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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na hledání faktorů, které ovlivňují rozdíl mezi platy žen 

a mužů v e-commerce a online marketingu v České republice. V teoretické části představuje 

základní rozdělení genderových rolí na trhu práce, rozdíly mezi platy žen a mužů v České 

republice a v Evropské unii, jejich legislativní podchycení i základní metodologické postupy 

pro počítání rozdílu mezi mlaty žen a mužů. Dále předkládá důvody a důsledky této 

nerovnosti, kde hlavními tématy jsou horizontální a vertikální segregace, role žen ve 

společnosti a rodině a ohrožení žen chudobou. Práce také vytyčuje hlavní odlišnosti 

segmentu online marketingu a e-commerce. Jde především o snadnou měřitelnost výkonu, 

možnost zaměstnance pracovat z domova a nedostatek specialistů na volné pracovní pozice. 

Také upřesňuje základní pojmy z tohoto oboru. Cílem práce je zjistit, které z faktorů mají 

vliv na rozdíl mezi platy žen a mužů. Testované faktory jsou: délka mateřské a rodičovské 

dovolené, možnost práce z domova, délka praxe v oboru, velikost firmy, nedostatek 

specialistů, asertivita, nastavení klíčových ukazatelů výkonu, věk a vzdělání. Použitou 

metodou je regresní analýza, a to v podobě, kdy se analyzuje vliv jednotlivých faktorů na 

rozdíl platu dané ženy a průměrného platu mužů v celé kategorii online marketingu 

a e-commerce. Faktory, které se ukázaly jako statisticky významné, jsou hlouběji rozebrány 

v diskusi. 

 

Klíčová slova: gender pay gap, rozdíly mezi platy žen a mužů, online marketing, 

e-commerce 
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Abstract 

This bachelor thesis is focused on searching for factors that influence the difference 

between men and women salaries in ecommerce and online marketing in the Czech 

Republic. In theoretical part it presents basic gender differences on the labor market, gender 

pay gap in Czech Republic and European Union, their legislative basics and methodology 

for definition of gender pay gap. The thesis also give reasons and consequences of the 

inequality. Main themes are horizontal and vertical segregation, women role in society and 

family, and women poverty threat. The thesis also set main uniqueness of online marketing 

and ecommerce segment. Especially that it is easy to measure how well the employee 

perform, than there is the possibility of home-office and lack of specialist for vacant 

positions. The thesis also define the basic terms used in this field. The purpose of this thesis 

is to find, which factors have influence on gender pay gap. Tested factors are: length of 

maternity leave, possibility of home-office, length of work experience, company size, lack 

of specialist, assertiveness, setting of key performance indicators (KPIs), age and education. 

Used method is regression of factors mentioned above and the difference between salary of 

each woman and average salary of all men in this research. Factors, which are statistically 

important, are deeply commented in discussion.  

 

Key words: gender pay gap, difference between men and women salaries, online 

marketing, ecommerce 
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Úvod 

Je obecně známo, že muži mají průměrně vyšší platy než ženy, a to napříč celou 

moderní společností. Je možné, že právě to je největší překážkou v procesu zrovnoprávnění 

žen a mužů. Česká republika se navíc v rámci EU v různých žebříčcích zaměřených na tuto 

problematiku pravidelně umisťuje na spodních příčkách (Lišková, 2017). Není to 

samozřejmě problém jen Evropy, „gender pay gap“ je často probíraným tématem 

i v Americe (Seth, Gould, 2017) a po celém světě. Existují profese, kde je tento rozdíl již 

pomalu stírán? Nebo jde o fenomén s konstantní platností napříč celým trhem práce? Tyto 

otázky sice není v mých silách komplexně zodpovědět, ale svým výzkumem bych ráda 

alespoň přispěla k hledání odpovědí a snad i možností, jak se přes tuto genderovou nerovnost 

přenést. 

V této práci se zaměřím na oblast online marketingu a e-commerce v České republice. 

Jde o profesní oblast, ve které panují velmi příhodné podmínky pro vyrovnání rozdílů mezi 

platy žen a mužů, a to díky větší možnosti práce z domova (home-office), flexibilitě úvazků 

a jasně nastavitelným ukazatelům výkonnosti. Často udávaný důvod nerovnosti mezi platy 

žen a mužů, že ženy ztrácí praxi během mateřské a rodičovské dovolené (Miller, 2017), zde 

tedy nemá takovou sílu, protože v e-commerce a online marketingu jsou vhodnější 

podmínky pro udržení kariéry i během mateřské a rodičovské dovolené. Navíc jde o velmi 

mladou oblast, která by snad nemusela být zatížena genderovými stereotypy. 

Regresní analýzou budu zkoumat, jaké faktory ovlivňují rozdíl platů mužů a žen v této 

specifické oblasti. Vzhledem k tomu, že zatím neexistují data, ze kterých by se to dalo zjistit, 

nejprve provedu vlastní kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření, jehož výsledky 

následně zanalyzuji a  vyhodnotím. 

Výzkum opírám o teoretické ukotvení shrnuté v prvních kapitolách této práce. 

Výzkum byl realizován v průběhu roku 2017, sběr dat probíhal od května do července 2017 

a respondenti uváděli průměrné platy za posledních 12 měsíců, tedy přibližně od června 

2016 do června 2017. V této práci nejprve shrnuji teoretický podklad, ze kterého mé úvahy 

vycházejí. Poté stanovuji cíl práce a hypotézy, následně vysvětluji svůj postup a představuji 

respondenty. Dále pak představuji výsledky analýzy a v diskusi je podrobněji rozebírám 

a představuji i další zjištění výzkumu.  
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1. Genderové nerovnosti 

Nejprve je potřeba si terminologicky představit pojem gender. Podle Moorové je 

gender, na rozdíl od biologicky daného pohlaví, sociologicko-kulturním konstruktem. 

(Moore, 2001) Jde tedy o věc kulturních konvencí a společenských rolí, nikoli o biologickou 

dichotomii žena/muž. Podle Bourdieua jsme zvyklí na společnost pod nadvládou mužů a to 

tak hluboce, že si ji ani neuvědomujeme. Ženy, které se tomu chtějí vymezit, jsou od toho 

okolím odrazovány. Nepomůže tedy nic, než radikální změna sociálních podmínek. 

Bourdieu přímo říká, že „Symbolická nadvláda mužů působí nevědomě, je skrytá, nejsme si 

jí vědomi, daný stav nám připadá jako přirozený, a to jí dává velkou sílu.“ (Bourdieu, 2000) 

Ve své knize Druhé pohlaví uvádí Beauviorová, že ženy jsou vnímány jako slabší pohlaví, 

jako ty druhé. Tíhneme k bipolárnímu vnímání světa: den/noc, dobré/špatné, pravá/levá, 

světlo/tma, Adam/Eva, muž/žena. Muž je v přirozeném postavení, to ženy se musí definovat, 

zrovnopravňovat a emancipovat. (Beauviorová, 1967) 

Renzetti a Curran navíc v knize Ženy, muži a společnost podotýkají, že genderová 

diferenciace začíná už v raném dětství. Rodiče se jinak chovají k dívce a jinak k chlapci. 

Chlapcům se toleruje nepořádnost či větší dravost, naopak dívkám je víc tolerován pláč 

a jsou vedeny k větší péči o pořádek a navazování vztahů. (Renzetti, Curran, 2003) To se 

ostatně ukazuje už na výběru hraček pro chlapce a děvčata i na přístupu pedagogů k jejich 

výuce, kde u dívek se více dbá na přehledně vedené sešity, zatímco chlapci jsou vedeni 

k logickému uvažovaní při technických předmětech. 

 

1.1 Ženy na trhu práce 

Z kvalitativního výzkumu Možnosti a bariéry prosazení žen a mužů v managementu: 

šetření na personálních agenturách se dozvídáme, že si většina dotázaných myslí, že 

hlavním důvodem nižšího zastoupení žen v managementu je jejich zaměření na rodinu a děti. 

Ženy s kariérními ambicemi tak s ohledem na to své mateřství pečlivě plánují. Kariérní 

postup žen tedy není pomalejší jen kvůli mateřství a rodičovství, ale i kvůli předsudkům zde 

panujícím, se kterými se musí potýkat i ženy, které se dobrovolně rozhodly se mateřství 

úplně vzdát ve prospěch kariéry. Ženy, které své mateřství odsouvají, vzdají se ho nebo svým 

dětem nevěnují takovou péči, jak bývá zvykem, se musí také potýkat s řadou předsudků. 

Mladší generace žen je více ambiciózní a zaměřená na kariéru, setkává se tak 

s nepochopením ze strany generací předchozích. I tak mají ale lepší podmínky pro budování 

kariéry a skloubení profesního a rodinného života. (Gazdagová, Fischlová, 2006) 
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Důležité je si uvědomit, že ženy a muži přikládají kariéře stejně vysoký význam, ale 

jak dodávají Křížková a Hašková: „Ženy však jsou českou populací považovány za výrazně 

znevýhodněné na trhu práce oproti mužům. Za příčiny jejich horší pozice však nejsou 

považovány jejich schopnosti a znalosti, ale jejich znevýhodnění je vysvětlováno zejména 

jejich rodinnou zátěží a nastavením trhu práce a zaměstnavatelské politiky i veřejným 

míněním, které upřednostňuje muže.“ (Křížková, Hašková, 2003) 

Ženy zažívají velkou tenzi mezi rodinou a kariérou, což způsobuje horší podmínky žen 

na trhu práce. Aby se genderové rozdíly setřely, je potřeba instituciálně zajistit lepší 

podmínky pro harmonizaci profesního a rodinného života a nastolit rovnováhu 

v odpovědnosti obou partnerů za rodinu a domácnost. (Křížková, Hašková, 2003) 

Zajímavý je i pohled transgender mužů, kteří otevřeně mluví o tom, že v době, kdy 

byli ještě ženami, pociťovali mnohem méně respektu. Jeden z nich například uvádí, že když 

ve škole spočítal, ještě jako dívka, extrémně složitou matematickou úlohu, profesor 

poukazoval na to, že „to jistě nemohla spočítat dívka, ale asi nějaký její přítel“. (Nordell, 

2014) 

 

1.2 Gender pay gap 

Rozdíl mezi platy žen a mužů, tedy gender pay gap (GPG) je velmi komplexní 

fenomén, který se nedá nahlížet jen z ekonomického hlediska. Velmi úzce souvisí 

s celkovým postavením žen ve společnosti i s rolemi, které jim jsou přisuzovány. 

Gender pay gap se obvykle uvádí jako procento, o kolik mají ženy nižší plat než muži, 

kde průměrný (mediánový) plat muže je 100 %. Eurostat obvykle srovnává hodinové příjmy, 

Český statistický úřad pak celkové měsíční příjmy. Je třeba rozlišovat očištěný a neočištěný 

rozdíl mezi platy, kdy očištěný znamená, že se porovnávají příjmy lidí se stejným vzděláním, 

délkou praxe a na konkrétních stejných pozicích, zatímco neočištěný srovnává platy napříč 

celým trhem práce (či určitým segmentem). Očištěný gender pay gap je pak vysvětlován 

právě znevýhodněním jedné skupiny lidí na základě genderu.  

V této práci budu pracovat především s neočištěnou verzí metodologie, protože 

nemám k dispozici dostatek respondentů, abych je mohla pro všechny analýzy rozdělit do 

skupin podle délky praxe, vzdělání a jednotlivých pozic. Nicméně tím, že je výzkum 

poměrně úzce profilovaný na specifický segment, jde o přesnější statistiku, než je srovnání 

všech pozic napříč celým trhem práce. Pro srovnání jsem vybrala nejpočetnější skupinu 

respondentů, a to marketingové specialisty se středně dlouhou praxí a s maturitou či 



9 
 

vysokoškolským vzdělání, a jejich platy porovnala mezi ženami a muži, abych získala 

očištěný gender pay gap alespoň v jedné kategorii. 

 

1.3 Legislativa 

V právu Evropské Unie je výslovně zakotven zákaz diskriminace (mimo jiné) na 

základě pohlaví, a to v genderové směrnici 2006/54/ES (Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/54/ES ze dne 5. června 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného 

zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání) a řadě dalších článků (Zákaz 

diskriminace v širším smyslu je zakotven v článku 21 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/54/ES ze dne 5. června 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného 

zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání). V ČR pak rovnost příležitostí 

zabezpečuje přímo Listina základních práv a svobod, konkrétněji pak Zákoník práce, kde se 

v Hlavě I. (obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody) § 110 doslova píše: „(1) 

Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele 

stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. (2) Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se 

rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná 

ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné 

pracovní výkonnosti a výsledcích práce.“ Legislativně jsou tedy ženy s muži zcela 

rovnoprávné.  
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1.4 Realita v ČR a v EU 

Přestože mají ženy zastání jak v českém tak v evropském právu, stejně jsou jejich 

průměrné výdělky nižší než u mužů. V ČR je to konkrétně o 16,5 % (OECD, 2017). 

V Evropské Unii pak o 19,1 % (OECD, 2017). Jak dokládají statistiky OECD i Eurostatu 

(Graf 1), Česká republika patří k zemím s vůbec nejvyšším rozdílem mezi platy žen a mužů. 

 

 

Graf 1: Neočištěný gender gap, rozdíl mezi hodinovou mzdou žen a mužů, Eurostat 2017 

 

 

Podle Českého statistického úřadu měly ženy v roce 2016 průměrnou hrubou mzdu 

25 283 Kč a muži 32 134 Kč. Ženy tedy měly průměrně o 21 % menší plat, než muži (Český 

statistický úřad, 2017, I.). Procento podle ČSÚ vychází vyšší, což je dáno odlišnou 

metodologií, kdy Eurostat srovnává hodinové mzdy, namísto měsíční hrubé mzdy dle ČSÚ.  
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2. Důvody a důsledky nerovnosti v odměňování 

Jak už jsem uvedla, legislativa se snaží ženám pomoci se platově zrovnoprávnit, ale 

přesto se to nikde na světě zatím nedaří. Jaké jsou tedy další faktory, které rozdíly mezi platy 

žen a mužů ovlivňují? Proč je důležité se tímto tématem vůbec zabývat? Jde o společenský 

problém, nebo jen ženy chtějí něco jiného než muži, a proto si vybírají hůře placená místa? 

 

2.1 Horizontální a vertikální segregace 

Jedním z důvodů nižšího průměrného platu žen oproti mužům je to, že ženy jsou 

častěji zastoupeny na finančně hůře ohodnocených pozicích. Tento jev nazýváme 

horizontální segregací. Typicky „ženské“ profese jsou například administrativa, prodej 

zboží, pomocné nekvalifikované práce. Muži zase častěji pracují jako zákonodárci, 

řemeslníci, montéři a ve více technických oborech (Válková, 2016), tedy v oblastech, které 

jsou nejen výrazně lépe placené, ale i společností uznávané jako prestižnější. Podobné 

rozdělení pak platí i v rámci marketingu a e-commerce. Muži jsou častěji v techničtějších 

odvětvích jako je IT, vývoj webů/aplikací či analytika. Ženy se častěji věnují správě 

sociálních sítích nebo copywritingu, což jsou pozice, které jsou méně finančně ohodnoceny.  

Vertikální segregace je naproti tomu jev, kdy velký nepoměr počtu žen a mužů panuje 

ve vedoucích funkcích, které jsou napříč obory především mužskou záležitostí. Na top 

manažerských pozicích je nepoměrně větší zastoupení mužů. Dokonce i ve školství, kde je 

vysoký poměr žen učitelek, převládají v rolích ředitelů muži (Smetáčková, Vlková, 2005). 

Tomuto fenoménu se říká skleněný strop, který představuje pomyslnou neviditelnou 

překážku v postupu žen na vyšší manažerské pozice. Dytrt doslova píše, že: „Pojem skleněný 

strop (glass ceilling) jako „neviditelný strop“ byl poprvé použit v americkém časopise Wall 

Street Journal v roce 1984. Je označením souboru překážek založených na subjektivních, 

strukturálních a organizačních příčinách, které brání ženám jako skupině v jejich postupu na 

střední a vyšší řídící pozice.“ (Dytrt, 2017)  

Pohledů na nerovnost v odměňování žen a mužů je mnoho, proto je i pro samotné 

zaměstnavatele často velmi těžké porovnat platy jejich zaměstnanců a určit, zda jsou jejich 

zaměstnankyně znevýhodněny či nikoli. K tomu mají nástroje jen tak velké firmy, aby na 

zcela stejné pozici pracovali ženy i muži, a jejich platy se daly porovnat. Velké firmy mívají 

i interní audity sledující zastoupení žen na vedoucích pozicích rozdíly ve mzdách žen 

a mužů. 
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2.2 Role ženy ve společnosti a v rodině 

Přestože doby, kdy byla mužská fyzická síla nutná pro obživu rodiny a obranu 

společenství, jsou již dávno pryč, ve společnosti stále přetrvává představa tradičního 

rozdělení rolí v rodině. Především muži, ale i ženy, stále cítí, že je to právě žena, kdo by se 

měl starat o chod domácnosti a rodinu. To dokládá i následující graf (Graf 2) porovnávající 

výsledky průzkumu z let 2002 a 2012 (Válková, 2016). Ženy proto inklinují k takovým 

zaměstnáním, která jim péči o domácnost umožňují. 

 

Graf 2: Názor na to, kdo by se měl starat o domácnost, porovnání let 2002 a 2012, Válková, 2016 

Otázka skloubení pracovního a rodinného života je stejně palčivá pro ženy i muže. Ale 

muži víc spoléhají, že to budou právě jejich partnerky, kdo si hlavní péči o rodinu vezmou 

na starost. Muži také častěji kvůli pracovnímu vytížení zanedbávají rodinu. Hlavní 

překážkou pro balancování práce a rodiny je kromě péče o batolata i vyšší nemocnost dětí 

předškolního a nižšího školního věku. Křížková a Hašková uvádějí, že: „Muži cítí výrazněji 

tlak na jejich pracovní výkon, naproti tomu ženy tíhu odpovědnosti za domácnost a děti, 

která leží téměř výhradně na nich s velmi nízkou mírou pomoci ze strany dalších členů 

rodiny.“ (Křížková, Hašková, 2003) 

 

2.3 Přerušení praxe během mateřské a rodičovské dovolené 

Narození dítěte skokově zvyšuje nezaměstnanost žen, zvláště v ČR je tento rozdíl 

velmi výrazný. V roce 2002 byla podle OECD v ČR míra nezaměstnanosti u bezdětných žen 

2,6 % a u mužů 1 %. U žen s minimálně jedním dítětem byla míra nezaměstnanosti 4,5 %. 

Proč tomu tak je vysvětluje Valentová: „U jistých příjmových skupin rodičů dochází k tomu, 

že žena zůstane doma, protože finanční prospěch z její účasti na trhu práce může být pro 
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domácnost zanedbatelný. Dalším faktorem může být i malé využívání práce na částečný 

úvazek. Ženy jsou tak postaveny před extrémní volbu: práce na plný úvazek, nebo pobyt na 

rodičovské dovolené, která je u nás, jak dále uvidíme, velmi velkorysá co do délky trvání. To 

motivuje ženy v nestabilním nebo málo placeném zaměstnání zůstat doma co nejdéle 

a kompenzovat ušlý příjem sociálními dávkami.“ (Valentová, 2016).  

Ve věkové skupině 35-44 let 

pozorujeme největší rozdíl mezi platy žen 

a mužů (Graf 3). V této době jsou ženy 

nejvíce zatíženy péčí o malé děti, ať už 

přímo během mateřské či rodičovské 

dovolené, nebo později během péče o děti 

předškolního a školního věku. S 28,1% 

GPG v této kategorii je na tom ČR zdaleka 

nejhůře v celé EU, na pomyslném druhém 

místě je Slovensko s 24,6 %, které má ale na rozdíl od ČR poměrně vysoké GPG ve všech 

věkových kategoriích.  

Jak jsem již uvedla, i samy ženy předpokládají, že péče o děti a domácnost připadne 

na ně, proto upřednostňují takovou kariéru, která jim to umožní. To také způsobuje, že 

i zaměstnavatelé berou ženy jako méně stabilní zaměstnance nejen kvůli 

mateřské/rodičovské dovolené, ale i kvůli dlouhodobé péči o děti (Válková, 2016). 

V oborech, kde je možná práce z domova, si žena nemusí vybírat z krajních možností, 

zda být doma s dětmi a nepracovat, nebo budovat kariéru. Home-office umožňuje 

kontinuální styk s prací aspoň v menší hodinové dotaci už během mateřské a rodičovské 

dovolené. Zároveň pokud žena potřebuje i později zůstat doma například s nemocným 

dítětem, může u toho sama pracovat a její výkon to omezí jen minimálně. Bariéra mezi 

rodinou a kariérou se tady postupně snižuje. Samozřejmě home-office není řešení všeho. 

I tak ženy péče o domácnost a děti vysiluje a určitým způsobem jim komplikuje kariérní 

růst, ne však už tak markantně. 

Na pracovní podmínky žen s malými dětmi se zaměřily i Křížková a Hašková, které 

zjistily, že po family-friendly pracovních pozicích je velká poptávka, ale firmy ji neumějí 

uspokojit. Částečné úvazky a home-office jsou ochotné dát jen zaměstnancům na pozicích, 

které jsou obtížně zastupitelné. Například na obchodních pozicích, kde velkou roli hrají 

navázané osobní kontakty. (Křížková, Hašková, 2003) 
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Graf 3: Gender pay gap podle věku, Eurostat, 2017 
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2.4 Důsledky nižších platů žen oproti mužům 

Ženy vydělávají průměrně méně než muži, proto jsou také více ohroženy chudobou. 

„Zatímco ve věkových skupinách 16-24 a 25-54 je počet mužů a žen ohrožených chudobou 

relativně srovnatelný, pro věkovou skupinu 55-64 a výše je riziko chudoby významně vyšší 

pro ženy. V důchodovém věku je pak třikrát více žen než mužů ohroženo propadem do 

chudoby.“, říká Válková (Válková, 2016). 

Nižší platy žen znamenají, že v partnerských vztazích jsou často finančně závislé na 

partnerovi, a to především během mateřské či rodičovské dovolené. Ženy žijící samostatně 

a především matky samoživitelky jsou pak častěji ohroženy chudobou než muži. 

 

2.5 Začarovaný kruh 

V České republice stále převládá názor, že doma s dětmi by měly zůstávat výlučně 

ženy. To dokládá i graf (Graf 4) z výzkumu Válkové z roku 2012 (Válková, 2016). 

 

Graf 4: Názor na rozdělení rodičovské dovolené, Válková, 2016 

Protože ženy mají nižší příjmy než muži, je i z ekonomických důvodů jednodušší, aby 

doma s dětmi zůstávaly právě ony. Tím ovšem na několik let zmrazí svou kariéru a přichází 

tak o možnost vypracovat se na lepší pozice a získat vyšší plat. Je to tedy v podstatě 

začarovaný kruh. Ženy mají nižší platy, protože přichází o praxi během mateřské 

a rodičovské dovolené, ale na mateřskou a rodičovskou dovolenou jdou ony, protože mají 

nižší plat. 
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3. Specifika české e-commerce a online 

marketingu 

Z pohledu možností pracovního uplatnění je velký 

rozdíl mezi zkoumanou oblastí a zbytkem trhu práce. To 

zejména díky práci z domova, větší volnosti úvazků, 

flexibilní pracovní době, nedostatku specialistů i 

poměrně velkému množství lidí pracujících na IČO (dle 

výsledků tohoto výzkumu jde o 27 % všech zaměstnanců 

v online marketingu a e-commerce). Navíc v tomto 

oboru lze díky technologiím poměrně přesně měřit 

efektivitu zaměstnanců. Zaměstnavatelé tedy mají 

k dispozici možnost odměňování svého týmu na základě 

skutečného výkonu, takže teoreticky by tu neměl být 

takový prostor pro upřednostňování určité skupiny. Reálně ale mnoho zaměstnavatelů zatím 

tímto způsobem nekoná, jak odhaluje výsledek dotazníkového šetření, kdy 59 % 

zaměstnanců v online marketingu a e-commerce přiznalo, že nemá nastavená žádná KPIs 

(Graf 5).  

Česká republika je jedním z nejrychleji rostoucích e-commerce trhů v Evropě (Štěrba, 

2016) Díky velmi kvalitním technologiím, které jsou zde vyvíjeny, a špičkové logistické síti, 

je pro nás už běžným standardem například doručení zboží z e-shopu do druhého dne, 

možnost vrácení zboží bez udání důvodu a vyžadujeme také okamžitou odpověď na jakékoli 

naše dotazy ohledně zboží a nákupu na daném e-shopu. V Evropě toto rozhodně není běžný 

standard, snad s výjimkou Velké Británie nebo Dánska. E-commerce má navíc čím dál větší 

vliv na celkovou ekonomickou situaci v ČR. Za rok 2016 české e-shopy společně atakovaly 

hranici sto miliardového obratu, což odpovídá 9 % z obratu celého českého maloobchodu 

(Uďan, 2016). Vzhledem k tomuto růstu se obor potýká s nedostatkem kvalifikovaných 

zaměstnanců, proto zde už prakticky není reálná nezaměstnanost. 

Všechna zmíněná specifika naznačují, že právě v tomto segmentu by rozdíl mezi platy 

žen a mužů nemusel být příliš patrný. 

 

nemá KPIs
59%

má KPIs
41%

Graf 5: Poměr lidí s KPIs a bez KPIs 
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3.1 Vymezení pojmů 

Mzda, plat, fakturace: V této práci používám slovo plat jako souhrnný termín pro 

mzdu včetně veškerých finančních bonusů zaměstnanců na hlavní pracovní poměr (HPP) 

a výdělky osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kteří se však považují za 

standardního zaměstnance na hlavní pracovní poměr a jiný typ smlouvy je pro ně jen 

formalita. Částky, které si fakturují, jsem přes daňovou kalkulačku přepočítala na čistý 

příjem, který jsem následně přes mzdovou kalkulačku převedla na ekvivalent hrubé mzdy, 

abych obě skupiny mohla porovnávat. 

Online marketing a e-commerce: Online marketing je specifická oblast v rámci 

marketingu, která se zaměřuje čistě na digitální aktivity v rámci propagace firmy či 

produktů. Zahrnuje především e-mailing, reklamu ve webových vyhledávačích, na 

sociálních sítích, nebo webovou analytiku. Pojmem e-commerce se primárně myslí e-shopy, 

tedy prodej zboží přes internet. Lze takto označovat i prodej služeb přes internet (například 

krátkodobé půjčky nebo pojištění). 

Freelancer: Pro účely tohoto výzkumu budu rozdělovat klasické zaměstnance na 

HPP, dále ty, kteří jsou sice zaměstnáni na plný úvazek u jedné firmy, ale fakturují si jako 

OSVČ, a nakonec freelancery, tedy ty, kteří působí na volné noze, mají více klientů či pracují 

na projektové bázi. Freelancery pracující pro více klient jsem z tohoto výzkumu vyřadila. 

Headhunting, recruitment: Nábor zaměstnanců (recruitment) je v e-commerce 

a online marketingu poměrně specifický. Nezaměstnanost je zde prakticky nulová (Rožánek, 

2017), takže pokud chce specialista změnit práci, obvykle si novou pozici bez problému 

nachází nejpozději v průběhu výpovědní lhůty. Pokud firma na nového online 

marketingového specialistu spěchá, obvykle nezbývá, než ustoupit od pasivního 

náboru/recruitingu a začít potenciální kandidáty oslovovat aktivně i přesto, že jsou stále 

zaměstnáni. To je úkolem headhunterů. 
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4. Cíl práce 

Cílem práce je zjistit, jaké faktory ovlivňují rozdíl mezi platy mužů a žen 

v e-commerce a online marketingu v České republice. Předpokládám, že tento rozdíl souvisí 

především se ztrátou praxe či kontaktů během mateřské a rodičovské dovolené (Nižší platy 

žen v porovnání s platy mužů jsou způsobeny přerušením praxe během mateřské 

a rodičovské dovolené.), dále pak s možností práce z domova (Možnost práce z domova 

snižuje rozdíl mezi platem žen a mužů.), s asertivitou (Ženy, které jsou asertivnější, se svým 

platem více blíží průměrnému platu mužů.), a nastavením klíčových ukazatelů výkonnosti 

(Ženy, které mají nastavené klíčové ukazatele výkonosti, mají plat, který se více blíží platu 

mužů.) nebo s velikostí firmy (Čím větší je firma, tím menší rozdíly mezi platy žen a mužů 

v ní panují.). Možná to souvisí i s tím, jak moc náročné je získat zaměstnance v dané oblasti, 

což zjišťuji v dotazníku otázkou na četnost kontaktování headhuntery (U pozic, na které se 

hůře shánějí specialisté, je menší rozdíl mezi platy žen a mužů.).  

Vzhledem k povaze zmíněných faktorů předpokládám, že rozdíl mezi platy žen a mužů 

v této oblasti nebude tak výrazný, jako v celém českém trhu práce, ale ověřit si to je 

druhotným cílem této práce. 

 

5. Hypotézy 

Abych dosáhla cíle práce, níže vytyčuji základní hypotézy vycházející z předchozího 

zkoumání dostupné literatury a internetových zdrojů. 

 

5.1 Hlavní hypotéza: 

Nižší platy žen v porovnání s platy mužů jsou způsobeny přerušením praxe během 

mateřské a rodičovské dovolené. 

Dá se předpokládat, že ženy, které byly několik let doma s dětmi, ztratily kontakt 

s praxí a v porovnání s vrstevnicemi a vrstevníky, kteří na mateřské dovolené nebyli, budou 

mít nižší výdělky. Zvlášť v rychle se vyvíjejícím světě online marketingu a e-commerce 

může být ztráta praxe velmi markantní. Nicméně otázkou také zůstává, zda mají ženy nižší 

plat kvůli mateřské a rodičovské dovolené, nebo zda zůstávají s dětmi doma právě ony kvůli 

tomu, že mají nižší plat než jejich partneři. 
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5.2 Další hypotézy: 

Možnost práce z domova snižuje rozdíl mezi platem žen a mužů. 

Práce z domova je v online marketingu důležitý fenomén. Umožňuje pracovat a udržet 

si kontakt s praxí i během rodičovské dovolené. Ze zkušeností personální agentury Online 

People získaných během uspořádané focus group vyplývá, že požadavek na možnost práce 

z domova či zkrácený úvazek mají především ženy s malými dětmi předškolního věku. 

Ženy, které jsou asertivnější, se svým platem více blíží průměrnému platu mužů. 

Asertivita je v literatuře často zmiňovaným faktorem ovlivňující rozdíly mezi ženami 

a muži, a to nejen v otázce platů. Muži se chovají asertivněji než ženy. Čím asertivnější tedy 

žena je, tím by měl být menší rozdíl mezi jejím a průměrným platem mužů. 

Ženy, které mají nastavené klíčové ukazatele výkonosti, mají plat, který se více blíží 

platu mužů. 

Dobře nastavené KPIs (klíčové ukazatele výkonnosti) a na ně navázané finanční 

ohodnocení nenechávají příliš prostoru pro finanční zvýhodnění mužů. Za předpokladu, že 

ženy jsou v práci stejně výkonné jako muži, měly by na pozicích s KPIs být menší rozdíly 

mezi platy žen a mužů. 

Čím větší je firma, tím menší rozdíly mezi platy žen a mužů v ní panují. 

Management velkých firem má více dat pro srovnávání platů, má tedy možnost více 

dbát na vyrovnané platové podmínky pro muže a ženy. Některé korporátní společnosti mají 

dokonce kvóty na procentuální zastoupení žen mezi zaměstnanci a interní audity, které 

kontrolují rozdíly mezi platy žen a mužů. Proto předpokládám menší rozdíly platů žen 

a mužů ve větších firmách. 

U pozic, na které se hůře shánějí specialisté, je menší rozdíl mezi platy žen a mužů. 

V České republice je nyní velmi nízká nezaměstnanost, a to 2,8 % (Český statistický 

úřad, 2017, II.). Zaměstnavatelé mají problém sehnat vhodné kandidáty na nové pozice, 

proto zde už není tolik prostoru upřednostňovat jeden gender.  
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6. Použité metody 

V této kapitole podrobně rozeberu, jakým způsobem jsem postupovala při sběru dat, 

práci s nimi a jejich analyzování. Během celého výzkumu jsem ho průběžně validovala, 

abych dosáhla co nejpřesnějšího obrazu dané situace. 

Samotný empirický výzkum je koncipovaný tak, aby nejprve vznikl dotazník v natolik 

přijatelné podobě, aby ho respondenti neměli problém celý vyplnit. Dalším důležitým bodem 

bylo zvolit správné kanály pro oslovení cílové skupiny, tedy lidí z online marketingu 

a e-commerce. Nakonec bylo potřeba data očistit a zanalyzovat, abych dosáhla cíle výzkumu 

a zjistila, jaké faktory ovlivňují rozdíl mezi platy žen a mužů a zároveň mohla potvrdit své 

předem určené hypotézy. 

Protože online marketing a e-commerce není kategorie uznávaná českým statistickým 

úřadem ani mezinárodními orgány, nebylo možné porovnat strukturu mého vzorku a celé 

populace v daném segmentu. Proto není možné výsledky výzkumu přímočaře zobecnit na 

celý segment. Výzkum ale předkládá sondu do problematiky, která skutečnou situaci co 

nejpodrobněji přibližuje.  

 

6.1 Focus group 

V rámci personální agentury Online People zaměřené právě na online marketing 

a e-commerce jsme uspořádali odbornou focus group složenou ze zaměstnanců této firmy, 

která se specializuje na hledání kandidátů na pozice v rámci online marketingu 

a e-commerce. Jejich zkušenosti sloužily jako jeden z validačních mechanismů nejprve při 

vytváření dotazníku a vybírání respondentů k oslovení. V druhé vlně pak k porovnání 

výsledků výzkumu a interpretovaných dat s realitou každodenní praxe v recruitingu 

a headhuntingu. 
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6.2 Sběr dat 

Kvantitativní výzkum je založený na online dotazníkovém šetření, jehož podobu jsem 

konzultovala v rámci výše zmíněné focus group. Pro sběr dat jsem jako nástroj zvolila online 

dotazník vytvořený přes Google Forms, a to hned z několika důvodů. Je možné v něm 

vytvořit uživatelsky přívětivý dotazník. Data se anonymně ukládají do tabulky, kterou lze 

stáhnout do MS Excel, který jsem použila na vyhodnocování. Lze jej velmi snadno šířit mezi 

velké množství potenciálních respondentů. V neposlední řadě také proto, že je tento nástroj 

kompatibilní se všemi možnými zařízeními a lze tak předejít chybovosti. Nevýhodou pak je, 

že nelze zjistit přesně, kdo dotazník vyplňuje a jsem tedy plně odkázána na údaje, které mi 

o sobě respondent zanechá. Nicméně v rámci zachování anonymity, která je nutná vzhledem 

k citlivosti zjišťovaných údajů (především plat), je to nejvhodnější volba. 

Dotazník jsem nejprve rozeslala na testovací skupinu kolem 74 respondentů, abych 

mohla opravit případné nesrovnalosti ve formulování otázek a návrhu struktury dotazníku. 

Po upřesnění formulace několika otázek jsem zvalidovaný dotazník rozeslala na databázi 

firem Online People a Acomware (online marketingová agentura zaměřená na e-shopy). 

Dále se dotazník sdílel na sociálních sítích obou agentur i dalších oslovených partnerů 

(například logistické společnosti Zásilkovna zaměřené právě na e-commerce), také 

v oborově zaměřených facebookových skupinách (například #Holkyzmarketingu). Tím jsem 

zajistila distribuci dotazníku mezi značnou část lidí pracujících v online marketingu 

a e-commerce v ČR. 

Cílem bylo získat zhruba 500 vyplněných dotazníků.  Problém mohl nastat, pokud by 

se mi nepodařilo nasbírat dostatečné množství respondentů. Za minimální počet považuji 

200 respondentů, za optimální pak 500. Pokud by se mi nepodařilo sesbírat dostatek 

odpovědí, považovala bych za nutné podniknout ještě další kroky ke zvýšení počtu 

respondentů. Nabízelo by se oslovení více subjektů, které mají ve své databázi kontakty 

z daného oboru. 
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6.3 Regresní analýza 

Regresní analýza je postup, kterým zjišťujeme vzájemný vztah jednotlivých 

nezávislých proměnných (x) a proměny závislé (y). Zvolila jsem ji proto, abych mohla 

otestovat, jaké ze sledovaných faktorů mají statisticky významný vliv na rozdíl mezi platy 

žen a mužů. Budu s ní pracovat v této podobě: 

 

y = Ø (plat mužů v dané kategorii) – (plat dané ženy) 

xn = jednotlivé indikátory: 

 Délka praxe [let v oboru] 

 Home-office [dní v měsíci] 

 Délka mateřské/rodičovské [celkem let] 

 Velikost firmy [počet zaměstnanců] 

 Headhunting [škála dle četnosti nabídek] 

 Asertivita – nástupní plat [ano/ne] 

 Asertivita – sebehodnocení [pětistupňová škála] 

 KPIs [ano/ne] 

 Věk 

 Vzdělání [nejvyšší dosažené] 

Závislá proměnná (y) je rozdíl platu dané ženy a průměrného platu všech mužských 

respondentů z online marketingu a e-commerce. Pro regresní analýzu tedy použiji pouze 242 

odpovědí žen, z celkového počtu 428 relevantních respondentů. 

 

6.4 Faktory a indikátory 

V této podkapitole uvádím vybrané faktory a jejich indikátory s odůvodněním, proč 

jsem volila právě takto. Modrou barvou jsou odlišené konkrétní otázky a odpovědi 

z dotazníku. 

 

Délka praxe 

Má délka praxe vliv na rozdíl mezi platy žen a mužů? Na délku praxe udávanou 

v letech se ptám otevřenou otázkou. Nevýhodou tohoto indikátoru je, že v některých 

případech lze hůře odlišit, co konkrétně je praxe relevantní pro danou pozici. I tak tento 

indikátor může ukázat mnohé souvislosti. 

Kolik LET praxe máte ve svém oboru? 

 _______________ 
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Home-office 

Jak velkou reálnou možnost práce z domova mají respondenti? Jako indikátor slouží 

počet dnů v měsíci, kdy může dotyčný pracovat z doma. Tento indikátor nám napoví, zda je 

možnost práce z domova důležitým faktorem pro rozdíl mezi platy žen a mužů. Tento 

indikátor je vhodný z důvodu, že na otázku „Kolik dní v měsíci můžete pracovat z domova?“ 

je jednoznačná odpověď a reflektuje realitu lépe, než obecná otázka: „Máte možnost 

pracovat z domova?“. 

Kolik DNŮ v MĚSÍCI můžete využívat home-office? 

Pokud to váš zaměstnavatel neumožňuje, napište 0. 

 ___________________  

 

Délka mateřské/rodičovské dovolené: 

 Jako indikátor jsem zvolila otázku, jak dlouho žena byla na mateřské/rodičovské 

dovolené. Tento indikátor by mohl potvrdit hlavní hypotézu, zda ztráta praxe během 

mateřské či rodičovské dovolené zapříčiňuje nižší plat u žen oproti průměrnému platu mužů.  

Byl(a) jste na mateřské či rodičovské dovolené? 

 Ano 

 Ano, momentálně na ní jsem 

 Ne 

 

Kolik let jste dosud strávila na mateřské/rodičovské dovolené? 

 _________ 

 

Velikost firmy 

Velikost firmy může být významným faktorem, díky možnosti zaměstnavatele 

porovnávat mzdy svých zaměstnanců. Velikost firmy zjišťuji otázkou na počet zaměstnanců, 

protože na tu dokáží respondenti odpovědět snáze, než například na dotaz na roční obrat 

firmy, který zaměstnanci často ani neznají. Tento indikátor odhalí, zda jsou rozdíly mezi 

platy žen a mužů výraznější v malých nebo velkých firmách. 

Kolik lidí celkem pracuje ve vaší firmě? 

 __________ 
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Headhunting 

Četnost nabídek od headhunterů ukazuje poptávku po zaměstnancích v daném oboru. 

Více nabídek dostávají kandidáti profesně zaměření na oblast, ve které je nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků. Předpokládám, že pokud je problém v daném oboru najít 

specialisty, nebude zaměstnavatel upřednostňovat muže a nabízet jim vyšší platy než ženám. 

Dostáváte pracovní nabídky od headhunterů? Jak často? 

 Ne / maximálně 1 za rok 

 Ano, několikrát za rok 

 Ano, několikrát měsíčně 

 Ano, několikrát do týdne 

 

Asertivita 

Nižší asertivita žen oproti mužům je často udávaným faktorem. Indikátory asertivity 

jsem si zvolila hned dva. Základem je otázka na nástupní plat: „Dostal(a) jste nástupní 

plat, o který jste si řekl(a)?“, která může indikovat, zda asertivnější ženy (ty, které trvaly na 

nástupním platu, o který si řekly), mají platy bližší průměrnému platu mužů, než ty méně 

asertivní.  

Ovšem ne vždy může být tato otázka indikátorem asertivity – v některých firmách mají 

jasně stanovené finanční prostředky na danou pozici, takže není možné částku ovlivnit. 

Navíc je možné, že ženy raději zvolí nižší plat v kombinaci s nefinančními benefity 

(dovolené navíc, flexibilní pracovní doba, možnost práce z domu). Proto jsem do dotazníku 

přidala ještě jeden pomocný indikátor, a to pětistupňovou škálu na subjektivního hodnocení 

vlastní asertivity.  

 

Dostal(a) jste takový plat, který jste si chtěl(a)? 

 Ano 

 Ne, dostal(a) jsem nižší plat 

 Ne, dostal(a) jsem vyšší plat 

 Nepamatuji si 

 

Považujete se za asertivního člověka? 

 Škála 1 (Ano, jsem velmi asertivní) – 5 (Ne, nejsem vůbec asertivní) 
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KPIs 

V online marketingu a e-commerce je možné přesně sledovat efektivitu zaměstnanců, 

nastavit jim KPIs (klíčové ukazatele výkonnosti) a na jejich základě je adekvátně finančně 

ohodnotit. Proto by na pozicích s nastavenými KPIs neměly být rozdíly mezi platy žen 

a mužů tak patrné. U respondentů, kteří chtěli upřesnit svá KPIs v odpovědi „Jiné“ jsem 

jejich odpovědi vyhodnotila a zařadila je vždy do jedné nebo druhé skupiny, podle toho, zda 

ve své odpovědi uváděli, že KPIs mají či nikoli. 

Máte od svého zaměstnavatele konkrétní KPI? 

KPI = klíčové metriky/ukazatele výkonnosti 

  Ano 

 Ne 

 Jiné ___________ 

 

Věk 

Kromě toho, zda má věk na rozdíl mezi platy žen a můžu vliv, také určíme, v jaké 

věkové kategorii je tento rozdíl největší. Kvůli velkému rozptylu věku, ve kterém si ženy 

pořizují děti, bude obtížné tuto informaci přímo srovnat s problematikou mateřství. Nicméně 

jistý trend nám zde může napovědět. 

Kolik vám je let? 

 __________ 

 

Vzdělání 

Jaký vliv na problematiku má nejvyšší dosažené vzdělání? Odráží se nějak dosažené 

vzdělání ve výši rozdílu platů žen a mužů? 

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 Základní 

 Středoškolské 

 Středoškolské s maturitou 

 Bakalářské 

 Magisterské 

 Doktorské a vyšší 

 Jiné: __________ 
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7. Získaná data 

7.1 Čištění získaných dat 

Celkem dotazník vyplnilo 624 respondentů. Vzhledem k metodám šíření dotazníku 

nebylo možné předem zabránit v jeho vyplnění lidem, kteří nespadají do vytyčené cílové 

skupiny, bylo nutné je před analýzou ze vzorku vyřadit. Postupovala jsem následujícím 

způsobem. Nejprve jsem vyfiltrovala a odstranila majitele firem (21 odpovědí). Vyřadila 

jsem také freelancery, kteří mají více klientů a ani u jednoho nejsou zaměstnáni na plný 

úvazek (109 odpovědí). Dále jsem vyřadila ty respondenty, kteří nepracují ani v e-commerce 

ani v marketingu (38 odpovědí). Nakonec jsem vyřadila brigádníky a zaměstnance, kteří 

nepracují na plný úvazek (28 odpovědí). Tím jsme získali 428 relevantních respondentů 

z e-commerce a online marketingu. Pro další zpracování bylo také nutné převést slovní 

odpovědi na čísla. Klíč, podle kterého jsem postupovala, najdete v příloze 2. Pro samotnou 

regresní analýzu, která je jádrem výzkumu, jsem pak použila jen respondentky ženy (242 

pozorování), jejichž platy jsem porovnávala s průměrným platem mužů z tohoto vzorku. 

 

7.2 Kdo jsou respondenti? 

Mezi respondenty je 242 žen a 186 mužů (Graf 6). Mezi firmami jsou nejpočetněji 

zastoupené agentury, konkrétně agentury zaměřené na online marketing nebo vývoj e-shopů. 

Je jich 176, zatímco e-shopů je 101 a ostatních 151 firem se zabývá dalšími typy služeb 

(Graf 7).  

  

muž
43%

žena
57%

JAKÉ JE VAŠE POHLAVÍ?

Graf 6: Respondenti –  gender 

e-shop
24%

agentura
41%

ostatní
35%

TYP FIRMY

Graf 7: Respondenti – typ firmy 
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Většina respondentů, konkrétně 311, má klasickou smlouvu na hlavní pracovní poměr. 

117 respondentů ale pracuje na IČO, přestože jde o trvalou práci na plný úvazek (Graf 8). 

Jen 39 respondentů bylo na mateřské či rodičovské dovolené (Graf 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převážná většina respondentů pracuje v Praze (280 respondentů) nebo v Brně 

(61 respondentů) (Graf 10).  

Vzdělání respondentů je nejčastěji magisterské či bakalářské respektive 

středoškolské s maturitou (Graf 11). 
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Průměrný věk respondentů je 29,5 let (medián 29). Průměrná délka praxe je 5,56 let 

(medián 4). Věk a délka praxe jsou celkem logicky dvě nejvíce korelované proměnné, jak je 

patrné i  z přiložených grafů (Graf 12 a 13). 

 

 

Většina respondentů je přímo z marketingu, ostatní jsou z dalších oblastí pro 

e-commerce důležitých jako je vývoj, obchod nebo analytika. (Graf 14) 
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Pokud se rozložení marketingových pozic týče, pak nejvíce respondentů má na starosti 

veškeré online marketingové aktivity svého zaměstnavatele, téměř stejně velká skupina 

respondentů pak koordinuje celý marketing (online, offline i všechny podkategorie). 

Z konkrétních specializací jsou nejčetněji zastoupeni PPC specialisté (specialisté na reklamu 

ve vyhledávačích), copywriteři a správci sociálních sítí (Graf 15).  

 

 

Podobné rozložení pozic odpovídá i běžnému rozložení specialistů ve firmách napříč 

e-commerce a online marketingem. Vyplývá to i z focus group založené zkušenosti 

personální agentury Online People. 

 

 

8. Vyhodnocení 

V této kapitole podrobně rozeberu, jakým způsobem jsem data vyhodnocovala, 

a předložím jejich základní interpretaci. 

 

8.1 Rozdíl mezi platem žen a mužů 

Nejprve je třeba zjistit, jaký je rozdíl mezi platy žen a mužů v sebraném vzorku 

a porovnat ho s celorepublikovým průměrem. Tím mohu potvrdit či vyvrátit původní 

domněnku, že v e-commerce a online marketingu by tento rozdíl mohl být menší. Podle ČSÚ 

napříč regiony i pracovními pozicemi byl v roce 2016 průměrný mužský plat 32 134 Kč, 

Graf 15: Respondenti – marketingové pozice 
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u žen to bylo 25 283 Kč (Český statistický úřad, 2017, I.). Ženy tedy měly o 21 % nižší plat 

než muži. V tomto vzorku je průměrný plat mužů 54 676 Kč, zatímco průměrný plat žen je 

37 965 Kč. Ženy mají tedy o 31 % nižší plat než muži. Přes má očekávání je tedy rozdíl mezi 

platy žen a mužů v oblasti online marketingu a e-commerce ještě větší, než je tomu obecně 

napříč trhem práce.  

 

8.2 Korelace jednotlivých faktorů 

Pokud by některé faktory byly vzájemně příliš korelované, nemohla bych je společně 

použít pro regresní analýzu. Nejprve tedy otestuji, zda jsou faktory vhodné pro tento typ 

zpracování. Pokud by dva faktory byly vzájemně korelovány hodnotou vyšší než 0,9 nebo 

by více než třikrát vyšla hodnota vyšší než 0,7, mohl by to být problém. V přiložené tabulce 

(Tabulka 1) vidíme výraznou korelaci o hodnotě 0,75 mezi věkem a délkou praxe. Vzhledem 

k tomu, že ostatní faktory již tak silně korelované nejsou, je možné přistoupit k regresní 

analýze. 
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pohlaví 1,00           
délka praxe -0,15 1,00          
home-office -0,05 -0,02 1,00         
délka mateřské/rodičovské 0,20 0,21 -0,01 1,00        
velikost firmy -0,06 0,03 -0,01 -0,03 1,00       
headhunting -0,08 0,09 0,12 -0,01 0,06 1,00      
asertivita-názor 0,02 -0,02 -0,11 -0,01 -0,09 -0,07 1,00     
asertivita-nástupní plat 0,07 0,04 -0,04 0,14 0,04 -0,01 0,04 1,00    
KPIs -0,15 0,07 -0,02 -0,01 -0,01 0,02 0,03 -0,07 1,00   
věk -0,06 0,75 -0,11 0,25 -0,01 -0,02 0,07 0,06 0,04 1,00  

vzdělání 0,11 -0,02 -0,03 -0,04 -0,06 -0,01 0,05 -0,08 -0,03 0,10 1,00 

Tabulka 1: Korelace jednotlivých faktorů 
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8.3 Regresní analýza a její interpretace 

Regression Statistics 

Multiple R 0,482 

R Square 0,232 

Adjusted R 

Square 0,199 

Standard Error 15654,367 

Observations 242,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresní analýzu jsem prováděla v MS Excelu. Pracovala jsem na 5% hladině 

signifikance. Ze všech indikátorů, které jsem sledovala, problematiku statisticky významně 

ovlivňují ty, které mají hodnotu P (P-value) nižší než 5 % (0,05). To jsou délka praxe, 

možnost home-office, délka mateřské/rodičovské dovolené, asertivita (nástupní plat), 

a KPIs. (Tabulka 2). 

  

Délka praxe: Čím delší má dotyčná žena praxi v oboru, tím více se její plat blíží 

průměrnému platu mužů. Ovšem vzhledem k tomu, že jde o průměrný plat mužů napříč 

všem délkami praxe, tento indikátor nedokáže prokázat nic převratného. Jde o to, že čím 

větší praxe, tím vyšší plat daná žena má. Logicky čím větší plat žena má, tím se více blíží 

průměrnému platu mužů.  

Home-office: Jak naznačovala jedna z hypotéz, možnost práce z domova opravdu 

pomáhá snižovat rozdíl platu dané ženy a průměrného platu mužů. Ženy, které mají možnost 

pracovat z domova (home-office) mají platy, které se více blíží průměrnému platu mužů.  

Délka mateřské/rodičovské dovolené: Také se podařilo potvrdit, že v rámci 

sledovaného vzorku platí, že čím delší dobu žena strávila na mateřské/rodičovské dovolené, 

tím větší je rozdíl jejího platu a průměrného platu mužů.   

  Coefficients P-value 

Intercept 34272,049 0,001 

délka praxe -1059,896 0,003 

home-office -334,522 0,022 

délka 

mateřské/rodičovská 4600,374 0,000 

velikost firmy -0,026 0,754 

headhunting -1535,935 0,222 

asertivita-názor 759,843 0,482 

asertivita-nástupní plat 5780,328 0,002 

KPIs -4657,855 0,031 

věk -551,184 0,092 

vzdělání -379,227 0,743 

Tabulka 2: Regresní analýza 
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Asertivita – nástupní plat: Byl prokázán jen jeden ze dvou indikátorů asertivity a to, 

zda dotyčná dostala takový plat, o který si řekla. U žen, které dostaly takový plat, o který si 

řekly, jsou menší rozdíly mezi jejich platem a průměrným platem mužů.  

KPIs: Ženy, které mají jasně nastavené KPIs (klíčové ukazatele výkonnosti), mají 

platy, které se více blíží průměrnému platu mužů.  

 

9. Diskuse 

9.1 Byl splněn cíl práce? 

Cílem práce bylo zjistit, jaké faktory ovlivňují rozdíl mezi platy žen a mužů 

v e-commerce a online marketingu, což se podařilo. Překvapivé bylo zjištění, že rozdíl mezi 

platy žen a mužů je v e-commerce a online marketingu ještě vyšší, než kolik uvádí ČSÚ pro 

celý český trh práce. Sehrála zde roli i spíše techničtější orientace tohoto oboru? Vzhledem 

k tomu že ženy spíše tíhnou k méně technickým pozicím (Kristová, 2008), jsou méně 

zastoupené na pozicích pro tento obor významných a lépe finančně hodnocených. 

I z výsledků tohoto výzkumu lze vypozorovat častější zastoupení žen na méně technických 

pozicích. V rozpadu na jednotlivé pozice nemám dostatek respondentů pro větší zobecnění, 

ale jako ilustrace slouží následující tabulky (Tabulka 3 a 4).  

 

 

 

9.2 Podařilo se potvrdit hypotézy? 

Hlavní hypotézu: „Nižší platy žen v porovnání s platy mužů jsou způsobeny 

přerušením praxe během mateřské a rodičovské dovolené.“, se podařilo potvrdit. 

Ověřovala jsem ale jen délku mateřské a rodičovské dovolené, nikoli pak to, zda žena reálně 

ztratila praxi, což v rámci tohoto výzkumu nebylo možné zjistit. Z toho důvodu nelze 

jednoznačně prokázat, proč přesně má délka mateřské a rodičovské dovolené negativní vliv 

na rozdíl mezi platy žen a mužů. Prokazatelně ale délka mateřské a rodičovské dovolené 

tento rozdíl prohlubuje. Pouze z tohoto indikátoru nemůžeme dělat závěry, zda je to ztrátou 

praxe, ztrátou kontaktů nebo tím, že po návratu do práce žena s malými dětmi nemůže 

pracovat tolik přes čas, jezdit na dlouhé služební cesty a podobně. 

mužské pozice žen mužů mzda 

analytika 0 2 63 700 Kč 

IT/vývoj/UX 0 11 69 927 Kč 

ženské pozice žen mužů mzda 

HR 2 0 49 150 Kč 

copywriting 4 1 28 240 Kč 

Tabulka 3: Mužské pozice Tabulka 4: Ženské pozice 
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Hypotéza: „Možnost práce 

z domova snižuje rozdíl mezi 

platem žen a mužů.“ se také 

ukázala jako statisticky významná. 

Díky možnosti pracovat z domova 

už ženy nemusí dogmaticky volit 

mezi rodinou a dobrou kariérou, 

ale mohou skloubit obojí. 

E-commerce a online marketing 

jsou oblastí, ve které stačí mít 

připojení k internetu, a člověk 

může pracovat opravdu odkudkoli (Graf 16). Zaměstnanci tuto možnost navíc berou jako 

velký benefit. Na druhou stranu je možné, že jsou to právě ženy na vyšších, méně 

postradatelných a lépe finančně hodnocených pozicích, pro které je snazší vyjednat si 

možnost práce z domova. Je tedy potřeba i k tomuto indikátoru přistupovat opatrně. 

Také se potvrdilo, že: „Ženy, které jsou asertivnější, se svým platem více blíží 

průměrnému platu mužů.“ Indikátorem, který to potvrzuje, není hodnocení vlastní 

asertivity respondentek, ale to, zda dostaly takový nástupní plat, o který si řekly. Můžeme 

tedy usuzovat, že pokud je žena dostatečně asertivní, aby dostala takový nástupní plat, 

o který si řekne, má celkově vyšší plat. Tedy plat, který se více blíží průměrnému platu mužů. 

Z obecně sociologického hlediska je třeba neustále dbát na zvyšování sebevědomí 

a asertivity žen. „Zaměstnavatelům a lidem, kteří vedou pohovory, doporučujeme klást velmi 

konkrétní otázky, které vyžadují jasnou odpověď a neponechávají tolik prostoru pro 

zvýhodnění velmi asertivních a komunikačně zdatných lidí.“, dodává Ing. Magdalena 

Divišová, Ph.D., CEO personální agentury Online People v rámci focus group uspořádané 

k tomuto výzkumu. Příkladem vhodných otázek pro specialistu(ku) na rozesílku 

e-mailových kampaní je: „Co konkrétně máte na starosti? Jste zodpovědná(ý) za obsah 

e-mailů? Jak a v jakých nástrojích vyhodnocujete úspěšnost kampaní?“. Raději než prosté 

„Povězte mi něco o své praxi.“, což je otázka, u které ženy mají větší tendenci přikládat větší 

důraz na úspěchy celého týmu. Otázkou zůstává, nakolik jde o vrozenou asertivitu a nakolik 

vyšší plat tuto asertivitu v ženách buduje a posiluje. 
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Statisticky významná je i hypotéza, že „Ženy, které mají nastavené klíčové 

ukazatele výkonosti, mají plat, který se více blíží platu mužů.“ Pravděpodobně jednak 

proto, že na takových pozicích lze snadno určit, zda ženy i muži odvádějí stejně kvalitní či 

efektivní práci, a zároveň proto, že na výkon jsou v tomto případě vázané bonusy, které se 

odráží v celkové výši platu. Zaměstnanci mají velký zájem o možnost aspoň občas pracovat 

z domova. To je ale pro řadu firem problém, protože nemají jasně nastavené ukazatele 

výkonosti svých zaměstnanců, takže se jen těžko sleduje, zda dotyčný z domova opravdu 

pracoval tak usilovně, jak měl, přestože nebyl pod dohledem. Firmy by tedy měly na 

pozicích, které to umožňují, nastavit zaměstnancům KPIs, která mohou být využita pro 

finanční motivaci i pro kontrolu práce z domova. Práce z domova spolu s flexibilními 

pracovními úvazky navíc dává více možností ženám na mateřské a hlavně na rodičovské 

dovolené se aspoň částečně zapojit do pracovního procesu. (Králíková, 2008) 

 

Naopak se nepodařilo potvrdit hypotézu: a „Čím větší je firma, tím menší rozdíly 

mezi platy žen a mužů v ní panují.“ Ani hypotéza o headhuntigu: „U pozic, na které se 

hůře shánějí specialisté, je menší rozdíl mezi platy žen a mužů.“ potvrzená nebyla. To, 

že hypotézy nebyly potvrzeny, však neznamená, že je lze vyvrátit. 

 

Navíc z regresní analýzy vystoupil i další faktor, který má na rozdíl mezi platy žen 

a mužů vliv. Jde o délku praxe v oboru, a to tím způsobem, že čím delší je praxe, tím menší 

jsou tyto rozdíly. Nicméně vzhledem k tomu, že s délkou praxe přímo úměrně roste výše 

platu a porovnávala jsem plat žen s průměrným platem všech mužů napříč různě dlouhou 

praxí, je logické, že čím delší praxi daná žena měla, tím více se přiblížila průměru mužských 

platů. 
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9.3 Mateřská a rodičovská dovolená 

V dotazníku jsem se ptala respondentů, kteří mají zkušenost s mateřskou či 

rodičovskou dovolenou na názor, proč byli doma s dítětem právě oni (Graf 17). 47 % 

respondentek uvádí, že zůstaly doma ony, protože ženy by měly být doma s dětmi, protože 

je to přirozenější. Pro 29 % respondentek šlo o ekonomickou volbu a 16 % nemělo partnera 

a tedy ani na výběr. V kategorii „Jiné“ je jediný muž na rodičovské, jedna žena uvedla, že 

se s manželkou střídá, a jedna, že doma s dítětem je její manžel. Vzhledem k nízkému počtu 

respondentek, které mají zkušenost s mateřkou potažmo s rodičovskou dovolenou, nelze 

tento výsledek zobecňovat. Jistý trend, který potvrzuje zjištění z teoretického zakotvení této 

práce, tu ale vysledovat lze. V drtivé většině případů to jsou právě ženy, které zůstávají doma 

s dětmi. Většina z nich proto, že jim to přijde přirozenější nebo to dávalo větší ekonomický 

smysl. 

 

 

Graf 17: Důvod odchodu na mateřskou 
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9.4 Názor respondentů na rozdíl mezi platy žen a mužů 

V dotazníku jsem se také ptala, na názor, zda mají ženy nižší příjmy než muži (Graf 

18). Odpovědi znázorňují následující grafy. První z nich je rozdělený na respondenty muže 

a ženy a je z něj patrné, že většina žen (59 %) si myslí, že ženy mají nižší platy než muži. 

Zatímco to samé uvedlo jen 23 % mužů. Záporně pak odpovědělo 14 % žen a 35 % mužů. 

Výsledky jsou velmi podobné jako ve výzkumu Křížkové a Haškové z roku 2003: „Většina 

české populace (77%) si myslí, že při srovnání postavení mužů a žen na trhu práce je jasné, 

že ženy obecně nebo některé skupiny žen jsou znevýhodněny. Horší pozici žen si nejlépe 

uvědomují ženy samotné. 36% žen oproti pouze 14% mužům si myslí, že ženy jsou na trhu 

práce jednoznačně znevýhodněny. Polovina ženské, ale i mužské populace si myslí, že 

znevýhodněny jsou v práci některé skupiny žen. Pouze desetina žen (11%), ale celá třetina 

mužů (32%) si myslí, že v postavení mužů a žen není podstatný rozdíl. O tom, že v práci jsou 

znevýhodněny některé skupiny mužů, je přesvědčeno pouze 1% žen a 3% mužů.“  (Křížková, 

Hašková, 2003) 

 

Graf 18: Názor na rozdíl platů žen a mužů (ženy vs. muži) 

 

Druhý graf je pak rozdělen podle vzdělání (Graf 19). Z výzkumu vyplývá, že 

vysokoškolsky vzdělaní respondenti si jsou více vědomi rozdílu mezi platy žen a mužů. 

U respondentů s nižším vzděláním pak převažují ti, kteří nevědí, nebo si myslí, že to není 

pravda. 
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Graf 19: Názor na rozdíl platů žen a mužů (podle vzdělání) 

 

Ptala jsem se i na názor respondentů na důvod rozdílných platů žen a mužů (Graf 20). 

Nejvíce respondentů (32 %) odpovědělo, že je to kvůli ztrátě praxe během mateřské 

a rodičovské dovolené. Druhým nejčastěji udávaným důvodem (29 %) bylo, že ženy jsou 

méně asertivní. 27 % respondentů si myslí, že jsou ženy diskriminovány zaměstnavatelem 

a 12 % odpovědí říká, že ženy pracují na špatně placených pozicích. V této otázce se 

odpovědi žen a mužů příliš neliší. 61 % respondentů se tedy svým názorem shoduje se 

dvěma z hypotéz potvrzených v tomto výzkumu. 

 

Graf 20: Názor na důvod rozdílu platů žen a mužů 
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Vybrala jsem i několik citací respondentů, kteří využili možnost se vyjádřit v otevřené 

odpovědi. Citace jsou uvedeny ve stejné podobě, v jaké jsem je získala – tedy místy 

s překlepy či bez diakritiky. Pro zachování autentičnosti jsem je neupravovala. 

 

Citace mužů: 

Vzhledem ke starání o rodinu, těhotenství, obecným předpokladům nikdy neodvedou tolik práce co muž. 

Zeny maji kazdy mesic kramy a breci ze nemuzou nic delat a je jim spatne a podobne. Z biologickeho hlediska jsou 

schopne pracovat jen 3 tydny v mesici. 

Casto nejsou nazvane pozice managerske nakterych pracuji zeny, jen jako specialiste. dale jsem si vsimla  ze jsou 

zamerne nabirany zeny , bay pripadne neohrozili na vyssich pozicich 

Člověk je placený podle zásluh, ne podle pohlaví. Díky rozdílům v konstituci a mentalitě se však pro některé prace 

hodí spíše žena a pro některé spíše muži. 

Kombinace všech uvedených důvodů způsobuje jejich nižší reálnou hodnotu pro zaměstnavatele 

Ženy jsou slabší z hlediska know how a prodávání ho. 

 

Citace žen: 

Fakt, že muž očekává se zvyšující se praxí zvýšení platu, je samozřejmé. když žádá o zvýšení platu žena, musí to 

odůvodňovat, vysvětlovat, atd.  

Kvůli riziku, že odejdou na mateřskou dovolenou 

Nemají takový drive pro novinky a riskování. 

Ve vedení firem jsou většinou muži a ti mají logicky názor, že muž jako "živitel" musí mít víc peněz 

Zaměstnavatel využívá fakta, že mám manžela, který mě finančně zajistí 

Zodpovědnost za výchovu a čas na děti, který snižuje pracovní nasazení 

Nereknou si o to a po materske maji mene casu na prescasy, cestovani na skoleni... 

Ženy mohou mít jiné priority než se drápat na vrchol kariéry za každou cenu 

Ženy nejsou naučeny znát svou cenu a prosadit si jí. Mentálně stále mají v hlavě model, že ženy vydělávají méně. 

Nadřízený muž ví, že když přijme ženu, bude výkonnější než muž (neplatí 100%). Kromě pohlaví hraje roli i 

osobnost člověka - obecně více cvitliví a submisivní typy mají menší plat, ale vysoký výkon. 

 

 

  



38 
 

9.5 Očištěný gender pay gap – online marketingoví specialisté 

Abych ověřila, jak velkou roli zde hraje horizontální segregace na „mužské“ 

a „ženské“ profese, porovnám i výdělky žen a mužů na pozici „online marketing specialist“ 

(tedy někdo, kdo má na starosti komplexní online marketing firmy), jejichž vzdělání je 

středoškolské s maturitou či vysokoškolské a mají středně dlouhou praxi, tedy 3-8 let. Tuto 

pozici jsem zvolila, protože obsahuje nejvíce respondentů. V tomto vzorku je 62 

respondentů, z toho 31 žen a 31 mužů. Průměrná mzda je 45 060 Kč, přičemž průměrná 

mzda mužů je 51 677 Kč, zatímco ženy mají průměrně 38 442 Kč. Ženy mají i na srovnatelné 

pozici se srovnatelnou praxí o 26 % menší plat než muži ve stejné kategorii. Očištěný gender 

pay gap je obvykle vysvětlován horším postavením žen na trhu práce a jejich diskriminací. 

 

9.6 Potenciální úskalí výzkumu 

Vzhledem k obecné neochotě lidí sdělovat své platy jsem se neptala na konkrétní 

částku, ale na platovou kategorii. Ty byly odstupňované po pěti tisících od 0 do 120 000 Kč 

měsíčně. Výzkum proto není tak přesný, jak by mohl být, ale na druhou stranu je tím zajištěn 

vyšší počet respondentů. 

Díky poměrně úzce zaměřenému vzorku respondentů můžeme lépe porovnávat platy 

žen a mužů pohybujících se ve stejné sféře. I zde ale platí, že tu najdeme typické méně a více 

placené pozice, proto by bylo vhodné je od sebe odlišit a rozdělit do příslušných kategorií. 

Bohužel rozdělení pracovních pozic respondentů je natolik nerovnoměrné, že takové 

rozdělení nebylo možné v rámci tohoto výzkumu zrealizovat. Respektive jsem mohla 

očištěný gender pay gap zjistit jen v jedné kategorii, a to u marketingových specialistů se 

středně dlouhou praxi a vysokoškolským vzděláním či maturitou.   I tak máme ale k dispozici 

zajímavou sondu do této oblasti, na kterou mohou navázat další výzkumy. 

Aby nedošlo k žádnému etickému pochybení, respondenti byli ještě před vyplněním 

dotazníku informováni, k jakému účelu slouží a mají možnost se na výsledky výzkumu 

podívat na webu www.onlinepeople.cz Vzhledem k tomu, že budu mít k dispozici citlivá 

data týkající se výše platů či například spokojenosti v práci, budu dbát bezpečnosti práce 

s daty, aby nemohlo dojít k jejich zneužití třetí stranou. 

 

  

http://www.onlinepeople.cz/
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Závěr 

Dotazníkové šetření přineslo 428 relevantních respondentů z online marketingu 

a e-commerce, z toho 242 respondentek, se kterými jsem pracovala v regresní analýze. 

Nejčastěji mezi nimi byly obecné online marketingové specialisty z e-shopů 

a marketingových agentur v Praze. 

Ani tak mladé a specifické odvětví jako je online marketing a e-commerce se 

neubránilo podhodnocení ženských výdělků. Tento rozdíl je zde dokonce vyšší než napříč 

celým českým trhem práce (31 % proti 21 %). Dokonce i očištěný gender pay gap, který je 

obvykle vysvětlován znevýhodněním žen na základě gendru, vyšel v kategorii online 

marketingových specialistů na 26 % - to znamená, že na 100 Kč vydělaných online 

marketingovým specialistou mužem připadá jen 74 Kč vydělaných ženou. Cílem výzkumu 

bylo, zjistit, jaké faktory tento rozdíl ovlivňují, což se podařilo. Zároveň navrhuji řešení, jak 

s těmito faktory efektivně pracovat. 

Byla potvrzena hlavní hypotéza, že tento rozdíl ovlivňuje přerušení praxe během 

mateřské a rodičovské dovolené. Také bylo potvrzeno, že možnost práce z domova snižuje 

rozdíl mezi platem žen a mužů. Ženy, které mají nastavené klíčové ukazatele výkonosti, mají 

plat, který se více blíží platu mužů. Tyto tři body spolu úzce souvisí a navazují na sebe. 

Pokud má žena jasně nastavená KPIs, je pro zaměstnavatele snazší jí poskytnout možnost 

pracovat z domova, kde nemůže efektivně sledovat počet odpracovaných hodin. Jestli žena 

může pracovat z domova, je pro ni jednodušší starat se o rodinu, a přitom si budovat kariéru. 

Nemusí se tedy striktně rozhodovat mezi kariérou a rodinnou. Pokud firmy přijmou navržená 

opatření pro kontrolu práce odvedené z domu, mohou tento benefit poskytnout širšímu počtu 

zaměstnanců. Z výzkumu také plyne, že ženy, které jsou asertivnější, se svým platem více 

blíží průměrnému platu mužů.  

Nerada bych celou problematiku zúžila jen na nedostatek možností práce z domova. 

Jde o velmi komplikovaný celospolečenský problém a faktory, které jsem zde uvedla, jsou 

důležité primárně pro trh práce v online marketingu a e-commerce v České republice. 

Neodráží celosvětovou potřebu toto téma medializovat a denormalizovat rozdělení ženských 

a mužských rolí na trhu práce. 

Tato práce je pojatá primárně jako sonda do problematiky a nemá z výše popsaných 

důvodů ambice být zobecňována na celou populaci. Přesto však reflektuje reálnou situaci 

v online marketingu a e-commerce, jak potvrzují i odborníci z tohoto oboru.   
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