozhodovat se spíše podle 

konkrétní pozice a individuálních kvalit uchazeče.

6.2.2 Diskriminace z hlediska pohlaví (gender)

Oblast genderové diskriminace zahrnovala také pět otázek. Čtyři z respondentů potvrdili, 

že se často setkávají s diskriminací z důvodu pohlaví. Pátá respondentka podotkla, že 
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obzvláště u velkých mezinárodních firem by prokázání diskriminačního jednání mělo 

velmi negativní dopad na image firmy. V odpovědích na otázku zaměstnávání mladých žen 

a matek s malými dětmi se všichni respondenti shodli na tom, že se snaží ženy 

nediskriminovat - mladá žena před mateřstvím může firmě hodně prospět i v kratším 

časovém úseku. Také zaměstnávání matek s dětmi předškolního věku je respondenty 

posuzováno kladně - dvě respondentky uvádí vstřícný přístup ve formě individuální 

dohody o pracovní době, především flexibilní úvazek či home office. Respondentka C 

vyjádřila velmi pozitivní zkušenost se zaměstnáváním matek během mateřské dovolené a 

po ní - tyto matky označila za velmi loajální a schopné. Respondentka D také zdůrazňuje, 

jak je prospěšné pro kariéru žen, když se během mateřské a rodičovské dovolené snaží 

zajímat o obor. Během mé praxe při studiu jsem pozorovala, s jakými rozpaky zvou 

personalisté na pohovor ženy, které žily v roli ženy v domácnosti a pečovaly o děti mnoho 

let - dalo se předpokládat, že ženy za tak dlouhou dobu ztratily kontakt s oborem, 

neorientují se v aktuálních pracovních tématech a zapomněly mnoho dovedností (například 

komunikovat v cizím jazyce, pokud ho během té doby nepoužívaly). Tuto zkušenost 

potvrzuje i odpověď respondenta A na tuto otázku. V tomto případě bych se u přijímacího 

pohovoru důkladně zaměřila na to, zda se uchazečka zajímá o novinky v oboru (např. v 

tisku, na internetu, v odborných publikacích...), zda absolvovala během rodičovské 

dovolené nějakou brigádu a/nebo se vzdělávala (například absolvovala jazykový kurz či 

zlepšovala komunikaci v cizím jazyce sama doma), případně zda se angažovala v nějakých 

akcích mateřského centra nebo jiného sdružení apod.

K rozdílům v odměňování se respondenti nevyjádřili. Ani já jsem se s tímto jevem

nesetkala osobně, ale často se dozvídám z médií i statistik, že ženy na manažerských 

pozicích mají nižší platy než muži - přisuzuji to zejména nedostatečné časové flexibilitě 

žen, které mají děti (nemohou být v práci do noci, často se nemohou vrátit k náhlé 

komplikaci v zaměstnání, protože jsou již na cestě do školky pro dítě...). S diskriminací z 

důvodu pohlaví v postupu na vyšší pozici v hierarchii firmy jsem se také osobně nesetkala 

- jako případný důvod si umím představit stereotyp vnímání muže jako dravějšího, 

tvrdšího, více orientovaného na kariéru, čili pro vůdčí pozici vhodnějšího...ale i stereotyp, 

který směřuje ve prospěch ženy - že je pečlivější, empatičtější (tedy citlivější k potřebám 

podřízených), diplomatičtější a rafinovanější (například v jednání s partnery nebo 
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klíčovými zákazníky). Z mého pohledu mají tedy (z hlediska kvalit) zaměstnanci i 

zaměstnankyně stejné šance k povýšení, obě pohlaví mají své pozitivní i negativní stránky. 

Největší problém vidím v omezené časové flexibilitě.

V oblasti flexibilních pracovních úvazků se respondent A vyjádřil negativně, situace v této 

firmě není příliš příznivá (zejména pro zaměstnankyně na nízkých úrovních firemní 

hierarchie), firma B upřednostňuje zejména možnost práce z domova, firma C má jako 

jediná z dotazovaných firemní školku, ale vyplatí se spíše pro ženy na manažerských 

pozicích. Respondentka C zdůraznila velkou vstřícnost domluvit se na různých 

podmínkách individuálně, dle potřeb „na míru“. Firma D poskytuje klouzavou pracovní 

dobu a zkrácené pracovní úvazky, firma E je také velmi vstřícná v individuálním přístupu, 

pracovní době i zkrácených úvazcích a je zde možnost pracovat z domova. S 

problematikou flexibilních pracovních úvazků jsem se setkala při zpracovávání své 

bakalářské práce na téma Firemní školky. Byla bych ráda, kdyby podobná opatření byla 

zavedena ve všech organizacích, kde je to možné. Znám mnoho žen, které baví jejich práce 

a rády by se v ní seberealizovaly. Zároveň by ale chtěly naplnit i svou roli matky a nechtějí 

stát před rozhodnutím, zda dát plně přednost rodině nebo kariéře. Během mateřské a 

rodičovské dovolené nechtějí přijít o kontakt s oborem. Dalším důvodem bývá samozřejmě 

neuspokojivá finanční situace rodiny při péči o děti a domácnost jen z jednoho platu. V 

případě, že zaměstnankyně najdou se zaměstnavatelem rozumný kompromis v tom, jak 

sloučit práci a péči o děti, ušetří firma z dlouhodobého hlediska mnoho času a peněz, které 

by vložila do hledání odpovídající náhrady za zaměstnance - rodiče - a jeho zaučování.

Všichni respondenti se setkali se situací, kdy na rodičovskou dovolenou nastoupil muž 

(otec dítěte) - okolí na to reagovalo kladně, žádný z respondentů nezaznamenal nějaké 

posměšné reakce nebo údiv. Já jsem se s touto situací ve firmách, kde jsem působila, 

nesetkala. Tyto případy se stále vyskytují spíše ojediněle a málo se o nich ví. Znám jediný 

případ z okolí - otec mé známé nastoupil rodičovskou dovolenou místo své manželky. Poté 

o něm a jeho zkušenosti vyšel článek v jednom z časopisů pro ženy (bylo to krátce poté, co 

tuto možnost začala česká legislativa umožňovat - v té době byl druhým mužem na 

oficiální rodičovské dovolené v České republice, tak byl tento jev považován za raritu). S 

případem sexuálního obtěžování na pracovišti se setkali dva respondenti - situace se řešila 
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ukončením pracovního poměru pachatele, v jednom případě i oběti (pro celkové zklidnění 

klimatu ve firmě). Tři respondenti se s tímto jevem nesetkali vůbec. Respondentka C opět 

zmínila velmi přísná pravidla v amerických firmách, kde jsou tyto skutky řešeny důslednou 

prevencí během zaškolování v adaptačním procesu a v případě výskytu jsou přísně 

trestány.

6.2.3 Diskriminace z důvodu věku

K otázce věkové diskriminace se vztahuje dalších pět otázek. První zjišťuje spolupráci 

firem se studenty a absolventy. Všichni respondenti uvedli hned několik způsobů, jak 

vychází mladým lidem vstříc - nejčastěji se jednalo o pomoc s bakalářskými a 

diplomovými pracemi, případně o neplacené školní praxe a stáže. V odpovědi na druhou 

otázku - zda zaměstnavatelé upřednostní spíše uchazeče s kvalitním vysokoškolským 

vzděláním či delší praxí bez vzdělání v oboru - se respondenti shodli na tom, že je to velmi 

individuální - nejvíce záleží na tom, jak se uchazeč na danou pozici hodí osobnostně, zda 

má dost motivace a kompetencí pro tuto práci. Respondentka D také zdůraznila důležitost 

praxe (například prostřednictvím brigád či neplacené stáže) a zájmu o obor již během 

studia. Myslím si, že by více firem mělo spolupracovat se školami a vybírat si mezi 

studenty své budoucí zaměstnance. Firmy by měly snadnou příležitost téměř zdarma

objevit mladé talenty a „vychovat“ si je podle svých představ, a absolventi by nemuseli 

zbytečně dlouho zůstávat nezaměstnaní. Velkou příležitostí jsou výběrové, tzv. trainee 

programy pro talentované absolventy, ve kterých mladí lidé získávají mnoho nových 

znalostí, dovedností a zkušeností.

Zkušenost s diskriminací z důvodu věku na svém pracovišti potvrdila pouze jedna 

respondentka. Všichni respondenti by byli ochotni do jejich firmy přijmout zaměstnance ve 

věku kolem šedesáti let. Všechny tři respondentky - ženy - naznačily ale určité pochybnosti 

„zda by danou práci ten člověk zvládl“ - tato poznámka by mohla značit předsudek, že 

starší lidé mají již slabší výkonnost a mohou mít tedy s plněním úkolů problém. Běžný 

výskyt osob ve starším věku ve firmě potvrdil respondent A. Z těchto odpovědí by se dalo 

soudit, že sektor pojišťovnictví, stavebnictví a personální agentura zřejmě nemají problém 

se starší věkovou strukturou kolektivu. Podobně odpověděla i respondentka D. Firma 

respondentky B upřednostňuje kolektiv mladý. Respondentka C opět srovnala české firmy 



76

s americkými - bankovní společnost v České republice, ve které působí, toleruje vyšší věk, 

pokud je zaměstnanec specialista s dobrou praxí nebo stálou klientelou - naproti tomu v 

USA jsou ve firmách zaměstnanci vyššího věku naprosto běžná praxe. Oblast, ve které v 

České republice není problém sehnat práci v jakémkoli (i velmi pokročilém) věku, je na 

základě mých osobních zkušeností telemarketing. 

6.2.4 Výskyt šikany a znalost poradenských institucí

Poslední dvě otázky analyzovaly, zda se respondenti setkali s mobbingem či bossingem, a 

zda znají nějaké instituce, které se zabývají pomocí obětem šikany nebo diskriminačního 

jednání. Čtyři z pěti respondentů potvrdilo, že se na pracovišti setkali s nějakou formou 

šikany. Nikdo z respondentů neposkytl žádný účinný návod, jak by situaci řešil - jedinou 

zmínkou bylo propuštění pachatele. Respondentka C vyslovila domněnku, že lidé se 

středoškolským a vysokoškolským vzděláním raději prostředí firmy, kde jsou šikanováni, 

opustí, protože je pravděpodobné, že si brzy najdou jiné zaměstnání - naproti tomu osoby s 

nízkým vzděláním nebo v regionech s velkou nezaměstnaností se nejspíš budou snažit 

vydržet v zaměstnání i přes nepříjemnosti co nejdéle. Kromě respondenta E si všichni 

ostatní při dotazu, zda znají nějaké instituce, které se zaměřují na pomoc obětem 

diskriminace nebo šikany, vzpomněli na Gender Studies.

Shrnutí šesté kapitoly

Poslední kapitola je praktickým zakončením celé práce. Sonda do pěti firem různého 

zaměření probíhala ve formě polostrukturovaného rozhovoru s personalisty a 

specializovala se zejména na zjištění výskytu diskriminace v praxi - ten se potvrdil, 

zejména se potvrdil předpoklad výskytu genderové diskriminace. Příjemným zjištěním 

bylo, že zaměstnavatelé se snaží v rámci svých možností vycházet zaměstnancům -

rodičům - vstříc formou různých flexibilních pracovních úvazků, práce z domova apod. 

Věková diskriminace se naopak navzdory očekávání i teoretických tvrzení ve zkoumaných 

firmách neprokázala. Mírné zklamání přineslo zjištění, že personalisté v těchto velkých 

firmách neposkytli žádný užitečný postup řešení případné šikany i přesto, že téměř všichni 

potvrdili její občasný výskyt na pracovišti. Této problematice není v praxi zřejmě 

věnována dostatečná pozornost.
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7 Závěr

V závěrečném shrnutí bych ráda zdůraznila některé poznatky, ke kterým jsem došla 

studiem literatury obsahující danou problematiku a doplnila je o výsledky mé empirické 

studie. Teorie i výsledky praktického šetření potvrdily můj původní předpoklad, že za 

nejvíce řešenou a znevýhodněnou skupinu na trhu práce jsou považování lidé ve věku 

kolem 50 let, absolventi a ženy. Každý člověk se může v určitých fázích života setkat v 

pracovním prostředí s nějakou formou diskriminace nebo šikany. Je proto důležité rozumět 

základním pojmům, které se k této problematice váží a vědět, jak můžeme řešit situace, 

kdy nás někdo diskriminuje nebo obtěžuje a na koho se obrátit s případnou stížností. Tyto 

informace byly specifikovány v první kapitole. Druhá kapitola se věnovala lidem 

ohroženým diskriminací z důvodu věku. Mimo jiné obsahuje doporučení ke zmírnění 

diskriminace pro absolventy - klade důraz na získávání praxe již v průběhu studia a 

zlepšování jazykových dovedností. Ve třetí kapitole se zabývám genderovou diskriminací -

jsou zde zmíněny zejména nároky a úlevy žen v těhotenství a na mateřské dovolené a 

mužů a žen na rodičovské dovolené. Ve čtvrté kapitole řeším mobbing - jeho příčiny, 

projevy a důsledky, případná řešení a prevenci. Podobně jsou zde popsány i další 

související pojmy - staffing, bossing a sexuální obtěžování. Pátá kapitola by měla usnadnit 

orientaci v zákonech, které upravují rovné zacházení. Kapitola šestá obsahuje empirickou 

sondu do několika velkých firem formou polostrukturovaného rozhovoru s personalisty a 

zjišťuje skutečný stav výskytu diskriminace v praxi - na trhu práce. Všechny poznatky 

jsem se snažila ve své práci uvést do uceleného přehledu (který ještě zjednodušuji ve formě 

krátkého shrnutí za každou kapitolou), proto si myslím, že původního cíle bylo dosaženo.

Závěrečná doporučení, která vyplývají z této práce pro uchazeče o zaměstnání a 

zaměstnance je, aby se aktivně zajímali, na co mají v oblasti práce a zaměstnávání právo, a 

pokud se setkají s diskriminačním jednáním nebo obtěžováním, aby neváhali situaci řešit 

co nejdříve. Tyto problémy mají tendenci se postupně zhoršovat a náprava bývá velmi 

obtížná. Doporučením pro pracovníky v lidských zdrojích je, aby si dali pozor na 

nevhodné kladení diskriminačních otázek a nenechali se ovlivnit předsudky - zbytečně by 

tak mohli přijít o vhodného kandidáta dříve, než stihne prokázat, že i přes příslušnost k 
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některé ze znevýhodněných skupin (matky, starší lidé, jiné rasy a etnika...) by mohl být 

firmě přínosem. Navíc rovné zacházení a vstřícnost ke znevýhodněným skupinám -

například ve formě bezbariérovosti, nabídky flexibilních úvazků pro matky s malými 

dětmi, vyhledávání mladých talentů ve školách, speciálního interního vzdělávání pro starší 

zaměstnance přizpůsobené jejich věku atp. může zlepšit image firmy, a tím získat 

konkurenční výhodu na trhu práce. 

Doporučením pro manažery je především vnímavost ke stavu pracovního klimatu mezi 

podřízenými, aby mohli včas odhalit případnou šikanu nebo jiné nevhodné chování a aby 

mu předcházeli vytvářením příjemného, nekonfliktního pracovního prostředí, ve kterém 

každý zaměstnanec jasně chápe své kompetence, povinnosti a je loajální ke své firmě i 

kolegům. Případný další výzkum bych směřovala k ostatním znevýhodněným skupinám na 

trhu práce, kterým v této práci nebyla věnována pozornost - například etnickým menšinám 

a handicapovaným lidem, a také k vyhledávání praktických řešení situací, kdy je někdo 

diskriminován nebo šikanován - jak se podařilo lidem ohroženým diskriminací vyrovnat se 

s tímto jevem, jaká učinili preventivní opatření, aby diskriminační důvody zmírnili, a jakou 

uplatňují prevenci a řešení zaměstnavatelé ve firmách. V neposlední řadě je třeba sledovat 

další vývoj legislativy.
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PŘÍLOHA A - pojišťovna

1) Co Vás napadne jako první asociace k pojmu diskriminace, na co konkrétního si
vzpomenete?

Jako první se mi vybaví diskriminace žen, protože mi přijde nejobvyklejší pro pracovní 
prostředí... Hlavně diskriminace žen v manažerských pozicích a odměňování, diskriminace 
matek - v praxi je to nenápadné, nikdo z vedení firem moc nepřizná, že se to děje, mluví se 
o tom málo...chtělo by víc se na to zaměřit.

2) Vzpomenete si na nějakou konkrétní situaci, kdy byl někdo ve vašem okolí (rodina, 
přátelé...) diskriminován? Pokud ano, tak z jakého důvodu a jak tuto situaci řešil/a?

Ne, na žádnou takovou situaci si nevzpomínám.

3) Byl/a jste Vy osobně někdy nějakým způsobem diskriminován/a (nebo jste měl/a 
takový pocit, že jste diskriminován/a)? Proč a v jaké situaci?

Ne, nijak znevýhodněn jsem se nikdy necítil - spíš pozitivně diskriminován - podporovali 
mě ve firmách, když jsem jezdil po světě - říkali „vy jste z toho východu, tak se o vás 
budeme víc starat...“

4) Setkal/a jste se někdy ve firmě, kde působíte, s pozitivní diskriminací?

U nás ve firmě ani jinde v okolí ne.

5) Položil/a jste někdy při vedení přijímacího pohovoru (byť nevědomě, spontánně) 
nějakou tzv. „zakázanou“ otázku? Jakou? (Máte děti?, Jste vdaná/ženatý?, Jakou 
volíte politickou stranu?, Jaké vyznáváte náboženství?...)

Běžně se ptám uchazečů o práci u nás na děti...většinou to ale samo vyplyne z rozhovoru -
nedávno jsme hledali nového člověka do týmu a pozvali jsme na pohovor ženu, ročník 
1976 (tedy 36 let). Mimo jiné jsme hovořili i o tom, že už uvažuje o rodině.

6) Víte o nějakém případu ve firmě, kde působíte, že by došlo k nerovnému zacházení 
z důvodu pohlaví (při hledání nového zaměstnance, při hodnocení a odměňování, při 
postupu na manažerskou pozici...)?

Ano, znám spoustu takových případů, je to běžné především u nejnižšího managementu, 
kde se klade důraz na výkon - např. v call centru - vyšší management s tím samozřejmě 
příliš nesouhlasí a snaží se proti tomu bojovat, ale stejně se to děje... 

7) Přijal/a byste vy osobně po přijímacím pohovoru do firmy, kde působíte, 
absolventku ve věku kolem 30 let, kdy se předpokládá, že pravděpodobně v blízkém 
časovém horizontu (např. rok či dva) bude plánovat mateřství / ženu již těhotnou / 
ženu, která má malé děti / ženu, která byla více než 3 roky doma na rodičovské 
dovolené (a nadále zůstala s dětmi doma)?
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Mladou ženu, u které je pravděpodobné, že v dohledné době bude chtít zakládat rodinu, 
bych přijal, v tom překážku nevidím. / Ženu již těhotnou bych nepřijal, zaměstnat ji na tak 
krátkou dobu a pak jí dlouho držet místo, by se nevyplatilo. / Ženu, která má malé děti, 
bych přijal, pokud by byla natolik časově flexibilní, aby zvládala práci na dané pozici. / 
Ženu, která by byla příliš mnoho let na mateřské dovolené bych nepřijal, protože bych se 
obával, že ztratila většinu pracovních návyků a dovedností z oboru.

8) Jak se zaměstnankyním u Vás ve firmě daří skloubit práci a péči o malé děti? Máte 
firemní školku? V případě, že ne, uvažujete o jejím zřízení? V případě, že ano, mohou 
ji využívat zaměstnanci na všech úrovních firemní hierarchie, nebo jen 
zaměstnankyně/zaměstnanci na manažerských pozicích (proč)? Poskytujete flexibilní 
úvazky? Pokud ano, jaké a kdo je může využívat?

Zaměstnankyním se daří kombinovat práci a péči o malé děti špatně. Firemní školku 
nemáme - většina matek se z mateřské dovolené nevrací - snižuje se stav zaměstnanců, ruší 
se jejich pozice (málokdy se vyplatí držet jim místo, takže ta jejich pracovní místa z 
organizačních důvodů úplně zaniknou).

9) Setkal/a jste se v praxi se situací, kdy nastoupil na rodičovskou dovolenou muž? 
Jak to vnímalo okolí (nadřízení, kolegové).

Asi třikrát. Okolí to bralo normálně, nikomu to divné nepřišlo.

10) Setkal/a jste se osobně ve své praxi na pracovišti se sexuálním obtěžováním?

Jednou... Manažer obtěžoval podřízenou - neprokázalo se to, bylo to slovo proti slovu. S 
manažerem se vedení dohodlo na jeho odchodu z firmy.

11) Má firma, ve které pracujete, nějaký program zaměřený na studenty a/nebo 
absolventy (spolupráce se školami, praxe, pomoc s bakalářskými a diplomovými 
pracemi, stáže...)?

Ano - absolventský program, stáže, diplomky, mentoring...celkem asi 5 věcí, jsou k 
dohledání na našich webových stránkách.

12) Kladete větší důraz na vzdělání nebo na praxi (upřednostníte spíše člověka s 
dobrou VŠ a certifikáty nebo uchazeče s léty zkušeností v oboru)?

To závisí na typu pozice - nejvíc důležitý je pro mě kompetenční model.

13) Setkal/a jste se ve „Vaší“ firmě s diskriminací z důvodu věku? Jak tuto oblast 
řešíte?

Nesetkal. Máme program 50+, který zahrnuje různé speciální kurzy přizpůsobené starším 
ročníkům, je třeba aktualizovat jejich znalosti v souladu s vývojem. Obsahují například 
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počítačové dovednosti, time management (někdy mají naši starší zaměstnanci pocit, že 
nestačí těm mladým), project management...

14) Přijal/a byste Vy osobně do firmy, kde působíte, člověka, kterému je kolem 
šedesáti let? 

Zrovna nedávno jsem přijal z externích zdrojů manažera odměňování, kterému je 55 let. 
Měl úžasné reference.

15) Zaměstnává „Vaše“ firma v současné době zaměstnance, který je již v 
důchodovém věku?

Nejstaršímu zaměstnanci u nás je 75 let - angažuje se v odborech. Zaměstnanců, kterým je 
kolem 65 let máme více.

16) Setkal/a jste se někdy osobně s mobbingem či bossingem? Pokud ano, jak se 
situace řešila?

Párkrát jsem se setkal s bossingem. Ke mě se to dostane až ve formě stížnosti. Většinou to 
řešíme domluvou. Když se to nesrovná, ten člověk skončí. Šikanu mezi zaměstnanci na 
stejné organizační úrovni jsem u nás nikdy nepozoroval. Nikdo si nestěžoval a z vlastní 
iniciativy (třeba při adaptačních pohovorech) to nijak podrobně nezkoumáme.

17) Jaké znáte instituce, které se zabývají problematikou rovnosti i diskriminace?

Gender studies...na další si teď nevzpomenu.
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PŘÍLOHA B - logistická firma

1) Co Vás napadne jako první asociace k pojmu diskriminace, na co si hned 
vzpomenete?

Diskriminace z důvodu pohlaví - zejména žen, ale i mužů na asistentské pozice, 
diskriminace handicapovaných...

2) Vzpomenete si na nějakou konkrétní situaci, kdy byl někdo ve vašem okolí (rodina, 
přátelé...) diskriminován? Pokud ano, tak z jakého důvodu a jak tuto situaci řešil/a?

Ano, kamarádka pracovala jako uklízečka v domácnosti za 5 liber na hodinu a přišla Polka, 
která řekla, že bude dělat za 3...

3) Byl/a jste Vy osobně někdy nějakým způsobem diskriminován/a (nebo jste měl/a 
takový pocit, že jste diskriminován/a)? Proč a v jaké situaci?

Jednou jsem dělala nábor a setkala jsem se s názorem, že jsem na to moc mladá (od 
jednoho z manažerů tady z firmy - myslel si totiž, že mi je o mnoho méně, než mi ve 
skutečnosti je...)

4) Setkal/a jste se někdy s pozitivní diskriminací?

Jednou jsme dali šanci jednomu člověku pouze díky hezkému vzhledu.

5) Položil/a jste někdy při vedení přijímacího pohovoru (byť nevědomě, spontánně) 
nějakou tzv. „zakázanou“ otázku? (Máte děti?, Jste vdaná/ženatý?, Jakou volíte 
politickou stranu?, Jaké vyznáváte náboženství?...)

Nikdy...nanejvýš po pohovoru neformálně, ale to na mé rozhodnutí už nemá vliv.

6) Víte o nějakém případu ve firmě, kde působíte, že by došlo k nerovnému zacházení 
z důvodu pohlaví (při hledání nového zaměstnance, při hodnocení a odměňování, při 
postupu na manažerskou pozici...)?

Na asistentské pozice přijímáme jen ženy.

7) Přijal/a byste vy osobně po přijímacím pohovoru do firmy, kde působíte, 
absolventku ve věku kolem 30 let, kdy se předpokládá, že pravděpodobně v blízkém 
časovém horizontu (např. rok či dva) bude plánovat mateřství / ženu již těhotnou / 
ženu, která má malé děti / ženu, která byla více než 3 roky doma na rodičovské 
dovolené (a nadále zůstala s dětmi doma)?

Záleží na přínosu toho člověka, ale spíše ano... / Úplně stejně - dle toho, co může 
nabídnout...jestli za tu dobu stihne implementovat nějaké projekty třeba...navíc naše firma 
podporuje home office. / Není problém...byl by to problém jen u pozic, kde se hodně 
cestuje (například 3 dny v týdnu pryč...).
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8) Jak se zaměstnankyním u Vás ve firmě daří skloubit práci a péči o malé děti? Máte 
firemní školku? V případě, že ne, uvažujete o jejím zřízení? V případě, že ano, mohou 
ji využívat zaměstnanci na všech úrovních firemní hierarchie, nebo jen 
zaměstnankyně/zaměstnanci na manažerských pozicích (proč)? Poskytujete flexibilní 
úvazky? Pokud ano, jaké a kdo je může využívat?

Neslyšela jsem nikdy žádnou stížnost. Zhruba 8% zaměstnanců je na rodičovské dovolené 
a je to bez problémů. Naše divize školku nemá, máme málo administrativních pozic a 
kurýry dělají muži. Jinak flexibilita tu není problém pro všechny - záleží na charakteru 
jejich práce - když si své udělají, mohou pracovat i z domova, takže docházka do práce 
nemusí být nutně každý den.

9) Setkal/a jste se v praxi se situací, kdy nastoupil na rodičovskou dovolenou muž?

Muž kolegyně u práce mojí matky. Ta kolegyně vydělává víc než její manžel - on má jen 
sezónní práce.

10) Setkal/a jste se osobně ve své praxi na pracovišti se sexuálním obtěžováním?

Ano. Nakonec vyhodili dohodou oba dva - personál se totiž rozdělil na dva tábory, takže 
pro uklidnění atmosféry...

11) Má firma, ve které pracujete, nějaký program zaměřený na studenty a/nebo 
absolventy (spolupráce se školami, praxe, pomoc s bakalářskými a diplomovými 
pracemi, stáže...)?

Často se nám hodí neplacená výpomoc, takže ochotně přijímáme studenty na praxi.

12) Kladete větší důraz na vzdělání nebo na praxi (upřednostníte spíše člověka s 
dobrou VŠ a certifikáty nebo uchazeče s léty zkušeností v oboru)?

Je to individuální - upřednostním toho, kdo se mi bude zdát vhodnější na tu pozici...někdy 
chceme mezi zkušené lidi pár nováčků, které si vychováme...

13) Setkal/a jste se ve „Vaší“ firmě s diskriminací z důvodu věku?

Naše firma má převážně mladý kolektiv... I když na jedné pobočce máme osoby dvou 
generací - otce (56 let) a jeho dceru (21 let).

14) Přijal/a byste Vy osobně do firmy, kde působíte, člověka, kterému je kolem 
šedesáti let? 

Pokud by se tam hodil, tak ano....samozřejmě se u pohovorů ptám, jaké mají plány do 
budoucna a podle toho usoudím.
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15) Zaměstnává „Vaše“ firma v současné době zaměstnance, který je již v 
důchodovém věku?

Ne. Ale tenhle rok se bude chystat jedna žena do důchodu.

16) Setkal/a jste se někdy osobně s mobbingem či bossingem? Pokud ano, jak se 
situace řešila?

Nesetkala.

17) Jaké znáte instituce, které se zabývají problematikou rovnosti i diskriminace?

Nemůžu si na nic vzpomenout... (po připomenutí si vzpomněla, že Gender Studies zná).
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PŘÍLOHA C - banka

1) Co Vás napadne jako první asociace k pojmu diskriminace, na co si hned 
vzpomenete?

Genderová diskriminace, poměr mužů a žen např. v oblasti IT...

2) Vzpomenete si na nějakou konkrétní situaci, kdy byl někdo ve vašem okolí (rodina, 
přátelé...) diskriminován? Pokud ano, tak z jakého důvodu a jak tuto situaci řešil/a?

V mém okolí se setkávám s věkovou diskriminací - když přijde někdo ve více než 50 
letech věku o práci, tak už si často nevěří a nedokáže se moc dobře orientovat na trhu 
práce...

3) Byl/a jste Vy osobně někdy nějakým způsobem diskriminován/a (nebo jste měl/a 
takový pocit, že jste diskriminován/a)? Proč a v jaké situaci?

Přecházela jsem z americké do české pojišťovny na manažerskou pozici - v tu dobu v ní 
byl vysoký věkový průměr... Vypadala jsem dost mladě, takže bylo dobře, že jsem aspoň 
měla vysokou školu a mohla jsem tedy na první pohled na jméno s titulem dokázat, že mi 
je alespoň víc jak 23 let - podřízení byli ve věku přes 50 let....

4) Setkal/a jste se někdy s pozitivní diskriminací?

To je někdy těžší rozpoznat, třeba u věku - třeba ve vyšším věku se u manažerů 
předpokládají zkušenosti (i když to tak nemusí být)...

5) Položil/a jste někdy při vedení přijímacího pohovoru (byť nevědomě, spontánně) 
nějakou tzv. „zakázanou“ otázku? (Máte děti?, Jste vdaná/ženatý?, Jakou volíte 
politickou stranu?, Jaké vyznáváte náboženství?...)

Na to nás velmi drezúrovali v prvním zaměstnání v USA - během adaptačního procesu 
jsme absolvovali školení jak nediskriminovat, včetně zákazu nepřijímat dary - bylo to dané 
striktní firemní kulturou, ani mi to ale nepřišlo podstatné, nemám doteď žádnou špatnou 
zkušenost s podřízenými, co mají malé děti.

6) Víte o nějakém případu ve firmě, kde působíte, že by došlo k nerovnému zacházení 
z důvodu pohlaví (při hledání nového zaměstnance, při hodnocení a odměňování, při 
postupu na manažerskou pozici...)?

Tady jsem něco přes rok a nedokážu si představit, že by si někdo v tak velké společnosti 
„troufnul“ - kdyby se to prokázalo, tak by to poškodilo image firmy... Jedině v oblasti 
odměňování - když jsou lidé ve firmě déle než 10 let, tak se jim moc nezvyšují mzdy, 
zatímco novým zaměstnancům na tytéž pozice musíme dávat víc, abychom je nalákali...

7) Přijal/a byste vy osobně po přijímacím pohovoru do firmy, kde působíte, 
absolventku ve věku kolem 30 let, kdy se předpokládá, že pravděpodobně v blízkém 
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časovém horizontu (např. rok či dva) bude plánovat mateřství / ženu již těhotnou / 
ženu, která má malé děti / ženu, která byla více než 3 roky doma na rodičovské 
dovolené (a nadále zůstala s dětmi doma)?

Mám v týmu ženy ve věku 29, 30 a 40 let s dítětem. Pokud některá žena rodičovství 
plánuje, tak ze zkušeností v mém okolí vím, že ve skutečnosti ne vždy to jde „na povel“, 
kdy si zrovna člověk přeje, nemusí to vyjít hned, někdy to trvá delší dobu, než se to 
povede, takže každý odpracovaný rok dobrý. Po mateřské se zas vrátí - například kolegyně 
se vrací na poloviční úvazek po mateřské trvající jen rok a čtvrt, dnes to má každý jinak -
navíc nejde jen o mladé ženy - tím, jak se v dnešní době vše trochu posouvá, může 
otěhotnět i žena kolem 40ky... / Těhotnou, to už by bylo velké dilema...nestihla by se už 
zaučit a něco odpracovat - spíš bych se s ní domluvila (pokud by byla opravdu dobrá) po 
části mateřské, že bychom ji zaměstnali třeba na půl úvazku... / Ano, mám dobré 
zkušenosti - ženy na mateřské bývají velmi motivované a jsou skvěle efektivní - aby toho 
stihly za ty 4 hodiny co nejvíc odpracovat, umí si velmi dobře organizovat práci. A jsou 
velmi loajální - ne v každé firmě jsou part-timy, takže si toho váží. / Znám takové ve svém 
okolí - jde o konkrétní příklady - když se stará jen o děti, hodně bych ji prozkoušela -
případové studie, ukázky práce...většinou se ale předpokládá, že když člověka ten obor 
baví, chodí při mateřské aspoň na konference, má zájem o obor a názor na témata týkající 
se oboru.

8) Jak se zaměstnankyním u Vás ve firmě daří skloubit práci a péči o malé děti? Máte 
firemní školku? V případě, že ne, uvažujete o jejím zřízení? V případě, že ano, mohou 
ji využívat zaměstnanci na všech úrovních firemní hierarchie, nebo jen 
zaměstnankyně/zaměstnanci na manažerských pozicích (proč)? Poskytujete flexibilní 
úvazky? Pokud ano, jaké a kdo je může využívat?

Docela dobře...Firemní školku máme...většinou tatínci jsou odsud (zaměstnanci naší 
firmy), maminky odjinud... Ale je to jen v Praze, v jiných regionech u poboček se to řeší 
spíš příspěvky. Firemní školka ale zaměstnancům docela leze do peněz, takže někde 
využívají spíš babičky na hlídání... Možnost tak má každý, ale třeba pro operátorky je to 
dost drahé a neefektivní - vydělávaly by jen na školku... Vynakládáme především velké 
úsilí pro špatně nahraditelné zaměstnance s know-how, aby se jim tam to dítě umístilo, aby 
se mohli vrátit co nejdříve z mateřské. V současnosti máme dvě nebo tři třídy. Co se týče 
dalších možností a flexibilních úvazků, je to individuální - manažer s HR se snaží v 
kontaktu s maminkou domluvit, kdy má zájem se vrátit - je snaha vyjít vstříc, nicméně v 
obchodní síti s provozními hodinami a přidělenými klienty je to obtížné (zákazníka 
nezajímá, že ten člověk může pracovat jen půl dne - může se leda domluvit střídání se 
studentem na brigádě). Práce z domova je po dohodě s nadřízeným - je to ale náročnější na 
kontrolu - obtížná výměna informací. Jak říkám, je to na individuální domluvě...maminky 
mají různé preference - různé možnosti hlídání, takže některé chtějí jen dopoledne, některé 
odpoledne, dva a půl dne v týdnu...

9) Setkal/a jste se v praxi se situací, kdy nastoupil na rodičovskou dovolenou muž?

Partner kolegyně...všechny jsme to oceňovaly (jsme převážně ženský kolektiv).
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10) Setkal/a jste se osobně ve své praxi na pracovišti se sexuálním obtěžováním?

V americké firmě je něco takového velké tabu! - hned by se za to vyhazovalo (hrozně silně 
fungovala prevence - hned po nástupu dvoudenní školení o tom, co se nesmí - vyhodili i 
člověka za sprostší vtip emailem... Lidi si o tom povídali, věděli že se to stalo, tak si na to 
dávali pozor. Byli tam 3 ombudsmani z řad kolektivu a z firmy za nimi mohl kdokoli přijít 
- s problémem bossingu, čehokoli...měl povinnost to prošetřit, provést interní šetření, 
získat důkazy...ale byla tam jen oprávněná podezření, žádné plané pomluvy, lidé tam byli 
vyzrálí... Tady v ČR jsem se setkala spíš s vtipy hodně na hraně - např. v místnosti je 10 
mužů a jedna žena, tak dělají vtipy na ženský a ona si připadá někdy jak v hospodě, dělají 
jak kdyby tam nebyla, je to nepříjemné.

11) Má firma, ve které pracujete, nějaký program zaměřený na studenty a/nebo 
absolventy (spolupráce se školami, praxe, pomoc s bakalářskými a diplomovými 
pracemi, stáže...)?

Nefunguje to ve všech odděleních, ale podporujeme bezplatné praxe... Zrovna teď v HR 
máme jednu slečnu. Máme program pro studenty - během kariérních dnů stáž nebo 
program, workshopy - zadají se jim případové studie, ukážeme jim, jak se tu pracuje... Pro 
absolventy máme program Rebelové - jsou to startovací pozice, letos zaměřené na pozice 
obchodní - nováčci nastoupí na reálnou pozici, ale mají pomalejší start, mají více péče, 
delší adaptační proces...

12) Kladete větší důraz na vzdělání nebo na praxi (upřednostníte spíše člověka s 
dobrou VŠ a certifikáty nebo uchazeče s léty zkušeností v oboru)?

V mém týmu je 12 lidí. Když mám hodně zkušených, můžu si dovolit nějakého absolventa 
- v opačném případě bych neměla tolik času víc absolventů najednou zaučit. Absolventi 
mají otevřené oči, názory, které si mohou formovat, jsou nezatíženi praxí...takže záleží kdo 
by mi chyběl v týmu... Teď hledám zrovna někoho zkušeného, potřebuji někoho s dlouhou 
praxí - bude mít velkou zodpovědnost po člověku, který byl velmi zkušený. Velmi oceňuji 
praxi při škole - když je na absolventovi vidět, že už při studiu měl zájem o obor - takoví 
uchazeči vyniknou.

13) Setkal/a jste se ve „Vaší“ firmě s diskriminací z důvodu věku?

Jsou lidé, kterým je 55 let, ale člověk by je klidně na pár let zaměstnal, protože mají 
spoustu energie, a naproti tomu lidé, kterým je 28 a jsou úplně vyčerpaní. V jedné 
pojišťovně jsem se setkala s talentovým programem limitovaným do 30 let. O věku to není.

14) Přijal/a byste Vy osobně do firmy, kde působíte, člověka, kterému je kolem 
šedesáti let? 

Zatím se nikdo takový nehlásil, nejstarší uchazeč byl asi kolem 50ti...musela bych ho vidět, 
jak působí, jestli je to mladistvý typ...ale předsudek by tam byl... Když je to někdo z 
interních zdrojů, tak to člověku nepřijde, protože ho zná a věk u něj nevnímá.
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15) Zaměstnává „Vaše“ firma v současné době zaměstnance, který je již v 
důchodovém věku?

Jeden pán extrémně dobrý na řešení stížností klientů, má dobrý styl, a ten už nejspíš 
přesluhuje...v USA přesluhovali běžně, tam pro tu práci žili... My vzděláváme každého v 
jakémkoli věku.

16) Setkal/a jste se někdy osobně s mobbingem či bossingem? Pokud ano, jak se 
situace řešila?

Spíš jako interní mechanismus, jak si postěžovat na šéfa - v rámci zpětné vazby, běžný 
proces, takže k tomu moc nedocházelo - spíš spory, než bossing - když nebylo dobré 
hodnocení, zaměstnanec se bránil, jestli je to spravedlivé nebo ne...člověk, kterému se to 
děje spíš odejde, aby z toho utekl, protože se to málokdy prokáže - to je tedy spíš moje 
hypotéza, neslyšela jsem v okolí o takovém případu. Lidé se SŠ a VŠ se o sebe postarají, 
můžou jít jinam, ale možná v regionech radši zatnou zuby...

17) Jaké znáte instituce, které se zabývají problematikou rovnosti i diskriminace?

Gender Studies, publikace v Brně od sdružení Nesehnutí - genderové, homosexuální...
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PŘÍLOHA D - stavební firma

1) Co Vás napadne jako první asociace k pojmu diskriminace, na co si hned 
vzpomenete?

Rasová diskriminace, diskriminace na základě věku a pohlaví.

2) Vzpomenete si na nějakou konkrétní situaci, kdy byl někdo ve vašem okolí (rodina, 
přátelé...) diskriminován? Pokud ano, tak z jakého důvodu a jak tuto situaci řešil/a?

Ne.

3) Byl/a jste Vy osobně někdy nějakým způsobem diskriminován/a (nebo jste měl/a 
takový pocit, že jste diskriminován/a)? Proč a v jaké situaci?

Nebyla.

4) Setkal/a jste se někdy s pozitivní diskriminací?

Ano – byla nutnost na některou vedoucí pozici obsadit ženu (kvůli kvótám z mateřské 
společnosti) + preferování osob se zdravotním postižením na vytipované pracovní pozice.

5) Položil/a jste někdy při vedení přijímacího pohovoru (byť nevědomě, spontánně) 
nějakou tzv. „zakázanou“ otázku? (Máte děti?, Jste vdaná/ženatý?, Jakou volíte 
politickou stranu?, Jaké vyznáváte náboženství?...)

Doufám, že ne... 

6) Víte o nějakém případu ve firmě, kde působíte, že by došlo k nerovnému zacházení 
z důvodu pohlaví (při hledání nového zaměstnance, při hodnocení a odměňování, při 
postupu na manažerskou pozici...)?

Ano, například typicky do ženských administrativních týmů nechtějí manažerky přijímat 
muže. 

7) Přijal/a byste vy osobně po přijímacím pohovoru do firmy, kde působíte, 
absolventku ve věku kolem 30 let, kdy se předpokládá, že pravděpodobně v blízkém 
časovém horizontu (např. rok či dva) bude plánovat mateřství / ženu již těhotnou / 
ženu, která má malé děti / ženu, která byla více než 3 roky doma na rodičovské 
dovolené (a nadále zůstala s dětmi doma)?

Těhotnou asi ne, jinak ano. U maminek, které jsou po RD je důležité, zda i během RD 
pracovaly, doplňovaly si kvalifikaci či byly jinak aktivní – poté bych s tím rozhodně 
problém neměla. Pokud je ovšem žena více než 5 let doma bez jakéhokoli kontaktu s prací, 
hodně bych to zvažovala. 
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8) Jak se zaměstnankyním u Vás ve firmě daří skloubit práci a péči o malé děti? Máte 
firemní školku? V případě, že ne, uvažujete o jejím zřízení? V případě, že ano, mohou 
ji využívat zaměstnanci na všech úrovních firemní hierarchie, nebo jen 
zaměstnankyně/zaměstnanci na manažerských pozicích (proč)? Poskytujete flexibilní 
úvazky? Pokud ano, jaké a kdo je může využívat?

Snad dobře - máme klouzavou pracovní dobu, po dohodě s manažerem lze pro ně 
naplánovat zkrácení úvazku. Nezáleží na úrovni pozice, ale na vztahu a dohodě 
s nadřízeným. Školku nemáme.

9) Setkal/a jste se v praxi se situací, kdy nastoupil na rodičovskou dovolenou muž?

Ano, znám jednoho tatínka na RD.

10) Setkal/a jste se osobně ve své praxi na pracovišti se sexuálním obtěžováním?

Ne.

11) Má firma, ve které pracujete, nějaký program zaměřený na studenty a/nebo 
absolventy (spolupráce se školami, praxe, pomoc s bakalářskými a diplomovými 
pracemi, stáže...)?

Ne komplexní program, ale jsme s nimi ad hoc v kontaktu. S diplomkami a stážemi 
pomáháme individuálně.

12) Kladete větší důraz na vzdělání nebo na praxi (upřednostníte spíše člověka s 
dobrou VŠ a certifikáty nebo uchazeče s léty zkušeností v oboru)?

Záleží na pozici i kandidátovi. Rozhodně je pro nás důležité, co má člověk za školu (např. 
preferujeme kandidáty ze státních VŠ), ale samozřejmě je pro nás důležitá praxe, byť 
získaná během studia. Absolvent ze sebelepší školy s nulovou praxí u nás mnoho šancí 
nemá.

13) Setkal/a jste se ve „Vaší“ firmě s diskriminací z důvodu věku?

Ano.

14) Přijal/a byste Vy osobně do firmy, kde působíte, člověka, kterému je kolem 
šedesáti let? 

Pokud by takovou práci zvládl, tak ok. Ale lidí kolem šedesátky se nám moc nehlásí, 
problematické spíš vidíme rozmezí 50 – 60 let.

15) Zaměstnává „Vaše“ firma v současné době zaměstnance, který je již v 
důchodovém věku?

Ano, poměrně dost.
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16) Setkal/a jste se někdy osobně s mobbingem či bossingem? Pokud ano, jak se 
situace řešila?

Ano. Většinou se řešila odchodem zaměstnance.

17) Jaké znáte instituce, které se zabývají problematikou rovnosti i diskriminace?

Např. Gender studies, Amnesty international, dále např. neziskovky zajišťující podporu 
lidem se zdravotním postižením (Rytmus, Asistence o. p. s., aj.)…
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PŘÍLOHA E - personální agentura

1) Co Vás napadne jako první asociace k pojmu diskriminace, na co si hned 
vzpomenete?

Nerovné příležitosti. Znevýhodňování na předsudečných základech. 

2) Vzpomenete si na nějakou konkrétní situaci, kdy byl někdo ve vašem okolí (rodina, 
přátelé...) diskriminován? Pokud ano, tak z jakého důvodu a jak tuto situaci řešil/a?

Matku nevzali na pracovní pozici, na níž měla dostatečnou kvalifikaci, kvůli věku. Vím to,
protože jsem ji na danou pozici sám prezentoval a klient nevěděl, že jde o moji matku, 
takže hovořil otevřeně...

3) Byl/a jste Vy osobně někdy nějakým způsobem diskriminován/a (nebo jste měl/a 
takový pocit, že jste diskriminován/a)? Proč a v jaké situaci?

Když jsem musel žádat o víza do USA  Ale to je diskriminace oficiální, státem zavedená, 
ta se smí...

4) Setkal/a jste se někdy s pozitivní diskriminací?

Setkal, nelíbí se mi, ale nechci jít do detailů.

5) Položil/a jste někdy při vedení přijímacího pohovoru (byť nevědomě, spontánně) 
nějakou tzv. „zakázanou“ otázku? (Máte děti?, Jste vdaná/ženatý?, Jakou volíte 
politickou stranu?, Jaké vyznáváte náboženství?...)

Ptáme se na děti a rodinu s uvedením toho že se ptát de facto nesmíme, a že kandidáti 
nemusí odpovídat - v případech, kdy se jedná o vyslání pracovníka na dlouhou dobu do 
zahraničí (expati). Jinak v žádném případě ne. 

6) Víte o nějakém případu ve firmě, kde působíte, že by došlo k nerovnému zacházení 
z důvodu pohlaví (při hledání nového zaměstnance, při hodnocení a odměňování, při 
postupu na manažerskou pozici...)?

Požadavky klientů na pohlaví a věk jsou neustálé. Děje se to velmi často.

7) Přijal/a byste vy osobně po přijímacím pohovoru do firmy, kde působíte, 
absolventku ve věku kolem 30 let, kdy se předpokládá, že pravděpodobně v blízkém 
časovém horizontu (např. rok či dva) bude plánovat mateřství / ženu již těhotnou / 
ženu, která má malé děti / ženu, která byla více než 3 roky doma na rodičovské 
dovolené (a nadále zůstala s dětmi doma)?

Nadpoloviční většina kolegyň spadá do kategorie žen kolem 30 let. Zaměstnal jsem i ženu 
na RD. 
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8) Jak se zaměstnankyním u Vás ve firmě daří skloubit práci a péči o malé děti? Máte 
firemní školku? V případě, že ne, uvažujete o jejím zřízení? V případě, že ano, mohou 
ji využívat zaměstnanci na všech úrovních firemní hierarchie, nebo jen 
zaměstnankyně/zaměstnanci na manažerských pozicích (proč)? Poskytujete flexibilní 
úvazky? Pokud ano, jaké a kdo je může využívat?

Školku nemáme, jsme malá firma (35 zaměstnanců). Flexibilní úvazky využíváme (dohody 
mimo pracovní poměr, zkrácené úvazky, volnou pracovní dobu, home office apod.)...vždy 
záleží na konkrétní situaci a dohodě s pracovníkem. 

9) Setkal/a jste se v praxi se situací, kdy nastoupil na rodičovskou dovolenou muž?

Ano.

10) Setkal/a jste se osobně ve své praxi na pracovišti se sexuálním obtěžováním?

Ne.

11) Má firma, ve které pracujete, nějaký program zaměřený na studenty a/nebo 
absolventy (spolupráce se školami, praxe, pomoc s bakalářskými a diplomovými 
pracemi, stáže...)?

Aktuálně u nás působí španělská stážistka z programu Leonardo. Možnost stáží pro 
studenty, alternativních pracovních úvazků a externí spolupráce se studenty posledních 
ročníků VŠ využíváme pravidelně. 

12) Kladete větší důraz na vzdělání nebo na praxi (upřednostníte spíše člověka s 
dobrou VŠ a certifikáty nebo uchazeče s léty zkušeností v oboru)?

Největší důraz klademe na prokazatelné předchozí výsledky, talent a motivaci. Samotné 
vzdělání a/nebo léta praxe nehrají zásadní roli. 

13) Setkal/a jste se ve „Vaší“ firmě s diskriminací z důvodu věku?

Ne.

14) Přijal/a byste Vy osobně do firmy, kde působíte, člověka, kterému je kolem 
šedesáti let? 

Věk pro nás není kritériem. 

15) Zaměstnává „Vaše“ firma v současné době zaměstnance, který je již v 
důchodovém věku?

Ano. Nepravidelně, na dohodu mimo pracovní poměr. 
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16) Setkal/a jste se někdy osobně s mobbingem či bossingem? Pokud ano, jak se 
situace řešila?

Na straně klientů setkal a většinou se situace neřešila nijak. Ve vlastní firmě ne. 

17) Jaké znáte instituce, které se zabývají problematikou rovnosti i diskriminace?

Z hlavy žádné. Ale za 20 vteřin je najdu na Googlu 




