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Abstrakt 

       V diplomové práci si klademe otázku, zda instituce rodiny a školy jako 

významných socializačních činitelů reprodukují genderové stereotypy spojující 

ţeny s rolí pečovatelky o rodinu a o domácnost a muţe s rolí ţivitele rodiny a s 

orientací na oblast technického zaměření. Zabýváme se tím, zda rodina a škola 

reprodukují tyto stereotypy v souvislosti s pojetím kariéry a ve vztahu k 

horizontální a vertikální segregaci na trhu práce. Reprodukci genderového 

stereotypu ţeny pečovatelky o rodinu a o domácnost a stereotypu muţe ţivitele 

rodiny a stereotypu spojujícího spíše muţe neţ ţeny s orientací na oblast 

technického zaměření propojujeme s teorií genderového schématu Sandry Bem a 

konceptem habitu Pierra Bourdieuho. V diplomové práci se soustřeďujeme na 

českou společnost, a to především v období let 2001 aţ 2011. Za účelem 

zodpovězení otázky vycházíme z literatury, kvantitativních a kvalitativních 

výzkumů zabývajících se námi sledovanou problematikou, ze statistik Českého 

statistického úřadu, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstva 

práce a sociálních věcí a Ústavu pro informace ve vzdělávání a z vybraných údajů 

mezinárodních longitudinálních výzkumů International Social Survey Programme 

(ISSP) a European Values Study (EVS). První kapitola diplomové práce se zabývá 

vymezením pojmů souvisejících s procesem socializace a s konceptem genderu. 

Druhá kapitola podává obraz horizontální a vertikální segregace českého trhu práce. 

Následující kapitoly se zaměřují na socializační činitele rodiny a školy ve vztahu ke 

třem oblastem, a to k pojetí kariéry a k horizontální a vertikální segregaci na trhu 

práce. Diplomová práce poukazuje na to, ţe v české společnosti rodina a škola 

reprodukují námi sledované stereotypy. I kdyţ se ukazuje, ţe určité změny, jako 

například zavedení institutu rodičovské dovolené, nebo netradiční dělba práce mezi 

muţem a ţenou v rodině, narušují námi sledované stereotypy, tak se nejedná o četné 

případy, které by vedly k narušení představy spojující ţeny primárně se 

zodpovědností za péči o rodinu a o domácnost a muţe s hlavní odpovědností za 

finanční zajištění rodiny a představy, ţe se muţi spíše neţ ţeny lépe hodí pro práci 

v technických nebo manuálních oborech. 
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Abstract 

      In the diploma thesis we ask the question whether the important agents of 

socialization family and school reproduce gender stereotypes which associate 

women with the role of a carer about family and household and men with the role of 

a breadwinner and with the orientation to the field of technology. We focus on 

whether family and school reproduce these stereotypes in connection with the 

definition of a career and in relation to horizontal and vertical segregation at the 

labour market. The reproduction of gender stereotypes viewing women as carer 

about family and household and men as breadwinners and the reproduction of 

gender stereotype connecting rather men than women with technical orientation are 

conjoined with gender scheme theory of Sandra Bem and with Pierre Bourdieu’s 

concept of habitus. The diploma thesis aims at the Czech society, mainly in the 

period from 2001 to 2011. To answer the question we ask in the diploma thesis we 

draw on literature, on quantitative and qualitative research dealing with the themes 

we are concerned with, on statistics of Czech Statistical Office, Ministry of 

Education, Youth and Sports, Ministry of Labour and Social Affairs, Institute for 

Information on Education, and on selected data from international longitudinal 

research International Social Survey Programme (ISSP) and European Values Study 

(EVS). The first chapter of the diploma thesis deals with the terms related to the 

process of socialization and to the concept of gender. The second chapter is 

concerned with horizontal and vertical segregation of the labour market in the 

Czech Republic. The following chapters are focused on the agents of socialization, 

namely on family and school, in relation to the three areas, to the definition of a 

career and to horizontal and vertical segregation at labour market. The diploma 

thesis points out that family and school in the Czech society reproduce gender 

stereotypes at which this diploma thesis is aimed. We can observe certain changes 

that go against gender stereotypes, for example establishing of the institute of 

parental leave, or untraditional division of labour between man and woman in 

family. However, the untraditional cases do not occur frequently so that they do not 

lead to the change of the notion connecting women primarily with the responsibility 

for the care about family and household and men with the main responsibility for 

financial support of the family and to the change of the notion that men are more 

suitable for the jobs in technical or manual fields. 
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Úvod 

        Proces socializace je prostředkem, který kontroluje chování a myšlení 

členů společnosti. Je to proces, ve kterém se jedinec stává sociální a kulturní bytostí 

a ve kterém by mělo dojít k internalizování vědění, hodnot, norem a měřítek 

kultury, jejíţ součástí je daný jedinec. Socializace formuje způsob jednání a chování 

v určitých situacích.
1
 Součástí procesu socializace je i socializace genderová, 

v jejímţ průběhu si mimo jiné osvojujeme, jaké sociální role by muţ a ţena měli 

zastávat.
2
 Prostředí, v němţ probíhá socializace, označujeme jako socializační 

činitele.
3
 Rodina a škola, na něţ se tato práce zaměřuje, nejsou jedinými 

socializačními činiteli, ale v průběhu socializace se výchova v rodině a ve škole 

výrazně podílí na formování jedince jako sociální a kulturní bytosti.
4
 V této práci se 

budeme věnovat tomu, zda socializace v rodině a ve škole reprodukuje tradiční 

pohled na dělbu práce mezi muţem a ţenou v souvislosti s pojetím kariéry a 

horizontální a vertikální segregací na trhu práce. 

        V diplomové práci se zaměříme na to, zda instituce rodiny a školy 

reprodukuje genderové stereotypy spojující ţeny se soukromým prostorem, a to 

konkrétně s rolí pečovatelky o rodinu a o domácnost, a muţe s veřejnou sférou, a to 

konkrétně s rolí ţivitele rodiny a s orientací na oblast technického zaměření. U obou 

institucí nás zajímá, zda reprodukují genderové stereotypy v souvislosti 

s genderovou segregací na trhu práce ve vztahu k definici kariéry jako 

nepřerušovaného lineárního postupu zaloţeného na kumulování praxe a kontaktů
5
 a 

horizontální a vertikální segregace na trhu práce. Klademe si tak otázku, zda rodina 

a škola v české společnosti reprodukují stereotyp ţeny pečovatelky o rodinu a o 

domácnost a stereotyp muţe ţivitele rodiny a stereotyp spojující muţe s orientací na 

                                                           
1
 Keller, Jan. Úvod do sociologie. 4. rozšířené vydání, Praha: SLON, 1997, s. 34 

2
 Jarkovská, Lucie. Gender a společnost. In Smetáčková, Irena, Vlková, Klára (eds.). Gender ve škole: 

Příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na 
základních a středních školách. 1. vyd. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 2005, s. 27 
3
 Helus, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 87 

4
 Jarkovská, Lucie. Gender a společnost. In Smetáčková, Irena, Vlková, Klára (eds.). Gender ve škole: 

Příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na 
základních a středních školách. 1. vyd. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 2005, s. 27 
5
 Pavlík, Petr. Ženy a muži v genderové perspektivě: Gender přináší nový pohled. In Smetáčková, 

Irena (ed.). Příručka pro genderové vedení škol. Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2007, s. 12 
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oblast technického zaměření v souvislosti s genderovou segregací na trhu práce. Za 

účelem zodpovězení této otázky budeme zpracovávat literaturu zabývající se 

postavením muţů a ţen na trhu práce, v rodině a ve společnosti, dále budeme 

vycházet z výsledků mezinárodních longitudinálních šetření ISSP (International 

Social Survey Programme) a EVS (European Values Study), z výsledků 

kvantitativních a kvalitativních výzkumů zabývajícími se námi sledovanou 

problematikou a ze statistik Českého statistického úřadu, Ministerstva školství, 

mládeţe a tělovýchovy České republiky, Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky a Ústavu pro informace ve vzdělávání. V této práci námi zvolené téma 

budeme sledovat především v období let 2001 aţ 2011. V některých případech ale 

časové řady neuvádíme v rámci celého námi sledovaného období, a to především 

z důvodu chybějících statistických sledovaných údajů v některých rocích. 

V určitých částech textu budeme uvádět i údaje pro období před rokem 2001, a to 

zejména v souvislosti s daty z mezinárodních longitudinálních výzkumů, v nichţ 

poukazujeme na vývoj postojů k námi zvolené problematice v české společnosti. 

Rok 2001 byl vybrán z toho důvodu, ţe 1. 1. 2001 byl zaveden institut rodičovské 

dovolené, který z pracovně-právního hlediska chrání jak muţe, tak ţeny před 

ztrátou zaměstnání z důvodu péče o dítě do tří let. Zavedením institutu rodičovské 

dovolené tak došlo ke zrovnoprávnění muţů s ţenami.
6
 V případě rodiny se námi 

poloţenou otázku budeme snaţit zodpovědět prozkoumáním pojetí mateřské a 

otcovské role v souvislosti s rodičovskou dovolenou, dělbou domácích prací 

v rodině a postavením muţe a ţeny na trhu práce z hlediska míry zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti, a to především v období, kdy je nejmladší dítě v předškolním 

věku, tzn. aţ do šesti let jeho věku, a genderové platové mezery (gender pay gap). 

Ve škole se genderová socializace uskutečňuje prostřednictvím formálního a 

neformálního kurikula. Formální kurikulum se z hlediska genderové socializace 

vztahuje ke vzdělávacímu obsahu a učebnicím, neformální kurikulum 

k interpersonálním interakcím, organizaci školní výuky a také k rovině 

makroúrovní, která sleduje nerovnosti a struktury, jako je například počet muţů a 

                                                           
6
 Nešporová, Olga. Otcové pečující o děti formou rodičovské dovolené. Demografie, 2006, roč. 48, 

č. 3, s. 193 
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ţen mezi vyučujícími.
7
 V této části práci se především zaměříme na oblast 

makroúrovní, a to na počty studentů a studentek ve středním vzdělávání z hlediska 

oborů vzdělávání členěných podle klasifikace KKOV, na podíl studentů a studentek 

na jednotlivých stupních vzdělávacího systému a na sloţení pedagogických sborů 

z hlediska pohlaví a z hlediska vertikální segregace, tzn. počtem vyučujících podle 

pohlaví na jednotlivých stupních vzdělávacího systému a zastoupením muţů a ţen v 

řídících funkcích ředitele a zástupce ředitele školy. 

       Reprodukci genderových stereotypů spojujících ţeny s oblastí výchovy a 

péče a muţe s rolí ţivitele rodiny a orientací na oblast technického zaměření 

budeme zkoumat z hlediska genderové socializace vedeni teoriemi Sandry Bem a 

Pierra Bourdieuho. Teorie genderového schématu Sandry Bem se zaměřuje na to, 

jak společnost vytváří kulturního domorodce.
8
 Podle Sandry Bem v kaţdé 

společnosti existují představy o tom, jak by se její příslušníci měli chovat, myslet a 

vypadat. Tyto představy jsou zabudovány do společenských diskursů a institucí 

v podobě optických skel (čoček), které si jedinci zvnitřňují v průběhu procesu 

enkulturace. Genderová optická skla zahrnují genderovou polarizaci, 

androcentrismus a biologický esencialismus. Jedinec si genderová optická skla 

internalizuje nejenom vlivem přímého působení institucí, ale také prostřednictvím 

implicitních sdělení (metasdělení).
9
 Teorie genderového schématu předpokládá, ţe 

jakmile si jedinec zvnitřní genderová optická skla, tak si začne vytvářet genderovou 

identitu, která je s nimi v souladu. Podle Bem se jedinec stává kulturním 

domorodcem osvojením si kulturních skel, která jsou zabudována do společenského 

diskursu a jsou nám vysílána v podobě metasdělení. Podle Bem institucionalizované 

sociální praktiky prestrukturují kaţdodenní zkušenost a komunikují metasdělení, 

                                                           
7
 Šmídová, Iva, Janoušková, Klára, Katrňák, Tomáš. Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a 

vzdělanostní segregace dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému. In Jarkovská, Lucie, Lišková, 
Kateřina, Šmídová, Iva et al. S genderem na trh: Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. 
1. vyd. Praha-Brno: Sociologické nakladatelství ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, 2010, s. 42 
8
 Bem, Sandra Lipsitz. The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality. New 

Haven: Yale University Press, 1993, s. 138 
9
 Smetáčková, Irena. Gender a osobnost člověka. In Smetáčková, Irena, Vlková, Klára (eds.). Gender 

ve škole: Příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy 
společenských věd na základních a středních školách. 1. vyd. Praha: Otevřená společnost, 2005, 
s. 21 
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která si jedinec zvnitřňuje.
10

 Teorii genderového schématu Sandry Bem 

propojujeme se strukturním přístupem Pierra Bourdieuho, který zahrnuje gender do 

jeho konceptu habitu.
11

 Podle Bourdieuho jsme si osvojili podvědomá schémata 

vnímání a hodnocení struktury muţského řádu. Myšlenková schémata opozic mezi 

maskulinem a femininem rozdíly naturalizují a napomáhají jejich přeţití, a protoţe 

je jím předkládané vidění světa v souladu s dělením, které jiţ existuje, tak jiţ 

existující řád přijímáme za oficiální. Bourdieu říká, ţe se pak zdá, ţe je dělení podle 

pohlaví objektivně v sociálním světě a ţe se projevuje v habitech aktérů v podobě 

vnímání, myšlení a jednání.
12

 Bourdieu habitus definuje jako jednotící princip, který 

ze vztahových rysů, které jsou charakteristické pro určité postavení, formuje 

jednotný ţivotní styl. Habity dále představují klasifikační schémata, způsob vidění a 

rozlišování. Nejsou jen diferenciované, ale také odlišnosti vytvářejí. Určité způsoby 

vnímání a odlišování se stávají symbolickými rozdílnostmi, které vytvářejí 

symbolické systémy ve společnosti a stávají se skutečnou řečí.
13

 Bourdieu hovoří o 

symbolickém násilí, ke kterému nedochází prostřednictvím logiky vědoucího 

vědomí, ale prostřednictvím schémat vnímání, hodnocení a jednání, která jsou 

obsaţena v habitech a jsou nezávislá na vědomém rozhodnutí. Toto symbolické 

násilí tak vytváří vztah poznání, který je neprůhledný.
14

 Bourdieu uvádí, ţe 

navzdory veškerým změnám souvisejících s postavením ţen, jsou tyto změny 

vedeny logikou tradičního dělení podle pohlaví. Muţ je nadále spojován především 

s veřejným prostorem a ţena se sférou soukromou. Staré struktury dělení podle 

pohlaví se řídí třemi zásadami, a to ţe pro ţeny jsou vhodné činnosti, které jsou 

jakoby pokračováním domácích prací, tzn. výuka, péče a sluţba, za druhé, ţe 

v řídících pozicích se budou spíše nacházet muţi neţ ţeny a ţe ţeny budou zastávat 

pozice podřízenější a pomocné, a třetí zásada říká, ţe muţi mají výsadu na 

zacházení s technickými stroji a zařízeními.
15

 

                                                           
10

 Bem, Sandra Lipsitz. The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality. New 
Haven: Yale University Press, 1993, s. 138-142 
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 Jarkovská, Lucie, Lišková, Kateřina, Šmídová, Iva. Úvod. In Jarkovská, Lucie, Lišková, Kateřina, 
Šmídová, Iva et al. S genderem na trh: Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. 1. vyd. Praha-
Brno: Sociologické nakladatelství ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, 2010, s. 9-10 
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 Bourdieu, Pierre. Nadvláda mužů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, s. 9, 11-12 
13

 Bourdieu, Pierre. Teorie jednání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998, s. 16-17 
14

 Bourdieu, Pierre. Nadvláda mužů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, s. 36-37 
15
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       Vedeni teorií genderového schématu Sandry Bem a teorií habitu Pierra 

Bourdieuho se v diplomové práci zaměříme na to, zda nám instituce rodiny a školy 

jako významných socializačních činitelů vysílají metasdělení, která reprodukují 

genderové stereotypy spojující ţeny s rolí pečovatelky o rodinu a domácnost a muţe 

s rolí ţivitele rodiny a s orientací na oblast technického zaměření, nebo zda jsou 

tyto stereotypy narušovány, a to ve vztahu k definici kariéry jako lineárního, 

nepřerušovaného postupu zaloţeného na kumulaci pracovních zkušeností a 

kontaktů
16

 a horizontální a vertikální segregaci na trhu práce. Pojetí kariéry budeme 

zkoumat ve vztahu k přerušení pracovní dráhy v souvislosti s mateřskou a 

otcovskou rolí. Bude nás především zajímat, zda jsou to spíše muţi nebo ţeny, kdo 

přerušují pracovní dráhu z důvodu péče o děti do věku tří let, neboli slovy Sandry 

Bem se zaměřujeme na to, jaká metasdělení produkuje uspořádání mateřských a 

otcovských rolí v souvislosti s péčí o děti do tří let jejich věku z hlediska role 

pečovatele/pečovatelky o rodinu a domácnost a role ţivitele/ţivitelky rodiny. 

Z hlediska horizontální segregace na trhu práce se zaměříme na to, zda se v českém 

vzdělávacím systému nacházejí segregované obory, v nichţ se výrazně koncentrují 

studující jednoho pohlaví, a pokud takové obory existují, prozkoumáme, zda se 

jedná o obory, které by dle tvrzení Pierra Bourdieuho byly pokračováním domácích 

prací v případě dívek,
17

 a zda spíše pro studenty neţ studentky platí, ţe mají výsadu 

na zacházení s technickými stroji a předměty.
18

 V souvislosti s horizontální 

segregací na trhu práce z hlediska socializace v rodině se zaměříme na dělbu 

domácích prací v rodině, a to konkrétně na otázku, zda rodina prostřednictvím 

rozdělení výkonu domácích prací produkuje metasdělení, ţe ţena je zodpovědná za 

výkon kaţdodenních domácích činností a péči o děti, a zda dívky spíše neţ chlapci 

vykonávají domácí práce související s péčí o domácnost a zda jsou spíše chlapcům 

neţ dívkám zadávány úkoly, které souvisejí s technickým chodem domácnosti. 

Vertikální segregaci na trhu práce z hlediska socializace v rodině budeme zkoumat 

ve vztahu postavení muţů a ţen na trhu práce na základě ukazatelů míry 

zaměstnanosti a nezaměstnanosti, a to ve vztahu k věku nejmladšího dítěte v rodině, 
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 Pavlík, Petr. Ženy a muži v genderové perspektivě: Gender přináší nový pohled. In Smetáčková, 
Irena (ed.). Příručka pro genderové vedení škol. Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2007, s. 12 
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 Bourdieu, Pierre. Nadvláda mužů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, s. 85 
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 Bourdieu, Pierre. Nadvláda mužů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, s. 86 
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především se zaměříme na postavení muţů a ţen na trhu práce z hlediska míry 

zaměstnanosti a míry nezaměstnanosti v období, kdy je nejmladší dítě v rodině 

mladší šesti let, a to proto, ţe se zaměřujeme na otázku, zda péče o děti 

v předškolním věku má dopady na postavení muţů a ţen na trhu práce z hlediska 

míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti a platových podmínek. Zajímá nás, zda 

postavení muţů a ţen na trhu práce v souvislosti s péčí o děti produkuje 

metasdělení, které říká, ţe to mají být především ţeny, které jako pečovatelky o 

rodinu a domácnost mají v důsledku péče o děti horší postavení na trhu práce neţ 

muţi, od nichţ se naopak očekává, ţe jako hlavní ţivitelé rodiny budou mít ve 

srovnání s ţenami lepší postavení na trhu práce.  

       Z hlediska instituce školy se zaměříme na počet studentů a studentek na 

jednotlivých stupních vzdělávacího systému, a to konkrétně na středním, vyšším 

odborném a vysokoškolském stupni vzdělávání, kde pozornost dále bude věnována 

podílu studujících podle pohlaví v bakalářském, magisterském, navazujícím 

magisterském a doktorském studijním programu. Zajímá nás, jaké nejvyšší 

dosaţené vzdělání získávají dívky a chlapci, a to v souvislosti s tím, zda studenti 

představují na vyšších stupních vzdělávání mezi absolventy vyšší zastoupení neţ 

studentky ve vztahu k předpokladu, ţe muţi jako ţivitelé rodin budou usilovat o co 

moţná nejvyšší dosaţené vzdělání, které by jim usnadnilo najít si lépe placenou 

pozici na trhu práce. V této kapitole se dále budeme zabývat sloţením 

pedagogického sboru z hlediska pohlaví. Dále se soustředíme na počet muţů a ţen 

ve funkcích ředitele a zástupce ředitele školy na základních a středních školách, 

abychom ověřili tvrzení Pierra Bourdieuho, podle něhoţ je do řídící pozice spíše 

vybrán muţ neţ ţena.
19

 

       Rodina a škola sice nejsou jedinými socializačními činiteli v rámci 

socializace genderové, ale tyto dva socializační činitele jsme si vybrali proto, ţe 

hrají v ţivotě člověka významnou roli, a jedinec se v těchto socializačních 

prostředích pohybuje velkou část svého ţivota. Vyučující by navíc měli pomoci 

ţákům a studentům při jejich přípravě na své budoucí povolání, coţ mimo jiné 

zahrnuje i směřování ţáků a studentů k poznání svých vlastních moţností a 

schopností, aby si vybrali takovou profesi či zaměstnání, v nichţ by uplatnili a 
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rozvinuli svůj potenciál. Někdy se můţe stát, ţe si jedinec vybere povolání, které 

v dané kultuře není spojováno s typickým muţem či ţenou, a pod vlivem 

genderových stereotypů můţe nakonec od svého výběru opustit. Vyučující by proto 

měli napomoci uvědomování si genderových stereotypů ţákům a studentům a měli 

by vědět, zda instituce školy uchovává genderové stereotypy, a zda jsou v rozporu 

nebo v souladu s genderovými stereotypy, které předává instituce rodiny, neboť 

vyučující by měli mít představu o tom, s jakými poznatky o genderové struktuře 

společnosti se jedinec seznamuje v průběhu primární socializace, která předchází 

socializaci sekundární. Netvrdíme, ţe gender je jediným a zásadním faktorem 

ovlivňujícím volbu povolání a postavení muţů a ţen na trhu práce. Na druhou 

stranu genderová segregace ale také souvisí s genderovou dimenzí společnosti 

v oblasti veřejné a soukromé.
20

 

                                                           
20

 Křížková, Alena, Sloboda, Zdeněk. Genderová segregace českého trhu práce: Kvantitativní a 
kvalitativní obraz. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009, s. 11 
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1. Socializace 

Lidský jedinec není jen biologickou bytostí, ale také bytostí sociální. Proces, 

během kterého se z člověka jako biologického tvora stává bytost sociální a kulturní 

je označován jako socializace. V průběhu socializace dochází k zespolečenštění 

biologického organismu, protoţe lidé nejsou řízeni jen svými instinkty, a proto je 

moţné usměrňovat lidské chování prostřednictvím sociálních norem, konvencí a 

zvyklostí.
21

 Socializace je tak nazývána jako druhé narození jedince, neboť jen 

jejím prostřednictvím se biologický tvor stává sociální bytostí, která je schopná ţít 

jako příslušník určité společnosti.
22

 

Socializace nejprve byla chápána jako proces probíhající pouze u dětí, které 

se přizpůsobovaly sociálnímu celku, ale nyní ji pojímáme jako celoţivotní proces, 

který je nejintenzivnější v období raného dětství.
23

 V průběhu socializace si 

osvojujeme hodnoty, sociální normy, sociální role, vzorce chování a jednání, coţ 

nám umoţňuje orientovat se v příslušných sociálních celcích, a tím i sociální souţití 

s ostatními jedinci určitého sociálního celku, k němuţ příslušíme.
24

 Toto osvojování 

jevů sociálního a kulturního prostředí probíhá v interakci s druhými, v jejímţ 

průběhu přijímáme, modifikujeme a odmítáme obecně platné i skupinové normy, 

hodnoty, vzorce chování a jednání. V interakcích získáváme sociální zkušenosti, na 

jejichţ základě interpretujeme sociální situace, do nichţ vstupujeme, a podle toho 

jednáme. Při vstupování do vztahu s druhými získáváme určitou sociální pozici, ke 

které se váţí určitá očekávaná chování, jeţ označujeme jako sociální role. Ve 

společnostech s komplikovanější sítí vztahů je jedinec obvykle nositelem více 

sociálních rolí, které můţou být konfliktní, coţ vyplývá z rozdílných očekávání, 

která se na jednotlivé role váţí.
25

 Očekávání určitého chování váţícího se ke 

konkrétní sociální roli zároveň umoţňuje předvídat jednání jedince zastávajícího 

určitou sociální roli, neboť se předpokládá, ţe se bude chovat způsobem, který mu 

daná role předepisuje.
26
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Socializace má dva základní rozměry, a to udrţování kontinuity společnosti a 

utváření jedinečné osobnosti člověka. S udrţováním společenského řádu souvisí 

funkce enkulturační (osvojování si kultury společnosti, ve které daný jedinec ţije), 

začleňování jednotlivce do sítí sociálních vztahů a funkce kontrolní. Socializace je 

chápána jako univerzální prostředek sociální kontroly, jejímţ cílem je zformovat 

bytost, která se i bez vystavení tlaku vnějšího okolí bude chovat, jakoby pod tlakem 

společenství byla. K tomu dojde tehdy, pokud si jedinec zvnitřní (interiorizuje) 

hodnoty, normy, měřítka, vzorce chování a jednání své kultury.  Socializace tak 

umoţňuje jednotlivcům vstupovat do vztahů s ostatními členy společenství, jehoţ 

jsou součástí, neboť dokáţí dodrţovat sociální normy a zapojovat se do ţivota 

společenství. Bez socializace by společnost zároveň nebyla schopna předávat 

sociální normy a hodnoty dalším generacím, v důsledku čehoţ by se rozpadla.
27

 

Socializace je prostředníkem mezi jedincem a společností, protoţe v jejím průběhu 

dochází k formování jedinečné bytosti, jejíţ chování do jisté míry můţeme 

předvídat, protoţe jedince v průběhu jeho zespolečenštění utvářejí i hodnoty, 

normy, vzorce chování a jednání určité kultury, které si můţe interiorizovat, 

přijímat nebo je odmítat. Socializace je nástrojem sociální kontroly, ale také 

podporuje rozvoj individuality a připravuje na změnu.
28

 

Proces začleňování jednotlivce do společnosti probíhá různými formami 

sociálního učení, jako je podmiňování, zpevňování na základě odměn a trestů, 

observace (odezírání), imitace, identifikace a napodobování. Společnost jako celek 

formuje jedince prostřednictvím socializačních činitelů, kterými můţou být sociální 

skupiny, nebo i jednotlivci. Hlavními socializačními činiteli jsou sociální skupiny, 

jejichţ součástí je jedinec trvale, a které ho tak dlouhodobě můţou ovlivňovat, jako 

je rodina, škola, vrstevnická skupina.
29

 Dalšími činiteli socializace jsou například 

média, zájmové spolky a další. Jan Keller uvádí, ţe moderní společnosti se 

vyznačují masovým chováním, ve kterém jsou jedinci vystaveni často 

protichůdným socializačním tlakům, a je na jedinci, který z nich si vnitřně osvojí.
30
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Určité vzorce chování, vztahů a činností, které se v průběhu historického 

vývoje upevnily a staly se významnými pro uchování společnosti, můţeme označit 

jako instituce, které mohou mít podobu příbuzenských a rodinných forem, ale i 

velkých systémů, jako je například ekonomika. Instituce s různými obměnami 

přetrvávají po generace a jednou z jejich funkcí je vyrovnávat napětí mezi 

poţadavky společnosti a nároky jednotlivce, k čemuţ dochází především v průběhu 

socializace.
31

 Jednání jednotlivce ale ne vţdy musí být v souladu s normami, 

hodnotami, postoji, vzorci chování a jednání společnosti. Můţe docházet k jejich 

modifikaci či odmítání. Přesto ale u většiny lidí do jisté míry můţeme předvídat 

jejich jednání, čímţ se pro nás situace stává přehlednou a napomáhá udrţení 

společnosti.
32

 

1.1 Socializační činitelé 

Socializační činitele chápeme jako prostředí, v nichţ probíhá proces 

socializace. Funkci socializačních činitelů plní rodina, škola, vrstevnické skupiny, 

masová média, politické strany a řada dalších institucí a organizací. Některé 

socializační činitele se můţou při dosahování svých cílů podporovat, ale můţou 

vůči sobě zaujímat i protichůdná stanoviska, neboť můţou jedince socializovat pro 

své nároky, které můţou být v rozporu s celospolečenskými poţadavky, proto mezi 

socializačními činiteli můţe docházet ke konfliktu.
33

 Společnost by si měla vytvořit 

sociální mechanismy, které budou směřovat k vyváţení dvou aspektů socializace, a 

to individualizačně automatizujícího aspektu socializace, který směřuje k rozvoji 

jedinečnosti osobnosti, a sociálně integrativního aspektu socializace, který usiluje 

o uchování společnosti. Vyváţenost obou cílů socializace je Zdeňkem Helusem 

označována jako personalizace, která je povaţována za socializaci funkční.
34

 

Rodina je vymezována jako malá, neformální, primární skupina.
35

 Rodina je 

místem, v němţ se vytváří osobnost jedince od narození. Rozlišujeme přitom rodinu 

orientační neboli výchozí, do níţ se jedinec rodí a s níţ většinou zůstává v kontaktu 
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po celý svůj ţivot, a rodinu reprodukční, kterou jedinec v průběhu svého ţivota 

můţe zaloţit.
36

 V rodině probíhá primární socializace, v jejímţ rámci si jedinec 

osvojuje základní kulturní návyky, mateřský jazyk, další formy sociální 

komunikace, sociální role a normy. Pro primární socializaci je charakteristické, ţe 

je jedinec závislý na socializátorovi a ţe ho k němu pojí silné emocionální vazby, 

proto jsou předávané hodnoty a normy jedincem silně zvnitřněny.
37

 Rodina je 

prvním socializačním prostředím, které dítěti zprostředkovává pravidla 

společenského uspořádání. Tato primární skupina plní v ţivotě jedince mnoho 

významných funkcí. Kromě funkce biologicko-reprodukční, emocionální a 

ekonomické, je to i funkce socializační a výchovná.
38

 Jiří Reichel poukazuje na 

několik dimenzí socializační funkce. V rámci funkce sociálně-reprodukční se jedná 

o učení se sociálním rolím, přebírání společenských hodnot a norem, čímţ se 

zajišťuje kontinuita společnosti, dochází tak k uchování hodnotově-normativních 

systémů, sociálních kontrolních mechanismů a sociálních struktur. Osvojování si 

kultury své země vystihuje funkce kulturně-reprodukční. Rodinná socializace má 

dále jedince vést k formování osobnosti jedince, jejíţ součástí se stane systém 

pravidel platných v určité společnosti. Dále je to dimenze profesionalizace, kterou 

ale spíše vykonávají jiné instituce neţ rodina.
39

 

V této práci vycházíme z pojetí rodiny podle Iva Moţného, podle kterého 

rodina vzniká narozením dítěte na rozdíl od domácností, které mohou tvořit lidé 

stejného pohlaví, opačného pohlaví nebo větší skupina osob, které jsou pokrevně 

příbuzné či nikoliv.
40

 Současná česká rodina je charakterizována jako nukleární 

rodina, která je tvořena dvěma generacemi, a to rodiči a jejich dětmi, a jako rodina 

neolokální, tzn., ţe manţelský pár se nestěhuje do domácnosti svého manţela nebo 

manţelky, ale zakládá svou vlastní domácnost.
41

  

Další institucí, která se podílí na socializace jedince, je škola, ve které téměř 

kaţdý člověk musí strávit v České republice alespoň devět let svého ţivota. I kdyţ 
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ale školu opustíme, tak s ní většinou do kontaktu přicházíme prostřednictvím 

dalších generací, ale i dalších socializačních činitelů, jako jsou například média. Na 

rozdíl od rodiny školu budeme chápat jako instituci pro řízenou socializaci, tzn., ţe 

dochází k systematické reprodukci sociálního a kulturního světa dané společnosti. 

To má napomáhat orientaci a rozvoji ţáků a studentů a usnadnění interiorizace 

hodnot a norem dané společnosti.
42

 Škola jako instituce podílející se na socializaci 

dětí je charakterizována na rozdíl od rodiny sekundární socializací, která se 

nevyznačuje silným citovým poutem k socializátorovi, jenţ můţe být zaměnitelný. 

Školní socializace se na rozdíl od socializace rodinné vyznačuje instrumentálními 

vztahy, neboť vztahy nejsou cílem, ale prostředkem k dosaţení cílů.
43

 Sekundární 

socializace zahrnuje procesy, které člověku otevírají cestu do nových oblastí 

společnosti, zároveň veškeré formální procesy sekundární socializace vycházejí 

z toho, ţe jedinec si osvojil základní hodnoty a normy v rámci socializace 

primární.
44

 

Stejně jako rodina, tak i škola plní v ţivotě člověka různé funkce, z nichţ 

jednou je funkce socializační. Školní socializace v sobě zahrnuje veškeré aspekty 

socializace, jak o nich i v případě rodiny hovoří Reichel. Sekundární socializace 

zajišťovaná školou v rámci sociálně-reprodukční funkce předává sociální normy a 

vede jedince k osvojování si sociálních norem, tedy očekávaným jednáním, která 

jsou spojena s určitou sociální pozicí člověka. Náplní kulturně-reprodukční funkce 

je seznamovat jedince s kulturou dané země. Škola by rovněţ měla napomáhat 

k utváření jedinečné osobnosti člověka, ale jako instituce spíše sleduje naplnění 

obecných zájmů společnosti, které vedou k její kontinuitě. Na rozdíl od rodiny má 

ale škola větší význam v oblasti profesionalizace, neboť v moderních společnostech 

mnohé funkce tradiční rodiny převzaly státní instituce, tedy i škola, která by ţákům 

měla předat základní socioprofesní kompetence.
45

  

Jak rodina, tak škola jako významní socializační činitelé se podílejí na 

transmisi kultury, jejíţ trvání je zajištěno kontinuálním předáváním hodnot, 
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sociálních norem, představ a postojů dalším generacím v procesu primární a 

sekundární socializace.
46

 Proces socializace se vztahuje nejenom k minulosti, neboť 

by měl uchovávat určité hodnoty, a tím chránit svět i jedince, ale také směřuje 

k budoucnosti, protoţe by měl uvádět do světa i to nové, ale tak aby došlo 

k rovnováze mezi pokračováním starého a otevřeností k novému.
47

 

         

 

1.2 Genderová socializace 

Některé rozdíly mezi muţi a ţenami jsou dány biologicky, ale jiné si 

osvojujeme v průběhu socializace, a vlivem působení sociálního a kulturního 

prostředí na jedince můţou být biologicky determinované rozdíly u muţů a ţen 

posilovány nebo zmenšovány. To spočívá v tom, jakým zkušenostem se v průběhu 

výchovy a interakce příslušníkům opačného pohlaví dostane.
48

 Lidé většinou 

uvaţují tak, ţe sociální rozdílnost mezi muţi a ţenami vychází z biologického 

pohlaví představující objektivní skutečnost.
49

 Genderová socializace a biologické 

dispozice spolupůsobí od okamţiku narození, proto je obtíţné určit, do jaké míry se 

vrozené podílí na tom, co si jedinec osvojí v průběhu učení se genderu.
50

 

V průběhu socializace člověk také nalézá svou identitu, tedy poznání toho 

„kdo jsem“, socializace tak nesměřuje jen k předávání sociálních rolí a norem, ale 

také k ustanovení identity jedince.
51

 Součástí celkové identity jedince je i identita 

genderová, která je vymezována jako subjektivní pocit femininity nebo maskulinity, 

jejichţ základem je genderově-pohlavní systém v určité společnosti.
52

 Michael 
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Kimmel ale upozorňuje na skutečnost, ţe neexistuje jednoduchá definice femininity 

a maskulinity, neboť pojetí genderu se mění napříč kulturami, v historickém čase a 

mezi ţenami a muţi jedné kultury. Femininita a maskulinita tak nejsou univerzální, 

proto navrhuje, abychom hovořili o femininitách a maskulinitách. Tato pluralita 

pojetí ale není rovnocenná, protoţe ve společnosti se určitá definice stane modelem, 

vůči kterému jsou muţi a ţeny poměřováni.
53

 Pro muţe je takovou normou 

hegemonní maskulinita, která je v západní kultuře spojována s racionalitou, 

výkonností v zaměstnání, vyhýbání se emocionálnímu chování, 

konkurenceschopností a s heterosexualitou. Ţeny jsou posuzovány vůči preferované 

femininitě, která vyzdvihuje poddajnost, atraktivitu, citlivost a péči o druhé.
54

 

Do určité míry je vnějším vyjádřením genderové identity genderová role.
55

 

Vymezuje souhrn očekávaných jednání jedince jako muţe nebo ţeny, platná 

pravidla pro chování a jednání muţů a ţen a hodnoty, povinnosti a odpovědnosti, 

které jsou muţům a ţenám v určité kultuře a období připisovány.
56

 Přijatá 

genderová role poukazuje na to, kým se jedinec cítí být a jak chce být vnímán 

druhými. Není jen manifestací jedincova proţívání jako muţe nebo ţeny, ale 

vypovídá i o míře konformity jedince se společenskými očekáváními jeho role jako 

muţe nebo ţeny.
57

 

V průběhu socializace si člověk osvojuje stereotypy. Slovo stereotyp pochází 

z řeckých slov stereos (pevný) a topos (ráz). Představují velmi stabilní prvek ve 

vědomí, tedy psychický a sociální mechanismus, který usměrňuje vnímání a 

hodnocení určitých jevů. Stereotypy mají vliv na názory, mínění, postoje a chování. 

Termín stereotyp poprvé pouţil v roce 1922 americký novinář Walter Lippman, 

který tímto pojmem označoval ustrnulé představy, které jsou obvykle získávány 

z jiných zdrojů neţ z naší vlastní zkušenosti. Stereotypy mají často iracionální 

povahu, a proto se těţko vyvracejí logickými argumenty, obvykle zjednodušují 
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skutečnost a sloţitost objektivní reality. Emocionálnost, iracionalita a zjednodušení 

objektivní reality jsou prvky stereotypů, které jsou vyuţívány v propagandě.
58

 I 

kdyţ jsou stereotypy zdrojem jistých omezení, tak nám napomáhají orientovat se 

v sociální realitě, neboť šetří čas, který bychom věnovali poznávání.
59

 Jedním 

typem stereotypů jsou i stereotypy genderové, které se týkají osobnostních a 

fyzických vlastností muţů a ţen, muţských a ţenských sociálních rolí, schopností, 

zaměstnání a sexuality.
60

 Genderové stereotypy v kultuře západních zemí spojují 

maskulinitu s vnějším prostorem, veřejným ţivotem, aktivitou, statečností, 

racionalitou, zatímco femininita je asociována s vnitřním prostorem, domáckým 

ţivotem, pasivitou, emocionalitou, orientací na rodinu a s pomocí druhým lidem. 

Muţ je tradičně spojován se sociální rolí ţivitele rodiny a ţena se sociální rolí 

hospodyně a pečovatelky o děti a druhé.
61

  

Tradiční udrţování genderových stereotypů, které muţe vztahuje 

k instrumentálním znakům a ţeny k expresivním, je podle Zuzany Kiczkové 

spojeno se strukturální změnou v moderní společnosti, a to konstituováním veřejné 

a soukromé sféry, kterému odpovídala genderová dělba práce. To souviselo 

s procesem industrializace a vznikem měšťanské rodiny. Veřejná sféra byla 

spojována s muţi, placenou prací, uměním apod., zatímco soukromá sféra náleţela 

ţeně a byla spojována s rodinou, domácností a intimitou. Podle Kiczkové se tyto 

genderové stereotypy udrţují i v současné společnosti moderním sexismem, který 

sice přiznává, ţe ţeny to mají těţké, ale velebí ţenské stereotypy, které chápe 

pozitivně. Proto jsou ţeny, které se přidrţují stereotypu pečovatelky hodnoceny 

jako dobré na rozdíl od kariéristek, které pro svou kariéru zanedbávají rodinu.
62

 

Genderové stereotypy racionality a emocionality se udrţují tím, ţe veřejná sféra je 

spojována s rozumem, který je vnímán jako typicky muţská vlastnost, a soukromá 

sféra s emocemi spojovanými s ţenami. Základními znaky veřejné sféry jsou 
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produkce spojená s efektivitou a ziskem, peněţními vztahy, placenou prací a 

racionalizací, která se omezuje na předměty výměny, kalkulu a kontroly. Soukromá 

sféra je asociována s reprodukcí, starostlivostí, péčí a výchovou. Je pro ni typická 

hodnotová racionalita, která na rozdíl od účelové racionality veřejného prostoru 

nevyjadřuje vztahy v peněţních hodnotách.
63

 

V procesu genderové socializace si jedinec osvojuje genderové stereotypy své 

kultury, dále přijímá, odmítá či modifikuje genderové role a vytváří si genderovou 

identitu. Tu Pavlína Janošová odlišuje od jádrové pohlavní identity, kterou 

vymezuje jako emoční shodu s příslušností k femininitě či maskulinitě. Jádrová 

pohlavní identita má na rozdíl od genderové identity biologický základ, a proto ji 

nelze změnit.
64

 V následujícím textu se tak budeme věnovat rozdílu mezi pohlavím 

a genderem. 

 

1.3 Pohlaví a gender 

Pohlaví a gender spolu úzce souvisejí, neboť jak Ann Oakley říká, kaţdá 

společnost při vymezení genderu vychází z biologického pohlaví. Zatímco se ale 

různé kultury většinou shodují na vymezení muţe a ţeny z biologického hlediska, 

tak v případě genderu většinou dochází k odlišnému pojetí, ačkoliv je kaţdá 

společnost přesvědčena o tom, ţe její vymezení genderu odpovídá rozdílům 

biologického pohlaví. V této práci budeme vycházet z rozdílu mezi pohlavím a 

genderem tak, jak ho chápe Ann Oakley. Pohlaví je nahlíţeno jako pojem 

biologický, gender jako psychologicko-kulturní termín. Podle Oakley je gender 

určen sociální situací, tzn. souhrnem vlastností, chováním, způsobem řeči, 

oblečením a dalšími sociálními a kulturními charakteristikami. Gender je neustále 

na rozdíl od pohlaví viditelný.
65

  

      Gender je chápán jako kategorie, která vymezuje sociální a kulturní 

charakteristiky femininity a maskulinity. Existují ale různá paradigmata, která 

vysvětlují, proč se určité sociálně-kulturní charakteristiky spojují s představou 
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typického muţe a ţeny. Na jednotlivá paradigmata se podíváme v následujících 

podkapitolách. 

 

1.3.1 Gender z pohledu biologického esencialismu 

Teorie biologického esencialismu zahrnující evoluční, genetické a hormonální 

teorie a teorie zkoumající rozdíly nervového systému muţů a ţen,
66

 předpokládají, 

ţe vrozené biologické rozdíly mezi muţi a ţenami jsou příčinou rozdílů mezi 

muţským a ţenským chováním, které vede k určitému uspořádání společnosti.
67

 

K evolučním teoriím vysvětlujících odlišné chování muţů a ţen například 

patří sociobiologie, jejímţ zakladatelem je Edward O. Wilson. Podle Wilsona, jak 

uvádí Kimmel, se lidé stejně jako jiné organismy řídí biologickými principy a 

veškeré rozdíly v chování vycházejí z evolučního vývoje, který je pod tlakem 

evolučního výběru. Biologické rozdíly jsou základem pro sociální a politické 

uspořádání společnosti.
68

 Wilson například tvrdí, ţe ţeny na rozdíl od muţů více 

pečují o ostatní, protoţe to vychází z evolučního vývoje hominidů, během kterého 

ţeny nesly odpovědnost za péči, nošení, poskytování potravy svým potomkům. 

Muţi jsou agresivnější a mají lepší vizuálně-prostorovou orientaci jako důsledek 

toho, ţe chodili na lov a bojovali.
69

 Někteří kritikové sociobiologie ale tvrdí, ţe 

neexistuje ţádný důkaz v genetické výbavě pro vznik náboţenství, války, 

spolupráce a ţe argumenty pro vytvoření sociálních institucí zaloţené na přírodním 

výběru nemohou být testovány.
70

 

 

1.3.2 Gender z pohledu sociálních a psychologických teorií 

Teorie vycházející z biologického esencialismu nepovaţují za příčinu rozdílů 

mezi maskulinitou a femininitou vlivy sociálního a kulturního prostřední, ale 

biologicky dané rozdíly, které jsou vrozené a jsou dány geneticky.
71

 Osoby, u nichţ 

ale nedochází k souladu mezi chromozomálním, hormonálním, a genitálním 

                                                           
66

 Lippa, Richard A. Pohlaví: Příroda a výchova. 1. vyd. Praha: Academia, 2009, s. 152 
67

 Kimmel, Michael S. The Gendered Society. New York: Oxford University Press, 2000, s. 47 
68

 Kimmel, Michael S. The Gendered Society. New York: Oxford University Press, 2000, s. 25 
69

 Lippa, Richard A. Pohlaví: Příroda a výchova. 1. vyd. Praha: Academia, 2009, s. 131 
70

 Kimmel, Michael S. The Gendered Society. New York: Oxford University Press, 2000, s. 28 
71

 Lippa, Richard A. Pohlaví: Příroda a výchova. 1. vyd. Praha: Academia, 2009, s. 153 



26 

 

pohlavím, dokládají, ţe příslušnost k genderu není jen záleţitostí biologickou, ale ţe 

dochází k vzájemné interakci mezi vrozenými a sociálními faktory.
72

 Sociální a 

psychologické přístupy na rozdíl od biologického esencialismu spatřují rozdíly 

v maskulinitě a femininitě jako osvojené v průběhu vývoje jedince. Tyto teorie 

představují odlišné koncepty, ale shodují se ve zdůrazňování procesu učení a 

působení sociálních a kulturních vlivů jako významných činitelů při osvojování si 

genderu.
73

 V následující části textu pozornost bude věnována některým 

psychoanalytickým teoriím, teoriím sociálním a sociálně-psychologickým. 

Především se zaměříme na teorii Sandry Bem, v jejímţ konceptu osvojování si 

genderové identity se propojuje aktivní přístup jedince a působení vlivů kultury 

v podobě tří genderových optických skel, a to biologického esencialismu, 

genderové polarizace a androcentrismu.
74

 

 

1.3.2.1 Psychoanalytické teorie 

Nejznámější psychoanalytickou teorií objasňující osvojování si genderu je 

teorie Sigmunda Freuda, která je zaloţena na procesu identifikace.
75

 K vytváření 

genderové identity dochází podle Freuda ve třetím stádiu psychosexuálního vývoje 

označovaného jako falické období, v němţ dochází k nastolení oidipovského 

komplexu. U chlapce se v tomto období stává objektem lásky matka, ale protoţe se 

chlapec obává autority svého otce, jenţ vyvolává kastrační úzkost, chlapec se 

identifikuje se svým otcem v naději, ţe si v budoucnu najde stejně dobrou ţenu, 

jako je jeho matka. U dívky je sexuálním objektem také matka, dívka se ale od 

matky vzdaluje z jiného důvodu neţ chlapec. Příčinou je závist penisu, neboť kdyţ 

si dívka všimne své anatomické nedostatečnosti, viní za ni matku, která má stejný 
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defekt jako dcera. Dívka objektem své lásky učiní otce, který je symbolicky 

zdrojem toho, co si dívka přeje získat. Později se symbolicky nahrazením penisu 

stává ţenin syn. Zároveň dochází u dívky k posunu od aktivity milovat k pasivnímu 

stavu být milována. Zatímco u dívky můţeme mluvit o reálné kastraci, protoţe 

povaţuje svůj anatomický nedostatek za kastraci, tak u chlapce hovoříme o 

symbolické kastraci, která je předpokladem vyřešení oidipovského komplexu, ale u 

dívky je kastrační úzkost příčinou objevení se oidipovského komplexu. Freud 

přisuzuje menší ţenský cit pro právo, unášení se něţnými nebo nepřátelskými city 

tomu, ţe dívka na rozdíl od chlapce není vystavěna reálné hrozbě kastrační úzkosti, 

protoţe u ní jiţ ke kastraci došlo. V důsledku toho si nemůţe plně zvnitřnit 

kulturně-morální hodnoty společnosti, protoţe u ní není přítomen strach z kastrace. 

Její svědomí tak nahrazuje autorita otce, kterému je podřízena. To vysvětluje 

podřízenost ţen muţům,
76

 která od podřízení se otci přechází na podřízení se 

manţelovi, který zajišťuje rodinu ekonomicky, zatímco ţenám náleţí sféra 

reprodukce.
77

 

Jiným psychoanalytickým vysvětlením vzniku genderového já (self) podává 

feministická teoretička Nancy Chodorow. Na rozdíl od Freuda tvrdí, ţe genderová 

identita se vytváří uţ v předoidipovském období. Na počátku vývoje se dítě cítí být 

propojeno se světem a s matkou, postupně dochází k narušování mateřské 

symbiózy. Podle Chodorow k diferenciaci nemusí dojít prostřednictvím 

individuace, kdy jedinec bude odmítat druhé, ale prostřednictvím uchování spojení 

s druhými, tedy zvláštním spojením s ostatními. Proces diferenciace ale probíhá 

jinak u chlapců a jinak u dívek. Chlapci si vytvářejí svou genderovou identitu 

negací, vymezením se proti ţenskému subjektu. U dívek se genderová identita 

utváří kontinuitou jednoty s matkou a ztotoţněním se s ní. Odlišná diferenciace je 

zaloţena na rozdílném chování matky vůči synům a dcerám. Vytváření genderové 

identity u chlapců zdůvodňuje, proč vymezují hranice mezi sebou a ostatními, proč 

odmítají závislost a emocionalitu. Problematičnost maskulinity má psychologický 

původ, femininity původ kulturní, protoţe v patriarchální společnosti je ţenství a 
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mateřství připisována nízká hodnota. Kulturní představa, ţe muţi náleţí veřejná 

sféra a ţe ţena by měla být správnou matkou, vede k tomu, ţe dívky popírají svou 

autonomii, aby mohly pečovat o další generace, ale chlapci se vymezují proti 

mateřské symbióze, aby si vytvořili svou samostatnost. Podle Chodorow lze 

reprodukci stereotypu ţeny jako sebeobětující matky vyřešit sdíleným 

rodičovstvím, kdy muţ bude participovat na péči o rodinu, a tím umoţní rozvoj 

autonomie ţeny. To povede k tomu, ţe chlapci si uţ nebudou muset vytvářet 

maskulinní genderovou identitu popřením propojení s matkou.
78

 

Podle Freuda je oidipovský komplex neměnným základem lidské kultury 

stejně jako patriarchální rodina. Nancy Chodorow se přikláněla k myšlence 

androgynní společnosti, v níţ by se maskulinní a femininní znaky nevylučovaly.
79

 

Teorie identifikace je kritizována za to, ţe proces ztotoţňování nemůţeme 

objektivně ověřit, protoţe k němu dochází podvědomě. Psychoanalytické 

interpretační metody jsou subjektivní, takţe nemůţeme říci, zda odpovídají 

skutečnosti, nebo jen odráţejí psychoanalytikovo očekávání. Teorie Nancy 

Chodorow je kritizována za částečně empiricky neověřitelnou, protoţe kaţdý 

psychoanalytik můţe získaná fakta vykládat rozdílně. Další kritiky říkají, ţe 

zkoumaný vzorek pacientů není reprezentativní, protoţe představuje lidi, kteří 

procházeli krizemi a vyhledávali pomoc Chodorow.
80

 

 

1.3.2.2 Sociální a sociálně-psychologické teorie 

Sociální a sociálně psychologické teorie se zabývají vlivem sociálního a 

kulturního prostředí a učení na rozdíly mezi maskulinitou a femininitou.
81

 Podle 

teorií sociálního učení je genderová identita naučená prostřednictvím mechanismů 

sociálního učení, jako je teorie odměn a trestů, imitace a anticipace (očekávání).
82

 

Teorii sociálního učení rozvinul například představitel behaviorismu Albert 
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Bandura, který hovořil o diferenciálním zpevňování, podle kterého jsou 

upevňovány ty způsoby chování, které jsou odměněny, zatímco chování, které bylo 

potrestáno, je většinou odmítnuto.
83

 Podle této teorie jsou ţeny a muţi za své 

chování odměňováni a trestáni za jiné způsoby chování netypické pro maskulinní či 

femininní chování.
84

 Podle Bandury k posílení nebo odmítnutí určitého způsobu 

chování nemusí dojít jen na základě potrestání či odměnění jedince, jehoţ chování 

je posuzováno, ale lidé také modifikují své chování podle pozorování toho, zda 

určité chování druhých lidí bylo odměněno či potrestáno. V tomto případě Bandura 

hovořil o zástupném zpevňování. Dále se jedinec můţe učit maskulinním nebo 

femininním rolím prostřednictvím modelování (imitace, napodobování).
85

 Imitace 

se chápe jako projev chování získaný na základě pozorování, zatímco identifikace 

jako hluboké ztotoţnění. Dítě se například přesně neztotoţní s chováním svého 

otce, ale chová se podle toho, jak by se podle něho jeho otec choval v jeho věku.
86

 

Dále Bandura hovořil o očekávání sebe-účinnosti, kdy jedinec anticipuje zvládnutí 

nějakého úkolu podle svých schopností. Toto očekávání rozhoduje o způsobu 

chování jedince. Pokud se jedinec domnívá, ţe nezvládne úkol vykonat, pak můţe 

ztratit motivaci.
87

 Teorie sociálního učení můţe vysvětlovat, jak si muţi a ţeny 

osvojují maskulinní nebo femininní chování, a proč jsou někteří jedinci 

maskulinnější či femininnější neţ jiní. To je dáno tím, ţe někteří jedinci napodobují 

vzory, které jsou maskulinnější či femininnější.
88

 Teorie sociálního učení je 

kritizována za to, ţe lidé vţdy nemusí napodobovat jedince stejného pohlaví, 

protoţe imitace určitého vzoru můţe být ovlivněna jinými faktory, jako je například 

moc. Dalším nedostatkem teorie sociálního učení je, ţe chápe jedince jako 

pasivního příjemce podnětů, na něţ má tendenci reagovat určitým naučeným 

způsobem.
89

 

Sociálně-psychologické teorie objasňující původ genderové identity 

představuje například teorie sociálních rolí Alice Eagly a sebenaplňující se 
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proroctví Roberta K. Mertona. Podle teorie sociálních rolí vedou sociální role muţů 

a ţen k vytváření genderových stereotypů, tedy zjednodušujících představ o určité 

kategorii, v tomto případě o kategorii muţů a ţen, například skutečnost, ţe ţeny se 

spíše zabývají výchovou dětí neţ muţi, vede k vytvoření stereotypu, ţe ţeny jsou 

starostlivější neţ muţi. Podle této teorie můţeme změnit chování muţů a ţen a 

genderové stereotypy proměnou sociálních rolí, které tradičně zastávají muţi nebo 

ţeny.
90

 

Teorie sebenaplňujícího proroctví byla vypracována Robertem K. Mertonem. 

Vychází z Thomasova teorému, podle něhoţ definováním situací jako reálných se 

tyto situace stávají reálnými ve svých důsledcích. Merton říká, ţe nereagujeme jen 

na objektivní charakteristiky určité situace, ale i na význam, který jí připisujeme. 

Sebenaplňující se proroctví spočívá na takové definici situace, která způsobí 

chování, které situaci učiní pravdivou.
91

 To můţe být převedeno i na genderové 

stereotypy, pokud například vyučující uvěří, ţe chlapci jsou nadanější na 

matematiku, pak se můţou chlapcům více neţ dívkám věnovat v hodinách 

matematiky a odpovídat na jejich dotazy.
92

  

1.3.3 Kognitivní teorie 

Kognitivistické přístupy se zaměřují na mentální reprezentace skutečnosti 

pomocí symbolů, schémat, představ, plánů apod. Při tvorbě těchto mentálních 

reprezentací se ale často odhlíţí od afektivního a kulturně-historického kontextu, 

čímţ dochází k zjednodušení.
93

 Kognitivní přístupy se zabývají sociální kognicí 

neboli sociálním zpracováním informací, kdy jsou smyslová data přeměňována na 

sociální schéma ať uţ jednotlivých osob, nebo sociálních událostí.
94

 Sociální 

kognice se věnuje porozumění sociálnímu světu v podobě sociálních schémat, která 

jsou umoţněna sociální zkušeností a sociálním učením. Jedinec se pomocí 

kognitivních schémat orientuje ve světě, snaţí se s jejich pomocí porozumět 

situacím, reagovat na ně a očekávat důsledky vyplývající z určitého jednání v těchto 
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situacích.
95

 Jednou z kategorií pomocí níţ můţeme kategorizovat svět kolem nás je 

i gender. Kritici kognitivních teorií ale upozorňují na skutečnost, ţe ne všichni lidé 

si vytvářejí schémata na základě kategorie genderu a ţe kognitivní teorie opomíjejí 

roli kultury, která ovlivňuje to, jak budeme organizovat svět kolem nás. Není to 

tedy jen jedinec, který si vytváří významy sociálních situací, do nichţ vstupuje, ale 

tyto interpretace jsou ovlivněny i kulturou. Na tuto skutečnost upozornila Sandra 

Bem.
96

 

 

1.3.3.1 Enkulturační teorie genderových skel Sandry Bem 

Enkulturační teorie genderových skel zahrnuje tyto teoretické přístupy. 

Přístup socializačních teorií, které tvrdí, ţe dospělý muţ a ţena jsou produktem 

setkání dítěte s kulturou. Přístup psychodynamických teorií, podle nichţ osobnost 

dospělého jedince obsahuje potlačené touhy a psychické konflikty, podle toho, jak 

socializace usměrňuje dětské přirozené pudy. Přístup teorií zabývajících se 

konstrukcí identity, které nepovaţují dítě jen za pasivní objekt kulturního působení, 

ale jak dítě, tak dospělého chápou jako aktivního činitele, který vytváří význam 

sociálních událostí a sama sebe. Pohled sociálně-strukturálních teorií, které 

nenahlíţejí na identitu jedinců podle toho, kým jsou uvnitř, ale podle jejich 

současného sociálního statusu a moci, které do určité míry udávají, kým lidé jsou. 

Bem čerpá z těchto teoretických vhledů a zároveň umisťuje jedince do sociálního a 

historického kontextu, který zahrnuje genderová skla.
97

 

Podle teorie genderového schématu si děti zvnitřňují genderová skla. Bem 

hovoří o třech genderových sklech, která ovlivňují, jak lidé vnímají a rozumí 

sociální realitě, a také vytvářejí podobu materiálních věcí, které samy konstruují 

sociální realitu. Prvním genderovým sklem je androcentrismus, který povaţuje 

muţe za nadřazenější ţenám a který definuje muţe a muţskou zkušenost jako 

neutrální normu, od níţ je odvozena zkušenost ţenská. Druhým genderovým sklem 

je genderová polarizace, která vnímá muţe a ţeny jako odlišné a na základě této 
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odlišnosti organizuje sociální a kulturní svět, jako jsou například typické femininní 

a maskulinní sociální role. Třetí genderové sklo biologický esencialismus 

racionalizuje a legitimizuje obě předchozí genderová skla, protoţe je povaţuje za 

výsledek biologické přirozenosti muţů a ţen. Bem nepopírá, ţe existují vrozené 

rozdíly mezi muţi a ţenami, ale tvrdí, ţe tyto vrozené odlišnosti závisí na jejich 

interpretaci určitou kulturou, která se vztahuje k historickému a současnému 

kontextu.
98

 

Podle Bem jsou genderová skla přenášena z kultury na jedince 

prostřednictvím institucionálního předprogramování jedincovy kaţdodenní 

zkušenosti a předáváním implicitních ponaučení neboli metasdělení o tom, jaká skla 

kultura pouţívá k organizaci sociální reality. Institucionalizované sociální praktiky 

zároveň předstrukturují kaţdodenní zkušenosti a vysílají kulturní metasdělení, které 

nám implicitně říkají, co má hodnotu, jaké rozdíly mezi lidmi mají být zdůrazněny a 

jaké mají být přehlíţeny.
99

  

Bem zdůrazňuje, ţe genderová identita jedince není jen ukončeným 

produktem neboli souhrnem maskulinních nebo femininních vlastností, ale je 

zároveň i procesem neboli způsobem vytváření reality, která konstituuje tyto 

vlastnosti.
100

 Podle Bem jsou maskulinita a femininita kulturní skla, která polarizují 

realitu. Bem definuje svou teorii genderového schématu jako zvnitřnění si 

genderové polarizace dané kultury, kdy na základě klasifikace zaloţené na genderu 

organizujeme sociální realitu. Maskulinita a femininita jsou kulturní konstrukty a 

genderově schematičtí lidé jsou jedinci, kteří si zvnitřnili genderovou polarizaci své 

kultury.
101

 

V této práci budeme vycházet z enkulturační teorie genderových skel Sandry 

Bem, která tvrdí, ţe genderové stereotypy jsou reprodukovány nejenom jedincem, 

který by přikládal svůj vlastní význam sociálním situacím, ale ţe jsou tyto významy 

ovlivněny kulturou, ve které jedinec ţije, a jejíţ neviditelná kulturní skla si 
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zvnitřňuje.
102

 Podle Bem je jedinec formován kaţdodenními sociálními 

zkušenostmi, které vycházejí z institucionalizovaných sociálních praktik, které 

komunikují skrytá sdělení, která formují naší osobnost.
103

 Pro účely naší práce 

vycházíme z této teorie z toho důvodu, ţe se snaţí lépe postihnout komplexitu 

formování genderové identity, neboť se snaţí zahrnout jak rovinu individuální, tak 

rovinu institucionální.
104
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2. Nerovnosti na trhu práce v souvislosti s genderem 

Nerovnosti na trhu práce mohou být dány různými příčinami. Lidé můţou být 

rozdělováni do různých kategorií, z nichţ jsou některé znevýhodňovány kvůli 

příslušnosti k určitému etniku, náboţenství, vzhledu, věku, sexuální orientaci a 

ekonomické pozici. Jedním z faktorů, který také můţe vytvářet nerovnosti na trhu 

práce je příslušnost k pohlaví.
105

 Irene Padavic a Barbara Reskin uvádějí, ţe 

etnicita, věk a rasa, které můţou být příčinou nerovností na trhu práce, jsou 

sociálním konstruktem stejně jako gender, který poukazuje na klasifikaci, kterou 

konstruují jednající aktéři a která zveličuje biologické rozdíly mezi muţi a 

ţenami.
106

 Gender tak poukazuje na rozdíly mezi pohlavími, které jsou sociálně 

konstruované.
107

 

Pracovní trh je v trţní ekonomice definován jako prostor, kde se kupuje a 

prodává práce. Vlastnosti pracovní síly jsou určeny nejenom vlastnostmi těch, kteří 

práci nabízejí, ale i souhrnem kulturních a sociálních očekávání, potřeb a práv.
108

 

Struktura trhu práce je tak v rámci kulturních a sociálních očekávání ovlivněna 

genderovou strukturou společnosti, která není determinována biologickým 

pohlavím, ale genderovými významy femininity a maskulinity tak, jak je společnost 

utváří, udrţuje a přeměňuje. Genderová struktura společnosti se na trhu práce 

promítá do genderové segregace. Jedná se o segregaci placené práce, přičemţ 

rozlišujeme horizontální a vertikální segregaci. Horizontální segregace představuje 

segregaci sektorů a zaměstnání, v nichţ převaţují muţi, nebo ţeny, v případě 

poměrně vyrovnaného počtu muţů a ţen v jednotlivých sektorech nebo 

zaměstnáních hovoříme o integrovaných oblastech. Vertikální segregace označuje 

hierarchický rozměr trhu práce.
109

 Jedná se o niţší finanční ohodnocení ţen ve 
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stejné profesi a jejich niţší zastoupení v řídicích pozicích.
110

 Horizontální a 

vertikální segregace se do jisté míry prolínají, neboť rozsah segregace v sobě 

obsahuje segregaci oborů i jejich hierarchický rozměr.
111

 Horizontální a vertikální 

segregace můţou mít negativní důsledek na strukturu trhu práce, jenţ můţe 

znevýhodňovat muţe a ţeny. Stejný dopad můţe mít i androcentrická definice 

kariéry jako lineárního, nepřerušovaného procesu zaloţeného na kumulaci 

pracovních zkušeností, vzdělání a potřebných sociálních vazeb.
112

 Pojetí pracovní 

dráhy a kariéry jako lineárního, nepřerušovaného procesu je ideálem odvozeným od 

maskulinní normy, které odporuje cyklickému, rodinnému ţivotu, kvůli kterému 

nejčastěji ţeny přerušují svoji pracovní dráhu, která se tak stává nelineárním a 

přerušovaným procesem.
113

 

Genderová struktura trhu práce můţe dopadat na ţeny, které vstoupily do pro 

ţeny atypických povolání a které se tak můţou setkat s jevem skleněného stropu, 

který poukazuje na bariéry, které ţenám znemoţňují, aby postupovaly v rámci 

hierarchického uspořádání na vyšší pracovní pozice. Pro muţe pracující 

v zaměstnáních, v nichţ převaţují ţeny, dochází k opačnému jevu, který je 

označován jako skleněný výtah, kdy muţi v rámci takových zaměstnání většinou 

postupují velmi rychle na vyšší pracovní pozice.
114

 

Za další strukturální nerovnost na trhu práce je povaţována feminizace 

zaměstnání. Jedná se o zaměstnání, v nichţ z velké části převaţují ţeny, přičemţ 

tato zaměstnání mohla být původně dominována muţi.
115

 Dochází k odlišnému 
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mzdovému ohodnocení zaměstnání srovnatelné kvalifikace a vykonané práce. To 

souvisí s niţní hodnotou připisovanou ţenské pracovní síle.
116

 

Genderové uspořádání společnosti, které se spolu s jinými faktory podílí na 

struktuře trhu práce, se můţe odráţet v nerovnostech, které můţou mít negativní 

důsledky nejenom pro pracovní sílu (muţe a ţeny), ale také pro efektivní fungování 

trhu práce. Genderová segregace trhu práce, maskulinní definice kariéry a 

feminizace některých zaměstnání se můţe odráţet v rozdílech mzdového 

ohodnocení muţů a ţen. To můţe být způsobeno převahou ţen v zaměstnáních 

s niţšími platy a muţů v zaměstnáních s vyššími platy, nebo tím, ţe feminizovaná 

zaměstnání jsou méně finančně ohodnocena, a to jak pro ţeny, tak pro muţe, kteří 

v těchto zaměstnáních pracují. Dalším negativním důsledkem můţe být 

nevýkonnost trhu práce, protoţe vylučování pracovníků kvůli rigidnímu drţení se 

genderového řádu či jiným faktorům přispívajícím k neefektivitě trhu práce plýtvá 

lidskými zdroji, coţ ekonomikám stěţuje reagovat na globální změny podmínek. 

Společnost jako celek se chová iracionálně, kdyţ se přidrţuje při zaměstnávání 

pracovníků nerelevantních charakteristik, jako je pohlaví, věk nebo sexuální 

orientace, protoţe tak zcela nevyuţívá schopností pracovní síly.
117

 Genderová 

segregace také ovlivňuje výchovu a výuku, protoţe volba další studijní dráhy do 

určité míry vychází z moţnosti budoucího uplatnění.
118

 Individuální volby jedinců 

jsou také do značné míry ovlivněny genderovou normou společnosti, tedy 

strukturálními a normativními bariérami.
119

 Genderová segregace vycházející 

z genderového řádu, kterému se většina společnosti podřizuje, tak ovlivňuje, jak 

muţi a ţeny pojímají sami sebe a jedince stejného pohlaví, neboť genderová 

segregace trhu práce potvrzuje a uchovává genderové stereotypy.
120
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2.1 Genderové stereotypy jako součást genderového řádu spjatého 

s genderovou segregací na trhu práce 

Podle Hany Havelkové došlo k ustanovení stereotypních genderových rolí 

muţe ţivitele rodiny a ţeny pečovatelky o domácnost nezahrnutím sexuální 

smlouvy do smlouvy společenské. Tím byla muţi vymezena sféra veřejná a ţeně 

soukromá. K ustanovení těchto dvou oddělených sfér došlo v moderní společnosti, 

kdy oblast veřejného ţivota byla určena pro setkávání svobodných jedinců a oblast 

soukromá pro jejich výchovu.
121

 Oddělení veřejného a soukromého prostoru souvisí 

s procesem industrializace a vznikem měšťanské rodiny. V moderním státě byly 

veřejné sféře vymezeny oblasti politiky, vzdělání, kultury, vědy, ekonomiky a 

soukromé sféře oblast rodiny a osobního ţivota. To souvisí s rozšířeným 

stereotypem v moderních společnostech, ţe muţům náleţí veřejný prostor a ţenám 

soukromý.
122

 V průběhu procesu industrializace se společenským modelem stala 

měšťanská rodina, která se stala vzorem pro ideologii oddělených sfér. Podle této 

ideologie ţenino patřičné místo byla domácnost a nikoliv výkon placené práce, 

který byl přirozenou sférou muţe, který měl zajistit rodinu finančně. Toto rozdělení 

sfér posílilo genderové stereotypy spojující muţe se sílou, agresivitou a 

soutěţivostí, zatímco ţeny s křehkostí, počestností a výchovou. Povinností muţe 

bylo zajistit rodinu finančně a ţena měla pečovat o domácnost a o rodinu.
123

 Podle 

Reskin a Padavic se s procesem industrializace objevila nová instituce, a to 

pracovní síla. Vlivem ideologie oddělených sfér zaloţených na ideálu měšťanské 

rodiny muţům náleţela placená práce a ţenám neplacená zahrnující práci 

v domácnosti.
124

 Industrializace a rozvoj kapitalismu podle těchto autorek 

ztotoţnily práci s placenou činností, která je chápána jako jediná skutečná práce, 

zatímco domácí práce se stala méně hodnotnou a neviditelnou.
125

 Ideál měšťanské 

rodiny ale neodráţel skutečnost v dělnických třídách, kde ţeny i děti musely 
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pracovat, aby společně s platem manţela zajistily rodinu finančně. Předpoklad, ţe 

muţ je ţivitelem rodiny a ţe hlavní povinností ţeny je péče o domácnost a o rodinu, 

přispěl k přesvědčení, ţe domácí práce jsou povinností ţeny bez ohledu na to, zda 

ţeny musely vstoupit do veřejné sféry, aby vykonávaly placenou práci.
126

 

Kiczková uvádí, ţe tradiční genderové stereotypy stavící muţe do role ţivitele 

rodiny a ţenu do role pečovatelky o domácnost a o rodinu a z toho vyplývající 

atributy spojované s muţi a ţenami, jsou udrţovány moderním sexismem. Ten 

tvrdí, ţe ţeny to mají těţší, ale kladně hodnotí znaky ţenských stereotypů. Ţeny, 

které pak jednají v souladu s těmito stereotypy, jsou chápány jako dobré, ale ty, 

které se chtějí věnovat kariéře a zpochybnit moc muţů, jsou označovány za zlé.
127

 

Chápání veřejné sféry jako muţské a soukromého prostoru jako ţenského, posílilo 

stereotyp spojování racionality s muţem a ţeny s emocionalitou, neboť veřejná 

sféra byla ztotoţněna s rozumem a soukromá s „ţenskými“ emocemi.
128

 Veřejná 

sféra je asociována s produkcí, peněţními vztahy a placenou prací. Kiczková uvádí, 

ţe racionalita veřejného prostoru je racionalitou instrumentálně-účelovou, zatímco 

soukromá sféra se vyznačuje hodnotovou racionalitou, která nemůţe být vyjádřena 

peněţními vztahy a která je charakterizována reprodukcí, péčí a výchovou.
129

 

 

2.2 Horizontální segregace na českém trhu práce 

Abychom mohli prozkoumat, zda instituce rodiny a školy jako významných 

socializačních činitelů reprodukují genderové stereotypy v souvislosti s genderovou 

segregací na trhu práce, musíme se nejprve podívat na situaci na českém trhu práce, 

zda je horizontálně a vertikálně segregován z hlediska genderu. V případě 

horizontální segregace budeme vycházet z výzkumu Aleny Kříţkové, která 

sledovala český trh práce v letech 2002 aţ 2008 z hlediska horizontální segregace. 

V této práci na tento výzkum naváţeme a doplníme ho o data z roku 2010, kdy 
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statistiky, ze kterých budeme vycházet, byly zaloţeny na Klasifikaci zaměstnání 

Českého statistického úřadu vycházející z mezinárodního standardu. Jedná se o 

1-místný, 2-místný, 3-místný a 4-místný kód KZAM.
130

 V roce 2011 Český 

statistický úřad začal pouţívat klasifikaci ISCO-08, a proto nelze třídění podle 

zaměstnání srovnávat s předcházejícími roky.
131 

Stejně jako Kříţková budeme vycházet z deskriptivních statistik jednotlivých 

zaměstnání, abychom zjistili, která zaměstnání jsou na českém trhu práce 

segregovaná, tzn., ţe v nich převaţují ţeny nebo muţi, a integrovaná, která vykazují 

zhruba vyrovnané zastoupení muţů a ţen.
132

 Autoři se ale liší v tom, jaká 

zaměstnání povaţují za segregovaná a které za integrovaná. Budeme vycházet 

z definice Barbary Reskin a Patricie Roos, které vymezují jako integrovaná 

zaměstnání se 40-60 % podílem muţů a ţen a segregovaná ta zaměstnání, v nichţ je 

více neţ 60 % muţů nebo ţen.
133

 Ačkoliv je podle dat Českého statistického úřadu 

o podílu muţů a ţen na celkové zaměstnanosti v České republice v letech 

1993-2011 průměrně 57 % muţů a 43 % ţen,
134

 tak budeme vycházet z definice 

rovného zastoupení ţen a muţů na trhu práce jako 50% účasti muţů a ţen 

v jednotlivých zaměstnáních. Souhlasíme s Kříţkovou, ţe definice povaţující 40% 

zaměstnanost ţen na trhu práce za rovné zastoupení, by představovalo genderovou 

nerovnost.
135 

Pro analýzu českého trhu práce z hlediska genderové segregace v letech 2002 

aţ 2010 jsme si zvolili 2-číselnou klasifikaci zaměstnání zahrnující 26 kategorií. Na 

základě Klasifikace zaměstnání ČSÚ podle 2-místného kódu KZAM bylo dle 
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výzkumu Kříţkové v roce 2002 devět zaměstnání z dvaceti šesti kategorií 

integrovaných, a to kategorie zákonodárci, vyšší úředníci; vedoucí ředitelé, kteří 

řídí malý podnik, organizaci, společnost /za pomoci nejvýše jednoho dalšího 

řídícího pracovníka/; vědci, odborníci a inţenýři v biologických, lékařských a 

příbuzných oborech; odborní pedagogičtí pracovníci; obsluhující pracovníci; 

kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti – orientovaní na 

trh; výrobci a opraváři přesných přístrojů, umělečtí řemeslníci, polygrafové a 

pracovníci v příbuzných oborech/kromě obsluhy strojů a zařízení – hl. třída 8/; 

obsluha stacionárních zařízení a montáţní dělníci; pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu, stavebnictví, v dopravě a v příbuzných 

oborech.
136

 O šest let později v roce 2008 z dvaceti šesti kategorií bylo deset 

integrovaných. Oproti roku 2002 se kategorie odborných pedagogických 

pracovníků změnila z integrovaného zaměstnání na zaměstnání segregované, 

v němţ převaţují ţeny. Kategorie ostatní kvalifikovaní zpracovatelé a výrobci jinde 

neuvedení /kromě obsluhy strojů a zařízení – hl. třída 8/ se stala z původně 

segregovaného zaměstnání, v němţ převaţovaly v roce 2002 ţeny, zaměstnáním 

integrovaným. Dále se na integrovanou kategorii zaměstnání změnila kategorie 

zaměstnání pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu, 

stavebnictví, v dopravě a v příbuzných oborech, která v roce 2002 byla kategorií, 

v níţ převaţovali muţi.
137

 V roce 2010 zůstalo deset stejných kategorií zaměstnání 

jako v roce 2008 integrovaných.
138

 Na základě deskriptivních statistik v průběhu let 

2002 aţ 2010 vidíme, ţe nedošlo k zásadním změnám ve struktuře na trhu práce 

z hlediska rozdělení kategorií zaměstnání na segregovaná a integrovaná. Pouze 

kategorie odborní pedagogičtí pracovníci se přeměnila z poměrně rovného 

zastoupení muţů a ţen v roce 2002 (50,8 % muţů a 49,3 % ţen) na kategorii 

zaměstnání, v níţ začaly dominovat ţeny (v roce 2008 ţeny představovaly 
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72,9 %
139

 a v roce 2010 73,3 %
140

). Kategorie pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a příbuzných oborech byla v roce 

2002 segregovanou kategorií zaměstnání, v níţ dominovali muţi (61,1 %), v roce 

2008
141

 a 2010 tato kategorie vykazovala poměrně stejné zastoupení muţů a ţen (v 

roce 2008 52,6 % muţů a 47,4 % ţen
142

 stejně jako v roce 2010
143

).  

2.2.1 Nejčastější zaměstnání mužů a žen v souvislosti s genderovými 

stereotypy 

V této kapitole se podíváme na deset kategorií zaměstnání, v nichţ převaţují 

ţeny a muţi. Pro tyto účely budeme vycházet z 3-číselné klasifikace KZAM, která 

představuje celkem 107 kategorií, neboť získáme podrobnější přehled jednotlivých 

zaměstnání v porovnání s 2-číselnou klasifikací KZAM. Budeme sledovat strukturu 

českého trhu práce v letech 2002 aţ 2010 na základě výzkumu Aleny Kříţkové,
144

 

který doplníme o data z roku 2010.
145

 

V roce 2002 představovalo deset nejčastějších kategorií zaměstnání ţen 

42,8 %, o šest let později 45,7 %
146

 a v roce 2010 46,05 %.
147

 V případě muţů deset 
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nečastějších kategorií zaměstnání tvořilo v roce 2002 47,2 % ze všech kategorií 

zaměstnání podle 3-číselné klasifikace KZAM, v roce 2008 40,8 %
148

 a v roce 2010 

to bylo 40,2 %.
149

 Zatímco v případě ţen pozorujeme, ţe procentuální podíl deseti 

nejčastějších zaměstnání ţen z celkového počtu všech zaměstnaných ţen ve všech 

kategoriích zaměstnání se zvyšoval, tak v případě deseti nejčastějších kategorií 

zaměstnání muţů docházelo k opačnému procesu. 

V roce 2010 všech deset nejčastějších kategorií, ve kterých ţeny pracovaly, 

byly segregované, tzn., ţe ţeny v nich představovaly více neţ 60 %, ve dvou z nich 

ţeny tvořily více jak 90 %. Nejvíce zastoupeným zaměstnáním v roce 2010 byla 

kategorie zaměstnání odborní administrativní pracovníci. Ţeny se na této kategorii 

podílely 8,78 % ze všech zaměstnaných ţen a představovaly v ní více neţ 80 % 

zaměstnanců. Druhým nejčastějším zaměstnáním ţen je kategorie učitelé 

základních škol a předškolní výchovy, v níţ ţeny představovaly téměř 90 % všech 

zaměstnaných v této kategorii a 5,96 % ze všech zaměstnaných ţen. Třetím 

nejčastějším zaměstnáním byla kategorie odborní ošetřovatelé a zdravotní sestry. 

Ţeny v ní tvořily okolo 98 % všech zaměstnaných v této kategorii zaměstnání a 

5,09  % ze všech zaměstnaných ţen. Na čtvrtém místě se nacházela kategorie 

prodavači v obchodech a předváděči zboţí, na níţ se ţeny podílely 4,64% 

zastoupením ze všech zaměstnaných ţen, a pracovalo v ní přibliţně 81 % ţen ze 

všech zaměstnanců této kategorie zaměstnání. Pátou kategorií byly pomocníci, 

uklízeči a pradláci, v níţ ţeny tvořily 4,24 % všech zaměstnaných ţen. V této 

kategorii pracovalo více neţ 90 % ţen ze všech zaměstnanců této kategorie 

zaměstnání. Šestým nejčastějším zaměstnáním byla kategorie pokladníci a 

pracovníci v příbuzných oborech představující 3,71 % všech zaměstnaných ţen. 

V této kategorii pracovalo téměř 90 % ţen. Sedmé nejčastější zaměstnání ţen 

představovala kategorie vědci a odborní duševní pracovníci v oblasti podnikání a 

v příbuzných oborech, ţeny se na ní podílely 3,55 % všech zaměstnaných ţen. Tato 
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kategorie se nejvíce blíţila integrovanému zaměstnání, neboť ţeny tvořily ani ne 

61 %. Osmým nejčastějším zaměstnáním ţen byla kategorie montáţní dělníci /práce 

na montáţních linkách/. Ţeny se na této kategorii podílely 3,49 % ze všech 

zaměstnaných ţen a tvořily okolo 64 % zaměstnanců v této kategorii. Na devátém 

místě deseti nejčastějších zaměstnání se nacházela kategorie odborní administrativní 

pracovníci jinde neuvedení. Ţeny v této kategorii představovaly 3,37 % všech 

zaměstnaných ţen a tvořily více jak 70 % všech zaměstnanců v této kategorii. Na 

desáté pozici se v roce 2010 nacházela kategorie provozní pracovníci stravování a 

pracovníci v příbuzných oborech, na níţ se ţeny podílely 3,22 % ze všech 

zaměstnaných ţen a tvořily přes 80 % všech zaměstnanců této kategorie.
150

  

Z hlediska genderových stereotypů můţeme říci, jak poukazuje Bourdieu, ţe 

dochází k udrţování staré struktury rozdělení podle pohlaví,
151

 neboť deset 

nejčastějších zaměstnání ţen ukazuje, ţe se volba ţeny mimo jiné slovy Pierra 

Bourdieho řídí tím, ţe jsou pro ţeny vhodné činnosti, které jsou jakoby 

pokračováním domácích prací v podobě výuky a péče,
152

 jako je tomu v případě 

kategorie učitelé základních škol a předškolní výchovy. Stereotyp ţeny jako 

pečovatelky o ostatní představuje kategorie odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry, 

stereotyp pečovatelky o domácnost odráţejí kategorie pomocníci, uklízeči a 

pradláci, provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech. 

V porovnání s lety 2002 a 2008 došlo k menším změnám. V roce 2002 se 

v prvních deseti kategoriích nejčastějších zaměstnání ţen na českém trhu práce 

objevila na čtvrtém místě kategorie celní, daňoví pracovníci a příbuzné obory, na 

osmém místě kategorie obsluha strojů na výrobu textilních výrobků a na deváté 

pozici kategorie obchodní zprostředkovatelé. Ve srovnání s rokem 2008 zůstaly na 

prvních deseti místech v roce 2010 stejné kategorie. U některých kategorií 

zaměstnání došlo ale v roce 2010 ve srovnání s rokem 2008 ke změně pořadí. Jedná 

se o kategorii učitelé základních škol a předškolní výchovy a kategorii odborní 
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ošetřovatelé, zdravotní sestry, které si vyměnily pořadí. Ke stejné změně došlo i u 

kategorií prodavači v obchodech a předváděči zboţí a pomocníci, uklízeči a 

pradláci. Ve srovnání s rokem 2008 byla šestou nejčastější kategorií zaměstnání ţen 

kategorie zaměstnání pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech (tato kategorie 

zaměstnání v roce 2008 představovala sedmé nejčastější zaměstnání ţen), sedmou 

nejčastější kategorii zaměstnání ţen představovali vědci a odborní duševní 

pracovníci v oblasti podnikání a v příbuzných oborech (tato kategorie zaměstnání 

byla v roce 2008 na osmém místě) a osmou kategorii zaměstnání představovali 

montáţní dělníci /práce na montáţních linkách/, (v roce 2008 tato kategorie 

zaměstnání představovala šesté nejčastější zaměstnání ţen). Kategorie zaměstnání 

odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení a kategorie zaměstnání provozní 

pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech si vyměnily pořadí. 

Změna procentuálního podílu ţen v jednotlivých kategoriích zaměstnání deseti 

nejčastějších zaměstnání ţen na českém trhu práce v roce 2010 ze všech kategorií 

zaměstnání nebyla ale dramatická, řádově se jednalo o desetiny procent, s výjimkou 

kategorie zaměstnání odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry.
153

 

V devíti z deseti nejčastějších zaměstnání muţů v roce 2010 na základě 

3-číselné klasifikace KZAM převaţovali muţi, pouze jedna kategorie zaměstnání, a 

to vedoucí pracovníci výrobních a provozních dílčích celků velkých organizací, 

podniků apod. (organizačních jednotek, seskupení, útvarů apod.), byla integrovaná, 

ale muţi v ní představovali téměř 60 % všech zaměstnaných v této kategorii 

zaměstnání. V ostatních kategoriích zaměstnání muţi tvořili více jak 70 % nebo 

80 % všech zaměstnaných v dané kategorii, v jedné kategorii pak představovali 

téměř 98 % všech zaměstnanců v této kategorii. Nejvíce zastoupeným zaměstnáním 

všech muţů byla v roce 2010 kategorie zaměstnání technici ve fyzikálních, 

technických a příbuzných oborech, kterou tvořilo 7,68 % všech zaměstnaných 
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muţů, kteří představovali okolo 78 % všech zaměstnanců této kategorie. Na druhém 

místě byla kategorie kováři, nástrojaři, zámečníci a pracovníci v příbuzných 

oborech, kde podíl všech zaměstnaných muţů představoval 6,33 % a muţi tvořili 

téměř 90 % všech zaměstnanců této kategorie. Na třetí pozici bychom našli řidiče 

motorových vozidel. Jedná se o vysoce segregované zaměstnání, neboť muţi v něm 

představovali 97,6 % zaměstnanců této kategorie zaměstnání a podíleli se na něm 

5,19 % všech zaměstnaných muţů. Čtvrtým nejčastějším zaměstnáním muţů byli 

mechanici, seřizovači, opraváři elektrických a elektronických zařízení a přístrojů. 

V tomto zaměstnání pracovalo 3,52 % všech zaměstnaných muţů a tvořilo okolo 

71 % všech zaměstnanců této kategorie. Na pátém místě byla kategorie policejní 

inspektoři a detektivové, v níţ se nacházelo 3,38 % všech zaměstnaných muţů, kteří 

představovali okolo 86 % všech zaměstnanců této kategorie zaměstnání. Šestým 

nejčastějším zaměstnáním muţů byla kategorie mechanici a opraváři strojů a 

zařízení představující 3,34 % všech zaměstnaných muţů, kteří tvořili téměř 90 % 

všech zaměstnanců této kategorie. Na sedmém místě byla kategorie pracovníci 

ochrany a ostrahy, kde pracovalo 2,87 % všech muţů, kteří se podíleli 83,2 % na 

zastoupení všech zaměstnanců této kategorie. Jediným integrovaným zaměstnáním, 

v němţ ale muţi představovali téměř 60 % zaměstnanců této kategorie zaměstnání, 

byla na osmém místě kategorie vedoucích pracovníků výrobních a provozních 

dílčích celků velkých organizací, podniků apod. Tuto kategorii představovalo 

2,85 % všech zaměstnaných muţů. Na devátém místě se nacházela kategorie 

architekti, projektanti, konstruktéři, techničtí vědci a inţenýři představující 2,62 % 

všech zaměstnaných muţů tvořících 84,6 % zaměstnanců této kategorie. Desátým 

nejčastějším zaměstnáním muţů byla kategorie obsluha zemědělských, lesních, 

zemních, zdvihacích a podobných pojízdných zařízení. Muţi se na této kategorii 

zaměstnání podíleli 2,41 % ze všech zaměstnaných muţů.
154

 

Podle Pierra Bourdieho se staré struktury dělení podle pohlaví opírají i o 

zásadu, podle níţ zacházení s technickými předměty a stroji a zařízeními je výsadou 
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 Deset nejčastějších zaměstnání mužů v roce 2010 podle 3-číselné klasifikace zaměstnání KZAM a 
podíly mužů v deseti nejčastějších zaměstnáních mužů v roce 2010 byly vypočítány na základě 
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muţů,
155

 to odráţejí kategorie zaměstnání technici ve fyzikálních, technických a 

jiných oborech, kováři, nástrojaři a zámečníci, řidiči motorových vozidel, 

mechanici, seřizovači, opraváři elektrických a elektronických zařízení a přístrojů a 

kategorie obsluha zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a podobných 

pojízdných zařízení. Stereotyp spojující muţe se sílou, který je podporován podle 

Kiczkové moderním sexismem, který tvrdí, ţe ţeny jsou slabším stvořením, které 

by se mělo chránit,
156

 je odráţen v kategorii zaměstnání policejní inspektoři a 

detektivové a v kategorii pracovníci ochrany a ostrahy. 

V porovnání s rokem 2002 podle výzkumu Kříţkové byla mezi deseti 

nejčastějšími zaměstnáními muţů kategorie zaměstnání stavebních dělníků, jinak se 

na prvních deseti místech objevily v roce 2002 stejné kategorie jako v roce 2010, 

ale s pozměněným pořadím v druhé části deseti nejčastějších kategorií zaměstnání 

muţů. Pokud srovnáme roky 2008 a 2010, tak vidíme, ţe se na prvních deseti 

místech nejčastějších zaměstnání muţů objevily stejné kategorie zaměstnání, ale u 

kategorií policejní inspektoři a detektivové a mechanici a opraváři strojů a zařízení 

došlo k prohození pořadí stejně jako u kategorií architekti, projektanti, konstruktéři, 

techničtí vědci a inţenýři a obsluha zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a 

podobných pojízdných zařízení.
157

 V porovnání s deseti nejčastějšími zaměstnáními 

ţen na českém trhu práce v letech 2002 aţ 2010 docházelo u pořadí deseti 

nejčastějších zaměstnání muţů k menším změnám. 
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Tabulka č. 1 Deset nejčastějších zaměstnání ţen na českém trhu práce v roce 

2010
158

 

 

Kód a název kategorie zaměstnání podle 

KZAM 

Podíl ţen v dané kategorii zaměstnání 

ze všech zaměstnaných ţen 

343 Odborní administrativní pracovníci 8,78 % 

233 Učitelé základních škol a 

předškolní výchovy 

5,96 % 

323 Odborní ošetřovatelé, zdravotní 

sestry 

5,09 % 

521 Prodavači v obchodech a 

předváděči zboţí 

4,64 % 

913 Pomocníci, uklízeči a pradláci 4,24 % 

421 Pokladníci a pracovníci 

v příbuzných oborech 

3,71 % 

241 Vědci a odborní duševní pracovníci 

v oblasti podnikání a v příbuzných 

oborech 

3,55 % 

828 Montáţní dělníci, práce na 

montáţních linkách 

3,49 % 

247 Odborní administrativní pracovníci 

jinde neuvedení 

3,37 % 

512 Provozní pracovníci stravování a 

pracovníci v příbuzných oborech 

3,22 % 
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 Deset nejčastějších zaměstnání žen v roce 2010 podle 3-číselné klasifikace KZAM vypočteno na 
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Tabulka č. 2 Deset nejčastějších zaměstnání muţů na českém trhu práce v roce 

2010
159

 

 

Kód a název kategorie zaměstnání podle 

KZAM 

Podíl muţů v dané kategorii zaměstnání 

ze všech zaměstnaných muţů 

311 Technici ve fyzikálních, 

technických a příbuzných oborech 

7,68 % 

722 Kováři, nástrojaři, zámečníci a 

pracovníci v příbuzných oborech 

6,33 % 

832 Řidiči motorových vozidel 5,19 % 

724 Mechanici, seřizovači, opraváři 

elektrických a elektronických zařízení a 

přístrojů 

3,52 % 

345 Policejní inspektoři a detektivové 3,38 % 

723 Mechanici a opraváři strojů a 

zařízení /bez mechaniků a opravářů 

elektrických a elektronických strojů a 

zařízení/ 

3,34 % 

516 Pracovníci ochrany a ostrahy 2,87 % 

122 Vedoucí pracovníci výrobních a 

provozních dílčích celků velkých 

organizací, podniků apod. 

/organizačních jednotek, seskupení, 

útvarů apod./ 

2,85 % 

214 Architekti, projektanti, konstruktéři, 

techničtí vědci a inţenýři /tvůrčí 

pracovníci/ 

2,62 % 

833 Obsluha zemědělských, lesních, 

zemních a zdvihacích a podobných 

pojízdných zařízení 

2,41 % 
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2.3 Vertikální segregace na českém trhu práce 

Vertikální segregace trhu práce představuje niţší platové ohodnocení ţen 

v rámci stejné profese a niţší zastoupení ţen ve vedoucích pozicích.
160

 V tomto 

textu pozornost bude především věnována genderové platové mezeře (gender pay 

gap). Za účelem posouzení, zda český trh práce vykazuje vertikální segregaci, 

budeme vycházet z dat Českého statistického úřadu o vzdělání české populace starší 

patnácti let, z některých údajů vztahujících se k práci a ke mzdám uveřejněných 

v publikacích Zaostřeno na ţeny a muţe a z údajů ze Struktury mezd zaměstnanců. 

Situaci na českém trhu práce budeme sledovat v letech 2001 aţ 2011. V některých 

případech z důvodu moţného srovnání budeme uvádět údaje pouze do roku 2010. 

V letech 2001 aţ 2011 se muţi dle statistických údajů o počtu muţů 

z hlediska postavení v hlavním zaměstnání podíleli v průměru 78,69 % v pozici 

zaměstnanců. Ţeny v průměru v letech 2001 aţ 2011 na pozici zaměstnanců 

představovaly 88,57 %. Muţi se nacházeli na pozici zaměstnavatelů v průměru v 

5,3 % ve srovnání s ţenami, které představovaly na této pozici v průměru 1,99 %. 

Ve sledovaném období se zastoupení muţů a ţen v jednotlivých letech na pozicích 

zaměstnavatelů a zaměstnanců výrazně neodchylovalo od průměrných hodnot. 

Údaje ukazují, ţe jak muţi, tak ţeny převaţují v pozici zaměstnanců, ale muţi po 

celé sledované období představovali ve srovnání s ţenami vyšší zastoupení v pozici 

zaměstnavatelů.
161
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Většina českých rodin je zaloţena na modelu dvoupříjmové rodiny,
162

 

finanční příjem ţen je důleţitý pro finanční zajištění rodiny. To se odráţí i na 

skutečnosti, ţe většina zaměstnaných ţen pracuje na plné pracovní úvazky (90,65 % 

ţen v roce 2011). Muţi byli v roce 2011 zaměstnáni na plný pracovní úvazek 

v 97,49 % případů.
163

 Na českém trhu práce převládá neflexibilní plná pracovní 

doba s přesně vymezeným začátkem a koncem. Práce na částečný úvazek je jednou 

z moţností, jak sladit práci a péči o malé děti, ukazuje se ale, ţe tento druh 

pracovního úvazku můţe být zdrojem pracovní nejistoty, neboť práce na částečný 

úvazek by mohla být začít vyhrazována pouze ţenám, coţ by vedlo k jejich 

marginalizaci.
164

 Navíc se pracovní místa na zkrácený pracovní úvazek soustřeďují 

do nízkokvalifikovaných oblastí na trhu práce s nízkou prestiţí a finančním 

ohodnocením.
165

  

Ţeny ve srovnání s muţi vydělávají v průměru méně.  Mzdové rozdíly mezi 

pohlavími vyjadřujeme genderovou mzdovou mezerou (gender pay gap), která 

udává relativní rozdíl mediánu mzdy muţů a ţen vztaţenému ke mzdě muţů. 

Mediánová hrubá měsíční mzda je reálná střední hodnota úrovně mezd 

zaměstnanců.
166

 Podle dat Českého statistického úřadu v letech 2001 aţ 2010 

představoval medián mezd ţen v průměru 80,9 % mediánu mezd muţů, tzn., ţe 

hodnota gender pay gap ve sledovaném období v průměru představovala 19,1 %.
167
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V období let 2001 aţ 2010 nedocházelo k  výkyvům v této hodnotě. V roce 2001 

hodnota gender pay gap vykazovala 19,8 % a v roce 2010 18,7 %.
168

 Pozorujeme 

tak, ţe v průběhu sledovaného období hodnota gender pay gap vykazovala spíše 

klesající tendenci.  

Niţší mzdy ţen ve srovnání s muţi mohou být způsobeny několika faktory. 

Ţeny pracují v jiných kategoriích zaměstnání neţ muţi a na jiných pracovních 

pozicích, mají jiné vzdělání a niţší počet odpracovaných hodin.
169

 Podle dat 

Českého statistického úřadu o vzdělání populace ve věku patnáct let a více v letech 

2001 aţ 2011 podíl ţen převyšoval zastoupení muţů v kategorii základního 

vzdělání a v kategorii středního vzdělání s maturitou, v ostatních kategoriích, tzn. 

v kategorii středního vzdělání bez maturity a vysokoškolského vzdělání převaţoval 

procentuální podíl muţů nad ţenami, a to ve všech letech. V případě kategorie 

středního vzdělání bez maturity ţeny v průměru ve sledovaném období 

představovaly 29,76 % a toto číslo se v průběhu těchto let výrazně neměnilo. Muţi 

se na této kategorii ve sledovaném období v průměru podílely 44,35 %. V kategorii 

vysokoškolského vzdělání se ale procentuální zastoupení ţen zvyšovalo, a to 

ze 7,4 % v roce 2001 na 14 % v roce 2011. Podíl muţů v kategorii vysokoškolského 

vzdělání jako nejvyššího dosaţeného vzdělání v roce 2001 představoval 11,2 % a 

v roce 2011 15,7 %. Statistiky ukazují, ţe se procentuální rozdíl mezi muţi a 

ţenami v kategorii vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva jako nejvyššího 

dosaţeného vzdělání ve sledovaném období sniţoval.
170
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Podle údajů Českého statistického úřadu ve Struktuře mezd zaměstnanců 

podle vzdělání v roce 2010 vykazuje nejvyšší mzdovou mezeru kategorie středního 

vzdělání bez maturity (29,4 %) a kategorie vysokoškolské vzdělání (27,5 %).
171

 

Z hlediska struktury zaměstnanců podle věku byla v roce 2010 nejvyšší genderová 

platová mezera ve věkové kategorii 35-39 let (27,3 %), dále ve věkové kategorii 

40-44 let (24,1 %) a v kategorii 30-34 let (22,2 %).
172

 Podle Kříţkové můţe být 

jedním z faktorů vysvětlujícím genderovou mzdovou mezeru v těchto věkových 

skupinách genderové stereotypy spojující ţeny a muţe s určitými rolemi během 

rodinného cyklu. Zatímco muţská pracovní dráha je obvykle na vrcholu, tak ţeny 

jsou v těchto věkových kategoriích většinou na rodičovské dovolené nebo vstupují 

do takových zaměstnání, která jim umoţňují sladění pracovní a mateřské povinnosti 

tak, aby se spíše zaměřily na rodinu neţ na práci. Od muţů se ale takový ţivotní 

cyklus neočekává, naopak vlivem stereotypu asociujícího muţe s rolí ţivitele 

rodiny, se předpokládá, ţe to bude především on, kdo bude podporovat rodinu 

finančně, tedy spíše by se měl více soustředit na práci neţ na rodinu.
173

 Podle 

statistik Českého statistického úřadu se průměrný věk matky v letech 2001 aţ 2011 

při narození prvního a druhého dítěte zvyšoval. Zatímco v roce 2001 byl průměrný 

věk matky při narození prvního dítěte 25,3 let, tak v roce 2011 průměrný věk matky 

při narození prvního dítěte dosahoval 27,8 let. Průměrný věk matky při narození 

druhého dítěte byl v roce 2001 28,4 let a v roce 2011 se zvýšil na 30,9 let.
174

 Tento 

faktor by do značné míry mohl vysvětlovat genderovou mzdovou mezeru a 

zastoupení ţen v odlišných kategoriích zaměstnání a na jiných pracovních pozicích, 

                                                                                                                                                                  
z URL <http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/3103-12-r_2012-10100>. 101 R (K) Věk 
a vzdělání populace. Česká republika – NUTS1. 
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 Hodnoty gender pay gap vypočítány na základě údajů v: Struktura mezd zaměstnanců v roce 
2010 [online]. Český statistický úřad, 2011. Aktualizováno 5. 12. 2011 [citováno 2012-08-26]. 
Dostupné z URL <http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/3109-11-r_2011>. A4 Podíly 
zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle vzdělání a pohlaví (vlastní výpočty). 
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které jim snadněji umoţní sladit rodinné a pracovní povinnosti. Na základě dat o 

Struktuře mezd zaměstnanců nelze ale říci, do jaké míry se rodičovství podílí na 

genderové platové mezeře, neboť nám data neposkytují údaje o rodinném stavu 

ţeny. 

Podle statistik Struktury mezd zaměstnanců v roce 2010 dle 2-číselné 

klasifikace zaměstnání KZAM byl medián mezd muţů vyšší neţ medián mezd ţen 

ve všech kategoriích zaměstnání podle 2-číselné klasifikace zaměstnání KZAM, 

s výjimkou kategorie zaměstnání Zákonodárci, vyšší úředníci. Deset kategorií 

zaměstnání z dvaceti šesti kategorií zaměstnání podle 2-číselné klasifikace 

zaměstnání KZAM převyšovalo průměrnou hodnotu gender pay gap v roce 2010 

(18,7 %). Jednalo se o tyto kategorie zaměstnání: Vedoucí a řídící pracovníci 

velkých organizací, společností, podniků, apod. vč. jejich organizačních jednotek, 

Vedoucí, ředitelé, kteří řídí malý podnik, organizaci, společnost /za pomoci nejvýše 

jednoho dalšího řídícího pracovníka/, Technici ve fyzikálních, technických a 

příbuzných oborech, Prodavači, manekýni a předváděči zboţí, Kvalifikovaní dělníci 

při dobývání surovin, stavební dělníci a pracovníci příbuzných oborů /kromě 

obsluhy strojů a zařízení/, Kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci /kromě 

obsluhy strojů a zařízení/, Výrobci a opraváři přesných přístrojů, umělečtí 

řemeslníci, polygrafové a pracovníci v příbuzných oborech /kromě obsluhy strojů a 

zařízení/, Obsluha průmyslových zařízení, Obsluha stacionárních zařízení a 

montáţní dělníci. Nejvyšší hodnotu gender pay gap v roce 2010 vykazovala 

kategorie zaměstnání Vedoucí, ředitelé, kteří řídí malý podnik, organizaci, 

společnost /za pomoci nejvýše jednoho dalšího řídícího pracovníka/, a to 29,79 %.  

Tato kategorie zaměstnání byla šestou nejčastější kategorií zaměstnání muţů v roce 

2010. Nejniţší hodnotu gender pay gap vykazovala kategorie zaměstnání Odborní 

pedagogičtí pracovníci, a to 2,88 %. V roce 2010 to byla druhá nejčastější kategorie 

zaměstnání ţen. Statistiky dále poukazují na to, ţe hodnota gender pay gap v roce 

2010 u deseti nejčastějších zaměstnání muţů v roce 2010 vykazovala u šesti 

kategorií zaměstnání vyšší hodnotu gender pay gap, neţ byla průměrná hodnota 

gender pay gap v roce 2010. U deseti nejčastějších zaměstnání ţen jen dvě kategorie 

z deseti nejčastějších zaměstnání ţen v roce 2010 představovaly vyšší hodnotu 

gender pay gap, neţ byla její průměrná hodnota v roce 2010. Na rozdíl od deseti 
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nejčastějších zaměstnání muţů v roce 2010 tři kategorie zaměstnání z deseti 

nejčastějších zaměstnání ţen v roce 2010 vykazovaly hodnotu gender pay gap niţší 

neţ 10 %. Jednalo se o kategorie zaměstnání Odborní pedagogičtí pracovníci, 

Techničtí pracovníci v oblasti biologie, zdravotničtí a zemědělští pracovníci a 

pracovníci v příbuzných oborech a kategorii zaměstnání Prodavači, manekýni a 

předváděči zboţí.
175

 

 

Tabulka č. 3 Hodnota gender pay gap v roce 2010 v jednotlivých kategoriích 

zaměstnání podle 2-číselné klasifikace zaměstnání KZAM
176

 

Kategorie zaměstnání Gender 

pay gap 

Zákonodárci, vyšší úředníci - 0,91 % 

Vedoucí a řídící pracovníci velkých organizací, společností, 

podniků, apod. vč. jejich organizačních jednotek 
29,79 % 

Vedoucí ředitelé, kteří řídí malý podnik, organizaci, společnost 

/za pomoci nejvýše jednoho dalšího řídícího pracovníka/ 
21,10% 

Vědci a odborníci ve fyzikálních a příbuzných vědách, 

architekti a techničtí inţenýři /tvůrčí pracovníci/ 
17,66 % 

Vědci, odborníci a inţenýři v biologických, lékařských a 

příbuzných oborech 
16,11 % 

Odborní pedagogičtí pracovníci 2,88 % 

Ostatní vědci a odborní duševní pracovníci jinde neuvedení 13,92 % 

Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech 29,54 % 

Techničtí pracovníci v oblasti biologie, zdravotničtí a 5,39 % 
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zemědělští pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech 

Pedagogičtí pracovníci 14 % 

Jiní pomocní odborní pracovníci 14,63 % 

Niţší administrativní pracovníci 17,3 % 

Úředníci ve sluţbách a obchodě 10,35 % 

Obsluhující pracovníci 8,45 % 

Prodavači, manekýni a předváděči zboţí 21,73 % 

Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, rybářství, 

myslivosti – orientovaní na trh 
17,26 % 

Kvalifikovaní dělníci při dobývání surovin, stavební dělníci a 

pracovníci příbuzných oborů /kromě obsluhy strojů a zařízení/ 
21 % 

Kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci /kromě obsluhy 

strojů a zařízení – hl. třída 8/ 
24,16 % 

Výrobci a opraváři přesných přístrojů, umělečtí řemeslníci, 

polygrafové a pracovníci v příbuzných oborech /kromě obsluhy 

strojů a zařízení/ 

25,54 % 

Ostatní kvalifikovaní zpracovatelé a výrobci jinde neuvedení 

/kromě obsluhy strojů a zařízení – hl. třída 8/ 
20,78 % 

Obsluha průmyslových zařízení a montáţí dělníci 22,51 % 

Obsluha stacionárních zařízení a montáţní dělníci 19,66 % 

Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení 14,94 % 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci zaměření na prodej a 

sluţby 
15,67 % 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, 

rybářství a příbuzných oborech 
12,52 % 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech, lomech, 

v průmyslu, stavebnictví, v dopravě a v příbuzných oborech 
14,28 % 
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      Někteří vysvětlují genderovou mzdovou mezeru genderovou ideologií a 

genderovými stereotypy, a to konkrétně stereotypem muţe jako ţivitele rodiny, 

který zajišťuje rodinu finančně.
177

 Ačkoliv tento stereotyp přetrvává i v české 

společnosti, tak neodpovídá realitě, protoţe většina domácností je zaloţena na 

dvoupříjmovém modelu, v němţ odpovědnost za uţivení rodiny mají oba 

partneři.
178

 Genderová mzdová mezera by tak mohla být touto ideologií vysvětlena 

jen do určité míry. 

        Kříţková uvádí, ţe genderovou mzdovou mezeru můţe vysvětlovat teorie 

lidského kapitálu, podle níţ ţeny vydělávají méně, protoţe představují nákladnější 

pracovní sílu kvůli jejich častější nepřítomnosti v práci a niţší flexibilitě na trhu 

práce. Tato teorie ale nebyla spolehlivě doloţena.
179

 Neukazuje se ani, ţe by ţeny 

investovaly méně do svého vzdělání. Podle údajů Českého statistického úřadu o 

struktuře obyvatelstva dle nejvyššího dosaţeného vzdělání v letech 2001 aţ 2011 

ţeny převaţovaly nad muţi v kategorii středního vzdělání s maturitou a v průběhu 

tohoto období se zvyšoval i počet ţen s vysokoškolským vzděláním. V roce 2011 

ţeny tvořily 14 % vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva v porovnání s 15,7 % 

muţů.
180

 

       Výše genderových platových rozdílů můţe být vysvětlena tím, zda je dané 

zaměstnání součástí veřejného nebo soukromého sektoru. Soukromý sektor totiţ 

vykazuje vyšší míry mzdových rozdílů mezi muţi a ţenami.
181

 

       Genderový stereotyp muţe-ţivitele a ţeny-pečovatelky se můţe podílet na 

genderové mzdové mezeře.
182

 Tyto role jsou osvojovány v podobě gender 

kontraktu, coţ je souhrn implicitních a explicitních pravidel pro genderové vztahy, 
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které ţenám a muţům vymezují odlišné povinnosti a zodpovědnosti, které se 

promítají mimo jiné i do institucionální úrovně, jeţ zahrnuje i pracovní, výchovné a 

vzdělávací systémy a socializační procesy.
183

 Stereotypy o schopnostech a volbách 

ţen a muţů jsou v průběhu socializace vytvářeny trhem práce, rodinou, školou a 

dalšími sociálními institucemi, které jsou předkládány jeho účastníkům i 

pozorovatelům, a konstruují vzorce správného chování podle pohlaví.
184

 Následující 

kapitoly budou věnovány dvěma sociálním institucím jako významným 

socializačním činitelům, a to rodině a škole. Zaměříme se na to, zda tyto instituce 

reprodukují genderové stereotypy v souvislosti s genderovou segregací na trhu 

práce. Bude nás zajímat, jaká implicitní sdělení poskytují ve vztahu k definici 

kariéry a horizontální a vertikální segregaci na trhu práce, tedy jaká metasdělení si 

v průběhu socializace osvojujeme. 
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3. Rodina v souvislosti s předáváním genderových stereotypů 

reprodukujících genderovou segregaci na trhu práce 

3.1 Pojetí kariéry a pracovní dráhy 

Pojetí kariéry a pracovní dráhy je odvozeno od maskulinní normy jako 

lineárního, nepřerušovaného procesu, který se tak dostává do rozporu s cyklickým 

časem rodinného ţivota.
185

 Maskulinní normu pracovní dráhy upřednostňuje i 

současný trh práce, který poţaduje práci, která by nebyla rušena soukromými 

záleţitostmi. Trh práce zároveň preferuje mobilní a flexibilní pracovní sílu, která se 

poţadavkům trhu práce dokáţe přizpůsobit.
186

 Podle Iva Moţného trţní model 

vyţaduje společnost bez rodiny, protoţe pokud se mají splnit poţadavku trhu, tak 

jedinec musí být samostatný a nezávislý a nesmí ho omezovat citové vztahy.
187

 Dítě 

ale vyţaduje, aby o něho v počátečních fázích ţivota někdo celodenně pečoval. 

Tradiční model rodiny předpokládal, ţe funkci péče o děti převezme ţena, která tak 

přeruší svou pracovní dráhu kvůli péči o malé děti. Ukazuje se, ţe v české 

společnosti přetrvává podpora tradiční dělby práce, tzn. stereotyp muţe-ţivitele a 

ţeny-pečovatelky.
188

 Takové rozdělení genderových rolí můţe být znevýhodňující 

pro ţeny, jejichţ pracovní dráha či kariéra vyţaduje kontinuální kumulování 

zkušeností a poznatků z určitého oboru, kdy důsledkem přerušení pracovní dráhy 

kvůli rodičovským povinnostem můţe být nemoţnost skloubení pracovního a 

rodinného ţivota. V nevýhodné pozici se ale ocitají také muţi, kteří se můţou setkat 

s kritikou a nepochopením, pokud se rozhodnou přerušit pracovní dráhu či kariéru 

kvůli rodinným povinnostem, nebo pokud nejsou schopni zajistit rodinu finančně a 

naplnit tak roli ţivitele-rodiny. 
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3.2 Přístupy k mateřství 

Pojetí kariéry a pracovní dráhy podle androcentrické definice jako lineárního, 

nepřerušovaného procesu není příliš v souladu s cyklickým chápáním rodinného 

ţivota.
189

 Tradiční představa muţe-ţivitele rodiny a ţeny-pečovatelky o malé děti a 

domácnost se udrţuje nejenom ve většině zemí západní Evropy, ale také v České 

republice, a to i navzdory tomu, ţe se v české společnosti ustálil model 

dvoupříjmové rodiny jiţ v období socialismu, který přetrvává aţ do současné 

doby.
190

 

Musíme si poloţit otázku, kde leţí kořeny toho, ţe mateřství je povaţováno za 

hlavní úděl ţeny, kterému by měla podřídit všechny své zájmy, a co koncept 

mateřství skutečně je. Z pohledu biologicko-esencialistických teorií je mateřství 

spojováno s ţenami, neboť vyplývá z biologického faktu, ţe jen ţeny můţou přivést 

děti na svět. Tato „přirozenost“ stanovuje normu mateřství. Správná matka by tak 

měla dítěti věnovat veškerou svoji pozornost.
191

 Podle tohoto pojetí by pak správná 

matka měla přerušit svou pracovní dráhu, aby zajistila péči o dítě v prvních letech 

jeho ţivota, a pokud je to nutné, aby po skončení rodičovské dovolené vykonávala 

takové zaměstnání, které jí umoţní skloubení rodinného a pracovního ţivota. Proti 

biologicko-esencialistickým teoriím stojí konstruktivistické teorie, které tvrdí, ţe 

mateřství je kulturní a sociální konstrukt,
192

 coţ implikuje, ţe z biologického faktu 

těhotenství a kojení nevyplývá, ţe ţena je vhodnější pro péči o dítě neţ muţ.  

Jednou z představitelek zastávajících takový postoj je Élisabeth Badinter, 

která ve své knize Materská láska na postoji k mateřství ve francouzské společnosti 

v souvislosti ve vztahu k chápání dítěte a změněnému diskurzu mateřství ukazuje na 

mýtus mateřského instinktu. Badinter píše, ţe předtím neţ se ve druhé polovině 

osmnáctého století začala mateřská láska stávat novou hodnotou, nebylo mateřství 

v módě a mateřská láska nebyla příliš společensky a mravně ceněna. Proto ţeny 
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z privilegovaných tříd, které nemusely posílat své dítě ke kojné, neboť na rozdíl od 

ţen z chudších vrstev byly finančně zajištěny, se necítily vinny, kdyţ nepečovaly o 

své děti.
193

 Podle Élisabeth Badinter bylo u niţších vrstev ospravedlnitelné, ţe 

posílaly své děti kojné z ekonomických důvodů, protoţe ţeny často musely 

pomáhat svým muţům v práci, a nemohly se tak věnovat svým dětem. U těchto ţen 

tak převládl pud sebezáchovy nad mateřským instinktem. Badinter si ale klade 

otázku, co potlačilo mateřský instinkt u ţen, které se mohly věnovat péči o dítě, 

neboť jim to majetkové poměry dovolovaly.
194

 Pro tyto ţeny byla důleţitější jejich 

vlastní přání a ambice.
195

 Tomu napomáhala i představa, ţe kojení je škodlivé pro 

organismus ţeny, ničí postavu a není hodné vyšších společenských vrstev.
196

 

Situace se podle Badinter změnila po Velké francouzské revoluci, kdy se 

zdůrazňovala výchova poddaných.
197

 Návrat k radostem z mateřské lásky byl 

podpořen třemi argumenty. Ekonomický důvod vyzdvihuje trţní hodnotu dítěte, 

které má přínos pro stát jako pracovní síla, to mimo jiné souvisí i s rozvojem 

kapitalismu.
198

 Badinter ale tvrdí, ţe ekonomický důvod by nestačil, kdyby k němu 

nepřistoupil argument o rovnosti, lásce a štěstí. Dochází k oslabení autority otce 

a podle Encyklopedie má matka stejné právo jako otec v trestání dětí.
199

 Ţena se 

stala zodpovědnou za národ, protoţe byla první vychovatelkou dítěte, která 

usměrňuje jeho mravy.
200

 Také se změnily postoje ke kojení, aby se ţeny přiměly 

k péči o děti, začala se vychvalovat krása kojících ţen, ţeny se strašily, ţe pokud 

nebude mléko odcházet z jejich těla, tak se rozlije v jejich těle a způsobí různá 
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onemocnění.
201

 Podle Badinter se vlivem odlišného postoje společnosti k mateřství 

ţeny začaly cítit provinile, pokud neplnily mateřské povinnosti. K pocitu provinění 

byly ţeny odsouzeny i psychoanalýzou Sigmunda Freuda, který povaţoval ţeny, 

které se neoddaly péči o dítě, za nenormální.
202

 Badinter poukazuje na 

francouzských ţenách své doby, ţe se některé z nich po porodu vrací rychle do 

zaměstnání, ačkoliv je k tomu nepřiměly ekonomické důvody, ale protoţe je pro ně 

zaměstnání zdrojem naplnění. Badinter říká, ţe takových ţen je poměrně mnoho, a 

nebylo by správné označit jejich jednání za patologické. Tato skutečnost podle 

Badinter poukazuje i k tomu, ţe mateřský instinkt není něco, co by bylo ţeně 

přirozeně dáno.
203

 

Konstruktivistické teorie ukazují, ţe mateřství stejně jako otcovství 

nevyplývají z lidské přirozenosti, ale jsou neustále rekonstruovány podle sociálních 

situací, v nichţ kaţdodenně jednáme,
204

 a jsou ovlivněny kulturními normami, 

hodnotami a očekáváními dané společnosti. 

I kdyţ z biologického faktu těhotenství nemusí vyplývat, ţe ţena je vhodnější 

pečovatelkou o malé děti, tak je v české společnosti stále zakořeněna představa, ţe 

ţena-matka by se primárně měla starat o malé děti, zatímco muţ-otec v období 

narození svého dítěte nepřeruší pracovní dráhu a dále bude finančně zajišťovat 

rodinu. Na přetrvávání tradiční představy o uspořádání genderových rolí z hlediska 

stereotypu muţ-ţivitel, ţena-pečovatelka, poukazuje i longitudinální výzkum 

European Values Study, který se poprvé uskutečnil v roce 1981. Tento výzkum se 

zaměřuje na zjišťování politických, ekonomických, rodinných a vzdělávacích a 

dalších hodnot a uskutečňuje se v devítiletých intervalech v evropských zemích. 

Druhého, třetího a čtvrtého výzkumného šetření se zúčastnila i Česká republika.
205

 

Z hlediska uspořádání genderových rolí je pro nás významná otázka: „Myslíte si, ţe 

ţena musí mít děti, aby se splnilo její poslání, nebo to není nutné?“ V roce 1991 a 
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2008 více jak polovina dotazovaných muţů a ţen souhlasila s tím, ţe ţena musí mít 

dítě, aby se naplnilo její poslání (66 % muţů a 69 % ţen v roce 1991, v roce 2008 

s touto otázkou souhlasilo 59 % muţů a 64 % ţen). V roce 1999 ale jak muţi, tak 

ţeny ve více neţ polovině případů uvedly, ţe není nutné, aby k naplnění svého 

poslání ţena měla děti (42 % muţů a 46 % ţen souhlasilo s tím, ţe ţena nemusí mít 

děti, aby se splnilo její poslání.) Na těchto časových řadách tak vidíme, ţe ačkoliv 

v roce 1999 došlo k poklesu počtu respondentů, kteří s tímto výrokem souhlasili, 

tak v roce 2008 s touto otázkou opět souhlasila více jak polovina muţů a ţen. 

Zároveň se ukazuje, ţe ve všech sledovaných letech (1991, 1999, 2008) s touto 

otázkou především souhlasily starší věkové kategorie (věkové kategorie jsou 

v tomto výzkumu rozděleny do kategorií 18-29 let, 30-44 let, 45-59 let a 60 a více 

let). V roce 1991 souhlasilo s výrokem, ţe ţena musí mít děti, aby se naplnilo její 

poslání, ve všech věkových kategorií více jak 50 % respondentů. V roce 1999 to ale 

platilo aţ od věkové kategorie 45-59 let, v níţ byl počet odpovědí vyrovnaný (50 % 

respondentů v této věkové kategorii souhlasilo a 50 % dotazovaných nesouhlasilo). 

O devět let později uţ s touto otázkou souhlasila více jak polovina respondentů 

v kaţdé věkové kategorii.
206

 Pokles souhlasných odpovědí s tvrzením, ţe ţena musí 

mít děti, aby se naplnilo její poslání, ve srovnání s rokem 1991 poukazuje podle 

Rabušice na změnu hodnot v ţivotě lidí po roce 1989. Seberealizace jedince uţ totiţ 

nemusí být nalézána v zaloţení rodiny, dítě se stalo jen jednou z moţností, jak 

naplnit smysl svého ţivota.
207

  

Péče o malé děti je ale také jednou z moţností, jak naplnit svůj ţivot, coţ 

podle Gillese Lipovetského vysvětluje, proč i v dnešní individualizované 

společnosti, kdy se i u ţen placená práce podílí na jejich identitě, se ţeny i nadále 

podílejí na reprodukování role pečovatelky o malé děti a o domácnost,
208

 ale ve 

srovnání s předchozími obdobími dochází k jinému pojetí ţeny, kterou Lipovetsky 

označuje jako model třetí ţeny.
209
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V dnešní individualizované společnosti je placená práce nejenom zdrojem 

obţivy, ale má také velký význam pro vytváření a sebestvrzování identity jak muţů, 

tak ţen, a můţe přinášet autonomii a nezávislost.
210

 Podle Gillese Lipovetského 

v současné industrializované společnosti ţenám k naplnění své existence nestačí uţ 

jen mateřství a domácí práce, ale svoji identitu chtějí nalézt i v placené práci. 

Odlišný postoj současné individualizované společnosti k akceptaci placené práce 

ţen je podle Lipovetského dán nejenom strukturálními změnami, jako bylo 

zvyšování úrovně vzdělání mezi ţenami a expanzí terciární sféry, která ţenám 

nabídla zaměstnání, jeţ nejsou příliš fyzicky náročná, ale především ideálem 

společnosti blahobytu, který legitimizoval placenou aktivitu ţen, která je důleţitá 

jako zdroj dalšího příjmu, aby se dosáhlo spotřebního ideálu. Společnost blahobytu 

podporovala hodnoty spotřeby, individuálního štěstí, zábavy, svobodné volby 

jednotlivce. Tím narušila systém hodnot, na němţ byl zaloţen ideál ţeny 

pečovatelky o děti a domácnost. Podle Lipovetského uznání placené aktivity ţen 

vedlo zároveň k přijetí práva ţeny „na vlastní ţivot“, coţ vychází z kultury, která 

podporuje svobodu a prospěch individua. Placená práce se stala prostředkem 

obohacení osobnosti a práva na vlastní rozhodování o svém ţivotě.
211

  

Lipovetsky nazývá nový historický model současné epochy třetí ţenou, která 

svobodně vládne sobě samé a vyznačuje se novou ekonomikou ţenské moci. První 

model ţeny Lipovetsky označuje jako ţenu opovrhovanou, která je systematicky 

podřízena muţům. Ţeny vystupují jako druhořadí aktéři a jediná funkce ţen, která 

se neznehodnocuje, je mateřství. Ţena je ale i v tomto případě podřízena druhým, 

protoţe hlavní hodnota je v potomcích, které ţena přivede na svět. Neznamená to 

ale, ţe by první ţena bylo ţenou zotročovanou, ţeny mají určité pravomoci, ale 

nejsou jim vyhrazeny úkoly na nejvyšší úrovni. Druhý model ţeny, ţena 

opěvovaná, se začíná vynořovat ve vrcholném středověku v podobě kultu milované 

paní. Tento model podle Lipovetského přetrval aţ do devatenáctého století, kdy se 

ţena stává manţelkou-matkou-vychovatelkou. I kdyţ je ţena idealizována a 

opěvována, tak nestojí nejvýše v hierarchii, v politickém ţivotě musí být poslušná 
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svému manţelovi a je jí odepírána ekonomická a intelektuální nezávislost. 

Lipovetsky označuje současný model ţeny jako ţenu neurčitou, která si stejně jako 

muţ vládne sama sobě, tvoří si své vlastní já, a to v důsledku nové kultury, která 

prosazuje individualismus. Ţena uţ není tím, čím muţ chce, aby se stala, ale přesto 

stále nevládne politickou a hospodářskou oblastí a nedošlo k vymizení dělby práce 

podle pohlaví. Stále tak existují úkoly, které nejsou jednoduše zaměnitelné ve 

vztahu k pohlaví. Podle Lipovetského v současné době jak ţena, tak muţ si 

svobodně vládnou sami sobě, ale tato svobodná vláda je vystavěna na odlišných 

společenských normách a rolí dané kultury.
212

 Třetí ţena tak v sobě zahrnuje 

rovnostářský a nerovnoprávný model. Ačkoliv podle Lipovetského uţ neplatí 

ideologie oddělených sfér, tak genderové stereotypy v době postmoderní 

nevymizely. Ve vztahu k pracovnímu trhu je tak u muţů oblast rodinného a 

profesního ţivota oddělena, zatímco u ţen jsou tyto oblasti spojené a ve vztahu 

k placené práci ve většině případů postupují tak, aby do ní zahrnuly i mateřství. 

Ţeny jsou tak na trhu práce ve vztahu k povinnostem v rodině méně mobilní a 

flexibilní neţ muţi.
213

  

Lipovetsky si klade otázku, jak je moţné, ţe v současné době, která přichází 

s myšlenkou rovnosti, se udrţuje genderová dělba práce. Lipovetsky připouští, ţe se 

ţeny ve velké míře účastní profesního ţivota a muţi participují na domácích pracích 

a péči o děti, ale ţeny mají stále dominantní úlohu v rodinné oblasti. Je to proto, ţe 

stereotyp ţeny-pečovatelky je slučitelný s ideologií, která umoţňuje sebevládu a 

rozvoj své osobnosti. To zajišťuje i péče o děti, neboť vědět, ţe je člověk 

nepostradatelnou bytostí v procesu rozvoje jiného jedince, přináší smysl, moc, 

autonomii a obohacení citového ţivota, které zajišťuje mateřská funkce. Podle 

Lipovetského tak v postmoderní době můţou přeţít jen ty stereotypy, které 

umoţňují sebevyjádření a sebevládu, jako je rodinná zodpovědnost.
214

 Podle 

Lipovetského bude i v budoucnosti převládat model, kdy ţena je primárně 

zodpovědná za rodinnou sféru a kdy muţ touţí po získání profesního a materiálního 
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úspěchu. Ţeny a muţi jsou k těmto tradičním rolím vedeni v průběhu socializace, 

která v sobě odráţí poţadavky dané kultury, která muţův úspěch spojuje 

s ovládnutím ekonomického a profesního ţivota, zatímco ţeny jsou kritizovány, 

pokud kvůli práci zanedbávají rodinné povinnosti. Úspěch ţen je posuzován podle 

soukromých hodnot.
215

  

3.3 Otcovství 

Genderová role, kterou - ať uţ biologická danost muţů nebo kulturní a 

sociální faktory - připisují muţům z hlediska genderové dělby práce v rodině, se 

promítá do struktury na trhu práce do očekávání společnosti o roli muţů na trhu 

práce v souvislosti s jejich povinnostmi v rodině. Rozdíly mezi muţi a ţenami, 

které je předurčují k mateřské či otcovské roli, jsou některými badateli nahlíţeny 

jako biologicky dané (biologicko-esencialistické teorie), nebo jako vytvořené 

společností a kulturou (konstruktivistické teorie).
216

 Podle Hany Maříkové je role 

matky ve srovnání s rolí otce obvykle srozumitelná. Nejasnost vymezení otcovství 

v dnešní době uţ nespočívá v nejistotě, zda je daný muţ skutečně otcem určitého 

dítěte, neboť existují metody, které dokáţí spolehlivě určit otcovství. Nepřesné 

vymezení otcovské role spočívá v sociální rovině, protoţe v průběhu dvacátého 

století došlo k proměně chápání otcovské role a funkce.
217

 

Tradiční představa muţe-ţivitele rodiny nastupuje s industriální revolucí, kdy 

došlo k oddělení bydliště a pracoviště. V zemědělských společnostech byla ţena 

spolupracovnicí muţe, jejich komplementární funkce byly stejně ceněny. 

S průmyslovou revolucí a s teorií oddělených sfér ale došlo k degradaci neplacené 

práce, zatímco placená práce byla chápána jako plnohodnotná.
218

 Spojení muţů s 

primární zodpovědností za finanční zajištění rodiny vedlo ke vzdalování otců od 

rodinného ţivota, jejich funkce byla nahrazována matkami a jinými institucemi, 
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jako byla například škola.
219

 Péče o děti se tak stala především povinností ţen. 

V průběhu dvacátého století dochází k proměně chápání rolí a atributů, které byly 

s otci spojovány, a to autorita a role ţivitele a ochránce rodiny.
220

 V současné době 

se hovoří o konceptu nového otcovství, které od muţů poţaduje větší angaţovanost 

v oblasti péče a výchovy o děti. Nové otcovství je kladeno do protikladu k tradiční 

představě otce jako hlavního ţivitele rodiny.
221

 

Ačkoliv kulturní konstrukt muţ-ţivitel není z historického hlediska 

dlouhodobým konceptem,
222

 převládajícím názorem poloviny české společnosti je 

tradiční představa, ţe je hlavním úkolem muţe zajistit rodinu finančně, a ţe ţena by 

měla pečovat o rodinu a domácnost, jak na to poukazují výsledky mezinárodního 

longitudinálního výzkumu ISSP (International Social Survey Programme).
223

 I kdyţ 

nové otcovství poţaduje větší zahrnutí muţů v oblasti péče o dítě a v oblasti 

výchovy, tak společenský a kulturní diskurs mnohem méně vyčítá muţům, kdyţ 

upřednostňují placenou práci před výchovou dětí. Podle Lipovetského je to dáno 

tím, ţe zatímco u ţen se úspěch hodnotí podle soukromých hodnot, tak muţi ho 

poměřují tím, co dosáhli v placené práci. Proto je ţena mnohem více kritizována 

neţ muţ, pokud zanedbává péči o rodinu kvůli pracovní dráze či kariéře.
224

 

V porovnání s ţenami společenský status muţe zakládá jeho postavení v placené 

práci. Ti, kdo ale většinou usilují o harmonizaci rodinného a pracovního ţivota, jsou 

ţeny.
225

 

V české společnosti převládá přesvědčení, ţe péče o malé děti spíše náleţí 

ţenám. Výsledky kvantitativního výzkumu Rodiče 2005, který čítal 1998 

respondentů a byl proveden oddělením Gender a sociologie Sociologického ústavu 
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Akademie věd České republiky, přinesl zjištění, ţe z hlediska rozdělení aktivit 

souvisejících s péčí o děti ţeny vykonávají činnosti spojené s kaţdodenní péčí o 

děti. Jsou to zároveň i činnosti, které jsou spíše spojeny s malými dětmi. Aktivity 

vztahující se k péči o děti, které nevyţadují kaţdodenní výkon, jsou prováděny 

obvykle oběma rodiči.
226

 Kvantitativní výzkum Rodiče 2005 ukázal, ţe v českých 

rodinách zodpovědnost za péči o děti je především doménou ţen. Poměrně 

vyrovnaná participace obou rodičů na péči o děti je patrná v rodinách se staršími 

dětmi. Zapojení muţů do péče o děti je také ovlivněno finančním příjmem rodičů. 

Pokud jsou muţi hlavními ţiviteli rodiny, kteří zajišťují více jak 70 % finančních 

příjmů rodiny, podílejí se na péči o děti v mnohem menší míře neţ jejich 

partnerky.
227

 Pro tyto muţe tak placená práce nepřímo zprostředkovává péči o 

rodinu a podílí se na vytváření otcovské identity. Někteří muţi ale vykonávají roli 

hlavního pečovatele, zpravidla jde o otce na rodičovské dovolené. Otázkou ale je, 

zda tato nová role otců vede i ke změně pojetí jejich totoţnosti a stává se součástí i 

nově pojaté maskulinity.
228

  

Výzkumy z českého prostředí ukazují, ţe v české společnosti převládá 

tradiční pojetí otcovství.
229

 Péče většinou souvisí s nízkým finančním přínosem, 

nízkou mírou společenské prestiţe a nezávislosti,
230

 coţ můţe být důvodem, proč se 

muţi v naší kultuře na ní nechtějí podílet, nebo se k ní sloţitěji dostávají.
231

 

Podívejme se, jak se utváří nové formy otcovství v tomto převládajícím diskursu na 

základě kvalitativního výzkumu provedeného v rámci grantového projektu Změny 

v uspořádání genderových rolí v rodině: participace v rodině a domácnosti po 
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návratu muţe z rodičovské dovolené zpět do práce uskutečněného v letech 

2005 aţ 2008. Hana Maříková do výzkumného vzorku zařadila pouze ty muţe, kteří 

se s partnerkami dohodli, ţe budou celodenně pečovat o malé dítě do čtyř let jeho 

věku (doba, po kterou je moţné pobírat rodičovský příspěvek v České republice). 

Muţi, kteří byli do pečovatelské role donuceni vnějšími faktory, byli ze vzorku 

vyloučeni, neboť se ukázalo, ţe tito muţi pečovatelství obvykle nepojímají jako 

součást své identity na rozdíl od těch, kteří se s partnerkami dohodli, ţe budou o 

děti pečovat. Podmínkou výzkumného vzorku dále bylo, ţe partnerka pečujícího 

muţe byla hlavní ţivitelkou nebo spoluţivitelkou rodiny. Hlavním cílem tohoto 

kvalitativního výzkumu provedeného prostřednictvím polostrukturovaných 

rozhovorů s dvaceti manţelskými páry, bylo zjistit, jak pečující muţi chápou svou 

situaci, a zda se péče o malé děti stává součástí jejich maskulinních identit.
232

 

Výsledky výzkumu ukázaly, ţe se otcové při výkonu pečovatelských rolí 

vnímali jako sekundární pečovatelé, kteří pouze zastupují matku dítěte, protoţe 

starání se nepovaţovali za jejich primární povinnost a byli si vědomi toho, ţe ji 

nemuseli vykonávat. Vnímání sebe sama jako pouze toho, kdo pomáhá, vede 

k tomu, ţe otec je povaţován za částečného pečovatele, zatímco matka za hlavního. 

Vykonávání kaţdodenních cyklických aktivit spojených s péčí o dítě navíc otcům 

ukázalo náročnost této neplacené práce, která je ale neviditelná. Maříková dále 

poukazuje na skutečnost, ţe výkon kaţdodenní péče o děti otci poukazuje na to, ţe 

muţi jsou schopní pečovat o dítě, ale muţi a ţeny z toho nemusí vyvodit závěry o 

původu dispozic pečovat o druhé, tzn., ţe pečovatelská schopnost je dána 

biologicky.
233

 Z hlediska konstrukce genderové identity pečujících otců Maříková 

zjistila, ţe i kdyţ rodiče byli schopni vnímat své schopnosti vztahující se 

k pečovatelské roli o malé děti genderově nestereotypním způsobem, tak 

v rozhovorech bylo patrné, ţe se muţi a ţeny definovali na základě odlišnosti, tzn., 

ţe se pečující otcové pojímali odlišně vůči pečujícím matkám, coţ uchovává 

tradiční genderové identity.
234

 Maříková ve svém výzkumu dospěla k závěru, ţe 
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výměna genderových rolí sice vedla k uvědomění si, ţe muţi jsou schopni pečovat 

o dítě, ale péče nadále zůstala jedním ze znaků spojovaných s femininitou. 

Mateřství a otcovství i nadále bylo vnímáno jako něco rozdílného neţ stejného.
235

 

Výsledky kvalitativního výzkumu provedeným Hanou Maříkovou poukazují 

na podobná zjištění, ke kterým dospěl kvalitativní výzkum Pečující otcové, který 

předcházel výzkumu Maříkové. Výzkum Pečující otcové byl zaloţen na analýze 

polostrukturovaných rozhovorů s pěti rodičovskými páry v únoru aţ březnu 2004, 

které byly doprovázeny pozorováním a panelovou diskusí uskutečněnou v říjnu 

2004. Páry, s kterými byly realizovány rozhovory, si vyměnily role, které 

společnost tradičně spojuje s muţi a ţenami, tzn. roli ţivitele rodiny a pečovatelky o 

děti a domácnost. Výsledky výzkumu ukázaly, ţe jak pečující otcové, tak matky 

ţivitelky rodiny zaţívali nejistotu. Na straně muţů byla spojena s obavou, zda 

zvládnou pečovatelskou úlohu a zda ji legitimizují i mimo soukromou sféru. Ţenská 

totoţnost byla narušena delegováním moci nad oblastí domácnosti, a rovněţ 

obavou, jak na ně bude reagovat okolí. Některé matky samy sebe chápaly jako 

špatné matky ve vztahu k vymezení normativního mateřství, a proto se snaţily co 

nejvíce participovat na péči o domácnost po návratu ze zaměstnání.
236

 Otcovství ale 

na rozdíl od mateřství není normativně vymezeno, a proto i kdyţ otcové vţdy 

nevykonávali společně s péčí o malé děti domácí práce a i kdyţ měli většinou i 

prostor po návratu partnerky na své zájmy, tak byli obdivováni, ţe zvládají roli 

pečovatele. Kvalitativní výzkum Pečující otcové dále poukázal na skutečnost, ţe i 

kdyţ mezi partnery došlo k výměně tradičních rolí, tak sami sebe většinou nahlíţeli 

a zdůvodňovali svou situaci pomocí spíše stereotypního vnímání světa muţů a ţen, 

čímţ nenarušili představu veřejného prostoru o genderovém řádu. Kvalitativní 

výzkum Pečující otcové poukázal na skutečnost, ţe i kdyţ byly páry schopny do 

určité míry obhájit výměnu rolí, tak ji těţko převádějí do veřejného prostoru, 

v němţ jsou zakořeněny tradiční genderové představy o roli otce a matky 

v rodině.
237
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V české společnosti stále převládá tradiční postoj k chápání role otce jako 

finančního zajišťovatele rodiny a matky, která se intenzivně stará o děti a 

domácnost a která by spíše neţ otec měla přizpůsobit této představě svoji pracovní 

dráhu.
238

 Jak poukazují závěry kvantitativních i kvalitativních výzkumů 

vztahujících se ke konceptu nového otcovství, i kdyţ dojde nástupem muţe na 

rodičovskou dovolenou k narušení představy o tradiční dělbě práce v rodině, tak se 

páry snaţí najít důvody, které jsou pro společnost přijatelné, aby nadále udrţely 

společensky a kulturně uznávané identity matek a otců. Navíc nikdy zcela nedojde 

k proměně tradičních genderových rolí v rodině a odchod muţů na rodičovskou 

dovolenou, coţ je v české společnosti spíše výjimečný jev, je v mnoha případech 

odůvodněn způsobem, který je v souladu s genderovým řádem dané společnosti. 

Institut rodičovské dovolené byl poprvé zaveden ve Švédsku v roce 1974.
239

 Do 

počátku 70. let 20. století na rodičovské dovolené bylo jen 7 % otců. Toto nízké 

číslo bylo zdůvodňováno kulturně zakořeněnými představami o dělbě práce 

v rodině mezi muţem a ţenou a překáţkami na pracovišti. Zvýšení počtu otců na 

rodičovské dovolené mělo napomoci vyhrazení jednoho měsíce otcům. Pokud ho 

nevyuţili, pak rodina ztratila nárok na finanční náhradu. V roce 2002 se počet 

měsíců zvýšil na dva, a aby rodina nepřišla o dva měsíční příjmy rodičovské 

dovolené, tak se počet otců na rodičovské dovolené zvýšil na 20 %.
240

 Doba, po 

kterou švédští otcové ale vyuţívají rodičovskou dovolenou je v porovnání s ţenami 

kratší, ţeny na rodičovské dovolené ve Švédsku jsou 91 % doby.
241

 Otázkou tak je, 

zda stanovená doba dvou měsíců, které pokud nejsou vyuţity otci, tak rodina ztrácí 

nárok na peněţní dávku rodičovské dovolené,
242

 skutečně vede k proměně vnímání 
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otcovství a akceptaci konceptu nového otcovství jako společensky a kulturně 

přijímaného. Kulturně a společensky zakořeněné představy se mění pomalu. 

V české společnosti navzdory poţadavku konceptu nového otcovství stále přetrvává 

tradiční vymezení role matky a otce.
243

 

 

3.4 Mateřství a otcovství ve vztahu k genderovým stereotypům muž-živitel, 

žena-pečovatelka 

V České republice se konstituoval model dvoupříjmové rodiny, v níţ je ţena 

(spolu)ţivitelkou. V české společnosti přesto přetrvává tradiční rozdělení 

genderových rolí mezi muţe a ţenu, tzn., ţe muţ by měl být hlavním ţivitelem 

rodiny a ţeně náleţí hlavní zodpovědnost za péči o děti. To se odráţí i v uspořádání 

genderových rolí v české rodině, kdy se péči o děti věnují především ţeny a muţi 

přispívají do rodinného rozpočtu více.
244

 

Souhlasný postoj s genderovým stereotypem muţ-ţivitel, ţena-pečovatelka 

vyjádřilo s tvrzením: „Muţ má vydělávat peníze a ţena se má starat o rodinu“ 52 % 

respondentů v roce 1994 a 51 % respondentů v roce 2002 v rámci výzkumu ISSP 

(International Social Survey Programme).
245

 Program ISSP kaţdoročně provádí 

srovnávací výzkum k určitému tématu. V roce 1994 a 2002 tématem byla rodina a 

měnící se gender role. Těchto výzkumů se zúčastnila i Česká republika.
246

 

Vzhledem k tomu, ţe v české společnosti převládá model dvoupříjmové rodiny, 

jsou ţeny vystaveny dvojí zátěţi v rodině a zaměstnání. Ve vztahu k přetrvávání 

genderového stereotypu, ţe muţ je ţivitelem rodiny a ţena pečovatelkou o děti a 

domácnost, pozorujeme diferenciaci ve vztahu k pracovní dráze mezi pohlavími. 

Zatímco muţ většinou následuje androcentrickou definici pracovní dráhy jako 

lineárního, nepřerušovaného procesu, tak ţena své období ekonomické aktivity 
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přerušuje rodičovskou dovolenou.
247

 Radka Dudová uvádí, ţe i kdyţ tradiční 

představa muţe-ţivitele a matky-pečovatelky v současné české společnosti příliš 

neodpovídá skutečnosti, například vzhledem k tomu, ţe jeden plat na uţivení celé 

rodiny nestačí, a ţeny se tak stávají spoluţivitelkami, tak jsou tyto genderové role 

v naší kultuře stále pevně zakořeněny a je na nich zaloţena většina sociálních 

politik a také to, co Dudová označuje jako hegemonické mateřství. Hegemonické 

mateřství odpovídá konceptu intenzivního mateřství a představuje diskurs, který 

tvrdí, ţe dobrá matka podřizuje své zájmy dítěti a věnuje se především péči o své 

potomky. Tato ideologie ovlivňuje i genderovou dělbu práce. Dudová uvádí tři 

hlavní charakteristiky hegemonického mateřství v České republice. Zaprvé je to 

představa, ţe matka patří dítěti, a proto by se mu měla co nejdéle věnovat, a mělo 

by jí to přinášet radost. Za druhé by dítě mělo být do tří let s matkou a za třetí, ţe 

správná ţena vše zvládne sama. Ideologie hegemonického mateřství tvrdí, ţe 

hlavním posláním ţeny a naplněním jejího ţivota je mateřství. To předpokládá i 

většina zaměstnavatelů u ţen na trhu práce.
248

 

Z mezinárodního výzkumu ISSP, konkrétně z postojů k  výroku: „Muţ má 

vydělávat peníze a ţena se má starat o rodinu a domácnost“, se ukázalo, ţe ačkoliv 

se v české společnosti sníţil v roce 2002 počet respondentů, kteří souhlasili s tímto 

výrokem, tak se česká společnost liší ve svých odpovědích od obyvatel západní, 

severní a jiţní Evropy a svými tradičními představami o uspořádání genderových 

rolí se blíţí středoevropským a východoevropským zemím. Genderové stereotypy 

spojující muţe s finančním zajištěním rodiny a ţenu s péčí o děti a o domácnost, se 

v českých podmínkách udrţují i navzdory historickému období politického reţimu 

před rokem 1989, který vedl k ustálení modelu dvoupříjmové rodiny, kdy účast ţen 

na trhu práce byla nutná, neboť byly (spolu)ţivitelkami rodiny. Muţi tak většinou 

byli hlavními ţiviteli, ale jejich plat by na finanční zajištění rodiny nestačil.
249

 Po 

únorovém převratu v roce 1948 docházelo k růstu míry zaměstnanosti ţen vlivem 
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prosazování idey plné zaměstnanosti. Centrálně řízená ekonomika vyţadovala 

pracovní sílu a příjmová situace rodin nestačila na fungování modelu zaloţeném na 

jednom příjmu. Pokud si rodina chtěla zajistit ţivotní standard, dva příjmy se staly 

nutností.
250

 Ţeny ale v průměru vydělávaly méně neţ muţi, coţ bylo do určité míry 

zapříčiněno tím, ţe muţská pracovní síla převaţovala v těţkém průmyslu a 

stavebnictví, které byly z hlediska výše mezd upřednostňovány. I nadále se 

udrţoval stereotyp muţe-ţivitele a ţeny, která kromě výkonu placeného zaměstnání 

pečuje o děti a domácnost. Ustálil se tak model dvoupříjmové rodiny, kdy muţ 

nepřetrţitě vykonává svou pracovní dráhu a ţena ji přerušuje mateřskou dovolenou, 

po níţ se opět vrací do zaměstnání.
251

  

Udrţování genderově tradiční představy o roli muţe a ţeny v rodině vytváří 

společenský nátlak nejenom na ţeny, ale i na muţe. Tradiční představa, ţe muţ má 

finančně zajistit rodinu, pak můţe vést k tomu, ţe se muţ nechce příliš zapojit do 

péče o rodinu, protoţe je spojována s nízkou společenskou prestiţí a závislostí. Trh 

práce ale od muţů vyţaduje opačné nároky.
252

 Úloha ţeny jako pečovatelky o druhé 

pak můţe vést u ţeny-matky ke společenskému ostrakizování, pokud by v důsledku 

upřednostňování své pracovní dráhy zanedbávala péči o děti a domácnost.
253

 Ulrich 

Beck příčinu konfliktu s tradičními genderovými rolemi rozdělujícími dělbu práce 

v rodině spatřuje v rozpornosti ţenské individualizace, kdy v tomto procesu proti 

sobě stojí zájem ţen na samostatné ekonomické zajištění a zájem o mateřství. 

Zapojení muţů do role pečovatele o děti a domácnost rovněţ vyvolává konflikt, 

protoţe zrovnoprávnění pro ně nepřináší jako u ţen lepší moţnosti v zaměstnání a 

méně práce v domácnosti, ale opačné nároky. Podle Becka se muţi domnívají, ţe 

lze zrovnoprávnit ţeny a muţe, ale za uchování staré dělby práce. To je 

zdůvodňováno biologickým faktem schopnosti ţeny rodit děti, z čehoţ vyplývá, ţe 

ţena má být zodpovědná za péči o děti, druhé a domácnost. Tradiční genderové 

stereotypy o dělbě genderových rolí v rodině vytvářejí společenský nátlak. Muţi 
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mají zajistit rodinu finančně, jejich úspěch je poměřován jejich úspěchem 

v zaměstnání a v přibliţování se ideálu dobrého ţivitele. Muţ-ţivitel očekává, ţe o 

harmonický domov se postará manţelka.
254

 

Hana Hašková uvádí, ţe tradiční rozdělení genderových rolí se v české 

společnosti udrţelo i přes intenzivní účast ţen na trhu práce v politickém reţimu 

před rokem 1989. Došlo k dvojí zátěţi ţen, které se po pracovní době věnovaly péči 

o domácnost a o děti. I po roce 1989 se udrţovala konzervativní představa o 

uspořádání genderových rolí v rodině.
255

 Sociální politika nadále vedla k podpoře 

maskulinní definice pracovní dráhy a kariéry, tzn., ţe podporovala nepřerušovanou 

pracovní dráhu muţe a pracovní dráhu ţeny, která je přerušována kvůli celodenní 

péči o děti.
256

 V 90. letech 20. století byla například prodlouţena doba pobírání 

rodičovského příspěvku do čtyř let věku dítěte a stát ukončil finanční podporování 

jeslí.
257

 Následující text bude věnován nastavení rodičovské dovolené a bude nás 

zajímat, jak se odráţí v uspořádání rodiny a zda jeho vlivem dochází k udrţování 

genderových stereotypů o genderové dělbě práce v rodině, která se následně 

promítá i do genderové segregace na trhu práce. 

 

3.5 Mateřská dovolená, otcovská dovolená, rodičovská dovolená 

V tomto textu budeme zkoumat, zda nastavení mateřské a rodičovské 

dovolené přispívá k reprodukci genderových stereotypů v souvislosti s genderovou 

segregací na trhu práce v České republice. Dále se zaměříme na otázku, jak čerpání 

rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku ovlivňuje rozdělení genderových 

rolí v rodině, tedy zda uspořádání rolí v rodině ve vztahu k tradičním genderovým 

rolím muţ-ţivitel a ţena-pečovatelka reprodukuje tradiční genderové stereotypy 

spojující muţe s finančním zajištěním rodiny a ţenu s péčí o rodinu a o domácnost. 

Zaměříme se tak na to, zda struktura rodiny z genderového hlediska přispívá 

k reprodukci modelu muţ-ţivitel, ţena-pečovatelka. 
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Nejprve si vymezíme základní pojmy a stručně nastíníme vývoj institutu 

mateřské a rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku v České republice. 

Podrobněji se budeme věnovat současné podobě rodičovské dovolené a 

rodičovského příspěvku a jeho vlivu na uspořádání genderových rolí v rodině ve 

vztahu k genderovému stereotypu muţ-ţivitel, ţena-pečovatelka o děti a 

domácnost. Mateřská dovolená je volno, které je zpravidla poskytováno zaměstnané 

ţeně v souvislosti s porodem. Ţena během tohoto období pobírá peněţitou pomoc 

v mateřství.
258

 Podle zákoníku práce náleţí zaměstnankyni v souvislosti s porodem 

a péčí o narozené dítě mateřská dovolená po dobu 28 týdnů nebo 37 týdnů, pokud 

porodila více, jak jedno dítě. Zaměstnankyně nastupuje na mateřskou dovolenou 

zpravidla šest týdnů před porodem a ode dne porodu ji pobírá 22 týdnů, respektive 

31 týdnů.
259

 Na peněţitou pomoc v mateřství má nárok i otec dítěte, nebo manţel 

ţeny, pokud matka dítěte zemřela, nebo nemůţe nebo nesmí o dítě pečovat kvůli 

dlouhodobému onemocnění, nebo pokud otec dítěte nebo manţel ţeny uzavřel 

s matkou písemnou dohodu, ţe bude o dítě pečovat.
260

 

Otcovská dovolená je volno, které je určeno pouze otcům a zpravidla je 

vyuţito pár dní po porodu v rozsahu několika dní aţ tří týdnů.
261

 V české legislativě 

otcovská dovolená neexistuje.
262

 

Rodičovská dovolená v České republice nabyla účinnosti 1. 1. 2001, čímţ 

došlo k zrovnoprávnění muţe a ţeny,
263

 kterým je zaměstnavatel povinen 

poskytnout rodičovskou dovolenou, pokud o to poţádají, a to nejdéle do tří let věku 
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dítěte.
264

 Před zavedením rodičovské dovolené měla matka po skončení mateřské 

dovolené nárok na další mateřskou dovolenou, na kterou měl otec nárok jen 

v určitých případech, jako byla smrt matky dítěte.
265

 Pokud rodič splní podmínky, 

můţe pobírat rodičovský příspěvek. Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek 

se od sebe musí odlišovat. Rodičovská dovolená souvisí s pracovně-právní oblastí a 

rodičovský příspěvek se státní sociální podporou. Rodič na rodičovské dovolené tak 

můţe zároveň pobírat rodičovský příspěvek, na který má ale také nárok rodič, který 

na rodičovské dovolené není, například pokud rodič podniká. Jinou variantou můţe 

být, ţe je rodič na rodičovské dovolené, ale rodičovský příspěvek nepobírá, pokud 

nesplnil podmínky, nebo je nedodrţuje.
266

 Rodičovský příspěvek nabyl účinnosti 

1. 10. 1990, zatímco rodičovská dovolená aţ 1. 1. 2001, která zaručuje jak otcům, 

tak matkám ochranu před ztrátou zaměstnání v souvislosti s péčí o děti.
267

 

O zrovnoprávnění muţů a ţen v pečování o děti můţeme mluvit v éře 

socialismu po roce 1984, kdy v účinnost vstoupila novela zákona č. 107/1971 Sb., 

na základě které byl mateřský příspěvek přiznán muţi, který celodenně pečoval 

alespoň o jedno dítě do dvou let jeho věku, zároveň se muselo jednat o muţe 

svobodného, ovdovělého, rozvedeného nebo z jiných váţných důvodů osamělého, 

který neţil s druţkou.  Ţenatému muţi také mohl být poskytnut mateřský příspěvek, 

pokud celodenně pečoval o dítě své ţeny, protoţe manţelka se z váţných důvodů o 

dítě nemohla starat. Tím podle Hany Maříkové došlo k upevnění genderových rolí 

muţů a ţen, protoţe za pečujícího rodiče byla výhradně povaţována ţena. I kdyţ 

1. 10. 1990 vstoupil v účinnost zákon o rodičovském příspěvku (zákon 

č. 382/1990 Sb.), na který měl nárok rodič, který celodenně pečoval o dítě do tří let 

jeho věku, tak ještě zcela nedošlo ke zrovnoprávnění muţů a ţen, protoţe muţům 

nebylo zákonem zaručeno, ţe pokud zůstanou s dítětem doma kvůli celodenní péči 
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o dítě, tak neztratí zaměstnání.
268

 K tomu došlo, kdyţ 1. 1. 2001 vstoupil v účinnost 

institut o rodičovské dovolené, který zaručil jak muţům, tak ţenám, ţe jim 

zaměstnavatel musí poskytnout rodičovskou dovolenou, pokud o to v souvislosti 

s péčí o dítě do jeho tří let poţádají.
269

  

Podívejme se na současnou situaci týkající se výše rodičovského příspěvku. 

Od 1. 1. 2012 si rodiče můţou pruţně zvolit délku pobírání rodičovského příspěvku 

a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny.
270

 Rodič si můţe zvolit výši 

rodičovského příspěvku, pokud alespoň jednomu z rodičů lze stanovit k datu 

narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího 

základu, který převyšuje částku 7600 Kč, a to aţ do částky 11 500 Kč měsíčně. 

V případě, ţe lze uvedený vyměřovací základ stanovit u kaţdého z rodičů ke dni 

narození dítěte, pak se pro stanovení výše rodičovského příspěvku vychází 

z vyměřovacího základu, který je vyšší.
271

 Rodič celkem můţe vyčerpat 220 000 Kč 

do 4 let věku dítěte. Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální 

zabezpečení, a tudíţ nesplnil podmínky pro pobírání peněţité pomoci v mateřství, 

pak jsou mu stanoveny pevné částky, ve kterých bude rodičovský příspěvek pobírat, 

a to 7600 Kč do devátého měsíce věku dítěte a poté 3800 Kč do čtyř let věku dítěte. 

Znamená to tedy, ţe tito rodiče si nemohou pruţně zvolit, podle jaké varianty budou 

rodičovský příspěvek pobírat. Nová právní úprava také umoţnila rodiči 

pobírajícímu rodičovský příspěvek, aby nebyla omezena doba, po kterou rodič 

můţe dítě umisťovat do předškolního zařízení po dosaţení dvou let věku dítěte. 

Pokud rodiče, kteří získali nárok na rodičovský příspěvek před 1. 1. 2012, mají 

zájem umisťovat své dítě do předškolního zařízení po dosaţení jeho dvou let 

neomezeně, musejí rodiče o tuto změnu rodičovského příspěvku písemně poţádat. 

V porovnání s předchozí právní úpravou rodičovského příspěvku tak došlo 
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k posunu, neboť před 1. 1. 2012 děti starší dvou let nesměly být umisťovány do 

předškolního zařízení neomezeně. Další změna souvisí s určováním výše 

rodičovského příspěvku. Ten lze změnit po uplynutí tří po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců, po které byl rodičovský příspěvek pobírán. Výše 

rodičovského příspěvku ale nesmí přesáhnout 11 500 Kč měsíčně a maximální 

částku 220 000 Kč. Tuto moţnost ale mají jen rodiče, pokud alespoň u jednoho 

z nich mohl být určen k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 

třicetinásobku denního vyměřovacího základu převyšující částku 7 600 Kč.
272

  

Nová právní úprava rodičovského příspěvku přináší mnohá pozitiva ve vztahu 

k participaci na pracovním trhu. Vzhledem k tomu, ţe si rodiče můţou pruţně volit 

dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku, pokud jim na to vznikl nárok, můţou 

se rozhodnout pro variantu, která jim umoţní rychlejší návrat na trh práce, pokud 

k tomu budou mít příleţitost. Navíc, jak uvádí Lenka Formánková, je 

nepravděpodobné, ţe by docházelo ke zvýšení počtu ţen, které se budou do 

zaměstnání vracet před dosaţením tří let věku dítěte kvůli nízkému dostupu 

předškolních zařízení a společenského poţadavku intenzivního mateřství. Podle 

Formánkové nová právní úprava výše rodičovského příspěvku přispívá k reprodukci 

genderového stereotypu muţe-ţivitele, protoţe výše rodičovského příspěvku můţe 

být odvozena od výše odvodů do systému nemocenského pojištění obou rodičů, a 

protoţe muţ zpravidla vydělává více, bude se výše rodičovského příspěvku odvíjet 

od příjmu muţe, čímţ se reprodukuje tradiční představa muţe-ţivitele rodiny.
273

 

Dalším pozitivem je, ţe se neomezuje doba, po kterou můţou být děti starší dvou let 

umisťovány do předškolních zařízení. Pokud tak rodiče překročí 46 hodin týdně 

(doba, po kterou můţe být dítě mladší dvou let umisťováno do jeslí nebo 

mateřského zařízení, aniţ by zanikl nárok na rodičovský příspěvek)
274

 po dosaţení 

dvou let věku dítěte, nezanikne jim nárok na rodičovský příspěvek. To umoţní 
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rodičům, kteří pracují v zaměstnáních poţadujících neustálé vzdělávání se a 

získávání pracovních zkušeností, aby mohli začít participovat na trhu práce, čímţ se 

zkrátí doba, po kterou přerušili kumulaci pracovních zkušeností potřebných pro 

výkon svého zaměstnání, která vyţadují nepřetrţité vzdělávání se v daném oboru. 

 

3.6 Muži a ženy pobírající rodičovský příspěvek v České republice 

V této kapitole se zaměříme na počty muţů a ţen, kteří čerpají rodičovský 

příspěvek v České republice. V souvislosti s těmito údaji budeme zkoumat, jaké 

důvody stojí za tím, ţe se muţi rozhodli celodenně pečovat o dítě do čtyř let věku a 

jak se česká společnost staví k narušení tradiční genderové představy muţe-ţivitele 

a ţeny-pečovatelky o rodinu a o domácnost. Budeme vycházet ze statistik 

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o počtu muţů a ţen, kteří 

čerpají rodičovský příspěvek, z vybraných dat kvantitativního výzkumu 

Harmonizace rodiny a zaměstnání 2005, z kvalitativního výzkumu 

nestandardizovaných hloubkových rozhovorů s dvaceti muţi, kteří pečovali o malé 

děti mladší čtyř let v podobě rodičovské dovolené a z vybraných dat kvantitativního 

výzkumu Manţelství, rodina, práce provedeným v roce 2005 Ladislavem 

Rabušicem a Beatrice Chromkovou Manea uveřejněnými ve stati Tomáše Sirovátky 

a Heleny Bartákové Harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice a role 

sociální politiky v publikaci Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti.
275

 

Údaje o počtu muţů a ţen pobírajících rodičovský příspěvek budeme sledovat 

od roku 2001, kdy byl zaveden institut rodičovské dovolené a muţům stejně jako 

ţenám byla zaručena ochrana před ztrátou zaměstnání.
276

 Data o počtu muţů a ţen 

čerpajících rodičovský příspěvek přesně nevypovídají o počtu muţů, kteří se 

rozhodli celodenně pečovat o dítě, protoţe tuto sociální dávku nemusí pobírat.
277

 

Počty o muţích a ţenách pobírajících rodičovské příspěvky ukazují, ţe ve většině 
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případů čerpá rodičovský příspěvek ţena. Jejich počet se ve sledovaném období let 

2001 aţ 2011 sniţoval, ale počet muţů pobírajících rodičovský příspěvek je stále 

nízký a v průměru ho měsíčně čerpalo v letech 2001 aţ 2011 jen 1,35 % muţů.
278

  

 

Tabulka č. 1 Průměrný měsíční počet příjemců rodičovského příspěvku podle 

pohlaví v letech 2001 aţ 2011 (údaje jsou uvedeny v tisících)
279

 

 

Rok přiznání 

dávky 
Ţeny Muţi Celkem 

2001 263,6 2,1 265,7 

2002 254,7 2,3 257,0 

2003 259,1 2,4 261,5 

2004 276,3 3,4 279,6 

2005 289,4 4,1 293,6 

2006 304,0 4,2 308,2 

2007 337,7 4,9 342,6 

2008 353,6 6,3 359,9 

2009 356,5 6,0 362,5 

2010 331,5 5,4 336,9 

2011 317,5 5,8 323,3 

 

       Postoji rodičů k rodičovské dovolené se zabývala část kvantitativního 

výzkumu Harmonizace rodiny a zaměstnání 2005. Pro účely této práce budeme 

čerpat z části čtyři, ve které se Olga Nešporová zabývá rodinami s otci na 

rodičovské dovolené. Výzkumný vzorek představoval 1219 respondentů, s nimiţ 
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byly provedeny standardizované rozhovory. Jednalo se o rodiče, kteří ţili 

v domácnosti alespoň s jedním dítětem mladším deseti let. Vzorek zahrnoval 72 % 

ţen a 28 % muţů. Z výzkumného vzorku tvořilo 82 % úplnou rodinu, ale 12 % 

z těchto respondentů nebylo sezdáno, 18 % respondentů představovalo neúplnou 

rodinu, tzn., ţe ţilo bez partnera.
280

 Výsledky výzkumu ukázaly, ţe čtyři procenta 

muţů přerušilo své zaměstnání, aby celodenně mohlo pečovat o dítě, více jak 

polovina těchto muţů pobírala rodičovský příspěvek. Zároveň bylo zjištěno, ţe ti 

muţi, co pobírali rodičovský příspěvek, celodenně pečovali o dítě delší období neţ 

ti, co rodičovský příspěvek nečerpali. Ti v průměru celodenně pečovali o dítě čtyři 

měsíce v porovnání s dvaceti jedna měsíci, které v průměru strávili muţi celodenní 

péčí dítětem v případě, ţe pobírali rodičovský příspěvek.
281

 Tento výzkum zároveň 

poukázal na skutečnost, ţe nejenom muţi, ale i ţeny ve více jak polovině případů 

nevyjádřili souhlasný postoj s výrokem, ţe je v pořádku, kdyţ muţ doma pečuje o 

děti a ţena chodí do práce. Jednalo se o 67 % muţů a 61 % ţen.
282

 Nešporová dále 

zjistila, ţe na nízkém podílu muţů na rodičovské dovolené se podílejí i ţeny, neboť 

pouze 24 % respondentek, jejichţ partner nepřerušil zaměstnání, souhlasilo, aby 

jejich partner celodenně pečoval o dítě, pokud by měl zájem o celodenní péči dítěte 

v podobě rodičovské dovolené. S tímto výrokem především souhlasily ţeny 

s vysokoškolským vzděláním. Výzkum také zkoumal, jaké důvody se skrývaly za 

rozhodnutím rodičů pro nevyuţití rodičovské dovolené otci. Respondenti vybírali 

z devíti poloţek a v převáţné většině případů nejdůleţitějším faktorem byl faktor 

ekonomický (v 75 % případů to byl hlavní důvod, v 16 % případů vedlejší důvod). 

Dalším důleţitým faktorem byly tradiční genderové představy, neboť 71 % 

respondentů jako hlavní důvod nevyuţití rodičovské dovolené otci spatřovalo 

v tom, ţe rodičovská dovolená je vhodnější pro ţeny. Nešporová dále poukázala na 

skutečnost, ţe za nízkým podílem muţů na rodičovské dovolené také stojí samy 
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ţeny, které jako vedlejší důvod v 37 % případů a jako hlavní důvod ve 25 % 

případů uvedly, ţe by nesouhlasily, aby byl na rodičovské dovolené otec.
283

 

K podobným závěrům Nešporová dospěla i v kvalitativním výzkumu, který 

představoval dvacet nestandardizovaných hloubkových rozhovorů s muţi a 

devatenáct rozhovorů s jejich partnerkami. Podmínkou bylo, aby muţi v době 

výzkumu nebo v minulosti celodenně pečovali o dítě mladší čtyř let, zatímco 

partnerka byla v zaměstnání. Výzkum ukázal, ţe hlavním důvodem, kvůli kterému 

muţi celodenně pečovali o děti či dítě, byly ekonomické faktory, neboť muţ buď 

vydělával méně neţ jeho partnerka, nebo byl nezaměstnaný. Pokud chtěla 

Nešporová získat další důvody, musela se dále ptát. Tuto skutečnost zdůvodňuje 

tím, ţe ekonomické důvody pro celodenní péči o dítě muţi společnost přijímá. 

Podle Nešporové došlo nastoupením muţů na rodičovskou dovolenou místo jejich 

partnerek k narušení tradiční představy o tom, ţe za péči o děti je primárně 

zodpovědná ţena. Na druhou stranu ale nebyla zaznamenána zásadní změna 

v uspořádání genderových rolí v rodině, neboť všichni muţi vyuţívali pomoci jiné 

osoby, a to prarodiče, a matky dítěte, která se zapojovala po návratu ze zaměstnání 

do domácích prací a do péče o děti. Z hlediska hodnocení výměny tradičních 

genderových rolí podle Nešporové převládly pozitiva. Záporná hodnocení se 

vyskytovala především u ţen, coţ zřejmě souvisí se společenským tlakem, který 

připisuje matce zodpovědnost za péči o dítě, coţ v ţenách, které přenechaly 

celodenní péči svým partnerům, můţe vyvolat pocit špatné matky.
284

 Na tento jev 

v kvalitativním výzkumu Pečující otcové poukazují i Klára Janoušková a Lukáš 

Sedláček, kteří hovoří o tom, ţe pokud ţeny-matky volily zaměstnání místo 

celodenní péče o dítě, kterou přenechaly muţům, společnost muţe obdivovala za to, 

ţe se pečující role ujali, ale ţeny nikdo nechválil za to, ţe zastávají roli hlavního 

ţivitele rodiny. Na ţeny se spíše pohlíţelo jako na špatné matky. To můţe vést 

k tomu, ţe ţeny raději budou udrţovat stereotyp ţena-pečovatelka, aby se vyhnuly 
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marginalizaci ze strany společnosti kvůli tomu, ţe nenaplnily představu o hlavní 

zodpovědnosti ţeny za péči.
285

 

Tradiční genderová dělba práce v rodině podle Sirovátky a Bartákové 

odpovídá v realitě modelu modifikovaného ţivitele, a to i navzdory tomu, ţe na 

základě kvantitativního výzkumu Manţelství, práce a rodina, který čítal 2546 

respondentů ve věku 20-40 let, se ukázalo poměrně vyrovnané zastoupení těch, co 

upřednostňovali egalitární model, tzn., ţe oba partneři zastávají zaměstnání stejné 

náročnosti a participují stejným podílem na péči o domácnost, a model 

modifikovaného ţivitele, v němţ ţena vykonává méně náročné zaměstnání neţ muţ 

a tráví více času péčí o děti a domácnost. Egalitární model volilo 43 % muţů a 52 % 

ţen, model modifikovaného ţivitele 44 % muţů a 36 % ţen. Poslední model, 

v němţ do zaměstnání chodí pouze muţ a ţena pečuje o domácnost a děti 

upřednostňovalo 13 % muţů a 12 % ţen.
286

 Tyto preference ale podle Sirovátky a 

Bartákové neodpovídají skutečnosti, neboť zaměstnané ţeny věnují téměř 

dvojnásobek času péči o děti a situace je obdobná i v případě péče o domácnost.
287

 

 

3.7 Typy rodin ve vztahu k genderovým rolím v souvislosti s péčí o malé děti 

a placenou prací 

V této části se zaměříme na to, zda se od sebe liší pojetí v české společnosti 

převládajících genderových rolí ve vztahu k genderovému stereotypu muţ-ţivitel, 

ţena-pečovatelka o rodinu a o domácnost v úplných a neúplných rodinách. 

Postoj, který jedinec zaujme k genderovým rolím z hlediska genderové dělby 

práce v rodině ve vztahu ke stereotypu muţ-ţivitel, ţena-pečovatelka, je ovlivněn 

vzorci, které si jedinec osvojuje v průběhu socializace. Pokud si jedinec 

interiorizuje uspořádání ze své výchozí rodiny, vstupuje s takovou představou i do 
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prokreační rodiny, kterou sám zakládá.
288

 Výsledky mezinárodního 

longitudinálního výzkumu ISSP zaměřeného na téma rodiny a měnících se gender 

rolí v roce 2002 ukázaly, ţe největší genderovou rovnost vykazují bezdětné 

nesezdané páry.
289

 Vztah k genderové dělbě práce v rodině v této fázi rodinného 

cyklu vychází ze zásady partnerství. Přesto ale dochází uţ v tomto období 

k částečné reprodukci tradičních genderových stereotypů, neboť ţeny tráví 

výkonem domácích prací více času neţ muţi
290

 a také u muţů a ţen pozorujeme 

odlišné strategie ve vztahu k harmonizaci placené práce a rodiny.
291

 Mezinárodní 

longitudinální výzkum ISSP dále ukázal, ţe ţeny stráví s péčí o děti v předškolním 

věku a o domácnost více času v porovnání s muţi.
292

 To je dáno společenským 

tlakem na ţeny, který od ţen očekává, ţe převezmou mateřskou roli spojenou 

s celodenní péčí o dítě po jeho narození,
293

 zatímco od muţe se očekává, ţe 

nepřeruší svou pracovní dráhu
294

 a bude tak naplňovat genderovou roli 

muţe-ţivitele rodiny. Statistiky ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 ukazují, ţe 

v případě neúplných rodin se závislými dětmi, stojí v jejich čele v 88 % případů 

ţena,
295

 čímţ se potvrzuje stereotyp, ţe ţena je lépe předurčena k péči a výchově o 

děti neţ muţ. Na datech mezinárodního longitudinálního výzkumu ISSP tak vidíme, 

ţe tradiční genderový vzorec uspořádání genderových rolí ve vztahu péče o malé 

děti v české společnosti stále převládá, a to i přesto, ţe současný postoj k pozici 
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ţeny v rodině a v placené práci směřuje k rovnosti, ale jednání v realitě často 

odpovídá tradičním genderovým stereotypům muţ-ţivitel a ţena-pečovatelka.
296

  

Sylva Höhne, Kamila Svobodová a Anna Šťastná zjišťovaly, zda v české 

společnosti platí hypotéza, ţe v rodinách, v nichţ partneři kohabitují, se 

rovnoměrněji zapojují do péče o děti neţ v rodinách manţelských párů. Vycházely 

z dat výběrového šetření Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy a mezigenerační vztahy, 

které spadá pod mezinárodní program Generations and Gender Programme, 

realizovaného v roce 2005. Výsledky ukázaly, ţe ţeny se podílejí na péči o děti ve 

srovnání s jejich partnery ze tří čtvrtin. Hypotéza o tom, ţe kohabitující páry 

směřují k větší rovnosti, se nepotvrdila, neboť jak v sezdaných, tak nesezdaných 

partnerství většinu času péče o děti tráví ţena. Naopak se ukázalo, ţe ţeny 

v kohabitujících partnerství vykazují menší rovnoměrnost v rozdělení péče o děti se 

svými partnery neţ ţeny v sezdaných souţitích (vdané ţeny zajišťují péči o děti 

v 72 % případů a jejich manţel v 28 % případů, neprovdané ţeny v 78 % a jejich 

partneři v 22 %). Autorky dospěly k závěru, ţe je to dáno zřejmě tím, ţe ţeny 

v nesezdaném partnerství mají niţší vzdělání neţ ţeny vdané, a lidé s niţším 

vzděláním zastávají spíše tradiční rozdělní genderových rolí.
297

  

Výsledky projektu Rodina, zaměstnání a vzdělávání, provedeným 

Masarykovou univerzitou, Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí a 

agenturou STEM v roce 2006,
298

 ukázaly, ţe jedinec je v průběhu socializace 

vystavěn spíše tradičním vzorcům dělby práce v rodině ve vztahu k genderovému 

stereotypu muţ-ţivitel, ţena-pečovatelka i v rodinách úplných, v nichţ by se oba 

partneři mohli vzájemně v péči o děti a o domácnost rovnoměrně zastupovat. 

Výsledky ukázaly, ţe muţi v úplných rodinách tráví v porovnání se svými 

partnerkami, které ve fázi rodinného cyklu s dětmi od 3-7 let také chodí do 
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zaměstnání, mnohem méně času péčí o děti a o domácnost neţ jejich partnerky.
299

 

Jedinec si tak v průběhu socializace osvojuje, ţe partneři se sice můţou zastoupit, 

ale ţe péče o děti a o domácnost primárně náleţí ţenám, a to i přesto, ţe stejně jako 

jejich partneři chodí do zaměstnání. V případě neúplných rodin, v jejichţ čele stála 

podle statistik Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 v 88 % ţena,
300

 projekt Rodina, 

zaměstnání a vzdělání ukázal, ţe ţeny v neúplných rodinách věnují péči o děti a 

domácnost více času neţ matky ţijící s partnerem.
301

 Závěry uvedených výzkumů 

tak poukazují na to, ţe v úplné rodině bez ohledu na skutečnost, zda je pár sezdaný, 

nebo ţije v kohabitaci, převládají tradiční genderové role v souvislosti s tím, kdo 

převezme roli primárního pečovatele o malé děti a kdo se spíše bude přibliţovat 

stereotypu hlavního finančního zajišťovatele rodiny. V případě neúplných rodin, 

v jejichţ čele ve většině případů stojí ţena, jsou nám vysílána implicitní sdělení, ţe 

je zcela v pořádku, kdyţ dítě spíše zůstane s matkou neţ s otcem, neboť matka se 

lépe hodí pro péči o děti. V české společnosti tak bez ohledu na to, zda jedinec ţije 

v úplné, nebo neúplné rodině, dochází k reprodukci tradičních genderových 

stereotypů muţ-ţivitel rodiny a ţena-pečovatelka o rodinu a o domácnost, coţ se 

rovněţ odráţí v postavení muţů a ţen ve vztahu k androcentrické definici pracovní 

dráhy a kariéry. 
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4. Rodina jako socializační činitel předávající zkušenosti související 

s horizontální segregací na trhu práce 

V této části budeme zkoumat, zda je jedinec v průběhu celoţivotního procesu 

socializace vystaven zkušenostem a takovému vzorci uspořádání genderové dělby 

práce v rodině, ať uţ orientační, nebo prokreační, ve kterém je ţena primárně 

zodpovědná za péči o děti a o domácnost. V následujících částech textu se 

zaměříme na to, zda genderová dělba práce v rodině předává jedincům obou pohlaví 

stejné nebo různé zkušenosti s dělbou domácích prací, a to ve vztahu k oblastem 

péče, výchovy, a zacházení s technickými nástroji a opravami věcí a zařízení. 

 

4.1 Dělba domácích prací v rodině mezi muži a ženami v české společnosti 

V této části se zaměříme na to, zda genderová dělba práce v domácnosti 

předává zkušenosti, podle nichţ jsou to primárně ţeny, kdo jsou zodpovědné za péči 

o rodinu a o domácnost. Budeme vycházet z mezinárodního longitudinálního 

výzkumu International Social Survey Programme (ISSP) věnujícího se rodině a 

měnícím se gender rolím a z dat kvantitativního výzkumu Rodiče 2005 a 

Proměny 2005, které byly provedeny oddělením Gender a sociologie SOÚ AV ČR. 

Výzkum Rodiče 2005 obsahoval 833 otců a 1165 matek, v jejichţ domácnosti ţilo 

dítě mladší 18 let.
302

 Výzkumný vzorek ve výzkumu Proměny 2005 byl tvořen 5510 

respondenty ve věku 25-54 let.
303

 

Mezinárodní longitudinální výzkum ISSP ukázal, ţe v české společnosti 

přetrvává tradiční představa, kdy muţ je vnímán jako hlavní ţivitel rodiny a ţena 

má pečovat o domácnost. Tento model je udrţován i nadále, a to i přesto, ţe v české 

společnosti se směřuje k rovnější představě o výkonu domácích prací a péče o děti, 

ale jedná se spíše o přání a představy, které v reálu nejsou příliš naplňovány.
304

 Při 
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sledování rozdělení domácích prací mezi partnery musíme brát v úvahu fázi, v níţ 

se rodina z hlediska rodinného cyklu nachází.
305

 V rámci výzkumu ISSP byla 

muţům a ţenám poloţena otázka, aby uvedli, kolik hodin týdně průměrně věnují 

domácím pracím, bez toho aniţ by do nich započítávali čas strávený péčí o děti a 

volnočasovými činnostmi. Výsledky ukázaly, ţe souţití mladého bezdětného páru 

je spíše zaloţeno na zásadě partnerství,
306

 neboť ţeny a muţi věnují výkonu 

domácích prací a placené práci přibliţně stejné mnoţství času. Situace se začíná 

měnit aţ po narození dítěte, neboť dochází k nárůstu mnoţství domácích prací. 

V tomto období většinu domácích prací zajišťuje ţena, protoţe v české společnosti 

na rodičovské dovolené ve většině případů zůstává ţena.
307

  

Výzkum ISSP z roku 2002 se také zaměřil na hodnocení podílu na domácích 

pracích muţi a ţenami z hlediska spravedlnosti. Zatímco muţi se v průměru ve 

všech fázích rodinného cyklu přiklánějí k pocitu menší neţ spravedlivé participace 

na dělbě práce v domácnosti, tak ţeny svůj podíl na domácích pracích povaţují za 

větší neţ nespravedlivý. Tento pocit u ţen se začíná zvyšovat v období, kdy má 

rodina alespoň jedno dítě ve věku do šesti let a svého vrcholu dosahuje v období, 

kdy děti v rodině jsou ve věku od sedmi do sedmnácti let. V období, kdy děti 

dosáhnou plnoletosti, a dále ve fázi rodinného cyklu po odchodu dětí, ţeny udávají 

nejniţší míru pocitu většího neţ spravedlivého podílu na domácích pracích.
308

 

Z výsledků je tak zřejmé, ţe i kdyţ se česká společnost ve svých názorech přibliţuje 

k rovnému postavení mezi muţem a ţenou z hlediska pozice v rodině a na trhu 

práce, tak ţeny v průměru mají větší pocit nespravedlnosti z hlediska dělby 

domácích prací neţ muţi. Výsledky výzkumu ISSP z roku 2002 ukazují, ţe 34 % 

ţen má pocit, ţe se podílí na domácích pracích mnohem víc, neţ je jejich 

spravedlivý podíl v porovnání s 5 % muţů. Ţeny také ve více případech volily 

moţnost, ţe vykonávají o něco více domácích prací, neţ je jejich spravedlivý podíl 
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(25 % ţen a 4 % muţů). V kategorii, ţe oba partneři se podílejí takovým dílem na 

domácích pracích, jaký je jejich spravedlivý podíl, je největší procentuální 

zastoupení muţů a ţen (37 % ţen a 49 % muţů). Ţeny ale tuto kategorii volily jen o 

tři procentní body častěji neţ moţnost, ţe vykonávají mnohem větší podíl domácích 

prací, neţ je jejich spravedlivý podíl. Jen 3 % ţen uvedlo, ţe vykonávají o něco 

méně domácích prací, neţ by jim mělo připadnout v porovnání s 24 % muţů. 

Nejméně ţen se rozhodlo pro moţnost, ţe vykonávají mnohem méně domácích 

prací, neţ je jejich spravedlivý podíl, pro tuto moţnost se vyjádřilo 1 % ţen a 18 % 

muţů.
309

 Ţeny i muţi jako nejvíce nespravedlivé vidí dělbu práce v domácnosti 

s dětmi školního věku. To je podle Haškové zapříčiněno tím, ţe v porovnání 

s rodinným cyklem, v němţ jsou děti v předškolním věku, se ţena opět naplno stává 

ekonomicky aktivní v porovnání s obdobím, kdy jsou v rodině děti předškolního 

věku. To je dáno tím, ţe do tří let věku dítěte matka zpravidla celodenně pečuje o 

dítě, a v době, kdy je dítě starší tří let, ţeny nedosahují na trhu práce takové zátěţe, 

jako před narozením dítěte.
310

 

Kvantitativní výzkum Rodiče 2005 ukázal, ţe ţeny v rodinách s dítětem do 

osmnácti let výkonem domácích prací v průměru stráví větší počet hodin neţ jejich 

partneři, a to o 2,5 hodiny. Musíme ale vzít v úvahu, ţe tento rozdíl zahrnuje i ţeny, 

které přerušily svoji účast na trhu práce z důvodu mateřské a rodičovské dovolené. 

U těchto ţen je totiţ čas věnovaný péči o domácnost o 4,5 hodiny denně vyšší neţ 

v případě jejich partnerů. Ukázalo se ale, ţe i v případě, kdy jsou jak ţeny, tak muţi 

ekonomicky aktivní, tak ţeny se stále věnují výkonu domácích prací více neţ jejich 

partneři, a to o 1,7 hodiny denně. Tato situace podle výzkumu Rodiče 2005 platí pro 

úplné rodiny. V rodinách s jedním rodičem je rozdíl v čase věnovanému péči o 

domácnost mezi ţenami a muţi 0,46 hodiny za den. Ţeny sice tráví i v těchto 

případech výkonem domácích prací více času neţ muţi, ale v tomto typu rodin 

stráví domácími pracemi více času neţ muţi ţijící v úplných rodinách, k čemuţ je 

zřejmě vede situace, ve které se z hlediska rodinného uspořádání, kterému se musí 
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přizpůsobit i genderové role, nacházejí.
311

 V průběhu rodinného cyklu, kdy děti 

začínají dospívat, se sniţuje počet hodin, které ţeny stráví péčí o domácnost, 

protoţe vzrůstá jejich aktivita na trhu práce, a navíc domácí práce můţou vykonávat 

i dospívající děti. I kdyţ postupně dochází k rovnoměrnější dělbě domácích prací 

mezi partnery, tak ţeny stále stráví více času výkonem prací v domácnosti. Podle 

Haškové je to ovlivněno tím, ţe genderové rozdělení rolí po období, kdy se páru 

narodily děti, kdy došlo k většímu zatíţení ţen výkonem domácích prací 

v porovnání s muţi, mají dispozici přetrvávat.
312

 

Jana Chaloupková zjišťovala na základě dat z mezinárodního výzkumu ISSP 

z roku 2002, jaké faktory ovlivňují zapojení do domácích prací z hlediska pohlaví. 

Předpokládala, ţe čím více času jedinec stráví v placeném zaměstnání, tím méně se 

podílí na výkonu domácích prací. Dalším faktorem, který byl ověřován, bylo, ţe 

v rodinách s dětmi se zvyšuje časové zapojení ţeny do péče o domácnost v 

porovnání s muţi.
313

 Třetím ověřovaným faktorem byl předpoklad, ţe čím menší je 

finanční příjem jedince do rodiny v porovnání s jeho nebo jejím partnerem, tím 

větší část domácích prací vykonává. Dalším faktorem, který můţe ovlivňovat podíl 

účasti na domácích pracích, je vzdělání. Jelikoţ se ukazuje, ţe lidé s vyšším 

vzděláním se přiklánějí k egalitárnímu modelu, pak by se muţi s vyšším vzděláním 

měli zapojovat do výkonu domácích prací více neţ muţi s niţším vzděláním.
314

 

Mnohonásobná lineární regresivní analýza potvrdila, ţe čím větší je zatíţení 

v placené práci, tím méně času jedinec věnuje výkonu domácích prací. Nedochází 

ale k tomu, ţe kdyţ ţena stráví méně času péčí o domácnost, tak by ji zastoupil její 

partner, protoţe i on se věnuje výkonu domácích prácí úměrně méně. Faktor, který 

ovlivňuje mnoţství času věnovaný domácím pracím je přítomnost dětí v rodině. 

Pokud mají partneři děti, pak se zvyšuje mnoţství času věnovaného péči o 
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domácnost, a to především ţenám.
315

 Faktor výše příjmu ovlivňuje mnoţství času 

stráveného domácími pracemi u ţen. Zatímco u ţen dochází k tomu, ţe čím niţší 

mají příjem v porovnání s jejich partnerem, tím více se zapojují do výkonu 

domácích prací, tak v případě muţů taková závislost neplatí. Posledním 

ověřovaným faktorem byla výše vzdělání. Ukázalo se, ţe vyšší vzdělání u muţů 

nevede k jejich vyšší účasti na výkonu domácích prací.
316

 Chaloupková dospěla 

k závěru, ţe důleţitým faktorem, který rozhoduje o mnoţství času, který partneři 

věnují výkonu domácích prací, je příslušnost k pohlaví.
317

  

Kvantitativní výzkum Rodiče 2005 také ukázal, ţe čím niţší je věk dítěte, tím 

více času ţena věnuje domácím pracím. V případě muţů se mnoţství času 

věnovaného výkonu domácích prací výrazně nemění s věkem dítěte. Mnoţství času 

stráveného domácími pracemi také ovlivňuje počet dětí v rodině. Zatímco u ţen se 

zvyšuje mnoţství času věnovaného domácím pracím s vyšším počtem dětí, tak u 

muţů k ţádným výrazným změnám nedochází.
318

 Kvantitativní výzkum 

Proměny 2005 také ukázal, ţe mnoţství času věnovaného výkonu domácích prací je 

dáno fázemi rodinného cyklu, neboť v rodinách s dětmi převaţuje tradiční 

partnerství, v němţ ţena věnuje výkonu domácích prací více hodin neţ její partner 

v porovnání s bezdětnými páry do 39 let věku, v nichţ je model tradičního a 

moderního partnerství (muţ a ţena se podílejí na výkonu domácích prací stejně) 

téměř stejný.
319

 

Kvantitativní výzkum Rodiče 2005 dále ukázal, ţe pokud se muţi zapojí do 

péče o děti, tak s nimi vykonávají jiné aktivity neţ matky. Ţeny v porovnání s muţi 

především vykonávají kaţdodenní aktivity spojené s péčí o dítě, jako je například 
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vyzvedávání dítěte ze školy, školky nebo druţiny, hraní si s dětmi. Muţi především 

participují na aktivitách, které jsou spojeny s rozvojem dítěte a jeho zájmů, jako je 

například sportování a chození na výlety. V porovnání s kaţdodenními aktivitami se 

spíše jedná o činnosti, které jsou spojeny se staršími dětmi. Celkově se ale ukázalo, 

ţe pokud určitou činnost v souvislosti s péčí o děti nezajišťuje výlučně matka, tak ji 

oba partneři většinou vykonávají společně. Ţádnou z nabízených činností (je doma 

během nemoci, vodí k lékaři, čte pohádky, vodí na krouţky, vyzvedává ze 

školy/školky/druţiny, má čas, kdyţ potřebuje, učí se, hraje, kino/divadlo, povídá si, 

trestá, sporty/výlety) v tomto výzkumu otec sám nevykonával ve více jak 

22 % případů.
320

 Výzkum poukázal na to, ţe dělba práce v domácnostech odpovídá 

tradiční představě spojující ţenu se sférou domácích prací a péčí o dítě a muţe s rolí 

ţivitele rodiny.
321

 

 

4.2 Domácí práce a hračky ve vztahu ke sféře péče a výchovy a oblasti 

techniky 

V tomto textu se zaměříme na to, zda chlapci a dívky prostřednictvím výkonu 

domácích prací a herních aktivit získávají odlišné zkušenosti ve vztahu k oblasti 

výchovy, péče a manipulace s technickými předměty a stroji. Socializace je souhrou 

strukturace kaţdodenního ţivota, toho, jak ho lidé vnímají, a jak na určité okolnosti 

reagují, to platí i pro socializaci genderovou. Kaţdodenní praktiky do určité míry 

vycházejí z genderové dělby práce a z kulturně přijímaných představ o genderově 

vhodném chování. To, co děti dělají, čím se stanou, je ovlivněno organizací genderu 

v rodině a ve společnosti.
322

 V této kapitole se budeme věnovat dělbě domácích 

prací mezi dívkami a chlapci a herními aktivitami v souvislosti se získáváním 

odlišných zkušeností. Podle Wood jsou odlišné hračky chlapců a dívek spojovány 

s jinými aktivitami, které upevňují určitá genderová schémata. Maskulinní hračky 
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jako jsou nákladní auta a míče podporují soutěţivost a nevyţadují příliš verbální 

komunikace. Typicky dívčí hračky, jako jsou panenky, podporují péči, fyzickou 

blízkost a verbální komunikaci.
323

 Chlapci si většinou hrají s dopravními hračkami, 

jako jsou například vláčky, konstruktérskými hračkami (například sada nářadí) a 

s hračkami napodobujícími agresivitu (zbraně).
324

 Předměty z oblasti, jako jsou 

například auta, jsou spojeny i jiným typem hry charakteristickým větší manipulací, 

manuální zručností a prostorovou představivostí.
325

 Dívky si spíše hrají 

s panenkami, s hračkami představujícími domácnost (například domečky pro 

panenky).
326

 Výzkumy zabývající se rozdělením domácích prací mezi dívkami a 

chlapci poukazují na to, ţe dívky spíše vykonávají činnosti uvnitř domu, které 

souvisejí s péčí o druhé, zatímco chlapci obvykle dělají venkovní práce, které 

zdůrazňují manipulaci s věcmi.
327

 Výkon odlišných prací stimuluje rozvoj odlišných 

kognitivních schopností a sociálních dovedností.
328

 

V českém prostředí se výkonem domácích prací chlapci a dívkami zabývala 

v kvalitativním výzkumu Pavlína Janošová. Prostřednictvím dotazníků zjišťovala u 

ţáků první, třetí a páté třídy základní školy, s jakými činnostmi děti pomáhají matce 

a s jakými otci. Podle tohoto výzkumu je výchova chlapců a dívek spíše tradiční. 

Domácí práce, které matka vyţaduje od dcer nebo synů, spíše představují 

kaţdodenní činnosti, které jsou vykonávány v prostředí bytu, především v kuchyni. 

Práce od otce jsou většinou občasné a jsou soustřeďovány mimo obytné prostory. 

Jedná se především o vnější údrţbu a zajišťování domácnosti.
329

 Výsledky 

výzkumu ukázaly, ţe častou činností, se kterou dívky první třídy pomáhají matce, je 

pomoc s nádobím. Odpovědi chlapců zahrnovaly různorodější činnosti, tzn., ţe se 

jednalo o práce, které nebyly uváděny jejich ostatními spoluţáky. Tyto činnosti 

byly spíše občasné nebo sezónní. Dívky ze třetí třídy uváděly, ţe matce především 

pomáhají s úklidem. Chlapci ve třetí třídě matce také pomáhají s úklidem, ale 
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v dotazníku vyjmenovávali oproti dívkám spíše jednotlivé činnosti. Janošová tak 

poukazuje na to, ţe přístup matek k zapojení dívek a chlapců do domácích prací je 

v případě chlapců variabilnější. U ţáků z pátých ročníků se jak u chlapců, tak u 

dívek objevovaly v obdobné míře stejné činnosti, s kterým matkám pomáhají. Podle 

Janošové to bylo dáno tím, ţe na rozdíl od ţáků první a třetí třídy děti uváděly jen 

jednu činnost, zřejmě tu, s kterou matce pomáhají nejčastěji. Činnosti, s kterými 

děti pomáhaly matce, byly především vázány na vnitřek bytu. Výsledky výzkumu 

dále ukázaly, ţe matky zadávaly synům a dcerám podobné činnosti, ale práce ze 

strany otců se lišily podle toho, zda byly poţadovány od dívky nebo od chlapce. 

Chlapci v první třídě otci nejčastěji pomáhali s opravami domácího zařízení, ve třetí 

třídě a v páté třídě v porovnání s chlapci v první třídě především s údrţbou auta 

nebo motocyklu. Dívky v první třídě nejčastěji otci pomáhali s vysáváním, ve třetí 

třídě se práce dívek, s kterým pomáhají otci, příliš nelišily od činností zadávaných 

matkou. Janošová dospěla k závěru, ţe činnosti, s kterými chlapci pomáhají otcům, 

se ve srovnání s pracemi, s nimiţ dívky pomáhají svým otcům, vyznačují větší 

zručností a se zvyšujícím se věkem mírně přibývá výkon kvalifikovanějších prací, 

zatímco dívky vykonávají spíše pomocné činnosti.
330

 Janošová uvádí, ţe odpovědi 

respondentů poukazují na to, ţe chlapci spíše budou vychováváni všestranněji, 

neboť pomáhají matce jak s typicky ţenskými činnostmi, tak otci s činnostmi 

vykonávanými častěji muţi, ve srovnání s dívkami, které jak matky, tak otcové 

spíše vedou k rozvoji ţenských dovedností.
331

 Dcery ve srovnání se syny pomáhají 

spíše s mytím nádobí a s úklidem. Participace chlapců s pomocí s úklidem na konci 

středního školního věku klesá, i kdyţ i nadále pomáhají s mytím nádobí.
332

 

Pavlína Janošová s ţáky první (53 ţáků), třetí (47 ţáků) a páté (61 ţáků) třídy 

základní školy uskutečnila výzkum, v němţ mimo jiné zjišťovala, jak se genderová 

identita chlapců a dívek odráţí ve hře a ve volbě povolání.
333

 Výzkum ukázal, ţe 

dívky a chlapci v první třídě uváděli hračky, které jsou povaţovány za typicky dívčí 
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nebo chlapecké. Nejoblíbenějšími hračkami dívek v 58,33 % případů byly panenka 

a barbína, v 16,67 % případů uvedly plyšové hračky a v 8,33 % ţivá zvířátka. 

Nejoblíbenějšími hračkami chlapců v 34,48 % případů byla auta, autodráhy, 

traktory, letadla, vlaky, v 17,24 % lego a jiné stavebnice a v 10,34 % uvedli umělé 

televizní hrdiny (například Herkules). U ţáků ve třetí třídě se tazatelka ptala jak 

nebo na co si jedinec nejčastěji hraje. Chlapci i dívky si nejraději hráli na něco 

(dívky v 31,82 % případů a chlapci v 32 %), tento typ hry u chlapců zahrnoval 

fyzický boj jako v případě hry na vojáky a piráty. Chlapci si častěji neţ dívky hráli s 

počítačem (v 16 % případů, dívky v 4,55 %). Chlapci i dívky za svou oblíbenou 

činnost také označili kolektivní sporty, u dívek se především jednalo o vybíjenou (v 

13,63 %) a u chlapců o hokej (v 16 %). V páté třídě nejoblíbenější hrou chlapců byl 

počítač a videohry, u dívek stolní hry. Janošová při sloučení odpovědí ţáků z páté 

třídy zjistila, ţe dívky ve srovnání s chlapci vyhledávají spíše činnosti 

s vrstevníky.
334

 Výzkum Janošové ukázal, ţe dívky povaţují za nejoblíbenější 

hračky s charakteristikami ţivých bytostí (například panenky), chlapci si spíše hrají 

s méně osobními technickými hračkami. Janošová uvádí, ţe v preferenci určitých 

hraček chlapci a dívkami se můţe odráţet větší směřování dívek k humanitním 

oborům a jejich realizace v mezilidských vztazích, zatímco hračky chlapců 

poukazují na jejich častější volbu oborů technického zaměření.
335

  

V rámci tohoto výzkumu Janošová poloţila ţákům otázku, čím by 

v budoucnu chtěli být. Odpovědi ukázaly, ţe ţáci si vybírali taková povolání, která 

jsou v naší kultuře typicky spojována s jejich pohlavím. Dívky v první třídě 

nejčastěji uváděly povolání učitelky, prodavačky a veterinářky. Chlapci nejčastěji 

chtěli být policistou, sportovcem, prodavačem a automechanikem. Ve třetí třídě 

dívky nejčastěji v budoucnu chtěly vykonávat povolání prodavačky, úřednice, 

kadeřnice a chtěly pracovat u koní. Dívky také volily zaměstnání učitelky, zpěvačky 

a malířky. Chlapci nejčastěji chtěli být sportovci, prodavači, policisty, zedníky a 

opraváři/automechaniky. V páté třídě dívky nejčastěji volily povolání učitelky, 

zdravotní sestry a povolání švadleny a veterinářky. Chlapci v páté třídě nejčastěji 
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chtěli být mechanikem/automechanikem. Chlapci dále uváděli, ţe by v budoucnu 

chtěli pracovat s počítačem a u přepadového komanda, nebo ţe by chtěli být 

truhláři. Výzkum Janošové dále ukázal, ţe dívky v porovnání s chlapci mnohem 

častěji volily povolání uměleckého zaměření, zatímco chlapci sportovní dráhu.
336

 

Výzkum dále poukazuje, ţe dívky volí povolání, která zahrnují komunikaci, péči a 

sociální rozměr,
337

 povolání chlapců fyzickou sílu a moţnost úspěchu a obdivu.
338

 

V této kapitole jsme na výsledcích mezinárodního longitudinálního výzkumu 

ISSP a kvantitativních výzkumů Rodiče 2005 a Proměny 2005 ukázali, ţe za sféru 

výkonu domácích prací a kaţdodenních činností spojenou s péčí o děti jsou 

především zodpovědné ţeny. Na základě výzkumů o uspořádání dělby domácích 

prací v rodině můţeme říci, ţe převládajícím diskursem v české společnosti je, ţe 

výchova a péče o děti a o druhé jsou především doménou ţen, coţ se následně můţe 

odráţet i ve volbě povolání spojenými s těmito oblastmi. Tyto vzorce u dětí mohou 

být upevňovány nejenom pozorováním toho, jak jsou sféra péče, výchovy, 

finančního zajištění a dělby domácích prací rozděleny v jejich rodině, ale také 

domácími pracemi, na kterých děti participují, a s jakými si hrají hračkami. 

V českém prostředí Pavlína Janošová v kvalitativním výzkumu zjistila, ţe si děti 

mladšího školního věku hrají s hračkami, kdy hra spojená s těmito hračkami by 

dívky mohla směřovat do humanitních oborů a chlapce do oborů technických.
339

 

Hračky, s kterými si hrají dívky a chlapci se tak můţou odráţet v jejich následné 

volbě studijní dráhy a povolání.
340
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5. Rodina jako socializační činitel v souvislosti s vertikální segregací 

na trhu práce 

Vertikální genderová segregace je chápána jako niţší finanční ohodnocení ţen 

ve srovnání s muţi v rámci stejné kategorie zaměstnání a nízké zastoupení ţen 

v řídících pozicích.
341

 Z důvodu nedostupnosti dat vypovídajících o počtu muţů a 

ţen v jednotlivých pozicích z hlediska hierarchického rozměru na trhu práce 

v kategorii jednotlivých zaměstnání v České republice, budeme sledovat pozici 

muţů a ţen na trhu práce pomocí indikátoru míra zaměstnanosti, míra 

nezaměstnanosti, částečných pracovních úvazků a mediánu mezd podle hlavních 

tříd KZAM a pohlaví. Tyto ukazatele postavení na trhu práce budeme sledovat 

vzhledem k věkovým skupinám ţen podle počtu narozených dětí, neboť v této 

kapitole především sledujeme, zda se změní pozice muţů a ţen na trhu práce 

v souvislosti s narozením dětí a jejich následnou péčí. Statistické údaje budeme 

doplňovat postoji muţů a ţen v rámci mezinárodního longitudinálního šetření ISSP 

(International Social Survey Programme) a EVS (European Values Study), a to 

vybranými otázkami spojenými s finančním zajištěním rodiny, péčí o děti a postoji 

k práci.  

          

5.1 Zaměstnanost 

Ivo Moţný poukazuje na to, ţe tradiční model muţe jako ţivitele rodiny se 

v české společnosti změnil na situaci, kdy pracují oba partneři a ţena přerušuje svou 

pracovní aktivitu v souvislosti s narozením dítěte.
342

 Dva příjmy v rodině se staly 

nezbytnými v podobě modelu dvoupříjmové rodiny,
343

 neboť podle Čermákové 

rodiny závisející na jednom příjmu by získaly status nízkopříjmové domácnosti.
344
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Na skutečnosti, ţe příjem ţeny pro domácnost se stal nepostradatelným,
345

 

poukazují i míry zaměstnanosti ţen. Podle statistik Českého statistického úřadu o 

míře zaměstnanosti muţů a ţen v letech 2001 aţ 2011 byla průměrná míra 

zaměstnanosti ţen ve věku patnáct let a více 45,89 % a muţů 64,53 %.
346

 

Genderový rozdíl představuje 18,64 procentního bodu, muţi tak vykazují v průměru 

vyšší míry zaměstnanosti neţ ţeny. V tomto textu nás především zajímá vliv 

rodičovství na participaci muţů a ţen na trhu práce, proto se zaměříme na míry 

zaměstnanosti muţů a ţen v jednotlivých kategoriích ve věku patnácti a více let. 

Statistiky o počtu ţivě narozených dětí podle věku ţen v letech 2001 aţ 2011 

ukazují, ţe nejvíce dětí porodí matky ve věkových skupinách 25 aţ 29 let a 

30 aţ 34 let. V letech 2001 aţ 2011 se ţeny ve věkové skupině 25 aţ 29 let 

v průměru na celkovém počtu ţen ve věku 15 aţ 49 let, kterým se narodily děti, 

podílely 38,51 % a ţeny ve věkové skupině 30 aţ 34 let v průměru 30,09 %. Dále se 

ukazuje, ţe zatímco na začátku sledovaného období (v roce 2001) nejpočetnější 

kategorií ţen podle věku, kterým se narodilo dítě, byly ţeny ve věku 25 aţ 29 let, 

tak od roku 2008 dochází k posunu, protoţe se nejvíce narozených dětí rodí ţenám 

ve věkové kategorii 30 aţ 34 let. V roce 2011 se ţeny ve věkové kategorii 25 aţ 29 

let podílely 30,28 % a ve věkové kategorii 30 aţ 34 let 37,04 % na celkovém počtu 

ţen ve věku 15 aţ 49 let, kterým se narodily děti.
347
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Jelikoţ se v této části zaměřujeme na postavení muţů a ţen na trhu práce 

z hlediska jejich pozic podle zaměstnanosti ve vztahu k rodičovství, tak nás budou 

zajímat míry zaměstnanosti především ve věkových skupinách ţen, které se ve 

velké míře podílejí na počtu narozených dětí. Podle průměrných hodnot míry 

zaměstnanosti v letech 2001 aţ 2011 podle věkových skupin se ukazuje, ţe míra 

zaměstnanosti u ţen rostla do věkové skupiny 45 aţ 49 let, zatímco u muţů do 

věkové skupiny 40 aţ 44 let. Na druhou stranu míra zaměstnanosti muţů byla ve 

sledovaném období v kaţdé věkové skupině vyšší neţ míra zaměstnanosti ţen. 

Nejvyšší genderové rozdíly podle pohlaví ve vztahu ke sledovaným věkovým 

skupinám ţen podle počtu ţivě narozených dětí vykazovaly v letech 2001 aţ 2011 

věkové skupiny 25 aţ 29 let (v průměru 27,98 procentního bodu) a 30 aţ 34 let (v 

průměru 30,4 procentního bodu).
348

 Statistiky o mírách zaměstnanosti muţů a ţen 

neuvádějí důvody vyšší zaměstnanosti muţů oproti ţenám, ale statistiky o míře 

zaměstnanosti ţen ve věku 20 aţ 49 let dle věku nejmladšího dítěte v letech 

2002 aţ 2009 ukazují, ţe míra zaměstnanosti ţen, které mají dítě mladší tří let, byla 

v průměru o 52 % niţší neţ míra zaměstnanosti ţen ve věku 20 aţ 49 let. Míra 

zaměstnanosti ţen, jejichţ dítě bylo ve věku 3 aţ 5 let, byla v průměru niţší o 

13,6 procentního bodu v porovnání s mírou zaměstnanosti ţen ve věku 20 aţ 49 let. 

Naopak míra zaměstnanosti ţen, jejichţ nejmladšímu dítěti bylo mezi 6 aţ 14 lety, 

byla v průměru o 16,2 procentního bodu vyšší neţ míra zaměstnanosti všech ţen ve 
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věku 20 aţ 49 let.
349

 Nízká míra zaměstnanosti ţen, jejichţ nejmladší dítě je mladší 

tří let, můţe být vysvětlena vysokou ekonomickou neaktivitou ţen dětí tohoto věku 

v důsledku nástupu na rodičovskou dovolenou. Ukazuje se ale také, ţe některé ţeny 

do zaměstnání nenastoupí ani po dosaţení tří let věku dítěte, ačkoliv jim končí 

rodičovská dovolená. Rodičovství by tak do určité míry mohlo vysvětlovat rozdíly 

v míře zaměstnanosti mezi muţi a ţenami, neboť jak uvádí Bartáková, neplacená 

práce, tedy i péče o děti, je doménou ţen, zatímco participace na trhu práce 

v podobě práce placené je spíše asociována s muţi.
350

 

Podle Lewis je postavení ţen na trhu práce a jejich přijímání do zaměstnání 

ovlivněno nejenom ekonomickými důvody (ţeny mají niţší příjem neţ muţi), ale 

také genderovými stereotypy spojujícími ţeny se sférou péče o domácnost a o 

děti.
351

 Podívejme se, jaké postoje zaujímá česká populace k roli ţeny pečovatelky a 

k roli muţe ţivitele v rámci longitudinálních mezinárodních výzkumů ISSP a EVS. 

Ve výzkumu ISSP respondenti uvádějí, do jaké míry souhlasí s výrokem, ţe muţ 

má vydělávat peníze a ţena se má starat o domácnost a o rodinu.
352

 Míra souhlasu 

nebo nesouhlasu s touto otázkou vykazovala v roce 2002 číslo 2,66,
353

 tzn., ţe se 

nacházela mezi moţnostmi „spíše souhlasím“ a „ani souhlas ani nesouhlas“. S tímto 

tvrzením tak souhlasilo 51 % respondentů. Ve srovnání s rokem 1994 došlo 

k poklesu o jeden procentní bod, kdy s tímto výrokem souhlasilo 52 % 

dotázaných.
354

 Na druhou stranu míra souhlasu s výrokem „Do rodinného rozpočtu 
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by měli přispívat muţ i ţena“ vykazovala v roce 2002 hodnotu 1,60, tzn., ţe s tímto 

tvrzením většina respondentů souhlasila.
355

  

Výzkum EVS také poukazuje na to, ţe jak muţi, tak ţeny v roce 1991, 1999 a 

2008 souhlasili
356

 ve většině případů s výrokem: „Jak manţel, tak i manţelka by 

měli přispívat do společného příjmu domácnosti“. V roce 1991 s tímto tvrzením 

souhlasilo 91 % muţů a 93 % ţen, v roce 1999 90 % muţů a 94 % ţen a v roce 

2008 91 % muţů a 90 % ţen.
357

  Respondenti také ve více jak polovině případů 

vyjádřili souhlasnou odpověď
358

 s výrokem: „Otcové jsou zpravidla pro péči o své 

děti vybaveni stejně dobře jako matky“. Tento výrok byl součástí výzkumu EVS 

v roce 1999 a 2008. V roce 1999 s tímto tvrzením souhlasilo 67 % muţů a 67 % ţen 

a v roce 2008 68 % muţů a 70 % ţen.
359

  

Otázkou tak je, proč ve výzkumu ISSP polovina respondentů souhlasila 

s výrokem, ţe muţ má vydělávat peníze a ţena se má starat o rodinu a o domácnost, 

zatímco ve výzkumu EVS jak muţi, tak ţeny ve více neţ 90 % vyjádřili souhlasnou 

odpověď s tvrzením, ţe do společného příjmu domácnosti mají přispívat oba 

manţelé, a ve více jak 60 % jak muţi, tak ţeny souhlasili s tvrzením, ţe otcové jsou 

pro péči o své děti vybaveni stejně dobře jako matky.
360

 Podle Čermákové 

souhlasná odpověď s tvrzením, ţe do rodinného rozpočtu má přispívat muţ i ţena 

(ve výzkumu ISSP) a nadpoloviční souhlas s výrokem, ţe muţ má vydělávat peníze 

a ţena se starat o domácnost a o rodinu, poukazuje na to, ţe kdyby tento 

patriarchální vzorec byl reálný, tak by ho část populace respektovala.
361

 Více jak 

poloviční souhlas respondentů s tvrzením, ţe muţ má vydělávat peníze a ţena se má 
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starat o rodinu a o domácnost, v letech 1994 a 2002 ve výzkumu ISSP
362

 můţe také 

poukazovat na to, ţe muţ má hlavní odpovědnost za finanční zajištění rodiny, který 

počítá i s příjmem ţeny, ţena má naopak hlavní odpovědnost za péči o domácnost a 

o děti, coţ ale nevylučuje participaci partnera na výkonu domácích prací a na péči o 

děti. Tento předpoklad pak můţe vést k tomu, ţe by to měly být především ţeny, 

kdo by měly harmonizovat pracovní a rodinný ţivot.  

V roce 2008 byla respondentům v rámci výzkumu EVS předloţena otázka: 

„Povaţujete ve své práci za důleţité, aby byla vstřícná vůči rodinnému ţivotu?“. 

Celkově s tímto tvrzením souhlasilo 45 % respondentů, přičemţ ţeny s tímto 

výrokem souhlasily ve více případů neţ muţi (39 % muţů a 51 % ţen).
363

 Ačkoliv 

podle výzkumu EVS je spíše pro ţeny důleţitější, aby byla jejich práce vstřícná 

vůči rodinnému ţivotu, tak výzkum EVS dále ukazuje, ţe práce i rodina jsou jak pro 

muţe, tak pro ţeny důleţité. V roce 2008 povaţovalo práci za velmi důleţitou nebo 

dosti důleţitou 83 % muţů a 82 % ţen (v roce 1991 96 % muţů i ţen, v roce 1999 

94 % muţů a 93 % ţen)
364

 a rodinu za velmi důleţitou nebo dosti důleţitou označilo 

v roce 2008 96 % muţů a 98 % ţen (v roce 1991 97 % muţů a 99 % ţen, v roce 

1999 97 % muţů a 99 % ţen).
365

 Výsledky výzkumu tak poukazují na to, ţe jak 

práce, tak rodina je v ţivotě českých muţů a ţen přibliţně stejně důleţitá, ale přesto 

to jsou ţeny, pro koho je ve srovnání s muţi důleţitější, aby jejich práce byla 

vstřícná vůči rodinnému ţivotu.
366
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5.2 Zaměstnanost ve vztahu k částečným pracovním úvazkům 

Zaměstnání na částečný úvazek je jedním z nástrojů umoţňujícím 

harmonizaci rodinného a pracovního ţivota.
367

 Částečné pracovní úvazky můţou 

být nástrojem umoţňujícím dosaţení vyššího zastoupení ţen na trhu práce, ale na 

druhé straně můţou přinášet i řadu negativních dopadů.
368

 Někteří autoři uvádějí, ţe 

částečné úvazky znamenají niţší hodinovou mzdu a její niţší růst,
369

 neposkytují 

rovné podmínky pro kariérní postup a limitují přístup k dalšímu pracovnímu 

vzdělávání a výhodám plynoucích ze zaměstnání.
370

 Kříţková a Vohlídalová také 

upozorňují, ţe pokud by práce na částečný úvazek byla výhradně určena pro matky 

s malými dětmi, tak se stanou negativním opatřením, neboť se matky s malými 

dětmi stanou sekundární pracovní sílou a muţi nebudou mít příleţitost částečných 

pracovních úvazků vyuţít.
371

 V České republice nejsou částečné pracovní úvazky 

příliš rozšířeny, a to kvůli nízké nabídce částečných pracovních úvazků 

zaměstnavateli, a skutečnosti, ţe rodiny většinou závisejí na dvou plnohodnotných 

příjmech,
372

 a tradici zaměstnání na plný úvazek.
373

 V tomto textu se zaměříme na 

to, zda v České republice částečné úvazky vyuţívají častěji ţeny nebo muţi, a jaké 

jsou důvody práce na částečný úvazek. Za tímto účelem budeme vycházet z údajů 

Českého statistického úřadu o počtu muţů a ţen pracujících na zkrácenou pracovní 

dobu dle věkových skupin a důvodů pro přijetí zaměstnání na zkrácený úvazek a 

z počtu zaměstnaných v národním hospodářství na částečný úvazek. Údaje o počtu 

muţů a ţen pracujících v národním hospodářství na částečné úvazky ukazují, ţe 

ţeny v letech 2001 aţ 2011 představovaly v průměru na celkovém počtu 
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zaměstnanců, kteří mají zaměstnání na částečný úvazek 73,77 % a muţi 26,23 %.
374

 

Práce na částečný úvazek ale není v České republice příliš rozšířena. Mezinárodní 

srovnání podílu zaměstnaných na částečný úvazek udává, ţe v roce 2011 pracovalo 

na částečný úvazek 8,5 % ţen a 1,8 % muţů.
375

 Výběrové šetření pracovních sil se 

také zabývá důvody přijetí zaměstnání na zkrácený úvazek. V roce 2010 muţi 

z nabízených důvodů (absolvuje profesní či školní vzdělávání, ze zdravotních 

důvodů, nemůţe najít vhodnou práci na plnou pracovní dobu, pečuje o děti nebo 

postiţenou osobu) jako nejčastější příčinu uváděli zdravotní důvody (ve 23,4 %). 

Tento důvod byl nejčastější příčinou práce na částečný úvazek u muţů ve věkových 

skupinách 30 aţ 44 let, 45 aţ 59 let a 60 a více let. Ve věkových skupinách 

15 aţ 24 let a 25 aţ 29 let nejčastějším důvodem muţů bylo absolvování profesního 

nebo školního vzdělávání (zároveň to byl druhý nejčastější důvod, který muţi 

uváděli jako důvod pro práci na zkrácený úvazek). Péči o děti nebo postiţenou 

osobu muţi uváděli v jednom procentu případů. Naopak u ţen byla péče o děti nebo 

postiţenou osobu hlavním důvodem práce na zkrácený úvazek (ve 23,7 %), a to 

především ve věkových skupinách 25 aţ 29 let a 30 aţ 44 let.
376

 

Statistiky o počtu zaměstnaných na zkrácený úvazek a důvody pro přijetí 

takové práce ukazují, ţe ţeny častěji neţ muţi volí tento druh pracovního úvazku 

kvůli péči o dítě nebo postiţenou osobu, zatímco muţi pracují na zkrácený pracovní 
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úvazek především ze zdravotních důvodů. Počty o muţích a ţenách pracujících na 

částečné úvazky tak do jisté míry odráţejí genderový stereotyp spojující ţeny s péčí 

a děti a o druhé a muţe s rolí ţivitele rodiny. 

5.3 Nezaměstnanost 

V tomto textu nás bude zajímat, zda se liší míry nezaměstnanosti muţů a ţen 

ve vztahu k věkovým kategoriím, v nichţ ţeny v České republice mají nejčastěji 

děti v předškolním věku. Dále bude pozornost věnována ekonomické neaktivitě 

muţů a ţen, a to důvodům jejich neúčasti na trhu práce, hlavní pozornost bude 

zaměřena na souvislost mezi ekonomickou neaktivitou a péčí o děti. Za tímto 

účelem budeme vycházet z dat Českého statistického úřadu o míře nezaměstnanosti 

podle věkových skupin a o počtu muţů a ţen udávajících důvody ekonomické 

neaktivity. Nejprve ale musíme vymezit základní pojmy. Nezaměstnaní jsou řazeni 

do ekonomicky aktivního obyvatelstva, jedná se o osoby starší patnácti let, které 

byly ve sledovaném období nezaměstnané, ale práci aktivně hledaly a byly 

připraveny k nástupu do placeného zaměstnání nejpozději do čtrnácti dnů. 

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo jsou nezaměstnané osoby, které nesplňují 

podmínky pro kategorii nezaměstnaných. Do skupiny ekonomicky neaktivního 

obyvatelstva jsou řazeny i osoby na rodičovské dovolené.
377

 

V letech 2001 aţ 2011 ţeny vykazovaly vyšší míry nezaměstnanosti neţ 

muţi, ale genderový rozdíl v mírách nezaměstnanosti muţů a ţen měl spíše 

tendenci se sniţovat. Na začátku sledovaného období (v roce 2001) představoval 

3,2 procentního bodu a v roce 2011 činil 2,1 procentního bodu. V roce 2011 

nejniţší rozdíl v mírách nezaměstnanosti pozorujeme ve věkové skupině 

20 aţ 24 let, v tomto roce ţeny v této věkové skupině vykazovaly niţší míru 

nezaměstnanosti neţ muţi (o 0,6 %). V roce 2011 pozorujeme, ţe aţ do věkové 

kategorie 35 aţ 39 let se rozdíl v míře nezaměstnanosti mezi muţi a ţenami ve 

srovnání s ostatními věkovými kategoriemi zvyšoval nebo byl shodný s předchozí 

věkovou skupinou.
378

 Statistiky o počtech ţivě narozených dětí ukazují v letech 

                                                           
377

 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle VŠPS – roční průměry 2011 [online]. Praha: Český 
statistický úřad, 2012. Aktualizováno 13. 5. 2012 [citováno 2013-02-21]. Dostupné z URL 
<http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/3115-12>. II. Metodické vysvětlivky 
378

 Zaostřeno na ženy a muže 2005 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2006. Aktualizováno 
5. 2. 2009 *citováno 2013-02-21+. Dostupné z URL 



106 

 

2001 aţ 2011, ţe se děti nejčastěji rodily ţenám ve věku 25 aţ 34 let.
379

 Vyšší míry 

nezaměstnanosti ve srovnání s muţi pak můţou být dány nejistotou ţenské pracovní 

síly v souvislosti s jejich mateřskou rolí.
380

 Ačkoliv je v české společnosti příjem 

muţe i ţeny do rodinného rozpočtu ve většině případů nezbytný, muţ je tradičně 

spojován s hlavní odpovědností za finanční přispívání do rodinného rozpočtu a ţena 

s odpovědností za péči o domácnost a o děti.
381

 Mají muţi větší právo na placenou 

práci neţ ţeny? V rámci longitudinálního výzkumu EVS (European Values Study) 

byli respondenti dotazováni, zda souhlasí s tvrzením, ţe kdyţ je nedostatek 

pracovních příleţitostí, muţi mají na práci větší právo neţ ţeny. Zatímco v roce 

1991 s tímto tvrzením souhlasilo 49 % muţů a 52 % ţen, tak v roce 1999 s tímto 

tvrzením souhlasilo uţ jen 17 % muţů a 20 % ţen. V roce 2008 došlo k nárůstu 

souhlasných odpovědí v porovnání s rokem 1999. V případě muţů to bylo o 17 % 

(34 % muţů s tímto výrokem souhlasilo) a u ţen o 2 % (22 % ţen vyjádřilo s tímto 

tvrzením souhlas). I kdyţ ve srovnání s rokem 1991 došlo jak u ţen, tak u muţů 

k výraznému poklesu souhlasných odpovědí s tvrzením, ţe muţi mají na práci 

v případě nedostatku pracovních příleţitostí větší právo neţ ţeny, tak v roce 2008 

pozorujeme, ţe muţi se začali tomuto tvrzení ve srovnání s rokem 1999 více 

přiklánět. Muţi a ţeny ale s tímto tvrzením v roce 1999 a 2008 ve více jak 50 % 
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případů nesouhlasili a nepřiznávají tak muţům větší právo na placené 

zaměstnání.
382

  

Na závěr této části se zaměříme na to, co je nejčastějším důvodem 

ekonomické neaktivity na trhu práce podle pohlaví. Muţi i ţeny jsou ve většině 

případů ekonomicky neaktivní z toho důvodu, ţe se jedná o starobní nebo invalidní 

důchodce. Ve sledovaném období v letech 2001 aţ 2011 tento důvod v případě ţen 

starších patnácti let představoval v průměru 61,82 % a u muţů 62,69 % případů. 

Druhým nejčastějším důvodem ekonomické neaktivity ţen ve sledovaném období 

byla péče o rodinu a to, ţe jsou ţenami v domácnosti. Tento důvod v průměru 

představoval 14,78 %. Naopak u muţů péče o rodinu a to, ţe jsou v domácnosti, 

byla v průměru příčinou ekonomické neaktivity v 0,28 % případů. Statistiky o 

důvodech ekonomické neaktivity tak poukazují na to, ţe ve většině případů 

opouštějí trh práce z důvodu péče o rodinu ţeny. U muţů tento důvod nevysvětloval 

ve sledovaném období ani půl procenta příčin ekonomické neaktivity muţů.
383

 To 

můţe být dáno i podobou genderového kontraktu, který spojuje ţeny se 

zodpovědností za péči o děti a o domácnost a muţe s rolí ţivitele rodiny.
384
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5.4 Kategorie zaměstnání zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci a platový 

rozdíl ve vztahu k roli živitele rodiny a k roli pečovatelky o rodinu a 

domácnost 

Vertikální genderová segregace znamená niţší zastoupení ţen ve vedoucích 

pozicích a rozdílné platové podmínky muţů a ţen ve stejné profesi.
385

 V tomto textu 

se zaměříme na genderovou platovou mezeru (gender pay gap) v letech 2001 aţ 

2010. V roce 2010 se podrobněji věnujeme hodnotě gender pay gap podle hlavních 

tříd klasifikace zaměstnání KZAM na základě údajů o mediánu mezd muţů a ţen ve 

Struktuře mezd zaměstnanců v roce 2010. Podrobněji se budeme věnovat kategorii 

zaměstnání zahrnující vedoucí a řídící pracovníky ve vztahu k péči o rodinu a o 

domácnost. 

Genderová platová mezera v letech 2001 aţ 2010 v průměru představovala 

19,1 % a ve sledovaném období nedocházelo k výrazným změnám této hodnoty.
386

 

Podívejme se podrobněji na tři kategorie zaměstnání KZAM, které vykazovaly 

nejvyšší mediány mezd v roce 2010 ve vztahu k zastoupení pracujících ţen a muţů 

v těchto kategoriích. Třemi kategoriemi zaměstnání s nejvyšším mediánem mezd 

byly kategorie zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci (medián mezd představoval 

39 049 Kč), vědečtí a odborní duševní pracovníci (medián mezd představoval 

29 720 Kč) a techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci (medián mezd 

představoval 26 149 Kč). Muţi nejčastěji pracovali v kategoriích řemeslníci, 

kvalifikovaní výrobci a zpracovatelé a v kategorii obsluha strojů a zařízení. Medián 

mezd těchto kategorií vykazoval pátý a šestý nejvyšší medián mezd z deseti 

kategorií zaměstnání KZAM. Třetí a čtvrtou nejčastější kategorií zaměstnání muţů 
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byla kategorie techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci, jejichţ medián mezd 

byl třetím a druhým nejvyšším mediánem mezd z deseti kategorií zaměstnání 

KZAM. Ţeny nejčastěji pracovaly v kategoriích techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí 

pracovníci a v kategorii vědečtí a odborní duševní pracovníci. Mediány mezd těchto 

kategorií vykazovaly třetí a druhý nejvyšší medián mezd z deseti kategorií. Třetí a 

čtvrtou nejčastější kategorií zaměstnání, v níţ ţeny nejčastěji pracovaly, byly 

kategorie niţší administrativní pracovníci a provozní pracovníci ve sluţbách a 

obchodě, jejichţ mediány mezd představovaly sedmé a deváté nejvyšší mediány 

mezd z deseti kategorií zaměstnání. Ačkoliv první dvě nejčastější kategorie 

zaměstnání ţen vykazovaly vyšší mediány mezd neţ první dvě nejčastější kategorie 

zaměstnání muţů, tak se ukazuje, ţe genderová platová mezera těchto kategorií byla 

vyšší neţ průměrná genderová platová mezera všech hlavních kategorií zaměstnání 

KZAM v roce 2010. Kategorie zaměstnání techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí 

pracovníci vykazovala genderovou platovou mezeru 21,37 % a kategorie 

zaměstnání vědečtí a odborní duševní pracovníci vykazovala genderovou platovou 

mezeru 26,54 %.
387

  

Podle Struktury mezd zaměstnanců v roce 2010 nejvyšší medián mezd 

vykazovala kategorie zaměstnání zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci, v níţ 

genderová platová mezera představovala 30,24 % (průměrná genderová platová 

mezera pro tento rok byla 18,72 %).
388

  

Marta Vohlídalová dospěla ke zjištění na základě výzkumu Proměny 2005, ţe 

rozdělení domácích prací je závislé na vzdělání, věku, počtu dětí, ekonomické 

aktivitě partnerů a také na časové a stresové náročnosti zaměstnání. Výsledky 

tohoto výzkumu ukázaly, ţe ve většině partnerství převládá tradiční model, v němţ 

všechny nebo většinu domácích prací zajišťuje ţena (62,8 % partnerství). 

V moderním partnerství, v němţ je dělba domácích prací mezi partnery rovnocenná, 
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ţilo 32,3 % respondentů. Obrácené uspořádání, v němţ všechny nebo většinu prací 

má na starost muţ, představovalo 4,9 % partnerství. Partnerství s tradiční dělbou 

domácích prací se vyznačovala tím, ţe partneři měli dvě aţ tři děti a muţi pracovali 

v nadprůměrně a stresově náročných zaměstnáních. Tradiční uspořádání vykazovali 

především muţi pracující v kategorii vedoucí a řídící pracovníci, řemeslníci, a ti, 

kteří obsluhují stroje. Moderní partnerství byla charakteristická vyšším zastoupením 

bezdětných párů a niţším podílem rodin se třemi a více dětmi. V tomto partnerském 

uspořádání je vyšší zastoupení ţen s vyšším vzděláním a ţen pracujících jako 

vedoucí a řídící pracovnice. Pro partnerství s obráceným modelem tradičních 

genderových rolí je typické, ţe v nich ţijí především páry, v nichţ je ekonomicky 

aktivní pouze ţena, nebo v nichţ ţeny vykonávají nadprůměrně časová a stresová 

zaměstnání. Vohlídalová dospěla k závěru, ţe tradiční rozdělení domácích prací 

mezi partnery je v rodinách, v nichţ je mimo jiné vyšší zastoupení muţů, jejichţ 

zaměstnání je nadprůměrně vytěţuje a kteří zastávají vysoké pozice. Pokud 

v takových zaměstnáních pracují ţeny, pak nejčastěji ţijí v moderních a tzv. 

dvoukariérových partnerství, v nichţ oba partneři participují na domácích pracích. 

Ţeny ţijící v partnerstvích s obráceným modelem se na domácích pracích příliš 

nepodílí, neboť jsou většinou jediným ţivitelem rodiny. Dělba domácích prací 

z hlediska péče o rodinu a domácnost je tak závislá i na tom, jak časově a stresově 

náročné zaměstnání partneři zastávají. Vohlídalová ale poukazuje na to, ţe ţenám, 

které pracují v řídících pozicích, pomáhají s výkonem domácích prací jejich 

partneři, ale v případě muţů manaţerů jejich partnerky výhradně pečují o 

domácnost, čímţ se liší od ţen manaţerek, které na domácích pracích participují 

rovným dílem se svým partnerem.
389

  

Alena Kříţková se ve své studii o ţenách v manaţerských pozicích zaměřila 

také na strategie ţen z hlediska harmonizace kariéry a rodinného ţivota. V instituci, 

s jejímiţ zaměstnanci Kříţková prováděla rozhovory, ţeny s dětmi mohly vyuţít 

práci na částečný úvazek, nebo se mohly rozhodnout pracovat na menším počtu 

projektů, nebo mít delší dovolenou. Takovéto podmínky pak vedou k niţšímu platu, 

menším šancím na kariérní postup a k poklesu statusu, neboť tyto formy flexibility 
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odporují výkonu profese na řídících pozicích, které vyţadují nepřerušování kariéry, 

co nejvyšší počet odpracovaných hodin a získávání kontaktů, které by jedinci 

pomohly k postupu na vyšší pozice.
390

 Péče o děti, která je především povaţována 

za doménu ţen, tak do jisté míry můţe vysvětlovat, proč ţeny mají niţší mediány 

mezd neţ muţi, neboť jak ukázala Kříţková, ţeny se můţou snaţit volit takové 

strategie harmonizace práce a rodiny, které povedou k jejich niţšímu platovému 

ohodnocení a zpomalení nebo znemoţnění jejich postupu na vyšší pozice.
391

 

 

                                                           
390

 Křížková, Alena. Kariérní vzorce žen v managementu. Strategie žen v rámci genderového režimu 
organizace. Sociologický časopis, 2003, roč. 39, č. 4, s. 458-459  
391

 Křížková, Alena. Kariérní vzorce žen v managementu. Strategie žen v rámci genderového režimu 
organizace. Sociologický časopis, 2003, roč. 39, č. 4, s. 458-459 



112 

 

6. Škola ve vztahu k pojetí kariéry jako lineárního, 

nepřerušovaného postupu 

Rodina není jediným prostředím, v němţ se jedinec seznamuje s rolí muţe a 

ţeny v určité společnosti a kultuře. Socializace je celoţivotním procesem a 

uskutečňuje se v různých sociálních prostředích, tedy i ve škole.
392

 Ve školním 

prostředí k genderové socializaci dochází na základě formálního a neformálního 

kurikula. Do formálního kurikula se řadí učivo a učebnice a neformální kurikulum 

zahrnuje počet vyučujících podle pohlaví, frekvenci a obsah interakce mezi 

studujícími a vyučujícími a organizaci školních činností.
393

 V této práci se 

zaměřujeme na genderovou socializaci v prostředí školy na úrovni neformálního 

kurikula z hlediska zastoupení vyučujících na jednotlivých stupních škol a 

v řídících pozicích a na počty studentů a studentek v jednotlivých oborech 

vzdělávání a na jednotlivých stupních škol. 

Na základě počtu učitelů a učitelek, kteří přerušují svoji pracovní dráhu 

z důvodu celodenní péče o dítě do věku tří let, jsme chtěli zjistit, jakou genderovou 

představu vytvářejí učitelé a učitelky svým jednáním v době, kdy dítě vyţaduje 

celodenní péči dospělé osoby, a to ve vztahu k genderovým rolím ţeny jako 

primární pečovatelky o rodinu a domácnost a muţe jako hlavního ţivitele rodiny, 

který na rozdíl od ţeny většinou nepřerušuje svoji pracovní dráhu z důvodu 

celodenní péče o dítě do tří let. Takové statistické údaje se ale nevedou. Můţeme 

ale předpokládat, ţe učitelské povolání ve srovnání s jinými zaměstnáními nebude 

představovat výjimku v ustáleném českém modelu dvoupříjmové rodiny, v němţ 

ţena přerušuje svoji pracovní dráhu z důvodu odchodu na rodičovskou 

dovolenou.
394

 Muţi v České republice ve většině případů moţnosti přerušení 

pracovní dráhy z důvodu odchodu na rodičovskou dovolenou nevyuţívají, a to i 

přesto, ţe byl institut rodičovské dovolené zaveden v České republice v roce 
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2001,
395

 coţ napomohlo k zrovnoprávnění muţů a ţen jak v oblasti soukromé, tak 

veřejné.
396

 Ačkoliv si uvědomujeme, ţe počet příjemců rodičovského příspěvku 

podle pohlaví není přesným vyjádřením toho, kolik muţů a ţen je na rodičovské 

dovolené, protoţe rodič, který ho pobírá, nemusí o dítě ve skutečnosti pečovat a ne 

všichni rodiče tento příspěvek dostávají,
397

 tak poukazujeme na počet osob 

pečujících doma o malé děti na základě statistik o průměrném měsíčním počtu 

příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví, které ukazují, ţe ho ve většině 

případů pobírají ţeny. Průměrný měsíční počet muţů čerpajících rodičovský 

příspěvek v letech 2001 aţ 2011 v průměru představoval 1,35 % případů.
398

 

Nepředpokládáme tedy, ţe by učitelské povolání produkovalo odlišné vzory od 

běţného modelu v české společnosti, kdy ve většině případů ţena opouští trh práce 

z důvodu nástupu na rodičovskou dovolenou.
399

  

Za účelem ověření této hypotézy bychom ale museli mít k dispozici údaje o 

počtu učitelů a učitelek, kteří přerušují svoji pracovní dráhu kvůli odchodu na 

rodičovskou dovolenou. Předpoklad, ţe i v učitelském povolání to budou spíše ţeny 

neţ muţi, kdo budou odcházet na rodičovskou dovolenou, opíráme i o vnímání 

tohoto zaměstnání jako vhodného pro ţeny z důvodu příznivých podmínek pro 

harmonizaci tohoto zaměstnání s rodinným ţivotem kvůli moţnosti časové 

flexibility.
400

 To potvrdil i kvalitativní výzkum realizovaný na Slovensku, který byl 

zaměřen na hierarchické rozměry genderové dělby práce v rámci projektu 

ruzovyamodrysvet.sk (Rodová senzibilizácia vo vzdelávacom procese na 

základných a stredných školách ako príprava budúcej desegregácie povolaní) 

probíhajícím v letech 2005 aţ 2008. Kvalitativní výzkum byl proveden na základě 
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skupinových rozhovorů. Jednalo se o pět skupin, čtyři z nich tvořily učitelky 

základních škol a jednu učitelé základních škol. Součástí výzkumu bylo třicet šest 

učitelek a osm učitelů základních škol. Jedním z tematických okruhů tohoto 

výzkumu byl i způsob náplně mimopracovního času učitelů a učitelek.
401

 Účastnice 

rozhovorů spatřovaly přednost učitelského povolání ve větší časové flexibilitě, která 

jim dovolovala, aby se mohly více věnovat svým dětem, kdyţ byly malé. Z tohoto 

hlediska pozitivně vnímaly i období prázdnin, neboť na rozdíl od rodičů působících 

v jiných zaměstnáních se dětem mohly věnovat po celou dobu prázdnin. Lepší 

podmínky harmonizace rodinného a soukromého ţivota spatřovali i muţi učitelé, 

nikoliv však pro sebe, ale pro učitelky. Muţi spíše vyuţívali větší časovou 

flexibilitu pro výkon dalšího zaměstnání a nikoliv pro jejich větší participaci v péči 

o dítě a na domácích pracích. To, ţe učitelky odcházely dříve ze zaměstnání, ale 

neznamenalo, ţe by měly více volného času, protoţe se odloţeným pracovním 

činnostem věnovaly v noci, kdyţ jejich děti spaly. Výzkum poukázal na to, ţe 

ačkoliv v rodinách dotazovaných učitelů a učitelek se vyskytovaly různorodé 

způsoby dělby domácích prací, tak ve většině případů se objevovalo uspořádání, 

kdy většinu domácích prací vykonávala ţena, a to především v období, kdy v rodině 

byly malé děti.
402

 

Pokud jsou ţáci ve školách vystaveni tradičnímu modelu, kdy jsou to 

především ţeny, kdo přerušují svoji pracovní dráhu z důvodu rodičovské dovolené, 

pak je i v prostředí školy reprodukována představa, ţe jsou to primárně ţeny, kdo 

jsou zodpovědné za péči o děti a domácnost. Tento stereotyp navíc můţe posilovat i 

skutečnost, ţe v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách 

mezi vyučujícími převaţují ţeny. Feminizace učitelství tak zejména na niţších 

stupních vzdělávacího systému (mateřské a základní školy) můţe upevňovat 

představu, ţe výchova je především oblastí ţen, neboť niţší stupně vzdělávacího 

systému jsou asociovány zejména s výchovou.
403

 Vnímání učitelské profese jako 
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povolání umoţňujícího sladění rodinného a pracovního ţivota,
404

 můţe být chápáno 

jako metasdělení
405

, ţe ţeny jako primární pečovatelky o rodinu a domácnost by 

měly přerušovat svou pracovní dráhu z důvodu rodičovské dovolené ve srovnání 

s muţi, kteří jsou spojováni s rolí ţivitele rodiny
406

, a proto se od nich očekává, ţe 

svou pracovní dráhu kvůli rodičovské dovolené přerušovat nebudou.  

Z důvodu chybějících statistik o počtu učitelů a učitelek, kteří přerušují svoji 

pracovní dráhu celodenní péčí o děti do tří let, se v této kapitole zaměříme na to, 

zda vzdělávací politika na úrovni rámcových vzdělávacích programů pro základní 

vzdělávání a gymnázia reprodukuje tradiční genderové stereotypy spojující ţenu 

s primární rolí pečovatelky o rodinu a domácnost a muţe s rolí ţivitele rodiny. 

Zaměříme se především na vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a 

společnost, neboť učivo o rodině je především náplní těchto vzdělávacích oblastí, 

ačkoliv se ţáci s rolemi ţen a muţů v rodině setkávají i v rámci jiných vyučovacích 

předmětů, neboť dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a 

gymnázia se rodina objevuje i jako součást dalších vzdělávacích oblastí, a to ve 

vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (jako součást vzdělávacího oboru 

Cizí jazyk)
407

, Člověk a zdraví (v rámci vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, 

který rozšiřuje a prohlubuje poznatky o rodině a jako jeden z očekávaných výstupů 

uvádí, ţe ţák vysvětlí role členů komunity, tedy i rodiny)
408

 a ve vzdělávacím oboru 

Další cizí jazyk. Téma rodina je i součástí průřezových témat Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní a Mediální výchova. 

Odpověď na otázku, zda vzdělávání na úrovni rámcových vzdělávacích programů 

pro základní vzdělávání a gymnázia reprodukuje tradiční genderové stereotypy 

                                                           
404

 Václavíková-Helšusová, Lenka. Kapitola 6: Učitelské sbory z genderové perspektivy. In 
Smetáčková, Irena. Příručka pro genderově citlivé vedení škol. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 
2007, s. 38 
405

 Tento pojem používá Sandra Bem: Bem, Sandra Lipsitz. The Lenses of Gender: Transforming the 
Debate on Sexual Inequality. New Haven: Yale University Press, 1993, především s. 138-142 
406

 Václavíková-Helšusová, Lenka. Kapitola 6: Učitelské sbory z genderové perspektivy. In 
Smetáčková, Irena. Příručka pro genderově citlivé vedení škol. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 
2007, s. 38 
407

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) 
[online]. Praha: VÚP, 2007, s. 27, 28. [citováno 2013-04-26]. Dostupné z URL 
<http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/prehled-uprav-rvp-zv>. 
408

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) 
[online]. Praha: VÚP, 2007, s. 72. *citováno 2013-04-26]. Dostupné z URL 
<http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/prehled-uprav-rvp-zv>. 



116 

 

spojující ţeny s primární odpovědností za péči o rodinu a domácnost a muţe s rolí 

hlavního ţivitele rodiny, budeme posuzovat na základě charakteristiky a cílového 

zaměření vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (a to 

vzdělávacího oboru Výchova k občanství) v případě rámcově vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání a charakteristiky a cílového zaměření vzdělávací 

oblasti Člověk a společnost (a to konkrétně vzdělávacího oboru Občanský a 

společenskovědní základ) v rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia, 

popřípadě na základě očekávaných výstupů vzdělávacích oborů Člověk a jeho svět, 

Výchova k občanství a Občanský a společenskovědní základ.  To znamená, ţe 

z hlediska genderové socializace ve škole se budeme věnovat formálnímu kurikulu. 

Podle charakteristiky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je ţák mimo jiné 

uváděn do vzdělávacího obsahu rodiny, učí se základním vztahům ve společnosti a 

porozumění současnému způsobu ţivota.
409

 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 

zahrnuje jediný vzdělávací obor Člověk a jeho svět, který se realizuje na prvním 

stupni základního vzdělávání a který se dále rozděluje do pěti tematických 

okruhů.
410

 Tematický okruh Místo, kde ţijeme má ţáky vést k pochopení organizace 

ţivota v rodině, tematický okruh Lidé kolem nás by ţáky měl vést k pochopení 

významu rovného postavení muţů a ţen.
411

 Dle očekávaných výstupů by se ţáci 

měli naučit rozlišovat role rodinných příslušníků v rámci tematického okruhu Lidé 

kolem nás.
412

 Rámcový vzdělávací program ale nevymezuje náplň těchto rolí. Za 

účelem zjištění toho, zda v samotném průběhu výuky jsou reprodukovány tradiční 

genderové stereotypy spojující ţenu s primární odpovědností za péči o rodinu a 

domácnost a muţe s rolí ţivitele rodiny ve vztahu k definici kariéry jako lineárního, 
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nepřerušovaného postupu zaloţeného na kumulaci kontaktů a zkušeností,
413

 

bychom přímo museli být účastni procesu vyučování, abychom posoudili, co je 

ţákům a ţákyním v samotném průběhu vyučování předáváno a zda jsou vedeni 

k tomu, aby rozpoznali stereotypní představy spojené s rolemi muţů a ţen v rodině 

a byli vedeni k toleranci netradičního uspořádání rolí v rodině. Dle charakteristiky 

vzdělávací oblasti Člověk a společnost v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání by tato vzdělávací oblast mimo jiné měla vést k poznání 

sociálních aspektů ţivota lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a v souvislosti a 

k výchově k rovnosti muţů a ţen. Cílovým zaměřením oblasti Člověk a společnost 

je vedení ţáků k rozpoznávání stereotypního nahlíţení na postavení muţe a ţeny 

v rodině, v zaměstnání a v politickém ţivotě a zároveň by se ţáci měli naučit vnímat 

předsudky souvisejícími s rolí ţen ve společnosti.
414

 Součástí vzdělávací oblasti 

Člověk a společnost je vzdělávací obor Výchova k občanství, který mimo jiné vede 

ţáky k orientaci v sociální realitě a jejich začleňování do společenských vztahů a 

seznamuje je se vztahy v rodině.
415

 Očekávaným výstupem vzdělávacího obsahu 

Člověk ve společnosti je, ţe ţák bude respektovat odlišné názory, způsoby chování 

a myšlení lidí,
416

 měl by být tedy veden i k respektování a k toleranci netradiční 

náplně rolí muţe a ţeny v rodinném ţivotě ve vztahu k péči o domácnost a o děti a 

roli hlavního ţivitele rodiny. Na společenskovědní poznatky získané v průběhu 

základního vzdělávání navazuje vzdělávací oblast Člověk a společnost 

v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia, která má mimo jiné směřovat 

studenty ke kritické reflexi společenské situace. Z hlediska cílového zaměření tato 

vzdělávací oblast mimo jiné usiluje o dosaţení klíčových kompetencí i 

prostřednictvím vedení studentů k orientaci ve společenských jevech a vnímání 
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předsudků v sociální percepci druhých lidí a rozpoznávání negativních stereotypů 

při posuzování role ţeny a muţe ve společnosti.
417

 

Rámcové vzdělávací programy jsou závazné při vytváření školních 

vzdělávacích programů,
418

 podle nichţ se realizuje vzdělávání na jednotlivých 

typech škol.
419

 Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání a gymnázia 

v cílovém zaměření vzdělávací oblasti Člověk a společnost zahrnují i vedení ţáků 

k rozpoznávání negativních stereotypů spojovaných s nahlíţením na role muţů a 

ţen ve společnosti,
420

 v rodině, zaměstnání i v politickém ţivotě a vnímání 

předsudků o postavení ţeny ve společnosti.
421

 Rámcové vzdělávací programy 

v cílových zaměřeních vzdělávacích oblastí, které vedou k dosaţení klíčových 

kompetencí, cíle vymezují obecně, ale jak jsme ukázali, kladou si za cíl zvědomovat 

stereotypní představy o rolích muţů a ţen v rodině a ve společnosti a respektování 

odlišných způsobů myšlení, tedy i netradiční náplně rolí muţe a ţeny v rodině. 

Za účelem zjištění, zda výuka skutečně vede ţáky ke zvědomování stereotypů 

spojujících ţenu s primární odpovědností za péči o domácnost a o rodinu a muţe 

s odpovědností za hlavní finanční zajištění rodiny a ke zvaţování důsledků těchto 

stereotypů v ţivotě muţů a ţen, bychom museli pozorovat samotný vyučovací 

proces a zhodnotit práci s učebnicemi a učebními materiály pouţívanými při výuce. 

To v této práci nečiníme, neboť se v práci zaměřujeme na neformální kurikulum 

z hlediska makroúrovní, tzn. na počet vyučujících podle pohlaví na jednotlivých 

stupních vzdělávacího systému a v řídících funkcích zástupce a ředitele školy, a na 

podíl studujících z hlediska pohlaví ve vzdělávacích oborech podle KKOV v rámci 

středního vzdělávání, vyššího odborného vzdělávání a podle skupin studijních 

programů na vysokých školách, dále pozornost věnujeme počtu studujících podle 

pohlaví na jednotlivých stupních škol. 
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7. Vzdělávání z hlediska horizontální segregace 

Předmětem této kapitoly je otázka, zda se v českém vzdělávacím systému na 

úrovni středoškolského, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání 

nacházejí segregované obory, tzn. obory, v nichţ mezi studujícími převaţují muţi 

nebo ţeny, a integrované obory, v nichţ je podíl studujících muţů a ţen poměrně 

vyrovnaný.
422

 Pro tyto účely stejně jako v kapitole pojednávající o genderové 

segregaci na trhu práce za segregované obory budeme označovat ty, v nichţ je 

zastoupeno více jak 60 % muţů, nebo ţen. Za integrované obory budeme povaţovat 

ty, v nichţ je zastoupení obou pohlaví v rozmezí 40 % aţ 60 %.
423

 Budeme 

vycházet ze Statistických ročenek školství z části výkonové ukazatele pro střední 

vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a vysoké školství. V případě středního 

vzdělávání budeme pracovat s tabulkami poskytující data o počtu přijatých do 

prvních ročníků do jednotlivých skupin oborů KKOV (Klasifikace kmenových 

oborů vzdělávání). Při posuzování míry genderové segregace v případě skupiny 

oborů vzdělávání na vyšších odborných školách budeme pracovat s počtem studentů 

v jednotlivých oborech vzdělání v denních i ostatních formách studia. U vysokých 

škol budeme vycházet z údajů o počtu studentů a absolventů vysokých škol podle 

skupiny studijních programů. 

 

7.1 Integrované a segregované skupiny oborů ve středoškolském vzdělávání 

V tomto textu se podíváme na strukturu středního vzdělávání podle skupiny 

oborů podle KKOV (Klasifikace kmenových oborů vzdělávání) v období školních 

roků 2002/2003 aţ 2010/2011. Budeme vycházet z počtu přijatých studentů do 

prvního ročníku podle Statistických ročenek školství vydávaných Ústavem pro 

informace ve vzdělávání. Na základě počtu přijatých do prvních ročníků se 
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zaměříme na to, které skupiny oborů podle KKOV jsou integrované a které jsou 

segregované, tzn., ţe v nich převaţují mezi studenty muţi nebo ţeny. 

Výpočty ukázaly, ţe se struktura středního vzdělávání podle pohlaví 

v průběhu sledovaného období výrazně neměnila. Ve školním roce 2002/2003 

skupiny oborů podle KKOV, které jsme vymezili jako integrované, tzn., ţe jsou 

zastoupeny 40% aţ 60% podílem studujících muţů a ţen,
424

 zahrnovaly obory 

Ekologie a ochrana ţivotního prostředí; Polygrafie, zpracování papíru, filmu a 

fotografie; Obecně odborná příprava; Gastronomie, hotelnictví a turismus. Do 

kategorie integrovaných oborů se ve školním roce 2004/2005 zařadily i obory 

Koţedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů; Technická chemie a chemie 

silikátů a Zemědělství a lesnictví, které se ve školním roce 2002/2003 blíţily hranici 

šedesátiprocentnímu, respektive čtyřicetiprocentnímu zastoupení obou pohlaví. 

Přijaté studentky se na oboru Koţedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů ve 

školním roce 2002/2003 podílely 67,37 %, na oboru Technická chemie a chemie 

silikátů 63,85 % a na oboru Zemědělství a lesnictví 39,06 %. Ve školním roce 

2003/2004 přijaté studentky tvořily na oboru Koţedělná a obuvnická výroba a 

zpracování plastů 61,72 %, na oboru Technická chemie a chemie silikátů 60,27 % a 

na oboru Zemědělství a lesnictví 39,83 %. Ve školních rocích 2005/2006 aţ 

2008/2009 se mezi integrované obory vzdělání řadily obory Technická chemie a 

chemie silikátů (ve školním roce 2005/2006 tento obor podle námi pouţívaného 

členění patřil mezi segregované obory, v němţ přijaté uchazečky tvořily 64,63 %); 

Doprava a spoje (kromě školních roků 2005/2006, kdy přijaté dívky představovaly 

61,18 % ze všech přijatých do této skupiny oborů KKOV, a ve školním roce 

2006/2007, kdy přijaté studentky představovaly 60,61 % přijatých do této skupiny 

oborů); Koţedělná a obuvnická výroba a výroba plastů (s výjimkou školního roku 

2005/2006, v němţ počet přijatých studentek do této skupiny oborů představoval 

60,18 %); Ekologie a ochrana ţivotního prostředí; Obecně odborná příprava; 

Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie; Gastronomie, hotelnictví a 

turismus. Ve školním roce 2007/2008 mezi integrované obory ještě patřil obor 

Obecná příprava, který se mezi integrované obory opět řadil ve školních rocích 
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2009/2010 a 2010/2011. Ve školním roce 2009/2010 integrované obory 

představovaly oproti předchozím školním rokům jen obory Gastronomie, 

hotelnictví a turismus; Obecná příprava; Podnikání v oborech, odvětví; Ekologie a 

ochrana ţivotního prostředí a Doprava a spoje. Ve školním roce 2010/2011 se 

kategorie integrovaných oborů rozšířila o obory Obecně odborná příprava; 

Koţedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů a Technická chemie a chemie 

silikátů. V průběhu sledovaného období pozorujeme, ţe obory, které se 

z integrovaných oborů přeměnily na segregované obory, v nichţ mezi přijatými 

převaţovaly přijaté studentky, nepřekročily hranici 70 % podílu přijatých 

studentek.
425

 

Segregované obory, ve kterých podíl přijatých studentek představoval více jak 

60 %, ve sledovaném období školních roků 2002/2003 aţ 2010/2011 byly obory 

Textilní výroba a oděvnictví; Osobní a provozní sluţby; Pedagogika, učitelství a 

sociální péče; Zdravotnictví; Publicistika, knihovnictví a informatika; Veterinářství 
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a veterinární prevence; Právo, právní a veřejnosprávní činnost; Obchod; Ekonomika 

a administrativa; Potravinářství a potravinářská chemie, Podnikání v oborech, 

odvětví, Umění a uţité umění. Ve sledovaném období se mezi segregované obory 

také řadil obor Doprava a spoje, který se od školního roku 2007/2008 stal 

integrovaným oborem. Mezi segregované obory, ve kterých z více jak 60 % ve 

sledovaném období převaţovaly přijaté studentky, se v některých školních rocích 

řadily i obory Koţedělná a obuvnický výroba a zpracování plastů, Technická 

chemie a chemie silikátů, Obecná příprava a Doprava a spoje. Tyto obory se ale ve 

sledovaném období spíše řadily mezi integrované.
426

 

Mezi segregované obory, v nichţ převaţovali z více jak 60 % přijatých 

studentů v dané skupině oborů vzdělávání chlapci, ve sledovaném období patřily 

obory Zemědělství a lesnictví (tento obor byl ale ve školních rocích 2004/2005 a 

2005/2006 integrovaným); Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika; 

Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství; Zpracování dřeva a výroba 
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hudebních nástrojů; Strojírenství a strojírenská výroba; Stavebnictví, geodézie a 

kartografie, Speciální a interdisciplinární obory a od školního roku 2009/2010 

Informatické obory
427

 jako nový středoškolský kmenový obor vzdělání, který 

nahradil kmenový obor vzdělání 26-47 M Výpočetní technika.
428

 

Statistiky o počtu přijatých studentů a studentek nám ukazují, ţe se struktura 

oborů, v nichţ převaţují studenti muţi nebo studentky ţeny příliš nemění. Změny 

spíše vykazovala kategorie integrovaných oborů, z nichţ ty, které se v čase měnily a 

řadily se k segregovaným oborům (ve většině případů k těm, kde převaţovaly 

studentky), nepřekročily sedmdesátiprocentní zastoupení přijatých studentů nebo 

studentek na celkovém počtu přijatých v určité skupině oboru. 
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7.2 Nejčastější skupiny oborů podle KKOV ve středním vzdělávání podle 

počtu přijatých dívek a chlapců do prvního ročníku studia 

V tomto textu se podíváme na strukturu středního vzdělávání podle skupiny 

oborů podle KKOV z hlediska pohlaví. Cílem je poskytnout obraz toho, do jaké 

skupiny oborů jsou nejčastěji přijímány dívky a jaké zastoupení přijaté dívky do 

prvního ročníku studia v jednotlivých skupinách oborů podle KKOV z celkového 

počtu přijatých dívek představují. Za tímto účelem jsme pouţili údaje Ústavu pro 

informace ve vzdělávání ze Statistických ročenek školství o počtu přijatých na 

střední školy podle druhu studia a skupin oborů KKOV. 

Výpočty ukázaly, ţe přijaté dívky do prvních ročníků studia ve středním 

vzdělávání jsou nejčastěji přijímány do oborů Obecná příprava; Ekonomika a 

administrativa a Gastronomie, hotelnictví a turismus. Tyto obory se ve sledovaném 

období, tzn. ve školních rocích 2002/2003 aţ 2010/2011 umisťovaly na prvních 

třech místech. Nejčastějším oborem, do kterého byly dívky ve sledovaném období 

přijímány, byl obor Obecná příprava, do něhoţ ve sledovaném období bylo 

v průměru přijímáno 25 % dívek. Druhým nejčastějším oborem do školního roku 

2005/2006, do kterého byly dívky přijímány, byl obor Ekonomika a administrativa, 

který představoval v průměru 14 % všech přijatých dívek do prvních ročníků. Od 

školního roku 2006/2007 aţ do konce sledovaného období se tento obor nacházel na 

třetím místě a v průměru čítal 12 % všech dívek přijatých do prvních ročníků. Ve 

školním roce 2006/2007 tento obor nahradil obor Gastronomie, hotelnictví a 

turismus a stal se druhým nejčastějším oborem, do kterého byly dívky přijímány do 

prvních ročníků, aţ do konce sledovaného období (tzn. do školního roku 

2010/2011). Obor Ekonomika a administrativa se od školního roku 2006/2007 aţ do 

školního roku 2010/2011 objevoval na třetím místě. Obor Obecná příprava byl sice 

ve sledovaném období nejčastějším oborem, do kterého byly dívky přijímány, ale 

dle pouţívaného vymezení pro segregované a integrované obory vzdělávání, byl 

tento obor ve školních rocích 2007/2008, 2009/2010 a 2010/2011 integrovaným 

oborem, neboť zastoupení přijatých dívek v této skupině oborů nepřekročilo 60 %. 

V ostatních školních rocích podíl přijatých dívek v tomto oboru sice představoval 

více jak 60 %, ale ve sledovaném období podíl přijatých dívek nepřekročil 62 %. I 

obor Gastronomie, hotelnictví a turismus byl ve sledovaném období integrovaným 
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oborem. Obor Ekonomika a administrativa byl ale ve sledovaném období 

segregovaným oborem, ve kterém přijaté dívky tvořily ve školních rocích 

2002/2003 aţ 2005/2006 více jak 70 % všech přijatých do prvních ročníků v této 

skupině oborů vzdělávání. I kdyţ od školního roku 2006/2007 zastoupení všech 

přijatých dívek z celkového počtu přijatých v tomto oboru pokleslo pod 70 %, tak 

se počet všech přijatých dívek z celkového počtu přijatých v tomto oboru blíţil 

70 % (ve školním roce 2010/2011 to bylo 68,14 % přijatých dívek).
429

 

Ve sledovaném období ve školních rocích 2002/2003 aţ 2004/2005 

představoval čtvrtý nejčastější obor, do kterého byly dívky do prvních ročníků 

přijímány, obor Zdravotnictví (v průměru 6,5 % všech přijatých dívek do prvních 

ročníků. Pátým a šestým nejčastějším oborem, do kterého byly dívky do prvních 

ročníků ve školních rocích 2002/2003 aţ 2004/2005 přijímány, byl obor Obchod 

(přibliţně 7 % všech přijatých dívek z celkového počtu všech přijatých dívek do 

prvních ročníků) a Osobní a provozní sluţby (v průměru 6 % přijatých dívek ze 
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všech přijatých dívek do prvních ročníků). V následujících školních rocích, tzn. ve 

školních rocích 2005/2006 aţ 2010/2011 se obor Osobní a provozní sluţby nejprve 

objevil na pátém místě a poté se s výjimkou školního roku 2007/2008 stal čtvrtým 

nejčastějším oborem, do kterého byly dívky do prvních ročníků přijímány. Obory 

Zdravotnictví a Obchod od školního roku 2005/2006 zaţívaly sestup, ale přesto se 

aţ do konce sledovaného období (tzn. školního roku 2010/2011) objevovaly mezi 

deseti nejčastějšími obory, do kterých byly dívky do prvních ročníků přijímány. 

Mezi deseti nejčastějšími obory, do kterých byly dívky do prvních ročníků ve 

sledovaných školních rocích nejčastěji přijímány, byl také obor Podnikání 

v oborech, odvětví (mezi deseti nejčastějšími obory, do kterých byly dívky 

přijímány, se uţ neobjevuje ve školních rocích 2009/2010 a 2010/2011). Dále se 

mezi deseti nejčastějšími obory, do kterých byly dívky do prvního ročníku 

přijímány, řadí obor Pedagogika, učitelství a sociální péče, který se ve školním roce 

2002/2003 nacházel na desátém místě, ale ve školním roce 2010/2011 uţ byl 

sedmým nejčastějším oborem, do kterého byly dívky do prvních ročníků přijímány. 

Mezi deseti nejčastějšími obory se od školního roku 2005/2006 začal objevovat 

obor Obecně odborná příprava a od školního roku 2009/2010 obor Právo, právní a 

veřejnosprávní činnost.
430
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Odráţí statistická struktura o počtu přijímaných dívek do prvních ročníků 

podle skupin oborů KKOV strukturu nejčastějších zaměstnání ţen na trhu práce? 

V části věnované horizontální segregaci na českém trhu práce jsme uvedli, ţe v roce 

2010 se podle 3-číselné klasifikace zaměstnání KZAM na prvních deseti místech 

nejčastějších zaměstnání ţen na českém trhu práce umístily kategorie odborní a 

administrativní pracovníci; učitelé základních škol a předškolní výchovy; odborní 

ošetřovatelé a zdravotní sestry; prodavači v obchodech a předváděči zboţí, pátým 

nejčastějším zaměstnáním v roce 2010 byla kategorie pomocníci, uklízeči a 

přadláci, dále se jednalo o kategorii pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech, 

kategorii zaměstnání vědci a odborní duševní pracovníci v oblasti podnikání a 

v příbuzných oborech, kategorii montáţní dělníci, kategorii odborní administrativní 

pracovníci jinde neuvedení a kategorii provozní pracovníci stravování a pracovníci 

v příbuzných oborech.
431

 Pokud se podíváme na deset nejčastějších skupin oborů 

KKOV ve školních rocích 2002/2003 aţ 2010/2011, pozorujeme, ţe ve sledovaném 

období přijaté dívky do prvních ročníků studia ve středním vzdělávání 

představovaly v oboru Ekonomika a administrativa v průměru téměř 13 % ze všech 

přijatých dívek do prvních ročníků.
432

 S tímto oborem je na trhu práce spojena 
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kategorie odborní administrativní pracovníci a kategorie zaměstnání odborní 

administrativní pracovníci jinde neuvedení. Dále se mezi deseti nejčastějšími 

skupinami oborů podle KKOV nacházely obory Zdravotnictví a Pedagogika, 

učitelství a sociální péče. Kategorie zaměstnání spojené s těmito obory studia 

tvořily na trhu práce v roce 2010 druhé a třetí nejčastější zaměstnání ţen 

v kategoriích zaměstnání učitelé základních škol a předškolní výchovy a odborní 

ošetřovatelé a zdravotní sestry.
433

 Ve školních rocích 2002/2003 aţ 2004/2005 

třetím nejčastějším oborem, do kterého byly dívky do prvních ročníků přijímány, 

byl obor Gastronomie, hotelnictví a turismus, který by mohl připravovat na 

zaměstnání v kategorii provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných 

oborech, která představovala na trhu práce v roce 2010 desáté nejčastější 

zaměstnání ţen.
434

 Ve sledovaném období školních roků 2002/2003 aţ 2010/2011 

se mezi deseti nejčastějšími skupinami oborů objevoval obor Obchod, který mimo 

jiné zahrnuje i vzdělávání prodavačů. Kategorie zaměstnání prodavači v obchodech 
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a předváděči zboţí byla čtvrtým nejčastějším zaměstnáním ţen na trhu práce v roce 

2010.
435

 

Soustřeďují se studenti muţi na úrovni středoškolského vzdělávání do 

určitých oborů? Stejně jako v případě studentek, tak i v případě studentů muţů 

budeme vycházet z údajů o počtu přijatých do prvního ročníku ve Statistických 

ročenkách školství ve školních rocích 2002/2003 aţ 2010/2011. Výpočty ukázaly, 

ţe ve sledovaném období byl nejčastějším oborem, do kterého byli studenti muţi 

přijímáni obor Strojírenství a strojírenská výroba, který v průměru představoval 

20 % ze všech přijatých studentů. Tento obor byl ve školním roce 2010/2011 na 

prvním místě nahrazen oborem Obecná příprava, který byl aţ do školního roku 

2007/2008 třetím nejčastějším oborem, do kterého byli studenti přijímáni. Ve 

školních rocích 2008/2009 a 2009/2010 byl obor Obecná příprava druhým 

nejčastějším oborem, do kterého byli studenti přijímáni. Ve školních rocích 

2002/2003 aţ 2007/2008 byl druhým nejčastějším oborem, do kterého byli studenti 

muţi přijímáni obor Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, který 

se v těchto školních rocích podílel na celkovém počtu přijatých studentů do prvních 

ročníků v průměru 17 % ze všech přijatých chlapců do prvních ročníků. Tento obor 

v průběhu dalších školních roků zaţíval sestup, ve školních rocích 2008/2009 a 

2009/2010 byl třetím nejčastějším oborem, do kterého byli studenti muţi přijímáni, 

a ve školním roce 2010/2011 byl čtvrtým nejčastějším oborem, do kterého byli 

studenti muţi přijati. Ve školním roce 2010/2011 se třetím nejčastějším oborem, do 

kterého byli studenti muţi přijímáni, stal obor Stavebnictví, geodézie a kartografie, 

tento obor byl v průběhu sledovaného období čtvrtým nejčastějším oborem, do 

kterého byli studenti muţi přijímáni, v průměru se tento obor ve sledovaném období 

podílel 9,8 % na celkovém počtu přijatých studentů muţů do prvních ročníků. 

V průměru 9 % se na celkovém počtu přijatých studentů muţů podílel ve 

sledovaném období pátý nejčastější obor Gastronomie, hotelnictví a turismus (tento 

obor byl ve školním roce 2002/2003 čtvrtým nejčastějším oborem). Pořadí ostatních 

deseti nejčastějších oborů, do nichţ byli studenti muţi přijímáni ve sledovaném 
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období, se měnilo. U některých oborů pozorujeme sniţující se podíl na celkovém 

počtu přijatých studentů do prvních ročníků, tak tomu bylo v případě oborů 

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (tento obor byl ve školních rocích 

2002/2003 aţ 2004/2005 šestým nejčastějším oborem, do kterého byli studenti muţi 

přijímáni do prvních ročníků, ve školním roce 2005/2006 byl osmým a ve školních 

rocích 2006/2007 aţ 2009/2010 devátým a ve školním roce 2010/2011 desátým 

nejčastějším oborem, do kterého byli studenti muţi přijímáni do prvních ročníků). 

Vzestupnou tendenci ve sledovaném období sledujeme u oborů Ekonomika a 

administrativa a Zemědělství a lesnictví a Obecně odborná příprava. Ve sledovaném 

období byl desátým nejčastějším oborem přijatých studentů muţů ve školních 

rocích 2006/2007 aţ 2008/2009 obor Speciální a interdisciplinární obory, které se 

ve školních rocích 2009/2010 a 2010/2011 mezi deseti nejčastějšími obory 

neobjevily. Ve školním roce 2009/2010 byl do klasifikace oborů vzdělávání zařazen 

obor Informatické obory, který byl ve školním roce 2010/2011 šestým nejčastějším 

oborem, do kterého byli studenti muţi nejčastěji přijímáni. Tento obor se ve 

školním roce 2010/2011 podílel téměř 5,8 % na celkovém počtu všech přijatých 

studentů muţů. Ve sledovaném období školních roků 2002/2003 aţ 2010/2011 

pozorujeme, ţe se přijatí studenti muţi koncentrují do prvních pěti nejčastějších 

oborů vzdělávání. V průběhu tohoto období ale pozorujeme mírný pokles 

koncentrace přijatých studentů do prvních pěti nejčastějších oborů vzdělávání. 

Zatímco ve školním roce 2002/2003 představovala koncentrace přijatých studentů 

do prvních ročníků 71,8 %, tak ve školním roce 2010/2011 se přijatí studenti muţi 

podíleli na prvních pěti nejčastějších oborech, do kterých byli studenti muţi 

přijímáni, 63,1 % na celkovém počtu všech přijatých studentů muţů do všech oborů 

vzdělávání. Přesto se ale jedná o velmi vysokou koncentraci přijatých studentů 

muţů do prvního ročníku středního vzdělávání. Přijatí muţi studenti se stejně jako 

přijaté dívky do prvních ročníků středního vzdělávání koncentrují v pěti 

nejčastějších oborech vzdělávání, koncentrace dívek v pěti nejčastějších oborech 

vzdělávání ale ve sledovaném období na rozdíl od přijatých studentů muţů 

nepřekročila sedmdesáti procentní podíl na celkovém počtu přijatých studentů do 

všech oborů vzdělávání.
436

 

                                                           
436

 Podíly přijatých studentů mužů do prvních ročníků středního vzdělávání do jednotlivých skupin 
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Odráţí statistické údaje o počtu přijatých studentů do prvního ročníku do 

nejčastějších deseti skupin oborů vzdělávání situaci na českém trhu práce v roce 

2010? Podle 3-číselné klasifikace KZAM deset nejčastějších zaměstnání muţů 

představovaly kategorie zaměstnání technici ve fyzikálních, technických a 

příbuzných oborech, kategorie kováři, nástrojaři, zámečníci a pracovníci 

v příbuzných oborech, kategorie řidiči motorových vozidel, kategorie mechanici, 

seřizovači, opraváři elektrických a elektronických zařízení a přístrojů, kategorie 

policejní inspektoři a detektivové, kategorie mechanici a opraváři strojů a zařízení, 

kategorie pracovníci ochrany a ostrahy, kategorie vedoucích pracovníků výrobních 

a provozních dílčích celků, velkých organizací, podniků apod., kategorie architekti, 

projektanti, konstruktéři, techničtí vědci a inţenýři a kategorie obsluha 

zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a podobných pojízdných zařízení.
437

 

                                                                                                                                                                  
oborů KKOV ze všech přijatých studentů mužů a jejich průměrné hodnoty vypočteny na základě 
údajů uvedených v: 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2002/2003 – kapitola D (Tab. D1.1.29), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/432/766>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2003/2004 – kapitola D (Tab. D 1.1.28), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/457/815>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2004/2005 – kapitola D (Tab. D1.1.28), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/559/1092>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2005/2006 – kapitola D (Tab. D1.1.19), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/431/368>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2006/2007 – kapitola D (Tab. D1.1.21 ), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/602/1382>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2007/2008 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/705/1535>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2008/2009 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/713/1816>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/2010 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/726/2027>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011 – kapitola D (Tab. D1.1.22), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2119>. 
437

 Deset nejčastějších zaměstnání mužů v roce 2010 vypočteno na základě údajů v: Struktura mezd 
zaměstnanců v roce 2010 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2011. Aktualizováno 5. 12. 2011, 
*citováno 2012-08-26]. Dostupné z URL <http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/3109-
11-r_2011>. C1 Počty zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy v jednotlivých zaměstnáních. 
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Statistiky ukazují, ţe deset nejčastějších oborů, do kterých jsou studenti muţi 

přijímáni, částečně odráţí nejčastější zaměstnání muţů na českém trhu práce v roce 

2010. Nejčastějším oborem, do kterého byli studenti muţi ve školních rocích 

2002/2003 aţ 2010/2011 přijímáni, byl obor Strojírenství a strojírenská výroba, 

který mimo jiné zahrnuje obory nástrojař, kovář a mechanik strojů a zařízení. 

Statistiky Struktury mezd zaměstnanců pro rok 2010 ukazují, ţe zaměstnání 

nástrojářů, kovářů, zámečníků a pracovníků v příbuzných oborech představuje 

druhou nejčastější kategorii zaměstnání muţů na českém trhu práce a kategorie 

mechanici a opraváři strojů šestou nejčastější kategorii zaměstnání muţů na českém 

trhu práce. Čtvrtým nejčastějším zaměstnáním muţů na českém trhu práce v roce 

2010 byla kategorie seřizovači, opraváři elektrických a elektronických zařízení a 

přístrojů.
438

 Údaje o počtech studentů muţů přijatých do prvních ročníků ukazují, ţe 

se obor Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika řadil ve sledovaném 

období mezi druhé, od školního roku 2008/2009 mezi třetí a ve školním roce 

2010/2011 se stal čtvrtým nejčastějším oborem vzdělávání, do kterého byli studenti 

muţi přijímáni. Pozorujeme tak, ţe vysoká koncentrace přijatých studentů muţů do 

uvedených oborů vzdělávání do určité míry odráţí nejčastější zaměstnání muţů na 

českém trhu práce v roce 2010. Uvidíme, jak se situace nejčastějších zaměstnání na 

českém trhu práce bude vyvíjet do budoucna v případě, ţe absolventi oborů 

nastoupí na pracovní místa spojená s oborem, který vystudovali, neboť se ukazuje, 

ţe ve sledovaném období školních roků 2002/2003 aţ 2010/2011 se mezi deseti 

nejčastějšími obory, do kterých byli přijímáni studenti muţi, nacházely obory 

Ekonomie a administrativa a Gastronomie, hotelnictví a turismus.
439

 

                                                           
438

 Deset nejčastějších zaměstnání mužů v roce 2010 vypočteno na základě údajů v: Struktura mezd 
zaměstnanců v roce 2010 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2011. Aktualizováno 5. 12. 2011, 
*citováno 2012-08-26]. Dostupné z URL <http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/3109-
11-r_2011>. C1 Počty zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy v jednotlivých zaměstnáních. 
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 Podíly přijatých studentů mužů do prvních ročníků středního vzdělávání do jednotlivých skupin 
oborů KKOV ze všech přijatých studentů mužů vypočteny na základě údajů v: 
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Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/457/815>. 
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Obor Obecná příprava se ve sledovaném období podílel na celkovém počtu 

studentů do všech oborů v průměru 13,7 %.
440

 Představoval tak ve srovnání 

                                                                                                                                                                  
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2004/2005 – kapitola D (Tab. D1.1.28), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/559/1092>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2005/2006 – kapitola D (Tab. D1.1.19), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/431/368>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2006/2007 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/602/1382>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2007/2008 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/705/1535>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2008/2009 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/713/1816>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/2010 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/726/2027>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011 – kapitola D (Tab. D1.1.22), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2119>. 
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 Průměrná hodnota přijatých studentů mužů do prvních ročníků středního vzdělávání do oboru 
Obecná příprava ze všech přijatých studentů mužů do prvních ročníků vypočtena na základě údajů 
uvedených v: 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2002/2003 – kapitola D (Tab. D1.1.29), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/432/766>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2003/2004 – kapitola D (Tab. D 1.1.28), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
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s přijatými dívkami menší podíl na celkovém počtu přijatých studentů. Přesto ale 

patřil k jedněm z nejčastějších oborů, do kterého byli studenti muţi přijímáni. U 

oboru Obecná příprava se předpokládá, ţe studenti budou dále ve studiu pokračovat 

na vyšších stupních vzdělávání, proto se budeme věnovat struktuře absolventů 

podle pohlaví jednotlivých skupin studijních programů vysokých škol a počtu 

studentů podle skupin oborů KKOV na vyšších odborných školách. 

                                                                                                                                                                  
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011 – kapitola D (Tab. D1.1.22), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2119>. 
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Tabulka č. 1 Deset nejčastějších skupin oborů přijatých studentek do prvních 

ročníků středního vzdělávání z počtu všech přijatých studentek do prvních ročníků 

středního vzdělávání ve školních rocích 2002/2003 a 2010/2011
441

 (Údaje pro 

jednotlivé školní roky ve sledovaném období školních let 2002/2003 aţ 2010/2011 

jsou uvedeny v příloze této diplomové práce.) 

Skupina oborů 

KKOV 
2002/2003 

Podíl 

přijatých 

studentek 

ve skupině 

uvedeného 

oboru 

Skupina oborů 

KKOV 
2010/2011 

Podíl 

přijatých 

studentek 

ve skupině 

uvedeného 

oboru 

79 Obecná 

příprava 
23,95 % 61,05 % 

79 Obecná 

příprava 
25,19 % 57,72 % 

63 Ekonomika a 

administrativa 
15,36 % 75,67 % 

65 Gastronomie, 

hotelnictví a 

turismus 

14,05 % 58,99 % 

65 Gastronomie, 

hotelnictví a 

turismus 

10,28 % 50,96 % 
63 Ekonomie a 

administrativa 
11,33 % 68,14 % 

53 Zdravotnictví 7,08 % 93,48 % 
69 Osobní a 

provozní sluţby 
7,32 % 90,01 % 

66 Obchod 6,95 % 78,17 % 
78 Obecně 

odborná příprava 
6,61 % 58,96 % 

69 Osobní a 

provozní sluţby 
5,49 % 96,16 % 53 Zdravotnictví 6,12 % 82,27 % 

64 Podnikání 

v oborech, 

odvětví 

3,60 % 69,13 % 

75 Pedagogika, 

učitelství a 

sociální péče 

4,87 % 93,94 % 

                                                           
441

 Deset nejčastějších skupin oborů vzdělávání, do kterých byly přijaty dívky do prvních ročníků 
středního vzdělávání a podíly přijatých dívek ve skupině uvedených oborů vzdělávání vypočteny na 
základě údajů v: 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2002/2003 – kapitola D (Tab. D1.1.29), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/432/766>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011 – kapitola D (Tab. D1.1.22), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2119>. 
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31 Textilní 

výroba a 

oděvnictví 

3,39 % 96,47 % 66 Obchod 4,07 % 72,98 % 

41 Zemědělství a 

lesnictví 
3,37 % 39,06 % 

68 Právo, právní 

a veřejnosprávní 

činnost 

3,32 % 68,23 % 

75 Pedagogika, 

učitelství a 

sociální péče 

3,32 % 93,94 % 

29 Potravinářství 

a potravinářská 

chemie 

3,31 % 73,17 % 

 



137 

 

Tabulka č. 2 Deset nejčastějších skupin oborů přijatých studentů do prvních ročníků 

středního vzdělávání z počtu všech přijatých studentů do prvních ročníků ve školních 

rocích 2002/2003 a 2010/2011
442

 (Údaje pro jednotlivé školní roky ve sledovaném období 

školních let 2002/2003 aţ 2010/2011 jsou uvedeny v příloze této diplomové práce.) 

 

Skupina oborů 

KKOV 
2002/2003 

Podíl 

přijatých 

studentů 

v uvedené 

skupině 

oboru 

Skupina oborů 

KKOV 
2010/2011 

Podíl 

přijatých 

studentů 

v uvedené 

skupině 

oboru 

23 

Strojírenství a 

strojírenská 

výroba 

20,30 % 97,48 % 
79 Obecná 

příprava 
16,60 % 42,28 % 

26 

Elektrotechnika, 

telekomunikační 

a výpočetní 

technika 

18,45 % 98,12 % 

23 Strojírenství 

a strojírenská 

výroba 

16,17 % 97,57 % 

79 Obecná 

příprava 
14,48 % 38,5 % 

36 Stavebnictví, 

geodézie a 

kartografie 

11,08 % 91,6 % 

65 Gastronomie, 

hotelnictví a 

turismus 

9,37 % 49,04 % 

26 

Elektrotechnika, 

telekomunikační 

a výpočetní 

technika 

10,49 % 98,67 % 

36 Stavebnictví, 

geodézie a 

kartografie 

9,21 % 87,54 % 

65 Gastronomie, 

hotelnictví a 

turismus 

8,78 % 41,01 % 

                                                           
442

 Deset nejčastějších skupin oborů vzdělávání, do kterých byli přijati muži do prvních ročníků 
středního vzdělávání a podíly přijatých mužů ve skupině uvedených oborů vzdělávání vypočteny na 
základě údajů v: 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2002/2003 – kapitola D (Tab. D1.1.29), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/432/766>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011 – kapitola D (Tab. D1.1.22), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2119>. 
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33 Zpracování 

dřeva a výroba 

hudebních 

nástrojů 

5,32 % 95,71 % 
18 Informatické 

obory 
5,76 % 91,11 % 

41 Zemědělství a 

lesnictví 
4,99 % 60,94 % 

41 Zemědělství 

a lesnictví 
5,52 % 65,12 % 

63 Ekonomika a 

administrativa 
4,68 % 24,33 % 

63 Ekonomika a 

administrativa 
4,76 % 31,86 % 

66 Obchod 1,84 % 21,83 % 

78 Obecně 

odborná 

příprava 

4,14 % 41,04 % 

78 Obecně 

odborná příprava 
1,67 % 48,51 % 

33 Zpracování 

dřeva a výroba 

hudebních 

nástrojů 

3,96 % 96,54 % 
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7.3 Nejčastěji studované skupiny oborů na vyšších odborných školách 

Strukturu skupin oborů podle KKOV dle pohlaví budeme sledovat ve 

školních rocích 2005/2006 aţ 2010/2011. Budeme vycházet ze Statistických 

ročenek školství – výkonové ukazatele ve školních rocích 2005/2006 aţ 2010/2011, 

konkrétně z kapitoly E poskytující statistické údaje o vyšších odborných školách. 

Zaměříme se na to, kterých deset nejčastějších skupin oborů jak v denním 

vzdělávání, tak v ostatních formách vzdělávání (dálkové, večerní, distanční a 

kombinované) studovali ve sledovaných školních rocích na vyšších odborných 

školách muţi a ţeny. 

Ve sledovaném období ţeny na vyšších odborných školách nejčastěji 

studovaly obory Zdravotnictví; Ekonomika a administrativa a Pedagogika, učitelství 

a sociální péče. Obor Zdravotnictví byl ve sledovaných školních rocích nejčastějším 

oborem, ve kterém ţeny studovaly, a v průměru představoval 24 % všech 

studujících ţen na vyšších odborných školách. Druhým nejčastějším studovaným 

oborem na vyšších odborných školách byl do školního roku 2006/2007 obor 

Ekonomika a administrativa, kde ve sledovaném období v průměru studovalo 18 % 

všech studujících ţen na vyšších odborných školách. Od školního roku 2007/2008 

byl druhým nejčastěji studovaným oborem ţen na vyšších odborných školách obor 

Pedagogika, učitelství a sociální péče. Ve sledovaném období se zvyšoval počet 

ţen, které v tomto oboru studovaly (ve školním roce 2005/2006 to bylo 18,73 % ţen 

a ve školním roce 2010/2011 se jednalo o 24,47 % ze všech studujících ţen na 

vyšších odborných školách). Mezi deseti nejčastěji studovanými obory ţen na 

vyšších odborných školách ve školních rocích 2005/2006 aţ 2010/2011 patřil jako 

čtvrtý nejčastěji studovaný obor Právo, právní a veřejnosprávní činnost (v průměru 

tento obor představoval 11 % všech ţen, které studovaly na vyšších odborných 

školách), pátým nejčastěji studovaným oborem ţen na vyšších odborných školách 

byl obor Gastronomie, hotelnictví a turismus (ve sledovaném období zde studovalo 

v průměru 7 % ţen) a na šestém místě obor Podnikání v oborech, odvětví (tento 

obor se podílel na celkovém zastoupení všech studujících ţen na vyšších odborných 

školách v průměru 3,8 %). Mezi deseti nejčastěji studovanými obory ţen na vyšších 

odborných školách ve sledovaném období dále nacházíme obory Zemědělství a 
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lesnictví; Umění a uţité umění a Publicistika, knihovnictví a informatika. Ve 

školních rocích 2005/2006 a 2006/2007 desátým nejčastěji studovaným oborem ţen 

na vyšších odborných školách byl obor Stavebnictví, geodézie a kartografie, který 

ale v následujících školních rocích zaţíval sestup a ve školním roce 2010/2011 

nepředstavoval ani 0,5 % ze všech studujících ţen na vyšších odborných školách. 

Od školního roku 2007/2008 se mezi nejčastějšími obory na vyšších odborných 

školách začal objevovat obor Speciální a interdisciplinární obory.
443

 

Výsledky nejčastěji studovaných oborů ţen na vyšších odborných školách 

ukázaly vysokou koncentraci studujících ve třech oborech, a to Zdravotnictví; 

Pedagogika, učitelství a sociální péče a Ekonomika a administrativa. Tyto obory ve 

sledovaném období představovaly více jak 60 % studujících ţen na vyšších 

odborných školách ze všech skupin oborů vzdělávání.
444

 Pokud porovnáme studijní 
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 Deset nejčastějších skupin oborů KKOV, ve kterých studovaly ženy na vyšších odborných školách 
a průměrné podíly studentek v těchto oborech ze všech studujících žen v jednotlivých školních 
rocích ve sledovaném období vypočteny na základě údajů v: 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2005/2006 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
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Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
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Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
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Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/2010 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/726/2029>. 
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obory se třemi nejčastějšími kategoriemi zaměstnání ţen na českém trhu práce 

v roce 2010, vidíme, ţe struktura nejčastěji zastoupených oborů studia odráţí situaci 

na českém trhu práce, kde třemi nejčastějšími kategoriemi zaměstnání ţen byly 

kategorie odborní a administrativní pracovníci; učitelé základních škol a předškolní 

výchovy a odborní ošetřovatelé a zdravotní sestry.
445

 Pokud tedy ţeny skutečně 

nastoupí do oborů, které vystudují, pak lze očekávat, ţe se struktura nejčastějších 

zaměstnání ţen na českém trhu práce příliš měnit nebude. 

Muţi na vyšších odborných školách nejčastěji studovali ve školních rocích 

2005/2006 aţ 2010/2011 obory Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 

technika; Právo, právní a veřejnosprávní činnost; Ekonomika a administrativa. Obor 

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika byl nejčastěji studovaným 

oborem muţů na vyšších odborných školách ve školních rocích 2005/2006 aţ 

2007/2008. Od školního roku 2008/2009 aţ do školního roku 2010/2011 byl 

druhým nejčastěji studovaným oborem ze všech oborů na vyšších odborných 

školách, které muţi studovali. Největší podíl od školního roku 2008/2009 na všech 

studovaných skupinách oborů KKOV na vyšších odborných školách představoval 

obor Právo, právní a veřejnosprávní činnost, a to i přesto, ţe je to obor, v němţ ve 

sledovaném období převaţovaly studentky. Ţeny také převaţovaly v oboru 

Ekonomika a administrativa, který byl ve školních rocích 2005/2006 aţ 2007/2008 

druhým a ve školních rocích 2008/2009 aţ 2010/2011 třetím nejčastějším oborem, 

který muţi studovali. V průměru se na všech studovaných oborech téměř 11 % 

podíleli studenti muţi oborem Zdravotnictví. Byl to nejčastěji studovaný obor ţen, 

ve kterém převaţovaly studentky. Mezi deset nejčastěji studovaných oborů muţi ve 

                                                                                                                                                                  
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2008/2009 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/713/1814>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/2010 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/726/2029>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2121>. 
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sledovaném období dále patřil obor Strojírenství a strojírenská výroba (v průměru 

ve sledovaném období představoval 7 % ze všech oborů, které muţi studovali), 

který byl pátým nejčastěji studovaným oborem muţů na vyšších odborných 

školách, s výjimkou školního roku 2006/2007, kdy představoval čtvrtý nejčastější 

obor, ve kterém muţi studovali. Dále se mezi deseti nejčastěji studovanými obory 

objevoval ve školních rocích 2005/2006 aţ 2008/2009 obor Stavebnictví, geodézie 

a kartografie. Tento obor se mezi deseti nejčastěji studovanými obory ale 

nenacházel ve školních rocích 2009/2010 a 2010/2011. Sedmým nejčastějším 

oborem, ve kterém muţi studovali, byl obor Podnikání v oborech, odvětví, 

s výjimkou školních roků 2007/2008, 2009/2010 a 2010/2011, kdy byl šestým 

nejčastěji studovaným oborem muţů na vyšších odborných školách. Mezi deseti 

nejčastěji studovanými obory muţů na vyšších odborných školách ve sledovaném 

období dále patřily obory Umění a uţité umění (v průměru v tomto oboru ve 

sledovaném období studovalo 5,7 % muţů). Vzestup zaţíval obor Pedagogika, 

učitelství a sociální péče. Tento obor se ve sledovaném období nacházel ve školních 

rocích 2005/2006 a 2006/2007 na desátém místě, ve školním roce 2007/2008 na 

místě devátém a od školního roku 2008/2009 aţ 2010/2011 na místě osmém. Ve 

sledovaném období se mezi deseti nejčastěji studovanými obory muţů na vyšších 

odborných školách také nacházel obor Zemědělství a lesnictví, s výjimkou školních 

roků 2007/2008 a 2008/2009. Od školního roku 2007/2008 se mezi deset nejčastěji 

studovaných oborů muţů na vyšších odborných školách řadil obor Gastronomie, 

hotelnictví a turismus. V porovnání s počtem ţen studujících na vyšších odborných 

školách, počet studujících muţů ve sledovaném období nepřekročil podíl 30 %. 

Dále pozorujeme, ţe mezi nejčastěji studovanými obory muţů se ve sledovaných 

školních rocích nacházely obory, v nichţ převaţovaly studentky, a to obory 

Ekonomika a administrativa, Zdravotnictví, Obchod, Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost, Gastronomie, hotelnictví a turismus, Pedagogika, učitelství a sociální péče 

a Umění a uţité umění. Mezi deseti nejčastěji studovanými obory na vyšších 

odborných školách ve školních rocích 2005/2006 aţ 2010/2011 pouze v oborech 

Strojírenství a strojírenská výroba, Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 

technika a Stavebnictví, geodézie a kartografie, převaţovali mezi studujícími 
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muţi.
446

 Struktura deseti nejčastějších skupin oborů, ve kterých ve školních rocích 

2005/2006 aţ 2010/2011 studovali muţi, příliš neodráţí koncentraci muţů v deseti 

nejčastějších kategoriích zaměstnání na českém trhu práce v roce 2010, neboť 

pozorujeme, ţe studenti se spíše soustřeďovali v oborech, ve kterých mezi 

studujícími převaţovaly studentky. Na druhou stranu musíme vzít v úvahu, ţe počet 

studentů mezi studujícími na vyšších odborných školách nepřekročil podíl 30 %.
447
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7.4 Integrované a segregované skupiny studijních programů vysokých škol 

a nejčastější studované skupiny studijních programů na vysokých školách 

Za účelem zjištění, které studijní programy vysokých škol jsou segregované, 

tzn., ţe v nich převaţují mezi studujícími ţeny, nebo muţi z více jak 60 %,
448

 jsme 

vycházeli ze Statistických ročenek školství – výkonové ukazatele, a to konkrétně 

z počtu studentů v jednotlivých studijních programech dle statistických údajů 

uveřejněných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy pro roky 

2001 aţ 2012. Zaměřili jsme se na to, jaký podíl vykazovali muţi a ţeny mezi 

studujícími v jednotlivých skupinách studijních programů (Přírodní vědy a nauky, 

Technické vědy a nauky, Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a nauky, 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky, Humanitní a společenské 

vědy a nauky, Ekonomické vědy a nauky, Právní vědy a nauky, Pedagogika, 

učitelství a sociální péče, Vědy a nauky o kultuře a umění), a jaké zastoupení muţi 

a ţeny představovali v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového 

počtu všech studujících. 

Údaje o počtu studentek v jednotlivých studijních programech ukázaly, ţe ve 

sledovaném období let 2001 aţ 2012 integrovanými skupinami studijních programů 

(studijní programy, v nichţ podíl obou pohlaví představuje 40 % aţ 60 % 

studujících muţů a ţen)
449

 byly studijní programy Zemědělsko-lesnické a 

veterinární vědy a nauky a Právní vědy a nauky. V letech 2005 aţ 2012 se mezi 

integrované studijní programy také řadily Přírodní vědy a nauky, do roku 2006 

Ekonomické vědy a nauky a do roku 2007 Vědy o kultuře a umění. Studijní 

programy Ekonomické vědy a nauky a Vědy o kultuře a umění se staly 

segregovanými studijními programy, neboť podíl studentek na těchto studijních 

programech překročil 60 %. V letech 2001 aţ 2005, respektive 2001 aţ 2007, se 

studentky na těchto skupinách studijních programů podílely více jak 50 % 

zastoupením. Skupina studijního programu Přírodní vědy a nauky ale v letech 2001 

aţ 2004 patřila mezi segregované studijní programy, neboť v ní z více jak 60 % 
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převaţovali studenti, a i kdyţ se tato skupina studijního programu začala podle 

námi pouţívaného vymezení řadit mezi integrované skupiny studijních programů, 

tak v něm podíl studentek v ţádném roce nepřekročil více jak 42 % podíl.
450

 

Ve sledovaném období se ve všech rocích mezi segregované skupiny 

studijních programů, v nichţ převaţovaly ţeny z více jak 60 %, řadily skupiny 

studijních programů Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky, 

Humanitní a společenské vědy a nauky a Pedagogika, učitelství a sociální péče. 

Podíl studentek v těchto skupinách studijních programů vykazoval vzrůstající 

tendenci. Nejvyšší podíl studentek z hlediska jejich procentuálního zastoupení 

v jednotlivých skupinách studijních programů představovala skupina studijního 

programu Pedagogika, učitelství a sociální péče, na které se na začátku sledovaného 

období, tzn. v roce 2001, studentky podílely 73,3 %, a na konci sledovaného 

období, tzn. v roce 2012, podíl studentek na této skupině studijního programu 

představoval 81,2 %. Neplatí ale, ţe by skupiny studijních programů, v nichţ 

studentky představovaly největší zastoupení, byly skupinami studijních programů, 

ve kterých studentky nejčastěji studovaly ze všech studujících ţen. Podívejme se na 

tři nejčastější skupiny studijních programů, v nichţ ţeny nejčastěji studovaly 

v letech 2001 aţ 2012. Nejčastější skupinou studijního programu, ve které 

studentky ve sledovaném období vykazovaly ze všech studujících ţen nejvyšší 

zastoupení, byly Ekonomické vědy a nauky. Druhou nejčastěji studovanou 

skupinou studijního programu ţen byla do roku 2007 skupina studijního programu 

Pedagogika, učitelství a sociální péče, která byla v roce 2008 nahrazena skupinou 

studijního programu Humanitní a společenské vědy a nauky, která do té doby 

představovala třetí nejčastější skupinu studijních programů, ve které ţeny 

studovaly. V těchto třech skupinách studijních programů se koncentrovalo ve všech 

rocích sledovaného období více jak 60 % studentek.
451
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Jedinou skupinou studijního programu, ve kterém v průběhu celého 

sledovaného období studovalo více jak 60 % muţů, tzn., ţe se jednalo o 

segregovanou skupinu studijního programu, byla skupina studijního programu 

Technické vědy a nauky. V letech 2001 aţ 2004 se mezi segregovanou skupinu 

studijního programu, v níţ převaţovali studenti z více jak 60 %, řadily Přírodní 

vědy a nauky. U studentů ale na rozdíl od studentek platí, ţe muţi ze všech studentů 

nejčastěji v průběhu celého sledovaného období studovali ve skupině studijního 

programu Technické vědy a nauky, v němţ studenti muţi představovali nejvyšší 

podíl ze všech studujících v této skupině studijního programu. Pozorujeme ale, ţe se 

jejich podíl na celkovém počtu studentů muţů v této skupině studijního programu, 

sniţoval. Zatímco v roce 2001 studovalo ve skupině studijního programu Technické 

vědy a nauky 42 % muţů, tak v roce 2012 to bylo 34,3 % muţů. Druhou nejčastější 

skupinou studijního programu všech studujících muţů byla v průběhu sledovaného 

období skupina studijního programu Ekonomické vědy a nauky a třetí nejčastější 

skupinou studijních programů všech studujících muţů byla skupina studijního 

programu Humanitní a společenské vědy a nauky, s výjimkou roku 2001, kdy třetí 

nejčastější skupinou studijního programu všech studujících muţů byly Přírodní 

vědy a nauky. Studenti v těchto třech skupinách studijních programů představovali 

v kaţdém roce sledovaného období více jak 60 % ze všech studujících muţů, ale 

méně neţ 70 % studujících muţů. Pozorujeme tak, ţe se mezi třemi nejčastěji 

studovanými skupinami studijních programů muţů a ţen nacházejí skupiny 

studijních programů Ekonomické vědy a nauky a Humanitní a společenské vědy 

nauky. Statistiky ale přesto ukazují, ţe oblast technického zaměření je spíše oblastí, 

v níţ především studují muţi a obory spojené s výukou a péčí o druhé oblastí ţen.
452
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Na závěr se ještě podíváme, zda struktura studujících vysokých škol podle 

pohlaví v jednotlivých skupinách studijních programů odráţela počet absolventů 

vysokých škol podle pohlaví v jednotlivých skupinách studijních programů, a to 

v letech 2001 aţ 2012. Podíl absolventek tvořil po celé období let 2001 aţ 2012 více 

jak 60 % ve skupinách studijních programů Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky; Pedagogika, učitelství a sociální péče; a ve skupině studijního 

programu Humanitní a společenské vědy a nauky. Od roku 2003 absolventky 

vysokých škol představovaly více jak 60 % ve skupině studijního programu 

Ekonomické vědy a nauky, od roku 2008 ve skupině studijního programu Vědy a 

nauky o kultuře a umění. V roce 2010 se dle námi uţívané definice k segregovaným 

skupinám studijních programů, v nichţ podíl ţen představoval více jak 60 % 

absolventů, zařadily Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a nauky. 

K segregovaným skupinám studijních programů, v nichţ převaţovali z více jak 

60 % mezi absolventy muţi, patřily v průběhu sledovaného období let 2001 aţ 2012 

Technické vědy a nauky. V roce 2001 se muţi absolventi podíleli více jak 60 % 

všech absolventů ve skupině studijního programu Přírodní vědy a nauky. 

Integrované studijní programy ve sledovaném období představovaly Přírodní vědy a 

nauky (od roku 2002), Ekonomické vědy a nauky (do roku 2002), Právní vědy a 

nauky a Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a nauky, tato skupina studijního 

programu se ale posunula v roce 2010 do kategorie segregovaných skupin 

studijních programů, v nichţ převaţovaly mezi absolventkami z více jak 60 % ţeny, 

které se podílely na celkovém počtu absolventů této skupiny studijního programu 

61 %.
453

 

Podívejme se také na tři nejčastější skupiny studijních programů podle toho, 

jaký podíl na nich představovaly absolventky určité skupiny studijního programu ze 

všech absolventek vysokých škol v určitém roce. Nejčastější skupinou studijního 
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programu absolventek vysokých škol byly v průběhu celého sledovaného období let 

2001 aţ 2012 Ekonomické vědy a nauky. Podíl absolventek vykazoval v této 

skupině studijního programu vzrůstající tendenci. V roce 2001 se na něm ţeny 

podílely ze všech absolventek vysokých škol 27,6 % a v roce 2012 absolventky 

představovaly 30,2 % ze všech absolventek vysokých škol v tomto roce. Druhou 

nejčastější skupinou studijního programu všech absolventek vysokých škol 

představovala Pedagogika, učitelství a sociální péče, a to do roku 2011. V roce 2012 

se druhou nejčastější skupinou studijních programů, v níţ ţeny ukončovaly studium 

na vysoké škole, stal studijní program Humanitní a společenské vědy a nauky, který 

byl do roku 2011 třetím nejčastějším studijním programem absolventek vysokých 

škol. Třemi nejčastějšími skupinami studijních programů, ve kterých muţi 

představovali největší zastoupení ze všech absolventů muţů vysokých škol, byly 

v průběhu sledovaného období skupiny studijních programů Technické vědy a 

nauky, Ekonomické vědy a nauky a Humanitní a společenské vědy a nauky (s 

výjimkou roků 2001, kdy třetí nejčastější skupinou studijních programů absolventů 

ze všech absolventů muţů vysokých škol byla Pedagogika, učitelství a sociální péče 

a roku 2006, kdy třetí nejčastější skupinou studijních programů absolventů byly 

Přírodní vědy a nauky). Na konci sledovaného období, tzn. v roce 2012, muţi 

absolventi tvořili téměř 35 % všech absolventů muţů vysokých škol ve skupině 

studijního programu Technické vědy a nauky, 23,6 % ve skupině studijního 

programu Ekonomické vědy a nauky a 12,3 % se podíleli ze všech absolventů muţů 

vysokých škol na skupině studijního programu Humanitní a společenské vědy a 

nauky.
454

   

Při porovnání toho, které studijní programy jsou segregované a které 

integrované z hlediska počtu studujících a počtu absolventů podle pohlaví, 

pozorujeme, ţe pokud budeme vycházet z počtu absolventů jednotlivých skupin 

studijních programů vysokých škol, ţe se Přírodní vědy a nauky staly integrovaným 
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studijním programem uţ v roce 2002, neţ kdyţ jsme vycházeli z počtu studentů 

v jednotlivých skupinách studijních programů. Dle počtu absolventů podle pohlaví 

se segregovaným studijním programem, v němţ převaţují ţeny z více jak 60 %, 

stala skupina studijního programu Ekonomické vědy a nauky uţ v roce 2003, 

zatímco podle počtu studentů z hlediska pohlaví v jednotlivých skupinách studijních 

programů to bylo v roce 2006. Počet absolventů podle pohlaví v jednotlivých 

skupinách studijních programů dále ukazuje, ţe v průběhu sledovaného období se 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a nauky staly segregovanou skupinou 

studijních programů, v níţ převaţovaly z více jak 60 % absolventky.
455

 Tento 

časový posun můţe být dán tím, ţe obory, které se staly segregovanými, v průběhu 

sledovaného období vykazovaly počet studentek, který se blíţil 60 % zastoupení 

studujících ţen, a v důsledku moţného prodlouţení studia pak mohlo dojít k tomu, 

ţe z hlediska počtu absolventů podle pohlaví se uvedené skupiny studijních 

programů staly dříve segregovanými. 

Počty studentů a absolventů podle pohlaví
456

 ale ukázaly, ţe v oborech 

technického zaměření (Technické vědy a nauky) převaţují muţi a v oborech 

spojených s výukou a péčí o druhé (Pedagogika, učitelství a sociální péče a 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy) převaţují ţeny. V této kapitole 

zaměřené na genderovou socializaci ve škole z hlediska neformálního kurikula, a to 
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podle počtu studentů a studentek v jednotlivých skupinách oborů podle KKOV na 

středních a vyšších odborných školách a v jednotlivých skupinách studijních 

programů vysokých škol pozorujeme, ţe oblast péče a výchovy je především sférou 

ţen a oblast technického zaměření sférou muţů.  

 

7.5 Počty studentů v jednotlivých skupinách oborů vzdělávání a skupin 

studijních programů v souvislosti s reprodukcí genderových stereotypů         

Poukazuje soustředění muţů a ţen do určitých oborů studia v českém 

vzdělávacím systému na úrovni středoškolského, vyššího odborného a 

vysokoškolského vzdělávání na reprodukci genderových stereotypů spojujících 

ţeny s výchovou a péčí a muţe s manipulací s technickými předměty a stroji? 

Statistické údaje o počtu přijatých dívek do prvního ročníku studia ukázaly, ţe 

dívky v porovnání s přijatými studenty představují vyšší zastoupení na celkovém 

počtu přijatých studentek v oborech, které jsou spojeny s výchovou a péčí, tedy 

obory Zdravotnictví a Pedagogika, učitelství a sociální péče. Jedná se o obory, ve 

kterých ve sledovaném období školních roků 2002/2003 aţ 2010/2011 převládaly 

dívky. V oboru Pedagogika, učitelství a sociální péče přijaté dívky představovaly ve 

sledovaném období více jak 90 % všech přijatých v daném oboru. V oboru 

Zdravotnictví ve sledovaném období docházelo k poklesu celkového zastoupení 

přijatých dívek v daném oboru, ale ve sledovaném období se jednalo o 

feminizovaný obor, neboť zastoupení dívek ve sledovaných školních rocích vţdy 

překročilo 87 % podíl ze všech přijatých do tohoto oboru.
457
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Obory Zdravotnictví a Pedagogika, učitelství a sociální péče se ve 

sledovaném období školních roků neobjevily mezi deseti nejčastějšími obory, do 

nichţ byli studenti muţi přijati a přijatí studenti do těchto oborů se na nich 

nepodíleli ani jedním procentem z přijatých studentů muţů do všech oborů. Ve 

sledovaném období studenti naopak představovali vysoký podíl v oborech 

Strojírenství a strojírenská výroba, Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 

technika, Stavebnictví, geodézie a kartografie. Obory Strojírenství a strojírenská 

výroba a Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika se na celkovém 

počtu přijatých dívek v jednotlivých oborech nepodílely ani jedním procentem. 

Obor Stavebnictví, geodézie a kartografie představoval na celkovém počtu přijatých 

dívek méně neţ 1,6 %.
458
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Ačkoliv se mezi prvními deseti nejčastějšími obory, do nichţ byli přijímáni 

dívky a chlapci do prvních ročníků ve středním vzdělávání, nacházejí i integrované 

obory, které představují významné zastoupení přijatých do prvních ročníků podle 

pohlaví do jednotlivých oborů ze všech přijatých, tak se ukazuje, ţe obory, které 

jsou spojené s péčí o děti a o druhé a s výukou zůstávají oblastmi, v nichţ převaţují 

ţeny. Naopak obory vyţadující fyzickou sílu a manipulaci s technickými stroji a 

zařízeními vykazují významné zastoupení studentů.
459

 Tuto genderovou dělbu práce 
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odráţí i struktura nejčastějších oborů, které studují ţeny na vyšších odborných 

školách (obory Zdravotnictví, Pedagogika, učitelství a sociální péče).
460

 Nejčastější 

skupinou studijních programů na vysokých školách, v níţ ţeny ukončovaly v letech 

2001 aţ 2012 studium, jsou Ekonomické vědy a nauky. Významný podíl ale 

představují i skupiny studijních programů Pedagogika, učitelství a sociální péče a 

Humanitní a společenské vědy.
461

 Muţi v případě studia na vyšších odborných 

školách tvoří významný podíl ze všech studentů vyšších odborných škol na oboru 

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, ale také na oborech, v nichţ 

jinak převaţují ţeny, jako je obor Ekonomika a administrativa, Zdravotnictví a 

Právo, právní a veřejnosprávní činnost. Při interpretaci těchto statistických údajů o 

počtu studentů v jednotlivých oborech na vyšších odborných školách bychom ale 

také měli brát v úvahu, ţe počet studujících muţů ve sledovaném období 

nepřekročil ani 30 %, takţe jsou to především ţeny, kdo v těchto oborech 
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převaţují.
462

 Na vysokých školách muţi představují nejvyšší podíl ze všech 

absolventů jednotlivých studijních programů ve skupině studijního programu 

Technické vědy a nauky, coţ je zároveň i skupina studijního programu, v níţ 

převaţují mezi absolventy této skupiny studijního programu studenti muţi z více 

jak 70 %.
463

 

Statistické údaje o počtu přijatých do prvních ročníků do středoškolského 

vzdělávání, o počtu studujících v jednotlivých oborech na vyšších odborných 

školách a o počtech absolventů studijních programů na vysokých školách ukazují, 

ţe se studenti a studentky koncentrují do určitých oborů, které slovy Bourdieuho 

uchovávají staré struktury dělení podle pohlaví, neboť odráţejí to, ţe v oborech, 

které jsou spojovány s péčí, výukou a sluţbou,
464

 převaţují ţeny, a obory spojené 
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s manipulací s technickými stroji a zařízeními
465

 vykazují významný podíl 

studujících muţů. 

                                                           
465

 Bourdieu, Pierre. Nadvláda mužů. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000, s. 85 
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8. Vertikální segregace ve vzdělávání 

V této kapitole se zaměříme na otázku, jakým zastoupením se na středním 

vzdělávání, vyšším odborném a vysokoškolském vzdělávání podílejí studenti 

z hlediska pohlaví. Strukturu jednotlivých typů vzdělávání budeme prozkoumávat 

za účelem zjištění, zda se liší investice do lidského kapitálu z hlediska 

absolvovaného stupně vzdělávání. Za tímto účelem budeme vycházet ze 

statistických údajů o vzdělanostní struktuře české populace v letech 2001 aţ 2011, 

které budeme porovnávat s počtem absolventů ve školních rocích 2002/2003 aţ 

2011/2012 podle výše vzdělání podle počtu absolventů středních škol, vyšších 

odborných škol a vysokých škol dle údajů ze Statistických ročenek školství – 

výkonové ukazatele. Vertikální segregaci ve vzdělávání budeme chápat jako 

segregaci podle výše vzdělání.
466

 Následující části této kapitoly budou věnovány 

sloţení pedagogických sborů a pozic ředitele a zástupce ředitele podle pohlaví na 

jednotlivých stupních vzdělávacího systému. 

 

8.1 Struktura obyvatelstva podle vzdělání 

V této části textu se nejprve podíváme na vzdělanostní strukturu české 

populace v letech 2001 aţ 2011 a budeme ji porovnávat s podílem absolventů podle 

výše dosaţeného vzdělání z hlediska pohlaví, abychom zjistili, zda se v budoucnu 

vzdělanostní struktura populace podle pohlaví bude měnit, nebo bude odráţet stav 

ve sledovaném období let 2001 aţ 2011. Nejvyšší dosaţené vzdělání české populace 

podle pohlaví jsme porovnávali na základě statistik Českého statistického úřadu o 

počtu muţů a ţen ve věku patnácti let a více v kategoriích základní vzdělání a bez 

vzdělání, střední vzdělání bez maturity, střední vzdělání s maturitou a 

vysokoškolské vzdělání. Statistiky ukázaly, ţe ţeny tvořily v porovnání s muţi 

početnější skupinu na celkovém počtu ţen ve věku patnácti let a více v kategorii 

základní vzdělání jako nejvyššího dosaţeného vzdělání. Ve sledovaném období 

představovali muţi se základním vzděláním jako nejvyšším dosaţeným vzděláním 

                                                           
466
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segregace ve vzdělávání v mezinárodním srovnání. In Jarkovská, Lucie, Lišková, Kateřina, Šmídová, 
Iva et al. S genderem na trh: Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. 1. vyd. Praha-Brno: 
Sociologické nakladatelství ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, 2010, s. 77 



157 

 

v průměru 14,08 % ze všech muţů v populaci všech muţů ve věku 15 let a více. 

Ţeny se základním vzděláním jako nejvyšším dosaţeným vzděláním se na 

celkovém počtu ze všech ţen v populaci starších patnáct let a více podílely ve 

sledovaném období v průměru 24,73 %. V případě ţen i v případě muţů 

pozorujeme, ţe se ve sledovaném období let 2001 aţ 2011 kaţdým rokem sniţoval 

počet ţen a muţů se základním vzděláním jako nejvyšším dosaţeným vzděláním na 

celkovém počtu populace ţen nebo muţů ve věku patnácti let a více. Muţi se 

základním vzděláním jako nejvyšším dosaţeným vzděláním se podíleli v roce 2001 

na celkovém počtu muţů v populaci starší patnácti let a více 16,7 % a v roce 2011 

11,7 %. Ţeny se základním vzděláním jako nejvyšším dosaţeným vzděláním se 

podílely na celkovém počtu ţen starších patnácti let a více v roce 2001 29,1 % a 

v roce 2011 20,3 %. Muţi se středním vzděláním bez maturity jako nejvyšším 

dosaţeným vzděláním vykazovali na celkovém počtu muţů v populaci starší 

patnácti let a více mnohem vyšší podíl neţ ţeny v téţe kategorii na celkovém počtu 

ţen v populaci starší patnácti let a více. Muţi v této kategorii ve sledovaném období 

představovali v průměru 44,35 % a ţeny 29,76 %. Stejně jako v případě kategorie 

základního vzdělání jako nejvyššího dosaţeného vzdělání pozorujeme i v kategorii 

středního vzdělání bez maturity jako nejvyššího dosaţeného vzdělání sniţující se 

podíl muţů i ţen na celkovém počtu muţů nebo ţen v populaci starší patnácti let a 

více. Naopak zvyšující se podíl muţů i ţen na celkovém počtu muţů nebo ţen 

v populaci ve věku patnácti let a více vykazují muţi i ţeny v kategoriích střední 

vzdělání s maturitou a vysokoškolské vzdělání jako nejvyšší dosaţené vzdělání. 

Ţeny v porovnání s muţi představovaly vyšší podíl v kategorii střední vzdělání 

s maturitou jako nejvyšší dosaţené vzdělání na celkovém počtu všech ţen 

v populaci starší patnácti let a více. Ţeny ve sledovaném období v průměru v této 

kategorii představovaly 35,73 % a muţi 28,76 %. Muţi ale ve srovnání s ţenami 

tvořili vyšší zastoupení v kategorii vysokoškolského vzdělání jako nejvyššího 

dosaţeného vzdělání. Ukazuje se, ţe počet ţen s vysokoškolským vzděláním jako 

nejvyšším dosaţeným vzděláním vzrostl na celkovém počtu ţen v populaci ve věku 

patnáct let a více o 6,6 %. Počet muţů ve stejné kategorii ve sledovaném období se 

zvýšil o 4,5 %. Počet ţen s vysokoškolským vzděláním jako nejvyšším dosaţeným 

vzděláním se zvyšoval více neţ počet muţů ve stejné kategorii. Můţeme tak 
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očekávat, ţe počet ţen v kategorii vysokoškolské vzdělání jako nejvyšší dosaţené 

vzdělání se v budoucnu vyrovná počtu muţů ve stejné kategorii, pokud počet ţen 

v této kategorii bude vzrůstat více neţ počet muţů. V roce 2011 muţi představovali 

v kategorii vysokoškolského vzdělání jako nejvyššího dosaţeného vzdělání 

z celkového počtu všech muţů v populaci ve věku patnácti let a více 15,7 % ve 

srovnání s 11,2 % v roce 2001. Ţeny se na stejné kategorii nejvyššího dosaţeného 

vzdělání podílely v roce 2011 14,0 % ve srovnání s rokem 2001, kdy představovaly 

7,4 %.
467

 

 

8.2 Podíly absolventů a absolventek středních, vyšších odborných a 

vysokých škol 

V tomto textu nás bude zajímat, zda je podíl absolventů a absolventek na 

jednotlivých stupních vzdělávání vyváţený, nebo zda v určitém typu vzdělávání 

převaţují mezi absolventy muţi nebo ţeny. Nejprve se zaměříme na střední 

vzdělávání. Budeme vycházet ze statistických údajů ze Statistických ročenek 

školství o počtu absolventů podle druhu vzdělávání na středních školách z hlediska 

pohlaví. Vývojové řady zastoupení absolventek a absolventů podle druhů 

vzdělávání budeme sledovat ve školních rocích 2006/2007 aţ 2010/2011. Předchozí 

školní roky nejsou do časových řad zahrnuty, neboť byl počet absolventů podle 

druhů vzdělávání členěn podle odlišných kategorií. V uvedených školních rocích 

budeme porovnávat tři kategorie, a to střední vzdělání s výučním listem, střední 

vzdělání s maturitou (v této kategorii se ještě zvlášť zaměříme na počet absolventů a 

absolventek na gymnáziích) a nástavbové vzdělávání. Statistiky ukazují, ţe ve 

sledovaném období školních roků 2006/2007 aţ 2010/2011 mezi absolventy 

středního vzdělávání s výučním listem převaţovali muţi, v průměru představovali 

64,6 % absolventů středního vzdělávání s výučním listem a jejich podíl se ve 

                                                           
467

 Průměrné hodnoty podílu mužů a žen v jednotlivých kategoriích vzdělání jako nejvyššího 
dosaženého vzdělání v populaci patnáct let a více a podíly mužů a žen v jednotlivých kategoriích 
vzdělání jako nejvyššího dosaženého vzdělání v letech 2001 až 2011 pro jednotlivé roky byly 
vypočítány na základě údajů v:  
Trh práce v ČR 1993-2011 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2012. Aktualizováno 2. 8. 2012 
[citováno 2013-04-18]. Dostupné z URL 
<http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/3103-12-r_2012-10100>. 101 R (K) Věk a 
vzdělání populace. Česká republika – NUTS1. 
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sledovaném období výrazně neměnil. Mezi absolventy se středním vzděláním 

s maturitou převaţovaly ţeny, v průměru se ve sledovaném období podílely na 

celkovém počtu absolventů v tomto druhu vzdělávání 56,6 % a jejich podíl se ve 

sledovaném období výrazně neměnil. V roce 2006 vykazovaly absolventky v tomto 

druhu vzdělávání 57,07 % podíl a v roce 2010 se absolventky na této kategorii 

podílely 56,35 %. Statistiky dále poukazují na to, ţe počet absolventek ve 

sledovaném období také převaţoval nad muţi, kteří absolvovali gymnázia. Ţeny 

v průměru tvořily 61,3 % a jejich zastoupení na celkovém počtu absolventů 

gymnázií mírně klesalo. V roce 2006 absolventky gymnázií představovaly 62 % a 

v roce 2010 61,24 % z celkového počtu absolventů gymnázií. V nástavbovém 

studiu převaţovali mezi absolventy muţi a jejich podíl se na celkovém počtu 

absolventů nástavbového studia sniţoval. V roce 2006 se na celkovém počtu 

absolventů nástavbového studia podíleli 56,34 % a v roce 2010 52,13 %. Kdyţ 

porovnáme počty absolventů v jednotlivých druzích vzdělávání na středních 

školách se vzdělanostní strukturou populace ve věku patnáct let a více, vidíme, ţe 

mezi absolventy středního vzdělání s výučním listem převaţují muţi a ţe z hlediska 

vzdělanostní struktury populace muţi představují vyšší zastoupení v kategorii 

středního vzdělání bez maturity. Ţeny naopak převaţují v kategorii středního 

vzdělání s maturitou. V případě podílu absolventů středního vzdělání s maturitou 

převaţovaly ţeny, ale jejich podíl byl ve sledovaném období niţší neţ 60 %. Ze 

statistik o počtech absolventů podle druhu vzdělávání na středních školách lze 

usuzovat, ţe prozatím vzdělanostní struktura populace ve věku patnácti let a více 

bude v kategorii středního vzdělání s maturitou a středního vzdělání bez maturity i 

nadále přetrvávat, tzn., ţe muţi budou tvořit větší podíl v kategorii středního 

vzdělání bez maturity jako nejvyššího dosaţeného vzdělání a ţeny v kategorii 

středního vzdělání s maturitou jako nejvyššího dosaţeného vzdělání.
468
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 Průměrné hodnoty podílu absolventek a absolventů mužů z celkového počtu absolventů pro 
jednotlivé kategorie – střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou a nástavbové 
vzdělávání a hodnoty podílu absolventek a absolventů mužů z celkového počtu absolventů pro 
jednotlivé kategorie – střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou a nástavbové 
vzdělávání pro jednotlivé školní roky ve školních rocích 2006/2007 až 2010/2011 byly vypočítány na 
základě údajů v: 
 Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2006/2007 (kapitola D), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08+. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/602/1382>. Tab. D 1.1.1: Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, 
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Počet absolventů a absolventek vyšších odborných škol budeme sledovat ve 

školních rocích 2001/2002 aţ 2009/2010. Budeme vycházet ze statistických údajů 

ze Statistických ročenek školství – výkonové ukazatele, a to z počtu absolventů 

vyšších odborných škol v denním i ostatních formách vzdělávání. Statistiky 

ukázaly, ţe ve sledovaném období mezi absolventy vyšších odborných škol 

převaţovaly ţeny, které se na celkovém počtu absolventů vyšších odborných škol 

v kaţdém školním roce sledovaného období podílely více jak 70 %.
469

 

                                                                                                                                                                  
žáci, nově přijatí, absolventi – podle druhu vzdělávání, Tab. 1.2.4: Obory gymnázií – žáci, nově 
přijatí, absolventi – podle pohlaví, formy a délky vzdělávání. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2007/2008 (kapitola D), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08+. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/705/1535>. Tab. D 1.1.1: Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, 
žáci, nově přijatí, absolventi – podle druhu vzdělávání, Tab. 1.2.4: Obory gymnázií – žáci, nově 
přijatí, absolventi – podle pohlaví, formy a délky vzdělávání. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2008/2009 (kapitola D), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08+. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/713/1816>. Tab. D 1.1.1: Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, 
žáci, nově přijatí, absolventi – podle druhu vzdělávání, Tab. 1.2.4: Obory gymnázií – žáci, nově 
přijatí, absolventi – podle pohlaví, formy a délky vzdělávání 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/2010 (kapitola D), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08+. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/726/2027>. Tab. D 1.1.1: Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, 
žáci, nově přijatí, absolventi – podle druhu vzdělávání, Tab. 1.2.4: Obory gymnázií – žáci, nově 
přijatí, absolventi – podle pohlaví, formy a délky vzdělávání 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011 (kapitola D), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08+. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2119>. Tab. D 1.1.1: Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, 
žáci, nově přijatí, absolventi – podle druhu vzdělávání, Tab. 1.2.4: Obory gymnázií – žáci, nově 
přijatí, absolventi – podle pohlaví, formy a délky vzdělávání 
469

 Podíl absolventů a absolventek vyšších odborných škol na celkovém počtu absolventů vyšších 
odborných škol vypočten na základě údajů uvedených v: 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2002/2003 (kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08+. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/432/767>. Tab. E1.1: VOŠ školy, studijní skupiny, žáci a absolventi – 
podle formy studia. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2003/2004 (kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/457/816>. Tab. E1.1: VOŠ (včetně dalších resortů) - školy, studijní 
skupiny, žáci a absolventi – podle formy studia a resortu. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2004/2005 (kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/559/1093>. Tab. E1.1: VOŠ (včetně dalších resortů) - školy, studijní 
skupiny, žáci a absolventi – podle formy studia a resortu. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2005/2006 (kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/431/372>. Tab. E1.1: VOŠ školy, studijní skupiny, studenti a absolventi 
– podle formy vzdělávání. 
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Struktura vysokých škol z hlediska vertikální segregace podle počtu 

absolventů vysokých škol dle pohlaví v letech 2002 aţ 2010 podle údajů ze 

Statistických ročenek školství – výkonové ukazatele ukázala, ţe ve sledovaném 

období mezi absolventy vysokých škol převaţovaly ţeny a ţe v kaţdém roce se 

počet ţen absolventek zvyšoval. V roce 2002 se ţeny na celkovém počtu absolventů 

podílely 51,83 % a o osm let později v roce 2010 absolventky vysokých škol tvořily 

59,98 %. Z hlediska typu studijního programu ţeny absolventky ve sledovaném 

období tvořily více jak 50 % ze všech absolventů v bakalářském, magisterském a 

navazujícím magisterském studijním programu. Na konci sledovaného období, tzn. 

v roce 2010, se absolventky jednotlivých studijních programů podílely na celkovém 

počtu absolventů vysokých škol v jednotlivých studijních programech více jak 

60 %. Z absolventů bakalářského studijního programu absolventky tohoto 

studijního programu představovaly 61,27 % a absolventky magisterských studijních 

programů se podílely na celkovém počtu absolventů magisterských studijních 

programů 68,29 %. Muţi ve sledovaném období převaţovali mezi absolventy 

v doktorských studijních programech. Ţeny absolventky doktorských studijních 

                                                                                                                                                                  
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2006/2007 (kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/602/1383>. Tab. E1.1: VOŠ školy, studijní skupiny, studenti a absolventi 
– podle formy vzdělávání. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2007/2008 (kapitola E), [online]. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/705/1536>. Tab. E1.1: VOŠ školy, studijní skupiny, studenti a absolventi 
– podle formy vzdělávání. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2008/2009 (kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/713/1814>. Tab. E1.1: VOŠ školy, studijní skupiny, studenti a absolventi 
– podle formy vzdělávání. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/2010 (kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/726/2029>. Tab. E1.1: VOŠ školy, studijní skupiny, studenti a absolventi 
– podle formy vzdělávání. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011(kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2121>. Tab. E1.1: VOŠ školy, studijní skupiny, studenti a absolventi 
– podle formy vzdělávání. 
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programů ve sledovaném období nepředstavovaly na celkovém počtu absolventů 

v doktorských studijních programech ani 40 %, jejich počet se ale zvyšoval. Na 

začátku sledovaného období (v roce 2002) absolventky doktorských studijních 

programů představovaly na celkovém počtu absolventů doktorských studijních 

programů 34,29 % a v roce 2010 se podílely na celkovém počtu absolventů 

doktorských studijních programů 39,38 %.
470
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 Podíl absolventů mužů a absolventek žen v jednotlivých studijních programech vysokých škol 
z celkového počtu absolventů v jednotlivých studijních programech vysokých škol byly vypočítány 
na základě údajů uvedených v: 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2002/2003 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/432/771>. Tab. 
F1.1: Souhrn VŠ – školy, studenti podle formy a programu studia – podle státního občanství a 
zřizovatele. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2003/2004 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/rubrika/457>. Tab. F1.1: 
Souhrn VŠ – školy, studenti podle formy a programu studia – podle státního občanství a zřizovatele. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2004/2005 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/559/1094>. Tab. 
F1.1: Souhrn VŠ – školy, studenti podle formy a programu studia – podle státního občanství a 
zřizovatele. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2005/2006 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/431/373>. Tab. 
F1.1: Souhrn VŠ – školy, studenti (fyzické osoby) podle formy a typu studijního programu – podle 
státního občanství a zřizovatele. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2006/2007 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/602/1384>. Tab. 
F1.1: Souhrn VŠ – školy, studenti (fyzické osoby) podle formy a typu studijního programu – podle 
státního občanství a zřizovatele. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2007/2008 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/705/1537>. Tab. 
F1.1: Souhrn VŠ – školy, studenti (fyzické osoby) podle formy a typu studijního programu – podle 
státního občanství a zřizovatele. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2008/2009 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/713/1813>. Tab. 
F1.1: Souhrn VŠ – školy, studenti (fyzické osoby) podle formy a typu studijního programu – podle 
státního občanství a zřizovatele. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/2010 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/726/2030>. Tab. 
F1.1: Souhrn VŠ – školy, studenti (fyzické osoby) podle formy a typu studijního programu – podle 
státního občanství a zřizovatele. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2122>. Tab. 
F1.1: Souhrn VŠ – školy, studenti (fyzické osoby) podle formy a typu studijního programu – podle 
státního občanství a zřizovatele. 
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8.3 Struktura absolventů jednotlivých druhů vzdělávání ve vztahu k 

genderové segregaci na trhu práce 

Marta Vohlídalová uskutečnila výzkum zaloţený na datech kvantitativního 

výzkumu Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a 

partnerského ţivota v české společnosti realizovaným v roce 2005 Sociologickým 

ústavem AV ČR. Poloţila si otázku, zda odlišné postavení ţen na trhu práce 

způsobuje rozdílný přístup muţů a ţen k placené práci, nebo strukturální omezení 

na trhu práce a genderové stereotypy, podle nichţ pro ţeny není placená práce 

takovou hodnotou jako pro muţe, a proto nejsou ochotny do ní vloţit tolik úsilí ve 

srovnání s muţi, kteří jsou ţiviteli rodiny. Vohlídalová ve výzkumu rozdělila 

respondenty podle odpovědí na tvrzení, ţe práce je způsob, jak vydělat peníze a ţe 

práce je nejdůleţitější způsob, jak se v ţivotě realizovat do šesti kategorií podle 

postoje k placené práci, a to na jedince zastávající krajně instrumentální postoj 

k práci, zastávající krajně seberealizační postoj k práci, nekonzistentní respondenti a 

respondentky (v této kategorii respondenti buď zároveň souhlasili, nebo 

nesouhlasili s oběma tvrzeními), nerozhodnutí respondenti, respondenti zastávající 

neinstrumentální postoj, respondenti zastávající neseberealizační postoj. Odpovědi 

respondentů ukázaly, ţe je zastoupení muţů a ţen v jednotlivých kategoriích 

poměrně vyrovnané. Vohlídalová dospěla k závěru, ţe přístup k práci respondentů 

je ovlivněn především jejich vzděláním a profesí. Vohlídalová se dále ve svém 

výzkumu zaměřila na hodnocení těchto aspektů práce z hlediska pohlaví 

respondentů: Moţnost vzdělávání, školení, Moţnost kariérního postupu, Moţnost 

vést tým pracovníků, Pocit uţitečnosti pro společnost, Moţnost pracovat 

samostatně, Vysoký příjem, Jistota zaměstnání, Moţnost zvolit čas a dny práce. Pro 

ţeny byl především významný aspekt jistota zaměstnání a pocit uţitečnosti pro 

společnost. Muţi především oceňovali vysoký příjem, moţnost pracovat samostatně 

a moţnost vést tým spolupracovníků. Pro muţe i pro ţeny jsou stejně důleţité 

moţnost kariérního postupu, moţnost zvolit si čas a dny práce a moţnost 

vzdělávání a školení. Vohlídalová rozdělila tyto aspekty práce na dva faktory, a to 

aspekt osobního rozvoje a stabilita a materiální aspekty práce. Aspekty osobního 

rozvoje zahrnující moţnost vzdělávání a školení, moţnost postupu, moţnost vést 

tým, pocit uţitečnosti pro společnost a moţnost pracovat samostatně nevykazuje 
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významné rozdíly z hlediska postojů k těmto aspektům podle pohlaví respondentů. 

Naopak druhý faktor materiální aspekty práce jsou důleţitější pro muţe neţ pro 

ţeny, coţ je podle Vohlídalové dáno tradiční představou muţe jako ţivitele rodiny. 

Podle Vohlídalové odlišné postavení muţů a ţen na trhu práce není dáno jejich 

odlišnými postoji k práci podle pohlaví, protoţe vztah k práci je utvářen spíše naším 

vzděláním a profesí. Rozdílné postavení muţů a ţen na trhu práce je dáno 

strukturálními omezeními na trhu práce a genderovými stereotypy a individuálním 

rozhodnutím jedinců v rámci těchto bariér.
471

 

Pokud by při volbě studijní dráhy připravující muţe na budoucí povolání měl 

významnou úlohu stereotyp muţe jako ţivitele rodiny, pak lze předpokládat, ţe 

muţi by se snaţili zvyšovat úroveň vzdělání, aby se snadněji zapojili na trhu práce a 

měli moţnost dosáhnout vyšších výdělků.
472

 Statistiky poskytující údaje o počtu 

absolventů podle dosaţeného vzdělání v českém vzdělávacím systému ale ukazují, 

ţe ve středním, vyšším odborném a vysokoškolském vzdělání mezi absolventy 

převaţují ţeny. Podle statistických údajů mezi absolventy středního vzdělání muţi 

převaţují ve středním vzdělání s výučním listem, zatímco ţeny mezi absolventy 

gymnázií a středního vzdělání s maturitou.
473

 Statistické údaje tak odporují 
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předpokladu, ţe muţi aspirují po vyšším dosaţeném vzdělání, které by jim 

umoţnilo přístup k lépe placeným a prestiţnějším zaměstnáním, aby naplnili roli 

ţivitele rodiny. Abychom ale mohli statistické údaje správně interpretovat, je třeba 

vzít v úvahu i to, v jakých oborech se ţeny a muţi vzdělávají, zda tyto obory 

vykazují stejnou míru prestiţe a stejně vysoké moţnosti finančního ohodnocení a 

kariérního růstu. Straková například poukazuje na skutečnost, ţe vyšší aspirace 

dívek ve vzdělávacím systému jsou dány tím, ţe příprava na typicky ţenská 

povolání je zajišťována na středních školách s maturitou, zatímco typicky muţská 

zaměstnání na učilištích bez maturity.
474

 Střední vzdělání s maturitou tak ještě nutně 

s sebou nemusí nést moţnost vyšších výdělků v porovnání s učebními obory bez 

maturity, pokud se jedná o studium oborů, pro které nejsou typické vysoké 

výdělky.
475

 Lucie Jarkovská a Kateřina Lišková vysvětlují niţší zastoupení muţů 

mezi absolventy středních škol s maturitou tím, ţe muţi s maturitou mají v průměru 

vyšší příjmy neţ ţeny s vyšším odborným vzděláním a bakalářským titulem a muţi, 

kteří absolvovali vyšší odborné školy a získali bakalářský titul, vydělávají 

v průměru více neţ ţeny s magisterským titulem. Autorky vycházejí ze statistických 

údajů výběrového šetření mezd zaměstnanců, a to z hrubého měsíčního příjmu 

podle vzdělání.
476

 Při posuzování platových rozdílů mezi muţi a ţenami podle 

nejvyššího dosaţeného vzdělání musíme brát v úvahu i další parametry, jako je 
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například délka praxe, individuální produktivní schopnosti, pracovní pozice, 

kategorie zaměstnání.
477

  

Délka praxe, kumulace pracovních zkušeností a kontaktů a moţnost 

kariérního růstu mohou být ovlivněny přerušením pracovní aktivity odchodem na 

rodičovskou dovolenou. Statistiky počtu příjemců rodičovského příspěvku podle 

pohlaví ukazují, ţe ačkoliv institut rodičovské dovolené existuje v České republice 

uţ od roku 2001,
478

 ţe ve většině případů pobírá rodičovský příspěvek ţena. Muţi 

v průměru v letech 2001 aţ 2011 byli příjemci rodičovského příspěvku v 1,35 % 

případů.
479

 Přerušení pracovní dráhy tak ve většině případů volí ţeny. 

Dlouhodobější přerušení pracovní aktivity můţe vést ke zhoršenému postavení a 

uplatnění na trhu práce.
480

  

Ukazuje se také, ţe je důleţité sledovat, v jakých oborech studia se muţi a 

ţeny nejčastěji koncentrují, zda se jedná o obory vyznačující se vysokými příjmy a 

moţností kariérního růstu. Lucie Jarkovská a Kateřina Lišková tvrdí, ţe vyučení 

muţi s maturitou mají v průměru vyšší příjmy neţ ţeny s vyšším odborným 

vzděláním nebo bakalářským titulem, neboť jsou pozice niţších administrativních 

pracovnic a nelékařských povolání ve zdravotnictví, které takovou úroveň 

nejvyššího dosaţeného vzdělání vyţadují, charakterizovány nárokem na vyšší 

vzdělání, ale niţšími platy. Podle těchto autorek by pak bylo ze strany chlapců 

nelogické, aby se začali vzdělávat v těchto pro ně genderově netypických 

povoláních, kdyţ jim k získání vyšších příjmů v porovnání s ţenami v zaměstnáních 

niţších administrativních pracovnic a nelékařských zdravotních povolání stačí 
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vyučení s maturitou.
481

 Muţi tak mohou plnit roli ţivitele rodiny i v případě, ţe 

jejich nejvyšší dosaţené vzdělání bude niţší neţ v případě ţen. 

 

 

8.4 Struktura pedagogických sborů podle pohlaví 

V tomto textu se zaměříme na sloţení pedagogických sborů podle pohlaví. 

Budeme vycházet ze statistických údajů o počtu učitelů a učitelek na jednotlivých 

typech a druzích škol uveřejněných v publikaci Českého statistického úřadu 

Zaostřeno na muţe a ţeny. Strukturu pedagogických sborů z hlediska pohlaví 

budeme sledovat ve školních rocích 2002/2003 aţ 2011/2012. Ve školních rocích 

2002/2003 aţ 2005/2006 uvedeme sloţení pedagogických sborů v základních 

školách, středních odborných školách, gymnáziích, středních odborných učilištích, 

konzervatořích a vysokých školách. Od školního roku 2006/2007 statistiky 

neudávají počet učitelů a učitelek na gymnáziích, středních odborných školách a 

středních odborných učilištích, neboť počty vyučujících podle pohlaví se uvádějí za 

střední školy celkem. Statistiky ukazují, ţe ve sledovaném období školních roků 

2002/2003 aţ 2005/2006, kdy statistiky vykazovaly počty učitelů a učitelek na 

středních odborných učilištích, v pedagogických sborech převaţovali muţi na 

středních odborných učilištích a mezi pedagogickými pracovníky vysokých škol. 

Na středních odborných učilištích se muţi v průměru podíleli na sloţení 

pedagogických sborů 53,5 %. Na vysokých školách mezi pedagogickými 

pracovníky muţi představovali ve sledovaném období školních roků 2002/2003 aţ 

2011/2012 v průměru 65,5% a jejich podíl se sniţoval. Ve školním roce 2002/2003 

muţi tvořili mezi pedagogickými pracovníky na vysokých školách 65,98 % a ve 

školním roce 2011/2012 64,7 %. Statistiky zároveň ukázaly, ţe se zvyšujícím se 

stupněm vzdělání se zvyšuje zastoupení muţů mezi učiteli. Nejniţší podíl muţů 

učitelů vykazovaly mateřské školy, v nichţ učitelky tvořily téměř 100 % 

zastoupení. Muţi učitelé v mateřských školách ve sledovaném období 

nepředstavovali ani půl procenta, ale jejich počet se nepatrně zvyšoval. Ve školním 
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roce 2005/2006 muţi tvořili 0,1 % učitelů v mateřských školách a ve školním roce 

2011/2012 představovali 0,3 %. Na základních školách se učitelé muţi podíleli na 

sloţení pedagogických sborů ve sledovaném období v průměru 16,2 %. Zastoupení 

učitelů muţů se ve sledovaném období ve školních rocích 2002/2003 aţ 2006/2007 

zvyšovalo, ale od školního roku 2007/2008 se podíl učitelů muţů začal sniţovat, a 

to z 16,4 % ve školním roce 2007/2008 na 15,7 % ve školním roce 2011/2012. Na 

středních školách za období, kdy statistiky uvádějí pouze kategorii střední školy, ve 

sledovaném období ve školních rocích 2005/2006 aţ 2011/2012 převaţovaly 

v pedagogických sborech mezi vyučujícími ţeny a jejich počet se zvyšoval z 57,9 % 

ve školním roce 2005/2006 na 59,1 % ve školním roce 2011/2012. Ve srovnání se 

základními školami se ale muţi v průměru ve sledovaném období podíleli na 

zastoupení muţů učitelů na středních školách 41,5 %. Na vyšších odborných 

školách ve sledovaném období školních roků 2002/2003 aţ 2011/2012 mezi 

vyučujícími také převaţovaly ţeny, aţ do školního roku 2005/2006 se jejich 

zastoupení mezi vyučujícími zvyšovalo (z 56,18 % ve školním roce 2002/2003 na 

62,5 % ve školním roce 2005/2006), do školního roku 2007/2008 se jejich počet 

sníţil na 59,3 %, poté se jejich podíl do školního roku 2010/2011 zvyšoval na 

62,8 % a ve školním roce 2011/2012 poklesl na 60,7 %. Přesto ve sledovaném 

období ale ţeny mezi vyučujícími na vyšších odborných školách převaţovaly. 

Nejniţší zastoupení ţeny mezi pedagogickými pracovníky tvořily na vysokých 

školách, i kdyţ se jejich podíl ve sledovaném období mírně zvyšoval, a to ze 

34,34 % ve školním roce 2002/2003 na 35,3 % ve školním roce 2011/2012.
482
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8.5 Podíly mužů a žen ve funkcích ředitelů a zástupců v jednotlivých typech 

škol 

Zastoupení muţů a ţen ve funkcích ředitelů a zástupců ředitelů škol poskytují 

statistiky o vedoucích pracovnících ve fyzických osobách podle druhu školy ve 

Statistických ročenkách školství. Podíly muţů a ţen vedoucích pracovníků budeme 

sledovat ve školních rocích 2006/2007 aţ 2011/2012. Statistiky v případě ředitelů 

udávají pouze jejich souhrnné počty, ale v případě jejich zástupců jsou údaje o 

jejich počtech rozčleněny na zástupce mateřských škol, základních škol, středních 

škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Ve sledovaném období mezi řediteli 

škol převaţovaly ţeny a jejich počet se mírně zvyšoval ze 67,89 % ve školním roce 

2006/2007 na 70,26 % ve školním roce 2011/2012. V případě zástupců ředitelů se 

ukazuje, ţe s vyšším stupněm vzdělávání se sniţuje počet ţen mezi zástupci. 

Největší zastoupení ve funkci ředitele ţeny představují v případě mateřských škol, 

ve sledovaném období ţeny v průměru tvořily 99,5 % zástupců v mateřských 

školách. Na základních školách ve funkci zástupce také převaţovaly ţeny a 

v průměru představovaly 76,2 % a jejich počet se ve sledovaném období mírně 
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zvyšoval ze 74,98 % ve školním roce 2006/2007 na 77,05 % ve školním roce 

2011/2012. Ve sledovaném období muţi ve funkci zástupce ředitele převaţovali na 

středních školách, a to ve školních rocích 2006/2007 aţ 2007/2008. V následujících 

školních rocích ţeny ve funkci zástupce ředitele tvořily více jak 50 % a ve školním 

roce 2011/2012 představovaly 51,27 %. Statistiky dále ukazují, ţe muţi se podíleli 

více jak 50 % ve funkci zástupce ředitele škol v některých školních rocích na 

konzervatořích. Ţeny také převaţovaly ve funkci zástupce ředitele na vyšších 

odborných školách. Ve sledovaném období se v průměru na funkci zástupce ředitele 

na vyšších odborných školách podílely 57 %.
483

 

8. 6 Podíly mužů a žen v pedagogických sborech a řídicích pozicích 

jednotlivých stupňů vzdělávání z hlediska stereotypu žena pečovatelka a 

muž živitel 

V tomto textu se zaměříme na otázku, zda podíly muţů a ţen 

v pedagogických sborech a v řídicích pozicích jednotlivých stupňů vzdělávání 

odráţí stereotyp spojující ţeny s výchovou a péčí a muţe s rolí ţivitele rodiny. Dále 

nás bude zajímat, zda zastoupení muţů a ţen v řídicích pozicích jednotlivých 
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stupňů škol odráţí jev skleněného výtahu, kdy v zaměstnáních, v nichţ převaţují 

ţeny, se muţi dostávají do vyšších pozic mnohem rychleji neţ ţeny.
484

 

Statistiky o počtu učitelů v mateřských školách, základních školách, středních 

školách a vyšších odborných školách ukazují, ţe mezi vyučujícími převaţují ţeny, 

které tvoří více jak 50 % učitelů. Podíly muţů a ţen zároveň poukazují, ţe čím niţší 

stupeň vzdělávání, tím vyšší zastoupení učitelek.
485

 Podle Diane Reay to odráţí 

dominantní konstrukci ţen učitelek, která je spojuje s péčí a výchovou. Tento 

dominantní diskurs ovlivnil především učitelky na základních školách, které stejně 

jako ideální matka ztělesňují všechny charakteristiky pečovatelské femininity. Reay 
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tvrdí, ţe dominantní konstrukce představuje učitelky ţeny jako náhradní matky, 

tento konstrukt především platí pro primární úroveň vzdělávání.
486

 

Zatímco v mateřských školách mezi vyučujícími jsou zastoupeny výhradně 

ţeny (z 99 %) a na základních školách učitelky představovaly ve sledovaném 

období školních roků 2002/2003 aţ 2011/2012 v průměru 83,8 %, tak na středních 

školách se jejich podíl na celkovém zastoupení učitelů sníţil, a to v období školních 

roků 2005/2006 aţ 2011/2012 na 58,5 %. V předcházejících školních rocích, kdy 

statistiky vykazovaly počty učitelů podle pohlaví pro gymnázia, střední odborné 

školy a střední odborná učiliště, vidíme, ţe mezi vyučujícími na středních 

odborných učilištích převaţovali muţi.
487

 To můţe odráţet skutečnost, ţe typicky 
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muţská povolání se vyučují na učilištích.
488

 Sloţení pedagogických sborů podle 

pohlaví tak můţe vypovídat o tom, která zaměstnání jsou spíše vhodná pro ţeny, 

jako je tomu v případě učitelek mateřských a základních škol, a která jsou typičtější 

pro muţe, jako je to v případě některých učebních oborů. 

Bendl v článku Feminizace školství a její pedagogické konsekvence uvádí 

příčiny feminizace učitelského povolání. Stereotyp spojující ţeny s výchovou a péčí 

by mohl být vysvětlen ustálenou dělbou práce mezi muţi a ţenami a vyšším 

zájmem ţen o práci s dětmi a mládeţí. Představa, ţe muţi jsou hlavními ţiviteli 

rodiny, by pak mohla být vysvětlena nízkou prestiţí učitelského povolání ve 

společnosti a nízkým finančním ohodnocením práce učitele.
489

 Jakou prestiţ 

vykazuje učitelské povolání? Centrum pro výzkum veřejného mínění provádí 

šetření soustřeďující se na prestiţ povolání. Respondenti mají přiřadit celkem k 

dvaceti šesti povoláním na seznamu čísla od 01 do 99, k povolání, kterého si váţí 

nejvíce, mají přiřadit číslo 99 a povolání, kterého si váţí nejméně číslo 01. Ostatním 

povoláním přiřazují čísla od 02 do 98.
490

 Podívejme se, jakou prestiţ respondenti 

přiřazovali povoláním učitel na vysoké škole a učitel na základní škole v letech 

2004, 2006, 2007, 2008, 2011 a 2012. Učitel na vysoké škole se umisťoval na 

třetím místě, s výjimkou roku 2011, kdy se objevil na čtvrtém místě.
491

 Třetí místo 

v roce 2011 zaujala zdravotní sestra a páté místo učitel na základní škole. V roce 
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2012 se učitel na vysoké škole opět objevil na třetím místě, ale učiteli na základní 

škole zůstala pátá pozice. Z výzkumů veřejného mínění vyplývá, ţe veřejnost vnímá 

povolání učitele na vysoké škole i učitele na základní škole jako prestiţní povolání, 

která v uvedených rocích získala více jak 70 bodů. Průměr bodů odpovídá 

nejčastějšímu bodovému ohodnocení, tzn., ţe tato povolání při posuzování jejich 

prestiţe nevykazovala velký bodový rozptyl.
492

 

V roce 2012 poprvé v rámci tohoto šetření byly jedné skupině respondentů 

dány dotazníky, v nichţ byla povolání uvedena v muţském rodě, a druhé skupině 

respondentů byly dány dotazníky s názvy povolání v ţenském rodě za účelem 

zjištění, zda genderové stereotypy mají vliv na prestiţ povolání.
493

 Výsledky 

ukázaly, ţe v případě respondentů, kteří pracovali s dotazníky, v nichţ byly názvy 

povolání v ţenském rodě, získala povolání učitel na vysoké škole a učitel na 

základní škole niţší bodové ohodnocení v porovnání s respondenty, kteří hodnotili 

prestiţ uvedených povolání v muţském rodě. V případě učitelů na vysoké škole 

rozdíl činil 2,1 bodů a u učitele na základní škole 3,3 body.
494

 Neukázalo se ale, ţe 

by muţi udělovali vyšší bodová ohodnocení muţským představitelům profese a 

ţeny ţenským představitelkám.
495

 Podle Bendla hodnocení prestiţe určitých 

povolání spíše odráţí hodnocení náročnosti profese neţ její společenskou prestiţ.
496

 

V roce 2011 se šetření sledující prestiţ vybraných povolání zaměřilo i na zjišťování 

faktorů, které jsou důleţité při posuzování prestiţe daného povolání. 
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Nejvýznamnějším faktorem byly znalosti, důleţitost pro společnost a zodpovědnost, 

kterou pracovník má.
497

  

Otázkou tak je, proč v mateřských, základních, středních a vyšších odborných 

školách mezi vyučujícími převládají ţeny. Můţe být důvodem stereotyp muţe jako 

ţivitele rodiny? Statistiky o průměrných měsíčních mzdách muţů a ţen podle údajů 

Českého statistického úřadu ukazují, ţe průměrná mzda muţů v roce 2011 byla 

28 234 Kč a ţen 22 389 Kč.
498

 Údaje o průměrném měsíčním platu zaměstnanců 

regionálního školství v roce 2011 uvádějí, ţe průměrný měsíční plat učitelů 

základních škol v případě muţů činil 25 429 Kč a v případě ţen 25 345 Kč. Učitelé 

středních škol (včetně vyšších odborných škol a konzervatoří) měli průměrný 

měsíční plat v případě muţů 27 384 Kč a v případě ţen 27 043 Kč.
499

 Průměrný 

měsíční plat učitelů na základních a středních školách je niţší neţ průměrná měsíční 

mzda muţů. Průměrný měsíční plat učitelek na základních a středních školách je ale 

vyšší, neţ je průměrná měsíční mzda ţen v České republice v roce 2011. Pro muţe 

tak učitelství můţe být z důvodu platových podmínek nevyhovujícím povoláním, 

proto mohou volit jiné kategorie zaměstnání, které jim přinášejí vyšší příjmy, 

moţnosti kariérního růstu, a ve kterých nepřevládají ţeny, tzn. buď zaměstnání, 

v nichţ dominují muţi, nebo v nichţ je poměr muţů a ţen přibliţně stejný. 

Poslední otázkou, kterou v tomto textu zkoumáme, je, zda se v učitelském 

povolání můţeme setkat s jevem skleněného výtahu. Za tímto účelem budeme 

porovnávat počet muţů a ţen mezi vyučujícími v mateřských, základních, středních 

a vyšších odborných školách s podíly muţů a ţen ve funkci zástupců ředitelů na 

stejných stupních škol. V případě ředitelů podobné srovnání neprovedeme, neboť 

statistiky o počtech muţů a ţen ve funkci ředitele uvádějí jejich počty celkem pro 

mateřské, základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře. Podívejme se na 
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podíly muţů a ţen mezi učiteli v mateřských, základních, středních a vyšších 

odborných školách v porovnání se zastoupením muţů a ţen ve funkci ředitele na 

stejném stupni školy. Ve školním roce 2011/2012 učitelé v mateřských školách 

představovali 0,3 %, na základních školách 15,7 %, na středních školách 40,9 % a 

vyšších odborných školách 39,3 %.
500

 Na funkci zástupce ředitele se muţi ve 

školním roce 2011/2012 podíleli v mateřských školách 0,6 %, v základních školách 

22,95 %, na středních školách 48,73 % a na vyšších odborných školách 42,55 %.
501

 

Pozorujeme tak, ţe muţi představují ve funkci zástupců ředitelů škol v mateřských, 

základních, středních a vyšších odborných školách vyšší zastoupení, neţ odpovídalo 

jejich celkovému podílu na uvedených stupních vzdělávání mezi vyučujícími. 
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Závěr 

V diplomové práci jsme si poloţili otázku, zda rodina a škola reprodukují 

v české společnosti stereotyp spojující ţeny s rolí pečovatelky o rodinu a o 

domácnost a muţe jednak s rolí hlavního ţivitele rodiny a jednak s orientací na 

oblast technického zaměření. Moţnost reprodukce těchto stereotypů jsme sledovali 

v oblasti definice kariéry jako lineárního, nepřerušovaného postupu zaloţeného na 

kumulaci kontaktů a zkušeností
502

 a dále v souvislosti s horizontální a vertikální 

segregací na trhu práce. Vycházeli jsme z teorií genderového schématu Sandry Bem 

a tvrzení Pierra Bourdieuho, ţe změny v ţenském postavení jsou vedeny tradiční 

logikou dělení podle pohlaví.
503

 Zkoumali jsme, zda rodina a škola jako socializační 

činitelé produkují metasdělení
504

, ţe jsou to primárně ţeny, kdo jsou zodpovědné za 

výchovu dětí a péči o domácnost a ţe muţi mají hlavní zodpovědnost za finanční 

zajištění rodiny. Dle tří zásad, o něţ se podle Pierra Bourdieuho opírají staré 

struktury dělení podle pohlaví, jsme se zaměřili na to, zda ţeny vykonávají činnosti, 

které jsou jakoby pokračováním domácích činností, a to výuka, péče a sluţba, zda 

se v řídících pozicích spíše nacházejí muţi a zda jsou to především muţi, kdo 

zacházejí s technickými stroji a zařízeními.
505

 V práci jsme se zaměřili především 

na období let 2001 aţ 2011, i kdyţ jsme ne vţdy uváděli údaje za všechny roky 

sledovaného období, a to z důvodu chybějících údajů nebo nemoţnosti jejich 

srovnání s následujícími roky. Za účelem zodpovězení otázky, jsme vycházeli 

z literatury pojednávající o námi zvoleném tématu, výsledků kvantitativních a 

kvalitativních výzkumů zkoumajících danou problematiku, statistických údajů 

Českého statistického úřadu; Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy; 

Ministerstva práce a sociálních věcí a Ústavu pro informace ve vzdělávání. Dále 

jsme pracovali s některými údaji z mezinárodních longitudinálních výzkumů ISSP 

(International Social Survey Programme) a EVS (European Values Study). 

V první kapitole jsme vymezili základní pojmy související se socializací a s 

genderem, které v práci pouţíváme. Ve druhé kapitole jsme se zabývali situací na 
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českém trhu práce z hlediska horizontální a vertikální genderové segregace, neboť 

s těmito údaji dále pracujeme v dalších kapitolách. Navazujeme zde na výzkum 

Aleny Kříţkové zabývajícím se horizontální segregací na českém trhu práce 

v letech 2002 aţ 2008
506

 a doplňujeme ho o data z roku 2010. Poukazujeme na nich, 

ţe ve sledovaném období nedošlo k výrazným změnám z hlediska toho, v kterých 

deseti zaměstnáních nejčastěji pracují muţi a ţeny na českém trhu práce a ţe je 

český trh práce horizontálně segregován z hlediska pohlaví. Na základě údajů 

Českého statistického úřadu ze Struktury mezd zaměstnanců 2010
507

 ukazujeme, ţe 

deset nejčastějších zaměstnání podle 3-číselné klasifikace KZAM, ve kterých muţi 

a ţeny pracovali v roce 2010 na českém trhu práce, ve většině případů 

představovala zaměstnání segregovaná, tzn., ţe v nich převaţovali z více jak 60 % 

buď muţi, nebo ţeny. 

Otázku reprodukce genderových stereotypů spojujících ţeny s rolí 

pečovatelky o rodinu a o domácnost a muţe s hlavní odpovědností za finanční 

zajištění rodiny (s rolí hlavního ţivitele rodiny) ve vztahu k definici kariéry jako 

lineárního, nepřerušovaného postupu zaloţeného na kumulaci kontaktů a 

zkušeností
508

 jsme v případě rodiny zkoumali na pojetí mateřské a otcovské role 

v souvislosti s přerušením pracovní dráhy kvůli odchodu na rodičovskou 

dovolenou. V České republice byla zavedena rodičovská dovolená 1. 1. 2001.
509

 

Tím došlo ke zrovnoprávnění muţů a ţen v pracovně-právní oblasti, neboť 

zaměstnavatel je povinen poskytnout jak muţům, tak ţenám rodičovskou 

dovolenou, a to do tří let věku dítěte.
510

 Zavedení rodičovské dovolené můţe 
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produkovat metasdělení,
511

 ţe česká společnost primárně nespojuje roli 

pečovatele/pečovatelky o rodinu a o domácnost s ţenou. Kvalitativní výzkumy 

realizované v České republice ale poukazují, ţe je v české společnosti zakořeněná 

představa, ţe ţena je primárně zodpovědná za péči o děti a o domácnost a muţ za 

hlavní zajištění rodiny, coţ se odráţí i v podobě pracovních drah muţů a ţen 

v podobě nepřerušované pracovní dráhy muţů, zatímco ţeny ve většině případů 

přerušují svoji pracovní dráhu kvůli celodenní péči o dítě do tří let.
512

  

Kvalitativní výzkum Hany Maříkové provedený v letech 2005 aţ 2008 

v rámci grantového projektu Změny v uspořádání genderových rolí v rodině: 

participace v rodině a domácnosti po návratu muţe z rodičovské dovolené zpět do 

práce zahrnoval rodiny, v nichţ se muţi s partnerkami dohodli, ţe budou celodenně 

pečovat o dítě do věku čtyř let, zatímco jejich partnerky budou hlavními ţivitelkami 

nebo spoluţivitelkami. Výzkum ukázal, ţe pečující otcové sami sebe povaţovali za 

sekundární ţivitele. Otec tak byl vnímán jen jako částečný pečovatel, zatímco 

matka jako pečovatel hlavní. Výzkum dále poukázal, ţe muţi si sice uvědomili, ţe 

jsou schopní pečovat o malé děti, ale pečovatelství nadále zůstalo jednou 

z femininních charakteristik.
513

 K podobnému závěru dospěl i kvalitativní výzkum 

Pečující otcové, který poukázal na to, ţe i kdyţ si partneři mezi sebou vyměnili 

role, tzn., ţe muţi se celodenně starali o dítě, zatímco ţeny zajišťovaly role hlavních 

ţivitelek rodiny, tak na svoji situaci nahlíţeli genderově stereotypním způsobem. 

Přestoţe byly páry schopny do určité míry obhájit výměnu rolí, tak ji těţko 

převáděli do veřejného prostoru, kde převládá tradiční představa o roli matky a 

otce.
514

 Ačkoliv se v české společnosti ustálil model dvoupříjmové rodiny, v němţ 

by jen příjem muţe na finanční zajištění rodiny nestačil,
515

 tak jak uvádí Radka 

Dudová, v české společnosti nadále převaţuje tradiční představa spojující muţe 

s rolí ţivitele rodiny a ţenu s rolí pečovatelky, coţ se mimo jiné odráţí v diskursu 
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hegemonického mateřství neboli intenzivního mateřství, podle něhoţ správná matka 

podřizuje své zájmy dítěti.
516

 Na přetrvávající tradiční představu muţe jako ţivitele 

rodiny a ţeny jako pečovatelky o rodinu a o domácnost poukazují i výsledky 

mezinárodního longitudinálního výzkumu ISSP, podle něhoţ v roce 2002 více jak 

polovina respondentů (51 %) souhlasila s tvrzením: „Muţ má vydělávat peníze a 

ţena se má starat o domácnost a rodinu“.
517

  

V práci jsme poukázali na podíl muţů pečujících celodenně o malé děti na 

základě statistických údajů o průměrném měsíčním počtu příjemců rodičovského 

příspěvku v letech 2001 aţ 2011, a to i přesto, ţe si uvědomujeme, ţe počet jedinců 

čerpajících rodičovský příspěvek nevypovídá o přesném počtu těch, co celodenně 

pečují o malé dítě.
518

 Data o průměrném měsíčním počtu příjemců rodičovského 

příspěvku ukazují, ţe v letech 2001 aţ 2011 tuto dávku v průměru čerpalo 1,35 % 

muţů.
519

  Od 1. 1. 2012 je moţné si pruţně zvolit délku pobírání rodičovského 

příspěvku a její výši v případě, ţe na to rodiči vznikl nárok.
520

 Tato úprava můţe 

jedinci, který pobírá rodičovský příspěvek usnadnit rychlejší návrat na trh práce. 

Jak ale poukazuje Formánková, tak je nepravděpodobné, ţe by se ţeny vracely na 

svá pracovní místa, a to z důvodu nedostatku předškolních zařízení a poţadavku 

intenzivního mateřství. Právní úprava podle Formánkové navíc upevňuje i 

představu muţe ţivitele, protoţe výše rodičovského příspěvku můţe být odvozena 

od výše odvodů do systému nemocenského pojištění obou rodičů, a protoţe muţ 

zpravidla vydělává více, bude se výše rodičovského příspěvku odvíjet od příjmu 

muţe.
521

 Rodič si totiţ můţe zvolit výši rodičovského příspěvku, pokud alespoň 
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jednomu z rodičů lze stanovit k datu narození dítěte v rodině 70 % třicetinásobku 

denního vyměřovacího základu, který převyšuje 7 600 Kč. V případě, ţe lze 

uvedený vyměřovací základ stanovit u kaţdého z rodičů, tak se při stanovení výše 

rodičovského příspěvku vychází z vyměřovacího základu, který je vyšší.
522

  

Výsledky kvalitativních i kvantitativních výzkumů ukázaly, ţe ačkoliv jsou 

v České republice před ztrátou zaměstnání chráněni z důvodu celodenní péče o děti 

do věku tří let v souvislosti se zavedením institutu rodičovské dovolené jak muţi, 

tak ţeny,
523

 tak jsou to v české společnosti ve většině případů ţeny, které mají 

hlavní zodpovědnost za péči o rodinu a domácnost. Od ţen se očekává, ţe jako 

primární pečovatelky přeruší svoji pracovní dráhu, zatímco muţi spojovaní s 

tradiční rolí ţivitele rodiny, budou ve své pracovní dráze kontinuálně pokračovat i 

po narození dítěte. Olga Nešporová v kvantitativním výzkumu Harmonizace rodiny 

a zaměstnání 2005 zjistila, ţe hlavním důvodem, proč na rodičovské dovolené 

zůstávají ţeny, jsou důvody ekonomické, neboť muţ má zpravidla vyšší příjem neţ 

ţena, ale v 90 % případů respondenti jako důvod uváděli i genderové stereotypy. To 

můţe vysvětlovat, proč na rodičovské dovolené zůstávají ţeny i v rodinách, kde oba 

partneři mají přibliţně stejný příjem.
524

 V průběhu socializace je jedinec vystaven 

převládajícímu uspořádání, v němţ jsou to především ţeny, kdo zajišťují celodenní 

péči o dítě do věku tří let, zatímco muţi kontinuálně pokračují ve své pracovní 

dráze a naplňují roli hlavního ţivitele rodiny. Takovéto uspořádání můţe 

produkovat metasdělení, ţe péče o děti je výhradně doménou ţen, zatímco za hlavní 

finanční zajištění rodiny mají zodpovědnost muţi. 

V případě školy jsme chtěli sledovat, zda počet učitelů a učitelek, kteří 

přerušují pracovní dráhu z důvodu odchodu na rodičovskou dovolenou, odpovídá 

většinovému modelu české společnosti, podle něhoţ je to ve většině případů ţena, 

kdo přerušuje svoji pracovní dráhu kvůli odchodu na rodičovskou dovolenou, 
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zatímco muţ pokračuje ve své pracovní dráze.
525

 Takové statistiky se ale nevedou. 

Vzhledem k tomu, ţe průměrný měsíční počet příjemců rodičovského příspěvku 

podle pohlaví v letech 2001 aţ 2011 ukazuje, ţe muţi v průměru pobírali 

rodičovský příspěvek v 1,35 % případů,
526

 tak nepředpokládáme, ţe by učitelské 

povolání vykazovalo jiný model z hlediska přerušování pracovní dráhy muţem a 

ţenou a ţe by se ţáci v průběhu socializace setkávali v tomto ohledu s jiným 

vzorem, neţ jaký převládá ve většině případů v české společnosti. Tento předpoklad 

opíráme i o skutečnost, ţe je učitelské povolání vnímáno jako vhodné pro 

harmonizaci rodinného a pracovního ţivota,
527

 na coţ poukázal i kvalitativní 

výzkum provedený na Slovensku v rámci projektu rozovyamodrysvet.sk (Rodová 

senzibilizácia vo vzdelávacom procese na základných a stredných školách ako 

príprava budúcej desegregácie povolaní) probíhajícím v letech 2005 aţ 2008.
528

 

Podle tohoto výzkumu respondentky spatřovaly výhodu učitelského povolání 

v časové flexibilitě, která jim umoţnila skloubit pracovní a rodinný ţivot. Dřívější 

odchody ţen z pracoviště ale neznamenaly, ţe by ţeny měly více volného času, 

neboť si svoje pracovní povinnosti plnily v době, kdy děti spaly.
529

 

To, zda rodina reprodukuje genderové stereotypy spojující ţenu s primární 

odpovědností za péči o rodinu a o domácnost a muţe s rolí hlavního ţivitele rodiny 

a s orientací na oblast technického zaměření ve vztahu k horizontální segregaci na 

trhu práce, jsme zkoumali na základě toho, jakou zkušenost jedinec získává v rodině 

z hlediska dělby domácích prací mezi partnery, druhem hraček, s kterými si hrají 

dívky a chlapci, a s jakými činnostmi dívky a chlapci pomáhají svým rodičům. 

Zaměřili jsme se na to, jaká metasdělení jsou předávána jedinci ve vztahu 

k produkci námi zkoumaných genderových stereotypů. Vycházeli jsme z 
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kvantitativních výzkumů Rodiče 2005, Proměny 2005 a z mezinárodního 

longitudinálního výzkumu ISSP.  

Výsledky mezinárodního longitudinálního výzkumu ISSP ukázaly, ţe v české 

společnosti přetrvává představa, ţe hlavní zodpovědnost za péči o děti a výkon 

domácích prací má ţena, zatímco muţ je vnímán jako hlavní ţivitel rodiny.
530

 

Musíme ale brát v úvahu fázi rodinného cyklu, v němţ se rodina nachází, neboť se 

ukazuje, ţe v bezdětných párech převládá z hlediska výkonu domácích prací zásada 

partnerství.
531

 Ke změně situace dojde po narození dětí, kdy většinu domácích prací 

vykonává ţena, coţ je dáno i tím, ţe v české společnosti ve většině případů na 

rodičovské dovolené zůstává ţena.
532

 Z hlediska spravedlnosti a nespravedlnosti na 

podílu na výkonu domácích prací mají muţi pocit, ţe ve všech fázích rodinného 

cyklu se podílejí na domácích pracích méně, neţ by odpovídalo jejich 

spravedlivému podílu. Podle muţů a ţen je rozdělení domácích prací nejméně 

spravedlivé v době, kdy jsou děti ve školním věku, protoţe většina ţen opět 

vykonává placené zaměstnání, ale zároveň čas, který stráví péčí o děti a domácnost 

je stále vysoký.
533

 

I kvantitativní výzkum Rodiče 2005 poukazuje na to, ţe i v případě, kdy jsou 

muţ a ţena ekonomicky aktivní, tak ţeny stráví výkonem domácích prací více času 

neţ muţi, a to o 1,7 hodin denně. Tyto údaje platí pro úplné rodiny, neboť 

v neúplných rodinách muţi a ţeny stráví výkonem domácích prací přibliţně stejné 

mnoţství času.
534

 V rodinách s dospívajícími dětmi se mnoţství domácích prací 

vykonávané ţenami sniţuje, ale stále je jejich podíl vyšší neţ ve srovnání s muţi, 

neboť jak uvádí Hašková, nerovnoměrné rozdělení domácích prací mezi partnery 
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přetrvává.
535

 Kvantitativní výzkum Rodiče 2005 dále poukázal na to, ţe ţeny ve 

většině případů zajišťují činnosti spojené s kaţdodenní péčí o dítě, zatímco muţi se 

podílejí na aktivitách spojených se zájmy dítěte, které jsou spíše občasné a týkají se 

starších dětí.
536

  

Z hlediska předávání zkušeností v rodině v souvislosti s vystavováním 

podnětů, které rozvíjejí určité schopnosti, jsme se zaměřili na to, s jakými hračkami 

si hrají dívky a chlapci a s jakými domácími pracemi svým rodičům pomáhají, 

neboť pokud je typ hraček podobný tématům, které se probírají ve škole, tak se 

vytváří určitá pravděpodobnost, ţe se u jedince objeví příjemný pocit zaujetí, 

kterému se mu dostávalo při hře, a zkušenosti získané při určitém typu hry můţou 

navazovat na probíranou látku a jedinec tak učivu můţe lépe porozumět.
537

 V české 

společnosti se druhem prací, se kterým pomáhají dívky a chlapci svým matkám a 

otcům, zabývala v kvalitativním výzkumu Pavlína Janošová, a to u dětí mladšího 

školního věku (na prvním stupni základní školy). Výsledky výzkumu ukázaly, ţe 

chlapci jsou rozvíjeni všestranněji. Matky jim zadávají stejné činnosti, jako svým 

dcerám, které jsou orientované na vnitřek domu/bytu a souvisejí s kaţdodenním 

výkonem. Otcové naopak svým synům zadávají činnosti, které se vykonávají mimo 

vnitřek domu/bytu, souvisejí s technickým chodem domácnosti a nevykonávají se 

kaţdodenně. Dívkám otcové zadávají činnosti, které se příliš neliší od domácích 

prací zadávaných matkou. Dívky spíše vykonávají činnosti pomocné, zatímco 

chlapci pomáhají otcům s činnostmi, při nichţ si rozvíjejí zručnost.
538

 

 Janošová dále zjišťovala, s jakými hračkami si děti mladšího školního věku 

hrají, nebo na co si hrají. Odpovědi dětí ukázaly, ţe si dívky nejčastěji hrály 

s hračkami s charakteristikami ţivých bytostí, zatímco chlapci s méně osobními 

technickými hračkami. Dle Janošové preference určitých hraček podle pohlaví 

můţe odráţet větší směřování dívek k humanitním oborům a jejich realizaci 
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v mezilidských vztazích, zatímco typicky chlapecké hračky poukazují na volbu 

oborů technického zaměření.
539

  

Jaká metasdělení produkuje rozdělení domácích prací mezi muţe a ţeny 

v české společnosti? Výzkumy ISSP, Rodiče 2005 a Proměny 2005, z kterých jsme 

vycházeli, ukazují, ţe v české společnosti se na výkonu domácích prací podílejí jak 

muţi, tak ţeny, ale ţeny výkonem domácích prací stráví mnohem více času a 

zajišťují takové činnosti, které se v souvislosti s péčí o děti vykonávají kaţdodenně. 

Takové rozdělení domácích prací můţeme číst jako sdělení, které nám říká, ţe se i 

muţi mají podílet na výkonu domácích prací, ale ţe hlavní zodpovědnost za jejich 

výkon náleţí ţenám jako primárním pečovatelkám o rodinu a o domácnost. Dívky a 

chlapci získávají zkušenost s genderovým rozdělením rolí spojujících ţenu s hlavní 

odpovědností za péči o rodinu a o domácnost nejenom pozorováním toho, jak si 

rodiče mezi sebe výkon domácích prací, péči o děti a hlavní finanční zajištění 

rodiny rozdělují, ale kvalitativní výzkumy Pavlíny Janošové
540

 poukazují i na to, ţe 

metasdělením o rozdělení rolích je i to, s jakými činnostmi děti pomáhají svým 

rodičům a s jakými si hrají hračkami. Hračky vnímané jako typicky dívčí u dívek 

spíše rozvíjí empatii a sociální inteligenci, zatímco hračky technického zaměření 

vnímané jako typicky chlapecké podněcují prostorové schopnosti a schopnosti 

technického charakteru,
541

 coţ můţe u jedince vyvolat zaujetí pro učivo ve škole,
542

 

které směřuje dívky do zaměstnání, která jsou slovy Pierra Bourdieuho jakoby 

pokračováním domácích činností, a to výuka, péče a sluţba, a chlapce do oblastí, 

kde se zachází s technickými zařízeními a stroji.
543

 

Genderovou socializaci ve školním prostředí ve vztahu k horizontální 

segregaci na trhu práce jsme sledovali na úrovni neformálního kurikula, a to 

konkrétně na základě počtu studentů podle skupin oborů vzdělávání na středních 
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školách podle pohlaví. Statistiky o počtech studentů a studentek o počtu přijatých 

do prvních ročníků středního vzdělávání ukazují, ţe ve sledovaném období školních 

roků 2002/2003 aţ 2010/2011 byl nejčastějším oborem, do kterého byly dívky 

přijímány, obor Obecná příprava, který v průměru představoval téměř 25 % 

přijatých dívek do prvních ročníků.
544

 V případě chlapců byl tento obor ve školních 

letech 2002/2003 aţ 2007/2008 třetím nejčastějším oborem, do kterého byli studenti 

přijímáni a ve školním roce 2010/2011 uţ představoval nejčastější obor všech 

přijatých chlapců do prvního ročníku studia.
545

 Pozornost proto byla zaměřena i na 
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počet studentů podle pohlaví podle skupin oborů KKOV na vyšších odborných 

školách a počtu absolventů podle studijních programů na vysokých školách podle 

pohlaví, neboť se předpokládá, ţe studenti oboru Obecná příprava budou dále ve 

svém studiu pokračovat na vyšších stupních vzdělávání. Za tímto účelem jsme 

vycházeli ze Statistických ročenek školství – výkonové ukazatele ve školních rocích 

2002/2003 aţ 2010/2011. Zabývali jsme se otázkou, zda počet studentů a studentek 

podle skupin oborů KKOV na středních a vyšších odborných školách a podle 

studijních programů na vysokých školách reprodukuje představu, ţe obory spojené 

s péčí o děti a druhé jsou spíše sférou ţen, zatímco oblast technického zaměření 

sférou muţů. Neboli zda počet studentů a studentek v jednotlivých skupinách oborů 

KKOV na středních a vyšších odborných školách a podle studijních programů na 

vysokých školách vysílá metasdělení, ţe obory připravující na zaměstnání spojená 

s péčí a výchovou jsou především záleţitostí ţen, zatímco obory technického 

zaměření jsou spíše oblastí pro muţe.  

Statistiky ukázaly, ţe třemi nejčastějšími obory, do nichţ byly studentky do 

prvních ročníků na střední školy přijímány, byly obory Obecná příprava, 

Gastronomie, hotelnictví a turismus a Ekonomika a administrativa. Obory Obecná 

příprava a Gastronomie, hotelnictví a turismus představují integrované obory, tzn., 

ţe je v nich podíl přijatých studentů a studentek do prvních ročníků vyrovnaný 

(podíl přijatých studentek představuje zastoupení 40 aţ 60 %, to samé platí pro 
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přijaté studenty)
546

. Ukazuje se ale, ţe studijní obory spojené s výchovou dětí a péčí 

o druhé, jsou segregovanými studijními obory, tzn., ţe přijaté studentky do prvních 

ročníků tvořily více jak 60% podíl ze všech přijatých do daného studijního oboru, 

zatímco do oborů technického zaměření byli ve více jak 60 % případů přijímáni 

studenti. To se částečně odráţí i v prvních třech nejčastějších oborech, do nichţ byli 

studenti ve sledovaném období přijímáni, a to do oborů Strojírenství a strojírenská 

výroba, Obecná příprava, Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a 

od školního roku 2010/2011 Stavebnictví, geodézie a kartografie.
547

  

Statistiky o počtu studentů a studentek v jednotlivých studijních oborech 

KKOV na vyšších odborných školách ukazují, ţe studentky ve školních rocích 

2005/2006 aţ 2010/2011 nejčastěji studovaly v oborech Zdravotnictví, Ekonomika 

a administrativa a Pedagogika a sociální péče, jedná se zároveň i o obory 
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segregované, tzn., ţe v nich ţeny tvořily více jak 60 % studujících. Muţi 

v uvedených školních letech nejčastěji studovali v oborech Elektrotechnika, 

telekomunikační a výpočetní technika, Právo, právní a veřejnosprávní činnost a 

Ekonomika a administrativa. Kromě oboru Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika, se jednalo o obory, ve kterých mezi studujícími převaţovaly 

ţeny z více jak 60 %. Statistiky o počtech studentů a studentek v jednotlivých 

skupinách oborů KKOV na vyšších odborných školách ale ukázaly, ţe studentky 

stejně jako v případě středního vzdělávání převaţovaly v oborech spojených s péčí a 

výchovou (Zdravotnictví, Pedagogika, učitelství a sociální péče), zatímco 

v technických oborech mezi studujícími převaţovali muţi (Strojírenství a 

strojírenská výroba, Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 

Stavebnictví, geodézie, kartografie, Zpracování dřeva a výroba hudebních 

nástrojů).
548

  

Statistické údaje o počtu studentů a studentek v jednotlivých skupinách 

studijních programů vysokých škol také poukazují na to, ţe skupina studijního 

programu Pedagogika, učitelství a sociální péče je segregovaným oborem, ve 

kterém převaţují ţeny, ačkoliv se nejedná o nejčastější skupinu studijního 

programu, ve kterém ţeny nejčastěji absolvovaly své studium v letech 2001 aţ 

2012. Tím byla skupina studijního programu Ekonomické vědy a nauky. Jedinou 
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segregovanou skupinou studijního programu vysokých škol, ve kterém převaţovali 

po celé sledované období v letech 2001 aţ 2012 mezi studujícími muţi, byla 

skupina studijního programu Technické vědy a nauky.
549

  

Statistické údaje o počtu studujících v jednotlivých skupinách oborů KKOV 

ve středním vzdělávání a na vyšších odborných školách a skupinách studijních 

programů vysokých škol ukázaly, ţe v oborech souvisejících s péčí a výchovou 

převaţují studentky, zatímco v oborech technického zaměření studenti. Segregace 

jednotlivých skupin oborů vzdělávání a skupin studijních programů vysokých škol 

tak můţe vysílat metasdělení, ţe péče a výchova je spíše „ţenskou“ sférou, zatímco 

oblast techniky sférou „muţů“. To potvrzuje tvrzení Pierra Bourdieuho, podle 

něhoţ si ţeny volí takové činnosti, které jsou jakoby pokračováním domácích prací, 

jako je výuka, péče a sluţba, a ţe muţi mají výsadu na zacházení s technickými 

stroji a zařízeními.
550

 Ačkoliv v oborech spojených s péčí a výchovou mezi 

studujícími nacházíme i studenty a v technických oborech studentky, tak 

převládající vzorec je, ţe výchova a péče je především spojována s ţenami a 

technické zaměření s muţi. Zkušenosti, které jedinec získává v průběhu genderové 

socializace v rodině a ve škole, ve vztahu k stereotypu spojujícího ţeny s primární 

odpovědností za výchovu a péči a muţe s rolí hlavního ţivitele rodiny a s orientací 

na oblast technického zaměření vytvářejí diskurs, podle něhoţ péče a výchova je 

především oblastí ţen, zatímco sféra techniky je oblastí muţů. 

Reprodukci stereotypu muţe jako hlavního ţivitele rodiny a ţeny jako 

pečovatelky o rodinu a domácnost ve vztahu k vertikální segregaci na trhu práce 
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jsme v případě genderové socializace v rodině zkoumali na postavení muţů a ţen na 

trhu práce z hlediska jejich pozice podle míry zaměstnanosti, zaměstnanosti na 

částečné pracovní úvazky a míry nezaměstnanosti v souvislosti s péčí o dítě 

předškolního věku, tzn. do jeho šesti let. Dále jsme se zabývali genderovou 

platovou mezerou a postavením muţů a ţen ve vedoucích pozicích. Statistiky o 

míře zaměstnanosti ţen ukazují, ţe míra zaměstnanosti ţen byla v letech 

2001 aţ 2011 v kaţdé věkové kategorii v populaci 15 a více let niţší ve srovnání 

s mírou zaměstnanosti muţů.
551

 V práci jsme se především zaměřili na míru 

zaměstnanosti ţen, jejichţ nejmladšímu dítěti je méně neţ šest let. Nízká míra 

zaměstnanosti ţen, jejichţ nejmladšímu dítěti jsou méně neţ tři roky, je dána jejich 

vyšší ekonomickou neaktivitou z důvodu nástupu na rodičovskou dovolenou. 

Ukazuje se ale, ţe některé ţeny nenastupují do zaměstnání ani poté, co jejich dítě 

dosáhne věku tří let, a to i přesto, ţe jim skončí rodičovská dovolená. V letech 

2002 aţ 2009 míra zaměstnanosti ţen ve věku 20-49 let, jejichţ nejmladší dítě bylo 

ve věku 3 aţ 6 let byla v průměru o 13,6 procentního bodu niţší neţ míra 

zaměstnanosti všech ţen ve věku 20 aţ 49 let.
552

  V práci jsme se především 

zaměřili na míru zaměstnanosti ve věkových kategoriích, v nichţ se ţenám 

nejčastěji rodí děti. Ve sledovaném období let 2001 aţ 2011 se jednalo o věkové 

kategorie 25 aţ 29 let a 30 aţ 34 let.
553

 Míry zaměstnanosti jsme ale sledovali i ve 
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věkové kategorii 35 aţ 39 let, neboť ţeny často zůstávají s dítětem doma do jeho tří 

let věku. Statistiky o míře zaměstnanosti podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS) 

ukazují, ţe míra zaměstnanosti ţen ve sledovaném období let 2001 aţ 2011 se ve 

věkových kategoriích 25 aţ 29 let, 30 aţ 34 let a 35 aţ 39 let zvyšovala, ale 

nevykazovala nejvyšší hodnoty. Míry zaměstnanosti muţů byly naopak v letech 

2001 aţ 2011 nejvyšší ve věkových kategoriích 30 aţ 34 let a 35 aţ 39 let.
554

 

Ačkoliv se v české společnosti ustálil model dvoupříjmové rodiny, v níţ je finanční 

příjem ţeny nezbytný,
555

 tak je muţ spíše i nadále spojován s rolí ţivitele rodiny, 

zatímco ţena s rolí pečovatelky o rodinu a o domácnost, jak na to například 

poukazují výsledky mezinárodního longitudinálního výzkumu ISSP.
556

 Statistiky o 

mírách zaměstnanosti muţů a ţen ve vztahu k péči o děti, tak můţou být chápany 

jako metasdělení, ţe muţi jako hlavní ţivitelé rodiny by měli ve srovnání se ţenami 

zajistit rodinu finančně, zatímco ţeny i za cenu niţší míry zaměstnanosti by měly 

naplnit roli hlavní pečovatelky o rodinu a o domácnost. 

Jedním z nástrojů harmonizace rodinného a pracovního ţivota je práce na 

částečný pracovní úvazek.
557

 V České republice je podíl pracujících na částečné 

pracovní úvazky nízký, ale jak ukazují statistické údaje z roku 2010, jsou ve většině 
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případů vyuţívány ţenami neţ muţi, a to především z důvodu péče o děti nebo 

postiţenou osobu, zatímco muţi pracují na částečný pracovní úvazek z tohoto 

důvodu pouze v 1 % případů.
558

 Vyšší zaměstnanost ţen na částečné pracovní 

úvazky tak můţe být chápána jako metasdělení, ţe ţeny jsou hlavními 

pečovatelkami o domácnost a o děti. 

Míry nezaměstnanosti v letech 2001 aţ 2011 ukazují, ţe ţeny vykazují 

nejvyšší rozdíl v mírách nezaměstnanosti ve věkových skupinách 30 aţ 34 let a 

35 aţ 39 let.
559

 Jedná se o kategorie ţen, v nichţ je zvýšený počet ţen s dítětem 

mladším tří let a dítětem ve věku tří aţ šesti let. Vyšší míry nezaměstnanosti ţen 

v porovnání s muţi můţou být podle Kříţkové vysvětleny tím, ţe se od ţen očekává 

vyšší participace v oblasti péče o děti, a to ať uţ v důsledku reálného, nebo 

moţného rodičovství.
560

  

Dále jsme se v práci zaměřili na nejčastější důvody ekonomické neaktivity 

muţů a ţen. Nejčastějším důvodem jak v případě muţů, tak v případě ţen byla 

skutečnost, ţe se jednalo o starobní nebo invalidní důchodce. Druhým nejčastějším 

důvodem ekonomické neaktivity u ţen byla péče o rodinu nebo skutečnost, ţe se 

jedná o ţeny v domácnosti. Tento důvod v případě muţů v průměru nevysvětloval 

ve sledovaném období let 2001 aţ 2011 ani půl procenta důvodů ekonomické 

neaktivity muţů.
561

 Důvody o ekonomické neaktivitě ţen tak mohou být vnímány 
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jako metasdělení, ţe péče je především záleţitostí ţen, coţ by mohlo do určité míry 

vysvětlovat vyšší míry zaměstnanosti muţů, kteří jsou vnímáni jako ţivitelé rodiny. 

Vertikální segregace na trhu práce představuje niţší zastoupení ţen ve 

vedoucích pozicích a rozdílné platové podmínky muţů a ţen ve stejné profesi.
562

 

Ukazuje se, ţe v České republice muţi mají vyšší mediány mezd neţ ţeny. V letech 

2001 aţ 2010 genderová platová mezera v průměru představovala 19,1 %.
563

 Vyšší 

mediány mezd muţů ale nutně nemusí znamenat znevýhodňování ţen na trhu práce, 

neboť niţší mediány mezd ţen mohou být dány kategoriemi zaměstnání a pozicemi, 

ve kterých ţeny pracují, počtem odpracovaných hodin a délkou praxe.
564

 Ukazuje 

se, ţe ţeny v roce 2011 v populaci starší patnácti let vykazovaly vyšší zastoupení 

v kategorii základního vzdělání jako nejvyššího dosaţeného vzdělání, zatímco muţi 
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převaţovali v kategorii vysokoškolského vzdělání jako nejvyššího dosaţeného 

vzdělání.
565

 Navíc ţeny v důsledku přerušování své pracovní dráhy z důvodu 

odchodu na rodičovskou dovolenou můţou mít v porovnání s muţi méně 

odpracovaných let a můţou tím přerušit i kumulaci kontaktů a zkušeností nutných 

pro pracovní postup v rámci svého zaměstnání. Vyšší mediány mezd muţů a niţší 

mediány mezd ţen tak opět mohou být chápány jako metasdělení o tom, ţe muţi 

jsou hlavními ţiviteli rodin, zatímco ţeny jako spoluţivitelky mají především hlavní 

zodpovědnost za péči o děti. Očekává se, ţe v případě potřeby to budou ţeny, kdo 

bude odcházet na rodičovskou dovolenou, v důsledku čehoţ můţou mít v porovnání 

s muţi méně odpracovaných hodin, nebo můţou volit takové strategie pro lepší 

skloubení rodinného a pracovního ţivota, které jim stíţí jejich pracovní postup. 

Otázku reprodukce genderových stereotypů muţe ţivitele rodiny a ţeny 

pečovatelky o rodinu a domácnost, jsme sledovali ve vztahu k vertikální segregaci 

na trhu práce z hlediska počtu studujících podle pohlaví ve středním vzdělávání, na 

vyšších odborných školách a vysokých školách. Zaměřili jsme se na to, zda 

struktura studujících podle pohlaví na uvedených stupních vzdělávání odráţí 

skutečnost, ţe muţi jako ţivitelé rodiny budou usilovat o vyšší dosaţené vzdělání, 

které by jim napomohlo získat lepší pracovní pozice. Dále jsme se věnovali otázce, 

zda struktura podílu vyučujících podle pohlaví na jednotlivých stupních vzdělávání 

odráţí dle tvrzení Pierra Bourdieho to, ţe se staré struktury dělení podle pohlaví 

opírají o zásadu, ţe se pro ţeny hodí činnosti, které jsou jakoby pokračováním 

domácích prací, a ţe do řídících pozic v případě stejných podmínek budou vybráni 

spíše muţi neţ ţeny.
566

 Za tímto účelem jsme vycházeli ze statistik o počtu 

vyučujících podle pohlaví na jednotlivých stupních škol a z údajů o počtech 

zástupců škol podle pohlaví. Podle Statistických ročenek školství ve školních rocích 

2006/2007 aţ 2010/2011 studenti převaţovali z více jak 60 % mezi absolventy 

středního vzdělávání s výučním listem, zatímco ţeny představovaly vyšší podíl 

mezi absolventy středního vzdělávání s maturitou (v průměru v tomto období 

tvořily 56,6 %). Studentky se také podílely vyšším zastoupením z celkového počtu 
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absolventů gymnázií, ve sledovaném období v průměru představovaly 61,3 %.
567

 

Studentky ve školních rocích 2001/2002 aţ 2009/2010 převaţovaly i mezi 

absolventy vyšších odborných škol. V kaţdém školním roce představovaly více jak 

70 % absolventů.
568

 Ţeny převaţovaly v letech 2002 aţ 2010 také mezi absolventy 
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 Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2006/2007 (kapitola D), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08+. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/602/1382>. Tab. D 1.1.1: Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, 
žáci, nově přijatí, absolventi – podle druhu vzdělávání, Tab. 1.2.4: Obory gymnázií – žáci, nově 
přijatí, absolventi – podle pohlaví, formy a délky vzdělávání. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2007/2008 (kapitola D), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08+. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/705/1535>. Tab. D 1.1.1: Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, 
žáci, nově přijatí, absolventi – podle druhu vzdělávání, Tab. 1.2.4: Obory gymnázií – žáci, nově 
přijatí, absolventi – podle pohlaví, formy a délky vzdělávání. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2008/2009 (kapitola D), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08+. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/713/1816>. Tab. D 1.1.1: Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, 
žáci, nově přijatí, absolventi – podle druhu vzdělávání, Tab. 1.2.4: Obory gymnázií – žáci, nově 
přijatí, absolventi – podle pohlaví, formy a délky vzdělávání 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/2010 (kapitola D), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08+. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/726/2027>. Tab. D 1.1.1: Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, 
žáci, nově přijatí, absolventi – podle druhu vzdělávání, Tab. 1.2.4: Obory gymnázií – žáci, nově 
přijatí, absolventi – podle pohlaví, formy a délky vzdělávání 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011 (kapitola D), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08+. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2119>. Tab. D 1.1.1: Vzdělávání ve středních školách – školy, třídy, 
žáci, nově přijatí, absolventi – podle druhu vzdělávání, Tab. 1.2.4: Obory gymnázií – žáci, nově 
přijatí, absolventi – podle pohlaví, formy a délky vzdělávání 
568

 Podíl absolventů a absolventek vyšších odborných škol na celkovém počtu absolventů vyšších 
odborných škol vypočten na základě údajů uvedených v: 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2002/2003 (kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08+. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/432/767>. Tab. E1.1: VOŠ školy, studijní skupiny, žáci a absolventi – 
podle formy studia. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2003/2004 (kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/457/816>. Tab. E1.1: VOŠ (včetně dalších resortů) - školy, studijní 
skupiny, žáci a absolventi – podle formy studia a resortu. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2004/2005 (kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/559/1093>. Tab. E1.1: VOŠ (včetně dalších resortů) - školy, studijní 
skupiny, žáci a absolventi – podle formy studia a resortu. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2005/2006 (kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08]. Dostupné z URL 
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vysokých škol v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studijním 

programu. V doktorských studijních programech převaţovali mezi absolventy 

muţi.
569

 Statistiky o počtech absolventů ukazují, ţe ţeny získávají vyšší dosaţené 

                                                                                                                                                                  
<http://archiv.uiv.cz/clanek/431/372>. Tab. E1.1: VOŠ školy, studijní skupiny, studenti a absolventi 
– podle formy vzdělávání. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2006/2007 (kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/602/1383>. Tab. E1.1: VOŠ školy, studijní skupiny, studenti a absolventi 
– podle formy vzdělávání. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2007/2008 (kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/705/1536>. Tab. E1.1: VOŠ školy, studijní skupiny, studenti a absolventi 
– podle formy vzdělávání. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2008/2009 (kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/713/1814>. Tab. E1.1: VOŠ školy, studijní skupiny, studenti a absolventi 
– podle formy vzdělávání. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/2010 (kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/726/2029>. Tab. E1.1: VOŠ školy, studijní skupiny, studenti a absolventi 
– podle formy vzdělávání. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011(kapitola E), *online+. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání *citováno 2013-02-08]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2121>. Tab. E1.1: VOŠ školy, studijní skupiny, studenti a absolventi 
– podle formy vzdělávání. 
569

 Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2002/2003 [online]. Praha: Ústav pro 
informace ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/432/771>. Tab. F1.1: Souhrn VŠ – školy, studenti podle formy a 
programu studia – podle státního občanství a zřizovatele. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2003/2004 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/rubrika/457>. Tab. F1.1: 
Souhrn VŠ – školy, studenti podle formy a programu studia – podle státního občanství a zřizovatele. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2004/2005 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10]. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/559/1094>. Tab. 
F1.1: Souhrn VŠ – školy, studenti podle formy a programu studia – podle státního občanství a 
zřizovatele. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2005/2006 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/431/373>. Tab. 
F1.1: Souhrn VŠ – školy, studenti (fyzické osoby) podle formy a typu studijního programu – podle 
státního občanství a zřizovatele. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2006/2007 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/602/1384>. Tab. 
F1.1: Souhrn VŠ – školy, studenti (fyzické osoby) podle formy a typu studijního programu – podle 
státního občanství a zřizovatele. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2007/2008 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/705/1537>. Tab. 
F1.1: Souhrn VŠ – školy, studenti (fyzické osoby) podle formy a typu studijního programu – podle 
státního občanství a zřizovatele. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2008/2009 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/713/1813>. Tab. 
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vzdělání. To by ale odporovalo předpokladu, ţe by to měli být spíše muţi jako 

ţivitelé rodin, kdo by měli usilovat o vyšší dosaţené vzdělání, aby získali lepší 

pracovní místa. Muţi ale můţou i nadále plnit roli hlavního ţivitele rodin, neboť jak 

poukazují Lucie Jarkovská a Kateřina Lišková, statistické údaje výběrového šetření 

mezd zaměstnanců, a to o hrubém měsíčním příjmu podle vzdělání udávají, ţe muţi 

s maturitou vydělávají v průměru více neţ ţeny s bakalářským titulem a vyšším 

odborným vzděláním a muţi s bakalářským titulem mají v průměru vyšší příjmy 

neţ ţeny s magisterským titulem.
570

 Při interpretaci těchto údajů bychom ale měli 

vzít v úvahu, ţe výše příjmu mezi muţi a ţenami s rozdílným nejvyšším dosaţeným 

vzděláním můţe být dána kategorií zaměstnání a pozicemi, ve kterých muţi a ţeny 

pracují a také délkou praxe,
571

 která je v případě ţen často kratší neţ v případě 

muţů z důvodu přerušení pracovní dráhy kvůli nástupu na rodičovskou dovolenou.  

Statistiky Českého statistického úřadu o počtu vyučujících podle pohlaví 

v mateřských, základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách 

ukazují, ţe ve školních rocích 2002/2003 aţ 2011/2012 učitelky převaţovaly 

v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, zatímco mezi 

pedagogickými pracovníky na vysokých školách pracovali především muţi. 

Statistiky tak poukazují na to, ţe se zvyšujícím se stupněm vzdělávání stoupá počet 

učitelů muţů a ţe učitelky především převaţují v mateřských a základních školách. 

Učitelky v mateřských školách představovaly ve sledovaném období téměř 100% 

zastoupení a v základních školách se podílely na sloţení pedagogických sborů ve 

                                                                                                                                                                  
F1.1: Souhrn VŠ – školy, studenti (fyzické osoby) podle formy a typu studijního programu – podle 
státního občanství a zřizovatele. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/2010 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/726/2030>. Tab. 
F1.1: Souhrn VŠ – školy, studenti (fyzické osoby) podle formy a typu studijního programu – podle 
státního občanství a zřizovatele. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011 [online]. Praha: Ústav pro informace 
ve vzdělávání [citováno 2013-02-10+. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2122>. Tab. 
F1.1: Souhrn VŠ – školy, studenti (fyzické osoby) podle formy a typu studijního programu – podle 
státního občanství a zřizovatele. 
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sledovaném období v průměru 83,8 %.
572

 Tato struktura učitelů podle pohlaví můţe 

být chápána jako metasdělení, které potvrzuje tradiční genderové stereotypy 

spojující ţenu s péčí o děti a o domácnost, neboť vzdělávání v mateřských a 

základních školách je mimo jiné také spojeno s výchovou a péčí o malé děti.
573

 

Počet učitelů na středních školách je v porovnání se zastoupením učitelů ve školách 

mateřských a základních vyšší. Statistiky o počtu vyučujících podle pohlaví do 

školního roku 2005/2006 uváděly počet vyučujících podle pohlaví i na středních 
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 Průměrné hodnoty podílu učitelů mužů a učitelek na jednotlivých stupních a druzích škol byly 
vypočteny na základě údajů o podílu učitelů na jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví 
v níže uvedených zdrojích.  
Zaostřeno na ženy a muže 2004 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2004. Aktualizováno 
5. 2. 2009 *citováno 2013-01-31]. Dostupné z URL 
<http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/publ/1413-04-2004>. Tab. č. 4.2 Učitelé na 
jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví 
Zaostřeno na ženy a muže 2005 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2006. Aktualizováno 
5. 2. 2009 [citováno 2013-01-31]. Dostupné z URL 
<http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/publ/1413-05-2005>. 3 – 2 Učitelé na jednotlivých 
typech a druzích škol podle pohlaví 3 – 2 Učitelé na jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví 
Zaostřeno na ženy a na muže 2006 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2007. Aktualizováno 
5. 2. 2009 *citováno 2013-01-31]. Dostupné z URL 
<http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/publ/1413-06-2006>. 3 – 2. Učitelé na jednotlivých 
typech a druzích škol podle pohlaví 
Zaostřeno na ženy a muže 2007 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2007. Aktualizováno 
31. 3. 2010 [citováno 2013-01-31+. Dostupné z URL 
<http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/publ/1413-07-2007>. 3 – 2. Učitelé na jednotlivých 
typech a druzích škol podle pohlaví 
Zaostřeno na ženy a muže 2008 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2009. Aktualizováno 
31. 3. 2010 *citováno 2013-01-31]. Dostupné z URL 
<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/1413-08-2008-13>. 3 – 2. Učitelé na 
jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví 
Zaostřeno na ženy a muže 2009 [online+. Praha: Český statistický úřad, 2010. Aktualizováno 
31. 3. 2010 *citováno 2013-01-31]. Dostupné z URL 
<http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/publ/1413-09-2009>. 3 – 2. Učitelé na jednotlivých 
typech a druzích škol podle pohlaví 
Zaostřeno na ženy a muže 2010 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2010. Aktualizováno 
10. 8. 2011 *citováno 2013-01-31]. Dostupné z URL 
<http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/kapitola/1413-10--13>. 3 – 2. Učitelé na jednotlivých 
typech a druzích škol podle pohlaví 
Zaostřeno na ženy a muže 2011 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2011. Aktualizováno 
6. 3. 2012 [citováno 2013-01-31]. Dostupné z URL 
<http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/1413-11-r_2011-13>. 3 – 2. Učitelé na 
jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví 
Zaostřeno na ženy a muže 2012 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2013. Aktualizováno 
16. 1. 2013 [citováno 2013-01-31]. Dostupné z URL 
<http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/1413-12-r_2012-13>. 3 – 2. Učitelé na 
jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví 
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odborných učilištích, kde v pedagogickém sboru převaţovali muţi (ve školních 

rocích 2002/2003 aţ 2005/2006 se v průměru podíleli na celkovém počtu 

vyučujících 53,5 %).
574

 To můţe být dáno tím, ţe na typicky muţská povolání 

připravují učňovské obory.
575

 Vyšší zastoupení muţů v pedagogickém sboru oproti 

ţenám pak můţe upevňovat představu, která povolání jsou vhodná pro muţe.  

Dále jsme se zaměřili na otázku, zda niţší zastoupení muţů mezi vyučujícími, 

můţe být dáno platovými podmínkami. Podle údajů Českého statistického úřadu 
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 Průměrné hodnota vypočítána na základě údajů v:   
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<http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/publ/1413-04-2004>. Tab. č. 4.2 Učitelé na 
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5. 2. 2009 [citováno 2013-01-31]. Dostupné z URL 
<http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/publ/1413-05-2005>. 3 – 2 Učitelé na jednotlivých 
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Zaostřeno na ženy a muže 2008 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2009. Aktualizováno 
31. 3. 2010 *citováno 2013-01-31]. Dostupné z URL 
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byla v roce 2011 průměrná mzda muţů 28 234 Kč a ţen 22 389 Kč.
576

 Údaje o 

průměrném měsíčním platu učitelů a učitelek základních a středních škol v roce 

2011
577

 ale ukazují, ţe průměrný měsíční plat učitelů je niţší ve srovnání 

s průměrnou mzdou muţů. Dále jsme se zabývali tím, zda se v případě učitelského 

povolání setkáváme s jevem skleněného výtahu. Za tímto účelem jsme vycházeli 

z počtu zástupců škol podle pohlaví na jednotlivých typech škol. Počty ředitelů na 

jednotlivých typech škol podle pohlaví jsme nesledovali, neboť statistiky neuvádějí 

jejich počty pro jednotlivé stupně škol. Statistiky o počtech zástupců na 

jednotlivých typech škol ve školním roce 2011/2012 ukazují, ţe ve funkcích 

zástupců ředitele školy v mateřských, základních, středních a vyšších odborných 

školách převaţovaly ţeny, ale vzhledem k celkovému zastoupení muţů 

v pedagogických sborech vidíme, ţe ve funkci zástupců muţi představují vyšší 

zastoupení, neţ odpovídá jejich celkovému zastoupení v pedagogických sborech na 

daném stupni školy.
578

 Můţeme tak hovořit o jevu skleněného výtahu, neboť 

pozorujeme, ţe se muţi dostávají ve výrazně ţenském prostředí do vedoucích pozic 

častěji neţ ţeny a v souladu se závěry Pierra Bourdieho se potvrzuje zásada, ţe 

v případě stejných podmínek, do vedoucích pozic budou spíše vybráni muţi neţ 

ţeny.
579

 

V diplomové práci jsme si poloţili otázku, zda rodina a škola reprodukují 

stereotypy ţeny jako pečovatelky o rodinu a o domácnost a muţe jako ţivitele 

rodiny a stereotyp spojující oblast technického zaměření s muţi, a to ve vztahu 

k definici kariéry a k horizontální a vertikální segregaci na trhu práce. Poukázali 

jsme na to, ţe rodina a škola si v souvislosti s předáváním diskursu spojujícího ţeny 

s výchovou a péčí a muţe s rolí ţivitele rodiny a s oblastí techniky vzájemně 
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neodporují, ale naopak reprodukují tradiční genderové stereotypy. To neznamená, 

ţe se v české společnosti nesetkáváme se situacemi jak v rámci rodinného, tak 

školního prostředí, které by tradičním genderovým stereotypům odporovaly, ale 

nejedná se o časté případy, které by výrazně narušovaly tradiční představu. 

Nicméně k jistým změnám v české společnosti dochází, například v podobě 

zavedení institutu rodičovské dovolené, který můţe být chápán jako metasdělení, ţe 

péče a výchova o děti není výhradně záleţitostí ţen. Tradiční genderové uspořádání 

narušují i rodiny, v nichţ ţeny zastávají roli ţivitelky rodiny a muţi roli pečovatele 

o domácnost. Prozatím se ale ukazuje, ţe rodina a škola spíše přispívají k udrţování 

stereotypu ţeny pečovatelky o děti a o domácnost a muţe ţivitele rodiny a jeho 

orientaci na technické zaměření. To se odráţí v podobě pracovních drah muţů a ţen 

na trhu práce, koncentrací muţů a ţen do určitých oborů vzdělávání a v kategoriích 

zaměstnání, coţ souvisí i s odlišnými pozicemi muţů a ţen na trhu práce a jejich 

finančním ohodnocením. Ukazuje se, ţe námi sledované genderové stereotypy jsou 

reprodukovány v námi sledované genderové socializaci ve škole v podobě 

neformálního kurikula na úrovni počtu vyučujících podle pohlaví na jednotlivých 

stupních vzdělávání a ve vedoucích pozicích podle pohlaví. Stejně tak jsou 

genderové stereotypy reprodukovány počtem studujících podle pohlaví 

v jednotlivých oborech vzdělávání nebo skupin studijních programů na vysokých 

školách a počtem studujících podle pohlaví na jednotlivých stupních škol. Stereotyp 

spojující ţenu s rolí pečovatelky o domácnost a o rodinu a muţe s rolí ţivitele 

rodiny a s technickým zaměřením můţe mít negativní důsledky pro muţe, například 

v situaci, kdy muţ neplní roli ţivitele rodiny, nebo kdyţ se muţ rozhodne 

vykonávat pro muţe netypické povolání, jako je například učitel mateřské školy. 

Tyto stereotypy můţou mít i negativní důsledky pro ţeny, například v situaci, kdyţ 

se ţeny rozhodnou pro budování kariéry, a celodenní péči o dítě tak zajišťuje muţ. 

Netvrdíme ale, ţe námi sledované stereotypy musí mít vţdy negativní dopad. Jde 

spíše o to, abychom jak v rámci socializace v rodině, tak ve škole umoţnili 

jedincům obou pohlaví získat zkušenosti s činnostmi, které jsou typicky 

povaţovány za oblast muţů nebo za sféru ţen. Zároveň bychom se měli snaţit o 

zvědomování genderových stereotypů a toleranci jiných neţ tradičních vzorců 

spojujících ţeny s rolí pečovatelky o rodinu a o domácnost a muţe s rolí ţivitele 
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rodiny, pokud to s sebou nenese negativní důsledky, jako by bylo například 

zanedbávání výchovy dětí. Na závěr ještě chceme dodat, ţe genderové stereotypy 

v mnoha situacích na trhu práce nepovaţujeme za jediné a hlavní faktory, které by 

byly příčinou rozdílného postavení jedinců na trhu práce. Genderové stereotypy 

v některých situacích nemusí mít podstatnou roli, v jiných však roli zásadní. Proto 

povaţujeme zvědomování genderových stereotypů v souvislosti s rodinnou i školní 

socializací za významnou, neboť souhlasíme s tím, ţe genderové stereotypy, které 

jsou hluboce zakořeněny v sociálním ţivotě, mají tendenci přetrvávat v času a v 

prostoru.
580
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Tabulka č. 1 Procentuální zastoupení přijatých studentek do prvních ročníků podle 

pohlaví v jednotlivých skupinách oborů KKOV ve školních rocích 2002/2003 aţ 

2004/2005
581

 

 

Skupina oborů KKOV 2002/2003 2003/2004 2004/2005 

00 Integrovaný první ročník 6,32 % 14,12 % 19,21 % 

16 Ekologie a ochrana ţivotního 

prostředí 
58,61 % 58,81 % 59,38 % 

18 Informatické obory - - - 

21 Hornictví a hornická geologie, 

hutnictví a slévárenství 
10,22 % 15,32 % 8,53 % 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 2,52 % 2,48 % 2,53 % 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika 
1,88 % 1,73 % 1,91 % 

28 Technická chemie a chemie silikátů 63,85 % 60,27 % 57,75 % 

29 Potravinářství a potravinářská 

chemie 
71,20 % 69,95 % 72,48 % 

31 Textilní výroba a oděvnictví 96,47 % 95,05 % 95,43 % 

32 Koţedělná a obuvnická výroba a 

zpracování plastů 
67,37 % 61,72 % 51,91 % 

33 Zpracování dřeva a výroba 

hudebních nástrojů 
4,29 % 4,57 % 5,31 % 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu 

a fotografie 
51,51 % 51,27 % 51,66 % 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 12,46 % 10,65 % 11,39 % 

37 Doprava a spoje 65,93 % 63,75 % 60,41 % 

39 Speciální a interdisciplinární obory 1,53 % 4,13 % 1,23 % 

41 Zemědělství a lesnictví 39,06 % 39,83 % 42,64 % 

43 Veterinářství a veterinární prevence 78,91 % 77,24 % 76,77 % 

53 Zdravotnictví 93,48 % 91,36 % 90,95 % 

63 Ekonomika a administrativa 75,67 % 74,58 % 73,35 % 

64 Podnikání v oborech, odvětví 69,13 % 69,37 % 68,98 % 

                                                           
581

 Podíly přijatých do prvních ročníků podle pohlaví do jednotlivých skupin oborů KKOV jsou 
vyjádřeny pro přijaté dívky do prvních ročníků v jednotlivých skupinách oborů KKOV. Podíly chlapců 
získáme na základě dopočtu do 100 %. 
Procentuální zastoupení přijatých studentek do prvních ročníků podle pohlaví v jednotlivých 
skupinách oborů KKOV ve školních rocích 2002/2003 až 2004/2005 byly vypočteny na základě údajů 
uvedených v: 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2002/2003 – kapitola D (Tab. D1.1.29), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/432/766>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2003/2004 – kapitola D (Tab. D 1.1.28 ), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/457/815>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2004/2005 – kapitola D (Tab. D1.1.28), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/559/1092>. 
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65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 50,96 % 51,05 % 53,32 % 

66 Obchod 78,17 % 77,77 % 78,02 % 

68 Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 
78,43 % 76,92 % 74,30 % 

69 Osobní a provozní sluţby 96,16 % 96,55 % 96,47 % 

72 Publicistika, knihovnictví a 

informatika 
80,42 % 77,37 % 81,62 % 

75 Pedagogika, učitelství a sociální 

péče 
93,94 % 93,68 % 93,39 % 

78 Obecně odborná příprava 51,49 % 53,03 % 51,34 % 

79 Obecná příprava 61,05 % 60,43 % 60,40 % 

82 Umění a uţité umění 60,58 % 60,59 % 60,81 % 
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Tabulka č. 2 Procentuální zastoupení přijatých studentek do prvních ročníků podle 

pohlaví v jednotlivých skupinách oborů KKOV ve školních rocích 2005/2006 aţ 

2007/2008
582

 

 

Skupina oborů KKOV 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

00 Integrovaný první ročník 9,94 % - - 

16 Ekologie a ochrana ţivotního 

prostředí 
57,72 % 56,50 % 56,18 % 

18 Informatické obory - - - 

21 Hornictví a hornická geologie, 

hutnictví a slévárenství 
6,73 % 4,14 % 7,45 % 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 2,36 % 2,26 % 2,12 % 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika 
2,00 % 2,07 % 2,30 % 

28 Technická chemie a chemie silikátů 64,63 % 56,84 % 55,43 % 

29 Potravinářství a potravinářská 

chemie 
73,39 % 73,75 % 74,06 % 

31 Textilní výroba a oděvnictví 95,67 % 94,05 % 93,81 % 

32 Koţedělná a obuvnická výroba a 

zpracování plastů 
60,18 % 40,91 % 41,41 % 

33 Zpracování dřeva a výroba 

hudebních nástrojů 
5,44 % 5,18 % 4,35 % 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu 

a fotografie 
56,70 % 54,14 % 59,15 % 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 11,79 % 9,78 % 9,57 % 

37 Doprava a spoje 61,18 % 60,61 % 55,60 % 

39 Speciální a interdisciplinární obory 0,58 % 0,89 % 0,40 % 

41 Zemědělství a lesnictví 41,21 % 38,97 % 37,31 % 

43 Veterinářství a veterinární prevence 82,67 % 84,97 % 83,65 % 

53 Zdravotnictví 90,51 % 88,88 % 88,52 % 

63 Ekonomika a administrativa 70,97 % 69,91 % 68,76 % 

                                                           
582

 Podíly přijatých do prvních ročníků podle pohlaví do jednotlivých skupin oborů KKOV jsou 
vyjádřeny pro přijaté dívky do prvních ročníků v jednotlivých skupinách oborů KKOV. Podíly chlapců 
získáme na základě dopočtu do 100 %. 
Procentuální zastoupení přijatých studentek do prvních ročníků podle pohlaví v jednotlivých 
skupinách oborů KKOV ve školních rocích 2005/2006 až 2007/2008 byly vypočteny na základě údajů 
uvedených v: 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2005/2006 – kapitola D (Tab. D1.1.19), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/431/368>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2006/2007 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/602/1382>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2007/2008 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/705/1535>. 
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64 Podnikání v oborech, odvětví 69,89 % 68,78 % 68,73 % 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 55,48 % 56,43 % 57,48 % 

66 Obchod 78,54 % 77,95 % 76,42 % 

68 Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 
76,01 % 74,81 % 74,97 % 

69 Osobní a provozní sluţby 95,25 % 93,32 % 93,70 % 

72 Publicistika, knihovnictví a 

informatika 
79,57 % 78,79 % 78,99 % 

75 Pedagogika, učitelství a sociální 

péče 
94,42 % 91,08 % 94,35 % 

78 Obecně odborná příprava 57,31 % 56,70 % 59,31 % 

79 Obecná příprava 60,57 % 60,15 % 59,63 % 

82 Umění a uţité umění 63,98 % 61,73 % 63,34 % 
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Tabulka č. 3 Procentuální zastoupení přijatých studentek do prvních ročníků podle 

pohlaví v jednotlivých skupinách oborů KKOV ve školních rocích 2008/2009 aţ 

2010/2011
583

 

Skupina oborů KKOV 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

00 Integrovaný první ročník - - - 

16 Ekologie a ochrana ţivotního 

prostředí 
54,44 % 55,10 % 50,90 % 

18 Informatické obory - 9,48 % 8,89 % 

21 Hornictví a hornická geologie, 

hutnictví a slévárenství 
2,29 % 0 % 4,55 % 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 2,14 % 8,01 % 2,43 % 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika 
2,63 % 1,70 % 1,33 % 

28 Technická chemie a chemie silikátů 58,61 % 60,10 % 54,41 % 

29 Potravinářství a potravinářská 

chemie 
76,55 % 75,81 % 73,17 % 

31 Textilní výroba a oděvnictví 92,17 % 92,55 % 91,33 % 

32 Koţedělná a obuvnická výroba a 

zpracování plastů 
43,18 % 68,18 % 46,51 % 

33 Zpracování dřeva a výroba 

hudebních nástrojů 
5,12 % 4,91 % 3,46 % 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu 

a fotografie 
58,75 % 65,53 % 58,18 % 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 9,83 % 8,53% 8,40 % 

37 Doprava a spoje 50,88 % 52,91 % 48,61 % 

39 Speciální a interdisciplinární obory 0,81 % 1,22 % 1,65 % 

41 Zemědělství a lesnictví 37,64 % 36,61 % 34,88 % 

43 Veterinářství a veterinární prevence 87,05 % - 85,92 % 

53 Zdravotnictví 89,33 % 89,65 % 87,27 % 

63 Ekonomika a administrativa 69,01 % 66,89 % 68,14 % 

64 Podnikání v oborech, odvětví 67,08 % 57,89 % - 
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 Podíly přijatých do prvních ročníků podle pohlaví do jednotlivých skupin oborů KKOV jsou 
vyjádřeny pro přijaté dívky do prvních ročníků v jednotlivých skupinách oborů KKOV. Podíly chlapců 
získáme na základě dopočtu do 100 %. 
Procentuální zastoupení přijatých studentek do prvních ročníků podle pohlaví v jednotlivých 
skupinách oborů KKOV ve školních rocích 2008/2009 až 2010/2011 byly vypočteny na základě údajů 
uvedených v: 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2008/2009 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/713/1816>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/2010 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/726/2027>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011 – kapitola D (Tab. D1.1.22), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2119>. 
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65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 59,85 % 59,78 % 58,99 % 

66 Obchod 76,05 % 72,24 % 72,98 % 

68 Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 
72,51 % 71,49 % 68,23 % 

69 Osobní a provozní sluţby 93,72 % 91,82 % 90,01 % 

72 Publicistika, knihovnictví a 

informatika 
71,38 % 67,50 % 69,54 % 

75 Pedagogika, učitelství a sociální 

péče 
92,79 % 93,51 % 93,94 % 

78 Obecně odborná příprava 59,46 % 60,01 % 58,96 % 

79 Obecná příprava 60,59 % 58,91 % 57,72 % 

82 Umění a uţité umění 65,78 % 63,26 % 66,69 % 
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Tabulka č. 4 Skupiny oborů KKOV podle podílu přijatých studentek do prvních 

ročníků do jednotlivých skupin oborů KKOV z celkového počtu přijatých studentek 

do prvních ročníků v určitém školním roce.
584

 

 

Skupina oborů KKOV 2002/2003 2003/2004 2004/2005 

00 Integrovaný první ročník 0,04 % 0,08 % 0,10 % 

16 Ekologie a ochrana ţivotního 

prostředí 
0,44 % 0,60 % 0,62 % 

18 Informatické obory - - - 

21 Hornictví a hornická geologie, 

hutnictví a slévárenství 
0,04 % 0,06 % 0,04 % 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 0,55 % 0,52 % 0,52 % 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika 
0,37 % 0,34 % 0,36 % 

28 Technická chemie a chemie silikátů 1,21 % 1,05 % 0,94 % 

29 Potravinářství a potravinářská 

chemie 
3,12 % 3,22 % 3,12 % 

31 Textilní výroba a oděvnictví 3,39 % 2,98 % 3,00 % 

32 Koţedělná a obuvnická výroba a 

zpracování plastů 
0,10 % 0,12 % 0,11 % 

33 Zpracování dřeva a výroba 

hudebních nástrojů 
0,25 % 0,26 % 0,29 % 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu 

a fotografie 
0,66 % 0,62 % 0,65 % 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 1,38 % 1,24 % 1,29 % 

37 Doprava a spoje 1,45 % 1,51 % 1,41 % 

39 Speciální a interdisciplinární obory 0,01 % 0,03 % 0,01 % 

41 Zemědělství a lesnictví 3,37 % 3,54 % 3,69 % 

43 Veterinářství a veterinární prevence 0,31 % 0,34 % 0,35 % 

53 Zdravotnictví 7,08 % 7,40 % 6,94 % 

63 Ekonomika a administrativa 15,36 % 13,92 % 13,52 % 

64 Podnikání v oborech, odvětví 3,60 % 3,43 % 3,44 % 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 10,28 % 10,68 % 10,90 % 

66 Obchod 6,95 % 6,69 % 6,50 % 

68 Právo, právní a veřejnosprávní 2,52 % 2,33 % 2,31 % 
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 Podíly přijatých studentek do prvních ročníků do jednotlivých skupin oborů KKOV z celkového 
počtu přijatých studentek do prvních ročníků ve školních rocích 2002/2003 až 2004/2005 byly 
vypočteny na základě údajů uvedených v: Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 
2002/2003 – kapitola D (Tab. D1.1.29), [online]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 
2013-01-19]. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/432/766>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2003/2004 – kapitola D (Tab. D 1.1.28 ), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/457/815>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2004/2005 – kapitola D (Tab. D1.1.28), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/559/1092>. 
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činnost 

69 Osobní a provozní sluţby 5,49 % 5,81 % 5,83 % 

72 Publicistika, knihovnictví a 

informatika 
0,24 % 0,23 % 0,30 % 

75 Pedagogika, učitelství a sociální 

péče 
3,32 % 3,46 % 3,25 % 

78 Obecně odborná příprava 1,87 % 2,54 % 3,02 % 

79 Obecná příprava 23,95 % 24,40 % 24,75 % 

82 Umění a uţité umění 2,65 % 2,71 % 2,72 % 
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Tabulka č. 5 Skupiny oborů KKOV podle podílu přijatých studentek do prvních 

ročníků do jednotlivých skupin oborů KKOV z celkového počtu přijatých studentek 

do prvních ročníků v určitém školním roce.
585

 

 

Skupina oborů KKOV 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

00 Integrovaný první ročník 0,05 % - - 

16 Ekologie a ochrana ţivotního 

prostředí 
0,61 % 0,50 % 0,55 % 

18 Informatické obory - - - 

21 Hornictví a hornická geologie, 

hutnictví a slévárenství 
0,02 % 0,01 % 0,02 % 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 0,51 % 0,49 % 0,47 % 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika 
0,36 % 0,37 % 0,40 % 

28 Technická chemie a chemie silikátů 1,03 % 0,72 % 0,59 % 

29 Potravinářství a potravinářská 

chemie 
3,00 % 3,18 % 2,88 % 

31 Textilní výroba a oděvnictví 2,23 % 2,17 % 1,58 % 

32 Koţedělná a obuvnická výroba a 

zpracování plastů 
0,11 % 0,07 % 0,06 % 

33 Zpracování dřeva a výroba 

hudebních nástrojů 
0,28 % 0,24 % 0,21 % 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu 

a fotografie 
0,69 % 0,74 % 0,84 % 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 1,24 % 1,09 % 1,13 % 

37 Doprava a spoje 1,41 % 1,25 % 1,18 % 

39 Speciální a interdisciplinární obory 0,01 % 0,02 % 0,01 % 

41 Zemědělství a lesnictví 3,46 % 3,59 % 3,39 % 

43 Veterinářství a veterinární prevence 0,39 % 0,41 % 0,48 % 

53 Zdravotnictví 5,93 % 5,52 % 5,34 % 

63 Ekonomika a administrativa 12,35 % 11,80 % 11,38 % 

64 Podnikání v oborech, odvětví 3,40 % 3,21 % 3,12 % 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 11,35 % 13,06 % 13,44 % 
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 Podíly přijatých studentek do prvních ročníků do jednotlivých skupin oborů KKOV z celkového 
počtu přijatých studentek do prvních ročníků ve školních rocích 2005/2006 až 2007/2008 byly 
vypočteny na základě údajů uvedených v:  
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2005/2006 – kapitola D (Tab. D1.1.19), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/431/368>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2006/2007 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/602/1382>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2007/2008 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/705/1535>. 
 
 



236 

 

66 Obchod 6,34 % 6,01 % 5,20 % 

68 Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 
2,42 % 2,56 % 2,69 % 

69 Osobní a provozní sluţby 6,18 % 6,73 % 6,79 % 

72 Publicistika, knihovnictví a 

informatika 
0,29 % 0,27 % 0,34 % 

75 Pedagogika, učitelství a sociální 

péče 
3,25 % 3,48 % 3,83 % 

78 Obecně odborná příprava 4,80 % 5,93 % 6,95 % 

79 Obecná příprava 25,93 % 24,34 % 24,60 % 

82 Umění a uţité umění 2,38 % 2,26 % 2,54 % 

 



237 

 

Tabulka č. 6 Skupiny oborů KKOV podle podílu přijatých studentek do prvních 

ročníků do jednotlivých skupin oborů KKOV z celkového počtu přijatých studentek 

do prvních ročníků v určitém školním roce.
586

 

 

Skupina oborů KKOV 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

00 Integrovaný první ročník - - - 

16 Ekologie a ochrana ţivotního 

prostředí 
0,58 % 0,65 % 0,52 % 

18 Informatické obory - 0,35 % 0,63 % 

21 Hornictví a hornická geologie, 

hutnictví a slévárenství 
0,01 % 0 % 0,01 % 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 0,50 % 0,45 % 0,45 % 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika 
0,44 % 0,25 % 0,16 % 

28 Technická chemie a chemie silikátů 0,65 % 0,57 % 0,56 % 

29 Potravinářství a potravinářská 

chemie 
2,78 % 3,06 % 3,31 % 

31 Textilní výroba a oděvnictví 0,98 % 0,90 % 0,63 % 

32 Koţedělná a obuvnická výroba a 

zpracování plastů 
0,06 % 0,02 % 0,04 % 

33 Zpracování dřeva a výroba 

hudebních nástrojů 
0,22 % 0,23 % 0,16 % 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu 

a fotografie 
0,94 % 0,70 % 0,92 % 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 1,15 % 1,11 % 1,13 % 

37 Doprava a spoje 1,10 % 1,15 % 1,07 % 

39 Speciální a interdisciplinární obory 0,02 % 0,03 % 0,05 % 

41 Zemědělství a lesnictví 3,28 % 3,29 % 3,29 % 

43 Veterinářství a veterinární prevence 0,46 % - 0,66 % 

53 Zdravotnictví 4,93 % 4,44 % 6,12 % 

63 Ekonomika a administrativa 11,54 % 13,29 % 11,35 % 

64 Podnikání v oborech, odvětví 2,98 % 0,02 % - 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 13,89 % 14,74 % 14,05 % 
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 Podíly přijatých studentek do prvních ročníků do jednotlivých skupin oborů KKOV z celkového 
počtu přijatých studentek do prvních ročníků ve školních rocích 2008/2009 až 2010/2011 byly 
vypočteny na základě údajů uvedených v:  
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2008/2009 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/713/1816>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/2010 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/726/2027>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011 – kapitola D (Tab. D1.1.22), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2119>. 
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66 Obchod 4,72 % 4,49 % 4,07 % 

68 Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 
2,81 % 3,10 % 3,32 % 

69 Osobní a provozní sluţby 6,90 % 7,55 % 7,32 % 

72 Publicistika, knihovnictví a 

informatika 
0,32 % 0,22 % 0,25 % 

75 Pedagogika, učitelství a sociální 

péče 
3,70 % 4,08 % 4,87 % 

78 Obecně odborná příprava 6,70 % 6,69 % 6,61 % 

79 Obecná příprava 25,10 % 24,25 % 25,19 % 

82 Umění a uţité umění 2,74 % 2,82 % 3,27 % 
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Tabulka č. 7 Skupiny oborů KKOV podle podílu přijatých studentů (chlapců) do 

prvních ročníků do jednotlivých oborů KKOV z celkového počtu přijatých studentů 

(chlapců) do prvních ročníků v určitém školním roce.
587

 

 

Skupina oborů KKOV 2002/2003 2003/2004 2004/2005 

00 Integrovaný první ročník 0,50 % 0,44 % 0,39 % 

16 Ekologie a ochrana ţivotního 

prostředí 
0,30 % 0,39 % 0,40 % 

18 Informatické obory - - - 

21 Hornictví a hornická geologie, 

hutnictví a slévárenství 
0,30 % 0,29 % 0,39 % 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 20,30 % 19,12 % 19,10 % 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika 
18,45 % 18,15 % 17,61 % 

28 Technická chemie a chemie silikátů 0,65 % 0,65 % 0,66 % 

29 Potravinářství a potravinářská 

chemie 
1,20 % 1,29 % 1,12 % 

31 Textilní výroba a oděvnictví 0,12 % 0,15 % 0,14 % 

32 Koţedělná a obuvnická výroba a 

zpracování plastů 
0,05 % 0,07 % 0,09 % 

33 Zpracování dřeva a výroba 

hudebních nástrojů 
5,32 % 5,15 % 4,94 % 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu 

a fotografie 
0,59 % 0,55 % 0,58 % 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 9,21 % 9,73 % 9,49 % 

37 Doprava a spoje 0,71 % 0,80 % 0,88 % 

39 Speciální a interdisciplinární obory 0,47 % 0,60 % 0,82 % 

41 Zemědělství a lesnictví 4,99 % 4,87 % 4,70 % 

43 Veterinářství a veterinární prevence 0,08 % 0,09 % 0,10 % 

53 Zdravotnictví 0,47 % 0,65 % 0,66 % 

63 Ekonomika a administrativa 4,68 % 4,43 % 4,66 % 

64 Podnikání v oborech, odvětví 1,52 % 1,41 % 1,47 % 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 9,37 % 9,56 % 9,05 % 

66 Obchod 1,84 % 1,79 % 1,74 % 

68 Právo, právní a veřejnosprávní 0,66 % 0,65 % 0,76 % 

                                                           
587

 Podíly přijatých studentů (chlapců) do prvních ročníků do jednotlivých skupin oborů KKOV 
z celkového počtu přijatých studentů (chlapců) do prvních ročníků ve školních rocích 2002/2003 až 
2004/2005 byly vypočteny na základě údajů uvedených v: Statistická ročenka školství – výkonové 
ukazatele 2002/2003 – kapitola D (Tab. D1.1.29), [online]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání 
[citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/432/766>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2003/2004 – kapitola D (Tab. D 1.1.28 ), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/457/815>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2004/2005 – kapitola D (Tab. D1.1.28), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/559/1092>. 
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činnost 

69 Osobní a provozní sluţby 0,21 % 0,19 % 0,20 % 

72 Publicistika, knihovnictví a 

informatika 
0,05 % 0,06 % 0,06 % 

75 Pedagogika, učitelství a sociální 

péče 
0,20 % 0,22 % 0,22 % 

78 Obecně odborná příprava 1,67 % 2,10 % 2,72 % 

79 Obecná příprava 14,48 % 14,93 % 15,39 % 

82 Umění a uţité umění 1,63 % 1,65 % 1,66 % 
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Tabulka č. 8 Skupiny oborů KKOV podle podílu přijatých studentů (chlapců) do 

prvních ročníků do jednotlivých oborů KKOV z celkového počtu přijatých studentů 

(chlapců) do prvních ročníků v určitém školním roce.
588

 

 

Skupina oborů KKOV 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

00 Integrovaný první ročník 0,46 % - - 

16 Ekologie a ochrana ţivotního 

prostředí 
0,42 % 0,36 % 0,39 % 

18 Informatické obory - - - 

21 Hornictví a hornická geologie, 

hutnictví a slévárenství 
0,31 % 0,22 % 0,21 % 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 19,96 % 19,75 % 19,89 % 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika 
16,96 % 16,08 % 15,47 % 

28 Technická chemie a chemie silikátů 0,54 % 0,51 % 0,43 % 

29 Potravinářství a potravinářská 

chemie 
1,03 % 1,05 % 0,92 % 

31 Textilní výroba a oděvnictví 0,10 % 0,13 % 0,10 % 

32 Koţedělná a obuvnická výroba a 

zpracování plastů 
0,07 % 0,09 % 0,08 % 

33 Zpracování dřeva a výroba 

hudebních nástrojů 
4,58 % 4,09 % 4,15 % 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu 

a fotografie 
0,50 % 0,58 % 0,53 % 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 8,81 % 9,37 % 9,75 % 

37 Doprava a spoje 0,85 % 0,76 % 0,86 % 

39 Speciální a interdisciplinární obory 1,54 % 1,98 % 2,45 % 

41 Zemědělství a lesnictví 4,70 % 5,22 % 5,18 % 

43 Veterinářství a veterinární prevence 0,08 % 0,07 % 0,09 % 

53 Zdravotnictví 0,59 % 0,64 % 0,63 % 

63 Ekonomika a administrativa 4,80 % 4,72 % 4,71 % 

64 Podnikání v oborech, odvětví 1,39 % 1,35 % 1,29 % 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 8,66 % 9,36 % 9,05 % 
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 Podíly přijatých studentů (chlapců) do prvních ročníků do jednotlivých skupin oborů KKOV 
z celkového počtu přijatých studentů (chlapců) do prvních ročníků ve školních rocích 2005/2006 až 
2007/2008 byly vypočteny na základě údajů uvedených v: Statistická ročenka školství – výkonové 
ukazatele 2005/2006 – kapitola D (Tab. D1.1.19), [online]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání 
[citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/431/368>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2006/2007 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/602/1382>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2007/2008 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/705/1535>. 
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66 Obchod 1,65 % 1,58 % 1,46 % 

68 Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 
0,73 % 0,80 % 0,82 % 

69 Osobní a provozní sluţby 0,29 % 0,45 % 0,42 % 

72 Publicistika, knihovnictví a 

informatika 
0,07 % 0,07 % 0,08 % 

75 Pedagogika, učitelství a sociální 

péče 
0,18 % 0,32 % 0,21 % 

78 Obecně odborná příprava 3,40 % 4,20 % 4,34 % 

79 Obecná příprava 16,05 % 14,98 % 15,17 % 

82 Umění a uţité umění 1,27 % 1,30 % 1,34 % 
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Tabulka č. 9 Skupiny oborů KKOV podle podílu přijatých studentů (chlapců) do 

prvních ročníků do jednotlivých oborů KKOV z celkového počtu přijatých studentů 

(chlapců) do prvních ročníků v určitém školním roce.
589

 

 

Skupina oborů KKOV 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

00 Integrovaný první ročník - - - 

16 Ekologie a ochrana ţivotního 

prostředí 
0,45 % 0,48 % 0,45 % 

18 Informatické obory - 3,00 % 5,76 % 

21 Hornictví a hornická geologie, 

hutnictví a slévárenství 
0,25 % 0,17 % 0,14 % 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 20,95 % 18,53 % 16,17 % 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika 
15,09 % 12,88 % 10,49 % 

28 Technická chemie a chemie silikátů 0,42 % 0,34 % 0,42 % 

29 Potravinářství a potravinářská 

chemie 
0,79 % 0,89 % 1,09 % 

31 Textilní výroba a oděvnictví 0,08 % 0,07 % 0,05 % 

32 Koţedělná a obuvnická výroba a 

zpracování plastů 
0,07 % 0,01 % 0,04 % 

33 Zpracování dřeva a výroba 

hudebních nástrojů 
3,75 % 3,96 % 3,96 % 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu 

a fotografie 
0,61 % 0,33 % 0,60 % 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 9,78 % 10,85 % 11,08 % 

37 Doprava a spoje 0,98 % 0,93 % 1,02 % 

39 Speciální a interdisciplinární obory 2,51 % 2,18 % 2,68 % 

41 Zemědělství a lesnictví 5,01 % 5,40 % 5,52 % 

43 Veterinářství a veterinární prevence 0,06 % - 0,10 % 

53 Zdravotnictví 0,54 % 0,47 % 0,80 % 

63 Ekonomika a administrativa 4,79 % 5,97 % 4,76 % 

64 Podnikání v oborech, odvětví 1,35 % 0,01 % - 

                                                           
589

 Podíly přijatých studentů (chlapců) do prvních ročníků do jednotlivých skupin oborů KKOV 
z celkového počtu přijatých studentů (chlapců) do prvních ročníků ve školních rocích 2008/2009 až 
2010/2011 byly vypočteny na základě údajů uvedených v:  
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2008/2009 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/713/1816>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/2010 – kapitola D (Tab. D1.1.21), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/726/2027>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011 – kapitola D (Tab. D1.1.22), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání [citováno 2013-01-19]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2119>. 
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65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 8,60 % 9,00 % 8,78 % 

66 Obchod 1,37 % 1,57 % 1,35 % 

68 Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 
0,98 % 1,12 % 1,39 % 

69 Osobní a provozní sluţby 0,43 % 0,61 % 0,73 % 

72 Publicistika, knihovnictví a 

informatika 
0,12 % 0,10 % 0,10 % 

75 Pedagogika, učitelství a sociální 

péče 
0,27 % 0,26 % 0,28 % 

78 Obecně odborná příprava 4,39 % 4,04 % 4,14 % 

79 Obecná příprava 15,08 % 15,35 % 16,60 % 

82 Umění a uţité umění 1,32 % 1,49 % 1,47 % 
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Tabulka č. 10 Skupiny oborů KKOV podle podílu studentek vyšších odborných 

škol v denním i ostatních formách vzdělávání v jednotlivých skupinách oborů 

KKOV na celkovém počtu studentek vyšších odborných škol ve všech skupinách 

oborů KKOV
590

  

Skupina oborů KKOV 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

16 Ekologie a ochrana ţivotního 

prostředí 
0,71 % 0,80 % 0,68 % 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 0,06 % 0,05 % 0,11 % 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika 
0,85 % 0,79 % 0,73 % 

28 Technická chemie a chemie silikátů 0,10 % 0,18 % 0,21 % 

29 Potravinářství a potravinářská 

chemie 
0,53 % 0,47 % 0,38 % 

31 Textilní výroba a oděvnictví 0,19 % 0,06 % 0,15 % 

33 Zpracování dřeva a výroba 

hudebních nástrojů 
0,15 % 0,21 % 0,28 % 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 0,94 % 1,03 % 0,82 % 

37 Doprava a spoje 0,21 % 0,19 % 0,32 % 

39 Speciální a interdisciplinární obory 0,58 % 0,83 % 0,94 % 

41 Zemědělství a lesnictví 3,21 % 3,18 % 2,56 % 

53 Zdravotnictví 24,53 % 21,97 % 23,42 % 

61 Filozofie, teologie 0,35 % 0,54 % 0,50 % 

63 Ekonomika a administrativa 20,47 % 20,53 % 19,45 % 

64 Podnikání v oborech, odvětví 3,73 % 3,94 % 4,15 % 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 7,90 % 8,03 % 7,68 % 

66 Obchod 0,47 % 0,51 % 0,52 % 

68 Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 
10,82 % 10,79 % 10,73 % 

72 Publicistika, knihovnictví a 

informatika 
2,42 % 2,37 % 2,33 % 

75 Pedagogika, učitelství a sociální 

péče 
18,73 % 20,15 % 20,43 % 

82 Umění a uţité umění 3,03 % 3,41 % 3,61 % 

91 Teorie vojenského umění - - 0,01 % 

                                                           
590

 Podíly studentek vyšších odborných škol v denním i ostatních formách vzdělávání v jednotlivých 
skupinách oborů KKOV na celkovém počtu studentek vyšších odborných škol ve všech skupinách 
oborů KKOV byly vypočteny na základě údajů v: Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 
2005/2006 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 
2013-01-22]. Dostupné z URL <http://archiv.uiv.cz/clanek/431/372>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2006/2007 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/602/1383>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2007/2008 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/705/1536>. 
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Tabulka č. 11 Skupiny oborů KKOV podle podílu studentek vyšších odborných 

škol v denním i ostatních formách vzdělávání v jednotlivých skupinách oborů 

KKOV na celkovém počtu studentek vyšších odborných škol ve všech skupinách 

oborů KKOV
591

  

Skupina oborů KKOV 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

16 Ekologie a ochrana ţivotního 

prostředí 
0,76 % 0,55 % 0,48 % 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 0,15 % 0,11 % 0,13 % 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika 
0,86 % 0,68 % 0,68 % 

28 Technická chemie a chemie silikátů 0,18 % 0,19 % 0,16 % 

29 Potravinářství a potravinářská 

chemie 
0,31 % 0,27 % 0,31 % 

31 Textilní výroba a oděvnictví 0,06 % 0,12 % 0,02 % 

33 Zpracování dřeva a výroba 

hudebních nástrojů 
0,31 % 0,32 % 0,33 % 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 0,66 % 0,44 % 0,44 % 

37 Doprava a spoje 0,52 % 0,61 % 0,56 % 

39 Speciální a interdisciplinární obory 1,22 % 1,65 % 1,99 % 

41 Zemědělství a lesnictví 2,13 % 1,93 % 1,84 % 

53 Zdravotnictví 24,70 % 25,14 % 25,71 % 

61 Filozofie, teologie 0,39 % 0,26 % 0,34 % 

63 Ekonomika a administrativa 17,29 % 16,10 % 15,49 % 

64 Podnikání v oborech, odvětví 3,73 % 3,69 % 3,83 % 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 7,60 % 6,76 % 6,64 % 

66 Obchod 0,50 % 0,51 % 0,50 % 

68 Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 
11,54 % 11,45 % 10,83 % 

72 Publicistika, knihovnictví a 

informatika 
2,05 % 1,77 % 1,79 % 

75 Pedagogika, učitelství a sociální 

péče 
21,34 % 23,88 % 24,47 % 

82 Umění a uţité umění 3,68 % 3,56 % 3,45 % 

                                                           
591

 Podíly studentek vyšších odborných škol v denním i ostatních formách vzdělávání v jednotlivých 
skupinách oborů KKOV na celkovém počtu studentek vyšších odborných škol ve všech skupinách 
oborů KKOV ve školních rocích 2008/2009 až 2010/2011 byly vypočteny na základě údajů v:  
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2008/2009 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/713/1814>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/2010 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/726/2029>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2121>. 
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91 Teorie vojenského umění 0,02 % 0,02 % 0,02 % 
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Tabulka č. 12 Procentuální zastoupení studentek v jednotlivých skupinách oborů 

vzdělávání ze všech studujících v určité skupině oborů vzdělávání ve školních 

rocích 2005/2006 aţ 2007/2008
592

 

Skupina oborů KKOV 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

16 Ekologie a ochrana ţivotního 

prostředí 
51,25 % 55,79 % 60,26 % 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 1,94 % 1,56 % 4 % 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika 
10,53 % 10,86 % 10,55 % 

28 Technická chemie a chemie silikátů 80,77 % 77,18 % 70,49 % 

29 Potravinářství a potravinářská 

chemie 
68,35 % 68,38 % 64,23 % 

31 Textilní výroba a oděvnictví 92,86 % 92,31 % 91,76 % 

33 Zpracování dřeva a výroba 

hudebních nástrojů 
3,83 % 21,69 % 24,68 % 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 24,39 % 28,19 % 27,66 % 

37 Doprava a spoje 47,19 % 47,44 % 52,42 % 

39 Speciální a interdisciplinární obory 47,77 % 54,64 % 57,83 % 

41 Zemědělství a lesnictví 60,58 % 61,07 % 62,06 % 

53 Zdravotnictví 83,93 % 82,77 % 84,05 % 

61 Filozofie, teologie 48,28 % 48,86 % 41,46 % 

63 Ekonomika a administrativa 75,75 % 78,24 % 78,27 % 

64 Podnikání v oborech, odvětví 61,76 % 61,76 % 60,35 % 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 80,82 % 82,67 % 82,60 % 

66 Obchod 65,75 % 64,10 % 61,85 % 

68 Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 
77,05 % 79,78 % 69,65 % 

72 Publicistika, knihovnictví a 

informatika 
73,83 % 72,45 % 70,95 % 

75 Pedagogika, učitelství a sociální 

péče 
90,17 % 90,99 % 91,94 % 

82 Umění a uţité umění 58,80 % 60,12 % 60,94 % 

                                                           
592

 Podíly studentů mužů v jednotlivých skupinách oborů vzdělání získáme na základě dopočtu do 
100 %  
Procentuální zastoupení studentek v jednotlivých skupinách oborů vzdělávání ze všech studujících 
v určité skupině oborů vzdělávání ve školních rocích 2005/2006 až 2007/2008 byly vypočteny na 
základě údajů uvedených v: 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2005/2006 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/431/372>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2006/2007 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/602/1383>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2007/2008 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/705/1536>. 
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91 Teorie vojenského umění - - 28,57 % 
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Tabulka č. 13 Procentuální zastoupení studentek v jednotlivých skupinách oborů 

vzdělávání ze všech studujících v určité skupině oborů vzdělávání ve školních 

rocích 2008/2009 aţ 2010/2011
593

 

 

Skupina oborů KKOV 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

16 Ekologie a ochrana ţivotního 

prostředí 
61,11 % 56,78 % 55,38 % 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 5,06 % 3,87 % 4,47 % 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika 
13,91 % 11,84 % 12,50 % 

28 Technická chemie a chemie silikátů 62,07 % 57,14 % 48,57 % 

29 Potravinářství a potravinářská 

chemie 
55,36 % 58,95 % 53,23 % 

31 Textilní výroba a oděvnictví 92,86 % 100 % 100 % 

33 Zpracování dřeva a výroba 

hudebních nástrojů 
24,51 % 24 % 23,91 % 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 29,84 % 23,96 % 25,54 % 

37 Doprava a spoje 56,22 % 55,02 % 51,50 % 

39 Speciální a interdisciplinární obory 61,65 % 63,93 % 61,94 % 

41 Zemědělství a lesnictví 58,61 % 56,44 % 55,71 % 

53 Zdravotnictví 85,64 % 86,03 % 85,80 % 

61 Filozofie, teologie 37,5 % 34,84 % 38,83 % 

63 Ekonomika a administrativa 78,26 % 77,53 % 78,01 % 

64 Podnikání v oborech, odvětví 61,29 % 61,93 % 61,22 % 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 81,49 % 80,28 % 78,46 % 

66 Obchod 57,06 % 58,99 % 57,84 % 

68 Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 
67,45 % 64,08 % 65,05 % 

72 Publicistika, knihovnictví a 

informatika 
70,72 % 67,65 % 66,44 % 

75 Pedagogika, učitelství a sociální 

péče 
91,63 % 92,08 % 91,71 % 

                                                           
593

 Podíly studentů mužů v jednotlivých skupinách oborů vzdělání získáme na základě dopočtu do 
100 %  
Procentuální zastoupení studentek v jednotlivých skupinách oborů vzdělávání ze všech studujících 
v určité skupině oborů vzdělávání ve školních rocích 2005/2006 až 2007/2008 byly vypočteny na 
základě údajů uvedených v: 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2008/2009 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/713/1814>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/2010 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/726/2029>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2121>. 
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82 Umění a uţité umění 60,95 % 62,19 % 60,31 % 

91 Teorie vojenského umění 35,71 % 23,81 % 21,74 % 
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Tabulka č. 14 Skupiny oborů KKOV podle podílu studentů vyšších odborných škol 

v denním i ostatních formách vzdělávání v jednotlivých skupinách oborů KKOV na 

celkovém počtu studentů vyšších odborných škol ve všech skupinách oborů 

KKOV
594

  

Skupina oborů KKOV 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

16 Ekologie a ochrana ţivotního 

prostředí 
1,61 % 1,60 % 1,13 % 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 7,12 % 7,24 % 7,00 % 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika 
17,24 % 16,40 % 15,32 % 

28 Technická chemie a chemie silikátů 0,06 % 0,13 % 0,22 % 

29 Potravinářství a potravinářská 

chemie 
0,59 % 0,55 % 0,53 % 

31 Textilní výroba a oděvnictví 0,04 % 0,01 % 0,04 % 

33 Zpracování dřeva a výroba 

hudebních nástrojů 
1,63 % 1,88 % 2,11 % 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 6,94 % 6,58 % 5,36 % 

37 Doprava a spoje 0,55 % 0,52 % 0,72 % 

39 Speciální a interdisciplinární obory 1,51 % 1,74 % 1,70 % 

41 Zemědělství a lesnictví 4,96 % 5,10 % 3,89 % 

53 Zdravotnictví 11,16 % 11,51 % 11,06 % 

61 Filozofie, teologie 0,88 % 1,42 % 1,75 % 

63 Ekonomika a administrativa 15,57 % 14,37 % 13,44 % 

64 Podnikání v oborech, odvětví 5,49 % 6,14 % 6,78 % 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 4,46 % 4,24 % 4,03 % 

66 Obchod 0,59 % 0,71 % 0,80 % 

68 Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 
7,66 % 6,88 % 11,64 % 

72 Publicistika, knihovnictví a 

informatika 
2,04 % 2,26 % 2,21 % 

75 Pedagogika, učitelství a sociální 

péče 
4,86 % 5,02 % 4,46 % 

82 Umění a uţité umění 5,05 % 5,69 % 5,76 % 

                                                           
594

 Podíly studentů vyšších odborných škol v denním i ostatních formách vzdělávání v jednotlivých 
skupinách oborů KKOV na celkovém počtu studentů vyšších odborných škol ve všech skupinách 
oborů KKOV ve školních rocích 2005/2006 až 2007/2008 byly vypočteny na základě údajů 
uvedených v:  
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2005/2006 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/431/372>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2006/2007 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/602/1383>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2007/2008 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/705/1536>. 
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91 Teorie vojenského umění -  0,06 % 
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Tabulka č. 15 Skupiny oborů KKOV podle podílu studentů vyšších odborných škol 

v denním i ostatních formách vzdělávání v jednotlivých skupinách oborů KKOV na 

celkovém počtu studentů vyšších odborných škol ve všech skupinách oborů 

KKOV
595

  

 

Skupina oborů KKOV 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

16 Ekologie a ochrana ţivotního 

prostředí 
1,25 % 1,07 % 1,00 % 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 7,16 % 6,79 % 6,92 % 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika 
13,70 % 13,05 % 12,17 % 

28 Technická chemie a chemie silikátů 0,28 % 0,37 % 0,43 % 

29 Potravinářství a potravinářská 

chemie 
0,64 % 0,48 % 0,70 % 

31 Textilní výroba a oděvnictví 0,01 % 0 % 0 % 

33 Zpracování dřeva a výroba 

hudebních nástrojů 
2,43 % 2,60 % 2,71 % 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 4,01 % 3,63 % 3,32 % 

37 Doprava a spoje 1,03 % 1,28 % 1,36 % 

39 Speciální a interdisciplinární obory 1,95 % 2,40 % 3,15 % 

41 Zemědělství a lesnictví 3,86 % 3,83 % 3,77 % 

53 Zdravotnictví 10,62 % 10,50 % 10,95% 

61 Filozofie, teologie 1,65 % 1,26 % 1,38 % 

63 Ekonomika a administrativa 12,33 % 12,00 % 11,24 % 

64 Podnikání v oborech, odvětví 6,04 % 5,83 % 6,24 % 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 4,43 % 4,27 % 4,69 % 

66 Obchod 0,97 % 0,91 % 0,94 % 

68 Právo, právní a veřejnosprávní 

činnost 
14,29 % 16,52 % 14,98 % 

72 Publicistika, knihovnictví a 

informatika 
2,18 % 2,17 % 2,33 % 

75 Pedagogika, učitelství a sociální 

péče 
5,00 % 5,28 % 5,70 % 

                                                           
595

 Podíly studentů vyšších odborných škol v denním i ostatních formách vzdělávání v jednotlivých 
skupinách oborů KKOV na celkovém počtu studentů vyšších odborných škol ve všech skupinách 
oborů KKOV ve školních rocích 2008/2009 až 2010/2011 byly vypočteny na základě údajů 
uvedených v:  
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2008/2009 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/713/1814>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2009/2010 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/726/2029>. 
Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2010/2011 – kapitola E (Tab. E2.4), [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání *citováno 2013-01-22]. Dostupné z URL 
<http://archiv.uiv.cz/clanek/730/2121>. 
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82 Umění a uţité umění 6,06 % 5,57 % 5,84 % 

91 Teorie vojenského umění 0,11 % 0,20 % 0,22 % 
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Tabulka č. 16 Podíly studentek na vysokých školách v jednotlivých skupinách 

studijních programů v letech 2001 aţ 2003
596

 

Skupina studijních programů 2001 2002 2003 

Přírodní vědy a nauky 38,07 % 38,26 % 39,02 % 

Technické vědy a nauky 21,74 % 21,61 % 21,33 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
50,90 % 52,81 % 53,47 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
65,80 % 67,13 % 68,80 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 60,99 % 61,73 % 62,26 % 

Ekonomické vědy a nauky 56,52 % 57,19 % 57,81 % 

Právní vědy a nauky 47,75 % 48,88 % 50,11 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 73,30 % 74,27 % 74,24 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 54,27 % 54,95 % 55,83 % 

 

Tabulka č. 17 Podíly studentek na vysokých školách v jednotlivých skupinách 

studijních programů v letech 2004 aţ 2006
597

 

Skupina studijních programů 2004 2005 2006 

Přírodní vědy a nauky 39,83 % 40,99 % 42,44 % 

Technické vědy a nauky 22,62 % 23,19 % 23,99 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
54,43 % 56,23 % 57,09 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
69,78 % 70,94 % 71,37 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 62,93 % 63,95 % 64,73 % 

Ekonomické vědy a nauky 59,00 % 59,73 % 60,21 % 

Právní vědy a nauky 51,43 % 52,24 % 52,98 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 74,64 % 75,84 % 76,84 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 57,34 % 57,83 % 59,87 % 

                                                           
596

 Podíly studentů mužů v jednotlivých oborech získáme dopočtem do 100 % 
Podíly studentek na vysokých školách v jednotlivých skupinách studijních programů v letech 2001 
až 2003 byly vypočteny na základě údajů uvedených v: Statistická ročenka školství 2012/2013 
*online+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. 
Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. Kapitola F – Vysoké školství a 
související zařízení. Tabulky VŠ – studenti celkem podle formy studia a typu studijního programu – 
podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – studentky celkem podle 
formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 –
 2012. 
597

 Podíly studentů mužů v jednotlivých oborech získáme dopočtem do 100 % 
Podíly studentek na vysokých školách v jednotlivých skupinách studijních programů v letech 2004 
až 2006 byly vypočteny na základě údajů uvedených v: Statistická ročenka školství 2012/2013 
*online+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. 
Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. Kapitola F – Vysoké školství a 
související zařízení. Tabulky VŠ – studenti celkem podle formy studia a typu studijního programu – 
podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – studentky celkem podle 
formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 –
 2012. 
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Tabulka č. 18 Podíly studentek na vysokých školách v jednotlivých skupinách 

studijních programů v letech 2007 aţ 2009
598

 

 

Skupina studijních programů 2007 2008 2009 

Přírodní vědy a nauky 42,20 % 42,63 % 42,32 % 

Technické vědy a nauky 24,86 % 25,76 % 26,79 % 
Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
57,56 % 57,66 % 58,30 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
71,98 % 72,17 % 72,30 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 65,01 % 65,97 % 66,21 % 

Ekonomické vědy a nauky 60,55 % 60,77 % 61,04 % 

Právní vědy a nauky 53,87 % 54,76 % 54,73 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 77,75 % 78,80 % 79,39 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 60,42 % 60,36 % 61,40 % 

 

Tabulka č. 19 Podíly studentek na vysokých školách v jednotlivých skupinách 

studijních programů v letech 2010 aţ 2012
599

 

Skupina studijních programů 2010 2011 2012 

Přírodní vědy a nauky 41,87 % 41,27 % 41,69 % 

Technické vědy a nauky 27,88 % 28,97 % 30,25 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
58,22 % 58,67 % 58,69 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
72,59 % 72,61 % 72,60 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 66,01 % 65,94 % 66,02 % 

Ekonomické vědy a nauky 61,05 % 60,53 % 60,03 % 

Právní vědy a nauky 55,71 % 55,49 % 55,57 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 79,93 % 80,15 % 81,21 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 62,15 % 61,93 % 62,18 % 

 

                                                           
598

 Podíly studentů mužů v jednotlivých oborech získáme dopočtem do 100 % 
Podíly studentek na vysokých školách v jednotlivých skupinách studijních programů v letech 2007 
až 2009 byly vypočteny na základě údajů uvedených v: Statistická ročenka školství 2012/2013 
*online+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. 
Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. Kapitola F – Vysoké školství a 
související zařízení. Tabulky VŠ – studenti celkem podle formy studia a typu studijního programu – 
podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – studentky celkem podle 
formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 –
 2012. 
599

 Podíly studentů mužů v jednotlivých oborech získáme dopočtem do 100 % 
Podíly studentek na vysokých školách v jednotlivých skupinách studijních programů v letech 2010 
až 2012 byly vypočteny na základě údajů uvedených v: Statistická ročenka školství 2012/2013 
*online+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. 
Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. Kapitola F – Vysoké školství a 
související zařízení. Tabulky VŠ – studenti celkem podle formy studia a typu studijního programu – 
podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – studentky celkem podle 
formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 –
 2012. 
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Tabulka č. 20 Skupiny studijních programů vysokých škol podle podílu studentek 

v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu studentek na 

vysokých školách v určitém roce
600

 

Skupina studijních programů 2001 2002 2003 

Přírodní vědy a nauky 6,45 % 6,45 % 6,52 % 

Technické vědy a nauky 12,73 % 12,16 % 11,79 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
4,06 % 4,14 % 4,14 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
10,39 % 10,48 % 10,37 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 15,91 % 16,79 % 17,50 % 

Ekonomické vědy a nauky 22,99 % 23,49 % 23,88 % 

Právní vědy a nauky 4,70 % 4,83 % 4,89 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 22,02 % 21,33 % 20,62 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 2,74 % 2,52 % 2,54 % 

 

Tabulka č. 21 Skupiny studijních programů vysokých škol podle podílu studentek 

v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu studentek na 

vysokých školách v určitém roce
601

 

Skupina studijních programů 2004 2005 2006 

Přírodní vědy a nauky 6,36 % 6,33 % 6,23 % 

Technické vědy a nauky 11,74 % 11,46 % 11,36 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
4,15 % 4,21 % 4,14 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
10,40 % 10,38 % 10,25 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 17,84 % 17,99 % 18,40 % 

Ekonomické vědy a nauky 24,08 % 24,60 % 25,31 % 

Právní vědy a nauky 4,80 % 4,62 % 4,43 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 20,20 % 19,96 % 19,31 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 2,58 % 2,57 % 2,66 % 

                                                           
600

 Podíly studentek v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu studentek na 
vysokých školách v letech 2001 až 2003 byly vypočteny na základě údajů uvedených v: Statistická 
ročenka školství 2012/2013 [online]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ©2013 
MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. Kapitola 
F – Vysoké školství a související zařízení. Tabulky VŠ – studenti celkem podle formy studia a typu 
studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – 
studentky celkem podle formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny 
studijních programů 2001 – 2012. 
601

 Podíly studentek v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu studentek na 
vysokých školách v letech 2004 až 2006 byly vypočteny na základě údajů uvedených v: Statistická 
ročenka školství 2012/2013 *online+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ©2013 
MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. Kapitola 
F – Vysoké školství a související zařízení. Tabulky VŠ – studenti celkem podle formy studia a typu 
studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – 
studentky celkem podle formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny 
studijních programů 2001 – 2012. 
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Tabulka č. 21 Skupiny studijních programů vysokých škol podle podílu studentek 

v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu studentek na 

vysokých školách v určitém roce
602

 

 

Skupina studijních programů 2007 2008 2009 

Přírodní vědy a nauky 6,03 % 5,91 % 5,84 % 

Technické vědy a nauky 11,00 % 10,67 % 10,65 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
3,96 % 3,93 % 3,92 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
9,83 % 9,51 % 9,24 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 18,80 % 19,59 % 20,18 % 

Ekonomické vědy a nauky 26,40 % 27,08 % 27,58 % 

Právní vědy a nauky 4,37 % 4,36 % 4,29 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 19,10 % 18,50 % 17,74 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 2,66 % 2,69 % 2,78 % 

 

Tabulka č. 22 Skupiny studijních programů vysokých škol podle podílu studentek 

v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu studentek na 

vysokých školách v určitém roce
603

 

Skupina studijních programů 2010 2011 2012 

Přírodní vědy a nauky 6,06 % 6,11 % 6,32 % 

Technické vědy a nauky 10,89 % 11,23 % 11,76 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
3,94 % 4,02 % 4,22 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
9,41 % 9,87 % 10,28 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 20,06 % 20,29 % 20,32 % 

Ekonomické vědy a nauky 27,31 % 26,60 % 25,66 % 

Právní vědy a nauky 4,06 % 3,95 % 3,72 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 17,46 % 17,06 % 16,52 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 2,87 % 2,91 % 2,98 % 

                                                           
602

 Podíly studentek v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu studentek na 
vysokých školách v letech 2007 až 2009 byly vypočteny na základě údajů uvedených v: Statistická 
ročenka školství 2012/2013 *online+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ©2013 
MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. Kapitola 
F – Vysoké školství a související zařízení. Tabulky VŠ – studenti celkem podle formy studia a typu 
studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – 
studentky celkem podle formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny 
studijních programů 2001 – 2012. 
603

 Podíly studentek v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu studentek na 
vysokých školách v letech 2010 až 2012 byly vypočteny na základě údajů uvedených v: Statistická 
ročenka školství 2012/2013 *online+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ©2013 
MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. Kapitola 
F – Vysoké školství a související zařízení. Tabulky VŠ – studenti celkem podle formy studia a typu 
studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – 
studentky celkem podle formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny 
studijních programů 2001 – 2012. 
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Tabulka č. 23 Skupiny studijních programů vysokých škol podle podílu studentů 

muţů v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu studentů 

muţů na vysokých školách v určitém roce
604

 

Skupina studijních programů 2001 2002 2003 

Přírodní vědy a nauky 9,63 % 9,83 % 9,79 % 

Technické vědy a nauky 42,04 % 41,67 % 41,79 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
3,60 % 3,49 % 3,46 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
4,96 % 4,85 % 4,52 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 9,33 % 9,83 % 10,19 % 

Ekonomické vědy a nauky 16,23 % 16,62 % 16,75 % 

Právní vědy a nauky 4,72 % 4,78 % 4,68 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 7,36 % 6,98 % 6,88 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 2,12 % 1,95 % 1,93 % 

 

Tabulka č. 24 Skupiny studijních programů vysokých škol podle podílu studentů 

muţů v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu studentů 

muţů na vysokých školách v určitém roce
605

 

Skupina studijních programů 2004 2005 2006 
Přírodní vědy a nauky 9,78 % 9,73 % 9,40 % 

Technické vědy a nauky 40,84 % 40,46 % 40,01 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
3,53 % 3,49 % 3,46 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
4,58 % 4,53 % 4,57 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 10,69 % 10,81 % 11,14 % 

Ekonomické vědy a nauky 17,03 % 17,68 % 18,59 % 

Právní vědy a nauky 4,61 % 4,50 % 4,37 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 6,98 % 6,78 % 6,47 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 1,96 % 2,00 % 1,98 % 

                                                           
604

 Podíly studentů mužů v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu studentů 
mužů na vysokých školách v letech 2001 až 2003 byly vypočteny na základě údajů uvedených v: 
Statistická ročenka školství 2012/2013 [online+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. 
Kapitola F – Vysoké školství a související zařízení. Tabulky VŠ – studenti celkem podle formy studia a 
typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky 
VŠ – studentky celkem podle formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny 
studijních programů 2001 – 2012. 
605

 Podíly studentů mužů v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu studentů 
mužů na vysokých školách v letech 2004 až 2006 byly vypočteny na základě údajů uvedených v: 
Statistická ročenka školství 2012/2013 *online+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. 
Kapitola F – Vysoké školství a související zařízení. Tabulky VŠ – studenti celkem podle formy studia a 
typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky 
VŠ – studentky celkem podle formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny 
studijních programů 2001 – 2012. 
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Tabulka č. 25 Skupiny studijních programů vysokých škol podle podílu studentů 

muţů v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu studentů 

muţů na vysokých školách v určitém roce
606

 

 

Skupina studijních programů 2007 2008 2009 

Přírodní vědy a nauky 9,54 % 9,56 % 9,81 % 

Technické vědy a nauky 38,44 % 36,96 % 35,83 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
3,38 % 3,47 % 3,45 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
4,42 % 4,41 % 4,36 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 11,69 % 12,15 % 12,68 % 

Ekonomické vědy a nauky 19,88 % 21,01 % 21,68 % 

Právní vědy a nauky 4,32 % 4,33 % 4,37 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 6,32 % 5,98 % 5,67 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 2,01 % 2,13 % 2,15 % 

 

Tabulka č. 26 Skupiny studijních programů vysokých škol podle podílu studentů 

muţů v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu studentů 

muţů na vysokých školách v určitém roce
607

 

Skupina studijních programů 2010 2011 2012 

Přírodní vědy a nauky 10,50 % 10,90 % 11,20 % 

Technické vědy a nauky 35,19 % 34,51 % 34,33 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy 

a nauky 
3,53 % 3,55 % 3,77 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
4,44 % 4,67 % 4,91 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 12,90 % 13,14 % 13,25 % 

Ekonomické vědy a nauky 21,75 % 21,74 % 21,64 % 

Právní vědy a nauky 4,03 % 3,97 % 3,77 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 5,47 % 5,29 % 4,84 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 2,18 % 2,24 % 2,29 % 

                                                           
606

 Podíly studentů mužů v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu studentů 
mužů na vysokých školách v letech 2007 až 2009 byly vypočteny na základě údajů uvedených v: 
Statistická ročenka školství 2012/2013 *online+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. 
Kapitola F – Vysoké školství a související zařízení. Tabulky VŠ – studenti celkem podle formy studia a 
typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky 
VŠ – studentky celkem podle formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny 
studijních programů 2001 – 2012. 
607

 Podíly studentů mužů v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu studentů 
mužů na vysokých školách v letech 2010 až 2012 byly vypočteny na základě údajů uvedených v: 
Statistická ročenka školství 2012/2013 *online+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. 
Kapitola F – Vysoké školství a související zařízení. Tabulky VŠ – studenti celkem podle formy studia a 
typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky 
VŠ – studentky celkem podle formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny 
studijních programů 2001 – 2012. 
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Tabulka č. 27 Podíly absolventek vysokých škol v jednotlivých skupinách 

studijních programů v letech 2001 aţ 2003
608

 

 

Skupina studijních programů 2001 2002 2003 

Přírodní vědy a nauky 38,97 % 40,90 % 42,16 % 

Technické vědy a nauky 22,62 % 24,15 % 25,22 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
46,59 % 50,17 % 51,80 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
67,47 % 70,41 % 71,15 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 63,12 % 65,09 % 65,90 % 

Ekonomické vědy a nauky 56,05 % 58,84 % 60,18 % 

Právní vědy a nauky 47,47 % 50,03 % 49,66 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 74,90 % 74,52 % 76,26 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 55,37 % 52,11 % 52,98 % 

 

Tabulka č. 28 Podíly absolventek vysokých škol v jednotlivých skupinách 

studijních programů v letech 2004 aţ 2005
609

 

Skupina studijních programů 2004 2005 2006 

Přírodní vědy a nauky 42,14 % 42,06 % 45,91 % 

Technické vědy a nauky 25,08 % 23,26 % 22,59 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
53,99 % 56,68 % 57,49 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
71,36 % 74,30 % 77,57 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 65,62 % 67,27 % 68,53 % 

Ekonomické vědy a nauky 61,23 % 62,51 % 64,07 % 

Právní vědy a nauky 50,35 % 49,64 % 52,10 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 74,39 % 75,50 % 76,14 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 56,53 % 56,58 % 56,28 % 

                                                           
608

 Podíly absolventů mužů v jednotlivých skupinách studijních programů vysokých škol získáme 
dopočtem do 100 % 
Podíly absolventek vysokých škol v jednotlivých skupinách studijních programů v letech 2001 až 
2003 byly vypočteny na základě údajů v: Statistická ročenka školství 2012/2013 [online]. Praha: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL 
<http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. Kapitola F – Vysoké školství a související zařízení. 
Tabulky VŠ – absolventi podle formy a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny 
studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – absolventky podle formy studia a typu studijního 
programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů. 
609

 Podíly absolventů mužů v jednotlivých skupinách studijních programů vysokých škol získáme 
dopočtem do 100 % 
Podíly absolventek vysokých škol v jednotlivých skupinách studijních programů v letech 2004 až 
2006 byly vypočteny na základě údajů v: Statistická ročenka školství 2012/2013 [online]. Praha: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL 
<http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. Kapitola F – Vysoké školství a související zařízení. 
Tabulky VŠ – absolventi podle formy a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny 
studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – absolventky podle formy studia a typu studijního 
programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů. 
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Tabulka č. 29 Podíly absolventek vysokých škol v jednotlivých skupinách 

studijních programů v letech 2007 aţ 2009
610

 

Skupina studijních programů 2007 2008 2009 

Přírodní vědy a nauky 47,61 % 45,59 % 47,07 % 

Technické vědy a nauky 25,83 % 26,98 % 28,07 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
57,04 % 60,00 % 58,94 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
77,90 % 79,89 % 80,48 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 68,03 % 68,56 % 69,19 % 

Ekonomické vědy a nauky 65,02 % 65,75 % 65,55 % 

Právní vědy a nauky 53,71 % 55,34 % 56,69 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 75,71 % 77,60 % 79,48 % 
Vědy a nauky o kultuře a umění 59,80 % 60,97 % 61,92 % 

 

Tabulka č. 30 Podíly absolventek vysokých škol v jednotlivých skupinách 

studijních programů v letech 2010 aţ 2012
611

 

 

Skupina studijních programů 2010 2011 2012 

Přírodní vědy a nauky 46,12 % 47,25 % 44,49 % 

Technické vědy a nauky 28,74 % 29,98 % 31,10 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
61,04 % 61,88 % 60,31 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
79,54 % 78,84 % 79,43 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 70,78 % 71,36 % 70,88 % 

Ekonomické vědy a nauky 66,32 % 66,63 % 66,62 % 
Právní vědy a nauky 58,16 % 58,59 % 57,79 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 79,71 % 82,48 % 81,89 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 61,56 % 65,73 % 64,40 % 

                                                           
610

 Podíly absolventů mužů v jednotlivých skupinách studijních programů vysokých škol získáme 
dopočtem do 100 % 
Podíly absolventek vysokých škol v jednotlivých skupinách studijních programů v letech 2007 až 
2009 byly vypočteny na základě údajů v: Statistická ročenka školství 2012/2013 [online]. Praha: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL 
<http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. Kapitola F – Vysoké školství a související zařízení. 
Tabulky VŠ – absolventi podle formy a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny 
studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – absolventky podle formy studia a typu studijního 
programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů. 
611

 Podíly absolventů mužů v jednotlivých skupinách studijních programů vysokých škol získáme 
dopočtem do 100 % 
Podíly absolventek vysokých škol v jednotlivých skupinách studijních programů v letech 2010 až 
2012 byly vypočteny na základě údajů v: Statistická ročenka školství 2012/2013 [online]. Praha: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL 
<http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. Kapitola F – Vysoké školství a související zařízení. 
Tabulky VŠ – absolventi podle formy a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny 
studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – absolventky podle formy studia a typu studijního 
programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů. 
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Tabulka č. 31 Skupiny studijních programů vysokých škol podle podílu absolventek 

v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu absolventek 

vysokých škol v určitém roce
612

 

Skupina studijních programů 2001 2002 2003 

Přírodní vědy a nauky 5,00 % 5,44 % 5,73 % 

Technické vědy a nauky 9,88 % 10,62 % 10,85 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
3,57 % 3,56 % 3,81 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
9,37 % 9,39 % 9,73 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 12,44 % 14,50 % 16,05 % 

Ekonomické vědy a nauky 27,60 % 26,82 % 25,43 % 

Právní vědy a nauky 4,18 % 4,41 % 4,12 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 24,89 % 22,63 % 22,16 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 3,23 % 3,08 % 2,76 % 

 

Tabulka č. 32 Skupiny studijních programů vysokých škol podle podílu absolventek 

v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu absolventek 

vysokých škol v určitém roce
613

 

Skupina studijních programů 2004 2005 2006 

Přírodní vědy a nauky 6,01 % 5,77 % 6,93 % 

Technické vědy a nauky 10,32 % 8,73 % 8,99 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
3,69 % 3,96 % 4,33 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
9,39 % 9,43 % 9,02 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 15,86 % 17,05 % 17,17 % 

Ekonomické vědy a nauky 28,32 % 28,61 % 28,66 % 

Právní vědy a nauky 4,16 % 3,89 % 3,50 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 20,05 % 20,37 % 19,47 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 2,75 % 2,61 % 2,30 % 

                                                           
612

 Podíly absolventek v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu absolventek 
vysokých škol v určitém roce byly vypočítány na základě údajů uvedených v: 
Statistická ročenka školství 2012/2013 *online+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. 
Kapitola F – Vysoké školství a související zařízení. Tabulky VŠ – absolventi podle formy a typu 
studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – 
absolventky podle formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních 
programů. 
613

 Podíly absolventek v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu absolventek 
vysokých škol v určitém roce byly vypočítány na základě údajů uvedených v: 
Statistická ročenka školství 2012/2013 *online+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. 
Kapitola F – Vysoké školství a související zařízení. Tabulky VŠ – absolventi podle formy a typu 
studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – 
absolventky podle formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních 
programů. 
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Tabulka č. 33 Skupiny studijních programů vysokých škol podle podílu absolventek 

v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu absolventek 

vysokých škol v určitém roce
614

 

 

Skupina studijních programů 2007 2008 2009 

Přírodní vědy a nauky 6,53 % 5,83 % 5,43 % 

Technické vědy a nauky 11,34 % 11,63 % 10,66 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
4,25 % 4,05 % 3,75 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
8,38 % 8,16 % 8,46 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 17,04 % 16,70 % 17,60 % 

Ekonomické vědy a nauky 28,01 % 29,88 % 30,08 % 

Právní vědy a nauky 3,37 % 3,18 % 3,11 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 18,98 % 18,68 % 18,95 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 2,49 % 2,29 % 2,38 % 

 

Tabulka č. 34 Skupiny studijních programů vysokých škol podle podílu absolventek 

v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu absolventek 

vysokých škol v určitém roce
615

 

Skupina studijních programů 2010 2011 2012 

Přírodní vědy a nauky 5,23 % 5,00 % 5,05 % 

Technické vědy a nauky 9,88 % 10,20 % 10,10 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
3,55 % 3,54 % 3,72 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
7,41 % 7,45 % 7,56 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 18,80 % 18,85 % 19,09 % 

Ekonomické vědy a nauky 30,23 % 30,25 % 30,15 % 

Právní vědy a nauky 3,38 % 3,08 % 3,30 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 19,58 % 19,35 % 18,61 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 2,34 % 2,62 % 2,76 % 

                                                           
614

 Podíly absolventek v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu absolventek 
vysokých škol v určitém roce byly vypočítány na základě údajů uvedených v: 
Statistická ročenka školství 2012/2013 *online+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. 
Kapitola F – Vysoké školství a související zařízení. Tabulky VŠ – absolventi podle formy a typu 
studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – 
absolventky podle formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních 
programů. 
615

 Podíly absolventek v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu absolventek 
vysokých škol v určitém roce byly vypočítány na základě údajů uvedených v: 
Statistická ročenka školství 2012/2013 *online+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. 
Kapitola F – Vysoké školství a související zařízení. Tabulky VŠ – absolventi podle formy a typu 
studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – 
absolventky podle formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních 
programů. 
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Tabulka č. 35 Skupiny studijních programů vysokých škol podle podílu absolventů 

muţů v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu absolventů 

muţů vysokých škol v určitém roce
616

 

 

Skupina studijních programů 2001 2002 2003 

Přírodní vědy a nauky 8,27 % 8,72 % 9,12 % 

Technické vědy a nauky 35,70 % 36,98 % 37,33 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
4,33 % 3,92 % 4,12 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
4,77 % 4,38 % 4,58 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 7,67 % 8,62 % 9,64 % 

Ekonomické vědy a nauky 22,84 % 20,80 % 19,52 % 

Právní vědy a nauky 4,88 % 4,88 % 4,84 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 8,80 % 8,58 % 8,01 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 2,75 % 3,13 % 2,84 % 

 

Tabulka č. 36 Skupiny studijních programů vysokých škol podle podílu absolventů 

muţů v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu absolventů 

muţů vysokých škol v určitém roce
617

 

Skupina studijních programů 2004 2005 2006 

Přírodní vědy a nauky 9,67 % 9,81 % 10,23 % 

Technické vědy a nauky 36,11 % 35,53 % 38,57 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
3,68 % 3,73 % 4,01 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
4,42 % 4,03 % 3,26 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 9,74 % 10,24 % 9,87 % 

Ekonomické vědy a nauky 21,01 % 21,18 % 20,13 % 

Právní vědy a nauky 4,80 % 4,87 % 4,03 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 8,09 % 8,15 % 7,64 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 2,48 % 2,48 % 2,24 % 

                                                           
616

 Podíly absolventů mužů v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu 
absolventů mužů vysokých škol v určitém roce byly vypočítány na základě údajů uvedených v: 
Statistická ročenka školství 2012/2013 *online+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
©2013 MŠMT [citováno 2013-04-02]. Dostupné z URL <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp>. 
Kapitola F – Vysoké školství a související zařízení. Tabulky VŠ – absolventi podle formy a typu 
studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů 2001 – 2012, Tabulky VŠ – 
absolventky podle formy studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních 
programů. 
617

 Podíly absolventů mužů v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu 
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Tabulka č. 37 Skupiny studijních programů vysokých škol podle podílu absolventů 

muţů v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu absolventů 

muţů vysokých škol v určitém roce
618

 

 

Skupina studijních programů 2007 2008 2009 

Přírodní vědy a nauky 9,09 % 9,17 % 8,66 % 

Technické vědy a nauky 41,16 % 41,51 % 38,77 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
4,05 % 3,56 % 3,71 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
3,01 % 2,71 % 2,91 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 10,13 % 10,10 % 11,12 % 

Ekonomické vědy a nauky 19,06 % 20,52 % 22,44 % 

Právní vědy a nauky 3,68 % 3,38 % 3,37 % 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 7,70 % 7,11 % 6,94 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 2,12 % 1,94 % 2,08 % 

 

Tabulka č. 38 Skupiny studijních programů vysokých škol podle podílu absolventů 

muţů v jednotlivých skupinách studijních programů z celkového počtu absolventů 

muţů vysokých škol v určitém roce
619

 

Skupina studijních programů 2010 2011 2012 

Přírodní vědy a nauky 9,15 % 8,73 % 9,83 % 

Technické vědy a nauky 36,69 % 37,25 % 34,92 % 

Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a 

nauky 
3,40 % 3,40 % 3,82 % 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické 

vědy a nauky 
2,85 % 3,12 % 3,05 % 

Humanitní a společenské vědy a nauky 11,63 % 11,83 % 12,24 % 

Ekonomické vědy a nauky 22,99 % 23,69 % 23,58 % 

Právní vědy a nauky 3,64 % 3,41 % 3,76 % 
Pedagogika, učitelství a sociální péče 7,46 % 6,43 % 6,42 % 

Vědy a nauky o kultuře a umění 2,19 % 2,14 % 2,38 % 
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