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Anotace 

Společenské postavení ţen a muţů není rovnocenné, jejich ţivotní role, včetně těch rodinných 

a pracovních, jsou značně zatíţené zaţitými stereotypy. V současnosti jiţ neplatí, ţe se ţeny 

výhradně starají o děti a muţi jsou ţivitelé rodin, nicméně toto stereotypní uvaţování stále 

ovlivňuje trh práce a pracovní podmínky ţen a muţů. Rovné příleţitosti ţen a muţů ve 

školách jsou specifickým tématem, také kvůli tomu, ţe ve školství je muţů v pedagogických 

pozicích tak málo. Lze pozorovat diskriminaci a genderové stereotypy na českých základních 

a středních školách v personálních procesech? V úvodní části se práce zabývá genderovými 

teoriemi, teoretickým vymezením pojmů jako je gender, genderové stereotypy, genderová 

segregace pracovního trhu. Druhá část shrnuje problematické oblasti českého školství 

z pohledu rovných příleţitostí obecně, výsledky genderových auditů a doporučení z  

polostrukturovaných expertních rozhovorů.  Pozornost byla věnována personálním procesům, 

konkrétně náboru do pedagogického sboru, kariérnímu růstu vyučujících a systému jejích 

hodnocení a odměňování.  

Klíčová slova:  

Gender, Genderové stereotypy, Segregace pracovního trhu, Rovné příleţitosti muţů a ţen   

Abstract 

Social status of men and women is not equal, their life roles including those of family and 

work are greatly burdened by their routine gender stereotypes. There is already no longer true 

that women only care about children and men are the breadwinners, however this stereotyping 

is still affecting the labor market and working conditions for women and men. Equal 

opportunities for men and women in schools is a specific topic, also due to the fact that there 

are so little men in positions as teachers in the educational. Could it be observed a 

discrimination and gender stereotypes in Czech elementary and secondary schools in HR 

processes? In the first part this work deals with gender theories, theoretical definition of 

concepts such as gender, gender stereotypes, gender segregation in the labor market. The 

second part summarizes problematic areas of Czech educational system in general, the results 

from gender audits and recommendations semi-structured expert interviews.  Attention was 

paid to HR processes, namely to recruitment to pedagogic staff, career growth and evaluation 

system in relation to remuneration. 
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Úvod 

Koncept rovných příleţitostí ţen a muţů je reakcí na situaci, kdy společenské postavení muţů 

a ţen není rovnocenné. Ţivotní role, včetně rolí rodinných a pracovních, jsou stále ovlivněny 

stereotypy. Ţeny jsou primárně spojovány s pozicí matky a pečovatelky, tou, která vytváří 

rodinné zázemí. Proto se i ţeny koncentrují v povoláních, kde uspořádání pracovní doby a 

pracovní nároky lépe odpovídají potřebám matek vykonávat ještě další práci ve formě péče o 

děti. 

Genderovou segregací pracovního trhu můţeme označit i zastoupení ţen a muţů v některých 

povoláních či na některých pracovních pozicích. Jedná se o vertikální a horizontální segregaci 

pracovního trhu, jejichţ jedním z důsledků je následně i nerovné odměňování. Nerovnost 

muţů a ţen v odměňování je hluboce zakotvenou formou diskriminace.   

Jedním z oborů, ve kterém se silně projevuje genderová segregace, je školství. To paradoxně 

ukazuje, ţe ačkoliv se školství stalo doménou převáţně ţen, tak i zde existuje nejen segregace 

vertikální, ale také horizontální. Čím vyšší stupeň školství, tím více jsou zastoupení muţi: 

v mateřských školách je počet muţských vyučujících prakticky na úrovni 0,3 % (viz. kap. 

4.1), pokud se však jedná o vyučující na vysokých školách zastoupení muţů je jiţ 

vyrovnanější. Pokud budeme sledovat i tituly a akademickou hodnost, zjistíme, ţe nositelé 

nejvyšších akademických hodností jsou převáţně muţi. 

Rovné příleţitosti ţen a muţů na základních a středních školách, kterými se bude zabývat tato 

práce, je tématem velmi specifickým, jelikoţ obecně je ve školství málo muţů 

v pedagogických i nepedagogických profesích. Je těţké odhalovat nerovnosti  ve školství, 

protoţe se zde vyskytuje málo muţů, ale i proto, ţe jde o velmi feminizované povolání. 

Nicméně se o to v této práci pokusím. 

Otázkami rovných příleţitostí na školách je důleţité se zabývat, pokud chceme prosazovat 

rovnost ţen a muţů ve společnosti a současně podpořit demokratičnost českého školství. Tato 

tématika ale stále stojí mimo větší zájem zodpovědných institucí. 

Genderové audity jsou nástroj, který se čím dál více uplatňuje ve firemní sféře, a který má za 

cíl sledovat působení zaměstnavatele (resp. personálních procesů) na oblast rovných 

příleţitostí. Tyto audity se však dají vyuţít i pro oblast školství, kdy nabízejí pohled na 

agendu rovných příleţitostí z pohledu zaměstnanců a zaměstnankyň, jejich (sebe)realizace a 

rovných příleţitostí pro další uplatnění a rozvoj. Aplikace genderových auditů na školu jako 

zaměstnavatele tak přináší další náhled na otázku rovných příleţitostí ve školství. 
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Z tohoto důvodu jsem si téma také vybrala. Zaujala mne jeho specifičnost, působení 

nerovnosti a jejich vznik na nejrůznějších osách. Nerovné příleţitosti ve vzdělávacím systému 

jsou mou oblastí zájmu a v pracovní oblasti se této problematice věnuji. V současnosti pracuji 

v Gender Studies o.p.s., neziskové organizaci, která se dlouhodobě zabývá otázkami vztahů 

muţů a ţen a jejich postavení ve společnosti. 

Cílem této práce je popsat problematické oblasti českého základního a středního školství z 

perspektivy rovných příleţitostí a rovných příleţitostí ţen a muţů, zmapovat problematické 

oblasti prosazování rovných příleţitostí ve vnitřních personálních procesech auditovaných 

škol, konkrétně v oblasti náboru a přijímání do zaměstnání, kariérního růstu a hodnocení 

spolu s odměňováním. Dále následuje shrnutí z expertních rozhovorů s genderovými 

auditorkami. Tématem rozhovorů byla opatření s ohledem na rovné příleţitosti.  

Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. První kapitola této práce se věnuje 

vymezení základních pojmů a teorií, ze kterých práce vychází, gender, genderové stereotypy, 

pohlavně-genderový systém, rovné příleţitosti, segregace pracovního trhu, diskriminace na 

trhu práce. Část analytická prezentuje data dle výzkumných cílů, které jsou tři. Popisuje 

problematické oblasti školství s ohledem na rovné příleţitosti, shrnuje data z  genderových 

auditů a polostrukturovaných expertních rozhovorů. Výsledky výzkumů jsou dále rozděleny a 

prezentovány dle specifických tematických oblastí, tedy dle jednotlivých vnitřních 

personálních procesů, kterými se tato práce zabývá.  

1 Vymezení pojmů 

Koncept rovných příleţitostí ţen a muţů bývá často, ne však nutně, spojován s konceptem 

genderu. Zde předpokládaná nerovnost ţen a muţů bývá vnímána jako důsledek genderových 

stereotypů a patriarchálního uspořádání. Je proto klíčové zde v krátkosti vysvětlit význam 

pojmu gender, genderové stereotypy, rovné příleţitosti a diskriminace včetně diskriminace na 

trhu práce.  

1.1 Gender 

Ačkoliv existuje řada paradigmat, v nichţ koncept genderu hraje roli, zde postačí uvést to, co 

je jim společné: totiţ, ţe gender je společenský konstrukt, jakési „sociální pohlaví“. (Curran a 

Renzetti 2003: 20) píší: „lidské pohlaví jako biologická danost (bytí muţem či ţenou) tu 

slouţí jako základ, na němţ lidé konstruují společenskou kategorii zvanou gender 

(maskulinitu a femininitu).“ 

Maskulinita a femininita zahrnují širokou škálu charakteristik příslušejících tomu kterému 
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genderu: od vzhledu a oblékání, přes charakterové vlastnosti a emoční proţívání, aţ po 

schopnosti a dovednosti (tamtéţ).  

Do našeho správného genderu se od narození socializujeme, postupně jej více či méně 

naplňujeme, takţe ţeny a muţi nakonec mají jiné ţivotní zkušenosti, jiné vzdělání či pracovní 

dráhy. 

1.2 Genderové stereotypy 

Přístup k jedincům na základě jejich genderu často vyuţívá genderové stereotypy, tedy 

zjednodušující popisy ţen či muţů jakoţto homogenní skupiny. Genderové stereotypy jsou, 

jinak řečeno, předpokladem, ţe všichni ţeny či muţi sdílejí tutéţ vlastnost (např. všechny 

ţeny touţí pečovat o děti; všichni muţi rozumějí počítačům). Vlastnosti vnímané jako 

maskulinní či femininní jsou také často bipolární a vzájemně se vylučující – tedy, ţe danou 

vlastnost mají všichni muţi a ţádná ţena a naopak (tamtéţ). 

Od ţen se kromě zaměstnání očekává převzetí zodpovědnosti za péči o rodinu a domácnost, 

od muţů se čeká velký výkon a flexibilita a oddanost práci. Ţeny tak často mají ztíţené 

podmínky při přijímání do zaměstnání, kde jejich potencionální mateřství je vnímáno jako 

překáţka, mají horší vyhlídky na kariérní postup, vzdělání, či ohodnocení. Naopak muţi, kteří 

by chtěli odejít na mateřskou dovolenou, se setkávají s odmítavým postojem a s nevelkou 

vstřícnosti zaměstnavatelů vůči potřebě slaďování rodinného a pracovního ţivota. 

1.3 Pohlavně-genderový systém 

Tyto charakteristiky nejsou vnímány jen na úrovni interakce mezi jednotlivci, ale nabývají 

společenského významu, protoţe jsou zakotveny ve společenských institucích jako rodina, 

politický systém, hospodářství nebo právě vzdělávací systém. „Institucionalizované vzorce 

genderové diferenciace jsou souhrnně označovány jako pohlavně-genderový systém 

společnosti“ (Curran a Renzetti 2003: 21). Ty mohou nabývat různých podob. Je ale pro ně 

vţdy charakteristické, ţe jednak pracují se sociální konstrukcí genderu na základě 

biologického pohlaví a za druhé v nich existuje dělba práce na základě pohlaví, a ţe regulují 

projevy sexuality. Ve většině společností funguje patriarchální pohlavně-genderový systém, 

kdy mají muţi nad ţenami nadřazené postavení. Vlastnosti, činnosti a další charakteristiky 

spojované s maskulinitou jsou vnímány jako hodnotnější, nadřazenější (tamtéţ). 
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1.4 Rovné příležitosti žen a mužů 

Koncept rovných příleţitostí ţen a muţů
1
 je do jisté míry reakcí na nerovnosti nastavené 

v pohlavně- genderovém systému. Je to označení pro neexistenci genderově podmíněných 

překáţek pro uplatnění v různých oblastech, tedy situaci, kdy ţeny i muţi „mohou svobodně 

rozvíjet své schopnosti a stejným způsobem vyuţívat příleţitostí. 

Znamená stejnou viditelnost, stejné postavení a stejnou účast obou pohlaví ve všech sférách 

veřejného a soukromého ţivota“ (Trnková 2006: 2). Na trhu práce to znamená tedy především 

rovný přístup ke vzdělávání, zaměstnání, kariérnímu rozvoji a rozhodovacím pozicím 

(Eurofound 2011). 

Ukotvení rovných příležitostí v mezinárodních dokumentech a na úrovni národní 

Koncept rovných příleţitostí se do ČR dostává významně se vstupem do Evropské unie. 

Evropská direktiva 2006/54/EC vymezuje základní pojmy v souvislosti s rovností ţen a muţů 

a stanovuje ji jako jeden ze čtyř pilířů Evropské strategie zaměstnanosti (tamtéţ). Rovné 

příleţitosti ţen a s nimi související pojmy jako diskriminace či obtěţování k nám tedy 

přicházejí spojeny především právě s problematikou trhu práce. 

Další klíčové dokumenty, které do českého prostředí vnesly téma rovnosti ţen a muţů, jsou 

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace ţen (Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Women) z roku 1979, kterou ČSSR ratifikovala v roce 1982, 

a dále Pekingská akční platforma (dokument OSN) z roku 1995. 

Český právní řád dlouho neměl specifickou úpravu, která by se věnovala zajištění rovného 

zacházení, kromě ústavy a Listiny základních práv a svobod. V roce 2009 byl po dlouhé 

veřejné diskusi schválen tzv. Antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.), který zakládá právo 

na rovné zacházení a vymezuje základní pojmy jako diskriminace, ale také oblasti, kde k 

diskriminaci můţe docházet a důvody, na základě nichţ se diskriminace děje. Ustanovil a 

                                                 
1
 V literatuře o narovnání postavení ţen a muţů ve společnosti a v jeho praktickém naplňování se pouţívá řada příbuzných 

pojmů: rovné příleţitosti ţen a muţů, rovnost ţen a muţů, rovné šance, rovné zacházení… Koldinská (2010: 12) 

srozumitelně definuje vztah pojmů rovnost a rovné příleţitosti: „Lidé, kteří nejsou stejní a nemají stejné ţivotní 

podmínky, jsou si nicméně rovni a tuto jejich rovnost je moderní demokratický stát povinen zajistit. Zajištění takové 

rovnosti směřuje k zohlednění specifické situace a výchozí pozice kaţdého jedince. V tomto smyslu se v teorii rozvinul 

koncept materiální rovnosti. V jeho rámci lze zjednodušeně rozšířit aristotelovské „stejným stejně“ na „stejným stejně, 

odlišným odlišně“. Dosaţení materiální rovnosti je v podstatě cílem, ke kterému směřuje nejen kaţdá dobrá právní 

norma zaměřená na rovnost, ale i kaţdá dobrá sloţka sociální politiky zaměřená na totéţ. V rámci materiální rovnosti lze 

pak ještě v teorii nalézt rozlišování mezi rovností příleţitostí a rovností výsledků. Rovnost příleţitostí bude znamenat 

vytvoření takových podmínek, aby všichni ve svém úsilí měli stejnou výchozí pozici. Naopak rovnost ve výsledku bude 

předpokládat vytvoření takových podmínek, aby všichni dosáhli stejného výsledku, resp. vyţaduje pro danou skupinu 

celkové výsledky odpovídající zastoupení dané skupiny ve společnosti.“ Pojem rovné šance je pak ekvivalentem pojmu 

rovné příleţitosti; rovné zacházení je právnický pojem vyuţívaný ve smyslu opaku diskriminace.  

 Pro srozumitelnost budu v tomto textu pouţívat především pojem rovné příleţitosti ve smyslu zmíněném dále v hlavním 

textu. 
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vymezil také fungování veřejného ochránce práv (ombudsmana). 

1.5  Diskriminace 

Diskriminace je situace, kdy je porušen princip rovných příleţitostí, tedy kdyţ se „s určitým 

člověkem zachází jinak neţ s ostatními lidmi z důvodu jeho příslušnosti k určité sociální 

skupině nebo kategorii. (…) „Diskriminace ţen zahrnuje jakýkoliv rozdíl, vyloučení či 

omezení na základě příslušnosti k ţenskému pohlaví, čímţ je omezena moţnost ţen uplatnit 

práva na základě rovných podmínek s muţi“ (Spoustová 2006 (1): 7). Za diskriminaci z 

důvodu pohlaví je povaţováno i rozdílné zacházení kvůli těhotenství či mateřství a také 

pohlavní identifikace. Tady by mělo být něco o zakázaných oblastech diskriminace. 

Česká legislativa dělí diskriminaci na přímou (zhruba ve smyslu rozdílného zacházení s 

dvěma či více osobami ve srovnatelné situaci na základě diskriminačního důvodu) a nepřímou 

(osoba či skupina osob je znevýhodněna na základě dopadů zdánlivě neutrálního opatření), a 

dále pod diskriminaci řadí obtěţování, sexuální obtěţování a pronásledování. Za diskriminaci 

pak povaţuje i pokyn či navádění k takovému jednání.2  

1.5.1 Diskriminace na trhu práce 

V oblasti diskriminace na základě pohlaví na trhu práce se jedná především o rozdílné 

zacházení s cílem „znemoţnit nebo ohrozit stejné moţnosti zaměstnanců nebo stejné 

zacházení s nimi v pracovněprávních vztazích“ (Spoustová 2006 (1): 7).  

Ačkoliv zde mluvíme především o rovných příleţitostech ţen a muţů, případně diskriminaci 

na základě pohlaví, a při vědomí, ţe pohlaví – gender je jeden z hlavních principů 

hierarchizace ve společnosti, je třeba si uvědomovat, ţe tato perspektiva je velmi 

zjednodušující. Ţeny a muţi sice jako skupiny vykazují podobné znaky (je k nim na základě 

genderových stereotypů podobně přistupováno), ale nejedná se o homogenní skupiny. U 

jednotlivých ţen a muţů můţe docházet ke kombinacím aţ k posílení znevýhodnění nebo 

naopak privilegií na základě etnicity, věku, sociálního postavení, rodinného stavu, závazků 

péče apod. 

Co se týče trhu práce, je nutné zmínit hlavní projevy nerovnosti: mezi ně bezesporu patří 

segregace trhu práce, nerovné odměňování a sexuální obtěţování. Ţeny se také často setkávají 

s nerovným zacházením (diskriminací) na základě pohlaví (a rodičovství) při náboru a v 

                                                 
2 Protoţe tato práce není primárně zaměřena na téma diskriminace, omezuji se zde pouze na tento stručný výčet. 

Detailnější definice diskriminace viz Spoustová, Ivana 2006: Diskriminace a rovné příleţitosti ţen a muţů na trhu práce. 

In: Fialová, Eva, Spoustová, Ivana, a Havelková, Barbara: Diskriminace a právo. Praha: Gender Studies, 2006. 
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podobě práce za prekérních podmínek
3
. Tato práce se dále specificky věnuje (shrnuje data 

z výzkumu) oblasti náboru a odměňování. 

1.5.1.1 Genderová segregace trhu práce  

Genderová segregace trhu práce je označením pro genderovou dělbu práce v placeném 

zaměstnání (Evropská komise 2009). Obvykle se mluví o segregaci na dvou osách – vertikální 

a horizontální (např. Šmídová 2008). Vertikální označuje segregaci v rámci hierarchie 

pracovních pozic (např. ředitel banky a úřednice na přepáţce v bance), horizontální v rámci 

odvětví ekonomiky (např. kominík a uklízečka). 

Obsazování jednotlivých zaměstnání a pozic na trhu práce není genderově neutrální, a 

rozvrstvení ţen a muţů do oborů a pozic často probíhá na základě genderových stereotypů o 

schopnostech a volbách jednotlivců. Nicméně vysvětlení vzniku segregace jsou různá: od 

stereotypů a genderové socializace, přes vstupní bariéry a organizační praxe, aţ po rozdílnou 

roli příjmu ţeny a muţe (Evropská komise 2009).  Důsledkem této genderové segregace je 

pak podhodnocení ţenské práce, nerovné odměňování, rozdílné pracovní podmínky atd. 

Výsledkem kombinace podhodnocené ţenské práce a nastavení mzdových systémů je 

segregace na pozice a zaměstnání vyššími mzdami, vyšší přisuzovanou hodnotou a prestiţí 

tam, kde převládají muţi, a niţšími mzdami, niţší přisuzovanou hodnotou a prestiţí tam, kde 

převládají ţeny (Kříţková, Sloboda 2009: 35).  

1.5.1.1.1 Horizontální genderová segregace 

Horizontální genderová segregace
4
 bývá často spojována s genderovou socializací a 

významně také s působením vzdělávacího systému, který „posiluje typičnost zvolených 

ţenských a muţských vzdělávacích drah a činí obtíţnějším uvaţování o volbách 

nestandardních, včetně genderově neobvyklých oborů“ (Smetáčková a Vlková 2005: 207). 

Genderová segregace trhu práce je povaţována za faktor významně přispívající ke 

genderovému platovému rozdílu (viz dále): „typy zaměstnání a odvětví s většinovým podílem 

zaměstnaných ţen obvykle poskytují niţší mzdy (jak muţům, tak ţenám) oproti typicky 

„muţským“ zaměstnáním a odvětvím. Stejně tak u pracovních pozic: ţeny méně často 

dosahují odpovědnějších a lépe placených manaţerských pozic. Přetrvávající vysoká 

                                                 
3     Jedná se o termín, který upozorňuje na skutečnost, ţe některé typy flexibility (např. částečné úvazky), stejně tak jako typy 

dohod o práci konaných mimo pracovní poměr, či smlouvy na dobu určitou, jsou do velké míry nevýhodné pro 

zaměstnance, typicky ţeny: přinášejí méně ochrany, menší jistotu práce, jejího trvání, a jsou často typické tím, ţe 

dochází k niţším (aţ nulovým) odvodům na sociální pojištění, čímţ je pocit určité jistoty v období po ukončení dané 

práce ještě podryt.  
4 Horizontální segregace bývá obvykle poměřována Duncanovým indexem segregace, který označuje „procento celkové 

pracovní síly, které by bylo nutné přesunout (změnit zaměstnání), aby byly podíly obou pohlaví v uvaţovaných skupinách 

zaměstnaných stejné. Index segregace tedy nabývá hodnot mezi 100 (úplná segregace) a 0 (úplná integrace)“ (Jurajda a 

Münich 2006: 16). 
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koncentrace ţen ve skupinách pracujících s niţšími mzdami, tzv. segregace zaměstnání podle 

pohlaví, je proto jednou z podstatných příčin existence mzdových rozdílů mezi muţi a 

ţenami“ (Jurajda a Münich 2006: 15). 

Čermáková uvádí, ţe „z historického hlediska se ukazuje, ţe pokud se zcela zpřístupní určité 

povolání ţenám, můţe to vyvolávat dojem, ţe se nejedná o těţkou či důleţitou práci, nebo ţe 

není vyţadována velká kvalifikace. Důsledkem je pak sniţování odměn, klesá prestiţ daného 

povolání i sociální prestiţ muţů, kteří by tuto práci vykonávali“. (Čermáková, OSF 1999: 54) 

Získat muţe na tuto pracovní pozici, se pak jeví jako obtíţný úkol. 

Trh práce je jen jednou z oblastí, kde se nadřazené postavení muţů projevuje nejvýrazněji a 

kde se také intenzivně dotýká plného uplatnění ţen. Situaci na trhu práce je však nutné vnímat 

i v kontextu socializace, vzdělávání prostřednictvím školského systému a rolí muţů a ţen v 

rodině  (např. Curran a Renzetti 2003). Jak bylo výše naznačeno, ţenami a muţi se dle 

genderových teorií stáváme, do těchto rolí se socializujeme. Proto je nutné vnímat aktuální 

situaci na trhu práce ze širšího hlediska, které se zaměří i na vzdělávání a vzdělávací systém, 

který můţe genderové stereotypy buď replikovat, či naopak proti nim systematicky pracovat.  

Volba studijního oboru a stereotypy ohledně vhodných prací pro ţeny či muţe však nejsou 

jediným zdrojem horizontální segregace. Ţeny a muţi si volí povolání na základě moţností, 

nebo spíše strukturálních omezení, které ve společnosti mají. Pracovní uplatnění ţen je 

významně ovlivněno jejich rolí matky a pečovatelky, ať uţ reálnou či předpokládanou. Ţeny, 

které pečují o malé děti, mají na trhu práce velmi obtíţné postavení a míra nezaměstnanosti je 

u nich mnohonásobně vyšší neţ u muţů - otců (např. Kolářová 2014). Důvodem je často 

nemoţnost skloubit zaměstnání a péči o dítě. Ţeny se proto koncentrují v povoláních, kde 

uspořádání pracovní doby a pracovní nároky lépe odpovídají potřebám matek vykonávat ještě 

další práci ve formě péče o děti. 

Curran a Renzetti (2003) také poukazují na to, ţe pro ţeny s malými dětmi, zejména ţeny – 

samoţivitelky, by bylo výhodné dostávat se do povolání, kde převaţují muţi a kde jsou lepší 

platové podmínky a další výhody. Jde tu však o dostupnost takových zaměstnání, kam spadá i 

to, zda se potenciální uchazečka o práci domnívá, ţe má rovnou šanci uspět a ţe bude na 

daném místě vítána. „Pokud se v daném zaměstnání vyskytuje jen malý nebo nulový počet 

ţen, je pravděpodobné, ţe ţeny budou dané zaměstnání vnímat jako jim uzavřené a jen velice 

zřídka se do něj budou snaţit proniknout. Chybějí-li ţeny v určitém zaměstnání nebo oboru, 

říká to ostatním ţenám jasně: Je nepravděpodobné, ţe se vám zde podaří uspět“ (Curran a 

Renzetti 2003: 300). Horizontální genderová segregace má tedy tendenci sama sebe 
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reprodukovat. 

1.5.1.1.2 Vertikální  genderová segregace (kariérní růst) 

Vertikální genderová segregace, tedy kariérní postup ţen do vyšších pozic, bývá vnímána v 

souvislosti s konceptem skleněného stropu, coţ je označení pro systém „neviditelných 

strukturálních překáţek, jejichţ existenci si ţena nebo kdokoliv jiný začne uvědomovat a 

proţívat, aţ při přímé snaze překročit určitou hranici na vyšší příčku kariéry“ (Sokačová 2006 

(2): 15). Jedná se o překáţky nejrůznějšího typu. Sokačová uvádí společenské překáţky 

(přístup ke vzdělání a zaměstnání, genderová struktura společnosti a genderové stereotypy) či 

bariéry odlišnosti (při náboru do vyšších pozic si muţi vybírají sobě podobné – opět muţe), 

ale i fakt, ţe ţeny-matky jsou vnímány jako méně perspektivní a výkonné zaměstnankyně neţ 

jejich muţští kolegové, protoţe kromě práce mají ještě povinnosti v rodině (tamtéţ). 

V souvislosti s kariérním postupem ţen a muţů byl popsán ještě jeden jev, který je v podstatě 

opakem skleněného stropu a nazývá se skleněný výtah. Znamená to, ţe se „muţi v oborech 

pro ně netypických, setkávají často s neviditelnými a často ne tak jemnými tlaky na postup ve 

své profesi“ (Curran a Renzetti, 2003: 282). Muţi se vlastně „vyvezou“ do vedoucích pozic 

ve feminizovaných oborech rychleji, neţ jejich ţenské kolegyně. Curran a Renzetti uvádějí, ţe 

důvodem můţe být jak podpora a koučování ze strany nadřízených, tak i předsudky a pochyby 

o maskulinitě muţů v typicky ţenských povoláních. Tito muţi jsou tedy přesouváni na pozice 

s větší prestiţí a autoritou – tedy maskulinnější. 

1.5.1.2 Diskriminace při náboru do zaměstnání 

Oblast zaměstnání je jednou z oblastí, která je chráněna antidiskriminační legislativou. 

Odborná literatura, ale i zprávy z neziskových organizací, které se zabývají postavením ţen, 

přesto upozorňují na nerovné podmínky při náboru do zaměstnání. 

Curran a Renzetti (2003) uvádějí tzv. statistickou diskriminaci. To je označení pro situaci, kdy 

se při náboru zaměstnavatelé rozhodují podle vlastností, které předpokládají u určité skupiny 

lidí. Tak se například u pozice, která vyţaduje náročnější zaškolení, rozhodnou pro mladého 

muţe spíše, neţ pro mladou ţenu, protoţe u ní předpokládají, ţe brzo otěhotní a odejde z 

práce na rodičovskou dovolenou, aniţ by však o plánech na rodičovství těchto dvou kandidátů 

měli bliţší informace. 

Podle Spoustové (2006 (2)) je právě oblast přístupu k zaměstnání nejčastějším místem 

výskytu diskriminačního jednání (nejen z hlediska pohlaví). Autorka uvádí pracovní inzeráty, 

které pro danou pozici ţádají vlastnosti, které však s výkonem povolání nesouvisejí – jako 

třeba konkrétní pohlaví či věk. Dalším místem v procesu náboru je pak samotný pracovní 
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pohovor, kde (v případě ţenských uchazeček) zaměstnavatelé někdy mají tendenci klást 

otázky na rodinný stav (počet a věk dětí, těhotenství). 

Obě tyto situace jsou však z hlediska zákoníku práce nepřípustné, protoţe podle něj se 

zaměstnavatel smí před vznikem pracovního poměru dotazovat pouze na údaje, které 

bezprostředně souvisejí s právě s uzavřením smlouvy. 
5
 

1.5.1.3 Nerovné odměňování (genderový platový rozdíl) 

Genderový platový rozdíl (mnohdy uváděný jako Gender Pay Gap) je „relativní rozdíl 

průměru či mediánu mzdy muţů a ţen, vztaţený k mediánu či průměru mzdy muţů“ (Gender 

Studies 2012: 2). Počítá se tedy za celou ekonomiku daného státu či států a je ovlivněn jak 

segregací horizontální, tak vertikální a dále i třeba i faktem, ţe v některých zemích je 

zaměstnanost ţen velmi nízká. Tento ukazatel zahrnuje i „čistou“ platovou diskriminaci ţen, 

tj. rozdílné odměňování ţen a muţů za stejnou práci či práci stejné hodnoty. 

Evropská unie jako celek má asi 16% rozdíl v platech ţen a muţů, v České republice je to 

22 %.  Tak vysoké číslo je dáno právě poměrně vysokou genderovou segregací trhu práce v 

ČR (Evropská komise 2009), při pohledu na platy ţen a muţů ve srovnatelných pozicích však 

zůstává asi 11-12% rozdíl ve prospěch muţů (Jurajda a Münich 2006). 

V souvislosti s genderovým platovým rozdílem a genderovou segregací trhu práce se objevují 

teorie, které dokonce říkají, ţe čím více ţen v daném sektoru či povolání je, tím niţší platy v 

něm jsou (např. Curran a Renzetti (2003) citují výzkum Lewise a Nice z roku 1994). 

  

                                                 
5
 Antidiskriminační zákon, č. 198/2009 Sb 
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2 Cíle práce a výzkumné otázky 

Tato práce má tři cíle. Prvním je deskripce problematických oblastí českého školství 

v kontextu rovných příleţitostí obecně. Cílem deskripce je systematický popis určitého jevu. 

Pokud chceme rozumět určitému jevu, je nutné co nepřesněji popsat vlastnosti a 

charakteristiky jevu (Veselý 2007 :27). Druhým cílem je explorace problematických oblastí na 

základních a středních školách. Babbie exploraci definuje jako „odhalení některých hlavních 

dimenzí tématu a případně plánování dalšího, strukturovanějšího výzkumu“ (Babbie 2003 in 

Veselý). Exploraci chybí jasné závěry, ale problematice rovných příleţitostí na školách není 

ve výzkumech zatím věnován velký prostor, proto tento cíl povaţuji za legitimní. Explorace je 

nezbytná, „pokud je velmi málo známo o dané oblasti, která se má analyzovat, anebo o 

kontextu, ve kterém má výzkum probíhat“ (Blaikie 2000: 73 in Veselý). Posledním cílem je 

navrţení řešení či opatření.(Veselý 2007: 32)    

1. Cílem je popsat problematické oblasti českého školství z perspektivy rovných 

příležitostí žen a mužů  

VO 1.1: Jaké jsou problematické oblasti českého školství z perspektivy rovných 

příleţitostí ţen a muţů?  

2. Cílem je zmapovat problematické oblasti prosazování rovných příležitostí ve 

vnitřních procesech auditovaných škol. 

VO 2.1 : Jaké jsou silné stránky auditovaných škol při náboru nových zaměstnanců a 

zaměstnankyň z pohledu rovných příleţitostí ţen a muţů? 

VO 2.2 : Jaké jsou slabé stránky auditovaných škol při náboru nových zaměstnanců a 

zaměstnankyň z pohledu rovných příleţitostí ţen a muţů? 

VO 2.3 : Jaké jsou silné stránky u kariérových a rozvojových plánů z pohledu rovných 

příleţitostí ţen a muţů na auditovaných školách? 

VO 2.4 : Jaké jsou slabé stránky u kariérových a rozvojových plánů z pohledu rovných 

příleţitostí ţen a muţů na auditovaných školách? 

VO 2.5: Jaké jsou silné stránky v systému hodnocení a odměňování z pohledu rovných 

příleţitostí ţen a muţů na auditovaných školách? 

VO 2.6: Jaké jsou slabé stránky v systému hodnocení a odměňování z pohledu 

rovných příleţitostí  ţen a muţů na auditovaných školách? 

3. Cílem je navrhnout vhodná opatření pro rovné příležitosti ve vnitřních procesech na 

školách.  

VO 3.1 : Jaká opatření lze doporučit auditovaným školám? 
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3 Metodologie 

Tato práce se věnuje problematickým oblastem v prosazování rovných příleţitostí na českých 

základních a středních školách, se zaměřením na personální procesy
6
 na jednotlivých školách. 

Odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky byly hledány prostřednictvím různých metod. První 

výzkumná otázka se zaměřuje na problematické oblasti českého školství z perspektivy 

rovných příleţitostí ţen a muţů obecně. Pro zodpovězení výzkumné otázky vyplývající z 

prvního cíle (tj. popsat problematické oblasti českého školství z perspektivy rovných 

příleţitostí ţen a muţů), jsem jako metodu, pouţila studium literatury. 

Pro zodpovězení dalších výzkumných otázek, které vycházejí z druhého cíle (tj. zmapovat 

problematické oblasti prosazování rovných příleţitostí ve vnitřních procesech škol), jsem 

vycházela z dat, která jsem měla k dispozici. Primární data byla sebrána v rámci zakázky 

Gender Studies o.p.s. na genderové audity škol (podrobněji kap. 3.1) pro projekt „Gender je 

všude kolem nás”. Zakázku zadala Česká asociace vzdělávacích institucí. Výběr škol zajistil 

zadavatel zakázky, zakázka byla cílena na Středočeský kraj. Tato data mám k dispozici díky 

tomu, ţe jsem zaměstnankyní Gender Studies o.p.s., která zakázku zpracovávala. Jako členka 

realizačního týmu jsem se podílela na tvorbě dotazníku pro dotazníkové šetření. Oblast 

zkoumání auditů byla velmi široká. Pro potřeby této práce jsem se rozhodla vybrat data pouze 

ze tří oblastí. Pro sekundární analýzu jsem tedy pouţila pouze data, která cílí na oblast 

přijímání nových zaměstnanců a zaměstnankyň, na oblast odměňování a hodnocení a na 

oblast kariérního růstu a rozvojových plánů. Oblast náboru jsem si vybrala - protoţe se mi 

jevila s ohledem na rovné příleţitosti jako nejdůleţitější - oblast, která má významný vliv na 

moţnou diverzifikaci pracovních týmů. Oblast kariérních a rozvojových plánů a oblast 

hodnocení a oceňování jsem si vybrala, protoţe je ve školství obecně horší moţnost 

kariérního růstu, hierarchický postup téměř neexistuje a je obtíţné zaměstnance a 

zaměstnankyně motivovat a oceňovat. Zajímalo mě, jakým způsobem jednotlivé školy tento 

problém řeší a zda jsou moţnosti rozvoje a ocenění odlišné pro muţe a ţeny.  

Sběr primárních dat probíhal formou kvantitativního dotazování formou dotazníku (viz kap. 

3.1.1.), dále formou kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů s managementem škol (viz 

kap. 3.1.2.) a formou focus groups s pedagogy a pedagoţkami (viz kap. 3.1.3.). Jedná se o 

výzkumnou strategii, kdy je pouţita kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu, šlo 

tedy o smíšený výzkum. (Hendl, 2005: 60). Hendl spatřuje výhodu smíšeného výzkumu v 

                                                 
6
 Personální procesy zahrnují vícero činností, jsou vlastně komplexním řešením komunikace se zaměstnanci v personálních 

otázkách.  
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doplňování kvalitativních a kvantitativních výzkumů.  

Třetím výzkumným cílem je navrhnout vhodná opatření pro rovné příleţitosti ve vnitřních 

procesech na školách. Jako nejvhodnější metoda se mi jevila metoda polostrukturovaných 

rozhovorů s expertkami (viz kap. 3.2). Oproti jiným druhům rozhovorů nás nezajímá osobnost 

respondenta, ale jeho schopnost působit jako odborník na danou problematiku.(Bogner 2009) 

Jedná se o expertky, které zpracovávaly genderové audity v rámci výše uvedené zakázky a 

dlouhodobě se zabývají tématem genderu a rovných příleţitostí na školách. Počet rozhovorů 

je dva. Spolupracovala jsem s Mgr. Ladou Wichterlovou a Mgr. Klárou Cozlovou. Expertky 

poskytly informace o tom, jaká vhodná opatření pro rovné příleţitosti ve vnitřních procesech 

na školách se dají doporučit. 

Na analýzu problematických oblastí ve vnitřních procesech škol navazuje shrnutí 

s doporučeními. 

3.1 Genderové audity 

Genderový audit vychází z tzv. sociálních auditů (Moser, 2005), které umoţňují organizacím 

vyhodnocovat míru naplňování hodnot a cílů, které si vytkly, sestavovat akční plány za 

účelem zvyšování své výkonnosti, porozumět dopadům vlastní činnosti a plnit závazky vůči 

vybraným cílovým skupinám. Genderový audit je typem sociálního auditu, tedy průzkumem 

organizace, který se zaměřuje na „měkké“ stránky fungování auditované organizace, na její 

etické fungování, dopad na společnosti či místní komunitu apod. (Aperio 2008: 10) 

„Genderový audit firmy je jedním z praktických nástrojů prosazování genderové rovnosti. 

Jeho cílem je zhodnotit z tohoto hlediska praktiky, opatření a programy, které se v konkrétní 

firmě uplatňují, a identifikovat silná a slabá místa ve firemní kultuře a personální politice. 

Výsledky genderového auditu pak slouţí jako podklad pro následné návrhy změn ve 

fungování a kultuře dané firmy“ (Metodiky genderového auditu firem, 2008: 8). Metodika 

genderového auditu zahrnuje obvykle několik různých metod vyuţívaných ve společenských 

vědách, kvantitativních i kvalitativních. Vyuţívá se dotazníkové šetření, analýza dokumentů 

organizace, osobní hloubkové rozhovory, skupinové diskuse, někdy také pozorování 

(Machovcová, 2009, Aperio 2008). Různé metodologie umoţňují flexibilní nastavení celého 

procesu a tím pádem i variabilní naloţení s výsledky, které budou vyuţity tak, aby napomohly 

co nejvyšší uţitečnosti pro danou organizaci. V českém prostředí pilotně genderové audity 

realizovalo občanské sdruţení Aperio ve spolupráci s dalšími partnery sdruţenými v koalici 

proEquality. V roce 2007 Gender Studies vyvinulo obdobnou metodiku auditu, který nazvalo 

Audit Rovné příleţitosti. Ve své podstatě se však také jedná o genderový audit. Realizace 
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genderového auditu a komunikace jeho výsledků tak můţe slouţit jako zajímavá platforma 

pro spolupráci zaměstnavatelů a dalších lokálních institucí. Audit jako nástroj sebeevaluace 

společnosti můţe přinést inspirativní výsledky, které lze zakomponovat do dalších 

rozvojových strategií. 

3.1.1 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření cílené na zaměstnance a zaměstnankyně škol proběhlo emailovou formou 

na 10 základních školách v období 20. 6. 2013 aţ 22. 10. 2013. Celkový počet 

respondentů/respondentek byl 263. 

Sběr dat do dotazníkového šetření proběhl elektronicky pomocí online dotazníků (CAWI). 

Dotazník  obsahoval 42 uzavřených otázek. Účelem dotazníků bylo shromáţdění potřebných 

informací pro audit rovných příleţitostí. V dotazníku byly otázky související s rovnými 

příleţitostmi v oblasti náboru, rozvoje a vzdělávání, komunikace na pracovišti, odměňování. 

Otázky byly dále zaměřeny i na případy diskriminace a šikany. 

Propagaci dotazníků a sběr dat zajistilo Gender Studies o.p.s ve spolupráci s firmou Sociores. 

Ta následně zpracovala technické zprávy o sběru dat na jednotlivých základních školách a 

dodala Gender Studies data v programu SPSS za jednotlivé školy.  Z dotazníkového šetření se 

mého tématu týkalo 9 otázek. Pro své potřeby jsem pouţila odpovědi, které byly kódovány v 

SPSS a následně třídila dle cílových oblastí. Vybrala jsem data, která se týkala vnitřních 

personálních procesů škol. Tedy náboru nových zaměstnanců a zaměstnankyň, kariérního 

rozvoje a systému hodnocení a odměňování.  

3.1.2 Osobní polostrukturované rozhovory 

Vzhledem k časovým moţnostem pracovníků/pracovnic ve vedení pracovnic ve vedení 

jednotlivých škol, ale i s ohledem na mocenské konotace, byly pro moţnost zapojit se do 

auditu  upřednostněny polostrukturované rozhovory před focus groups. Proběhlo tedy 41 

rozhovorů s pedagogy/pedagoţkami, zástupci/zástupkyněmi ředitele/ředitelky, 

řediteli/ředitelkami v délce přibliţně 1 - 1,5 hodiny.  Metodou analýzy byla kvalitativní 

tematická analýza. Braun a Clarke (2006, s. 79) ji označují za „metodu identifikace, analýzy a 

odkazování ke vzorům (tématům) v datech“. Rozhovory byly následně přepsány. Pro potřeby 

této práce pouţiji přepisy rozhovorů. Témata šla paralelně s obsahem otázek v dotazníku, 

scénář byl upravován na základě výsledků z dotazníkového šetření. (viz. příloha č. 1 Scénář 

individuálních rozhovorů) 
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3.1.3 Skupinová diskuse (fokusní skupina) 

Focus group (často překládaná jako ohnisková skupina) je jedna z nejprogresivnějších 

kvalitativních metod pro získávání dat (Miovský, 2006). Bylo zorganizováno celkově 20 

fokusních skupin, jichţ se celkově účastnilo 120 osob.  

Sběr dat u focus groups  byl veden polostrukturovanou formou, kdy byla připravena struktura 

diskuze (viz. příloha č.2 Scénář focus group), témata šla paralelně s obsahem otázek 

v dotazníku a navazovala na odpovědi z dotazníkového šetření. Byl zde ponechán prostor pro 

moţnou reakci tazatelky reagovat na podněty účastníků.  Metodou analýzy byla kvalitativní 

tematická analýza (Hájek, 2014: 57). 

3.2 Polostrukturované rozhovory s expertkami 

Ze zjištěných dat z auditů jsem sestavila otázky pro polostrukturovaný rozhovor.  Tento typ 

rozhovoru jsem povaţovala za nejvhodnější pro můj cíl. Miovský (2006) uvádí, ţe při 

polostrukturovaném rozhovoru jsou vytvářeny okruhy otázek, které poté budou s respondenty 

probírány. Výzkumník není však vázán pevnou strukturou. Tato metoda dává prostor pro 

rozmluvení se a zároveň se dotazovaný drţí tématu. Mezi hlavní výhody rozhovoru patří 

získání hlubších a širších informací. Podle Reichla „polostrukturovaný“ rozhovor je 

specifický tím, ţe jsou připraveny témata/otázky, které budou jeho předmětem, aniţ by bylo 

předem striktně stanoveno jejich pořadí“(Reichel, 2009, s. 111). 

Rozhovory jsem provedla s osobami, které osobně znám, jsou genderovými expertkami a 

účastnily se genderových auditů na školách. Při tvorbě otázek jsem vycházela z literatury a z 

poznatků z genderových auditů. Otázky tvořily celkově tři okruhy zjištění. Tyto okruhy 

zrcadlí témata vnitřních pracovních procesů škol: 1) nábor nových zaměstnanců a 

zaměstnankyň a zastoupení ţen a muţů v organizaci, 2) kariérové a rozvojové plány a 

moţnosti kariérního růstu pro muţe a ţeny, 3) systém hodnocení a systém odměňování s 

ohledem na rovné odměňování (viz. příloha č.3 Scénář expertních rozhovorů) 

3.3 Limity práce 

Sekundární analýza dat znamená analýzu dat pro jiný výzkumný záměr. V mém případě byla 

data sbírána pro účely zakázky genderových auditů, která byla zadána Gender Studies o.p.s. 

Na vytvoření původního datového souboru jsem se jako analytička ani výzkumnice 

nepodílela. Výhodou této metody je pro mne mnoţství dat, které mám díky tomu k dispozici a 

také mi tím odpadla organizační a časová náročnost spojená se sběrem dat.  Nevýhodou je 

nemoţnost ovlivnit sběr dat, nemoţnost výběru vhodných otázek a témat, nemoţnost ovlivnit 
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velikost a způsob výběru vzorku respondentů a respondentek.  

Tato práce se zabývá pouze třemi oblastmi z genderových auditů. Oblastí, které zkoumal tento 

audit, je původně sedm a navazuje na ně druhá část auditu, která se zaměřuje na slaďování 

osobního a rodinného ţivota a ta má dalších šest oblastí. V celku je audit tedy velmi časově 

náročný, coţ se ukázalo téţ jako omezující faktor při výběru škol. Mnohé školy, které byly 

osloveny, se z tohoto důvodu zdráhaly audit absolvovat. Zapojení jednotlivých škol do 

projektu bylo také v kompetenci nikoliv Gender Studies o.p.s. jako realizátora auditů, ale 

CAVI, jakoţto zadavatele. V tomto smyslu nebylo moţné ovlivnit reprezentativnost vzorku. 

Zároveň to také klade otázku na motivaci jednotlivých zapojených škol – i v tom smyslu, jak 

jim byla realizace genderového auditu představena a jaké výhody jim byly prezentovány.  
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4 Problematické oblasti českého školství z perspektivy rovných 

příležitostí žen a mužů 

4.1 Postavení žen a mužů ve školství jako specifické oblasti trhu práce 

Školství je v ČR oborem, kde v zaměstnanecké roli převaţují ţeny (ČSÚ 2013). Jak ukazuje 

Václavíková Helšusová (2006), školství během poslední stovky let prošlo procesem 

feminizace – původně šlo o povolání výlučně muţské, protoţe ţenám nebylo dovoleno k 

němu získat potřebnou kvalifikaci. Od počátku 20. století však ţeny začaly do školství 

vstupovat a dnes na niţších stupních školství jednoznačně převaţují.  Na základních školách 

tvoří ţeny kolem 80 % pedagogického sboru (na prvním stupni jsou ţeny zastoupeny z 95 %, 

na druhém stupni zastoupení klesá na 75 %), na středních školách okolo 60 % (i zde se 

zastoupení liší v souvislosti s druhem školy). Celkově se ve školství poměry liší i s ohledem 

na pozici v rámci školské hierarchie. Ve vedení škol je zastoupení ţen podstatně niţší, neţ 

mezi vyučujícími.  

Niţší stupně vzdělávání jsou spojeny spíše s představou výchovy, coţ je vnímáno jako 

femininní kvalita, kdeţto vyšší stupně s předáváním odborných znalostí, coţ je spojeno s 

vyšší prestiţí a finančním ohodnocením, a taková místa jsou spíše obsazována muţi: 

„V případě školství se mimo jiné pracuje s rozdílným akcentem na výchovu a vzdělávání 

v případě jednotlivých vzdělávacích stupňů, přičemţ výchova je silněji spojena s přirozenými 

vlohami daných osob, zatímco vzdělání je spojeno se záměrně rozvíjenou a hlubší expertízou, 

a tudíţ následně i s větší prestiţí“ (MŠMT 2013: 29). Podíl ţen, ač ve školství velmi vysoký, 

se ve vyšších stupních vzdělávacího systému sniţuje: zatímco v mateřských školách ţeny 

představují 99,7 % všech vyučujících, na vysokých školách je to uţ jen 35,3 %, přičemţ na 

pozici „vysokoškolský profesor“ jsou ţeny zastoupeny ještě méně – jen v 12 % (MŠMT 

2013). 

Muţi postupně přechází z oblasti školství do jiných profesí, které přináší modernizace 

společnosti a které jsou intelektově náročné alespoň tak jako učitelství, ale umoţňují větší 

participaci na mocenském rozhodování ve společnosti. Omezené moţnosti pracovního 

vzestupu u učitelské profese jsou pro muţe shledávány jako nedostačující. Učitelské povolání 

je zároveň ve srovnání s řadou jiných profesí dlouhodobě spojeno s niţší mzdou. Muţi, kteří 

jsou i v moderní společnosti v rámci genderové konstrukce vnímáni jako „ţivitelé rodiny“, 

hledají zaměstnání, která by je a jejich rodiny lépe uţivila. Uvolňují tak ve školství místo 

ţenám“ (Václavíková Helšusová 2006: 21). 
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Pro ţeny je naopak učitelství povolání, kde mohou poměrně dobře sladit zaměstnání s péčí o 

vlastní rodinu a domácnost. Od dětství vědí, ţe učitelství je práce „vhodná pro ţeny“, protoţe 

v něm samy zaţily jinou ţenu – svou paní učitelku.  

4.2 Kariérní růst ve školství 

Učitelství představuje pro ţeny zaměstnání, v němţ mohou dosáhnout jistou prestiţ, aniţ by 

jednaly mimo rámec genderových očekávání a vzorců. Kariérní růst ţen (zde spíše profesní, 

neţ hierarchický, protoţe organizační struktura je poměrně plochá) tu není zatíţen tolika 

překáţkami jako v jiných odvětvích, především v těch tradičně muţských (Václavíková 

Helšusová 2006: 21). 

Ačkoliv je tedy školství významně obsazeno ţenami a je pro jejich pracovní uplatnění 

poměrně příznivým prostředím, stále v něm nacházíme vertikální i horizontální genderovou 

segregaci, a to jak z hlediska stupně školství, tak i v rámci jedné organizace. 

Opakující se genderové vzorce nalezneme ale i v rámci jednotlivých škol. Jednak jde o jistou 

oborovou segregaci – muţi častěji vyučují určité předměty (jako zeměpis či tělesnou 

výchovu), ţeny zase jiné. Vertikální segregace a s ní spojené jevy skleněný strop a skleněný 

výtah se zase objevují při obsazováním ředitelských a zástupcovských pozic na školách. 

„Dochází tak k paradoxním situacím, kdy z dominantně ţenského pedagogického sboru, v 

němţ je třeba i jen jeden muţ, je právě on vybrán do vedení školy. Objevuje se zde klasické 

stereotypní hodnocení, kdy je muţ vnímán jako manaţer, jako ten, kdo umí rozhodovat a 

určovat druhým práci. Samy ţeny-učitelky se někdy zříkají moţnosti vést školu s 

odůvodněním, ţe by je nikdo neposlouchal, ţe i tak mají dost práce atd.“ (Václavíková 

Helšusová 2006: 22).  

Podle MŠMT (2013) jsou na pozicích ve vedení (ředitel/ka, zástupce/-kyně) v regionálních 

školách ţeny zastoupeny asi v jedné třetině případů, coţ je při srovnání s počtem celkového 

počtu ţen na učitelských pozicích (78 %) dokladem nerovných podmínek ţen a muţů pro 

vstup do vyšších pozic. Jak dovozuje Václavíková Helšusová, ţeny se tedy při profesním 

růstu mohou pohybovat spíše jen horizontálně, např. při změně školy či aprobace, muţi mají 

větší šance na vertikální růst. 

Genderová analýza českého školství (Otevřená společnost 2006) uvádí výsledky výzkumu 

názorů ţen a muţů na nevyrovnané zastoupení ţen a muţů ve vedení škol (výzkum prováděl 

Sociologický ústav Akademie věd ČR). Přesto, ţe se jedná o data z roku 1998, mohou být 

zajímavým vhledem do odlišnosti ţenských a muţských interpretací skleněného stropu. 
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„Nejčastěji uváděnou příčinou toho, ţe ţeny-vysokoškolačky nedosahují stejných pozic jako 

muţi-vysokoškoláci, je zátěţ ţen spojená s péčí o domácnost, včetně těhotenství a péče o 

malé děti. Častý názor muţů se týkal rovněţ nestability ţenské pracovní síly a povahy ţen, 

která není dostatečně orientovaná na práci. Ţeny se naopak častěji domnívají, ţe příčina 

spočívá v dominanci muţů a celkově niţší společenské nakloněnosti vůči ţenám. Z výzkumu 

vyplývá, ţe ţeny vidí příčiny ve společenských souvislostech, zatímco muţi v dispozicích ţen 

(Data&Fakta 1999). Toto zjištění svědčí o existenci silných genderových stereotypů a o 

genderově zatíţené reflexi sociální reality – muţi hodnotí postavení ţen jinak neţ ţeny 

samotné. Důsledkem toho, ţe muţi zastávají dominantní postavení v rámci pracovní sféry, je 

pak to, ţe tato oblast společenského ţivota není otevřená řešení otázky rovného postavení 

ţen“ (Otevřená společnost 2006: 5). 

4.3 Genderový platový rozdíl ve školách 

V českém školství také nalezneme genderový platový rozdíl – podle dat z roku 2011 jej autoři 

a autorky strategického dokumentu MŠMT (2013) vypočítali na 22 % - tedy, ţe plat ţen 

pracujících ve školství (ne však jen na učitelských pozicích) tvoří 78 % platu zde pracujících 

muţů. Ačkoliv se jedná o platový rozdíl poněkud niţší neţ v jiných odvětvích či v české 

ekonomice jako celku, je to číslo zaráţející, neboť ve školství existují platové tarify, které 

oproti platům v byznysu nabízejí poměrně malý prostor pro vyjednávání a individuální 

rozdíly zaměstnaných. Ve školství je výše platů dána tarifově dle platových tříd stávající 

Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných sluţbách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Rozdíl vzniká díky příplatkům, 

které jsou v návaznosti na osobní ohodnocení a odměňování. Lze to vysvětlit genderově 

stereotypním uvaţováním o příleţitostech, které nabízejí učitelům a učitelkám. (MŠMT 2013: 

32). Plat v regionálním školství (rok 2012) tvořil platový tarif ze 72,4 % u ţen a ze 70,9 % u 

muţů, příplatky 6,2 % u ţen a 8,1 % u muţů, odměny ze 4, 4 % u ţen a 4,5 % u muţů a 

náhrady platu z 16, 8 % u obou skupin. Učitelky základních škol pobíraly asi o 10 % niţší 

osobní příplatky neţ učitelé, u odměn byl tento rozdíl 6 %. Odměny z celkového platu tvořily 

na základních školách u učitelek 5–6 % (1,1–1,5 tis. Kč) a u učitelů 6–7 % (1,2–1,6 tis. Kč). 

Jak vyplývá ze Zprávy, je průměrný plat ředitelek o 14 % niţší neţ plat ředitelů (tamtéţ). 
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5 Výsledky genderových auditů na základních a středních školách 

V této kapitole shrnuji výsledky genderových auditů. Kapitola je strukturována dle cílových 

otázek do třech oblastí, do oblasti náboru nových zaměstnanců a zaměstnankyň (kap. 5.1), 

oblasti tvorby kariérových a rozvojových plánů (kap. 5.2) a oblasti systému hodnocení a 

odměňování (kap. 5.3). Na konci kaţdé kapitoly je stručný přehled dobrých praxí a silných a 

slabých stránek, které byly pozorovány na auditovaných školách. 

5.1 Nábor nových zaměstnanců a zaměstnankyň 

V této podkapitole se budu věnovat následujícím tématům: inzerci (5.1.1), výběrová řízení 

(5.1.2) a genderová diverzita týmu (5.1.3). 

5.1.1 Inzerce 

Široká inzerce je zásadním předpokladem pro získání dostatku relevantních uchazečů a uchazeček 

o danou pozici. Proto má být vţdy prvním krokem při náborech a je zásadním předpokladem pro 

dodrţení principu rovných příleţitostí.   

Ne všechny školy měly k dispozici inzerát, buď formu inzerce nepouţívají, nebo jej neposkytly. U 

inzerátů, které byly poskytnuty, lze jako dobrou praxi jedné ze škol povaţovat jasně specifikované 

poţadavky a náplň práce (… přesně definuji náplň práce a poţadavky, přesně a korektně, aby 

věděli, do čeho jdou, i co od nich budu poţadovat…) 

U další ze škol znění inzerátu pouţíval jazykové tvary muţské i ţenské. „hledáme vhodného 

kandidáta na pozici Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách - učitel/ka 

tělesné výchovy a informatik/čka“ Z inzerátu vyplývá, ţe pozice je vhodná jak pro ţeny, tak pro 

muţe. Tento inzerát, který je jazykově vyváţený, cíleně oslovuje jak ţeny, tak muţe.  

U dvou škol, které poskytly inzerát k nahlédnutí, bylo znění inzerátu pouze v ţenském rodě. Ve 

chvíli, kdy inzerát oslovuje pouze ţeny, je získat muţe na tuto pracovní pozici velmi obtíţné. U 

jedné školy bylo naopak pouţito pouze muţské jazykové označení pozic. Prostřednictvím 

pouţívání muţských tvarů dochází k tzv. „jazykovému zneviditelňování“  méně zastoupeného 

pohlaví, v tomto případě ţen (Valdrová, Čapková, Knotková, Paclíková, 2010). To není zcela 

vhodné, vzhledem ke snaze o nediskriminaci a získání méně zastoupeného pohlaví k doplnění 

pedagogického sboru. Uţití generického maskulina, či pouze muţského jazykového tvaru, by 

mohlo být povaţováno za diskriminační. Kaţdopádně však z hlediska rovných příleţitostí 

není korektní (Zákon o zaměstnanosti, č. 435/2004 Sb., Antidiskriminační zákon, č. 198/2009 

Sb.).  

U jedné ze škol je pouze inzerát v tisku. 
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Další škola inzerovala na webu školy, na úřadu práce a v tisku. 

Dvě školy inzerovaly pouze na úřadech práce a výběr rozšířily na základě zaslaných ţivotopisů.  

U jedné školy inzerují přes Úřad práce, lokální tisk, inzertní časopis, prostřednictvím něhoţ si 

lidé. 

"Dávám inzeráty, poptávám se ředitelek, ale inzerátem začínám vţdycky, aby to bylo spravedlivé."  

U ostatních škol je praxí vybírat z kandidátů a kandidátek, které jsou na doporučení z okolí, 

nebo stávajících vyučujících. Na jedné ze škol probíhá neformálně bez inzerce a vybírá se 

z kandidátů a kandidátek, na které dostanou doporučení od stávajících zaměstnanců a 

zaměstnankyň a dále z ţivotopisů, které jsou jim zaslány.  

„Dostala jsem se tam zajímavě, jsem chodila soukromě na angličtinu k naší paní zástupkyně, a 

kdyţ měli chlapečka v první třídě, tak bylo doporučeno, aby měl asistenta – potřebovali někoho na 

krátký úvazek, a potřebovali někoho z místa, aby nebyl na dojíţdění tak si vzpomněla na mě, jestli 

bych nechtěla učit.“  

Takový přístup můţe být ovlivněn stereotypy doporučujících osob. U jedné ze škol byli 

kandidáti a kandidátky oslovováni neformálně, o volném místu se dozvěděli od známých. 

Školního webu vyuţívají tři školy. U jedné z nich je tvořena databáze osob, které samy o 

místo ţádají.  

5.1.2 Výběrová řízení 

Školy nemají klasické personální oddělení. Nábory a přijímání nových zaměstnanců a 

zaměstnankyň je v kompetencích práce ředitelů a ředitelek, případně jsou k výběrovým řízením 

přizvání zástupci a zástupkyně škol. U několika škol bylo uváděno, ţe se dá na „první dojem“. 

Spoléhání na první dojem či pocit, v sobě také latentně nese poměrně velký diskriminační 

potenciál. Formalizovaná výběrová řízení, kde jsou stanovená jasná a objektivní kritéria jsou 

předpokladem k dodrţování rovných příleţitostí.  

Zformalizování výběrových řízení můţe napomoci k předcházení působení případných stereotypů 

na rozhodování o přijetí či nepřijetí. 

U jedné ze škol se respondentka zmínila, ţe byla dotázána, zda plánuje v nejbliţší době otěhotnět. 

Jedná se o diskriminaci na základě pohlaví z důvodu rodičovství. Zákon o zaměstnanosti tuto 

praktiku zakazuje. Obecně jsou výběrová řízení na auditovaných školách vedena snahou nalézt 

pracovníka či pracovnici bez ohledu na pohlaví. To dokládá i výstup z dotazníkového šetření. Kde 

si 80 % respondentů a respondentek myslí, ţe nejsou zvýhodňovány ani muţi, ani ţeny, 3 % si 

myslí, ţe jsou zvýhodňováni muţi a 17 % neví.  
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Obrázek 1 Zdroj: i-Dotazník.cz: Genderový audit Gender Studies o.p.s. 

Také z výpovědí respondentek a respondentů se jeví, ţe jde o to, vybrat kvalitního vyučujícího či 

vyučující s dostatečnou praxí, odborností, jazykovou vybaveností a kvalifikací, ne o genderovou 

příslušnost. 

Při výběru je důleţitá kvalifikace, praxe a ochota pracovat nad rámec platu a povinností. 

"Kdyţ jsem měla před třemi lety inspekci, tak mi vytýkali, ţe mám spoustu lidí, kteří nemají 

dodělané vzdělání, takţe si to hlídám.... praxe a z toho pramenící autorita, jak s těmi dětmi jednat, 

aby to bylo oboustranně obohacující.. ochota pracovat přesčas, i kdyţ tam není povinnost, ale aby 

ta ochota byla".  

U jedné ze škol je důleţitá kvalifikace a odbornost, dále dodrţení zákonných opatření, 

pedagogická stránka, délka praxe, jazykové vybavení a osobnostní charakteristiky. 

Jak bylo uváděno, nejdůleţitějšími a rozhodujícími faktory jsou znalosti, ochota a zájem o práci.  

„Kdyţ má vzdělání a ještě dá něco navíc, tak je to úplně úţasný… Na prvním místě jsou ty děcka.“ 

U další ze škol důleţitá zejména kvalifikace a schopnost zapadnout do kolektivu a kritéria jako 

vztah k práci a jestli jej bude práce uspokojovat. 

Tato zjištění jsou z hlediska rovných příleţitostí spíše pozitivní.  

5.1.3 Genderová diverzita týmu 

Tuto podkapitolu přidávám, protoţe téma genderové diverzity týmu souvisí s tématem 

feminizace školství a snahou auditovaných škol tento fenomén mírnit. Ač některé školy 

ANO, zvýhodňováni 
jsou muži [PROCENTO] 

NE,  nejsou 
zvýhodňovány ani 

muži, ani ženy 
[PROCENTO] 

ANO, zvýhodňovány 
jsou ženy [PROCENTO] 

NEVÍM 17% 

Otázka: Myslíte si, že při přijímání nových zaměstnanců 
a zaměstnankyň má jedno pohlaví přednost před 
druhým?  
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projevovaly přání mít ve svém pedagogickém sboru více muţů, na většině z nich k tomuto cíli 

nebyly přizpůsobeny náborové procesy (inzerce, příjímací pohovory atd.). 

Pouze na jedné ze škol lze mluvit o specifickém přístupu, aby byli ve sboru zaměstnaní na 

pozicích vyučujících také muţi. 

„…kritéria (náboru, pozn. auditorky) jsou nastavený bezpohlavně, ale kdyţ tam ten muţ tomu 

vyhovuje, jsem docela ráda, ţe to osvěţí kolektiv, není to, ţe bych upřednostňovala…, je to 

jako kdyby člověk měl čísílko, kdyţ jsou všechna ta kritéria v pořádku, vyjde většinou jeden 

člověk..."  

Ráda bych se zmínila o tématu rozmanitosti pracovních týmů a snaze jednotlivých týmů o 

doplnění muţů do pedagogických sborů. Vedení školy i učitelský sbor si uvědomují důleţitost 

většího počtu muţů v pedagogickém sboru. 

„... pro děti to je dobrý, kdyţ chlapy potkávají, těch ţen je kolem nich moc.“ 

„…pak máme dva chlapy a oni do toho sboru vnesou takový jiný náboj.“ 

"Ten třetí muţ, kterého máme od září, je asistent pedagoga, s takovým pěkným přístupem k 

mládeţi, děti si ho chválí, ten muţskej faktor je tam asi znát,... 

„Určitě. Dnes uţ věřím na smíšenej kolektiv, fakt jo. Ono je to potřeba. Kdyţ tam budu mít jen 35 

letý ţenský, tak to nejde.“ 

Důraz na čistě ţenský kolektiv je omezující.  

„Do určité míry by to byla výhoda, protoţe ten model toho muţe pro ty děti, by to byla výhoda. A 

pro ty kluky by to bylo potřeba, na tu pracovku. V tý praktický škole by ten chlap byl ještě 

důleţitější 

neţ v tý specce, a tam by se hodil. Opravdu jo.“ 

„…pro tu kázeň, my jsme měli ty dva, kdy si je strašně oblíbili, kdyţ se před ně postavěj, tak je to 

pro ně větší… vnímaj toho chlapa jinak. Je jinej – a pak ten chlap je přínosem pro ty děti.“ 

Nicméně kromě výše zmíněného přístupu se specifickým zaměřením na podporu diverzity 

kolektivu, v ţádné z ostatních 9 auditovaných škol nebylo téma afirmativních akcí ve prospěch 

zvýšení diverzity ukotveno. 

Co se týče ukotvení v interních dokumentech, jedna ze škol aktivně pracuje s tématem rizik, která 

jsou daná homogenními týmy, v plánu rozvoje školy na školní roky 2011/2012 – 2019/2020 toto 

téma zmiňují. Dále má jedna ze škol v Plánu práce konkrétní bod, který přímo zmiňuje „snahu o 

doplnění méně zastoupeného pohlaví - muţů do pracovního kolektivu. Dále se s tímto bodem 

na této škole bohuţel nepracuje a není zohledněn v inzerci ani ve výběrovém řízení. Další 

afirmativní akce také nebyly potvrzeny. 

Personální statistiky auditovaných škol kopírují tendence zastoupení muţů na školách obecně. 
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V České republice učilo v pedagogických sborech na základních školách na konci 

devadesátých let zhruba 15 % muţů. V roce 2006 klesl počet učitelů muţů pod hranici 5 % a 

tato úroveň setrvává do současné doby.
7
 Na základních školách v zemích EU působí průměrně 

15 % muţů v pedagogických profesích.
8
 Průměrné zastoupení muţů na základních školách 

v pedagogických týmech (6 škol), které vstoupily do výzkumu, je 5,4 %. Obecně je na 

středních školách průměrné zastoupení muţů v pedagogickém sboru 40 %.
9
 Výzkumu se 

účastnily 4 střední školy. Zastoupení muţů v pedagogickém týmu bylo  26,4 %. 

Dobré praxe/Silné stránky 

- jasně specifikované požadavky a náplň práce v inzerátech  

- široká inzerce (tisk, úřad práce, doporučení, inzerce na webu školy, inzertní média) 

- užívání mužských i ženských tvarů v inzerátu, oslovuje ženy i muže na danou 

pozici    (učitel/ka tělesné výchovy a informatik/čka). 

- aktivní zájem o větší zastoupení mužů v týmu při výběrovém řízení 

- ukotvení snahy po doplnění méně zastoupeného pohlaví v Plánu práce školy 

- aktivní práce s tématem rizik, které je dané homogenními pedagogickými týmy a 

ukotvení v Plánu rozvoje školy 

Slabé stránky 

- Nesystematické používání mužských a ženských tvarů ve znění inzerátů (generické 

maskulinum můţe vést k určitému „zneviditilnění ţenské práce, naopak ţenské tvary v případě inzerce nemusí jasně 

vyjadřovat opravdový zájem, ţe na pozici je vítán i muţ)  

- Chybějící formulace aktivní politiky zaměřené na rovné zastoupení mužů a žen, 

neukotvenost v interních dokumentech 

- Omezené šíření inzerce, vybírání z kandidátů a kandidátek na doporučení, 

neformální doporučen (Takovýto přístup můţe být ovlivněn stereotypy doporučujících osob). 

- Spoléhání se na „první dojem“ při výběrových řízení (tento přístup nese poměrně velký 

diskriminační potenciál, formalizace výběrových řízení jsou předpokladem k dodrţování rovných příleţitostí) 

- Diskriminační otázky při výběrovém řízení  (U jedné ze škol se respondentka zmínila, ţe byla 

dotázána, zda plánuje otěhotněn v nejbliţší době. Toto je o diskriminaci na základě pohlaví a z důvodu rodičovství. 

Zákon o zaměstnanosti tuto praktiku zakazuje) 

5.2 Tvorba kariérových a rozvojových plánů 

V této podkapitole se budu věnovat následujícím tématům: kariérní růst (kap. 5.2.1), 

nástupnictví  (kap. 5.2.2), rozvojové plány a osobní růst (kap. 5.2.3), podpora rozvojových 

plánů a osobního růstu  (kap. 5.2.4), rovné příleţitosti k rozvojovým plánům a osobnímu růstu 

                                                 
7 UNESCO Institute for Statistics, Percentage of Female Teachers - primary and secondary (%), 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3344&IF_Language=eng. 
8 The Gender Bias of the Teaching Profession, http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/feature4%20http://download.ei-

ie.org/Docs/WebDepot/feature4 - 100413 - teachers - final EN.pdf%20100413%20-%20teachers%20-%20final%20EN.pdf.   
9 Stav genderové rovnosti a návrh střednědobého strategického plánu v oblasti genderové rovnosti v resortu Ministerstva 

školství, mládeţe a tělovýchovy. Dostupné z: www.msmt.cz/file/31791/download, str. 8.  

 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3344&IF_Language=eng
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3344&IF_Language=eng
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/feature4%20-%20100413%20-%20teachers%20-%20final%20EN.pdf
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/feature4%20-%20100413%20-%20teachers%20-%20final%20EN.pdf
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/feature4%20-%20100413%20-%20teachers%20-%20final%20EN.pdf
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/feature4%20-%20100413%20-%20teachers%20-%20final%20EN.pdf
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/feature4%20-%20100413%20-%20teachers%20-%20final%20EN.pdf
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/feature4%20-%20100413%20-%20teachers%20-%20final%20EN.pdf
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/feature4%20-%20100413%20-%20teachers%20-%20final%20EN.pdf
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/feature4%20-%20100413%20-%20teachers%20-%20final%20EN.pdf
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/feature4%20-%20100413%20-%20teachers%20-%20final%20EN.pdf
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/feature4%20-%20100413%20-%20teachers%20-%20final%20EN.pdf
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/feature4%20-%20100413%20-%20teachers%20-%20final%20EN.pdf
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(kap. 5.2.5). 

5.2.1 Kariérní růst 

Oblast kariérního růstu je s ohledem na plochou strukturu škol ve školství poměrně 

problematická. 
10

 Z rozhovorů současně vyplývá, ţe kariéra je vnímána více ve smyslu „dělat, 

co mě baví“ a nikoliv jako hierarchický postup a kariérní růst je spíše vnímán v souvislosti 

s prohlubováním specializace a osobním růstem. 

„Já to vůbec neřeším. Já bych byla strašně ráda, kdybych byla spokojená. Kdyţ učím, tak učím. 

Myslím, ţe my do toho jdeme s tím, já chci mít prostor, abych si mohla pořádat to, co mě baví, 

pořádat soutěţe, výlety… jestli je kariéra dělat zástupce – to pak uţ není učení.“ 

„Kariéra? To není moc důleţitý. To tady vůbec neřešíme. To nikdo nemá. Kariérní růst si u nás 

představujeme spíš rozšířením tý odbornosti.“ „Je pravda, ţe se lidé specializují. Tam si myslím, 

ţe se profilujeme. Myslím, ţe ţádná z nás by nechtěla dělat ani paní ředitelku a já nechci ani do 

širšího vedení.“   

5.2.2 Nástupnictví 

Pokud existuje moţnost kariérního růstu (na většině škol se lze  posunout pouze na místo v uţším 

a širším vedení školy) v zaměstnanecké hierarchii, systém nástupnictví je spíše na školách 

neformální bez systematického řízeného rozvoje a příprav. „A uţ 3 roky jsem si vytipovávala 

učitelky, které půjdou dělat výchovné poradenství… nástupnictví se připravuje předem, protoţe 

někdo to musí dělat… fakt si tipujete, zda je odolná…“ 

Téma karierového růstu je na ostatních školách málo akcentováno, nástupnictví je vedeno 

spíše neformálně a moc nefunguje rozvoj a systematická příprava s ohledem na plánování 

budoucnosti.  Ţeny ve školství mohou často budovat kariéru, aniţ by narušily genderové 

vzorce.
11

 

Klade se důraz na růst kompetencí a odbornosti neţ na postup na kariérním ţebříčku: „My 

máme dlouhodobě stabilní vedení školy, tak nemáme ani důvod ani potřebu o tom přemýšlet.“ 

Pouze na jedné škole existuje systematická příprava a to kolegy na vedoucí místo, coţ je 

v pedagogickém kolektivu vnímáno jako snahu kolegy doplnit si manaţerské vzdělání a jako 

nerovný přístup to nevnímají.  „Není to proto, ţe je to chlap, to v ţádným případě. Je to, ţe má 

zájem a ţe chce.“ 

                                                 
10 Cviková, J. a J. Filadelfiová (2008): Rodový pohľad na školstvo. Aspekty kĺúčových rizík. Dunajská 

Streda: ASPEKT. Str. 99. 

 
11 Smetáčková, I. Ed. (2006): Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitele a učitelky. Praha: Otevřená 

společnost. Str. 21.   
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Objevuje se zde hodnocení, kdy je muţ vnímán jako manaţer, tedy ten, kdo umí rozhodovat a 

určovat práci ostatním.  

Ač je finančně nadstandardně ohodnoceno, za kariérní růst není povaţováno třídnictví ani 

vedení předmětových komisí. Naopak je to vnímáno jako nutnost a velká zátěţ a snahou je, 

alespoň někdy si od těchto činností odpočinout. 

„Zas za trest… někdo v tý komisi být musí…. Ať s tím souhlasíme, nesouhlasíme – je to dle 

oborů, protoţe ten člověk to dělá…. Ne pro nějaké postupy, není to nijak odměňovaný.“ 

„…někteří jsou bez třídnictví. Myslím, ţe se nestřídáme – těm, kteří se osvědčili, se dává 

znova a znova. Ráda bych si odpočinula, je to i přirozené – i z hlediska duševní hygieny, ţe by 

si odpočinul, je to velká zodpovědnost.“ 

.„… a třídní učitelé opravdu lituju, je tady stres…. Co se klade na ty třídní učitele, je fakt 

šílený.“ 

5.2.3 Rozvojové plány a osobní růst  

Jak jsem jiţ uvedla dříve, ve školství je kariérní růst v rámci hierarchie omezený. Proto je 

důleţité aktivně pracovat s tématem růstu kompetencí. Ve školství je obecně málo benefitů, 

vzdělání můţe být jedním z nich. Tuto oblast je dobré co nejvíce vytěţit, a co nejlépe ji 

zprostředkovat vyučujícím, aby ji vnímali jako ulehčení své práce, benefit, moţnost vlastního 

rozvoje. Z dotazníkového šetření vyplývá, ţe na většině škol nějakým způsobem funguje 

nabídka dalšího vzdělávání. 92 % respondentů a respondentek odpovědělo, ţe zaměstnavatel 

nabízí další vzdělávání. 7 % respondentů a respondentek  odpovědělo, ţe vzdělávání nenabízí. 

Odpověď „ne“ souvisí s finančními moţnostmi škol. 

Školy většinou mívají vytvořenou koncepci rozvoje a plán dalšího vzdělávání, ale vzdělávají 

pouze formálně, aby proběhlo.  Na dvou školách koncepce chybí.  Jako dobrou praxi bych 

uvedla dvě školy, kde je koncepce dalšího vzdělávání promyšlenou strategií, které se vedení 

specificky věnuje. Vyučující se daří prostřednictvím vzdělávání motivovat, koncepce je jasná 

a transparentní a podařilo se propojit s hodnocením a odměňováním. Další praxe většinou 

bohuţel ukazují, ţe osobní rozvoj je vnímán jako něco nad rámec pracovní doby a prolíná se 

s nedostatečným oceněním úsilí práce na sobě. 
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Obrázek 2 Zdroj: i-Dotazník.cz: Genderový audit Gender Studies o.p.s. 

5.2.4 Podpora rozvojových plánů a osobního růstu 

Podpora dalšího vzdělávání se škola od školy různí. Také se různí systematičnost podpory.  

Na většině škol se nesledují ţádné statistiky podpory, ani s ohledem na gender. Nelze tedy 

sledovat, zda dochází k nějakému systematickému znevýhodňování. Jako jedinou dobrou 

praxi lze uvést jednu školu, kde se sleduje vzdělávání jak vedení, tak vyučujících.  

U školy 1 rozpočet školy počítá s částkou vypočítanou vzhledem k počtu ţáků, ale bývá 

nedostatečná na vzdělávání, které je poptáváno pro všechny. Jedním z řešení bylo hromadné 

školení na škole.. „Kolegyně měla jet na školení a byl širší zájem – tak pan ředitel pozval 

školitele rovnou u nás. Kdyţ jsou prostě peníze, tak se pan ředitel snaţí.“  

U školy 2 převaţuje ve vedení názor, ţe vzdělávání je v osobním zájmu zaměstnanců a 

zaměstnankyň,  kvůli udrţení si práce. Podporou má být moţnost sníţeného úvazku. Osobní 

rozvoj je něco nad rámec pracovní smlouvy. Na této škole  není jednotné poskytování 

pracovního volna na vzdělávání.  

„Škoda, ţe ten stát to nepodporuje v dalším vzdělávání, musím si všechno platit, teď jsem 

dostala příspěvek… ale jinak musím i ve svým volnu…..“ 

„Dáme návrh a čekáme, jestli bude schválen, nebo ne. Já si vybírám ty, který jsou zdarma….“ 

U školy 3 je za ně suplováno, podmínkou jsou kurzy zdarma. Tyto kurzy nebývají zajímavé. 

"Aby to pro nás byly zajímavé workshopy, tak se to spíš týká základních škol, neţli středních, 

nebo odborných, aby člověk tam mohl čerpat něco skutečně pro praxi, tak toho je prostě 

minimum." 

NE 7% 

ANO 92% 

NEODPOVĚDĚL/A 1% 

Otázka: Nabízí váš zaměstnavatel další vzdělávání? 
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"Jakékoli placené vzdělávání je mimořádné." 

"Tak si to člověk rozmyslí – nebude zabírat místo někomu jinýmu – a nebude bourat tady 

rozvrh, protoţe ty školení tady nejsou po pracovní době, ale v rámci výuky. Tu práci tady za 

člověka nikdo neudělá..." 

U školy 4 je podpora individuální, na dohodě. 

„My jsme měli víkendy, mám studijní den v týdnu, a kdyţ to srovnám s holkama, co jsou z 

jiných škol, tak si fakt musím poctivě přiznat, ţe tady je paní ředitelka velice vstřícná – 

nešlape po mně… a bez problémů. Jsou dost benevolentní…. My jsme na zkoušky taky jezdily 

v pohodě. A taky navzájem si vyjdeme vstříc, kdyţ někdo potřebuje.“ 

U školy 5 si hradily další vzdělávání samy účastnice. 

„Ale lidi vědí, ţe kdyţ si vyberou, tak si to platí sami, a byla doba, kdy půlku jsme jim 

propláceli. A teďto děláme tak, ţe kdyţ ušetříme nějakou korunu, tak formou odměny – píše se 

to, kdo celej rok kde byl a pak se přidá…“ 

U školy 6 je vzdělání podpořeno moţností získat vzdělávací certifikát a za učitele a učitelky, 

které jsou na školení, je suplováno a jsou uvolněni z výuky. 

"...motivovat je certifikáty, které mají platnost, kdyby šli učit do jiné školy nebo se chtěli stát 

ředitelem školy, my jsme je do toho dříve museli hodně nutit, teď nabídnu moţnosti a chci, aby 

e-mailem potvrdili zájem.". 

Výběr je limitován finanční dostupností. 

U školy 7 funguje přenos vzdělávání – kdo se vzdělává, následně školí kolegy a kolegyně, coţ 

znamená efektivní vyuţití vzdělávacích moţností i finanční úsporu. Dále sdílejí výukové 

materiály na intranetu. Na této škole je vzdělávání promyšlenou strategií a vedení se jí 

specificky věnuje. 

U školy 8 je velmi nejasně definovaná podpora.  

„To si studuje kaţdej ve svý reţii, to je jeho osobní vlastnictví.“ 

U školy 9 a 10 není podpora specifikovaná, neexistuje systém vzdělávání. Je moţné vyjít 

vstříc vlastním nápadům, ale podpora není specifikovaná (finance, neplacené volno, 

kvalifikační dohoda apod.). 

„Tak pan ředitel je sice rád, ţe studujeme, ale za svý a ve svým volný čase.“  

Školení si proto velmi vybírají. 
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„Kaţdýho soukromý čas je tak drahý, ţe aby ho to motivovalo dál, tak mu to musí něco 

dát….“ 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Zdroj: i-Dotazník.cz: Genderový audit Gender Studies o.p.s. 

 

81 % dotázaných je s nabídkou vzdělávání spokojeno. 17 % odpovědělo, ţe s nabídkou 

spokojeno není. Z následujících rozhovorů vychází, ţe je nespokojenost v souvislosti 

s nedostatkem financí škol na vzdělávání. Vyučující jsou proto nuceni si vybírat školení, která 

jsou zdarma. U vzdělání, které je finančně nenáročné, je nabídka omezená a často 

nevyhovující poţadavkům vyučujících.  

NE  17% 

ANO; 81% 

NEODPOVĚDĚL/A 2% 

Otázka: Jste s nabídkou dalšího vzdělávání spokojeni? 
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5.2.5 Rovné příležitosti k rozvojovým plánům a osobnímu růstu 

 

Obrázek 4 Zdroj: i-Dotazník.cz: Genderový audit Gender Studies o.p.s. 

75 % dotázaných je názoru, ţe si další vzdělávání mohou sami vybírat. Při tvorbách plánů 

vedení škol vychází z vlastních preferencí a koncepce rozvoje, ale zohledňují přání 

vyučujících, kteří mají moţnost se vyjádřit, o jaká školení by měly zájem. 9 % odpovědělo, ţe 

si další vzdělání vybírat nemohou. Z následujících rozhovorů vychází, ţe omezení opět 

vychází z nepříznivé finanční situace škol. Poměrně vysoké procento dotázaných neví (14 %). 

Z následujících rozhovorů vychází, ţe vysoké procento odpovědí „nevím“ souvisí 

s nedostatečnou informovaností vyučujících a nesystémovostí vzdělávání. Mohlo by být 

ukotveno a zveřejněno tak, aby byli všichni vyučující informováni a vytvořily se tak rovné 

podmínky. Odpověď „ne“ souvisí s tím, ţe buď zaměstnavatel vzdělávání nenabízí, nebo je 

vybíráno vedením bez zohlednění individuálních přání. Zaznělo několik názorů, ţe vzdělání, 

které si vyučující vybrali, jim nakonec nebylo umoţněno a nebyl ani dostatečně a 

srozumitelně vysvětlen důvod proč. Jako dobrou praxi lze uvést jednu školu, kde osobní růst 

probíhá na základě individuálního zájmu, po individuální linii. Toto je moţné jako vnímat 

jako vstřícný krok k  osobám pečujícím, s ohledem na časové moţnosti jednotlivých 

vyučujících.  

 

 
 

 

ANO 75% 

NE 9% 

NEVÍM 14% 

NEODPOVĚDĚL/A 1% 

Otázka: Můžete si další vzdělávání, které vám nabízí 
zaměstnavatel sám/sama vybírat?  
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Obrázek 5 Zdroj: i-Dotazník.cz: Genderový audit Gender Studies o.p.s. 

Z rozhovorů, které následovali po dotazníkovém šetření, vychází, ţe vysoké procento 

odpovědi „nevím“ souvisí s nedostatečnou informovaností vyučujících a nesystémovostí 

plánů osobního rozvoje. Odpověď „ne“, souvisí s existujícími nejednotnostmi v poskytování 

pracovního volna a v proplácení jednotlivých kurzů. Tím, ţe u většiny škol neexistuje 

metodika podpory, není jasné, komu a proč se příspěvek na školení či cestovné poskytne a 

komu ne.  

Jako dobré praxe v rámci rovných příleţitostí lze uvést praxi jedné ze škol, přenos vzdělávání. 

Kdo projde vzděláváním, následně proškoluje své kolegy a kolegyně. Znamená to finanční 

úsporu a maximální vyuţití moţností vzdělávání. Celý pedagogický sbor má moţnost sdílení 

vzdělávacích materiálů na intranetu. Zároveň tato praxe podporuje sdílení vědomostí, 

zkušeností a podporu kolegiality. Jako další dobrá praxe se jeví hromadné, skupinové 

vzdělávání ve škole. Je to moţnost přizvání všech vyučujících. Je to varianta ekonomická, 

výhodná vzhledem k časovým moţnostem, kdy odpadají nutnost dojíţdění a obtíţe 

s případným sladěním osobního a pracovního ţivota.  

„Kolegyně měla jet na školení a byl širší zájem – tak pan ředitel pozval školitele rovnou u 

nás. Kdyţ jsou prostě peníze, tak se pan ředitel snaţí.“ 

 

 

ANO 69% 

NE 6% 

NEVÍM 24% 

NEODPOVĚDĚL/A 1% 

Otázka: Mají všichni vaši kolegové a kolegyně stejné 
příležitosti k absolvování dalšího vzdělávání nabízeneného 
vašim zaměstnavatelem? 
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Obrázek 6 Zdroj: i-Dotazník.cz: Genderový audit Gender Studies o.p.s. 

Z dotazníkového šetření vychází, ţe převaţuje názor u vyučujících, ţe pro profesní rozvoj ţen 

i muţů panují v auditovaných školách stejné podmínky. Dobrou praxí by bylo sledovat, kdo 

v minulém období podporu získal a čerpal a tuto agendu vést i s ohledem na rovnou 

dostupnost pro muţe a pro ţeny.  

Dobré praxe/Silné stránky 

-  Možnost nalézt si a definovat vlastní osobnostní rozvoj  

- Individuální přístup 

- Možnost sdílení výukových materiálů na intranetu 

- Přenos vzdělávání - kdo jím projde, proškoluje následně své kolegyně a kolegy, což je 

maximální efektivita a využití vzdělávacích možností a i finanční úspora 

- Jasná kritéria podpory 

- Transparentní, srozumitelný a dobře komunikovaný systém vzdělávání 

- Vzdělávání je promyšlenou strategií, které se vedení věnuje, vzdělávání 

podporuje. 

- Skupinová školení v prostorách školy, ve chvíli, kdy finanční situace školy 

neumožňuje podpořit všechny vyučující 

 

Slabé stránky 

- Spíše neformální systém nástupnictví bez systematického řízeného rozvoje a příprav  

- Malý akcent na kariérní růst 

- Vnímání osobního rozvoje jako něčeho nad rámec pracovní doby 

- Nesystematická podpora, nejasné nároky, kritéria a  způsoby podpory 

- Na většině škol se nesledují žádné statistiky podpory, ani s ohledem na gender 

NEVÍM18% 

Rozhodně lepší pro 
muže 1% 

Spíše lepší pro muže 
2% 

Spíše lepší pro 
ženy 2% 

Stejné podmínky 
pro muže a ženy 

77% 

Otázka: Jsou podle vašeho názoru na vaší škole 
podmínky pro profesní rozvoj stejné pro muže i 
ženy? 
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- Neinformovanost o možnostech vzdělávání 

 

5.3 Systém hodnocení a odměňování  

V této podkapitole se budu věnovat dvěma následujícím tématům: osobní ohodnocení (kap. 

5.3.1), finančně ohodnocená práce navíc - suplování  (kap. 5.3.2) a stereotypy (kap. 5.3.3). 

Hodnocení a odměňování jsou dva vzájemně provázané personalistické procesy. Aby byly 

zaměstnanci a zaměstnankyně efektivně řízeni, je třeba vyuţít pozitivní motivace – ve formě 

osobního ohodnocení, ale i odměn. Ty je ale vhodné přidělovat na základě transparentního 

systému, jasného hodnocení a v ideálním případě i se zpětnou vazbou. 

Ve školství je moţnost navýšení platu také dána příplatky, které jsou především příplatky za 

třídnictví a za suplování. I tomu se následující kapitoly budou věnovat.   

5.3.1 Osobní ohodnocení  

Pro účely auditu nebyly školami poskytnuty konkrétní platové výměry. Nebyly poskytnuty ani 

statistiky přidělování odměn, ani jiné statistické výstupy. Za slabou stránku by se tedy dalo 

povaţovat to, ţe školy dlouhodobě systematicky nesledují přidělování odměn a nelze 

vyhodnocovat přidělování odměn s ohledem na vznik moţných systémových nerovností. 

Nelze tedy potvrdit ani vyvrátit stereotypy v této oblasti. Z rozhovorů a fokusních skupin 

vychází, ţe se samotní vyučující nedomnívají, ţe by docházelo k platové diskriminaci na 

základě pohlaví. Svá tvrzení opírají o tabulkové platy.  

Za slabou stránku většiny škol by se dala povaţovat nevyjasněná kritéria osobního hodnocení 

a přidělování finančních odměn. Tato kritéria by měla být obecně známá a jasná. 

Netransparentnost můţe být rizikem s ohledem na rovné zacházení. Koncepční systém 

hodnocení a kontroly pomáhá předcházet hodnocením spekulativním a subjektivním, která 

mohou být potencionálně diskriminační.  

V tomto ohledu uvedu tři dobré praxe. 

U jedné ze škol je hodnocení provázáno se sebehodnocením, hospitacemi a evaluací. 

V interních předpisech jsou jasně definovány činnosti navíc, ty jsou spojené s danými 

činnostmi, které jsou oceněny. Výše této odměny je jasně vypočitatelná a transparentní. 

Sebehodnocení a hodnocení probíhá v rámci výjezdního přípravného týdne, kde se navíc 

aktivně pracuje s tématem „podhodnocení“. 

„To bylo taky, ţe se říkalo, kdo dělal víc.. myslím, ţe jako psychologickej moment je to úţasný, 

spousta lidí v sobě má falešnej stud, já přeci nebudu říkat co jsem tady udělal – a pak 



 

 

38 

 

nedostane odměnu a říká, já jsem toho udělal….A taky, ţe to vidí i ten druhej….“ 

Probíhá zde hodnocení ústně a v kolektivu, zároveň se k němu vrací a sleduje se jejich vývoj. 

Díky jasné dokumentaci je systém hodnocení transparentní a díky návrhům z týmu a jejich 

zahrnutím do sebehodnocení je i vyváţený.   

„A máme moţnost říct, co jsme udělali a paní ředitelka nás první učila, napište si, za co byste 

měli být odměnění. A taky ty ostatní. Ze začátku nám to bylo dost protivný – ale je to dobrý o 

sobě přemýšlet a i co jsme udělali nad rámec.“. 

U této školy  můţe návrh na odměnu podat i někdo ze sboru. 

„A my v širším vedení – taky – dáváme typy, dáváme návrhy, kdo by si zaslouţil tu odměnu a 

za co…“ 

„nás neošidí“. „Opravdu si píšeme během roku notýsek, papírky strkáme do obálky a píšeme 

si, co kdo kdy jak, ale pak rozdáváme. Ale motivačně dáváme vţdycky všem – kdyby tisícovku, 

to nikoho nevytrhne, ale kdyţ pořád řešíme, jak nic nemáme, tak aby zaţil, ţe dostane.“ 

“... není to tak, kdo bude dělat, tak by mohl (dostat peníze navíc – pozn. auditorky). Je to tak, 

ţe děláme práci, protoţe chceme – a ona říká, hele jsou náhodou nějaký peníze, tak bych 

chtěla odměnit ty, co dělají navíc...“ 

Další škola má řadu procesů formálně a transparentně nastavenou, včetně systému suplování, 

přesčasů, systému osobního ohodnocení apod. Vyučující znají kritéria a očekávání. 

Z rozhovorů i fokusní skupiny zaznívalo, ţe je na škole snaha o „maximální spravedlivost“. 

U jiné školy mají 5 kategorií osobního ohodnocení. Vyučující znají, za co mohou získat 

finance navíc, a příplatek je definován na výplatnici. Systém je propracovaný, transparentní a 

informace jsou dobře předávány vyučujícím.  

„Myslím, ţe to je spravedlivé.“ „Paní ředitelka je pedantická, přesná, spravedlivá.“ „Paní 

ředitelka, kdyţ dá osobní ohodnocení, tak je to opravdu za něco, víme, za co je, je to 

spravedlivé, ale tu výši nevíme, jestli je spravedlivá.“ 

Ostatní školy vnímají hodnocení a sebehodnocení nejednotně. 

Praxe na jedné ze škol je, ţe si vyučující kaţdý vyplní formulář, za co by měl dostat odměnu a 

to pak odevzdá vedení. Zaměřuje se na zhodnocení aktivit, které podle svého názoru dělají 

učitelé a učitelky nad rámec svých povinností. Zaznívá nespokojenost s tímto systémem, 

protoţe kaţdý vyučující povaţuje za činnost navíc něco jiného.  

„My jsme měli aţ 2 roky, co to pan ředitel začal řešit, ţe si kaţdej musí sám vyplnit, co dělá 

navíc, a co kdo dělá…byly i kolegyně, který si napsaly, ţe chodí zalívat kytky…“ „Osobko– 

kdo co dělá navíc. To je právě srandovní – to co dělaj, to dělaj všichni a to nejde.“ 
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„Nejsem tak taková, ţe bych lezla za panem ředitelem, hele, teď jsem udělala tohle. Nezajímá 

mě, jestli mě pochválí – a tam to někdo umí líp prodat, a trošku si ho víc všimne.“ 

„Máme kaţdý finanční osobko. A nemaj všichni stejný – ale nevíme, jaký maj ostatní – tak se 

člověk mylně můţe domnívat, ţe je to vyšší – ale nevíme. A kdyţ jsou i peníze, tak jsou i 2-3x 

odměny“ 

U další školy probíhá vnitřní evaluace školy v rámci projektu EU. Zaměstnanci ji vnímají 

nejednotně, buď jako nástroj k dalšímu rozvoji, někteří k soupisu aktivit, které udělaly navíc. 

Autoevaluace probíhá pouze na konci školního roku.  

U jiné školy není jasné, za co odměny jsou a za co ne, odměny se přidělují zpětně. 

Praxe u další školy je, ţe si vedení dělá poznámky o činnosti navíc, za to přiděluje body a 

poté rozdělí finanční částky. Vyučující neznají kritéria hodnocení. Jsou i vyučující, kteří 

nevědí, ţe mohou získat osobní ohodnocení. 

"V současném stavu moţnost... asi nemáme, máme jen moţnost to, co máme ze zákona, 

finance navíc, to jsme získali díky těm šablonám..." 

U jiné školy nedostávají všichni osobní ohodnocení. Práce navíc je finančně ohodnocena 

odměnami, které jsou vypláceny na základě formuláře, který si vyučující kaţdý půl rok 

vyplňují. Kritéria vyučující znají. Systém je formalizovaný a transparentní. 

„Osobní ohodnocení mají jen výchovný poradce, koordinátor ICT, koordinátor ŠVP, 

koordinátor environmentální výchovy, metodik práce.“  

U dvou škol se vzhledem k finanční situaci odměny nerozdělují vůbec. U jedné z nich 

v současnosti neprobíhá osobní ohodnocení. 

"Ne, nejsou peníze, uţ tři roky, je to stejný jako na jiných školách, někde ale mají, jak kde." 

"Co já slyším na setkání..., někde mají, někde to dokáţou." "Kdyţ byly peníze, nemohl si 

stěţovat nikdo, kdyţ se udělala práce navíc, pan ředitel to ohodnotil, osobní šlo pořád dolů a 

dolů, aţ není nic..." "Je špatná ekonomická situace školy, kolegové mají holý základ, já taky, 

na poradě pan ředitel argumentuje různým způsobem, hlavní argument, ţe mu město nedává 

peníze, ale i ostatní školy jsou dotované městem a jsou na tom lépe, nevíme, kde je zakopaný 

pes." 

Je zde příplatek za třídnictví. 

"Třídnictví je velká zátěţ, ty peníze to zdaleka nepokryjou, je to pomalu dennodenní, pořád 

něco člověk řeší." "Ráda bych odmítla, protoţe jsem to uţ dlouho nezaţila, rok bez třídnictví. 

No, chci o to poţádat..." 

U druhé z nich také v současnosti neprobíhá osobní ohodnocení a je zde pouze příplatek za 

třídnictví. 
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5.3.2 Finančně ohodnocená práce navíc (Suplování) 

Prostor pro vznik rozdílů v odměňování je vytvářen činnostmi navíc, které jsou následně 

ohodnoceny prémiemi. Z hlediska nediskriminace a dodrţování rovných příleţitostí je 

spravedlivý systém velmi důleţitý.  

 

 

Obrázek 7 Zdroj: i-Dotazník.cz: Genderový audit Gender Studies o.p.s. 

Z dotazníkového šetření vychází, ţe 65 % vyučujících zastává názor, ţe mají stejnou moţnost 

suplovat jako kolegové a kolegyně. 

Jako dobrou praxi lze uvést školu, kde je deklarovaná snaha o maximální spravedlivost. 

Suplování, přesčasy a osobní ohodnocení jsou procesy, které jsou formálně nastaveny a jsou 

transparentní. Vyučující znají jednotlivá kritéria a očekávání. Z dotazníkového šetření dále 

vychází, ţe 21 % vyučujících zastává názor, ţe nemají stejnou moţnost suplovat jako 

kolegové a kolegyně a 14 % neví. Z následné focus group na jedné střední škole, kde je 

v pedagogickém sboru větší zastoupení muţů, zazněla kritika na adresu přidělování suplování 

a jiných finančně ohodnocených činností nad rámec úvazku ve smyslu šancí a příleţitostí. U 

muţů a ţen se liší. Další kritika na adresu systému suplování. 

„...a ještě takový nelogický, ţe já jsem šla suplovat ke kolegyni a ona šla suplovat ke mně. 

Takţe kdyţ jsme potom za ní šli, jestli můţeme zůstat u sebe ve třídě, tak říkala, jo, jo 

samozřejmě, ale byli jsme napsaný opačně. Tak tohle jsou věci, které nemají logiku a svádí to 

na techniku, ale nevím... Nemůţu do toho mluvit, nejsem schopná to posoudit. To suplování 

ANO [PROCENTO] 

NEVÍM [PROCENTO] 

 NE [PROCENTO] 

Otázka: Máte  stejnou možnost vykonávat práci, která je 
finančně ohodnocena nad rámec úvazku, jako vaši 
kolegové a kolegyně? 
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speciálně se nám vůbec nelíbilo, někdo měl za rok suplováno třicet hodin, někdo ani ne deset. 

Máme suplovací pohotovost, ale pak v reálu třeba vůbec nesuplujeme a je tam napsaný někdo 

jiný, proč to tak v reálu je, nejsem schopná zodpovědět...“ 

U další ze škol si za kaţdých 10 odsuplovaných hodin můţe vyučující vybrat jeden den 

náhradního volna. 

"Za deset hodin dostaneme volno jeden den, zatímco kdyby to bylo odsuplováno, tak deset 

hodin je dvacet hodin." 

"Nejsme moc spokojení, někdo chodí pořád, někdo nechodí." 

"Mně to třeba nevadí, já nechodím a jsem ráda." 

"Chybí pořád jedni a ti samí lidi, takţe suplují pořád jedni a ti samí lidi, protoţe v tu dobu 

mají volno." 

Pokud je náhradní volno benefitem, rovný přístup by k němu měli mít všichni vyučující. Coţ 

na této škole není. Zaznívá nespokojenost.  

Na jedné škole se nesupluje, protoţe se finanční prostředky vyuţívají na jiné aktivity. Třídy 

jsou malé a lze je v případě potřeby spojovat.  

"Suplování de facto neprobíhá, nemáme na něj peníze, snaţí se spojovat třídy, díky tomu, ţe 

jsou třídy malý, jedna třída se rozloţí do tří tříd, samostatné suplování za příplatek my vlastně 

neznáme. Snaţím se nemarodit, i kdyţ trošku marodím, tak tam chodím, snaţím se, aby za mě 

nikdo nesuploval, za ty dva přes dva roky, co tu jsem, za mě nikdo nesuploval..." "Učitelé jsou 

ochotní, doufám, ţe nevnímám ze své pozice, ale myslím, ţe učitelé nějak neřeší, máme 

malinko dětí, já bych jim ani suplování neměla z čeho zaplatit toho suplování je tak málo, ţe 

ani nenadávají..." 

Vyučující se kriticky dále vyjadřovaly k tomu, ţe je suplování oznamováno pozdě, na 

poslední chvíli. Je to sice organizační záleţitost, ale souvisí i s oblastí rovných příleţitostí a 

slaďování, zvláště v případě rodičů či jinak pečujících.  
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Obrázek 8 Zdroj: i-Dotazník.cz: Genderový audit Gender Studies o.p.s.  

 

Z dotazníkového šetření vychází, ţe vyučující jsou názoru, ţe hlavním kritériem pro 

rozhodování o suplování jsou především organizačně provozní záleţitosti (96 osob) a časové 

moţnosti učitele či učitelky (50 osob). 

5.3.3 Stereotypy 

Tuto podkapitolu přidávám z důvodu, ţe stereotypní uvaţování lze nalézt i 

v pedagogických  kolektivech, které prošly těmito audity. Genderové stereotypy mohou 

přispívat k ukotvení a replikaci nerovností, genderová segregace má tendenci sama sebe 

reprodukovat. (Curran a Renzetti 2003: 300). Stereotypy na nevědomé úrovni mohou 

přispívat ke genderovým nerovnostem a následně k nerovnému odměňování.  

Petr Pavlík uvádí, ţe sebehodnocení se mezi ţenami a muţi se můţe lišit. Muţi umí své 

aktivity „lépe prodat“ či jsou jejich aktivity více vidět. Je tedy třeba v rámci sebehodnocení 

v tomto ohledu počítat s „podhodnocením“, které je častější u ţen
12

.  

„Nejsem tak taková, ţe bych lezla za panem ředitelem, hele, teď jsem udělala tohle.“ 

“Nezajímá mě, jestli mě pochválí – a tam to někdo umí líp prodat, a trošku si ho víc všimne.“ 

„Nevím, jestli ten chlap má větší postup, to já si nemyslím. Nemyslím si, ţe on jako chlap by 

                                                 
12 Smetáčková, I. Ed. (2006): Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitele a učitelky. 

Praha: Otevřená společnost. Str. 32-38 
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kritériem při rozhodování o suplování? 



 

 

43 

 

byl upřednostňovanej. Tady je to za ty aktivity… Moţná to ale umí chlap líp prodat.“ 

Z hlediska narušování stereotypů bych ráda uvedla jako velmi dobrou praxi jednu ze škol, kde 

se přímo s tématem „podhodnocení“ pracuje a učí se ohodnotit svou práci. Navíc tato praxe je 

doprovázena velmi formalizovaným systémem hodnocení.  

Další oblast, kde se některé vyučující stereotypně vyjadřovaly, bylo nedostatečné finanční 

ohodnocení muţů. Muţi jsou i v moderní společnosti v rámci genderové konstrukce vnímáni 

jako „ţivitelé rodin“ Někdy tento předpoklad můţe vést k tendenci, v rámci osobního 

ohodnocení či odměn, muţům plat dorovnat, také mohou existovat snahy muţe v týmu udrţet 

i za cenu zvýhodňování muţů oproti ţenám. 

„Nevím, tak obecně chlapi dnes do školství nechoděj, kluci, co to vystudujou, tak to 

vystudujou kvůli titulu. Protoţe to odměňování, a měli by uţivit s tím tu rodinu… „ 

„První je finanční stránka, nástupní plat je 20000,- – a není to málo, ale není to moc, pokud 

chce 

zaloţit rodinu.“ 

"Muţ má vţdycky přednost, těch je málo, ty jsou ceněný, hýčkaný, myslím obecně na školách, 

ne speciálně na naší škole." 

„… Tady je problém, ţe je tady zaţité, ţenské to stačí, a pro chlapa je to málo.“  

Předpoklad, ţe je muţ ţivitelem rodiny, můţe být zcela mylný a omezený. V pedagogickém 

sboru můţe být řada ţen, jejichţ plat je pro rodinu zásadní, případně matek samoţivitelek. 

Vedení škol nemusí být o těchto záleţitostech informováno. Platová nediskriminace a 

principy rovných příleţitostí jsou ve finanční politice zásadní. Očekávání, ţe muţ by se měl 

„opečovávat“, aby ve škole zůstal, či měl mít speciální zacházení, nepodporuje rovné 

zacházení a stereotypy pouze posiluje.  

„Celkově učitelský plat. Asi to pro ně není lukrativní, ale je to v celý republice, ţe kdyţ uţ učí 

muţi, tak obvykle k tomu mají ještě nějaké další zaměstnání… i já musím.“ 

„ I ţena ale musí – z pohledu toho, ţe jsem sama s holkama, bych nevyţila…“ 

Vznik segregace je spojována s příčinami, jako je genderová socializace a stereotypy. Co se 

týče stereotypního uvaţování, byla zaznamenána „typičnost rolí“, kdy se respondentky 

vyjadřují o opatrovatelských sklonech ţen a odbornosti muţů. 

„Pokud k tomu nemá vztah, tak by neměl kantořinu dělat. Kantořina je i o strašným času 

mimo, ne jen o 45 minutách. Kdeţto my ţenský k tomu spějeme, my máme ty opatrovnický 

vztahy, chlap - nechci jim křivdit…“. 

"Máme tady jak učitele, tak učitelky, češtinář je většinou ţenská, co si budem povídat. 
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Jazykářky jsou většinou ţeny. Odborníci jsou většinou muţi…“ 

Genderové vzorce nalezneme ale i v rámci jednotlivých auditovaných škol. Muţi vyučují 

především technické obory, výpočetní techniku, matematiku, jsou vedoucími dílen. Ţeny pak 

učí obory ekonomické, cizí jazyky, český jazyk, sociálně zaměřené obory. 

„Máme chlapa matykáře, na ICT dva chlapy, to je to, co říkáte, ţádnýho chlapa na občanskou 

nauku ani na výtvarku, je to tady spíše ta klasika, taky dva inţenýři ekonomové, chlapi, taky 

klasika."  

Na základních auditovaných školách se horizontální segregace téţ objevovala. Je 

charakteristické, ţe muţi jsou přítomni aţ na druhém stupni. Pouze jedna ze škol měla dva 

muţe zaměstnané na prvním stupni. 

„Chlap, druhostupňový učitel, má výhodu, coţ se člověk nediví.“ 

Z tohoto citátu vyplývá, ţe z genderově stereotypního hlediska se na prvním stupni muţi ani 

neočekávají.   

Dobré praxe/Silné stránky 

- Ukotvení sebehodnocení v interních materiálech, jasně definovány činnosti navíc, 

spojené s danými pozicemi, za které náleží odměna 

- Jasná kritéria, odměna je vypočitatelná a transparentní 

- Ohodnocení je navázáno na sebehodnocení, evaluaci a hospitace 

- Aktivní práce vedení s tématem „sebepodhodnocení“ 

- Formálně a transparentně nastavené procesy (tabulky k suplování, přesčasy, systémy 

osobního ohodnocení apod.) – snaha o nesubjektivní, nespekulativní hodnocení 

- Definované příplatky na výplatnici 

Slabé stránky 

- Absentující statistiky přidělování odměn (školy dlouhodobě systematicky nesledují přidělování 

odměn, nelze vyhodnocovat přidělování odměn s ohledem na vznik moţných systémových nerovností) 

- Nejasná kritéria osobního hodnocení a přidělování finančních odměn. 

- Nejasnost přidělování suplování a jiných finančně ohodnocených činností nad 

rámec úvazku ve smyslu šancí a příležitostí 

- Absence práce s tématem genderových stereotypů (stereotypní uvaţování lze nalézt i 

v pedagogických  kolektivech, které prošli těmito audity. Genderové stereotypy mohou přispívat k ukotvení a 

replikaci nerovností, genderová segregace má tendenci sama sebe reprodukovat) 
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6 Doporučení z  polostrukturovaných rozhovorů s expertkami 

6.1 Nábor nových zaměstnanců a zaměstnankyň 

6.1.1 Inzerce  

Expertky doporučují zdůrazňovat jak v inzerci, tak během přijímacích pohovorů, ţe škola 

podporuje diverzitu a prosazuje rovné příleţitosti, coţ můţe fungovat jako dobré PR školy. Ze 

znění inzerátu by mělo být jasné, ţe pozice je otevřená jak muţům, tak ţenám. Doporučuje se 

pouţívat jazykově korektní, zdvojenou formu názvu pracovní pozice. Pokud se škola hlásí ke 

snaze zaměstnávat více muţů, doporučuje se v tomto ohledu více zacílit i inzerci. Věnovat se 

vizuálu inzerce, zacílit se na kanály, kterým se inzerát distribuuje k této cílové skupině apod.  

„Školy by v inzerci měly dbát, aby pozice byly nabízené ţenám i muţům a měly by se pokoušet 

muţe cíleně získávat, například uţ při praxích atd. Příliv muţů do škol by patrně znamenal 

obecně zvýšení platů celého odvětví.“ 

Mnoho škol se soustředilo pouze na inzerát, nebo pouze na osobní doporučení z okolí. Dále 

doporučují rozšířit inzerci. Co nejplošnější inzerce a otevřené externí výběrové řízení je 

zásadní pro dodrţení principu rovných příleţitostí a nediskriminace. Školy by měly šířit 

inzerci pomocí různých médií, na úřadech práce, vytvořit prostor na webových stránkách 

školy pro ty, kteří zaměstnání hledají. Tvořit si vnitřní databázi uchazečů a uchazeček. Ta 

můţe sníţit a urychlit personalistické práce, spojené s neukotvenou agendou. 

Za důleţité se povaţuje soustředit úsilí na zvýšení atraktivity nově nabízeného místa tak, aby 

se do konkurzů mělo moţnost přihlásit více osob. Jako benefit školství lze zmínit časovou 

flexibilitu. Muţi, kteří na auditovaných školách učí, moţnost flexibility vyuţívají a povaţují ji 

za zásadní.  

6.1.2 Výběrová řízení 

Ve více školách se vedení vyjadřovalo, ţe při výběru nových zaměstnanců a zaměstnankyň dá 

na subjektivní „první dojem“. Tento způsob v sobě nese poměrně velký diskriminační 

potenciál. Expertky doporučují zformalizování výběrových řízení, kdy se stanoví jasná a 

objektivní kritéria, která má uchazeč či uchazečka splňovat. Lze také vyuţít srovnávacích 

formulářů, které objektivizují rozhodování. Doporučují anonymizovat ţivotopisy, aby nebylo 

moţné rozeznat pohlaví uchazečů. Takto je moţné předcházet působení případných stereotypů 

na rozhodování o přijetí či nepřijetí. Také je důleţité se vyhnout otázkám, které mají 

diskriminační potenciál (např. zda se ţena chystá mít v nejbliţší době děti, či počet dětí 
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apod.). 

6.1.3 Genderová diverzita týmu 

Doporučením expertek je, deklarovat snahu škol o různorodé týmy a rovné příleţitosti (viz. 

kap 5.1.1 Inzerce). Pokusit se na výuku technických oborů přijmout ţeny a naopak muţe do 

netechnických oborů a narušovat stereotypy o tom, ţe se na některé pozice muţi či ţeny 

nehodí.   

6.1.4 Fluktuace 

Na ţádné škole se nevedly statistiky odchodů a důvodů odchodů. Doporučuje se zavést 

nějakou formu „exit interview“, zjistit důvody odchodů a případně odhalit strukturální 

znevýhodnění. 

6.2 Tvorba kariérových a rozvojových plánů 

Oblast kariérního růstu je na školách problematická, protoţe kariérní růst v rámci hierarchie je 

ve školství omezený. O to více by se mělo aktivně pracovat s tématy růstu kompetencí a 

vzdělávání. Měl by se více provázat osobní rozvoj a odměňování, jako doplněk k nemoţnosti 

kariérního růstu.  

„Nemyslím, ţe by to musel být takový problém (neexistence kariérního růstu, pozn. 

dotazující). Je ale nutné pedagogy k podávání kvalitních výkonů motivovat jinými prostředky, 

moţností osobního růstu, finančními moţnostmi a hodnocením, případně jinými výhodami, 

kterými vedení škol disponuje.“ 

Školy by měly více podporovat vzdělávání a moţnost osobního růstu. 

„Kariérní růst obecně je ve školství průšvih, zvláště v kombinaci s absencí jakýchkoliv dalších 

motivačních nástrojů či nástrojů prevence vyhoření. “  

6.2.1 Podpora vzdělávání a osobního růstu  

„Pro to, aby kariéra mohla být oprávněně vnímána v kontextu rozvoje kompetencí a 

prohlubování vlastní specializace, je vhodné nastavit i podpůrné vzdělávací aktivity pro 

zaměstnance a zaměstnankyně. Ve školství je systém benefitů, který se jinak objevuje ve 

firemní sféře, velmi omezený. Podpora vzdělávání je pak jedním z mála benefitů, které školy 

nabízejí. Praxe však je velmi roztříštěná.“ 

Obecně expertky navrhují více vyjasnit způsoby podpory vzdělávání a osobního rozvoje na 

školách. Například hrazením nákladů na školení, úpravou rozvrhů a vytvořením volna, 

příspěvkem na cestovné, započtením do pracovní doby, vystavením certifikátu, náhradním 
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volnem apod. O této podpoře pak informovat i ostatní vyučující. Měl by existovat materiál, 

který informuje a shrnuje moţnosti rozvoje a vzdělání a tento pak pravidelně obnovovat a 

aktualizovat. 

Na školách jsou problémem finance a nemoţnost platit náklady na školení. Nabídka kurzů 

zdarma, však není většinou kvalitou dostačující. Jedním z řešení, které expertky doporučují, je 

skupinové školení nebo v případě, kdy některý z vyučujících projde draţším kurzem, 

doporučují předání informací dál. Nezajímavější výstupy sdílet s ostatními, včetně školících 

výukových materiálů. Dále doporučují sledovat, kdo v minulosti podporu získal, čerpal, a vést 

tuto agendu i s ohledem na rovnou dostupnost pro muţe a ţeny. 

6.2.2 Nástupnictví 

Doporučují zváţit systematickou přípravu a rozvoj dovedností s ohledem na plánování 

budoucnosti Případné nástupnictví a plán osobního rozvoje by měly být propojeny.  

6.3 Systém hodnocení a odměňování 

Z rozhovorů vyplývá, ţe nejvíce problematické se jevila nedostatečná zpětná vazba 

v souvislosti s  odměňováním a nedostatky v systému hodnocení, které souvisí s osobním 

ohodnocením.  

„... jde o to, ţe jim prakticky není poskytována motivující zpětná vazba, opět v souvislosti s 

vyhořením, jejich rozvojem a případným kariérním růstem…“ 

6.3.1 Osobní ohodnocení 

Je důleţité vést si i statistiky příjmů a ohodnocení jednotlivých vyučujících, sledovat 

statistiky výše platů a odměn ţen a muţů a usilovat o vyváţenost, zaměřovat se na definování 

práce stejné hodnoty, vyhýbat se případnému finančnímu zvýhodňování muţů. 

„Školy měly nastavené systémy hodnocení, někde byly transparentněji šířené mezi učitelský 

sbor, jinde méně. Někdy měli vyučující pocit, ţe jsou hodnoceni nerovnoměrně, většinou však 

ne s ohledem na pohlaví (často minimální počet muţů mezi učitelskými sbory), ale na osobní 

sympatie či antipatie“.   

Jako vhodné doporučení se jeví vyjasnit systém hodnocení práce, ale i stanovit rozsah odměn 

za činnosti vykonávané nad rámec pracovní náplně. 

Správně nastavený systém hodnocení, který je provázaný s odměňováním, je běh na dlouhou 

trať a závisí na finanční situaci školy. Je v souladu s principy nediskriminace a rovných 

příleţitostí a prostředkem k motivaci a ocenění dobré práce. Doporučuje se předcházet 
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subjektivnímu a spekulativnímu hodnocení, které můţe být diskriminační. Dále expertky 

doporučují, aby samotní vyučující kaţdý půlrok vyplnili do předtištěného formuláře, co 

udělali navíc a za co by měli dostat odměnu. To pak porovnat s tím, co si vede vedení, obojí 

sjednotit a kriticky zhodnotit a dle toho vyplácet odměny. Je důleţité, aby vyučující znali 

kritéria vyplácení odměn a sami si vedli záznam o tom, za co by měli být ohodnoceni, 

přispívá to k podpoře rovných příleţitostí a transparentnosti systému. Dobré by bylo vţdy na 

pedagogické radě jasně seznámit vyučující s kritérii odměňování a poţádat je o případné 

komentáře či připomínky, případně návrhy změny systému. Takto bude systém odměn 

transparentní a srozumitelný a vyučující o něm budou dostatečně informováni. Zásadním je 

také existence prostoru na „výplatní pásce“, kde je moţné přesně popsat, za jaký výkon je 

přidělená odměna poskytnuta. To je nejen motivační, ale také přehledné, a zabraňuje to 

případným nerovnostem. 

6.3.2 Finančně oceněná práce navíc (suplování) 

„Tam kde bylo muţů více ve sboru,  tam uţ ţeny vyučující problematiku platových rozdílů 

mezi ţenami a muţi zmiňovali, spíše na úrovni moţností,  muţi byli častěji oslovováni s 

činnostmi, za které byli příplatky.“ 

Směrem ke školám expertky doporučovaly revidovat systém suplování a přidělování práce 

navíc, případně na tvorbě spolupracovat s vyučujícími. Sledovat přidělování suplovaných 

hodin a odměn i s ohledem na pohlaví. Z dlouhodobého hlediska lze sledovat a vyhodnocovat 

případné nerovnosti. O nastavení systému informovat vyučující. 

6.3.3 Stereotypy 

Z krátkodobého hlediska se jeví jako nejsnazší začít pracovat s tématem stereotypů u 

samotných vyučujících, narušit stereotypy, ţe se ţeny na určité pozice nehodí. Expertky 

doporučují pokusit se přijímat ţeny na výuku technických oborů a naopak muţe na výuku 

netechnických oborů a tím „rozředit“ homogenitu kolektivů. Studující budou mít šanci vidět 

vyučující v netradičních oborech, které jsou spojovány pouze se ţenami, nebo naopak muţi. 

„…musí se začínat při výchově dívek a chlapců a jejich podpoře pro práci v netradičních 

oborech, pedagogická fakulta by měla dělat nábory cílené na muţe, v celé společnosti by měla 

probíhat větší diskuse o horizontální a vertikální segregaci a jejích dopadech na společnost“.  
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7 Závěr  

Cílem této práce bylo popsat problematické oblasti českého školství z perspektivy rovných 

příleţitostí ţen a muţů a dále tyto případné problematické oblasti zmapovat na šesti 

základních a čtyřech středních školách. Následným cílem bylo navrhnout vhodná opatření.  

Základní a střední školství obecně je oblast, kde v pedagogických sborech převaţují ţeny.  

Zastoupení se liší na různých stupních školství. Niţší stupně základních škol, které jsou více 

spojovány s představou výchovy a péče jsou více obsazeny ţenami a naopak stupně vyšší, 

druhý stupeň základních škol a poté střední školy jsou jiţ více spojovány s odborností a 

předáváním znalostí. Tam je jiţ zastoupení muţů v učitelských pozicích větší. Tato segregace 

vzniká na základě stereotypních představ o schopnostech a vlastnostech, které jsou spojovány 

s jedním či druhým pohlavím. Teorie genderové segregace dokazují, ţe rozdělení ţen a muţů 

na různé pozice probíhá na základě genderových stereotypů o schopnostech a vlastnostech 

jedinců.  

V obecném povědomí jsou ţeny spojovány s domácí pečovatelskou a výchovou rolí a 

učitelská profese je vnímána jako povolání, kde mohou ladit svoji rodinnou roli a zaměstnání. 

Učitelské povolání je zároveň charakterizováno  niţší mzdou. V rámci genderové konstrukce 

jsou muţi vnímání jako ţivitelé rodin, tento stereotyp hraje roli, ospravedlňuje odliv muţů na 

lépe placené pozice v rámci trhu práce, ale i v rámci jednotlivých oborů. Ve školství tak lze 

tak pozorovat vertikální i horizontální segregaci. Jedním z důsledků segregace jsou mzdové 

nerovnosti a nerovné pracovní podmínky. Dále, i přes tarifní platy, vznikají mzdové rozdíly a 

to díky činnostem nad rámec úvazku, které jsou finančně ohodnocené. Přidělování těchto 

činností je ovlivněno genderově stereotypním uvaţování o příleţitostech a časových 

moţnostech ţen a muţů. 

Na úrovni jednotlivých auditovaných škol se jako nejsnazší jeví, začít pracovat s tématem 

genderových stereotypů  u samotných vyučujících. Z genderových auditů vychází, ţe se muţi 

i ţeny v pedagogických týmech auditovaných škol vyjadřovaly stereotypně. Genderové 

stereotypy jsou internalizované,  mohou přispívat k jejich ukotvení a replikaci následně i ve 

vyučování.  Vyučující se vyjadřovali v kontextu genderovanosti samotného školství a sami 

tím přispívají k tomu, ţe se genderové vzorce školství nenaruší. V oblasti náboru expertky 

doporučovaly pokusit se zvýšit diverzitu týmů, coţ znamená přijímat do netradičních oborů i 

muţe: „rozředit“ homogenitu a narušit stereotypy o tom, ţe se ţeny a muţi na určité pozice 

nehodí. Přizpůsobit těmto tendencím výběrová řízení a inzerci. 
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Dále expertky doporučovaly věnovat se systémům hodnocení, organizačním procesům včetně 

procesů přidělování finančně ohodnocené práce nad rámec úvazku a jejich přesnému a 

transparentnímu nastavení a dodrţování. Jako slabé stránky se na auditovaných školách 

ukázaly nesystémovost, nejasnost kritérií a široká neinformovanost. Správně nastavené 

systémy hodnocení propojené s odměňováním jsou v souladu s principy nediskriminace a 

rovných příleţitostí. Jako deficit se jevila nemoţnost nahlédnout do platových výměrů 

zaměstnanců, ani do statistických přehledů. Jako slabá stránka auditovaných škol se ukázala 

absence statistik přidělování odměn, čerpání vzdělávání a jiné statistické a personalistické 

výstupy. Pokud si školy nějaké statistiky vedly, tak bez ohledu na pohlaví. V takové situaci je 

obtíţné snaţit se o analýzu moţných nerovností. Tato práce tedy vycházela převáţně z názorů 

samotných vyučujících a názorů osob ve vedení.  

U tématu kariérního růstu a tvorby rozvojových plánů expertky doporučují se snaţit o 

zajištění rovného přístupu. Vyjasnit podporu dalšího vzdělávání a opět systém formalizovat, 

zpřehlednit a informace o moţnostech a kritériích šířit mezi vyučující.  

Feminizace školství přináší niţší prestiţ učitelského povolání a niţší mzdové ohodnocení. 

Pouze to, ţe ţeny jsou segregovány do určitého oboru, přináší negativa a znevýhodnění, která 

se nadále generují. Pokud nenastane cílená změna, budou se genderové stereotypy v této 

oblasti dále replikovat.  
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Příloha č. 1  Scénář individuální rozhovory 

Úvodní slovo: představení auditora, auditorky, auditu rovných příleţitostí, audit personálních 

procesů, ve kterém se zaměřujeme na aspekty rovnosti a diverzity, otázky jsou důvěrné a 

anonymní, nikde se neobjeví ničí jméno, citace se objevit můţe, výstup budeme předávat 

vedení školy, které s ní bude pracovat dle svého uváţení, průběh auditu nám velmi usnadní 

nahrávání na diktafon 

 

Je pro nás důleţité podívat se i na ně – nejen z manaţerské pozice, vedoucí a představitelé/lky 

školy, ale ve své podstatě jsou i zaměstnanci/kyně a v tomto smyslu se jich téma týká.  

 

1. Férový nábor: 

Jak probíhal konkurz na vaše místo? Jak jste začal/a pracovat ve škole? 

Jak řešíte nábor? Inzerci? Máte prostředky na inzerci? Děláte si databázi zájemců/kyň? 

Řeší se ve škole, ve které pracujete nějak genderová vyváţenost při přijímání nových 

zaměstnanců/zaměstnankyň?  

Je přihlíţeno při přijímání osob k věkové různorodosti?  

Otázky na rodinu a diskriminační otázky v průběhu náboru se mohou objevit? 

 

2. Rozvoj a vzdělávání 

Jak se lidé ve vaší škole a také vy konkrétně vzděláváte? Máte osobní plán vzdělávání? Kdo 

ho sestavuje? Jak to funguje propedagogické/nepedagogické profese?  

Jaké jsou moţnosti kariérního postupu a jaké osoby mají šanci být povýšeny? (osobnostně, 

časově – flexibilita, odborně) 

Jaký manaţerský styl je pro vedení lidí ve vaší škole podle vás nejvhodnější? 

Co povaţujete za nejlepší formu ocenění? Jak své podřízené motivujete? 

 

3. Slaďování, péče o zaměstnance 

Je pro vás důleţité téma slaďování soukromého a pracovní ţivot, úroveň stresu či náročnost 

práce? (zda sledují u zaměstnanců, jestli nejsou příliš vystresovaní, přepracovaní, a snaţí se 

s tím něco dělat) 

Jsou na Vaší škole osoby zaměstnané na částečné úvazky a existují jiné flexi formy práce? I 

osoby, které na FFP nemají ze zákona přímý nárok? Je s těmito osobami zacházeno jinak? 

Jsou zde zaměstnány osoby v důchodu? Jaké s nimi máte zkušenosti?  

 

4. nejen genderová diverzita 

(Co si představujete pod pojmem rovné příleţitosti ţen a muţů a pod pojmem diskriminace?) 

 

Kolik učitelů muţů učí ve vaší škole? Jaké učí předměty? Mají muţi a ţeny stejné nebo různé 

přístupy k výkonu práce? Mají ţeny a muţi stejné nebo různé náplně práce (třídnictví, vedení 

olympiád, projektů, vedoucí pozice)? Myslíte si, ţe na některé práce se hodí více pro ţeny a 

jiné pro muţe? (Zohledňujete to v rozdělování úkolů?) 

 

Myslíte si, ţe je počet ţen a muţů ve vedení vyrovnaný? Myslíte si, ţe by měl být vyrovnaný 

a proč / proč ne? A pokud by měl, děláte pro to něco ve vaší škole?   

 

5. řešení stížností 

Setkali jste se ve škole někdy s diskriminací (šikanou, sexuálním obtěţováním, mobingem) a 

jak se to řešilo? 

I ve vztahu k dětem? 

Jak jste postupovala / byste postupovala v případě, ţe by se něco podobného objevilo? Řešili 
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byste to interně a individuálně, nebo máte nějaký formalizovaný postup? 

 

6. odměňování 

Jak fungují tabulkové platy pro motivaci zaměstnaných? Vnímáte prostředí pro rovné 

odměňování? Jak v tomto kontextu působí prémie? 

Kdo vede projekty ve škole? Kdo povede olympiády, volnočasové krouţky atd.? Podle jakého 

klíče? 

 

7. atmosféra 

Můţete popsat atmosféru a styl práce ve škole? 

 

8. spolupráce v týmech a gender 

Probíhá ve vaší škole nějakým způsobem hodnocení/evaluace? Máte nějakou moţnost 

poskytovat, ale i získat zpětnou vazbu od svých podřízených? 

 

9. propouštění a outplacement 

Týká se propouštění aktuálně vaší školy? Podle jakých kritérií se propouští?  
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Příloha č. 2   Scénář focus group 

Úvodní slovo: představení auditora, auditorky, auditu rovných příleţitostí, audit personálních 

procesů, ve kterém se zaměřujeme na aspekty rovnosti a diverzity, otázky jsou důvěrné a 

anonymní, nikde se neobjeví ničí jméno, citace se objevit můţe, výstup budeme předávat 

vedení školy, které s ní bude pracovat dle svého uváţení, průběh auditu nám velmi usnadní 

nahrávání na diktafon 

 

My budeme klást otázky, ale budeme velice rády, kdyţ budou mluvit především účastníci 

fokusní skupiny, kaţdý názor je otevřeně vítán, počítáme s různorodostí, která je samozřejmě 

z hlediska výsledku auditu důleţitá 

 

v rámci auditu, rovné příleţitosti, otázky podle jednotlivých témat, která sledujeme (ale asi 

bych je nijak zvlášť neupozorňovala, ţe přichází nové téma, jen pokud to nebude nějak hodně 

velká změna) 

 

Mluvit jen o tom, co se týká stávající školy, ne třeba o minulém zaměstnavateli, pokud je to 

nějaký obecný problém (diskriminace) – ale srovnávat asi mohou (?) 

 

Společný rozhovor bude trvat hodinu aţ hodinu a půl. 

 

Můţeme poprosit o stručné představení všech zúčastněných? 

 

1. Férový nábor: 

Jak dostáváte informaci o náborech? Víte o nich předem nebo jste s nimi seznámeni aţ po 

přijetí nových členů do sboru.  

Jak probíhal konkurz na vaše místo? Jak jste začal/a pracovat ve škole? 

Řeší se ve škole, ve které pracujete nějak genderová vyváţenost při přijímání nových 

zaměstnanců/zaměstnankyň?  

Je přihlíţeno při přijímání osob k věkové různorodosti?  

 

2. Rozvoj a vzdělávání 

Jak se lidé ve vaší škole a také vy konkrétně vzděláváte? Máte osobní plán vzdělávání? Kdo 

ho sestavuje? Vedení samostatně nebo společně se zaměstnancem? Kdo má přístup ke 

vzdělávání? Pedagogické/nepedagogické profese?  

Měla jste moţnost vyuţít na této škole mentoring nebo koučink? Nově nastupující 

učitelé/lky? Jste mentorem/koučem? 

Jaké jsou moţnosti kariérního postupu a jaké osoby mají šanci být povýšeny? (osobnostně, 

časově – flexibilita, odborně) 

Jaký manaţerský styl je pro vedení lidí ve vaší škole podle vás nejvhodnější? 

Co Vás v práci motivuje pro podávání lepších výkonů? Co povaţujete za nejlepší formu 

ocenění?  

 

3. Slaďování, péče o zaměstnance 

Řeší vaše vedení i to, jak se zaměstnancům daří harmonizovat soukromý a pracovní ţivot, a 

jak zvládají např. úroveň stresu či náročnost práce? (zda sledují u zaměstnanců, jestli nejsou 

příliš vystresovaní, přepracovaní, a snaţí se s tím něco dělat) 

Jste pečující (o děti či o rodiče)? Co to pro Vás znamená? Vyuţili byste flexibilnější formy 

práce? Jaké přesně formy by Vám vyhovovaly? Musíte dělat školní přípravy ve škole? Byla 

jste při působení na této škole na MD/RD? Jak probíhala komunikace v průběhu MD/RD? 

Měla jste moţnost v průběhu MD/RD se školou spolupracovat? DPP, DPČ? Formou brigády, 
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Měla jste zájem vracet se dříve neţ po třech letech?  

Jsou na Vaší škole osoby zaměstnané na částečné úvazky? I osoby, které na FFP nemají ze 

zákona přímý nárok? Je s těmito osobami zacházeno jinak? Vy sama jste někdy byla 

zaměstnána na této škole na částečný úvazek?  

Jsou zde zaměstnány osoby v důchodu? Jaké s nimi máte zkušenosti?  

 

4. nejen genderová diverzita 

(Co si představujete pod pojmem rovné příleţitosti ţen a muţů a pod pojmem diskriminace?) 

 

Kolik učitelů muţů učí ve vaší škole? Jaké učí předměty? Mají muţi a ţeny stejné nebo různé 

přístupy k výkonu práce? Mají ţeny a muţi stejné nebo různé náplně práce (třídnictví, vedení 

olympiád, projektů, vedoucí pozice)? Myslíte si, ţe na některé práce se hodí více pro ţeny a 

jiné pro muţe? (Zohledňujete to v rozdělování úkolů?) 

 

Myslíte si, ţe je počet ţen a muţů ve vedení vyrovnaný? Myslíte si, ţe by měl být vyrovnaný 

a proč / proč ne? A pokud by měl, děláte pro to něco ve vaší škole?   

 

Při sestavování rozvrhů, mají jednotliví učitelé/učitelky vliv na výslednou podobu? Např. 

osoby, které potřebují slaďovat? Mají vliv na výslednou podobu uspořádání směn učitelky 

v MŠ?  

 

5. řešení stížností 

Setkali jste se ve škole někdy s diskriminací (šikanou, sexuálním obtěţováním, mobingem) a 

jak se to řešilo? 

Jak jste postupovala / byste postupovala v případě, ţe by se něco podobného objevilo? Řešili 

byste to interně a individuálně, nebo máte nějaký formalizovaný postup? 

 

6. odměňování 

Dostáváte osobní ohodnocení? Prémie? 

Za jaké aktivity můţete získat finance navíc?  

Máte moţnost suplovat? Jak je program suplování / suplovací povinnost vytvořena? Je 

spravedlivé? Jaká fungují pravidla mimo povinnou suplovací pohotovost?  

Máte zájem o třídnictví? Máte vliv na rozhodování o tom, zda budete mít třídnictví?  

Kdo vede projekty ve škole? Kdo povede olympiády, volnočasové krouţky atd.? Podle jakého 

klíče? 

 

7. atmosféra 

Můţete popsat atmosféru a styl práce ve škole? 

 

8. spolupráce v týmech a gender 

Probíhá ve vaší škole nějakým způsobem hodnocení/evaluace? Máte nějakou moţnost získat 

zpětnou vazbu od svých nadřízených? Máte moţnost svým nadřízeným zpětnou vazbu 

podávat? 

 

9. propouštění a outplacement 

Týká se propouštění aktuálně vaší školy? Byl některý z vašich kolegů či kolegyň propuštěn? 

Z jakého důvodu? Podle jakých kritérií se propouští? Máte strach o své místo? Co můţe být 

důvodem k propuštění.  

 

+ komunikace a zpětná vazba (bez otázek) 

Myslíte si, ţe komunikace ve firmě je dostatečná? 
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Příloha č. 3  Scénář expertní rozhovory 

Úvodní slovo: představení své bakalářské práce, kterým oblastem se věnuji specificky, a ţe se 

zaměřuji na doporučení. Byly auditorkami auditů, ze kterých vycházím, není třeba 

představovat,  průběh rozhovoru mi velmi usnadní nahrávání na diktafon 

 

Je pro nás důleţité podívat se i na ně – nejen z manaţerské pozice, vedoucí a představitelé/lky 

školy, ale ve své podstatě jsou i zaměstnanci/kyně a v tomto smyslu se jich téma týká  

 

1. Férový nábor a zastoupení žen a mužů na školách: 

Jak by měla probíhat inzerce? Jak by mělo probíhat samotné výběrové řízení s ohledem na 

rovné příleţitosti? Čeho se při výběrových řízeních vyvarovat? Jaké byly nedostatky při 

náborech a jak co byste doporučily? Jak přilákat muţe do výběrových řízení? 

 

2. Kariérové a rozvojové plány a možnosti kariérního růstu pro muže a ženy 

Vnímáte jako zásadní problém „nemoţnost“ kariérního růstu? V jakém ohledu? Co jste 

vnímaly jako problematické v rámci rozvojových plánů a co doporučujete? Co doporučujete 

s ohledem na dodrţování rovných příleţitostí při tvorbě rozvojových plánů a osobním růstu? 

 

3. Systém hodnocení a systém odměňování s ohledem na rovné odměňování. 

Jaké nedostatky jste vnímaly v systémech hodnocení a co doporučujete? Jak fungují 

tabulkové platy pro motivaci zaměstnaných? Jaké oblasti odměňování jste vnímaly jako 

problematické s ohledem na rovné příleţitosti? Jak s  tím pracovat? 


