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Abstrakt 

 

Téma bakalářské práce zní „Přístup žen k jejich práci v ČR - preference z hlediska 

vzdělanostní úrovně“.  Hlavní snahou bylo prokázat rozdílné pracovní preference dvou 

skupin žen na základě jejich nejvyššího dosaženého vzdělání. Porovnávány jsou ženy se 

středoškolským vzděláním a ženy s vysokoškolským vzděláním.  Bakalářská práce je 

rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. V teoretické části je zmapována 

vzdělanostní úroveň a zaměstnanosti českých žen, následně jsou vysvětleny tři základní 

teorie pro podložení výzkumných hypotéz (preferenční teorie Catherine Hakim, teorie 

lidského kapitálu a teorie Maslowovy pyramidy potřeb). Konec teoretické části 

nastiňuje problematiku systému a sítě zařízeních denní péče pro děti do 6 let, která úzce 

souvisí s pracovním životem žen.  

V empirické části bude prováděna sekundární analýza dat. Data jsou od společnosti 

European Values Study z roku 2008. Hlavním cílem bylo ověření stanovených hypotéz, 

které předpokládají odlišný přístup žen k jejich práci s ohledem na jejich vzdělání.    
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Abstract 

 

Theme of Bachelor´s thesis is called „Women's attitude to job from the point of view of 

their education“. The main effort was to prove work preference differs between 

two  groups of women based on their level of education. There are compared women 

with secondary education level and women with higher education level. The thesis is 

divided into two parts: theoretical and empirical. In the theoretical part we can find 

information about education and employment of Czech women. After that there is an 

explanation of three basic theories for supporting the research hypotheses (the 

preference theory Catherine Hakim, the Human capital theory and the Theory of 

Maslow's hierarchy of needs). The end of the theoretical part outlines the issue of day 

care system for children up to 6 years, which is closely working women´s life nebo spíš 

women´s work life.  

I will work with secondary data analysis in the empirical part. The data comes from 

company called “The European Values Study” from the year 2008. The main aim was 

to verify the hypotheses that presume differences between women's access to their work 

with regard to their education level. 
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Úvod  
 

 

Dnešní hodnotové preference žen podle Aleny Vodákové vycházejí z křesťanské 

kultury, která na dlouhou dobu stabilizovala smýšlení žen i mužů a to nejenom na 

evropském kontinentu. Křesťanská kultura připisovala ženám podružné postavení, 

nabádala je k „jisté opatrnosti při přijímání příliš náročných rolí ve veřejné 

pracovní a sociální sféře“. (Vodáková, 1995, str. 42) Dnes si tuto skutečnost 

můžeme promítnout i do pracovních preferencí žen. Většina žen si stále zachovává 

odlišný postoj a přístup k práci než mají muži. Ženy mají jiné hodnotové preference 

než muži, jejichž základy jim dalo křesťanské smýšlení. Jako příklad mohu uvést 

tyto preference: trpělivost, skromnost, solidarita s trpícími, šetrnost, zodpovědnost 

za jiné a kázeň. (Vodáková, 1995) 

Nejvyšší koncentraci žen na pracovním trhu nacházíme ve stále stejných oborech. 

Jsou to oblasti osobních služeb, do kterých spadá zdravotnictví (zastoupení 79% žen 

v ČR), sociální péče (zastoupení 89% žen v ČR), obchodní služby (zastoupení 75% 

žen v ČR), vzdělávání či pojišťovnictví. Další srovnání oborového zastoupení žen a 
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mužů v ČR naleznete v teoretické části (podkapitola 1.2 Ženy ve vztahu k práci). 

Podle výzkumů Sociologického ústavu AV ČR1 ženy preferují možnost se v práci 

setkávat s lidmi. Ženy si cení svých kolegů pro uspokojování potřeby komunikace 

mimo domov či svých klientů k uspokojování potřeby principu pomoci bližnímu. 

Zároveň v tomto výzkumu vyšlo najevo, že více než 80% žen netouží a nepreferuje 

pracovní pozice na pozici vedoucích, neupřednostňují možnost soukromého 

podnikání a ani neupřednostňují dosažení vysoké profesní odbornosti. Z minulosti 

do současnosti si ženy přináší „jisté podceňování vlastního působení ve veřejné 

sféře“(Vodáková, str. 43) s níž se pojí nižší preference pro vliv ve sféře veřejné. 

(Vodáková, 1995)  

Musím však dodat, že výše zmíněné výzkumy byly provedeny v 90. letech minulého 

století a tudíž předpokládám, že se smýšlení žen a jejich preference mohly 

pozměnit. V empirické části práce sleduji, jak se mění preference českých žen 

s ohledem na jejich vzdělanostní úroveň, která na základě teoretického podkladu by 

měla být mezníkem pro výpovědi a pro porovnání preferencí dvou skupin žen – 

ženy s vysokoškolským vzděláním; ženy se středoškolským vzděláním a nižším 

vzděláním. V práci bude propojován svět pracovní i svět soukromý - rodinný. Mojí 

základní myšlenkou je skutečnost, že typ rodiny, kde muž je chlebodárcem a žena 

má roli především v domácnosti, je dnes už spíše jen výjimkou vzhledem 

k hospodářské politice. Dvou-příjmový model rodiny se stal normou pro 

ekonomickou soběstačnost a zajištěnost rodiny. Na trhu práce se všeobecně hlásá 

rovnost mezi muži a ženami, avšak skutečností je, že ženy stále vydělávají méně než 

muži. Ženy také potřebují vyšší míru flexibility z důvodu péče o potomky a často 

ztrácejí kvalifikaci právě kvůli mateřství. (Jachanová-Doležalová, 2007) 

V teoretické části této bakalářské práce se zaměřím zprvu na informace o 

vzdělanosti a zaměstnanosti českých žen. Data a statistiky budu sledovat a 

zpracovávat převážně z internetového portálu Českého statistického úřadu a 

pokusím se pracovat s nejnovějšími daty a údaji za rok 2011. Dále se zaměřím na 

tyto 3 výchozí teorie pro ukotvení výzkumných hypotéz pro kvantitativní výzkum a 

                                 
1
 Výzkum o životních a pracovních podmínkách žen v ČR Sociologického ústavu AV ČR pod názvem „Ženy v sociální struktuře“ 

pod vedením M. Čermákové, konec roku 1991 
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to: preferenční teorie podle Catherine Hakim, teorie lidského kapitálu a teorie 

Maslowovy pyramidy potřeb. Na závěr teoretické části pouze nastíním problém 

systému zařízení a sítě institucionální denní péče pro děti mladší šesti let v České 

republice, který výrazně ovlivňuje životy žen pro pracovní proces. Budu citovat 

argumenty Hany Haškové pro zlepšení sítě institucionální denní péče o předškolní 

děti. 

V empirické části práce budu provádět kvantitativní výzkum prostřednictvím 

sekundární analýzy dat z roku 2008 od společnosti European Values Study, která je 

nadnárodním výzkumným programem týkající se základních lidských hodnot. 

Zaměřím se přímo na to, zda existují rozdíly v preferencích žen s odlišnou mírou 

vzdělanostní úrovně, resp. mezi ženami s vysokoškolským vzděláním a ženami se 

středoškolským a nižším vzděláním. Zároveň budu zasahovat nejenom do 

pracovních preferencí, ale také do sféry soukromé - rodinné. V zásadě budu 

předpokládat, že ženy s vysokoškolským vzděláním budou tíhnout ke kariéře v 

průměru více než ženy se středoškolským vzděláním a jejich preference se budou 

lišit. 

K tématu pracovních možností a preferencí žen mě inspiroval můj bakalářský 

překlad - v originále „Venus on wheels: two decades of dialogue on disability, 

biography, and being female in America autorky Gelyi Frankové“2 , který je 

antropologickou případovou studií ženy, jež se narodila bez rukou i nohou. I přes 

tento handicap dotyčná žila normální plnohodnotný život. Dále mě k vypracování 

této bakalářské práce přivedly kurzy genderových studií, kurz statistické analýzy dat 

a vlastní zájem rozšířit si spektrum informací.  

 

 

 

  

                                 
2
 Překlad – „Venuše na vozíčku: Dvacet let vyprávění o zdravotním postižení, životní cestě a postavení ženy v Americe“ 
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1 Teoretická část 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1.1 Vzdělání žen v ČR  
 

V současné době se pravidla vzdělávacího systému v ČR řídí zákonem č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. 

Školský zákon. Podle tohoto zákona je školní docházka povinná po dobu devíti 

školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne 

sedmnáctého roku věku, více v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – část třetí, hlava I, § 36, odst. 1. 

Dnes je samozřejmostí, že po ukončení základního devítiletého cyklu, žák či žákyně 

pokračuje dále na střední školu či učební obor, aby se profesně specializovali. Až po 

získání maturity mohou absolventi přikročit k vysokoškolskému studiu. V součastné 

době dosáhnout určitého vzdělání je umožněno prakticky každému a to pomocí 

státních škol. Ráda bych jen uvedla odkaz k mému bakalářskému překladu, který mě 

inspiroval a zároveň dokazuje, že v dnešní době v moderních společnostech je 

vzdělání dostupné opravdu každému. Kniha, jež jsem překládala, v originále „Venus 

on wheels: two decades of dialogue on disability, biography, and being female in 

America“ antropoložky Gelyi Frankové, vypráví životní situace tělesně postižené 

ženy, která se narodila bez všech čtyř končetin těla. Přesto vystudovala vysokou 

školu, vdala se a našla dobré pracovní uplatnění (více přímo v bakalářském 

překladu).3  

Podle údajů z Českého statistického úřadu z roku 2011 se stav vzdělanostní úrovně 

žen stále zlepšuje. V databázích ČSÚ4 nalezneme, že ve školním roce 2000/2001 

mezi studenty vysokých škol ještě mírně převažovali muži se zastoupením 53%. Za 

posledních 10 let přibylo jak vysokých škol, tak i počty vysokoškolských studentů. 

Tím, jak se zvyšoval počet studentů, rostl i podíl žen. Ve školním roce 2010/2011 

bylo již zastoupení žen 56% z celkového počtu studentů vysokých škol. (ČSÚ 2011)  

 

                                 
      3 Venuše na vozíčku: Dvacet let vyprávění o zdravotním postižení, životní cestě a postavení ženy v Americe; Gelya Franková, 
        překlad Monika Bicanová 
 
      4 ČSÚ = Český statistický úřad 
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Graf č. 1 Vzdělání celé populace podle věku v roce 2011 (Struktura podle úrovně vzdělání) 

 

Zdroj: Český statistický úřad 20115  

 

Z tabulky můžeme vyčíst, že ženy v kategoriích 15-24 a 25-34 mají vyšší zastoupení ve 

vysokoškolském vzdělání než muži. Od 35. roku života a více je vysokoškolské 

vzdělání vyšší u mužů. Také z tabulky shledávám fakt, že čím dál více žen má touhu a 

zájem získat vzdělání. Můžeme sledovat zvyšující se počet žen, které dostudovaly 

střední školu s maturitou, bez maturity či získaly vysokoškolský titul. Výrazně se snížil 

počet žen, které mají pouze základní vzdělání. 

Nejviditelnější je vzrůst poměru vysokoškolského vzdělání žen, především pokud 

porovnáme počty v kategorii 65+ a poté kategorii 25-34. Je patrné, že spolu se 

zvyšujícím se vzděláním žen, se zlepšuje i jejich rovnocenné postavení na pracovním 

trhu a lepší sociální postavení ženy v celé společnosti. Zároveň tento trend dokládá 

zájem, motivaci, přístup a touhu žen se vzdělávat. 

                                 
5 http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/gender_vzdelani 
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Problematickou otázkou stále zůstává, zda ženy s vysokoškolským diplomem zvládnou 

sladit rodinný a pracovní život tak, aby v zaměstnání pracovně neklesaly kvůli zátěži, 

kterou přináší rodinný život s dětmi. Výzkum Věry Kuchařové a Sylvy Ettlerové 

prokázal, že ženy s vyšším vzděláním jsou si vědomy svých možností a tudíž příchod 

prvního dítěte oddalují do vyššího věku a následně s dítětem zůstávají na rodičovské 

dovolené kratší dobu. (Ettlerová, 2006, str. 25) Tento výzkum a výrok bude jedním 

z mých teoretických podkladů v empirické části, kde budu jím podkládat hypotézy 

vázající se k rodině a pracovním možnostem. Zde budou sledovány rozdíly mezi ženami 

se středoškolskou úrovní vzdělání a na druhé straně budou ženy, které vystudovaly 

vysokou školu (více v hlavních teoretických východiskách a u jednotlivých hypotéz 

v empirické části). 

 

 

1.2 Ženy ve vztahu k práci/zaměstnání 
 

Obecně lze charakterizovat, že ženy vždy dělaly méně kvalifikované a hůře placené 

práce. Často monotónní, únavné práce a také profese s menší odpovědností. 

Koncentrace žen a mužů v odlišných sektorech a na různých úrovních pracovní 

hierarchie. O tomto tématu pojednává například sociologická kniha věnovaná oboru 

gender studies autorky M. Claire Renzetti – „Ženy, muži a společnost“. 

Existují obory, ve kterých ženy často budují kariéru, v tzv. ″ženských profesích″ jako 

jsou sociální, zdravotnické či pomocné profese a služby. Kvůli obecné představě, že 

ženy patří k domácnosti, dochází na trhu práci k diskriminaci. Podle zkušeností 

nevládních organizací je právě potenciál mateřství hlavním diskriminačním faktorem a 

doba po porodu koreluje s největším propadem v profesním životě ženy. (Skálová, 

2007) 

V České republice je již prokázáno, že vysokoškolsky vzdělané ženy zůstávají na 

mateřské dovolené kratší dobu, než je tomu tak u středoškolaček. (Hašková, 2000) 
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To, že je žena fyzicky slabší než muž, ji v zaměstnání nehandicapuje. V druhé polovině 

20. století se změnila povaha práce. Dnes se více manipuluje se symboly než s předměty 

a především se práce žen stává nevyhnutelnou nutností v dnešním světě. (Možný, 2008) 

Zároveň rozšíření nabídky práce se zkrácenou pracovní dobou, která je populární 

v zemích západní Evropy, by mohla být pro ženy přínosem ve slaďování rodinného a 

pracovního života. V České republice je takových nabídek nedostatečné množství 

v porovnání se západními zeměmi Evropské unie. (Ettlerová, 2006) Více o tomto 

tématu pojednává výzkum Ettlerové (2006), která uvádí čísla: 

 

Tabulka č. 1. Srovnání procentuálního počtu žen zaměstnaných na zkrácenou pracovní dobu - Česká 

republika a průměrné hodnoty zemí Evropské unie 

Česká republika                                     v průměru Evropská unie 
  
8,5% žen       35,0% žen 
 
2,3% mužů      7,1% mužů 

 
Zdroj: Harmonizace rodiny a zaměstnání – současné možnosti a jejich reflexe u mladé rodičovské 
generace, Ettlerová, 2006; vlastní zpracování 
 

 

 

1.2.1 Definice a vysvětlení pojmů práce a zaměstnání 
 

Dříve než se dostanu k výzkumu a dalším teoretickým přístupům, je potřebné upřesnit si 

pojem práce a zaměstnání pro tuto práci. V mé bakalářské práci pracuji jak s pojmem 

práce, tak s pojmem zaměstnání. Vhodnější je spíše užívat pojem zaměstnání, protože 

práce často nemusí být finančně odměňována (časté užívání pojmu práce například pro 

domácí práce, které spadají do kategorie neplacených prací). Pro upřesnění následně 

cituji Mgr. Víta Georgiána (informace z České správy sociálního zabezpečení): 

„Zaměstnáním je podle zákonné definice činnost provozovaná taxativně vyjmenovanými 
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kategoriemi osob, u kterých zákon zakládá účast na nemocenském pojištění. 

Podmínkami účasti na pojištění jsou:  

• trvalý výkon činnosti na území ČR  

• minimální doba trvání činnosti (15 kalendářních dnů)  

• skutečnost, že sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za 

kalendářní měsíc dosahuje alespoň částky rozhodného příjmu.“  

Zdroj:Česká správa sociálního zabezpečení6  

 

V tomto textu bude pojem práce užíván častěji než pojem zaměstnání. Důvodem tohoto 

užití je skutečnost, že v empirické části provádím sekundární analýzu dat, která 

obsahuje informace z dotazníkového šetření, kde byl pojem práce užit výzkumníky 

z European Values Study. Tuto skutečnost nemohu měnit, tudíž je užíván termín práce 

místo termínu zaměstnání.  Je však na místě upozornit, že se vždy jedná právě o 

placenou práci a tedy může být termín práce považována za synonymum termínu 

zaměstnání. 

 

 

1.2.2 Krátký přehled genderových rozdílů v zaměstnanosti v ČR 
 

Genderové rozdíly uváděné Českým statistickým úřadem: podíl podnikatelů mezi 

zaměstnanými je u mužů vyšší než u žen, podíl žen mezi zaměstnanci je nejvyšší ve 

věkové skupině 45-49 let (zde ženy početně převažují nad muži). Nejvyšší podíl žen 

mezi podnikateli (kde jinak výrazně převládají muži) je ve věkové skupině nad 50 let 

(podíl žen je zde 27 %). Ze zaměstnanců se základním vzděláním představují ženy dvě 

třetiny, to je vyšší podíl žen než mezi zaměstnanci s maturitou (v populaci mají ženy 

                                 
6 http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/mgr-vit-georgian-zamestnani-maleho-rozsahu-cast-
1.htm 
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nejčastěji právě vzdělání s maturitou). U podnikatelů s vysokoškolským vzděláním je 

podíl žen 28 %, u podnikatelů s maturitou přes 30 %, u podnikatelů se základním 

vzděláním představoval podíl žen více jak 40 %. Mezi podnikateli převažují ženy v 

případě zdravotní a sociální péče a ostatních veřejných a sociálních služeb, muži zde 

naopak dominují ve stavebnictví a ve zpracovatelském průmyslu. Mezi zaměstnanci je 

podíl žen vyšší než podíl mužů u zdravotní a sociální péče a v případě obchodu. Menší 

počty žen než mužů jsou mezi mladistvými nezaměstnanými (ve věkové skupině 15-24 

let). Od 25 roku života mají ženy vyšší míry nezaměstnanosti než muži. V závislosti na 

vzdělání mají ženy vyšší míry nezaměstnanosti než muži s výjimkou základního 

vzdělání.  Muži mají vyšší mediánovou mzdu než ženy a to jak podle všech kategorií 

zaměstnání, tak podle vzdělání. (Český statistický úřad7)  

 

Graf č. 2 Podnikatelé a zaměstnanci podle pohlaví a vybraných kategorií OKEČ, 2011 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad 20118 

Procentuální počet podnikatelů představuje přibližně 12,9% zaměstnaných žen a 21,9% 

zaměstnaných mužů. Při podnikatelské činnosti mají ženy převahu v oborech zdravotní 

a sociální. V těchto dvou oborech dominují i ženy v případě zaměstnanců. 

                                 
7 http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/gender_uvod   

8 http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/gender_pracemzdy  
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V tabulce nejsou uvedeny všechny obory, ve kterých prokazatelně převažují ženy. 

Uvádím pracovní obory, kde nalezneme převahu žen: zdraví a sociální péče, vzdělávání, 

peněžnictví a pojišťovnictví, pohostinství a ubytování, obchod a služby. Vysvětlením 

této segregace může být myšlenka, že ženy si vybírají méně náročná zaměstnání, které 

vyžadují menší investice do vzdělání a dovedností, aby se mohly také věnovat svým 

dětem a domácnosti. 

Právě tento poznatek bych ráda prověřila v mém výzkumu. Ženy, které investovali čas, 

peněžní náklady a námahu na vysokoškolské studium, budou mít jiné preference 

v pracovním životě než středoškolsky vzdělané ženy. Za námahu pro získání studia 

očekávám, že budou vysokoškolačky uvádět jiné preference než ženy se středoškolským 

vzděláním.  

Musíme si však ujasnit, že hlavně způsob rozdělení rolí v domácnosti významně souvisí 

s možností rodičů sladit rodinný a profesní život jak ženy, tak i muže. „Pr ůzkum 

zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů provedený 

Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí potvrdil, že ve většině domácností stále 

platí tradiční rozdělení rolí, kdy se žena více věnuje rodině a dává jí přednost před 

prací, zatímco muž spíše než žena věnuje svou pozornost práci, a to i na úkor rodiny.“ 

(Velíšková, 2007, str. 5). Proto bude většina žen zmiňovat jako svou preferenci 

výhodnou pracovní dobu, dlouhou dovolenou či vstřícnost vůči rodinnému životu a 

další tyto výhody pro kombinaci pracovního a rodinného života. 

 

1.2.3 Základní informace o zaměstnanosti žen v ČR rok 2011 
 

V této části budu vycházet především z údajů Českého statického úřadu, z ročenky 

2012, která shrnuje rok 2011 s porovnáváním s předešlými lety. Podle údajů z Českého 

statistického úřadu je za rok 2011 evidováno celkem 2 274,7 tisíc ekonomicky aktivních 

žen, 2 323,2 tisíc ekonomicky neaktivních žen, výše nezaměstnanosti žen je za rok 2011 

7,9%. (ČSÚ, Zaostřeno na ženy a muže 2012) 
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Tabulka č. 2; Práce a mzdy, ČSÚ 2012 

PRÁCE A MZDY 
  

Míra ekonomické aktivity  

     
Věková skupina 

1993 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011      
Age group 

     
Míra ekonomické aktivity   (v %)                          Participation rate  (%) 

Ženy / Women 52,3  52,3   51,6   50,6   49,8   49,3  49,5  49,3  49,5  

15 - 19  33,1  25,5   13,9   7,6   5,5   6,3   6,6  5,3  5,2  

20 – 24 53,8  59,1   61,8   48,5   47,0   44,4   43,5  42,5  39,8  

25 – 29 64,4  64,6   64,9   65,3   65,9   66,4   67,4  67,1  67,4  

30 - 34  80,2  78,5   76,5   73,5   68,4   66,0   65,7  64,7  65,7  

35 - 39  89,8  89,0   86,7   86,1   82,6   80,0   79,5  80,8  81,8  

40 – 44 91,4  92,0   91,3   90,9   90,7   91,0   92,0  90,7  90,6  

45 – 49 91,9  90,7   91,1   91,6   92,1   92,5   92,2  91,7  92,0  

50 - 54  78,2  79,5   82,1   87,4   87,7   87,7   88,4  88,7  88,5  

55 - 59  26,0  29,7   32,6   49,0   53,1   55,7   58,0  60,2  63,3  

60 +  6,0   5,8   4,5   5,1   6,1   6,3   6,7  6,7  6,9  

 

Zdroj: Český statistický úřad 2012 9 

 

V této tabulce míry ekonomické aktivity žen v ČR můžeme vyčíst několik novodobých 

trendů: 

1. Delší časový úsek života určený k vzdělávání. Když porovnáme hodnoty prvních 

dvou věkových kategorií (15-19 a 20-24) zjišťujeme, že zde nacházíme klesající trend 

míry ekonomické aktivity. Důvodem je prodloužení ekonomické neaktivity za dob 

studia SŠ a VŠ. Obvykle studenti VŠ končí své studium okolo 23-25. roku svého života.  

2. Opožděný nástup do zaměstnání. V tabulce sledujeme, že u věkové kategorie 25-29 

se procento ekonomicky aktivních žen zvyšuje. Dochází tak kvůli pozdějšímu nástupu 

do zaměstnání po studiu na vysoké škole. Tento trend souběžně zvyšuje věk 

prvorodičky, a tím dochází ke snížení ekonomicky aktivních žen ve věkových 

kategoriích 30-34 a 35-39 let.  

                                 
9 http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/1413-12-r_2012-14 
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3. Vyšší věk žen při prvním porodu. Odložení mateřství způsobené studiem snižuje 

ekonomickou aktivitu žen ve věkových kategoriích 30-34 a 35-39 let. 

4. Pozdější věk pro odchod do starobního důchodu. Ve věkových kategoriích 50-54, 55-

59 a 60+ dochází k zvýšení ekonomické aktivity z důvodu pozdějšího nástupu do 

starobního důchodu. 

 

 

1.2.4 Míra nezaměstnanosti žen podle vzdělání 
 

Podle Pavla Kuchaře nehraje příliš velkou roli míra dosaženého vzdělání v míře 

nezaměstnanosti žen. Dále v publikaci, „Trh práce“, tvrdí, že tato míra nezaměstnanosti 

žen je dlouhodobě vyšší než míra nezaměstnanosti mužů (na 10 nezaměstnaných žen 

připadá 7 nezaměstnaných mužů). Vyšší míra nezaměstnanosti je standardní pro 

všechny ženy, ať už ženy s výučním listem či s vysokoškolským titulem. (Kuchař 

2007). 

Na závěr prvních dvou částí o vzdělanosti a zaměstnanosti žen bych zde ráda uvedla 

tvrzení z publikace, „Ženy na trhu práce: realita a perspektivy“, že perspektiva žen na 

pracovním trhu závisí především na spolupráci politických, ekonomických, sociálních, 

vzdělávacích a nevládních subjektů ve spojení s efektivním využíváním vyspělých 

informačních a komunikačních technologií a zvláště pak také na angažování se každé 

ženy samotné. (Skálová, 2007). Ženy budou mít prakticky lepší možnosti pro 

vzdělávací a pracovní poměry, pokud budou dobře zajištěny výše zmíněné spolupráce 

počínající od politické situace až po komunikační technologie. Tuto problematiku dále 

rozvíjím v kapitole - 1.6. Systém, zařízení a síť denní péče pro děti do 6let v ČR a 

převážně v části - 1.6.1.4. Argumenty pro zlepšení sítě institucionální denní péče o 

předškolní děti v ČR. 
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1.3 Motivace žen k vysokoškolskému vzdělání 
 

Každý jedinec má vlastní motivační pohnutky, ke kterým směřuje svá rozhodnutí a 

jednání, aby dosáhl svého cíle. Zároveň tak každá firma se snaží motivovat své 

zaměstnance, aby byli ekonomicky efektivní, a tím se zvyšovala jejich produktivita 

práce. Podle Sang H. Kim je motivace příčinou našeho chování. Lépe řečeno: 

„Motivace je síla vyvolávající chování zaměřené na uspokojení určité potřeby. Působení 

této síly nemusí být nutně pozitivní nebo negativní, tzn., že nemusí přinášet pouze 

uspokojení nebo frustraci.“ (Kim, 2003, str. 9)  

Jak jsem již výše zmiňovala tvrzení Pavla Kuchaře - vyšší míra nezaměstnanosti je 

standardní pro všechny ženy, ať už ženy s výučním listem či s vysokoškolským titulem. 

Vyšší míra nezaměstnanosti tedy postihuje všechny ženy bez ohledu na vzdělání. Jaká 

je tedy motivace žen k získání vysokoškolského vzdělání?  

Podle Pavla Kuchaře je výše dosaženého vzdělání a získaná pracovní kvalifikace 

nejvíce užitečná pro pracovní uplatnění právě v době návratu do zaměstnání po 

mateřské dovolené. Návraty do zaměstnání jsou rychlejší a snazší. I s ohledem na vyšší 

výdělky vysokoškolaček ze zaměstnání si tyto ženy mohou zaplatit chůvu k dětem a 

věnovat se kariéře. „To je také jednou z příčin odkladu narození prvního dítěte u stále 

větší části žen – vysokoškolaček – dítě si pořizují tehdy, mají-li již vybudovány základy 

pro svoji profesní dráhu a budou-li tedy mít kam se vrátit.“(Kuchař, 2007, str. 145) 

 

 

1.4 Preferenční teorie Catherine Hakim 
 

Podle britské socioložky, která se zabývá otázkami trhu práce, zaměstnanosti žen, práv 

žen a jejich diskriminací atd., Catherine Hakim, je svět práce a svět soukromí (rodiny) 

téměř neslučitelným. Sama stanovila teorii preference, která rozděluje ženy do tří 

hlavních skupin. Následující informace jsou čerpány z publikace samotné Catherine 
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Hakim – „Work-lifestyle choices in the 21st Century: preference theory“ z roku 2000, a 

také z internetového portálu samotné autorky10.  

Tři hlavní skupiny žen podle preferenční teorie Catherine Hakim: 

1. Ženy upřednostňující domov (home-centred) 

2. Ženy upřednostňující profesní kariéru (work-centred) 

3. Adaptabilní ženy = ty se snaží skloubit obě sféry, jak domov, tak kariéru (adaptive) 

 

Podle Catherine Hakim má každá žena svobodnou volbu, zda své preference zaměří 

více směrem k rodinnému životu doma či ke kariérnímu životu. Preferenční teorie se 

snaží vysvětlit a porozumět preferencím a volbám žen týkajících se jejich investic, 

zvláště v produktivním a reprodukčním období z několika společných východisek. 

Podle toho, do jaké kategorie žena spadá, se mění její strategie života a její preference. 

Mnoho sociálních vědců po celém světě potvrdilo ústřední klasifikaci životní strategie a 

nadále se tato teorie zkoumá v terénu v několika zemích v různorodých studiích 

(přehled tabulka č. 3). (Hakim, 2000) 

 

Základní 4 principy preferenční teorie Catherine Hakim: 

1, Na trhu práce došlo k několika zásadním sociálně ekonomickým změnám, které 

započaly na konci 20. století. Tyto změny nemusely nutně probíhat najednou, či se ani 

všude nevyskytly všechny, avšak dopomohly ženám k volnosti a větším možnostem při 

výběru jejich životních strategií.  

A) Poprvé v historii prostřednictvím nových antikoncepčních metod mají ženy vlastní 

spolehlivou kontrolu v jejich reprodukci. 

B) Poprvé v historii prostřednictvím revoluce za rovné příležitosti mají ženy skutečný 

přístup k veškerým povoláním a do všech pracovních pozic.  

                                 
10 Internetový portál - http://www.catherinehakim.org/  
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C) Prostřednictvím zvýšeného významu postojů a hodnot v moderních bohatých 

společnostech západního světa mají ženy svobodnou volbu zvolit si svoji vlastní životní 

strategii. 

D) Došlo k zvýšení a rozšíření úřednických pozic, které jsou atraktivní pro ženy. 

E) Došlo k zvýšení a rozšíření pozic na částečný pracovní úvazek, práce z domova a 

jiné formy zkrácené pracovní doby.  

 

2. Ženy jsou více heterogenní v otázce jejich preferencí a priorit v problematice 

harmonizace rodiny a světa práce. Rozdělují se do tří hlavních výše zmíněných skupin - 

ženy upřednostňující domov (home-centred); ženy upřednostňující profesní kariéru 

(work-centred); adaptabilní ženy (adaptive) - podle jejich preferencí. Jednotlivé 

srovnání evropských zemí zahrnující i Českou republiku v tabulce č. 3: 
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Tabulka č. 3. Mezinárodní srovnání podle preferenční teorie Catherine Hakim 

 

Zdroj: Preference theory by Catherine Hakim11 

 

 

                                 
11http://178.79.155.39/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/preference_theory1.pdf 
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3. S heterogenitou, která zařazuje ženy do tří skupin, se pojí problémy s preferencemi, 

prioritami a zájmy. Tato různorodost vede ke konfliktům mezi ženami z různých výše 

zmíněných skupin a tím také dává výhody mužům, kteří jsou v názorech ohledně 

pracovního života poměrně homogenní. Hakim udává, že je to jednou z příčin 

patriarchátu a jejich nepřiměřeného úspěchu.  

 

4. Problém rozdílných názorů žen je hlavní příčinou rozdílných výpovědí žen na otázku, 

která se týka sociální politiky pro budoucnost v moderních společnostech. Právě tato 

názorová rozdílnost byla méně patrná v minulosti, avšak nyní stále brání pokusům 

předvídat schéma zaměstnanosti žen a jejich časová období pro účely reprodukce. 

Vládní výzkumy a předpoklady týkajících se otázek preferencí žen by v budoucnosti 

mohly být úspěšnější, pokud by ženy přijaly preferenční teorii a stanovily si samy 

preference mezi domácími pracemi a zaměstnáním.  

 

Ženy zaměřené na domov – home centred 

Procentuální rozmezí výskytu ve společnosti: 10-30% (v ČR cca 15%) 

Charakteristika: 

• hlavní prioritou je rodinný život a děti  

• preference nepracovat 

• počet dětí je ovlivněný vládní sociální politikou, rodinným jměním, atd. 

• nepřizpůsobivý k národní politice zaměstnanosti  

• převažují rodinné hodnoty (starostlivost, rodinné sdílení, soudružnost)  
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Adaptabilní kategorie – adaptive 

Procentuální rozmezí výskytu ve společnosti: 40-80%  (v ČR cca 70%) 

Charakteristika: 

• různorodá skupina 

• ženy chtějí kombinovat jak rodinný, tak i pracovní život 

• chtějí pracovat, avšak není zde vysoká angažovanost v zaměstnání 

• kvalifikace je získávána za účelem získání práce 

• skupina ovlivněná vládní sociální politikou, politikou zaměstnanosti, 

hospodářským cyklem (růst x regrese), dále také: výší daně z příjmů, výhodami 

sociální podpory, vzdělávacími programy, zařízeními péče pro děti, veřejným 

míněním i vůči mužům, zákonodárstvím propagující zaměstnanost žen, 

odborovými organizacemi zaměřenými na zaměstnané ženy, dostupností prací 

na částečný úvazek či podobnými pracovními nabídkami flexibilního 

zaměstnání, ekonomickým růstem a prosperitou a obecně ovlivnění 

hospodářskými faktory   

• kombinace rodinných a kariérních hodnot – rozpor mezi těmito hodnotami  

  

Ženy zaměřené na kariéru – work centred    

 Procentuální rozmezí výskytu ve společnosti: 10-30% (v ČR cca 15%) 

Charakteristika: 

• často bezdětné ženy 

• hlavní prioritou v životě je kariéra či činnost ve veřejné sféře (angažování 

v politice, sportu, umění, atd.) 

• velké investice do odborné kvalifikace, vzdělávání či dalších aktivit spojených 

s kariérou 

• citlivé na ekonomické, politické či umělecké příležitosti, atd. 

• nedůležitá sociální a rodinná politika 
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• převažují kariérní hodnoty (konkurenční rivalita, zaměřenost na úspěch, 

individualismus, výbornost)  

 

 

1.4.1 Preferenční teorie zaměřená na výzkum v empirické časti  
 

Z přehledu mezinárodního srovnání podle preferenční teorie Catherine Hakim je 

největší procentuální zastoupení žen pro Českou republiku (cca 70%) ve skupině 

adaptabilní (adaptive), kde ženy kombinují jak pracovní, tak rodinný život. Na základě 

charakteristik 3 skupin žen podle preferenční teorie pro můj výzkum bude platit, že: 

1. Vysokoškolsky vzdělané ženy mají blíže ke kategorii work-centred women (ženy 

zaměřené na kariéru) z důvodu vysokých investic do vzdělání a dalších vytyčených 

charakteristik skupiny či do kategorie adaptabilních žen, které se snaží skloubit rodinný 

i profesní život. Tudíž budou v zaměstnání upřednostňovat aktivní přístup v práci (viz. 

výčet v dotazníku, hypotéza č. 3, aktivní přístup k práci, str. 57 a 58).   

2. Středoškolsky vzdělané ženy mají blíže ke kategorii home-centred women (ženy 

zaměřené na domov) nebo ke kategorii adaptive women (adaptabilní ženy). Ženy se 

středoškolským vzděláním budou tedy v zaměstnání upřednostňovat pasivní přístup 

k práci (viz. výčet v dotazníku, hypotéza č. 3, pasivní přístup k práci, str. 57 a 58).  

 

 

1.5 Teorie lidského kapitálu 
 

Tato práce se bude významným dílem opírat o teorii lidského kapitálu, která byla 

poprvé popsána v 60. letech 20. století Theodorem W. Schulzem, Garym S. Beckerem a 

Jacobem Mincerem, avšak autorů, kteří se zabývali či zabývají touto teorií je více a 

každý specifikuje termín trochu jinak. Lidský kapitál můžeme definovat jako duševní či 
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fyzické znalosti, dovednosti, schopnosti (vrozené i získané), talent a zkušenosti, kterými 

jedinec disponuje.    

Podle Kuchaře (2007) je vzdělání základním stavebním prvkem lidského kapitálu. 

Profese, které vyžadují vysokoškolské vzdělání, bývají většinou lépe finančně 

ohodnoceny, tudíž na vzdělání můžeme nahlížet jako na investici, která slibuje vyšší 

výnosy v budoucím zaměstnání, avšak také musíme brát v potaz všechny ušlé zisky – 

například ušlé výdělky během studií. (Holman, 2005) 

Lidé se bez ohledu na pohlaví vzdělávají proto, aby dosáhli vyšší profesní úrovně, 

kvalifikace, a tím také aby dostali vyšší finanční ohodnocení a další výhody. 

Vysokoškolsky vzdělané ženy by měly podle teorie lidského kapitálu chtít zúročit své 

náklady na vzdělání, tudíž jejich názory na harmonizaci rodinného a pracovního života 

by se měly v mém výzkumu různit od názorů středoškolsky vzdělaných žen, které do 

studia neinvestovaly tolik. Taktéž bychom měli potvrdit odlišné preference žen u výčtu 

specifických důležitostí v zaměstnání (viz. hypotézy, empirická část). Některé pracovní 

profese korelují se společenskou prestiží (například lékaři, právníci). Náklady na získání 

tohoto statusu jsou vysoké. Musíme vzít do úvahy, jak náklady na několikaleté studium, 

tak i náklady obětované příležitosti (ušlé zisky během studijních let). Samozřejmě 

nemůžeme ani opominout investice přes volný čas. Pro získání vysokoškolského titulu 

musí lidé obětovat i statek pod názvem volný čas. Každý student vysoké školy musí pro 

dokončení studia obětovat i část ze svého volného času. 

Teorie lidského kapitálu má i řadu výtek od kritiků. Nejčastěji je této teorii vytýkáno 

zjednodušující hodnocení významu vzdělání při vstupování na pracovní trh. Na vzdělání 

je nahlíženo jako na prostředek k získání materiálního jmění. Další námitkou je, že 

teorie o lidském kapitálu se soustřeďuje jen na nabídkovou stranu trhu práce. Na to, jak 

jedinec může kumulovat vzdělání a pracovní zkušenosti a dovednosti. (Kuchař, 2007) 

Dále se této problematice věnovat nebudu. Širší pojednání o této kritice je k nalezení 

v publikaci Pavla Kuchaře – „Trh práce“.  

Jednou z teorií, která také kritizuje strohý pohled teorie lidského kapitálu, je výklad 

neoklasické teorie pro podání pojetí lidského kapitálu. Podle této teorie se lidé snaží 

maximalizovat svůj užitek a při problematice kompenzace platových rozdílů tvrdí, že 
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ženy upřednostňují povolání a pracovní nabídky, které jim poskytují výhody pro 

harmonizaci rodinného a pracovního života, například možnost kolektivního firemního 

hlídání dětí či bezpečná práce. (Huffman a Velasco, 1997) 

Prostřednictvím teorie o lidském kapitálu bych ráda prokázala, že ženy 

s vysokoškolským titulem, jakožto skupina s předpokládanými vyššími cíli v pracovním 

životě, budou uvádět jiné preference pro své zaměstnání než středoškolsky vzdělané 

ženy. V zásadě budu pracovat s myšlenkou, že ženy s vysokoškolským vzděláním 

budou tíhnout ke kariéře (aktivnímu přístupu k práci) v průměru více než ženy se 

středoškolským vzděláním.  

 

 

1.6 Práce a péče 
 

Přístup české politiky k mateřství/rodičovství má stále jisté mezery. Značná je stále 

problematika termínu mateřská/rodičovská dovolená. Mnoho žen pobuřuje tento termín 

pojící se slovem dovolená, který degraduje výkon jedince pečující o dítě na nižší 

společenskou pozici, která se pojí spíše jen s přebytkem volného času. Následně budu 

citovat z publikace „Práce a péče. Proměny “rodičovské“ v České republice a kontext 

rodinné politiky Evropské unie“, která vznikla v roce 2008 v rámci projektu - Podpora 

společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve veřejné sféře – 

pod vedením Aleny Křížkové, Radky Dudové, Hany Haškové, Hany Maříkové, Zuzany 

Uhde a dalších. „Péče totiž není ani jednoduše práce, ani pouhá rekreace, spíše 

naplnění společenské odpovědnosti a závazku, který by měla společnost náležitě ocenit. 

V symbolické rovině toto spojení devalvuje a zcela opomíjí pečovatelskou činnost a její 

význam pro společnost, což souvisí s jednoznačně vyšší hodnotou, kterou naše 

společnost přikládá placené práci a placenému pracovnímu výkonu, a s podceněním 

převážně ženské (neplacené) práce v rodinách“.(Křížková, 2008, str. 9)  
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Z mého pohledu jsem tento citát musela uvést, jelikož se sama domnívám, že pokrývá 

dostatečně celou problematiku a lépe bych ho sama nedokázala formulovat. Právě tento 

citát se váže na především první hypotézu. 

 

 

1.7 Pyramida potřeb - Abraham H. Maslow 
 

Maslowova pyramida potřeb je jednou z teorií motivace jedinců a její hierarchickou 

sestavu potřeb můžeme přizpůsobit a promítnout potřeby pro oblast managementu a 

řízení zaměstnanců, pro rozvoj motivace a pochopení souboru lidských vnitřních i 

vnějších pohnutek. Zdrojem informací pro tuto kapitolu budou publikace 

„Management“ či „ Psychologie práce a řízení“12 a v neposlední řadě budu vycházet 

z vlastních studijních poznatků získaných v průběhu studia.  

Tuto teorii o lidských potřebách definoval americký psycholog Abraham Harold 

Maslow v roce 1943. Teorie pochází z východiska, že každý člověk má pět základních 

potřeb, které jsou seřazeny hierarchicky podle úrovně naléhavosti od nejnižších až po 

nejvyšší a to do tvaru znázorňující pyramidu. Princip této teorie vychází z pravidla, 

které říká, že je nejprve nutné uspokojit nižší potřeby, abychom mohli uspokojovat 

potřeby vyššího stupně. Je ovšem nutné podotknout, že oproti této teorii potřeb existuje 

několik kritických hlasů, které neschvalují například myšlenku, že člověk v zásadě a 

vždy uspokojuje nejprve potřeby nižší, následně stoupá po pyramidě k potřebám 

vyšším. Dále, že nemůže být utvrzována myšlenka, že pokud člověk uspokojí některou 

potřebu, objeví se u něho nová potřeba z vyšší vrstvy pyramidy a navíc je této teorii 

vytýkána její komplikovanost. Avšak troufám si tvrdit, že pro můj výzkum můžeme tyto 

kritické hlasy zanedbat. Maslowovu teorii potřeb použiji v kombinaci s teorií o lidském 

kapitálu a v zásadě bude nejvyšší pozornost věnována vrcholu pyramidy – potřeby 

                                 
12 VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita; KOHOUTEK, Rudolf, 
ŠTĚPANÍK, Jaroslav, Psychologie práce a řízení (dále v seznamu literatury) 
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seberealizace. Musíme si zprvu objasnit základy teorie Abrahama Maslowova a 

následně tuto teorii aplikovat pro pracovní trh. (Veber, 2009) 

Maslowova pyramida se skládá z pěti složek: 

1. fyziologické potřeby - potřeba dýchání, vody, spánku, přijímání potravy, potřeba 

vylučování a vyměšování, potřeba fyzické aktivity, regulace tělesné teploty, 

potřeba rozmnožování. Fyziologické potřeby se nacházejí na nejnižší pozici 

pyramidy, tvoří základ celé stavby, jsou základními a nejdůležitějšími potřebami 

pro člověka. Řadí se mezi nedostatkové potřeby. (Veber, 2009) 

Můžeme aplikovat Maslowovu pyramidu potřeb na pracovní trh a pracovní 

prostředí. K tomuto témata se věnuje například publikace Rudolfa Kohoutka 

„Psychologie práce a řízení“. Tuto první kategorii – fyziologické potřeby – 

můžeme promítnout do potřeby dostačujícího platu a příjemných pracovních 

podmínek. Domnívám se, že tuto kategorii by na základě klasické Maslowovy 

teorii potřeb měly mít uspokojovanou jak ženy se středoškolským vzděláním, 

tak ženy s vysokoškolským vzděláním. Vycházím z předpokladu, že v České 

republice jsou z pravidla tyto základní potřeby uspokojovány i pomocí 

sociálních a důchodových podpor a prostřednictvím dalších státních zařízení. 

Nedostatek základních fyziologických složek můžeme pozorovat v rozvojových 

státech. (Kohoutek, Štěpaník, 1999) 

  

2. Na druhém stupni Maslowovy pyramidy se nachází skupina potřeb bezpečí a 

jistot. Do této skupiny spadá například fyzická bezpečnost, jistota zaměstnání, 

jistota příjmu a přístupu ke zdrojům, jistota zdraví a rodiny, morální a 

fyziologická jistota. (Veber, 2009) 

Při aplikaci na pracovní prostředí můžeme k této skupině přiřadit právě jistotu 

zaměstnání, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní výhody či stabilitu 

společnosti, u které je jedinec zaměstnán. Z pravidla jsou tyto potřeby taktéž 

v České republice uspokojovány pomocí sociální politiky, proto rozdíly mezi 
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ženami s vysokoškolským vzděláním a středoškolským vzděláním nebudou. 

(Kohoutek, Štěpaník, 1999) 

 

3. Po uspokojení předchozích dvou skupin, fyziologických potřeb a potřeb bezpečí 

a jistot, je další vrstvou skupina potřeb lásky, přijetí a sounáležitosti, která je 

také součástí nedostatkových potřeb. Tato skupina se vztahuje hlavně na citové 

vztahy. Potřeby přátelství, partnerského vztahu a potřeba mít rodinu. (Veber, 

2009) 

Při aplikaci na pracovní prostředí promítneme tuto kategorii do potřeby 

soudržnosti pracovního týmu, přátelský kolektiv a vedení. V posledních letech 

moderní doby, vyjma rozvojových států, pracovníci často udávají jako problém 

ve svém zaměstnání špatné mezilidské vztahy na pracovišti či špatné sociální 

klima na pracovišti a nedostatek pozitivního přijetí od kolegů a vedení. 

(Kohoutek, Štěpaník, 1999) 

 

4. Předposlední skupinou v Maslowově pyramidě je potřeba uznání a úcty. Zde si 

můžeme představit jak pozitivní hodnocení sebe sama, tak dobré hodnocení a 

uznání od ostatních členů společnosti. (Veber, 2009) 

Do pracovní oblasti spadá uznání jedince jako pracovníka, uznání prestiže jeho 

profese či pozice, pocit naplnění z konkrétní práce, vysoký titul a úcta za jeho 

získání atd. (Kohoutek, Štěpaník, 1999) 

 

5. Vrchol pyramidy je tvořen potřebou seberealizace nebo také můžeme používat 

pojem sebeaktualizace. Tato poslední potřeba je naplněna, může-li se jedinec 

rozvíjet a osobnostně růst a to zpravidla právě tak, jak si sám představuje. Je to 

realizace lidského jedince, jeho vlastního potenciálu k uskutečňování reality, 

která je pro něho přínosem. Patří sem náročná práce, tvůrčí příležitosti, 
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úspěšnost v práci, postup v hierarchii pracovních pozic, potřeba mít podmětné 

zaměstnání, dále závisí na každém jedinci. (Kohoutek, Štěpaník, 1999) 

 

 

 

Obrázek č. 1 – Aplikace Maslowovy teorie pyramidy potřeb na pracovní oblast 

Zdroj: IT Solution13, 2013 

 

Na základě této teorie docházím k závěru, že středoškolsky vzdělané ženy a 

vysokoškolsky vzdělané ženy se budou v zásadě shodovat v prvních třech skupinách 

Maslowovy pyramidy potřeb (potřeby fyziologické; potřeby jistot a bezpečí; potřeby 

lásky, přijetí a sounáležitosti), avšak rozdíly nastanou při potřebách, které spadají do 

dvou svrchních složek, vrcholu pyramidy, do potřeb uznání, úcty a do potřeby 

                                 
13 http://www.itsolution.cz/maslowova-teorie.a14.html  
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seberealizace. Tato Maslowova teorie potřeb je postavena na základě tvrzení, že nejprve 

musí být uspokojeny nižší skupiny potřeb pyramidy a až následně poté jedince začne 

zajímat uspokojování potřeb vyšších. Ženy s vysokoškolským vzděláním budou mít 

uspokojeny, jak potřeby fyziologické, potřeby bezpečí, sounáležitosti především 

prostřednictvím jejich vyššího platu, tak ale i prostřednictvím vysokoškolského diplomu 

mohou mít uspokojeny i potřeby uznání a budou se snažit uspokojovat i potřeby 

seberealizace.  

Tímto bych završila teorii o Maslowově pyramidě potřeb. Později se k ní vrátím 

v kombinaci s teorií o lidském kapitálu. Nyní se budu zabývat problematikou související 

s profesní kariérou žen. Především problému kombinace rodinného a pracovního života 

žen. Catherine Hakim tvrdí, že svět práce a svět soukromí (rodiny) je téměř 

neslučitelným. Stanovila preferenční teorii, která ženy dělí do tří skupin na základě 

jejich dobrovolného výběru. (Catherine Hakim, 2000) Ženy z důvodu péče o potomky 

potřebují vyšší míru flexibility a často ztrácejí kvalifikaci právě kvůli mateřství. 

(Jachanová-Doležalová, 2007) Pro zlepšení rovných šancí žen a mužů na trhu práce je 

nepostradatelným kritériem dostupná a dostatečná síť denních institucionálních zařízení 

pro péči o předškolní děti. Závěr teoretické části bude věnován právě tomuto problému, 

který nepochybně ovlivňuje pracovní možnosti žen a jejich přístupy k zaměstnání.  

 

 

1.8 Systém, zařízení a síť denní péče pro děti do 6 let v ČR 
 

Touto okrajovou kapitolou pouze nastíním problémy v sociální politice České 

republiky, které úzce souvisí s profesním působením každé ženy. Budu krátce 

pojednávat o systému preprimárního vzdělávání, péče o děti a zařízení pro děti do 6 let 

v České republice, také se pokusím nastínit problematiku umístění dětí do jeslí a 

mateřských školek. 

Pro profesní kariéru žen je velmi důležitou složkou institucionální zabezpečení jejich 

dětí do šesti let věku, tedy do doby než dítě nastoupí do školy na plnění povinné školní 
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docházky. Žena se na úkor výchovy dětí musí zpravidla vzdát své pracovní kariéry na 

dobu dvou až čtyř let.  

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí vydal monografii – „Síť zařízení denní péče 

pro děti předškolního věku v ČR“  - Věry Kuchařové, Kamily Svobodové, ze které budu 

čerpat následující informace o struktuře sítě denní péče o předškolní děti. 

 

 

1.8.1 Institucionální denní péče o předškolní děti v současnosti 
 

V České republice v současné době existují státní i soukromá zařízení pro péči o děti 

předškolního věku. Jesle jsou zařízení pro děti do 3 let a následně pro děti od tří do šesti 

let jsou k dispozici mateřské školy. Obě zařízení se vyznačují na trhu s nedostatečnou 

kapacitou. Například v současné době je v jeslích umístěno pouze 0,5% dětí mladších 3 

let. (Kuchařová, Svobodová, 2006) Více v podkapitolách. 

 

 

1.8.2 Jesle 
 

Jesle jsou zpravidla denními institucemi pro péči o děti do 3 let. Jejich úkolem je 

zabezpečovat všestranný rozvoj dítěte a tato instituce spadá pod Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky. V současné době jsou jesle státní, soukromé či 

výjimečně v obecním vlastnictví a jsou zároveň statkem nedostatkovým. Za jeden měsíc 

rodič dítěte zaplatí částku širokou zhruba mezi 2000,-Kč a 7500,-Kč, kdy v ceně je 

započítáno i stravné. Od osmdesátých let 20. století začal počet jeslí klesat. Mezi lety 

1980 – 2005 počet jeslí se snížil o více jak 94%. 

Důvodem snížení počtu jeslí není jen dnešní nízká porodnost, ale i sociální politika. 

Další problémy souvisí s prodloužením rodičovské dovolené na 3 roky. Dále problém 
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navýšení doby pro pobírání rodičovského příspěvku na 4 roky, změny hodnotové 

orientace (nárůst individualizace, důraz na seberealizaci, apod.) a v neposlední řadě 

trendové názory odborníků. Zároveň možnost dnes dát dítě do jeslí zaleží také na místě 

bydliště, protože územní rozložení jeslí je velmi nerovnoměrné. Do jeslí lze 

v současnosti umístit jen okolo 3% dětí z celkového počtu dětí, které by se na konci 80. 

let daly umístit do těchto zařízení. Dnes existuje pouze 46 státních jeslí na území celé 

České republiky a kapacitně se do těchto jeslí umístí pouze 1% dětí do tří let. Nejvíce 

jeslí najdeme v Ústeckém kraji a v Praze. Nejméně jeslí je ve Zlínském a Karlovarském 

kraji. Také musíme počítat s tím, že jesle najdeme pouze ve větších městech. 

V současné době je v jeslích umístěno pouze 0,5% dětí mladších tří let. (Kuchařová, 

Svobodová, 2006)  

Dnes vědci tvrdí, že v roce 2050 bude na Zemi přes 9 miliard lidí, avšak dojde ke 

zvýšení počtu obyvatel v rozvojových zemích Afriky, Latinské Ameriky a Asie (tyto 

země budou tvořit až 95% nového přírůstku obyvatel Země). Naopak industriální země 

Evropy budou pomalu vymírat. Již dnes několik států Evropy má záporný přirozený 

přírůstek obyvatel. Pro Českou republiku je počítána porodnost zhruba 1,43 dítěte na 

jednu matku. (Český statistický úřad)14   

 

 

1.8.3 Mateřské školy 
 

V České republice má předškolní (preprimární) systém vzdělávání dlouhou tradici. 

Mateřské školky jsou dnes buďto státního typu či soukromého typu. Zřizovatelem může 

být obec, církev či soukromá osoba. Mateřské školky jsou určeny pro děti od 3 až 6 let, 

výjimečně zde nalezneme děti mladší než tři roky. Také jsou zde i děti s ročním 

odkladem nástupu do povinné školní docházky (starší šesti let). Školky a třídy jsou 

z pravidla smíšené – koedukované. Obec je povinna zařadit dítě do školky minimálně 

rok před zahájením jeho povinné školní docházky v místě jeho trvalého bydliště. 

                                 
14 http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/6A002ECDC9/$File/400712a4.pdf  
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Existuje mnoho typů mateřských školek podle denní délky pobytu dítěte (polodenní, 

celodenní či internátní pobyt – i noční péče). (Kuchařová, Svobodová, 2006) 

V mateřských školkách docházka není povinná. Údaje o návštěvnosti školek uvádím za 

rok 2008/2009, tedy v časovém úseku, kdy byla sesbírána data pro empirickou část této 

práce. 

 

Tabulka č. 4. Návštěvnost mateřských školek (údaje za rok 2008/2009) 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy -  Struktura systému vzdělávání a odborné přípravy v 

České republice 2009/2010; vlastní zpracování15 

 

 

1.8.4 Argumenty pro zlepšení sítě institucionální denní péče o 

předškolní děti v ČR 

 

Na základě publikace „Práce a péče: Proměny „rodičovské“ v České republice a 

kontext rodinné politiky Evropské unie“, shrnu v závěru této části 5 důvodů k nutnosti 

zlepšení sítě institucionální denní péče o předškolní děti v České republice. 

Terminologie, náměty a následnou citaci budu uvádět na základě 3. kapitoly výše 

zmíněné publikace, jejíž autorkou je Hana Hašková.  

                                 
15 http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/system-vzdelavani-v-cr 

3leté děti 

4leté děti 

5leté děti 

76,5% 

89,4% 

92,8% 
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Pro zlepšení rovných šancí pro muže a ženy v pracovním životě je nepostradatelnou 

součástí zajištěnost sociálních zařízení pro děti předškolních, kvalitní zajištění a 

dostatečná síť rozmístění institucionálních denních zařízení, aby bylo sníženo břemeno 

starostí o předškolní děti, které většinou spadá právě na ženy a zatěžuje je pro pracovní 

sféru života. Na základě pěti následně vypsaných argumentů Česká republika nemá 

dostatečně zajištěnou institucionální denní péči o předškolní děti a je nutností tento stav 

změnit. Argumenty cituji z výše uvedené publikace autorky Hany Haškové: 

 

o „Argument existence rostoucí poptávky po zařízeních denní péče o předškolní 

děti demonstruje rostoucí snaha rodičů o kompenzaci stále se zvětšujícího 

nedostatku míst v jeslích (téměř neexistence jeslí) tím, že snaží umístit děti 

mladší tří let do školek.“ (Hana Hašková, 2008, str. 68) Důkazem je vysoký 

počet nepřijatých žádostí o umístění dítěte. 

 

o „Argument institucionální poukazuje na skutečnost, že vícerychlostní16 

rodičovská dovolená nebude moci být v České republice v praxi využita pro 

svobodnější flexibilnější kombinování pracovního života a péče o malé děti, 

pokud nebude zajištěna dostupná kvalitní institucionální denní péče o předškolní 

děti, a to i děti mladší tří let.“ (Hana Hašková, 2008, str. 69) 

 

o „Argument rovných příležitostí a argument ekonomický odkazuje k tomu, že se v 

České republice vrací po rodičovské dovolené zpět do svého zaměstnání pouze 

polovina matek a k tomu, že v mezinárodním srovnání má mateřství nejsilnější 

negativní efekt na zaměstnanost žen právě v ČR. Nemožnost umístění dítěte ve 

školce se totiž ukazuje jako jeden z podstatných důvodů nemožnosti návratu 

matek pečujících o předškolní děti na trh práce v době trvání ochranné lhůty 

proti ztrátě zaměstnání.“ (Hana Hašková, 2008, str. 69)  

                                 
16

 Vícerychlostní = Od roku 2008 byla v rámci legislativní úpravy ̋, jejímž cílem byla stabilizace veřejných rozpočtů, ustavena tzv. 
třírychlostní rodičovská dovolená. Tu dnes mohou čerpat rodiny s vyššími příjmy ve dvouleté podobě s 
vyšším měsíčním rodičovským příspěvkem nebo v tříleté podobě s měsíčním příspěvkem v původní výši nebo ve čtyřleté podobě s 
nižším měsíčním rodičovským příspěvkem 
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o Další argument závazku se týká problému České republiky, která se propadla 

v celoevropském měřítku na poslední místa zemí s nejnižším podílem dětí 

mladších tří let, které jsou umístěny přes den právě v institucionálních 

zařízeních denní péče. V roce 2010 si evropské země v Barceloně stanovily 

minimální třetinový podíl dětí mladších 3 let zajištěných v institucích denní péče 

a Česká republika se k tomuto podílu zdaleka neblíží. (Hana Hašková, 2008) 

 
 

o Posledním argumentem je populační problém, který nahlíží na Českou republiku 

jako na zemi s nejnižší plodností v Evropě, pro niž je typická silná podpora 

genderově tradiční dělby práce (muž živitel a žena pečovatelka). Naopak 

v Evropě mají vysokou participaci matek na trhu práce právě ty země, které mají 

zajištěnou a dostupnou síť institucionální denní péče o předškolní děti různého 

věku. (Hašková, 2008) 

 

Tyto argumenty uvádím jako možnou příčinu rozhodování žen v dotazníkovém šetření 

v empirické části. Kvůli problematice týkající se nedostatečného zajištěním denní 

institucionální péče o předškolní děti v ČR mohou být ženy ovlivněny bez ohledu na 

míru jejich dosaženého vzdělání. Pro sladění rodinného a pracovní života žen v České 

republice je pak důležitým aspektem výhodná pracovní doba, zaměstnání vstřícné vůči 

rodinnému životu či dlouhá dovolená atd. (tyto body jsou v dotazníkovém šetření, 

hypotéza č. 3., viz výčet).  

 

 

1.9 Rekapitulace teoretických východisek 
 

Znovu připomínám, že v této práci se primárně snažím prokázat rozdíly v preferencích a 

přístupu žen k jejich práci v České republice. Rozdíly mezi dvěma skupinami – ženy 

s vysokoškolským vzděláním a ženy se středoškolským vzděláním. Uvádím proto 



40 
 

krátkou rekapitulaci hlavních teoretických východisek pro podložení výzkumných 

hypotéz. Důvody a jiné okolnosti, proč se budou preference žen s vysokoškolským 

vzděláním a žen se středoškolským vzděláním různit. 

1. Na začátek je vhodné zdůraznit, že z dat vyplývajících z Českého statistického úřadu 

je zřejmé, že čím dál tím více žen se chce vzdělávat. Výše dosaženého vzdělání a 

získaná pracovní kvalifikace je pro ženy nejvíce pomocná při uplatnění se na trhu práce 

po příchodu do zaměstnání z mateřské dovolené. (Kuchař, 2007) Tyto návraty jsou pro 

ženy s vyšším vzděláním pak rychlejší a snazší (vysokoškolačky mají vyšší příjmy a 

mají možnost zaplatit si popř. chůvu). Průzkumy Sylvy Ettlerové a Pavla Kuchaře 

prokazují, že vysokoškolačky odkládají příchod prvního dítěte. Zprvu si chtějí 

vybudovat alespoň základy své profesní kariéry, aby se měly kam vrátit. (Ettlerová, 

2006; Kuchař, 2007) Navíc vysokoškolsky vzdělané ženy zůstávají na mateřské 

dovolené kratší dobu. (Hašková, 2000) Důvodem kratší mateřské dovolené je totiž 

negativní aspekt pro pracovní kariéru ženy, jelikož doba po porodu a mateřská dovolená 

koreluje s největším propadem profesní kariéry žen. (Skálová, 2007)   

2. Preferenční teorie Catherine Hakim nám vysvětluje, že každá žena má svobodnou 

volbu, zda své preference zaměří více směrem k rodinnému životu doma či ke 

kariérnímu životu. Podle toho, do jaké kategorie žena spadá, se mění její strategie života 

a její preference. V kombinaci preferenční teorie Catherine Hakim s teorií o lidském 

kapitálu a Maslowovy hierarchické pyramidy potřeb docházím k závěru, že ženy 

s vysokoškolským vzděláním budou mít jiné preference než ženy se středoškolským 

vzděláním. Principy Maslowovy pyramidy potřeb a teorie o lidském kapitálu jsou 

popsány v předešlých kapitolách. Pozornost musíme věnovat posledním dvěma 

skupinám potřeb v pyramidě potřeb (potřeby uznání a potřeby seberealizace). Tyto 

potřeby budou v průměru více chtít uspokojovat ženy s vysokoškolským vzděláním - 

ženy, které chtějí zúročit své nashromážděné znalosti a kvalifikace (podle teorie o 

lidském kapitálu). Pro tyto ženy je v životě důležité právě vzdělání, odborná kvalifikace 

a pracovní uplatnění, budou tak spadat především do kategorie work-centred (ženy 

zaměřené na zaměstnání).  
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2.1 Metodologická část 
 

 

2.1.1 Cíl práce 
 

Problematika pracovního života ženy je stále diskutovaným tématem moderní doby. 

Studií zaměřených na pracovní postavení žen, práce žen z domova, na harmonizaci 

rodinného a pracovního života či na rovnost pracovních příležitostí je nespočet 

(příklady v poznámce)17. V mém výzkumu se zaměřím na rozdíly v preferencích žen 

s vysokoškolským vzděláním a žen se středoškolským vzděláním. Budu se snažit 

prokázat rozdílné preference mezi těmito skupinami – prokázat, zda vysokoškolsky 

vzdělané ženy mají jiné preference týkajících se pracovních aspektů než ženy se 

středoškolským vzděláním a z části budu zasahovat i do problematiky skloubení 

pracovního a rodinného života.  

 

 

2.1.2 Výzkumná strategie  
 

Pro realizaci svého výzkumu v bakalářské práci jsem použila strategii kvantitativního 

výzkumu z důvodu velkého počtu respondentů za pomoci standardizovaného dotazníku, 

který je tvořen uzavřenými otázkami. Pracuji s již sesbíranými daty, resp. provádím 

sekundární analýzu dat z dotazníku od společnosti European Values Study z roku 2008. 

Podle Českého sociálně-vědního datového archivu je sekundární analýza dat stále 

rozšířenější právě díky rostoucímu objemu dat a rozšířenému sdílení dat vzájemně mezi 

výzkumníky. „Sekundární analýza je analýza dat, která byla pořízena pro jiný 

výzkumný záměr, než v jehož rámci jsou právě používána. To mimo jiné znamená, že 

analytik nebo tým analytiků provádějících sekundární analýzu se nepodílel na vytvoření 

                                 
17 Harmonizace rodiny a zaměstnání – současné možnosti a jejich reflexe u mladé rodičovské generace (Sylva Ettlerová a kol.); 
Postavení žen na trhu práce (Marie Čermáková) či Hodnotový svět ženy a jeho paradoxy (Alena Vodáková) 
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původního datového souboru. Důsledkem nejsou jen výhody, ale i nová rizika.“ (Český 

sociálně-vědní datový archivu)18 

Hlavní výhodou sekundární analýzy dat je velké množství dostupných zdrojů dat, 

komplexnější přístup k tématu, menší zásah do soukromí, nízké náklady, nižší 

organizační náročnost pro srovnávací analýzy a jiné. (Jeřábek, 1992)  

Hlavními nevýhodami či riziky jsou následující:19 

• „(ne)dostupnost „vhodných dat“ dat a potřeba úpravy záměrů  

• (ne)dostatečná dokumentace původního výzkumu a datového souboru  

• (ne) znalost původního konceptu výzkumu, (ne)znalost kontextu výzkumu, (ne) 

znalost průběhu sběru dat, (ne)srozumitelnost modifikací provedených v datech, 

(ne)kompatibilita kombinovaných datových zdrojů atp.  

• (ne)srovnatelnost konceptů a/nebo proměnných  

• (ne)transparentnost kvality dat  

• (ne)kompatibilita formátů.“ 

(Český sociálně-vědní datový archiv) 

 

Pro vypracování sekundární analýzy dat a její integrace do celkové koncepce výzkumu 

jsem vybírala pouze určitá vhodná data, které jsem prozkoumala a zhodnotila. Výsledná 

interpretace výsledků bude graficky ilustrována pomocí histogramů a následně budu 

srovnávat průměry odpovědí metodou ANOVY s hladinou významnosti 5%.  

 

 

                                 
18Český sociálně-vědní datový archiv, Sekundární analýza dat v sociálněvědním výzkumu, http://archiv.soc.cas.cz/articles/cz/96/-
dileni-dat.html 

19  Český sociálně-vědní datový archiv19, Sekundární analýza dat v sociálněvědním výzkumu, http://archiv.soc.cas.cz/articles/cz/96/-
dileni-dat.html 



44 
 

2.1.3 Techniky sběru dat  
 

Pro zhodnocení platnosti stanovených hypotéz jsem ve svojí práci užívala data 

European Values Study z roku 2008, jež jsou nejnovější verzí. 

European Values Study je nadnárodní výzkumný program týkající se základních 

lidských hodnot. Poskytuje vhled do myšlenek, přesvědčení, preferencí, postojů, hodnot 

a názorů občanů v celé Evropě. Jedná se o unikátní výzkumný projekt o tom, co si 

Evropané myslí o životě, rodině, práci, náboženství, politice a společnosti. European 

Values Study odstartovala své výzkumy poprvé v roce 1981, kdy byli tisíce občanů 

evropských členských států podrobeni rozhovoru s použitím standardizovaných 

dotazníků. Každých devět let se průzkum opakuje ve stále větším počtu zemí. Čtvrtá 

vlna (rok 2008) se vztahuje na 47 evropských zemí – ze západního Islandu až po 

východní Ázerbájdžán a ze severu od Norska až po Portugalsko. Celkově je dotazováno 

asi 70.000 lidí v Evropě. Česká republika přistoupila do výzkumu v roce 1991. 

(European Values Study)20 

Data, se kterými pracuji, byla sbírána od 5. 5. 2008 až do 2. 11. 2008 společností SC&C 

metodou standardizované face to face interwiev pod záštitou Institutu sociologických 

studií MU Brno včele s hlavním výzkumníkem Ladislav Rabušicem. Celkem dotazník 

vyplnilo 1821 respondentů, kteří byli vybráni ze všech krajů České republiky metodou 

vícestupňového náhodného výběru.  

 

 

2.1.4 Výběr vzorku 
 

Vzorek pro můj výzkum se skládá z žen ve věku 18 let a výše se svojí domácností bez 

ohledu na národnost, státní občanství či jazyk. Po vyřazení všech mužů a určitého počtu 

žen, které nebyly vhodné pro výzkum (z důvodu nepodání odpovědi na některé 

                                 
20Informace z internetového portálu http://www.europeanvaluesstudy.eu/  
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výzkumné otázky), se vzorek skládá celkem ze 755 žen. Z toho je 680 žen se 

středoškolským vzděláním s maturitou či nižším vzděláním, např. s výučním listem 

apod. (dále je budu uvádět pod souhrnný název středoškolsky vzdělané ženy či jen ženy 

se SŠ v tabulkách a grafech) a 75 vysokoškolsky (vyšší odborné, bakalářské, 

magisterské, inženýrské či doktorské studijní programy) vzdělaných žen (dále 

zmiňované pod zkratkou VŠ v tabulkách a grafech) 

Zdroj dat EVS21 ; datum stažení: 11. 2. 2013 

 

 

2.1.5 Analytické postupy 
 

Výsledná data graficky zobrazím pomocí histogramu, jenž je typem sloupcového grafu, 

kdy znázorňujeme absolutní nebo relativní četnosti spojitého znaku a pozorujeme 

relativní porovnávání dvou datových souborů. Dále data zpracuji metodou testu 

ANOVY (analýzy rozptylu - Analysis of Variance) v aplikaci MS Excel 2007, která 

testuje rozdíly mezi průměry několika skupin. Pro svůj výzkum volím jednoduché 

třídění na hladině významnosti 5% (hodnota p< 0,05).  

 

Mezi skupinami nacházíme rozdíl, pokud je hodnota p < 0,05. Průměrné odpovědi 

dvou různých skupin jsou statisticky odlišné, tudíž můžeme hypotézu potvrdit. 

V případě že hodnota je p > 0,05, nemůže potvrdit a prokázat hypotézu.  

 

V první fázi musím vyčlenit jen ženy, které pak následně rozdělím na středoškolsky a 

vysokoškolsky vzdělané. Musím odstranit všechny respondenty, kteří se do výzkumu 

nehodí (neodpověděli či neví).  

                                 
21 http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
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2.1.6 Dotazníkové otázky 
 

Dotazník od společnosti European Values Study z roku 2008  

Zdroj dat EVS22; datum stažení: 11. 2. 2013 

 

1. Zaměstnání je dobrá věc, po čem však většina žen opravdu touží, je domov a 

děti. 

     Odpovědi: 

• Rozhodně souhlasím 
• Souhlasím 
• Nesouhlasím 
• Rozhodně nesouhlasím 

 
 

2. Být ženou v domácnosti naplňuje stejně jako práce za mzdu. 

     Odpovědi: 

• Rozhodně souhlasím 
• Souhlasím 
• Nesouhlasím 
• Rozhodně nesouhlasím 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
22 http://nesstar.soc.cas.cz/webview/  
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3. Zde je výčet toho, co lidé považují důležité ve své práci. Prosím prohlédněte si 

seznam a řekněte mi, co z něj Vy osobně považujete za důležité?  

 
Odpovědi: varianta zaškrtnutí zmínila/nezmínila 

 
• Dobrý plat 
• Příjemní spolupracovníci 
• Nepracovat pod přílišným tlakem 
• Jistota, že nepřijdete o místo 
• Výhodná pracovní doba 
• Příležitost uplatnit iniciativu 
• Společensky užitečná práce 
• Dlouhá dovolená 
• Možnost setkávat se s lidmi 
• Práce, ve které můžete něčeho dosáhnout 
• Zodpovědná práce 
• Zajímavá práce 
• Práce, v níž člověk využije své schopnosti 
• Naučit se novým dovednostem 
• Vstřícná vůči rodinnému životu 
• Práce, v níž se člověk může účastnit na důležitých rozhodnutích 
• Práce, kde se s lidmi zachází spravedlivě 

 
 

 

2.2 Analytická část 
 

V následující části překládám výzkumné otázky (hypotézy) s odkazem na teoretickou 

část a také na základě vlastní argumentace. Zdůvodňuji, proč se budou preference u žen 

s vysokoškolským vzděláním různit od žen se středoškolským vzděláním. Dále již 

podávám i formulaci jednotlivých hypotéz, grafické znázornění pomocí histogramů, 

ANOVY a interpretace výsledků.  
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2.2.1 Výzkumné otázky – hypotézy 
 

Centrální hypotézy: 

1. Vysokoškolsky vzdělané ženy budou v průměru méně souhlasit s tvrzením, že být 

ženou v domácnosti naplňuje stejně jako práce za mzdu, než středoškolsky vzdělané 

ženy. 

 

2. Středoškolsky vzdělané ženy budou v průměru více toužit po domově a dětech ve 

srovnání se zaměstnáním než ženy s vysokoškolským diplomem.23 

 

3. Preference vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných žen ohledně pracovních 

podmínek a zodpovědnosti v práci se budou lišit. 

 

Hypotézy vychází především z teorie o lidském kapitálu, z preferenční teorie Catherine 

Hakim a z teorie Maslowovy pyramidy potřeb (viz. teoretická část práce, rekapitulace 

teoretických východisek). Vysokoškolsky vzdělané ženy vynaložily čas, peněžní 

investice a další náklady pro získání studia. Mají určité ambice a profesní cíle. 

Podloženo i výzkumem Sylvy Ettlerové (Ettlerová, 2006, str. 25) 

 

 

 

 

                                 
23 Přesné znění výzkumné otázky v dotazníku: Zaměstnání je dobrá věc, po čem však většina žen opravdu touží, je domov a děti. 
Odpovědi na výběr: Rozhodně souhlasím; Souhlasím; Nesouhlasím; Rozhodně nesouhlasím 
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Pracovní hypotézy 

 

3A. Pro ženy s vysokoškolským vzděláním je v jejich zaměstnání v průměru důležitější- 

příležitost uplatnit iniciativu; společenská užitečnost práce; práce, ve které je možnost 

něčeho dosáhnout; zodpovědnost v práci; možnost naučit se novým dovednostem; 

možnost účastnit se důležitých rozhodování - v porovnání se středoškolsky vzdělanými 

ženami. 

 

3B. Z výčtu toho, co lidé považují důležité ve své práci, budou středoškolsky vzdělané 

ženy v průměru více uvádět – jistota, že nepřijdete o místo; výhodná pracovní doba; 

práce, kde se s lidmi zachází spravedlivě; nepracovat pod přílišným tlakem; dlouhá 

dovolená; dobrý plat; příjemní spolupracovníci; vstřícná vůči rodinnému životu – než 

v průměru ženy s vysokoškolským vzděláním. 

 

 

2.2.2 Ověřování hypotéz 
 

Jak již jsem zmínila, výsledky budu graficky zobrazovat pomocí histogramů. Poté budu 

pracovat se statistickou metodou ANOVA s hladinou statistické významnosti 5%. 

K třetí hypotéze provedu faktorovou analýzu. Tato statistická metoda slouží k tomu, aby 

vysvětlila rozptyl pozorovaných proměnných pomocí menšího počtu latentních 

proměnných.  
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2.2.2.1 Ověření centrální hypotézy č. 1 
 

Vysokoškolsky vzdělané ženy budou v průměru méně souhlasit s tvrzením, že být 

ženou v domácnosti naplňuje stejně jako práce za mzdu, než středoškolsky 

vzdělané ženy. 

 

Rekapitulace teoretických východisek: 

 

1, Naše společnost přikládá placené práci a placenému pracovnímu výkonu jednoznačně 

vyšší hodnotu. Dále devalvuje a opomíjí pečovatelskou hodnotu. Péče podle naší 

společnosti není práce, spíše je naplněním společenské odpovědnosti. (Křížková, 2008) 

Proto se budou různit odpovědi u žen s vysokoškolským vzděláním a žen se 

středoškolským vzděláním. 

 

2, Výzkum Věry Kuchařové a Sylvy Ettlerové prokázal, že ženy s vyšším vzděláním 

jsou si vědomy svých možností a tudíž příchod prvního dítěte oddalují do vyššího věku 

a následně s dítětem zůstávají na rodičovské dovolené kratší dobu. (Ettlerová, 2006) 

 

3, Pokud vyjdeme z teorie o lidském kapitálu, tak by vysokoškolsky vzdělané ženy 

měly chtít zúročit své náklady na vzdělání, a tudíž jejich názory na harmonizaci 

rodinného a pracovního života by se měly v mém výzkumu různit od názorů 

středoškolsky vzdělaných žen. 

 

4, Na základě Maslowovy teorie potřeb docházím k předpokladu, že středoškolsky 

vzdělané ženy a vysokoškolsky vzdělané ženy se budou v zásadě shodovat v prvních 

třech skupinách, avšak rozdíly nastanou při potřebách, které spadají do posledních dvou 

kategorií, vrcholu pyramidy - do potřeby seberealizace a potřeby uznání. Tato 



 

Maslowova teorie je postavena na základ

nižší skupiny potřeb pyramidy a až následn

právě předpokladem, že ženy s

potřeby fyziologické, pot

potřeby uznání a seberealizace.

 

DOTAZNÍK 

Být ženou v domácnosti napl

Odpovědi: 

1. - Rozhodně souhlasím           

3. – Nesouhlasím  

 

Graf č. 3. Histogram – ženy s

Třídy Četnost Procenta

1 98 
2 257 
3 259 
4 66 

Další 0 

Celkem 680 

Zdroj: data od společnosti EVS 2008; vlastní zpracování
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Maslowova teorie je postavena na základě myšlenky, že nejprve musí být uspokojeny 

eb pyramidy a až následně jedince začnou zajímat pot

edpokladem, že ženy s vysokoškolským vzděláním budou mít uspokojeny

eby fyziologické, potřeby bezpeční, sounáležitosti. Budou chtít uspokojovat i 

eby uznání a seberealizace. 

domácnosti naplňuje stejně jako práce za mzdu. 

 souhlasím              2. – Souhlasím 

    4. – Rozhodně nesouhlasím

eny s maturitou a nižším vzděláním, hypotéza č. 1 
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láním budou mít uspokojeny jak 
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Histogram
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Graf č. 4. Histogram - ženy s

Třídy Četnost Procento

1 6 
2 24 
3 32 
4 13 

Celkem 75 

 
 

Zdroj: data od společnosti EVS 2008; vlastní zpracování

 

 
 
 
Tabulka č. 5 Anova: jeden faktor
hypotéza č. 1 

Faktor 

Výběr Počet Součet

Ženy SŠ 680 

Ženy VŠ 75 

ANOVA 

Zdroj 
variability SS Rozdíl

Mezi 
výběry 4,65 
Všechny 
výběry 548,7 

Celkem 553,35 
 

Zdroj: data od společnosti EVS 2008; vlastní 
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 vysokoškolským vzděláním, hypotéza č. 1 

Procento 
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Výsledek: 

Jelikož hodnota p je menší než 0,05%, mohu stanovenou hypotézu potvrdit. Dle 

průměrů odpovědí ženy se středoškolským a nižším vzděláním (průměr 2, 43) 

v průměru více souhlasí s tvrzním, že být ženou v domácnosti naplňuje stejně jako práce 

za mzdu, kdežto ženy s vysokoškolským diplomem v průměru více nesouhlasí s tímto 

tvrzení (průměr 2, 69). 

Hypotéza č. 1. - Vysokoškolsky vzdělané ženy budou v průměru méně souhlasit 

s tvrzením, že být ženou v domácnosti naplňuje stejně jako práce za mzdu, než 

středoškolsky vzdělané ženy – se potvrdila. 

 

 

2.2.2.2 Ověření centrální hypotézy č. 2 

 

2. Středoškolsky vzdělané ženy budou v průměru více toužit po domově a dětech 

ve srovnání se zaměstnáním než ženy s vysokoškolským diplomem. 

 

Rekapitulace teoretických východisek: 

 

1, Výzkum Věry Kuchařové a Sylvy Ettlerové prokázal, že ženy s vyšším vzděláním 

jsou si vědomy svých možností a tudíž příchod prvního dítěte oddalují do vyššího věku 

a následně s dítětem zůstávají na rodičovské dovolené kratší dobu (Ettlerová, 2006). 

2, Podle teorie o lidském kapitálu by vysokoškolsky vzdělané ženy měly chtít zúročit 

své náklady na vzdělání, a tudíž jejich názory na harmonizaci rodinného a pracovního 

života by se měly v mém výzkumu různit od názorů středoškolsky vzdělaných žen. 

3, Předpoklad, že podle preferenční teorie Catherine Hakim ženy zaměřené na kariéru 

(work-centred women) upřednostňují kariérní hodnoty než hodnoty rodinné – více 

vysokoškolsky vzdělané ženy. Opak u středoškolsky vzdělaných žen. 



 

DOTAZNÍK 

Zaměstnání je dobrá věc, po 
 
Odpovědi: 

1. - Rozhodně souhlasím           

3. – Nesouhlasím  

 
 

 

Graf č. 5 Histogram - ženy s 

  

Třídy Četnost Procento

1 132 
2 339 
3 178 
4 31 

Další 0 

Celkem 680 

Zdroj: data od společnosti EVS 2008; vlastní zpracování
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ěc, po čem však většina žen opravdu touží, je domov a d

 souhlasím              2. – Souhlasím 

    4. – Rozhodně nesouhlasím
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Graf č. 6 Histogram - ženy s 

  
Třídy Četnost Procento

1 11 
2 33 
3 27 
4 4 

Další 0 

Celkem 75 

 
Zdroj: data od 
společnosti EVS 
2008; vlastní 
zpracování 

 
 
 
 
Tabulka č. 6 Anova: jeden faktor
hypotéza č. 2 

Faktor 

Výběr Počet 

Ženy SŠ 680

Ženy VŠ 75

ANOVA 

Zdroj 
variability SS 

Mezi výběry 2,13
Všechny 
výběry 461,38

Celkem 463,51

Zdroj: data od společnosti EVS 2008; vlastní zpracování
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 vysokoškolským vzděláním, hypotéza č. 2 
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VÝSLEDEK CENTRÁLNÍ HYPOTÉZY Č. 2 

 

Hodnota p je větší než 0,05. Druhá hypotéza se nepotvrdila. Avšak je nutné zdůraznit, 

že pro výzkum jsem používala přesné znění otázek z dotazníku EVS 2008.  V těchto 

datech bychom také mohli najít určité prvky sugesce a variantu nepochopení otázky. 

Vztahuje se to především k této výzkumné otázce. Zde nemůžeme posoudit, zda 

respondentka odpovídá na první či druhou polovinu otázky. Navíc otázka nám vnucuje 

předpoklad, že žena by měla opravdu toužit po domově a dětech. Za těchto okolností 

zde nacházím předpoklad, že ženy budou kvůli této sugesci se více přiklánět ke kladné 

odpovědi, jak je patrné jak z histogramů, tak i z průměru odpovědí v ANOVĚ.  

 

 

2.2.2.3 Ověření centrální hypotézy č. 3 
 

Pro ověření centrální hypotézy č. 3 používám dvě pracovní hypotézy. Nejprve však 

musím provést faktorovou analýzu. Ve výsledcích faktorové analýzy jsou důležité první 

dva komponenty, které mi dotazníkový výčet, rozdělil na dva okruhy. Já je pracovně 

nazývám:   

    1. Aktivní přístup k práci  

    2. Pasivní přístup k práci   
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DOTAZNÍK 

 

Zde je výčet toho, co lidé považují důležité ve své práci. Prosím prohlédněte si seznam a 

řekněte mi, co z něj Vy osobně považujete za důležité? 

 

Odpovědi: 

 1. - Zmínila       2. - Nezmínila 

 

V69 Dobrý plat 

V70 Příjemní spolupracovníci 

V71 Nepracovat pod přílišným tlakem 

V72 Jistota, že nepřijdete o místo 

V73 Výhodná pracovní doba 

V74 Příležitost uplatnit iniciativu 

V75 Společensky užitečná práce 

V76 Dlouhá dovolená 

V77 Možnost setkávat se s lidmi 

V78 Práce, ve které můžete něčeho dosáhnout 

V79 Zodpovědná práce 

V80 Zajímavá práce 

V81 Práce, v níž člověk využije své schopnosti 

V82 Naučit se novým dovednostem 

V83 Vstřícná vůči rodinnému životu 

V84 Práce, v níž se člověk může účastnit na důležitých rozhodnutích 

V85 Práce, kde se s lidmi zachází spravedlivě 
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FAKTOROVÁ ANALÝZA  

 

Faktorová analýza mi rozdělila výčet na dvě 

kategorie (dva komponenty): 

aktivní x pasivní přístup k práci 

 

1. Aktivní: zodpovědná práce; příležitost 

uplatnit iniciativu; naučit se novým 

dovednostem; možnost setkávat se s lidmi; 

práce, v níž člověk využije své schopnosti; 

práce, ve které můžete něčeho dosáhnout; 

práce, v níž se člověk může účastnit na 

důležitých rozhodnutích; společensky 

užitečná práce; zajímavá práce 

 

2. Pasivní: jistota, že nepřijdete o místo; 

výhodná pracovní doba; práce, kde se s lidmi 

zachází spravedlivě; nepracovat pod 

přílišným tlakem; dlouhá dovolená; dobrý 

plat; příjemní spolupracovníci; vstřícná vůči 

rodinnému životu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 7 Faktorová analýza  

 

RotatedComponentMatrix a 

 

 

Coponent 

1 2 

v79 ,729 ,226 

v74 ,707 ,250 

v82 ,690 ,271 

v77 ,677 ,200 

v81 ,676 ,226 

v78 ,675 ,191 

v84 ,672 ,247 

v75 ,647 ,179 

v80 ,475 ,323 

v72 ,140 ,643 

v73 ,268 ,636 

v85 ,284 ,598 

v71 ,336 ,569 

v76 ,373 ,563 

v69 ,002 ,557 

v70 ,301 ,540 

v83 ,390 ,512 

 
Zdroj: data od společnosti EVS 2008; 
vlastní zpracování 
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Pracovní hypotézy: 

3A.  Pro ženy s vysokoškolským vzděláním je v jejich zaměstnání v průměru 

důležitější - zodpovědná práce; příležitost uplatnit iniciativu; nau čit se novým 

dovednostem; možnost setkávat se s lidmi; práce, v níž člověk využije své 

schopnosti; práce, ve které můžete něčeho dosáhnout; práce, v níž se člověk může 

účastnit na důležitých rozhodnutích; společensky užitečná práce; zajímavá práce- 

v porovnání se středoškolsky vzdělanými ženami. 

 

 

3B. Z výčtu toho, co lidé považují důležité ve své práci, budou středoškolsky 

vzdělané ženy v průměru více uvádět – jistota, že nepřijdete o místo; výhodná 

pracovní doba; práce, kde se s lidmi zachází spravedlivě; nepracovat pod 

přílišným tlakem; dlouhá dovolená; dobrý plat; příjemní spolupracovníci; vstřícná 

vůči rodinnému životu – než v průměru ženy s vysokoškolským vzděláním. 

 

 

 

Rekapitulace teoretických východisek: 

 

1, Pokud výsledné dvě kategorie (aktivní a pasivní přístup k práci) promítneme do 

Maslowovy teorie potřeb, která je popsána v teoretické části, vidíme, že pasivní přístup 

k práci můžeme spojit s potřebami, které se nacházejí na nižších příčkách v Maslowově 

pyramidě (potřeby fyziologické, potřeby bezpečí, sounáležitosti). Druhá kategorie, 

aktivní přístup k práci, se váže na vrchol pyramidy – na potřebu uznání a potřebu 

seberealizace. Následně uvádím přehled a srovnání Maslowovy pyramidy v aplikaci na 

pracovní trh a přístupy k práci na základě vlastního zpracování: 
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PŘÍSTUP K PRÁCI/ZAM ĚSTNÁNÍ MASLOWOVA PYRAMIDA 

POTŘEB, APLIKACE NA 

PRACOVNÍ OBLAST  

pasivní: dobrý plat, jistota, že nepřijdete 

o místo; nepracovat pod přílišným 

tlakem; 

výhodná pracovní doba; práce, kde se 

s lidmi zachází spravedlivě; dlouhá 

dovolená; příjemní spolupracovníci; 

vstřícná vůči rodinnému životu 

 

fyziologické potřeby – potřeba 

dostačujícího platu; potřeby bezpečí - 

jistotu zaměstnání, bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci či stabilitu 

společnosti, u které je jedinec 

zaměstnán; potřeby sounáležitosti - 

soudržnost pracovního týmu, přátelský 

kolektiv a vedení

  

aktivní:zodpovědná práce; příležitost 

uplatnit iniciativu; naučit se novým  

dovednostem; možnost setkávat se 

s lidmi; práce, v níž člověk využije své 

schopnosti; práce, ve které můžete 

něčeho dosáhnout;  práce, v níž se 

člověk může účastnit na důležitých 

rozhodnutích; společensky užitečná 

práce; zajímavá práce 

 

potřeby uznání a úcty - pocit naplnění 

z konkrétní práce, vysoký titul a úcta za 

jeho získání, uznání prestiže, profese či 

pozice; seberealizace - realizace 

jedince, jeho vlastního potenciálu 

k uskutečňování reality, která je pro 

něho přínosem, např. náročná práce, 

tvůrčí příležitosti, úspěšnost v práci, 

postup v hierarchii pracovních pozic, 

potřeba mít podmětné zaměstnání, dále 

závisí na každém jedinci 

 

2. Podle preferenční teorie Catherine Hakim má každá žena svobodnou volbu, zda své 

preference zaměří více směrem k rodinnému životu doma či ke kariérnímu životu. 

Rozlišila tři základní kategorie podle preferencí - work-centred women, adaptive 

women a home-centred women.  Strategie života žen a jejich preference se různí na 

základě vytyčené kategorie. Kategorie work-centred women upřednostňuje spíše 
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pracovní a profesní cíle. Kategorie home-centred women dává větší význam rodinným 

hodnotám. Kategorie adaptive women se snaží zkombinovat pracovní a rodinnou 

stránku života. Pokud k preferenční teorii zapojím i teorii o lidském kapitálu a pyramidu 

potřeb, docházím k závěru, že ženy s vysokoškolským vzděláním budou mít jiné 

preference než ženy se středoškolským vzděláním. Principy Maslowovy pyramidy 

potřeb a teorie o lidském kapitálu jsou popsány výše. Ženy s vysokoškolským 

vzděláním pudí k vyšším cílům snaha zhodnotit jejich získané znalosti a dovednosti 

z vysoké školy (lidský kapitál). Chtějí zúročit své nashromážděné znalosti a kvalifikace. 

Proto bude pro ženy s vysokoškolským vzděláním v životě důležité právě vzdělání, 

odborná kvalifikace a pracovní uplatnění, budou tak spadat především do kategorie 

work-centred (ženy zaměřené na zaměstnání) či do kategorie adaptive women 

(adaptabilní), které se snaží skloubit rodinný i profesní život. Středoškolsky vzdělané 

ženy spadají především do kategorie home-centred women (ženy zaměřené na domov) 

nebo do skupiny adaptive (adaptabilní ženy). Ženy se středoškolským vzděláním budou 

tedy v zaměstnání v průměru více upřednostňovat pasivní přístup k práci než aktivní 

přístup. Ženy s vysokoškolským vzděláním naopak. 
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Tabulka č. 8 Anova jeden faktor, hypotéza č. 3, přehled24           

Zdroj: data od společnosti EVS 2008; vlastní zpracování  

                                 
24 *** body, u kterých byla nalezena statistická významnost 
  V příloze naleznete celkové zpracování jednotlivých bodů – jejich analýz rozptylu 

  vzdělání Průměr Rozptyl Hodnota P  
V69 Dobrý plat VŠ 1,19 0,15 0,345  
  SŠ 1,15 0,12    
V70 Příjemní spolupracovníci VŠ 1,31 0,21 0,322  
 SŠ 1,25 0,19    
V71 Nepracovat pod přílišným tlakem VŠ 1,55 0,25 0,787  
  SŠ 1,54 0,25    
V72 Jistota, že nepřijdete o místo VŠ 1,43 0,25 0,257  
  SŠ 1,37 0,23    
V73 Výhodná pracovní doba VŠ 1,54 0,25 0,682  
  SŠ 1,52 0,25    
V74 Příležitost uplatnit iniciativu VŠ 1,46 0,25 0,003 *** 
  SŠ 1,63 0,23    
V75 Společensky užitečná práce VŠ 1,46 0,25 0,055  
  SŠ 1,58 0,24    
V76 Dlouhá dovolená VŠ 1,62 0,24 0,747  
  SŠ 1,64 0,23    
V77 Možnost setkávat se s lidmi VŠ 1,43 0,25 0,077  
  SŠ 1,54 0,25    
V78 Práce, ve které můžete něčeho 
dosáhnout 

VŠ 1,36 0,23 0,003 *** 

  SŠ 1,54 0,25    
V79 Zodpovědná práce VŠ 1,43 0,25 0,001 *** 
  SŠ 1,62 0,24    
V80 Zajímavá práce VŠ 1,24 0,18 0,073  
  SŠ 1,34 0,23    
V81 Práce, v níž člověk využije své 
schopnosti 

VŠ 1,23 0,18 0,09  

  SŠ 1,47 0,25    
V82 Naučit se novým dovednostem VŠ 1,45 0,25 0,091  
  SŠ 1,56 0,25    
V83 Vstřícná vůči rodinnému životu VŠ 1,59 0,25 0,277  
  SŠ 1,52 0,25    
V84 Práce, v níž se člověk může 
účastnit na důležitých rozhodnutích 

VŠ 1,56 0,25 0,014 *** 

  SŠ 1,7 0,21    
V85 Práce, kde se s lidmi zachází 
spravedlivě 

VŠ 1,39 0,24 0,48  

  SŠ 1,35 0,23    
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Body, u kterých se prokázala statistická významnost: 

V74 - Příležitost uplatnit iniciativu 

 

V78 - Práce, ve které můžete něčeho dosáhnout  

 

V79 - Zodpovědná práce 

 

V84 - Práce, v níž se člověk může účastnit na důležitých rozhodnutích 

 

 

AKTIVNÍ P ŘÍSTUP K PRÁCI (tučné zvýraznění, kde byla prokázána statistická 

významnost): příležitost uplatnit iniciativu;  naučit se novým dovednostem; možnost 

setkávat se s lidmi; práce, v níž člověk využije své schopnosti; práce, ve které můžete 

něčeho dosáhnout; zodpovědná práce; práce, v níž se člověk může účastnit na 

důležitých rozhodnutích; společensky užitečná práce;  

 

 

 

VÝSLEDKY PRACOVNÍCH HYPOTÉZ 

 

Výsledek 3A: Hypotéza 3A se potvrdila ve čtyřech následujících bodech. Pro ženy 

s vysokoškolským vzděláním je v průměru důležitější: příležitost uplatnit iniciativu; 

práce, ve které je možnost něčeho dosáhnout; zodpovědnost v práci; možnost účastnit se 

důležitých rozhodování - v porovnání se středoškolsky vzdělanými ženami. V ostatních 

bodech, které jsou součástí aktivního přístupu k práci, se hypotéza nepotvrdila. 

 

 

Výsledek 3B: Pracovní hypotéza 3B se nepotvrdila v žádném bodě. Hodnota p větší je 

než 0,05. 
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VÝSLEDEK CENTRÁLNÍ HYPOTÉZY Č. 3 

 

Preference vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných žen ohledně pracovních 

podmínek a zodpovědnosti v práci se budou lišit. 

 

Preference žen s vysokoškolským vzděláním a žen se středoškolským vzděláním se 

lišily v následujících bodech:  

 

V74 - Příležitost uplatnit iniciativu 

V78 - Práce, ve které můžete něčeho dosáhnout  

V79 - Zodpovědná práce 

V84 - Práce, v níž se člověk může účastnit na důležitých rozhodnutích 

 

Tyto preference byly v průměru více uváděny vysokoškolsky vzdělanými ženami než 

středoškolsky vzdělanými ženami. 
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2.2.3 Výsledky 

 

Výsledky potvrzených či vyvrácených hypotéz shrnují následující dvě tabulky: 

 

Tabulka č. 9 Výsledky centrální hypotézy č. 1 a hypotézy č. 2  

Hypotéza Název Platnost 

 

 

Hypotéza č. 1 

 

 

 

 

 
Vysokoškolsky vzdělané ženy budou  

v průměru méně souhlasit s tvrzením, 

že být ženou v domácnosti naplňuje stejně  

jako práce za mzdu, než středoškolsky  

vzdělané ženy. 

 
 
 
POTVRZENA 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hypotéza č. 2 

 

 

Středoškolsky vzdělané ženy budou 

v průměru více toužit po domově a dětech ve 

srovnání se zaměstnáním než ženy 

s vysokoškolským diplomem 

 

 

NEPOTVRZENA 

 

Zdroj: data od společnosti EVS 2008; vlastní zpracování  
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Tabulka č. 10 Přehled výsledků pracovních hypotéz, dotazníkový výčet 

Zdroj: data od společnosti EVS 2008; vlastní zpracování  

 

VÝČET Z DOTAZNÍKOVÉ OTÁZKY 
 

VÝSLEDEK – rozdíl mezi ženami 
VŠ a SŠ 

Dobrý plat ROZDÍL NEBYL PROKÁZÁN 

   

Příjemní spolupracovníci ROZDÍL NEBYL PROKÁZÁN 

  

Nepracovat pod přílišným tlakem ROZDÍL NEBYL PROKÁZÁN 

   

Jistota, že nepřijdete o místo ROZDÍL NEBYL PROKÁZÁN 

   

Výhodná pracovní doba ROZDÍL NEBYL PROKÁZÁN 

   

Příležitost uplatnit iniciativu ROZDÍL POTVRZEN 

   

Společensky užitečná práce ROZDÍL NEBYL PROKÁZÁN 

   

Dlouhá dovolená ROZDÍL NEBYL PROKÁZÁN 

   

Možnost setkávat se s lidmi ROZDÍL NEBYL PROKÁZÁN 

   

Práce, ve které můžete něčeho dosáhnout ROZDÍL POTVRZEN 

  

Zodpovědná práce ROZDÍL POTVRZEN 

   

Zajímavá práce ROZDÍL NEBYL PROKÁZÁN 

   

Práce, v níž člověk využije své schopnosti ROZDÍL NEBYL PROKÁZÁN 

   

Naučit se novým dovednostem ROZDÍL NEBYL PROKÁZÁN 

   

Vstřícná vůči rodinnému životu ROZDÍL NEBYL PROKÁZÁN 

   

Práce, v níž se člověk může účastnit na 
důležitých rozhodnutích 

ROZDÍL POTVRZEN 
 

   

Práce, kde se s lidmi zachází spravedlivě ROZDÍL NEBYL PROKÁZÁN 
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ZÁVĚR 
 

 

Cílem bakalářské práce bylo prokázat rozdílné preference dvou skupin žen – rozdíly 

mezi skupinou žen s vysokoškolským vzděláním a skupinou žen s maximálně 

středoškolským stupněm dosaženého vzdělání. Rozdíly v jejich preferencích a přístupu 

k placené práci v České republice. Prostřednictvím sekundární analýzy dat jsem 

zpracovávala kvantitativní data od nadnárodní společnosti European Values Study, 

která jsou k dispozici přes webový portál Českého sociálně-vědního datového archivu 

Sociologického ústavu AV ČR (Nesstar), jehož nejnovější ucelená verze je z roku 2008. 

K ověřování stanovených hypotéz jsem používala především analýzu rozptylu s jedním 

faktorem (test ANOVA), která testuje průměry stanovených skupin s hladinou 

významnosti 5%. Dále jsem použila faktorovou analýzu a výsledky jsem graficky 

zobrazila pomocí histogramů. Z dotazníku European Values Study jsem vybrala pouze 

část otázek, které se týkají práce a přístupu k placené práci. Zpracovávala jsem 

preferenční výčet s otázkami, jež zasahují jak do pracovního života, tak i do života 

rodinného. 

Některé hypotézy byly potvrzeny a některé naopak vyvráceny. První hypotéza byla 

potvrzena. Vysokoškolsky vzdělané ženy v průměru méně souhlasí s tvrzením, že být 
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ženou v domácnosti naplňuje stejně jako práce za mzdu než středoškolsky vzdělané 

ženy. Lze se tedy domnívat, že zde platí teorie lidského kapitálu, která vybízí ženy k 

zúročení námahy vynaložené k získání vysokoškolského titulu. Dále, že platí popsaná 

preferenční teorie či teorie Maslowovy pyramidy potřeb. Naše společnost nahlíží 

k převážně ženské neplacené práci doma v rodině jako na práci méněcennou a přikládá 

placené práci v zaměstnání vyšší hodnotu. (Křížková, 2008) 

Druhá hypotéza však nebyla potvrzena. Nemohu potvrdit, že středoškolsky vzdělané 

ženy v průměru více touží po domově a dětech než ženy s vysokoškolským diplomem. 

Avšak ráda bych připomněla, že dotazníková otázka obsahuje i určité prvky sugesce, 

zkreslení či variantu nesprávného pochopení otázky. Na dotazníkovou otázku -

„Zaměstnání je dobrá věc, po čem však většina žen touží, je domov a děti.“- můžeme 

mít předpoklad, že ženy mohly odpovídat pouze na první či druhou polovinu otázky. 

Navíc tato otázku může u žen způsobit navození představy, že každá správná žena by 

měla toužit hlavně po domově a dětech.  

Třetí hypotéza byla rozdělena na dvě pracovní hypotézy, které posuzovaly aktivní či 

pasivní přístupy žen k jejich práci. Tato hypotéza byla potvrzena v následujících čtyřech 

bodech.  

- příležitost uplatnit iniciativu 

- práce, ve které je možnost něčeho dosáhnout 

- zodpovědnost v práci 

- možnost účastnit se důležitých rozhodování  

Pro vysokoškolsky vzdělané ženy jsou v průměru důležitější výše zmíněné čtyři 

preference než pro ženy se středoškolským vzděláním. V ostatních bodech nebyla 

hypotéza nepotvrzena.  

Závěrem bych ráda připomněla, že cílem nebylo prokázat, že ženy s vysokoškolským 

vzděláním v průměru spíše tíhnou ke kariérnímu životu a patří podle preferenční teorie 

především do kategorie work-centred women (kategorie žen zaměřených na 

zaměstnání). Mým cílem bylo zjistit, zda existují některé odlišné přístupy a preference 

žen k práci na základě jejich nejvyššího dosaženého vzdělání. Samozřejmě je nutností 

zdůraznit, že existuje i celá řada dalších faktorů, které nebyly do výzkumu zařazeny. 

V rámci dalšího výzkumu by bylo zajímavé sledovat, zda se zjištěné výsledky nenaruší 
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skrze další faktory, jako je například velikost místa bydliště či věk žen. Můj cíl byl 

zaostřen pouze na vzdělanostní úroveň respondentek. Snažila jsem se, aby hypotézy 

byly dostatečně teoreticky podloženy skrze uznávané teorie od různých autorů z řad 

odborné veřejnosti či uznávaných výzkumů a studií. Čerpala jsem také ze získaných 

znalostí nabytých během doby mého studia. Věřím, že cíl mé bakalářské práce byl 

splněn a zjištěné rozdíly mohou přispět do oblasti personalistiky či do oblasti řízení 

lidských zdrojů. 
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PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1. – Faktorová analýza 

 

 

Total Variance Explained  

Component InitialEigenvalues RotationSumsofSquaredLoadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 6,591 38,770 38,770 4,639 27,290 27,290 

2 1,241 7,303 46,073 3,193 18,782 46,073 

3 ,991 5,830 51,902    

4 ,918 5,398 57,300    

5 ,839 4,933 62,233    

6 ,703 4,135 66,369    

7 ,699 4,113 70,482    

8 ,663 3,899 74,381    

9 ,617 3,632 78,013    

10 ,567 3,336 81,349    

11 ,534 3,142 84,491    

12 ,500 2,943 87,433    

13 ,463 2,723 90,157    

14 ,455 2,677 92,834    

15 ,446 2,626 95,460    

16 ,406 2,391 97,851    

17 ,365 2,149 100,000    

ExtractionMethod: PrincipalComponentAnalysis. 
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Příloha č. 2 Jednotlivé ANOVY k ověření hypotézy č. 3 

Veškerá data od společnosti EVS 2008; vlastní zpracování 

 

V69 – Dobrý plat 

 
Faktor             

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl     

Ženy VŠ 75 89 1,186667 0,153874     

Ženy SŠ 680 779 1,145588 0,124576     

              
              

ANOVA             

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 0,113986 1 0,113986 0,894324 0,344612 3,853838 
Všechny 
výběry 95,97343 753 0,127455       
              

Celkem 96,08742 754         

 

 
 
 
V70 - Příjemní spolupracovníci 
 
Faktor 

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 

Ženy SŠ 680 890 1,308824 0,213766 

Ženy VŠ 75 94 1,253333 0,191712 

ANOVA       

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 0,207996 1 0,207996 0,982976 0,321784 3,853838 
Všechny 
výběry 159,3337 753 0,211599       

      

Celkem 159,5417 754         
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V71 – Napracovat pod přílišným tlakem 
 
Faktor 

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 

Ženy SŠ 680 1044 1,537555 0,248956 

Ženy VŠ 75 115 1,554054 0,250463 

ANOVA   

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 0,018164 1 0,018164 0,072918 0,787209 3,853871 
Všechny 
výběry 187,0761 751 0,249103   

  

Celkem 187,0943 752         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V72 - Jistota, že nepřijdete o místo 

Faktor 

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 

Ženy SŠ 680 927 1,365243 0,232182 

Ženy VŠ 75 106 1,432432 0,248797 

ANOVA 

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 0,301237 1 0,301237 1,288453 0,256695 3,853871 
Všechny 
výběry 175,5819 751 0,233797 

Celkem 175,8831 752         

 

 



79 
 

 

 

V73- Výhodná pracovní doba 

 

Faktor 

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 

Ženy SŠ 680 1029,086 1,515591 0,247177 

Ženy VŠ 75 114 1,540541 0,251759 

ANOVA 

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 0,041537 1 0,041537 0,167743 0,682242 3,853871 
Všechny 
výběry 185,9643 751 0,247622 

Celkem 186,0058 752         

 

 

 

 

V74 - Příležitost uplatnit iniciativu 

Faktor         

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Ženy SŠ 680 1110 1,634757 0,232182   

Ženy VŠ 75 108 1,459459 0,251759   

        
        

ANOVA         

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 2,050492 1 2,050492 8,759592 0,003177 3,853871 
Všechny 
výběry 175,7981 751 0,234085     

Celkem 177,8486 752         
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V75 -Společensky užitečná práce 

 

Faktor 

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Ženy SŠ 680 1070 1,575847 0,244608   

Ženy VŠ 75 108 1,459459 0,251759   

      
      

ANOVA       

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 0,903896 1 0,903896 3,684818 0,055289 3,853871 
Všechny 
výběry 184,2223 751 0,245303 

Celkem 185,1262 752         

 

 

 

 

V76 - Dlouhá dovolená 

 

Faktor 

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 

Ženy SŠ 680 1114 1,640648 0,230558 

Ženy VŠ 75 120 1,621622 0,23843 

ANOVA 

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 0,024156 1 0,024156 0,104424 0,746674 3,853871 
Všechny 
výběry 173,7235 751 0,231323 

Celkem 173,7477 752         
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V77 - Možnost setkávat se s lidmi 

 

Faktor 

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Ženy SŠ 680 1046 1,540501 0,248726   

Ženy VŠ 75 106 1,432432 0,248797   

        
        

ANOVA         

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 0,779297 1 0,779297 3,133069 0,077125 3,853871 
Všechny 
výběry 186,7984 751 0,248733     

Celkem 187,5777 752         

 

 

 

 

 

V78 - Práce, ve které můžete něčeho dosáhnout 

 

Faktor         

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Ženy SŠ 680 1046 1,538235 0,248904   

Ženy VŠ 75 102 1,36 0,233514   

        
        

ANOVA         

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 2,145906 1 2,145906 8,674125 0,003327 3,853838 
Všechny 
výběry 186,2859 753 0,247392     

        

Celkem 188,4318 754         
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V79 - Zodpovědná práce 

 

Faktor 

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Ženy SŠ 680 1104 1,623529 0,235086   

Ženy VŠ 75 107 1,426667 0,247928   

        
        

ANOVA         

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 2,617883 1 2,617883 11,07638 0,000917 3,853838 
Všechny 
výběry 177,9702 753 0,236348 

Celkem 180,5881 754         

 

 

 

 

 

V80 - Zajímavá práce 

 

Faktor 

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 

Ženy SŠ 680 913 1,342647 0,225572 

Ženy VŠ 75 93 1,24 0,184865 

ANOVA 

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 0,711732 1 0,711732 3,2122 0,073492 3,853838 
Všechny 
výběry 166,8432 753 0,221571 

Celkem 167,555 754         
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V81 - Práce, v níž člověk využije své schopnosti 

 

Faktor 

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 

Ženy SŠ 680 999 1,469118 0,249413 

Ženy VŠ 75 92 1,226667 0,177658 

ANOVA 

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 3,970737 1 3,970737 16,38354 
5,71E-

05 3,853838 
Všechny 
výběry 182,4981 753 0,242361 

Celkem 186,4689 754         

 

 

 

 

 

V82 - Naučit se novým dovednostem 

 

Faktor 

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Ženy SŠ 680 1058 1,555882 0,247241   

Ženy VŠ 75 109 1,453333 0,251171   

        
        

ANOVA         

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 0,710373 1 0,710373 2,868721 0,09073 3,853838 
Všechny 
výběry 186,4631 753 0,247627     

        

Celkem 187,1735 754         
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V83 - Vstřícná vůči rodinnému životu 

 

Faktor 

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 

Ženy SŠ 680 1034 1,520588 0,249944 

Ženy VŠ 75 119 1,586667 0,245766 

ANOVA 

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 0,294946 1 0,294946 1,181992 0,277299 3,853838 
Všechny 
výběry 187,8984 753 0,249533 

Celkem 188,1934 754         

 

 

 

 

 

 

V84 - Práce, v níž se člověk může účastnit na důležitých rozhodnutích 

 

Faktor 

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Ženy SŠ 680 1155 1,698529 0,210896   

Ženy VŠ 75 117 1,56 0,24973   

      
      

ANOVA       

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 1,296305 1 1,296305 6,037398 0,01423 3,853838 
Všechny 
výběry 161,6785 753 0,214713     

Celkem 162,9748 754         
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V85 - Práce, kde se s lidmi zachází spravedlivě 

 

Faktor 

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 

Ženy SŠ 680 915 1,345588 0,22649 

Ženy VŠ 75 104 1,386667 0,24036 

ANOVA 

Zdroj 
variability SS Rozdíl MS F 

Hodnota 
P F krit 

Mezi výběry 0,113986 1 0,113986 0,50026 0,479605 3,853838 
Všechny 
výběry 171,5734 753 0,227853 

Celkem 171,6874 754         

 

 

 

 
Příloha č. 3 Klasifikace žen do tří skupin podle preferenční teorei Catherina 

Hakim 
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Zdroj: Preference theory by Catherine Hakim25 

                                 
25 http://178.79.155.39/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/preference_theory1.pdf 

 


