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Pro možnost interpretace výsledk� v širším kontextu byly provedeny rozsáhlé rešerše 

relevantní odborné literatury. Analyzovány byly p�edevším prameny z výzkumných ústav�, 

výsledky výzkumných projekt�, studentské absolventské práce (bakalá�ské, diplomové, 

diserta�ní) a vlastní analytické práce spole�nosti GaREP. Tématy analyzovaných prací bylo 

zejména postavení žen ve v�d�, hodnotová orientace mládeže, problematika oborové struktury 

student� a její vazby na trh práce, postavení žen v zam�stnání a rovné p�íležitosti. Tematické 

zam��ení studovaných pramen� bylo pro �ešení projektu GENDER_UP využito v mí�e, která 

nejvíce odpovídala zadání a cíl�m projektu.  

Ukázalo se zejména, že ve stávající nám dostupné literatu�e nebylo studované téma 

prozatím položeno tak jednozna�n�, jak by bylo pot�ebné pro zam��ení projektu 

GENDER_UP. To je sice signálem, že stávající poznatky nejsou pln� využitelné, sou�asn� 

však tato skute�nost podtrhuje význam práv� tematického zam��ení zde presentovaného 

projektu a nosnost jeho cíl�. Pro takto formulovanou problematiku je žádoucí nejen 

vyhledávat dosavadní poznatky, ale sou�asn� pot�ebné poznatky vytvá�et, k �emuž bylo velmi 

d�ležité práv� provedení vlastních šet�ení v terénu a jejich interpretace v kontextu 

stanovených cíl� projektu. 

Publikace obzvlášt� významné pro �ešení projektu jsou v dalším textu zvýrazn�ny ráme�kem. 

 

 

BARTÁKOVÁ, H. (2006): Faktory ovliv�ující chování žen po rodi�ovské dovolené ve 
vztahu k trhu práce. [online]. Brno: Masarykova univerzita v Brn�. Rigorózní práce na 
Fakult� sociálních studií Masarykovy univerzity. Vedoucí rigorózní práce Milada Rabušicová. 
147 s. Dostupné z internetové databáze Masarykovy univerzity.  

Tato práce je �ástí diserta�ní práce (teze diserta�ní práce) a je p�edložena jako rigorózní 
práce v souladu s platným studijním �ádem a za souhlasu oborové rady programu Sociální 
politika a sociální práce. V d�sledku toho je úvod do problematiky širší a výzkumná otázka, 
kterou si práce klade, není v této �ásti textu zodpov�zena, jelikož jejímu zodpov�zení poslouží 
až následující empirický výzkum. Práce p�edkládaná zde jako rigorózní práce nicmén� 
p�edstavuje ucelený text, který je p�ípravou na završení práce výzkumem v terénu. Obsahuje 
rozpracovaná teoretická východiska, mapuje sou�asné poznání o dané problematice, ale 
p�ináší také nová zjišt�ní, respektive vlastní díl�í analýzy op�ené o primární i sekundární data.  
 

BURIAN, A. (2008): Utvá�ení hodnotové orientace poslucha�� VŠZ v Brn� (a podíl 
humanitních p�edm�t� na jejich vývoji). [online]. Ústav sociologie �ízení a psychologie 
práce, Vysoká škola zem�d�lská, Provozn� ekonomická fakulta. 4 s. Dostupné z WWW 
www.agris.cz/etc/textforwarder.php?iType=2&iId=142060&PHPSESSID=3 

Pr�zkum hodnotové orientace poslucha�� VŠZ v Brn�, provedený na vzorku poslucha�� 
II. ro�ník� PEF, V. ro�ník� LF a AF denního studia a V. ro�ník� MECH studia p�i 
zam�stnání zjiš�uje zajímavé �len�ní, z n�hož lze vyvodit širší škálu vazeb typu a délky 
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vysokoškolského studia v��i �ad� postoj� a preferencí. Tomu odpovídá i p�ístup k výuce 
humanitních p�edm�t�. Práce zkoumá postoje a preference student�, p�i�emž údaje jsou z 
roku 1993. Z výsledk� výzkumu vyplývá, že nap�. ženy p�isuzují podstatn� vyšší hodnoty 
volnému �asu k rekrea�ní a zájmové �innosti, kultu�e bydlení a stravování, rodin� jako 
emocionálnímu zázemí i kolektivu s dobrými mezilidskými vztahy. 

Studenti V. ro�ník� denního studia se svou hodnotovou orientací jednozna�n� za�adili do 
kategorie p�íslušející inteligenci ve vysp�lé spole�nosti. Studenti V. ro�. mech. SPZ a mužská 
�ást souboru II. ro�níku PEF se výrazn�ji orientuje i na materiální hodnoty, �e�eno 
zjednodušen�: životní úrovní podmi�uje daleko podstatn�ji životní zp�sob. Tomu odpovídá i 
jejich hodnocení humanitních p�edm�t�: první (V. ro�. DS) v nich vesm�s vidí 
neodmyslitelný nástroj pochopení smyslu spole�enského d�ní a životní orientace; druzí (II. 
ro�. PEF a SPZ) (41,3 %) "kulturní nadstavbu", jež je sice v mnohém zajímavá, ale nikoliv 
nepostradatelná. Lze pak položit otázku, kam se �adí ti, kte�í o struktu�e výuky rozhodují. 
 
CRHA, O.(2006): Hodnotová orientace vysokoškolák� a média. [online]. Brno. Bakalá�ská 
práce na Pedagogické fakult� Masarykovy univerzity. Vedoucí bakalá�ské práce Lenka 
Gulová. 87 s. Dostupné z internetové databáze Masarykovy univerzity.  

Cílem bakalá�ské práce bylo prost�ednictvím vlastního empirického výzkumu ov��it 
p�edpoklad významnosti vlivu médií na formování hodnotové orientace mladého �lov�ka. 
Z výsledk� výzkumu vyplývá, že typický mladý vysokoškolák v �eské republice v�nuje 
médiím pozornost, nikoli však výrazn� p�ehnanou, tzn. sleduje televizi se spíše nekomer�ním 
obsahem, poslouchá rozhlasové stanice, využívá internet k získávání nových informací, �te 
b�žný tisk s preferencí získání aktuálních zpravodajských informací, kterým n�kdy p�íliš 
nev��í, �te knihy a chodí na kulturní akce, má názor, že média p�sobí na kvalitu života spíše 
negativn�. Sou�asn� ho trápí obavy o zdravotní stav, dostatek financí a také touha po 
zachování míru, který chápe jako svobodný prostor pro sv�j osobní a profesní rozvoj. Tempo 
života vnímá jako zna�n� rychlé a nese tento pocit nelib�, pokrok jej spíše d�sí svou rychlostí. 
Vztáhneme - li tyto výsledky k záv�r�m výzkum� hodnotové orientace u st�edoškolské 
mládeže, která nap�. z televize vyhledávala stanice komer�n�jšího a zábavného charakteru, 
po�íta�e využívala ke zkrácení dlouhé chvíle, vyplývá nám vcelku jednozna�ný záv�r. 
Intenzita ovlivn�ní médii je do jisté míry determinována „p�ipraveností“ �lov�ka p�ijímat 
p�emíru mediálních informací kriticky s cílem vybírat z nich ty, které jsou pro n�j užite�né a 
odmítnout ty, které mohou vytvá�et klamný a falešný obraz okolního sv�ta.  
 
 
�ERMÁK, J. (2003): Postavení ženy ve spole�nosti se zam��ením na �eskou republiku 

[online]. E-polis.cz, 10. listopad 2003. [cit. 2009-02-02]. Dostupné z WWW:  
http://www.e-polis.cz/sociologie/33-postaveni-zeny-ve-spolecnosti-se-zamerenim-na-ceskou-
republiku.html>. ISSN 1801-1438 

P�ísp�vek se zabývá problematikou nerovnoprávného postavení žen v sou�asné 
západní spole�nosti. Pro analýzu p�í�in srovnání pozice žen v jednotlivých historických 
etapách a širších spole�enských souvislostech. Pro lepší pochopení vžitých stereotyp� mezi 
mužskou a ženskou prací prezentuje názory n�kterých sou�asných sociolog� mimo jiné 
rozší�ené o poznatky získané sledováním primitivních kmen� celého sv�ta. Jako jeden ze 
zajímavých fenomén� k utvá�ení názor� malých d�tí na jednotlivá pohlaví uvádí role 
pohádek. 
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�ERVENKA, J.(2006): Hodnotové orientace v naší spole�nosti. [online]. Centrum pro 
výzkum ve�ejného mín�ní SOU AV �R. 4 s. Dostupné z WWW 
http://pentagon.blog.cz/0604/hodnotove-orientace-v-nasi-spolecnosti 

�lánek o hodnotové orientaci lidí ve spole�nosti, obsahuje tabulkov� zpracované 
procentuální zastoupení jednotlivých typ� hodnot uznávaných ve spole�nosti. Šet�ení 
prob�hlo v roce 2004 na reprezentativních souborech dotazovaných zastupující populaci starší 
15 let. Celkové výsledky šet�ení nazna�ily, že hodnotové orientace v �eské spole�nosti nejsou 
v celkovém pohledu p�íliš výrazn� diferencovány a ost�e vymezeny. Z hlediska životních 
priorit zde jednozna�n� p�evládá orientace na osobní rovinu života a p�edevším na rodinu, 
p�i�emž postavení rodiny mimo �elo žeb�í�ku životních priorit je �asto spojeno s ur�itou fází 
života jedince, a to zejména s obdobím jeho vlastního dospívání a osamostat�ování se, nebo 
se specifickou životní situací, která znamená faktickou absenci vlastní rodiny. V�k je také 
hlavní sociodemografickou charakteristikou, v jejímž rámci se nej�ast�ji a nejz�eteln�ji 
projevují statisticky významné rozdíly, pokud jde o hierarchii hodnot a životních priorit.  
 
�ERVENKA, J. (2006): Prestiž povolání z pohledu ve�ejného mín�ní. [online]. Centrum 
pro výzkum ve�ejného mín�ní SOU AV �R. 5 s. Dostupné z WWW 
http://www.cvvm.cas.cz/index.php?disp=nase_spolecnost&lang=0&r=1&offset=103&shw=1
00026 

Studie obsahuje výsledky výzkumu, kdy respondenti hodnotili 26 vybraných profesí dle 
prestiže. Výzkum probíhal v roce 2004. Na základ� výsledk� šet�ení a provedených analýz lze 
konstatovat, že vnímání prestiže povolání p�edstavuje pom�rn� složit� vnit�n� diferencovaný 
sociální jev, do kterého se v r�zných �ástech a v r�zném m��ítku promítají vlivy v�ku, 
pohlaví, vzd�lání, životních postoj�, hodnotového žeb�í�ku, módních trend� a dokonce i 
politické orientace a názor� na aktuální spole�enský vývoj. Finan�ní ohodnocení profese a 
mocenský status spojený s výkonem funkce �i pozicí v �ídicí hierarchii jsou jen díl�ími 
kritérii pro hodnocení prestiže povolání. Zna�nou roli v hodnocení prestiže povolání mají 
takové charakteristiky, jako je spole�enská prosp�šnost, náro�nost a odpov�dnost ur�ité 
profese. V n�kterých základních obrysech se p�itom pohled na prestiž povolání v �ase p�íliš 
nem�ní, což platí hlavn� pro �elo žeb�í�ku (léka�i, v�dci, u�itelé) a v�tšinu manuálních nebo 
rutinních profesí, ale u �ady povolání, jako jsou nap�. programáto�i nebo profesionální 
sportovci, se viditeln� projevuje vliv genera�ního posunu.  
 

�ERVINKOVÁ, A., �ADA, K., LINKOVÁ, M., �EHÁ�KOVÁ, D., STÖCKELOVÁ, T. 
(2006):Enwise follow-up activities in the Czech Republic. Zpráva o �innosti navazující na 
projekt Enwise v �eské republice. SOU AV �R, 2006. 73 s.  

Mezinárodní tým Central European Centre for Women and Youth in Science (dále CEC 
WYS), složený ze zástupc� z �eské republiky, Slovenska, Ma	arska a Slovinska, �ešil 
projekt zam��ený na otázky genderu ve v�d� – tj. postavení žen a mladých lidí.  

Tato zpráva analyzuje postavení žen ve v�d� a výzkumu v�etn� analytických dat 
popisujících situaci ve v�d� a zastoupení žen v r�zných oborech a na vedoucích pozicích. 
Zna�ná pozornost je také v�nována problematice prezentace v�dy v médiích (�eských 
denících). Hlavní metodou byly �ízené rozhovory s v�dci, žurnalisty a tv�rci politik 
(vzhledem k po�tu respondent� se nejedná o reprezentativní vzorek názor�; jistá vypovídací 
schopnost zde však s ohledem na strukturu dotazovaných je), a dále obsahová analýza �lánk� 
v�novaných v�d� ve t�ech celostátních denících. Pro nastín�ní situace ve v�d� a výzkumu jsou 
ve zpráv� použita statistická data �SÚ z publikací Ukazatele výzkumu a vývoje. V záv�ru 
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zprávy jsou formulována doporu�ení pro politickou reprezentaci, noviná�e i v�dce, 
vycházející z poznatk� získaných v rámci projektu. 
 
�SÚ : Struktura mezd zam�stnanc� v roce 2007. Podíly zam�stnanc�, placený �as a hrubé 
m�sí�ní mzdy podle hlavních t�íd KZAM a pohlaví. [online]. Dostupné z WWW 
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3109-08 
 

DIMITROVÁ, M.: Manželství a jeho význam v pojetí �eské ve�ejnosti. [online]. Centrum 
pro výzkum ve�ejného mín�ní SOU AV �R. 11 s. Dostupné z WWW 
http://www.cvvm.cas.cz/index.php?lang=0&disp=nase_spolecnost&r=1&offset=103 

Obsahuje výsledky výzkumu, jak lidé vnímají manželství, z jakých d�vod� uzavírají �i 
neuzavírají muži a ženy s�atky, pravd�podobnost uzav�ení manželství svobodných žen a 
muž� – srovnání let 1996, 1999 a 2005. V úvodní �ásti je obsažena teorie (definice rodiny, 
funkce rodiny). Po roce 1989 za�ala intenzita vstupu do manželství klesat. P�í�iny tohoto 
trendu je v zásad� možné vysv�tlovat n�kolika zp�soby. Jednak došlo k nastolení jiné 
ekonomické i sociální situace, lidem se otev�ely nové možnosti seberealizace atd. N�kte�í 
auto�i též v souvislosti s poklesem s�ate�nosti zmi�ují, že �eská republika se postupn� 
p�iklání k západoevropskému modelu s�atkového chování. P�estože na otázku ohledn� 
uzav�ení s�atku v budoucnu, tém�� dv� t�etiny svobodných odpovídají kladn�. V�tšina 
�eských ob�an� se také nedomnívá, že manželství je zbyte�nou institucí. �eši jsou z v�tší 
�ásti sice pom�rn� benevolentní v otázce spolužití nesezdaného páru, avšak v souvislosti s 
plánováním d�tí a jejich výchovou poci�ují v�tší d�ležitost �i nutnost uzav�ení s�atku.  
 


URIŠOVÁ, M. (2007): Hodnotová orientace. [online]. Brno. Diplomová práce na 
Pedagogické fakult� Masarykovy univerzity. Vedoucí bakalá�ské práce V�ra Vojtová. 87 s. 
Dostupné z internetové databáze Masarykovy univerzity. 

Diplomová práce se zabývá problematikou hodnotové orientace žák� 7. - 9. ro�ník� 
p�esn�ji jejich životními hodnotami, postoji, názory na zp�sob trávení volného �asu a 
v neposlední �ad� interpersonálními vztahy nejen v rodin�, ale také v t�ídních kolektivech. 
V teoretické �ásti jsou vysv�tleny pojmy, jakými jsou hodnoty, hodnotová orientace, význam 
hodnot v život�, funkce rodiny a jejich sociáln� ekonomické problémy, problematika mentální 
retardace a dimenzí výchovy mimo vyu�ování. Praktická �ást je v�nována výzkumu 
hodnotové orientace, který probíhal na ZŠ U Lesa a ZŠ praktické v Karviné. Výzkum 
zkoumal vztahy a postoje žák� k hodnotám jak materiálním, tak i citovým a spole�enským.          
U žák� byl zjiš�ován zájem o výuku ve škole, u�ivo, komunikaci s vyu�ujícími a klima ve 
školní t�íd�. Autorku zajímalo, jak žáci tráví, pop�. si p�ejí trávit sv�j volný �as – zdali ho 
tráví spole�n� s rodi�i, nebo sami. Dále bylo zkoumáno, co si nejvíce p�ejí a naopak, z �eho 
mají nejv�tší strach a obavy. Ke shromaž	ování dat a údaj� pro výzkumnou �ást byla použita 
metoda dotazníkového šet�ení. 
 

ETTLEROVÁ, S. (2007): Rodina a zam�stnání - svobod. jedinci. Deskriptivní fáze 
analýzy. [online]. 1. vydání. Praha: VÚPSV, 2007. 55 s. ISBN: 978-80-87007-61-7. Dostupné 
z WWW http://www.vupsv.cz/Fulltext/vz_233.pdf 

Studie je první z p�ti výzkumných zpráv vycházejících ze série empirických šet�ení, které 
byly zam��eny na vybrané rodinné typy v r�zných fázích rodinného (životního) cyklu. Cílem 
této studie je poznání reálného chování a životních hodnot, postoj� a strategií mladých 
svobodných a bezd�tných jedinc� ve v�ku 20 - 29 let. D�raz je p�itom kladen na sféru rodiny, 
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práce a vzd�lávání, a to jak samostatn�, tak v jejich vzájemné provázanosti. Zpráva je �len�na 
do p�ti hlavních tematických kapitol. První �ást (2. kapitola) se v�nuje hodnotám a postoj�m 
ur�ujícím život mladých lidí. Ve t�etí kapitole je zjiš�ována jejich sou�asná životní situace z 
hlediska partnerských vztah�, ekonomického postavení, p�íjmové situace a ú�asti na dalším 
vzd�lávání. Analýza je dále zam��ena na budoucí partnerské a rodi�ovské plány mladých lidí, 
skloubení pracovních povinností s pé�í o domácnost a d�ti a na vzd�lanostní aspirace. Pátá 
kapitola popisuje, do jaké míry mohou n�které životní události zp�sobovat ur�ité nap�tí, p�íp. 
vytvá�et n�jaké bariéry v jejich život�. Záv�re�ná kapitola seznamuje s názory mladých lidí 
na opat�ení rodinné a sociální politiky. 
 
ETTLEROVÁ, S., KUCHA�OVÁ, V., MAT�JKOVÁ, B., SVOBODOVÁ, K., Š�ASTNÁ, 
A. (2007): Harmonizace rodiny a zam�stnání – sou�asné možnosti a jejich reflexe u 
mladé rodi�ovské generace. 1. vydání. Praha: VÚPSV, 2007. 108 s. ISBN: 80-87007-38-7.  

Harmonizace rodiny a zam�stnání se stala v poslední dob� pon�kud módním tématem, 
které proniká i do pov�domí politik� a ve�ejnosti, ale p�edevším se jím zabývají všechny 
významné instituce spole�enskov�dního výzkumu. Jejich p�ístupy mají velmi mnoho 
spole�ného, náš výzkumný projekt z toho nevyjímaje. P�edkládá se zde zpráva o sou�asném 
stavu ve využívání vybraných nástroj� sla	ování rodinného a pracovního života, a to se 
zam��ením na ty typy rodin, kterých se opat�ení rodinné a sociální politiky nej�ast�ji týkají, tj. 
rodiny s malými d�tmi ve t�ech základních formách (úplné manželské a s nesezdanými rodi�i 
a neúplné). Poznatky z výzkumu HRZ05 o chování rodi�� d�tí p�edškolního a mladšího 
školního v�ku v intencích sla	ování rodiny a zam�stnání jsou následující: ženy prokazují 
schopnost sladit práci a rodinu; rozpor mezi výkonem profese a zabezpe�ením rodiny 
existuje; volba životních strategií není zcela svobodná, ale podléhá vn�jším vliv�m; a �ada 
dalších.  
 

ETTLEROVÁ, S., KUCHA�OVÁ, V. MAT�JKOVÁ, B. SVOBODOVÁ, K., Š�ASTNÁ, 
A. (2006): Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zam�stnání rodi�� d�tí 
p�edškolního a mladšího školního v�ku. Praha: VÚPSV. 106 s. ISBN:  80-87007-38-7. 
Dostupné z WWW http://www.vupsv.cz/an239.html 

Studie je jedním z výstup� z projektu Harmonizace rodiny a zam�stnání - sou�asné 
možnosti a jejich reflexe u mladé rodi�ovské generace; realizovaného v letech 2004-2006. Je 
 zpracována na základ� výb�rového šet�ení mezi matkami a otci malých d�tí („Harmonizace 
rodiny a zam�stnání 2005“); které se zam��ovalo na vztah rodi�ovství a zam�stnání; a to jak 
na úrovni postojové; tak v reálném chování. Cílovou populací byli rodi�e d�tí mladších deseti 
let. Obsahem zprávy je p�edevším sou�asný stav ve využívání vybraných nástroj� sla	ování 
rodinného a pracovního života v rodinách s malými d�tmi (v úplné manželské rodin�;                   
u nesezdaných pár� a v neúplné rodin�). Jedná se zejména o zákonné nároky na volno 
z d�vodu pé�e o d�ti; nároky na finan�ní náhrady a sociální dávky spojené s takovým 
uvoln�ním ze zam�stnání; nároky na úpravu pracovní doby; nároky na další opat�ení ze strany 
zam�stnavatel� a jejich vlastní formy podpory zam�stnanc� s malými d�tmi a využívání 
za�ízení denní pé�e o d�ti p�edškolního i školního v�ku. Tyto oblasti jsou uvedeny do 
souvislosti s reálným chováním rodi�� malých d�tí; s rodi�ovskými plány a jejich realizací; 
s formováním rodiny; s d�lbou práce v domácnosti a pé�e o d�ti mezi partnery; s rozvrhem 
denního �asu s ohledem na zvládání rodinných a pracovních rolí a s p�ístupem 
zam�stnavatel�.  

Hledání optimálních cest; jak se vyrovnat s nároky dvou st�žejních oblastí individuálního 
života; odehrává se i v ur�itém širším spole�enském kontextu; kde obzvlášt� relevantními 
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jsou genderové vztahy; mezigenera�ní vztahy a vztahy v pracovní sfé�e. Genderový kontext 
má stále silný vliv jak v rodin�, tak v zam�stnání a na trhu práce, p�i�emž tyto sféry se 
vzájemn� podmi�ují. Mezigenera�ní výpomoc má p�evážn� kvalitní emociální a sociální 
základ, praktická realizace �asto naráží na vysokou ekonomickou aktivitu všech v�kových a 
sociálních skupin populace. Vztahy v pracovní sfé�e závisejí hodn� na individuálním p�ístupu, 
ale obecn� se v nich projevují vedle genderových stereotyp� i další p�edpojatosti; zejména 
p�ísné odlišování soukromé a pracovní sféry. Chování rodi�� d�tí p�edškolního a mladšího 
školního v�ku v intencích sla	ování rodiny a zam�stnání charakterizuje p�edevším to, že 
volba životních strategií bývá pod�ízena ekonomickým tlak�m (nutnost dvou p�íjm� v rodin�, 
diferencované šance na trhu práce), stereotypnímu myšlení (zapojení otc� do pé�e o 
domácnost a d�ti, otev�enost zam�stnavatel� k požadavk�m sla	ování rodiny a zam�stnání); 
systému sociálního zabezpe�ení a spole�enskému klimatu (které není dost p�átelské rodin�). 
 
FISCHLOVÁ, D.(2005): Možnosti a bariéry prosazení žen a muž� v managementu. 
Šet�ení na personálních agenturách. Díl�í studie projektu GENDER V MANAGEMENTU. 
Praha: VÚPSV. 17 s.  

Výzkumná zpráva p�edstavuje výsledky kvalitativního šet�ení provedeného                            
u personálních agentur, které se zabývají obsazováním manažerských pozic. Cílem bylo zjistit 
rozdíly mezi muži a ženami na pozicích st�edního a vyššího managementu, které ovliv�ují 
možnosti širšího uplatn�ní se žen na t�chto pozicích. 

 

GALVASOVÁ, I. a kol. (1995): Diagnóza p�sobnosti školského ú�adu v Blansku p�i 
ovliv�ování situace na trhu práce. Brno: GaREP. 

Studie se zabývá otázkou, jakým zp�sobem mohl Školský ú�ad v Blansku ovlivnit situaci 
na trhu práce v daném okrese. Zám�rem bylo využít konkrétní získané poznatky                       
pro formulaci návrhu možných zm�n obsahu, ev. forem spolupráce Školského ú�adu s dalšími 
institucemi, které by m�ly v daném území svou p�sobností situaci na trhu práce rovn�ž 
ovliv�ovat. Sou�ástí studie je p�ehled o po�tech žák� hlásících se a p�ijatých do 1. ro�ník� SŠ 
a SOU podle jednotlivých obor�, p�ehled o schválených a skute�n� otev�ených oborech na SŠ 
a SOU okr. Blansko, p�ehled o absolventech SŠ okr. Blansko p�ihlášených ke studiu na VŠ. 
Obecn� lze �íci, že rozhodování žák� základních škol a jejich rodi�� ovliv�ují tytéž faktory 
jako p�i výb�ru škol vysokých. Absolventi st�edních škol i st�edních odborných u�iliš� 
nacházeli uplatn�ní p�evážn� v rámci okresu Blansko. Mimo okres odcházeli tém�� výhradn� 
žáci, kte�í sem p�išli studovat z jiných okres�. 

 

GALVASOVÁ, I. a kol. (1996): Diagnóza p�sobnosti Školského ú�adu v Uherském 
Hradišti p�i ovliv�ování situace na trhu práce. Brno: GaREP. 

Práce �eší problematiku ovliv�ování trhu práce prost�ednictvím Školského ú�adu 
v Uherském Hradišti. Obsahuje Charakteristiku a prognózu vývoje obyvatelstva, dojíž	ku         
do práce, situaci na trhu práce, vyhodnocení výsledk� pr�zkumu zam��eného na zjišt�ní 
budoucí poptávky zam�stnavatel� pro absolventech škol (materiál poskytnutý Ú�adem práce 
Uherské Hradišt�). Sou�ástí je kapitola, ve které je charakterizováno st�ední školství v okrese             
a podmínky pro spolupráci školského ú�adu s dalšími subjekty v území. 
 

 
 



    �

����������	
���
��
���������� � ��

GALVASOVÁ, I. a kol. (1997): Rozbor možností Školského ú�adu Prost�jov p�i 
ovliv�ování situace na trhu práce. Brno: GaREP. 

Dostatek „vhodn�“ kvalifikovaných lidí bude stále d�ležit�jším faktorem, ovliv�ujícím 
budoucí rozvojové šance v daném území. T�žišt� p�ípravy kvalifikovaných pracovních sil leží 
stále na hlavních vzd�lávacích institucích (tedy školách všech typ� a vzd�lávacích stup��). 
Získávat mladé lidi pro studium práv� ur�ité školy s cílem ovlivnit jejich p�ípravu práv�             
na ur�itou kvalifikaci, profesi, bude stále obtížn�jší. Faktor�, které ovliv�ují rozhodování 
nejen budoucích student�, ale i jejich rodi��, je stále více. Stále se ve zna�né mí�e projevují 
tendence zam��it se p�i výb�ru budoucího povolání zejména na tzv. atraktivní povolání, která  
nová doba zvýraznila (manager, ekonom, právník, obchodník) a dochází ke zna�nému 
poklesu zájmu o u�ební obory pro tzv. tradi�ní �emesla. Sou�ástí je též  analýza popula�ního 
vývoje v letech 1960 – 1995 a projekce obyvatelstva okresu Prost�jov do roku 2020. 
 

GALVASOVÁ, I. a kol. (1997): Expertní studie k programu optimalizace sít� st�edních 
škol na okrese Bruntál. Brno: GaREP.  

Na konci 90. let zpracovávaly školské ú�ady jednotlivých okres� z podn�tu MŠMT své 
programy optimalizace sít� st�edních a vyšších odborných škol a školských za�ízení. Ú�elem 
bylo zajistit efektivní využívání disponibilních lidských zdroj� ve vazb� na trh práce. Již 
v této dob� se u student� objevovaly tendence up�ednost�ovat pozice administrativní                   
a manažerské p�ed �emeslnými. V rámci studie byla zpracována prognóza vývoje po�tu 
obyvatel, rozbor situace na trhu práce v okrese se zam��ením na možnosti uplatn�ní 
absolvent�, profesní pot�eby hlavních zam�stnavatel�, preference absolvent� škol, rozbor 
situace ve st�edním školství s výhledem do budoucna. P�i zpracovávání studie byla provedena 
�ada pr�zkum� mezi studenty i zam�stnavateli.  
 
GALVASOVÁ, I. a kol. (1998): Profesní orientace žák� vycházejících ze základních škol. 
P�ehled hlavních výsledk� z pr�zkumu na okresech Blansko, Bruntál, T�ebí� a Uherské 
Hradišt�. Brno: GaREP.  

Se zhoršující se situací na trhu práce na konci 90. let za�ala optimalizace sít� st�edních 
škol, která m�la zajistit úpravu stávající struktury studijních obor� tak, aby se zvýšila šance 
absolvent� na uplatn�ní. Z podn�tu �ty� okresních školských ú�ad� (Blansko, Bruntál, T�ebí�, 
Uherské Hradišt�) byly provedeny specifické pr�zkumy, které p�isp�ly k vyjasn�ní 
kvalifika�ních pot�eb v území. Následn� se staly jedním z východisek pro návrh optimalizace. 
Kvalifika�ní, resp. vzd�lávací pot�eby byly zjiš�ovány formou dotazníkového šet�ení u 
zam�stnavatel� a žák� vycházejících ze základních škol. Struktura otázek dotazníku pro žáky 
byla volena tak, aby dotazníky odpov�d�ly na otázky o p�edstavách o budoucím povolání 
žák� (zda v�dí, co by cht�li v budoucnu d�lat), zamýšleném dosaženém vzd�lání, dále 
ve kterém odv�tví by cht�li pracovat a v jakém povolání, a také jaký vliv má na výb�r 
vzd�lání a povolání dosažené vzd�lání a povolání jejich rodi��.  
 
GALVASOVÁ, I. a kol. (1998): Hodnocení rozvoje odborného vzd�lávání a 
institucionálního rozvoje v regionu severní Moravy. Brno: GaREP a Národní vzd�lávací 
fond �R.  

Tato komplexní studie kvalifika�ních pot�eb regionu vznikla v rámci iniciativy Evropské 
vzd�lávací nadace, která pov��ila Observato� pro odborné vzd�lávání a trh práce p�i 
Národním vzd�lávacím fondu úkolem podílet se na zmapování situace v oblasti odborném 
vzd�lávání ve �ty�ech tehdejších p�edstupních zemích EU (�R, Polsko, Ma	arsko, 
Slovensko).  
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Region severní Moravy byl vybrán jako pilotní pro zpracování komplexní studie 
kvalifika�ních pot�eb regionu. Prob�hlo široce založené dotazníkové šet�ení zam�stnavatel� 
týkající se jejich zám�r� v zam�stnanosti, politice rozvoje lidských zdroj�, spolupráce se 
školami atd. Výsledky byly konfrontovány s nabídkou struktury obor� st�edních a vysokých 
škol v regionu v souvislosti s celkovou sociáln� ekonomickou situací regionu. Sou�asn� byly 
vyhodnocovány i informa�ní a institucionální vazby z hlediska p�ipravenosti regionu na 
�erpání prost�edk� z Evropského sociálního fondu.  
 

GALVASOVÁ, I. a kol. (1998): Širší souvislosti uplatn�ní žák� a student� na okrese 
Uherské Hradišt�. Brno: GaREP.  
 Další z �ady studií GaREPu týkající se zam�stnanosti a uplatn�ní žák� základních 
škol. Jedná se o p�vodní studii uplatn�ní žák� a student�, která následn� sloužila jako podklad 
pro zobecn�ní poznatk� ve studii Profesní orientace žák� vycházejících ze základních škol 
(GaREP 1998). Poznatky z dotazníkového šet�ení jsou dopln�ny o p�ehled struktury volných 
pracovních míst na jednotlivých školách v okrese a jejich oborech a p�edpokládaný po�et 
absolvent�.  
 

GALVASOVÁ, I. a kol. (1998): Pr�zkum kvalifika�ních pot�eb zam�stnavatel� na území 
okresu Vyškov a souvislosti s nabídkou vzd�lávacích možností a aktuální situací na trhu 
práce v okrese Vyškov. Brno: GaREP.  
 Analýza trhu práce a struktury vzd�lávacích obor� v okrese vznikla z iniciace 
Školského ú�adu ve Vyškov� ve spolupráci s Ú�adem práce. Podobn� jako u jiných okres� 
byla motivem zpracování pr�zkumu snaha provázat strukturu vzd�lávacích obor� s pot�ebami 
regionálního trhu práce. Tato studie byla zpracována s využitím široké škály dostupných 
statistických dat; nebylo provád�no terénní šet�ení. Analyzovány byly kvalifika�ní pot�eby 
trhu práce, vzd�lávací možnosti a soulad nabídky a poptávky ve vzd�lávacích pot�ebách 
okresu.  
 

GALVASOVÁ, I. a kol. (1998): Pr�zkum kvalifika�ních pot�eb v Brn�nském kraji s 
d�razem na možnosti uplatn�ní absolvent� st�edních škol. Brno: GaREP a Národní 
vzd�lávací fond �R.  
Školský ú�ad Brno inicioval ve spolupráci se školskými ú�ady ostatních okres� 
Jihomoravského (tehdy Brn�nského) kraje a p�íslušnými ú�ady práce zpracování studie, která 
komplexn� analyzuje situaci na regionálním trhu práce s vazbou na vzd�lávání.  
Studie obsahuje p�ehled o situaci na trhu práce na území kraje, p�ehled struktury vyu�ovaných 
studijních a u�ebních obor� na st�edních školách a u�ilištích, analýzu zájmu o jednotlivé 
studijní a u�ební obory. Bylo provedeno reprezentativní šet�ení mezi studenty maturitních 
ro�ník� st�edních škol a žáky posledních ro�ník� základních škol. Dále byl realizován 
pr�zkum kvalifika�ních pot�eb u zam�stnavatel� (podnik� nad 20 zam�stnanc�). Tím byly 
vytvo�eny podmínky pro zhodnocení míry souladu struktury stávajících i budoucích 
absolvent� a budoucí poptávky po absolventech st�edních škol.  
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GENDER MANAGEMENT (1999):  Mnoho�etné role ženy - pravidlo v sou�asné západní 
spole�nosti? [online]. Voln� zpracováno podle knihy: Brannon, L. (1999). Gender: 
Psychological Bacon perspectives, Allyn. Dostupné z WWW 
http://management.gendernora.cz/index.php?page=documents&uid=DC0010 

S rostoucím po�tem pracujících žen se zvýšila akceptace mnoho�etné role ženy, tedy 
skute�nosti, že se ženy neomezují pouze na sféru domova, ale aktivn� se realizují také 
profesionáln�. Tato zm�na postoj� se bohužel netýká rolí muže, z nichž tou nejd�ležit�jší 
stále z�stává role živitele rodiny. Je vcelku b�žné, že oba partne�i nesouhlasí s 
nerovnom�rným rozd�lením domácích povinností, nicmén� v praxi to vypadá zcela jinak. 
Moderním muž�m a ženám se stále neda�í vypracovat strategii rovnocenného podílu na 
domácích pracích. Badatelé vidí jednu z p�í�in v rodových stereotypech, které odvád�jí muže 
od domácích prací a výchovy.  
 

HARVARD INTERNATIONAL REVIEW (2008): Economic Security: Expanding 
Women's Participation in US Science.   

�lánek se zabývá myšlenkou, že genderová rovnost není problém pouze feminismu, ale 
také ob�anských práv a problém pro bezpe�nost americké ekonomie. P�ibývá sice žen, které 
studují, získávají nejr�zn�jší ocen�ní, ale špatná zpráva je, že nejsou rovnom�rn� za�azovány 
do pracovních pozic. Zajímavé výsledky p�ináší studie Národního centra pro ženy a 
informa�ní technologie, dle které 94 % veškerých amerických patent� získávají muži. 
Nedostatek žen ve v�d�, v technologických a matematických oborech ovliv�uje americkou 
konkurenceschopnost. Tyto ztráty p�ichází práv� v dob�, kdy americké strojírenství �elí 
úpadku. �lánek vybízí k pro-rodinnému zam��ení práce ve v�d�. 
 

HAVELKOVÁ, H.: �eské badatelky mezi východem a západem: komparativní pohled 
[online]. 7 s. Dostupné z WWW: http://www.cec-wys.org/prilohy/1c261010/havelkova_ha 
na.pdf. 

�lánek se zabývá odpov�	mi na otázku, zda poznatky západní v�dy o genderovém 
aspektu platí i v �R a zda existují místní specifika. Postavení a p�sobení žen ve v�d� je 
složitá problematika, kterou je nutné zkoumat v sou�innosti �ady obor� dnes již ov��enými 
metodami, které jsou s to identifikovat skryté mechanismy p�sobení genderových vzorc� v 
chování, v chodu institucí apod. A�koli srovnávání genderové kultury v jednotlivých zemích 
je obtížné, ne-li nemožné, lze srovnávat úrove� reflexe genderové problematiky ve 
spole�nosti a ve v�d�. V�decký provoz je sou�ástí dané kultury a genderové problémy se jí 
tudíž nevyhnou. Lze konstatovat, že úrove� její reflexe u nás je stále dosti nízká. Na za�átku 
takové reflexe mohou stát statistické údaje, které ukazují, že obecné p�esv�d�ení o uspokojivé 
úrovni rovnosti mezi pohlavími v �eské v�d� je do velké míry iluzí, a kladení otázek, pro� 
drtivá v�tšina ukazatel� sv�d�í o nejhorším postavení žen ve v�d� ve srovnání jak se 
západoevropskými, tak s východoevropskými zem�mi.  
 

HAVELKOVÁ, H. (2008): Transformace, která nikdy neza�ala: ženy v �eské v�d�. 
[online]. Dostupné z WWW http://www.veda.cz/article.do?articleId=22767 

V západní teorii v�dy a epistemologii bylo již soust�ed�no zna�né množství poznatk� o 
genderových aspektech organizace a provozu v�d a v�deckého poznání. Toto - relativn� nové 
- genderové v�d�ní je u nás v�tšinou p�ijímáno velmi neochotn� s odkazem na naši odlišnou 
kulturu a historii, v�etn� v�decké. Základní otázka, kterou je tedy t�eba si položit v národní 



    �

����������	
���
��
���������� � ���

zpráv�, zní: do jaké míry platí poznatky západního výzkumu iniciované p�edevším 
feministickou kritikou v�dy také pro �eskou v�du a výzkum a jaké povahy jsou její odlišnosti, 
jinými slovy, zda existují a v �em spo�ívají místní specifika. Jsou zde formulována specifika 
genderové kultury.  Jedním z typických znak� odlišné genderové kultury (v celé východní 
Evrop�) je nízká genderová senzitivita, jež má vliv na chování institucí i jednotlivc� a jež je - 
paradoxn� - spojená s p�esv�d�ením o vysoké mí�e genderové rovnosti. Výzkumy však 
dokazují opak - to znamená, že obecné pov�domí je stále málo korigováno odbornými 
poznatky.  
 

HEDLOVÁ, T. (2008): Pro� �eská vláda pot�ebuje genderový audit? [online] . Dostupné 
z WWW http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2008092803 

P�estože �eská republika zaru�uje rovnost žen a muž� p�ed zákonem a ratifikací 
mezinárodních deklarací se dále zavázala k vyvážení postavení žen s muži, na �eské politické 
scén� to dosud není znát. �lánek vymezuje nap�. bariéry p�ístupu žen do vrcholné politiky. 
Vláda, která nereprezentuje populaci jako celek, ale pouhou její �ást, nem�že být považována 
za spravedlivou a demokratickou. Rovnost žen a muž� p�ed zákonem musí odrážet i politika, 
a to jak v rovin� programové, tak v rovin� reprezentace. Záv�rem je �e�eno následující: vláda, 
v níž ženy nemají p�ístup k moci, má tak pouze omezenou legitimitu. Je proto nutné, aby na 
vládní úrovni byla vytvo�ena koncepce genderové politiky, která bude zam��ena více 
prakticky než abstraktn� a v ur�itém �asovém horizontu povede ke konkrétnímu zlepšení 
v oblasti rovných p�íležitostí žen a muž�. Genderový audit je v tomto sm�ru funk�ním 
nástrojem, který je s to odhalit nejpal�iv�jší problémy vládní politiky a na základ� této 
analýzy vyvinout p�íslušnou strategii.  
 

HLEDÍKOVÁ, M. (2007): Vybrané aspekty postavení �eské ženy v historii a dnes. 
[online]. Brno. Bakalá�ská práce na Pedagogické fakult� Masarykovy university. Vedoucí 
bakalá�ské práce Lenka Gulová. 75 s. Dostupné z internetové databáze Masarykovy 
univerzity. 

V teoretické �ásti je rozebíráno, jaké místo zaujímala žena ve vybraných oblastech 
spole�nosti v historii a jaké místo zaujímá dnes. Oblasti, které byly vyty�eny a na které byla 
zam��ena pozornost, jsou ve�ejný život, politika, vzd�lání, zam�stnání a rodina. V praktické 
�ásti je proveden výzkum na téma: Diskriminace žen v �eské republice. Výzkum se orientuje 
na dv� skupiny, a to muže a ženy ve v�ku od 20 do 30 let. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké 
názory na danou problematiku respondenti mají a tyto názory mezi danými skupinami 
porovnat.  
 

HOLUBOVÁ, B., SEDOVÁ, T., ZEMAN, M. (2006): Výskumná správa slovenského tímu. 
Central European Centre for Women and Youth in Science; EU Framework 6, Project No. 
SAS6-CT-2004-003582. Filozofický ústav SAV, Bratislava. 31 s. 

Další ze studií mezinárodního týmu Central European Centre for Women and Youth                  
in Science, tentokrát slovenské �ásti týmu. Obsahuje výsledky šet�ení mezi p�edstaviteli v�dy, 
školství, médií a politiky, které probíhalo formou hloubkových rozhovor�. Auto�i p�iznávají, 
že se vzhledem k rozsahu šet�ení (16 rozhovor�) nejedná o reprezentativní vzorek; výsledky 
však lze srovnávat se zjišt�ními získanými �ešením n�kdejšího výzkumu SAV (rok 2004). 
V rámci výzkumu byly také formulovány návrhy na zlepšení postavení žen ve v�d� a na 
efektivn�jší medializaci v�decké práce.  
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HOSPODÁ�SKÉ NOVINY (2008): Absolventi dnes a p�ed deseti lety. [online]. HN. 
Dostupné z WWW http://hn.ihned.cz/c1-24089580-absolventi-dnes-a-pred-deseti-lety 

�lánek se zabývá srovnáváním absolvent� v sou�asné dob� a p�ed deseti lety se 
zam��ením na jejich celkovou vybavenost (znalosti, dovednosti) pro nastartování profesní 
kariéry. Zabývá se též problematikou z opa�ného úhlu pohledu, tedy jaké mají absolventi 
požadavky a nároky na svého budoucího zam�stnavatele. Za zmínku by mohly stát trendy z 
Velké Británie nebo USA, kde p�i volb� zam�stnání hrají u absolvent� d�ležitou roli 
profesn�-poradenská centra, která p�sobí p�i vysokých školách jako poradní orgány p�i volb� 
profese nejen pro studenty, ale i rodi�e student�. Poradenská centra orientují studenty nejen 
na firmy, které odpovídají jejich kvalifika�ním profil�m, ale také identifikují talent, vlohy, 
p�edpoklady a hodnotovou orientaci absolvent�. Svou roli hrají i rodi�e absolvent�, pro n�ž 
�ada firem nebo škol po�ádá dny otev�ených dve�í. Získat náklonnost rodi�� je velmi d�ležité, 
nebo� studia v zahrani�í jsou finan�n� náro�ná a �asto se na jejich financování podílí rodi�e 
nebo se zadlužují samotní studenti. Je pak velmi d�ležité, aby absolvent na trhu zvolil firmu, 
kde svou profesi uplatní a náklady na studium postupn� splatí.  
 

JANKOVÁ, M. (2007): Self concept ženy 21. století. [online]. Brno. Bakalá�ská práce na 
Pedagogické fakult� Masarykovy univerzity. Vedoucí bakalá�ské práce Lenka Gulová. 76 s. 
Dostupné z internetové databáze Masarykovy univerzity. 

Tato práce reflektuje snahu nahlédnout na identitu dnešní ženy, jak objektivn� z pozice 
sou�asných v�deckých záv�r�, tak následn� pohledem samotných žen. V této �ásti bylo 
st�žejním úkolem objasnit, jak ženy vnímají ženskou roli a kam cht�jí v budoucnu sm��ovat. 
Prost�edkem k napln�ní t�chto snah byl kvalitativní výzkum dopln�ný anketou, zam��ený na 
studentky a absolventky vysokých škol ve v�ku 20-30 let. Žena má dnes v našich podmínkách 
stejná práva jako muži, dokonce jsou jí zaru�ovány výhody, které muži nemají (nap�. 
v souvislosti s mate�skou rolí). Její identita se ale nalézá na pomezí starého a nového 
uspo�ádání a možnost slad�ní t�chto rovin je �ím dál užší. Balancování na hran� se jeví stále 
mén� únosné a v budoucnu bude vyžadovat p�íklon k té �i oné stran�. Tento stav má 
nepochybn� dopad na fungování soukromé sféry, ve které nutn� bude muset dojít k vyrovnání 
rolí stejn� jako ve sfé�e pracovní. 

Snaha postihnout ženské vnímání sebe sama a utvá�ení sebepojetí ženy ukázala na jakousi 
rozpolcenost, lépe �e�eno balancování v n�kolika rovinách, p�i�emž starých po�ádk� se 
v mnoha ohledech ženy vzdát necht�jí, ale zárove� se snaží stále o v�tší proniknutí do sfér 
nových. V�domí, že pokus zvládat vše najednou, stojí mnoho námahy a ne vždy je okolí 
pat�i�n� ocení, ženy ne vždy od t�chto zám�r� neodrazuje. Podle zjišt�ní, která vyplynula 
z výzkumu, ženy za�ínají projevovat snahu p�enechat �ást odpov�dnosti jak za domácí práce, 
tak za starost o d�ti na partnerovi a to i p�esto, že ji stále vnímají jako prvotn� ženský úkol. 
Stejn� tak se odpoutávají od snahy dosahovat cíl� pomocí submisivních projev� a vzhledu a 
p�ijímají dosp�lejší a sebejist�jší formy chování. To je cesta, která podle mnoha autor� vede 
k novému vytvo�ení harmonie ve vztahu muže a ženy a v samotné spole�nosti. Nelze však 
o�ekávat, že její rozvoj bude možný sám o sob�, bez další podpory. 
 
JI�ÍNSKÝ, B. (2006/07): Hodnotová orientace svobodné generace. [online]. Práce SO� na 
preventivní témata ve školním roce 2006/2007: Dostupné z: WWW 
http://www.gyrec.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=72 

Powerpointová prezentace studenta gymnázia, která obsahuje výsledky dotazníkového 
šet�ení mezi studenty st�edních škol (16 - 18 let) zam��eného na hodnotovou orientaci. 
Z výzkumu vyplývá, že zcela jednozna�n� nejd�ležit�jší hodnotou pro svobodnou generaci je 
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hodnota zdraví. Následují hodnoty rodiny, lásky, p�átelství a svobody. Jako nejmén� d�ležitou 
hodnotu uvádí v�tšina respondent� oblast politiky. Naprostá v�tšina respondent� studium 
zrovna nemiluje, ale uv�domuje si jeho d�ležitost a nepostradatelnost pro úsp�ch v dnešním 
sv�t�. svobodná generace si demokracii a její vymoženosti v podstat� p�íliš neuv�domuje. 
 

KOLÁ�, P. (1997): Hodnotová orientace a využití volného �asu d�tí a mládeže. 
Informa�ní studie �. 5.091. Parlament �eské republiky. Kancelá� poslanecké sn�movny. s 33. 
Dostupné z WWW < http://www.psp.cz/kps/pi/PRACE/volne.htm     
 Obsahem této studie jsou výsledky t�í rozsáhlých šet�ení mezi mládeží 15-29 let. 
Výzkum je sice z roku 1997, ale obsahuje hodn� údaj�. Práce je koncipována jako úvod do 
problematiky vlivu masových sd�lovacích prost�edk� na d�ti a mládež. Obsahuje statistické 
údaje o výzkumu hodnot, které mladí lidé pokládají za d�ležité. Rovn�ž se zabývá možnostmi 
využití volného �asu mládeže.  
 

KOZELSKÝ, T., PRŠVIC, D. (2007): Výd�lky žen a muž� v podnikatelské a 
nepodnikatelské sfé�e (podle speciálního šet�ení ISPV v roce 2004). Praha, VÚPSV. 48 s. 
ISBN: 978-80-87007-79-2.  

Studie se zabývá výd�lky zam�stnanc� podle pohlaví v �eské republice s rozlišením 
na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru (rozdílné utvá�ení mezd a plat�). Popisuje a 
analyzuje relaci výd�lk� mezi ženami a muži a jejich zastoupení na zam�stnanosti. Data byla 
sledována s ohledem na osobní charakteristiky zam�stnanc� a charakteristiky zam�stnavatele. 
Auto�i �erpali údaje z podrobného šet�ení v rámci Informa�ního systému o pr�m�rném 
výd�lku MPSV (ISPV) za rok 2004.  

 
KRAUSE, D. (2005): Analýza trhu práce �eské republiky z pohledu problematiky 
genderu se zam��ením na popis stavu a struktury zam�stnanosti žen v managementu. 
Praha, VÚPSV. 37 s. <Dostupné z WWW http://www.vupsv.cz/an178.html  

Díl�í studie projektu GENDER V MANAGEMENTU Studie „Analýza trhu práce �eské 
republiky z pohledu problematiky genderu se zam��ením na popis stavu a struktury 
zam�stnanosti žen v managementu“ byla vypracována v rámci projektu MS „Gender 
v managementu“ a je jedním z jeho díl�ích výstup�. Tato analýza trhu práce �eské republiky 
z pohledu gender problematiky je zam��ena na deskripci stavu a základní struktury 
zam�stnanosti žen se zam��ením na oblast zam�stnanosti žen v �ídících pozicích 
(managementu). Cílem uvedeného materiálu je podat prvotní informaci o vývoji 
zam�stnanosti žen na trhu práce �eské republiky v období let 1993 až 2004 a na základ� 
rozboru primárních dat z Výb�rového šet�ení pracovních sil (2. �tvrtletí 2004) p�inést vstupní 
informace o problematice genderu v managementu.  

Na základ� zjišt�ných poznatk� lze konstatovat, že zam�stnanost muž� a žen na �eském 
trhu práce vykazuje strukturální specifika sektorového, vzd�lanostního a kvalifika�ního 
charakteru, p�i�emž v p�ípad� kvalifika�ní a odv�tvové gender struktury zam�stnanosti lze 
v ur�itých p�ípadech hovo�it o typicky mužských a typicky ženských profesích. Výrazná 
feminizace je charakteristická pro odv�tví vzd�lávání a zdravotní a sociální pé�e. Z pohledu 
vývoje a stavu zam�stnanosti �ídících pracovník� (manažer�) lze konstatovat, že kvantitativní 
zm�ny v participaci žen na managementu jsou v porovnání se situací u muž� sice výrazn� 
vyšší, podíl žen ovšem tvo�í jenom o málo více než jednu �tvrtinu všech �ídících a vedoucích 
pracovník�. Ženy - manažerky svoje zastoupení v rámci �ídícího podnikového aparátu na 
jedné stran� kontinuáln� dynamicky zvyšují, nadále zde ale nacházejí pracovní uplatn�ní cca 
dvakrát mén� než muži a genderový rozdíl v zam�stnanosti této kvalifika�ní skupiny se v �ase 



    �

����������	
���
��
���������� � ���

snižuje pouze velmi pozvoln�. Analýza dále obsahuje vnit�ní strukturu charakteru 
zam�stnanosti žen - manažerek z n�kolika vybraných hledisek: regionální �len�ní, úrove� 
�ízení, sektory a odv�tví národního hospodá�ství, úrove� dosaženého vzd�lání, rodinný status, 
délka úvazku a odpracovaná doba. 
 

KUBALOVÁ, L. (2008): Rovnost p�íležitostí na trhu práce o�ima žen. [online]. Brno. 
Bakalá�ská práce na Pedagogické fakult� Masarykovy university. Vedoucí bakalá�ské práce 
Blanka Plasová. Dostupné z internetové databáze Masarykovy univerzity. 

Cílem diplomové práce je odpov�d�t na otázku, jak ženy reflektují své postavení na trhu 
práce z hlediska rovných p�íležitostí. V teoretické �ásti práce je vymezeny koncept rovných 
p�íležitostí a charakteristiky postavení žen na trhu práce, které je staví do znevýhodn�né 
pozice oproti muž�m. Jedná se o p�sobení genderových stereotyp�, existenci genderové 
segmentace na pracovním trhu, nerovnost v p�ístupu k zam�stnání, v možnostech pracovního 
postupu a ú�asti ve vedení a v odm��ování, v�tší zatížení rodinnými povinnostmi a tedy vyšší 
míra konfliktu rodinných a pracovních povinností. Rovn�ž je �ešena problematika 
harmonizace práce s rodinou, protože ty mají podstatný vliv na možnosti participace žen na 
trhu práce. Prost�ednictvím rozhovor� se ženami je zjiš�ováno, jak reflektují svou pozici na 
pracovním trhu, jak hodnotí možnosti harmonizace práce a rodiny a jaké strategie chování ve 
vztahu k rodin� a zam�stnání volí. Ženy mohou své postavení na trhu práce vnímat velmi 
diferencovan� a také na n�j rozdíln� reagovat.  
 

KUCHA�OVÁ, V. (2006): Zam�stnání a pé�e o malé d�ti z perspektivy rodi�� a 
zam�stnavatel�. Uplatn�ní nárok� na rodi�ovskou dovolenou a na volno na pé�i o 
nemocného �lena rodiny v praxi. 1. vydání. Praha: VÚPSV, 2006. 112 s. ISBN: 80-87007-18-
2.  

Studie o možnostech rodi�� sladit pé�i o d�ti s uplatn�ním v zam�stnání. Výzkum 
"Zam�stnání a pé�e o d�ti" op�tn� potvrdil, že ve v�tšin� domácností stále platí tradi�ní 
rozd�lení genderových rolí, založené na principu komplementarity, kdy žena se více v�nuje 
rodin� a dává jí v�tšinou p�ednost p�ed prací, muž naopak více než žena v�nuje svou 
pozornost práci, p�ípadn� i na úkor rodiny. Navzdory mnoha pozitivním zm�nám v legislativ� 
ve prosp�ch zlepšování situace na trhu práce, ve prosp�ch rovných p�íležitostí muž� a žen �i 
harmonizace rodiny a zam�stnání z�stává tato oblast otev�ená dalšímu zkvalit�ování. Je t�eba 
se ale vyvarovat možného kontraproduktivního p�sobení n�kterých opat�ení (nap�. na ochranu 
žen-matek), bylo by vhodné p�ehodnotit koncepci rodi�ovské dovolené ve sm�ru její v�tší 
variability a v�tší p�itažlivosti pro muže, je možné zvážit možnost zvýšení rodi�ovského 
p�ísp�vku, je t�eba usilovat o odstran�ní nedostate�ného p�sobení právních norem 
zam��ených na odstra�ování mzdové nerovnosti podle pohlaví, žádoucí je více podporovat 
soukromé podnikání formou živnosti (n�které dob�e umož�ují harmonizaci rodiny a 
zam�stnání), vhodné by bylo i t�eba posuzovat d�chodovou reformu z hlediska vlivu na 
postavení rodi�� na trhu práce a na jejich nároky na d�chod. Studie se dále v�nuje otázkám 
délky rodi�ovské dovolené, výši p�ísp�vku, d�vod�m odchodu, názor�m na zam�stnání po 
návratu do práce atd.  
 
KUCHA�OVÁ, V., ETTLEROVÁ, S., NEŠPOROVÁ, O., SVOBODOVÁ, K.: Zam�stnání 
a pé�e o malé d�ti z perspektivy rodi�� a zam�stnavatel�. Uplatn�ní nárok� na 
rodi�ovskou dovolenou a na volno na pé�i o nemocného �lena rodiny v praxi. Zpráva 
z výzkumu realizovaného jako sou�ást projektu Programu Iniciativy Spole�enství EQUAL 
Role rovných p�íležitostí pro ženy a muže v prosperit�.  
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Výzkumná zpráva p�ináší výsledky t�í výzkum�, které se zam��ovaly na zjiš�ování 
možností rodi�� sladit pé�i o d�ti s uplatn�ním v zam�stnání a na p�ípadné limity �i 
diskriminace, které jsou v��i rodi��m malých d�tí uplat�ovány. Zkoumán byl jak pohled 
matek na danou problematiku, tak i p�ístup zam�stnavatel�. Výzkumy probíhaly paraleln� a 
byly provedeny ve druhé polovin� roku 2005 a na po�átku roku 2006. Jednalo se o dv� 
kvantitativní sociologická šet�ení: „Zam�stnání a pé�e o d�ti“ zam��ené na matky s alespo� 
jedním dít�tem od t�í do deseti let a výzkum v podnicích vybraných odv�tví. Dále byl 
proveden kvalitativní terénní výzkum v patnácti podnicích a na p�ti ú�adech práce. Hlavní 
pozornost je v�nována formálním institut�m, které mají umožnit realizaci rodi�ovství p�i 
sou�asné pot�eb� uplatnit se na trhu práce. Jednalo se p�edevším o využívání rodi�ovské 
dovolené ob�ma rodi�i, p�ístup zam�stnavatel� k tomuto institutu a reálné možnosti matek a 
otc� k návratu na p�vodní místo po skon�ení rodi�ovské dovolené.  

Výsledky výzkum� potvrzují, že p�evaha tradi�ní d�lby rolí je v �R stále velmi siln� 
zako�en�na, p�estože zde bylo v posledních letech u�in�no n�kolik legislativních krok� 
k vyrovnání genderových rozdíl�. Dále bylo sledováno, jak rodi�e �eší situaci p�i pé�i 
o nemocné d�ti a v jaké mí�e využívají volno na ošet�ování �lena rodiny (§ 127 Zákoníku 
práce). P�ístup zam�stnavatel� velkých organizací k zam�stnávání rodi�� malých d�tí se 
podle kvalitativního výzkumu ukázal být v zásad� korektní tím, že tito nebyli oproti ostatním 
zam�stnanc�m prokazateln� diskriminováni. Z výpov�dí žen a z rozhovor� se zam�stnanci 
pracovních ú�ad� je z�ejmé, že diskrimina�ní praktiky v��i ženám s malými d�tmi na trhu 
práce existují. Na stran� zam�stnavatel� zatím zcela absentuje tzv. „family friendly“ p�ístup, 
založený na v�tším vzájemném respektu k zájm�m zam�stnavatel� a zam�stnanc�, 
uskute��ovaném v zájmu pozitivních efekt� pro ob� strany. Rezervy jsou jak v zavád�ní 
netradi�ních pracovních režim�, tak ve v�tší variabilit� zam�stnaneckých výhod. 
 

KUCHA�OVÁ, V., ZAMYKALOVÁ, L. (2000): Rovnost p�íležitostí žen a muž� na trhu 
práce. Praha: VÚPSV. 105 s. Dostupné z   http://www.vupsv.cz/RovPri.pdf. 

Rovnost p�íležitostí pro muže a ženy pat�í k hlavním prioritám politiky EU. Týká se 
p�edevším postavení žen a muž� ve sfé�e práce a oblastech s ní souvisejících. Výzkum 
realizovaný v roce 1999 se zam��uje na tuto problematiku s cílem jednak zmapovat d�ležité 
podmínky profesního postavení a pracovního uplatn�ní žen, a jednak zjistit jaké p�edpoklady 
pro zajiš�ování rovnoprávných podmínek žen a muž� dává v této oblasti p�ístup 
zainteresovaných subjekt�, tzn. shromáždit prvotní informace o jejich dnešních znalostech o 
relevantních otázkách, o o�ekáváních a p�ipravenosti na pln�ní požadavk� rovnoprávnosti 
v intencích doporu�ení EU. Hlavními sledovanými subjekty jsou zam�stnavatelé, ú�ady práce 
a odbory.  

Celkové nahlížení na podmínky zam�stnání žen, zjišt�né ve ve�ejnosti a u vybraných 
aktér�, se zásadn� neliší. Lze je stru�n� shrnout jako p�evahu názor� o relativní vyrovnanosti 
pracovních možností muž� a žen (mén� spokojenosti je v p�ípad� jejich specifických skupin) 
a omezenou citlivost ke genderovým rozdíl�m i tam, kde z�ejm� existují, v duchu 
„tradi�ního” vnímání komplementarity mužských a ženských rolí. Rozdíly v pohledu 
jednotlivých sledovaných typ� institucí p�evážn� souvisejí s odlišností jejich základní role. 
Mezi hlavní oblasti, ve kterých se neda�í pln� uplat�ovat princip rovných p�íležitostí muž� a 
žen, p�edevším pat�í disparita mezd muž� a žen, malý podíl žen na vedoucích pozicích 
(zvlášt� na vyšších a nejvyšších úrovních �ízení), obtížná zam�stnavatelnost žen s malými 
d�tmi a malý podíl žen-podnikatelek. V sou�asných podmínkách v �R lze hovo�it o jisté 
diskrepanci mezi prokazatelnými nerovnostmi muž� a žen na trhu práce a v zam�stnání a 
jejich „vlažnou“ reflexí jak ve ve�ejném mín�ní, tak u subjekt�, které by se m�ly podílet na 
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praktické realizaci opat�ení na posílení rovnosti p�íležitostí.  
Ochota k adekvátním aktivitám proto závisí na mí�e naléhavosti reálných problém� i na 

percepci tohoto pro nás relativn� nového spole�enského zadání, ale také na schopnosti 
nacházet dostupné a efektivní nástroje �ešení. Studie je již z roku 1999, ale obsahuje zajímavé 
inspirace z Evropy (jak je �ešena genderová nerovnost stát� Evropy). V kapitole 4 jsou 
popsány problémy související se zam�stnaností žen a opat�ení na její podporu, stereotypy 
ohledn� žen na trhu práce a rozdíly muži-ženy. Na základ� získaných poznatk� a komparace 
situace v �R s vysp�lými evropskými zem�mi jsou v záv�ru práce formulovány požadavky na 
zlepšení situace žen na trhu práce a v zam�stnání a na prosazování rovných p�íležitostí v této 
oblasti.    
 

LINKOVÁ, M.: Pohyblivý cíl, aneb jak dosahovat rovných p�íležitosti ve v�d� a 
výzkumu. Sociologický ústav AV �R, Národní kontaktní centrum – ženy a v�da.  

Powerpointová prezentace na výše uvedené téma. Obsahuje krátký p�ehled aktivit na 
podporu žen ve v�d� v �R a EU. Dále se v�nuje zasazení problematiky žen ve v�d� do širších 
v�dních debat o sm��ování výzkumu a vývoje. Nabízí rovn�ž kritické zhodnocení �ešení 
problematiky: p�ípad harmonizace a mobility. Autorka se zamýšlí nad specifikami „gender 
vztah�“ v �R. T�mito jsou nap�. nerozvinutý diskurz o postavení žen ve v�d� (téma z�stává 
neviditelné); pom�rn� rigidní vnímání genderových rolí v �eské spole�nosti; potla�ení 
aktivismu a organizování žen v období 1948-1989; nucená emancipace po roce 1948; nízká 
míra organizovanosti �eské spole�nosti (ve v�d� v tuto chvíli neexistuje ženská sí�); 
problematika postavení žen ve v�d� je výsledkem politických proces� a v poslední �ad� 
nedostate�n� rozvinutá kritická debata o fungování v�dy v sou�asných spole�nostech v �R 
(v�da p�ijímaná nekriticky, jako neproblematická). 
 

LINKOVÁ, M.; MLADENI�, D.; PAPP, E.; ŠALDOVÁ, K.: Gender Issues in Science as a 
Luxury. Central European Centre for Women and Youth in Science. 29 s. 

Studie mezinárodního týmu shrnuje poznatky o ženách ve v�d� ve �ty�ech státech – �R, 
Slovensku, Ma	arsku a Slovinsku – získané �ešením projektu Enwise, spolufinancovaného 
Evropskou komisí. D�vodem pro vznik studie je to, že implementace doporu�ení 
vycházejících z �ešeného projektu závisí na specifických podmínkách v daném stát�. Studie 
tedy analyzuje právní rámec genderové problematiky, relevantní statistická data, a také 
aktivity na národní úrovni v každém z on�ch �ty� stát�. Dále také mapuje situaci žen ve v�d� 
z pohledu tv�rc� politik, výzkumných pracovník� na vedoucích pozicích a médií. V zám�ru 
studie jsou formulována doporu�ení – jednak v rovin� obecné (zam��ená na statistická data, 
ukazatele a problémová témata), jednak doporu�ení specifická (pro Evropskou komisi, tv�rce 
národních politik, žurnalisty).  
 

MAT�J, P., ŠVINDRCHOVÁ, K. (2004): �ím cht�jí být d�ti? U�itelkami a fotbalisty. 
[on line]. 2004. Dostupné z: http://www.stratif.cz/?operation=display&id=110.  

�lánek �eší otázku ovliv�ování d�tí p�i rozhodování o budoucí profesi. Diskutován je vliv 
médií (televizní seriály, dokumentární filmy), rodiny �i známých. Prostor zde získává i 
mediální obraz ur�itých profesí nap�. podnikání je u d�tí spojeno s vysokými p�íjmy a 
spole�enskou prestiží. D�ti nemají p�edstavu o svém povolání ani v patnácti letech. Co bude 
za �ty�i roky, jestli další studium, nebo práce, to je pro n� nep�edstaviteln� dlouhá doba. 
P�itom psychologové z pedagogicko-psychologických poraden stále rodi��m zd�raz�ují 
pot�ebu mluvit s d�tmi o jejich p�ípadném povolání už od sedmé t�ídy základní školy. Auto�i 
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uvádí: „Myslím, že bychom byli sami p�ekvapeni, jak velký vliv m�že mít na d�ti televizní 
seriál z profesního prost�edí.“ „�ada už hotových �eských studií dokazuje, že u nás je vliv 
rodiny na výb�r povolání i na dosažené vzd�lání dít�te nejv�tší v Evrop�“. 
 

NÁRODNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM- ŽENY A V�DA (2004): Vlastní pokoj - 10 
pohled� Sociologický ústav AV �R. 94 s. ISBN 80-7330-059-1. Dostupné z WWW 
http://www.cec-wys.org/docs/vlastni_pokoj.pdf  

Kniha byla vydána s rámci projektu Národní kontaktní centrum – ženy a v�da 
Sociologického ústavu AV �R financovaného Ministerstvem školství, mládeže a t�lovýchovy 
�R v rámci projektu EUPRO (OK 437). Obsahuje rozhovor s 10 ženami – v�dkyn�mi 
z r�zných obor�. Nap� �ermáková, Syková, Pachmanová, Fu�íková, �íhová atd. 
P�evažujícím tématem je problematika skloubení profesní dráhy s rodinným životem. 
Z realizovaných rozhovor� vyplývá, že je prakticky možné propojování profesního a 
rodinného života. Ovšem v�tšina v�deckých pracovník� p�iznává, že tato úloha není 
jednoduchá a vyžaduje spolupráci a podporu širší rodiny.  
 

NEKUDA, J. SIROVÁTKA, T. (2008): Uplatn�ní absolvent� Masarykovy univerzity 2005 
– 2006 v praxi. Záv�re�ná zpráva rozvojového projektu 2007. „Rozvoj systému sledování 
kvality na Masarykov� univerzit�“. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita.  

V roce 2007 realizovala Masarykova univerzita v rámci projektu „Rozvoj systému 
sledování kvality na Masarykov� univerzit�“ již pošesté pr�zkum uplatn�ní vlastních 
absolvent� v praxi, aktuáln� mezi absolventy z let 2005–2006. Vypovídací schopnost je u 
tohoto šet�ení velmi dobrá, návratnost �inila 42 %. Ze záv�ru vyplývá, že více než �ty�i p�tiny 
absolvent� (81,4 %) získá pracovní místo již do dvou m�síc� po absolutoriu, nejsnáze 
získávají práci informatici a naopak relativn� nejh��e p�írodov�dci. Mezi absolventy 
jednotlivých fakult existuje pom�rn� zna�ná mzdová diferenciace a to jak u nástupních, tak i 
aktuálních mezd. Nejlepší postavení v tomto smyslu mají studenti FI, dále pak absolventi 
ESF. Nejhorší pozici zde zaujímají studenti P�ir.F. Zna�ná diferenciace také existuje i mezi 
pohlavím absolvent�.  
 

NEŠPOROVÁ, O. (2005): Harmonizace rodiny a zam�stnání. Rodiny s otci na rodi�ovské 
dovolené. Praha, VÚPSV. 86 s., lit., obr., tab. Dostupné z http://www.vupsv.cz/an176.html 

V rámci projektu zabývajícím se sla	ováním rodinných a profesních rolí byl proveden 
podrobn�jší výzkum zam��ený na specifickou problematiku rodin s otci na rodi�ovské 
dovolené. Cílem bylo zjistit, nakolik je tato strategie ú�inná z hlediska harmonizace rodiny a 
zam�stnání, jak je p�ijímána rodi�i malých d�tí a jaké jsou její charakteristické rysy. 
Vzhledem k charakteru zkoumané problematiky a malému výskytu rodin s otci, kte�í 
celodenn� pe�ovali o malé d�ti, byly pro výzkum využity p�edevším metody kvalitativního 
sociologického výzkumu, ovšem pro jejich za�len�ní do širšího kontextuálního rámce byla 
využita i kvantitativní data (databáze SSP MPSV �R a výzkum VÚPSV Harmonizace rodiny 
zam�stnání 2005).  V úvodu studie je p�edstavena problematika využívání rodi�ovské 
dovolené otci v sou�asné Evrop�. Dále je zkoumána daná problematika v celospole�enském 
kontextu a na základ� dostupných dat popsáno její rozší�ení v �eské republice.  

Vedle popisu populace otc� pe�ujících v �eské republice o malé d�ti na základ� 
dostupných kvantitativních dat jsou dále p�edstaveny postoje rodi�� malých d�tí k možnosti 
využívání rodi�ovské dovolené otci.  St�žejní �ást studie se snaží poskytnout hluboký vhled 
do problematiky rodin s otci na rodi�ovské dovolené v kontextu sla	ování rodinných a 
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pracovních povinností rodi��. Akcentován je p�itom p�edevším pohled samotných aktér� na 
zkoumanou problematiku. Hlavním pramenem pro tuto �ást studie byl kvalitativní terénní 
výzkum, který autorka provád�la v rámci výzkumného programu odd�lení rodinné politiky 
VÚPSV v letech 2004 a 2005. Pozornost je v�nována motiv�m rodi�� pro volbu otce z�stat 
na rodi�ovské dovolené, reakcím sociálního okolí zkoumaných rodin na jejich netradi�ní 
situaci, a dále je zkoumána problematika sla	ování rodinných a pracovních povinností rodi��, 
v jejímž rámci bylo zjiš�ováno p�edevším vlastní rozd�lení povinností mezi rodi�e, jejich 
zam�stnanost a pomoc ze strany dalších osob �i institucí.  

Záv�r obsahuje zjišt�ní týkající se sociálních dopad� využívání rodi�ovské dovolené ze 
strany otc�. Pozornost je zam��ena jednak na dopady, které zkoumaná strategie má na rodinu 
jako celek i její jednotlivé �leny, a jednak na vliv využívání rodi�ovské dovolené otci na 
harmonizaci rodiny a zam�stnání. Jsou zde nastín�na možná opat�ení, která by rodi��m s 
malými d�tmi usnadnila situaci, rozší�ila možnosti jejich volby a napomohla jim p�i sla	ování 
rodinných a profesních sfér.   
 

OAKLEYOVÁ, A. (2002): (2000): Pohlaví, gender a spole�nost. Praha: Portál, 102 s. 
Kniha, která v originálu vyšla v roce 1972, podává prost�ednictvím autorky velmi otev�ený a 

informovaný pohled na problematiku vztahu genderu a biologického pohlaví. Od doby svého 
vzniku však tato práce zna�n� zastarala, takže �eský �tená� k ní musí p�istupovat s jistou 
opatrností. Ann Oakleyová se pokusila shrnout veškeré v�decké informace o rozdílech mezi 
ženami a muži a jejich p�vodu, �ímž na sebe vzala velmi obtížný úkol. Její text obsahuje odkazy 
na velké množství výzkum� zejména z oblasti biologie, psychologie, sociologie a kulturní 
antropologie, což však m�že u mén� zainteresovaného �tená�e vést k jistému zahlcení díl�ími 
informacemi. Daleko v�tším problémem je však to, že se jedná mnohdy o výzkumy a teorie, které 
již byly p�ekonány �i zcela vyvráceny. Autorka sama v duchu pot�eb doby klade d�raz zejména na 
sociální faktory utvá�ející rozdíly mezi ženami a muži, zatímco mnohdy b�žn� p�edpokládanou 
p�evahu biologických faktor� zpochyb�uje, a�koliv se sama vyhýbá generalizujícím soud�m v 
tomto sm�ru. P�esto považuji za nutné p�ipomenout, že vztah mezi spole�ností a biologií je v této 
oblasti mnohem více spletitý, než si v�tšina z nás v�etn� mnoha autor� text� na toto téma dovede 
p�edstavit.  
 
PALONCYOVÁ, J. (2002): Rodinné chování mladé generace. Záv�re�ná zpráva z 
„Biografického výzkumu mladé generace 2002. Praha, VÚPSV. 102 s. 

P�edkládaná záv�re�ná zpráva prezentuje hlavní výsledky „Biografického výzkumu 
mladé generace 2002“ uskute�n�ného v 1. pololetí roku 2002 Výzkumným ústavem práce a 
sociálních v�cí v Praze a v jižních a severních �echách. Jeho cílem byla snaha postihnout 
p�edevším životní dráhu mladých lidí narozených v letech 1968 až 1977. Hlavním zám�rem 
výzkumu bylo pokusit se zasadit rodinné události jako je nap�. s�atek do kontextu jiných 
událostí jako je nap�. ukon�ení studia, vstup do zam�stnání, získání vlastního bydlení apod. 
Pro získání t�chto informací byla využita tzv. biografická metoda. Studie se tedy v�nuje 
studijní a profesní dráze mladých lidí, otázce bydlení mladých, vlivu p�vodní rodiny apod. 
Hlavní d�raz je však kladen na vlastní rodinné chování, to znamená na partnerské vztahy, 
nesezdaná soužití, uzav�ení prvního manželství, stabilitu vztah� a na sexuální a rodi�ovské 
chování. 
 

PAVLÍ�EK, L.(2006): Diskriminace žen a analýza �ešení. [online]. Brno. Diplomová práce 
na Právnické fakult� Masarykovy university. Vedoucí bakalá�ské práce Blanka Plasová. 
Dostupné z internetové databáze Masarykovy univerzity. 
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V první �ásti práce jsou analyzovány všechny oblasti, kde se s diskriminací lze potkat a 
v jaké form�. V další �ásti je popsáno, jak ji �eší státní moc a jednotlivé stupn� státní správy, 
koncepce �R je srovnávána s koncepcemi �ešení nadstátních celk� (Evropské unie, 
mezinárodních spole�enství). V poslední �ásti jsou p�edstaveny nové progresivní strategie 
�ešení, které jsou ve sv�t� již zavád�ny a o kterých se u nás uvažuje. 
 

PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY (2006): The Climate for Women in 
Academic Science: the Good, the Bad, and the Changeable. Settles, I. et all. University of 
Michigan. Blackwell Publishing. Inc. Printed in the USA.  

Studie se zabývá genderovou problematikou, konkrétn� �eší problematiku pozice žen 
v akademické sfé�e. Hodnotí r�zné aspekty jejich diskriminace (vztahy pod�ízenosti a 
nad�ízenosti, pocit vlivu, spokojenost se zam�stnáním). Poukazuje na to, že tato diskriminace 
má negativní vliv na pracovní výsledky (pokud se žena setkala s n�jakou formou 
diskriminace, vykazuje slabší pracovní výsledky, na druhou stranu pokud nemá žena 
negativní zkušenosti s diskriminací, má podstatn� lepší výsledky práce). Negativní zkušenost 
pak poškozuje celou akademickou sféru.  
 
SAK, P. (1998): Svoboda jedince, odpov�dnost spole�nosti. [online]. Dostupné z WWW 
http://knihovna.adam.cz/vyzkum99/vyzk1.htm 

Publikace se zam��uje na zjiš�ování hodnotových orientací mládeže a sleduje jejich vývoj 
od roku 1982 do roku 1997. Zajímavé zjišt�ní bylo, že pro nejmladší v�kovou skupinu 
preference lásky výrazn� p�evyšují preference rodiny a životního partnera. V následné v�kové 
skupin� 19-23 let dramaticky stoupne preference životního partnera a pro tuto v�kovou 
skupinu se partner stane naprostou hodnotovou prioritou. V následných v�kových skupinách 
preference životního partnera, stejn� jako lásky klesá, ale pokles t�chto dvou hodnot je 
doprovázen komplementárním r�stem preferencí hodnoty rodina a d�ti. Tam kde je slabší 
vazba na sociální hodnoty a kde jsou menší sociální dovednosti, tam je z�ejm� také v�tší 
zájem pracovat s po�íta�em a tendence k n�mu p�ilnout Vzhledem k datu vzniku studie je 
nutno brát v potaz, že odpov�di na otázky zam��ené na média a nejen na n� by dnes mohly 
být jiné. 
 

STUPNYTSKYV, O. (2007): Struktura rozdíl� ve výd�lcích muž� a žen v managementu. 
Praha, VÚPSV. 44 s. ISBN 978-80-87007-58-7.  

Studie se zabývá otázkou nerovnosti výd�lku žen a muž� v managementu v �eské 
republice a podílem žen v �ízení podle odv�tví, �ídící úrovn� a typu organizací. Práce popisuje 
a analyzuje výd�lkový rozdíl na základ� pracovní pozice, osobních charakteristik a 
charakteristik zam�stnavatele metodu Oaxaca-Blinder. Relevantní data autor �erpá 
z Informa�ního systému o pr�m�rném výd�lku MPSV (ISPV) za léta 2000 a 2005. Z d�vodu 
rozdílného utvá�ení mezd a plat� studie zkoumá zvláš� podnikatelskou a nepodnikatelskou 
sféru.  
 

ŠALDOVÁ, K., HAVELKOVÁ, H., LINKOVÁ, M. (2007): Cesty labyrintem o soukromé 
profesi, rodinném život�, a jejich propojování. Praha: SOU AV �R. ISBN: 978-80-7330-
115-6.  

Jak propojovat soukromý a pracovní život? Jak soukromí od práce odd�lit? Existují 
n�jaká specifika ve v�d� a výzkumu? Na tyto a jiné otázky reaguje nová publikace NKC-ŽV 
Cesty labyrintem: o v�decké profesi, soukromém život� a jejich propojování, která voln� 



    �

����������	
���
��
���������� � ���

navazuje na stejnojmennou konferenci po�ádanou v roce 2005. Popularizujícím zp�sobem se 
v�nuje v poslední dob� hodn� diskutovanému tématu skloubení práce a soukromí se 
specifickým zam��ením na v�du a výzkum a nabízí nejen teoretické argumentace, ale i 
p�ehledný popis stávající legislativní a grantové situace v �R.  
 
ŠIMKOVÁ, I. (2008): Postoj vysokoškolských studentek k mate�ství rodin� a karié�e. 
[online]. Brno. Bakalá�ská práce na Filozofické fakult� Masarykovy univerzity. Vedoucí 
bakalá�ské práce Milada Rabušicová. 87 s. Dostupné z internetové databáze Masarykovy 
univerzity.  

Tato práce se zabývá problematikou rozhodování a plánování životního cyklu sou�asných 
vysokoškolských studentek. M�la by odpov�d�t na otázky nap�. co pro tyto ženy znamená 
mate�ství, rodina a práce. Jak moc je pro n� práce �i rodina d�ležitá a co jsou jí ochotny 
ob�tovat. V práci je obsazena rovn�ž diskuse o d�ležitosti institutu manželství a po�tu 
plánovaných d�tí. Teoretická �ást obsahuje stru�ný vývoj p�ístup� k rodin�, mate�ství, 
zam�stnání atd. Empirická �ást vychází z výzkumu mezi studentkami VŠ ohledn� mate�ství, 
rodinného života a kariéry.  
 
ŠÍPEK, O. (2007): Zm�ny v hodnotové orientaci �eských d�tí po roce 1990. Bakalá�ská 
práce na Fakult� humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlín�. Vedoucí bakalá�ské 
práce Štefan Chudý. 66 s. 

Na rozdíl od jiných prací jsou zde prezentovány i faktory, které hodnotovou orientaci 
determinují. Dotazována byla skupina 15-18letých na r�zných typech SŠ. Vzhledem k tomu, 
že ovlivn�ní výchovy v rodinách je dlouhodobý a velmi složitý úkol, autor doporu�uje 
zam��it se na školní prost�edí a p�edevším na oblast mimoškolních a volno�asových aktivit. 
Pedagogové p�i svém studiu získávají dostate�né množství znalostí z oblasti tvorby vztahu k 
hodnotám. Ve sfé�e mimoškolních aktivit však s d�tmi pracuje mnoho lidí, kte�í tyto znalosti 
nemají a �asto si ani neuv�domují, jaký vliv mohou na d�ti mít. Autor zde spat�uje 
nejú�inn�jší možnost obrany proti negativním vliv�m spole�nosti a kladného p�sobení na d�ti 
ve smyslu p�edkládání kladných hodnot a vzor�. Zajímavé je srovnávání sou�asné preference 
hodnot se Sakem (1998). 

 

ŠT�PÁNEK, J., KUCHA�OVÁ, V., MACHOVCOVÁ K., a kol. (2006): Kariéra, rodina a 
rovné p�íležitosti. [online]. Praha: Gender Studies, o.p.s. 2006. 15 s. ISBN: 80-86520-12-9. 
Dostupné z WWW http://www.rovneprilezitosti.cz/admin/upload/0a348316d1/8f72af169 
3.pdf 

Soubor výsledk� n�kolika výzkum� vydaných Gender studies, zejména o ženách a 
rodinách. Obsahuje grafy odpov�dí matek na otázky související s návratem do zam�stnání. 
Uplat�ování rovných p�íležitostí je možné sledovat v pr�zkumech spokojenosti, do kterých je 
t�eba zahrnout položky týkající se vztah� žen a muž� nebo sla	ování osobního a pracovního 
života. Data je t�eba vyhodnocovat s ohledem na pohlaví respondenta �i respondentky. 
Prost�edí, kde zam�stnaní vnímají, že mají rovné šance, zlepšuje i celkovou zp�tnou vazbu a 
hodnocení pracovišt�. Identifikujeme souvislost nediskrimina�ního prost�edí s optimální 
produktivitou i kvalitou práce, zvyšuje se loajalita zam�stnaných a tím pádem klesá jejich 
fluktuace. To je vnímáno jako významný faktor pro mnohé zam�stnavatele, kte�í si uv�domují 
výši náklad� na vyhledání a proškolení nových zam�stnanc� a zam�stnanky�. Firmy, které 
dbají na sla	ování osobního a pracovního života, to d�lají i s ohledem na zdravotní stav 
zam�stnaných, a snižují tak absence z d�vodu nemoci, zejména v p�ípad� chorob 
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zp�sobených �i významn� ovliv�ovaných stresem. Zárove� se zmenšuje i riziko presentismu, 
kdy jsou zam�stnaní sice p�ítomni, ale výkon neodpovídá jejich možnostem.  
 

ŠVANDOVÁ, M. (2008): Analýza ekonomického postavení ženy z hlediska 
mezinárodního porovnání. [online]. Brno. Diplomová práce na Právnické fakult� 
Masarykovy university. Vedoucí diplomové práce. Mirka Wildmannová. 74 s. Dostupné 
z internetové databáze Masarykovy univerzity.  

Cílem této diplomové práce je vypracování srovnávací analýzy postavení žen ve 
spole�nosti vybraných zemí. Práce seznamuje se za�len�ním problematiky postavení žen do 
teoretických koncept�. Na empirických údajích jsou popsány mzdové rozdíly v odm��ování 
muž� a žen a ekonomický statut žen na evropském trhu práce. Z provedené kompara�ní 
analýzy vyplývá, že p�i srovnání pr�m�rných hodinových mezd v roce 2006 �iní nejnižší 
mzdové rozdíly v odm��ování muž� a žen v Belgii 7 %, v �ecku 10 % a ve Francii 11 %. 
Z hlediska odv�tvového se zam�stnaností muž� a žen p�ibližn� stejnou, nastávají v roce 2006 
nejnižší rozdíly ve Švédsku v odv�tví obchod, opravy – 4,55 % a ubytování a stravování – 
5,71 % a v Dánsku v odv�tví vzd�lání 6,7 % (rok 2005). Nejnižší mediánové rozdíly �iní v 
Polsku 10,36 % (rok 2004), Dánsku 11,96 % (rok 2005) a Francii – 12,09 % (rok 2006). 
Pokud ješt� zohledníme výši vyplácených mezd podle parity kupní síly a charakteristiky 
ženské zam�stnanosti v daných zemích, lze �íci, že ekonomické postavení žen ve spole�nosti 
je výrazn� lepší ve Francii a v severských zemích – Dánsku, Švédsku a Norsku. 
 
TENGLEROVÁ, H. (2004): Nelehký život v�dky� v nejlepší zemi na sv�t�. [online]. 
Dostupné z WWW  
http://kontext.zenyaveda.cz/html/index.php?s1=1&s2=8&s3=1&PHPSESSID=8396311ccec5
d3e8dbffe3d37da97e5f 

Popisuje genderovou problematiku v Dánsku. Je zde z�ízeno Ministerstvo pro rovnost, 
které má celou problematiku na starosti a koordinuje genderový mainstreaming nap�í� všemi 
resorty. Dánská v�da �elí dv�ma nep�íznivým jev�m: vysokému pr�m�rnému v�ku 
sou�asných v�dc� a v�dky� a alarmujícímu nezájmu o v�du mezi mladou generací. Podle 
údaj� dánského Ministerstva pro v�du má v letech 2010 - 2015 do d�chodu odejít 18 % všech 
v�dc� a v�dky�. Problém m�že nabýt ale v�tších rozm�r� i d�íve. V�tšina Dán� a Dánek totiž 
odchází do d�chodu v nižším v�ku, než je stanovených 65 let. 
TEGLEROVÁ, H. (2008): Rovné p�íležitosti žen a muž� v �eské v�d� a výzkumu. 
[online]. Dostupné z WWW http://www.veda.cz/article.do?articleId=24428 

Následující text je analýzou sou�asné situace v oblasti zapojování ženy do v�dy a vychází 
jednak z reakcí v�dních a vzd�lávacích institucí a jednak z analýzy dostupných dokument�, 
které tematizují postavení v�dky�. V první �ásti se autorka zam��uje na to, jakým zp�sobem 
jsou implementována opat�ení podporující rovné p�íležitosti v�dc� a v�dky� v �R, dále 
následuje zamyšlení nad charakterem návrh� vzešlých z konference a na záv�r je nastín�n 
zp�sob, jakým se hodlá NKC-ŽV na rozvoji rovných p�íležitostí v�dky� a v�dc� podílet a co 
v této souvislosti plánuje. Prosazování rovných p�íležitostí v�dky� a v�dc� je proces, v n�mž 
je �R na po�átku. Pozitivní postoj k navrženým opat�ením prokázaly zejména grantové 
agentury, p�ed nimi, ale i p�ed ostatními institucemi, však z�stávají další oblasti a výzvy, 
které byly dosud opomíjeny nebo které dosud nebyly jako problémové artikulovány.                  
Z uvedeného také mimo jiné vyplývá, že v�k hraje stále velkou roli pro možnost rozvíjet 
kariéru ve v�d�. I když se pomalu za�íná situace m�nit (viz snaha o zrušení hranice dvaceti 
šesti let, zrušení v�kové hranice t�iceti p�ti let pro postdoktorské projekty u GA �R), stále zde 
existuje �ada omezení. 
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TUPÁ, B. (2007): Dámský gambit – zahájení v�decké dráhy [online]. Praha: SOU AV �R. 
ISBN 978-80-7330-116-3. Dostupné z WWW http://www.zenyaveda.cz/html/ 

V roce 2005, zahájilo Národní kontaktní centrum – ženy a v�da projekt Talentky. Cílem 
bylo p�edstavovat badatelky, které stojí na za�átku své v�decké dráhy, mají za sebou první 
úsp�chy a p�ed sebou otev�enou budoucnost. P�edm�tem zájmu bylo zam��ení v�decké 
�innosti mladých badatelek a zp�sob jakým se ke svému oboru dostaly, jejich zkušenost ze 
zahrani�ních pracoviš� i jaké mají plány do budoucna. Diskutovány byly otázky, co je na 
v�d� trápí i jak se cítí jako ženy-v�dkyn�. Na téma rovnosti a spravedlivých podmínek pro 
muže a ženy ve v�d� si v�tšinou cht�ly povídat jen krátce. Jako by nebylo o �em mluvit. 
Otázky po rovnosti ve v�d� jakoby naopak narušovaly pohodu jejich vypráv�ní a vyvolávaly 
rozpa�ité, až zamítavé reakce. Obraz spravedlivé v�dy však, jak se n�kolikrát ukázalo, byl 
�asto apriorním p�edpokladem spíš než žitou zkušeností. Otázky po d�vodech nízkého 
zastoupení žen na vedoucích pozicích �asto otev�ely prostor jejich vlastnímu uvažování nad 
touto skute�ností.  

P�vodní p�edpoklad, že ženy mají pro v�deckou práci stejné podmínky a m��í se jim 
stejným metrem, narážel na skute�nost, že na v�tšin� vedoucích post� najdeme jen muže. Z 
vypráv�ní mladých badatelek je zjevné, že problém rovnosti žen a muž� ve v�d� vnímají 
p�edevším jako problém rodi�ovství. Jako by pro n� práv� mate�ství a rodi�ovství bylo 
vysv�tlením v�tšiny nerovností, se kterými se b�hem rozhovoru setkaly a kterých se týkaly 
položené otázky. V�dkyn� reflektují, jak obtížné je dohonit �as, který utíká b�hem pé�e o 
malé d�ti a jak náro�né je udržet si p�ehled o aktuálních informacích a trendech v jejich 
oboru. 
 

VALENTOVÁ, M. (2004): Rovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v 
kontextu ženské zam�stnanosti. VÚPS Praha. Výzkumné centrum Brno. 65s.  

Studie analyzuje kombinaci rodinného a pracovního života u žen v zemích EU 15. 
Obsahuje tabulky o zam�stnanosti žen, p�ehled sociálních dávek ve státech, nezam�stnanosti a 
chudoby. Zajímavá je tabulka postoj� o rodin� a zam�stnanosti, zam�stnání manžel�, p�íjmy, 
jak se podílí na �innostech v domácnosti, zvládání rodinných a pracovních povinností, 
vst�ícné kroky zam�stnavatele a další otázky orientované na zam�stnání a pé�i o dít�. Žádný 
systém nelze považovat za ideální. Jasná·pozitiva v jedné dimenzi sledovaného problému 
nemusí znamenat bezproblémovost ve všech ostatních oblastech. Regulovaný, ženám 
naklon�n trh, externalizace domácích/klasických rodinných povinností a št�drý sociální stát se 
m�že ob�an�m vrátit jako bumerang ve form� p�etíženého státního rozpo�tu, státního deficitu 
nebo vysokých daní. Otázkou pak z�stává·, nakolik solidární ta která·spole�nost je a nakolik jí 
p�erozd�lování, a� už vertikální �i horizontální, p�ijde akceptovatelné. Autorka je p�esto 
p�esv�d�ená, že skandinávský model, charakteristický flexibilním trhem a státem 
p�ipraveným pomoci ženám externalizovat domácí povinnosti, se pro harmonizování rodiny a 
zam�stnání jeví jako ten nejvhodn�jší.   
 

VALENTOVÁ, K. (2007): Hodnocení p�ínosu programu na podporu rovných p�íležitostí 
žen a muž� na trhu práce. [online]. Brno. Bakalá�ská práce na Právnické fakult� 
Masarykovy university. Vedoucí bakalá�ské práce Blanka Plasová. 67 s. Dostupné 
z internetové databáze Masarykovy univerzity.  

Cílem této bakalá�ské práce je odpov�d�t na otázku, jak p�sobí cílená opat�ení projektu 
Slune�nice na �ešení problematiky rovných p�íležitostí muž� a žen na trhu práce v okrese 
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Uherské Hradišt� z hlediska klientek/klient� programu. V teoretické �ásti je popsán koncept 
gender segmentace trhu práce který umož�uje pochopit jednotlivá specifika žen p�i participaci 
na trhu práce, dále je za�azena problematika rekvalifikaci jako možnému nástroji                     
na vyrovnávání šancí žen na trhu práce. Metodou polostandardizovaných rozhovor� je 
provád�no subjektivní hodnocení klientek programu.  
 
VALENTOVÁ, M. (2004): Rovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v 
kontextu ženské zam�stnanosti. Mezinárodní srovnávací studie. Praha, VÚPSV - výzkumné 
centrum Brno. 63 s. Dostupné z WWW http://www.vupsv.cz/an152.html 

Tato studie se snaží pokrýt a explora�n� propojit n�kolik dimenzí problému efektivní 
kombinace rodinného a pracovního života v sou�asných rodinách  a to vše v kontextu 
mezinárodního srovnání (zem� EU-15 a �eské republiky). V makro-formální rovin� odpovídá 
na to, jak se stát snaží vytvo�it pro ženy podmínky p�íhodné pro skloubení práce v domácnosti 
a uplatn�ní na trhu práce  a jak funguje pracovní trh ve vztahu k ženské pracovní síle. Do této 
roviny  také zahrnuje otázku práce v domácnosti a výchovy d�tí. Mikro rovina (úrove� 
individuálních životních plán� a rozhodnutí) rozkrývá osobní pohnutky a motivace a strategie 
lidí reagující na dilema mezi „produkcí a reprodukcí”. Velmi podstatnou sou�ástí práce je 
analýza nap�tí mezi zmín�nými makro a mikro faktory a snaha ukázat, jak sociální systém 
determinuje a omezuje jednání jedinc�. 
 

VLACH, J. (2004): Výd�lková nerovnost žen a muž� v managementu.Praha:VÚPSV, 54 s. 
Studie reaguje na signály sociologických studií o diskriminaci žen na trhu práce, 

konkrétn� v managementu, a analytické údaje �SÚ. Snaží se odpov�d�t na otázku, zda jsou 
manažerky diskriminované a jestliže ano, jaké jsou ekonomické p�í�iny a projevy. Údaje jsou 
za celou �R a v podrobné struktu�e. Sledování gendru v managementu hospodá�ských 
organizací v ziskové a neziskové sfé�e se však nikdo komplexn� a soustavn� nev�nuje p�esto, 
že údaje �SÚ o diferenciaci výd�lk� signalizují nerovné ocen�ní práce žen v 1. hlavní t�íd� 
KZAM (zákonodárci, vedoucí a �ídící pracovníci). Zastoupení žen v �ízení v politické a 
ekonomické oblasti, bez jejich výd�lku, sleduje Databáze žen a muž� v rozhodování, která je 
dostupná na portálu Evropské komise. Za hospodá�skou sféru �R zve�ej�uje údaje z 50 na 
Burze cenných papír� Praha obchodovaných spole�ností s nejvyšší kapitalizací. V 
nepodnikatelské sfé�e sleduje zákonodárnou, soudní a výkonnou moc a vybrané organizace. 

 
VOGEL, L. (2006): Ochrana zdraví žen na pracovištích v Evrop� – trvající nerovnost. Praha: 
�eskomoravská konfederace odborových svaz�, 201 s. 

Monografie se zabývá specifickou problemtikou ochrany zdraví žen na pracovištích a 
problematikou uplatn�ní žen na trhu práce. Vychází ze záv�r�, které vyplynuly na sv�tových 
kongresech tématicky zam��ených na problematiku žen, zdraví a práce. Prezentovány jsou 
výsledky výzkum� gendrové dimenze v politice BOZP ve vybraných zemích.  
 

 
 
VOHLÍDALOVÁ, M. (2008): P�ísp�vek na konferenci o rovných p�íležitostech „Equal Is 
not Enough – Rovnost nesta�í“ [online]. Sociologický ústav AV �R. Dostupné z WWW 
http://www.soc.cas.cz/info/cz/25020/Clanky-a-publikace.html 

Zabývá se odpov�dí na otázku, jaké jsou p�í�iny snižující se porodnosti v �R v letech 
1990-2005. Rozvádí dv� základní hypotézy, pro� se snižuje porodnost v �R: 1. pr�b�h 
demografického chování lidí v �R je p�irozený, protože je p�ímo podmín�n zm�nami hodnot 
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a životních styl� spojených s transformací, zvýšením možností profesního uplatn�ní, studia a 
cestování a vzr�stem individualizace a sekularizace spole�nosti. 2. prom�na demografického 
chování lidí souvisí s r�stem životních náklad�, náklad� na d�ti a jejich vzd�lání, zvyšování 
ekonomických nerovností ve spole�nosti a snížení životní úrovn� lidí, finan�ní nedostupností 
bydlení a malou podporou rodin ze strany státu.  
 
 
ZÁ�ECKÁ, P. ed. (2008): Nebojme se kvót. Sborník z konference Podpora vstupu žen do 
politiky: možnosti uplatn�ní pozitivních nástroj�. Praha: Fórum 50 %, o. s., 51 s. 

Sborník prezentuje p�ísp�vky z mezinárodní konference, která se tématicky zabývala 
problematikou podpory vstupu žen do politiky. P�íp�vky jsou v�novány z�ásti Evropské unii a 
její politice v této oblasti. Potvrzuje se, že politika rovných p�íležitostí je jedním z pilí�� EU 
(nap�. p�ísp�vky V. Flasarové aj. Hybáškové). Prezentovány jsou také výstupy z výzkum�, 
které se zabývají nap�íklad problematikou systému kvót v r�zných zemích. Kontrastní 
vzhledem k zahrani�ním zkušenostem jsou prezentované postoje všech parlamentních 
politických stran k problematice pozitivních nástroj� na podporu žen v politice. 
 
 
Dublinská nadace 
      Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, známá pod názvem 
Dublinská nadace, provádí výzkum v �ad� oblastí, v�etn� pracovních podmínek. Jedná se o 
instituci, která v rámci institucí Spole�enství nejsystemati�t�ji integrovala do své práce 
genderovou dimenzi. Na základ� dotazníku rozeslaného do všech zemí Spole�enství 
uskute�nila t�i šet�ení týkající se pracovních podmínek (1990, 1995 a 2000). Poslední šet�ení 
bylo rozší�eno na dvanáct zemí žádajících o �lenství v Evropské unii1. V dotazníku byla 
zahrnuta genderová dimenze v tom smyslu, že zvolené ukazatele se zam��ily na n�kolik 
s touto dimenzí spojených otázek: netradi�ní rizika, sociální vztahy mezi muži a ženami 
v hierarchii organizací atd. První zpráva konkrétn� se týkající genderové dimenze byla 
vypracována na základ� hlubší analýzy dat z šet�ení z roku 1995. Véronique Daubas-
Letourneux a Annie Thébaud-Mony vypracovaly analýzu organizace práce a ochrany zdraví 
p�i práci v Evropské unii (2002) pomocí sekundární analýzy dat z šet�ení z roku 2000 a jejich 
porovnání s daty z p�edcházejících šet�ení. Cílem této analýzy nebylo celkov� porovnat tyto 
dva soubory dat pro ženy a muže, ale spíše analyzovat r�zné formy organizace práce tak, aby 
z toho vyplynuly vztahy mezi organizací práce a poškozením zdraví. Tento p�ístup zachází za 
úzkou kauzální praxi inspirovanou epidemiologií, která se zam��uje na ú�inky specifických 
rizik na zdraví. Dovoluje také posunout d�raz od specifických rizik na zdraví. Dovoluje také 
posunout d�raz od legislativních otázek (definovaných typologií forem zam�stnání2) 
k vztah�m ur�eným nadvládou, která existuje na pracovišti a promítá se r�zným zp�sobem do 
r�zných typ� organizace placené práce. Tato analýza vychází z hypotézy, že je užite�né 

                                                 

1 Shrnutí dat o všech t�chto dvanácti zemích je možné nalézt na: 
http://www.eurofound.eu.int/working/cc/factsheets.htm 

2 Ve studiích týkajících se nejistoty zam�stnání obvykle nacházíme t�íd�ní podle typu pracovních smluv. Výhoda 
spo�ívá v tom, že je to prom�nná veli�ina, kterou najdeme ve velkém po�tu studií. Tento p�ístup má však i 
dv� omezení. První je ur�itý „porézní efekt“ spo�ívající v tom, že nejisté pracovní podmínky p�i atypické 
pracovní smlouv� m�ní pracovní smlouvy standardních pracovník� (pracovní smlouvy na dobu ur�itou a 
neur�itou). rovn�ž, pouhá právní forma pracovní smlouvy nestanoví všechny pracovní podmínky. 
Odborníka na informa�ní systémy, který je schopen vyjednat si dobré podmínky v pracovní smlouv� na 
dobu ur�itou, nem�žeme porovnávat s pracovnicemi u pokladny v supermarketu. 
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posuzovat ženy a muže zvláš�. Každý typ organizace práce rozlišuje mezi ob�ma pohlavími a 
je možné v n�m m��it rozdílný ú�inek na zdraví.  
 
 
Statistická data využitelná p�i gendrových analýzách 
 

Ukazatele rovnosti jsou velmi r�znorodé. N�které zem� v�nují v celém rozsahu sociální 
statistiky velkou pozornost genderové dimenzi. V minulosti byla snaha sjednotit používané 
metodiky a koordinovat velké soubory dat s cílem vytvo�it p�esn�jší ukazatele ilustrující 
situace žen a muž� v mnohých oblastech. Pionýrskou práci v této oblasti provedly 
skandinávské zem�, které ve vzájemné spolupráci za�aly od poloviny 80. let 20. století 
vypracovávat srovnatelné statistiky týkající se rovnosti mezi muži a ženami. V mezinárodním 
m��ítku dostal tento proces impuls po Pekingské konferenci o ženách konané v roce 1995. 
Jedním z cíl� stanových na této konferenci bylo ustavit systémy statistik, které by umožnily 
sledovat pokrok v dosahování rovnosti a rozší�it p�ístup k statistikám pomocí mezinárodního 
centra. Po Pekingské konferenci uspo�ádala UNECE (Ekonomická komise Spojených národ� 
pro Evropu) v roce 1998 seminá� o statistikách �len�ných na muže a ženy3, na kterém 
polovina p�edložených národních zpráv se týkala zemí EU. �etné zprávy se zabývaly 
problematikou placené práce. I když se zprávy nesoust�e	ovaly p�ímo na otázky ochrany 
zdraví p�i práci, uplatnily se p�esn�jší metodiky týkající se využití �asu z hlediska muž� a žen.      
V�tšina zemí EU nyní publikuje statistiky, které by m�ly umožnit globáln� sledovat vývoj 
d�ležitých ukazatel�, týkajících se rovnosti v r�zných oblastech (práce, využití �asu, politická 
reprezentace, zdraví atd.). P�íkladem regionálních statistik s významným podílem 
genderových charakteristik je špan�lský Instituto de Mujer, který nabízí na své internetové 
stránce databázi údaj� „Ženy v �íslech“4. Další iniciativy jsou z Belgie, kde je p�i 
statistických zjiš�ováních systematicky uplat�ována genderová dimenze. Ve Finsku je 
p�íkladem studie Women and Men in Finland (2001), která obsahuje více než 100 
statistických tabulek v rozd�lení na 10 kategorií. Zna�ná pozornost je v�nována placené práci 
(31 tabulek) se z�etelem na genderovou segregací v �len�ní podle odv�tví a povolání, 
rozd�lením nestandardních forem práce (�áste�ný úvazek, smlouvy na dobu ur�itou). Udávají 
se také nap�íklad míry aktivity v oblasti odm��ované práce ve vztahu k po�tu d�tí.  

V okamžiku, kdy se zájem genderových studií up�el k v�d� a pozici žen v jejích 
institucích, vyšlo najevo, že popsat situaci je velice t�žké. D�vodem byla skute�nost, že 
statistiky, které se v�dy a v�dc� týkaly, nebyly segregované podle pohlaví. P�itom statistiky a 
p�esná �ísla jsou v naší dob�, kdy svá tvrzení opíráme hlavn� o „tvrdá“ fakta, naprosto 
nezbytná k tomu, abychom ur�itý problém mohli jako problém definovat. Od té doby došlo k 
velkým zm�nám. V rámci EU bylo p�ijato rozhodnutí Evropské unie a Evropské rady týkající 
se tvorby a vývoje statistik o v�d� a výzkumu (Decision of the European Union and of the 
Council Concerning the Production and Development of Communisty Statistics on Science 
and Technology). V rozhodnutí se uvádí, že zvláštní pozornost bude v�nována genderovým 
statistikám ve v�d� a výzkumu. Situace v �R byla až donedávna velice podobná. Získat 
genderov� segregované statistiky bylo tém�� nemožné. V d�sledku vstupu �R do  EU se ale 
situace podstatn� zlepšila. 
 
 
                                                 

3 http://www.unece.org/stats/documents/1998.04.gender.p.htm 
4 http://www.mtas.es/mujer/mcifras/principa.htm 
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�eský statistický ú�ad 
�SÚ sbírá statistiky v oblasti v�dy, výzkumu a technologií, n�které z nich jsou genderov� 
segregované. Na stránce "V�da a výzkum" jsou publikace, informa�ní materiály a statistiky 
v�dy a technologií. Novinkou je od roku 2005 sb�r údaj� o zastoupení muž� a žen 
v akademických hodnostech ve vládním sektoru a sektoru vyššího odborného vzd�lávání a 
v roce 2007 byl mimo jiné proveden pilotní pr�zkum profesního r�stu držitel� a držitelek 
doktorských titul�. Dostupné jsou i další genderové statistiky nap�íklad o zdraví, ve�ejném 
život�, rozhodování, vzd�lání, rodinách, domácnostech, dojížd�ní do zam�stnání, trhu práce 
nebo  využívání sociálních dávek. 
 
EUROSTAT 
Statistický ú�ad Evropské komise se sídlem v Lucemburku pracuje na základ� 300 právních 
norem vydaných Evropským spole�enstvím. Sb�r údaj� o v�d� je nedílnou sou�ástí �innosti 
této instituce od roku 2003. Na stránkách Science and Technology zve�ej�uje Eurostat data o 
výzkumu a vývoji, po�tech v�deckých pracovník� a pracovnic a informa�ních technologiích.  
 

Vybrané instituce zabývající se v �R problematikou gender: 
 
Odd�lení Gender&sociologie, SoÚ AV �R 
Odd�lení Gender & sociologie bylo založeno v roce 1990, kdy byl zpracován výzkumný 
zám�r Sociologického zkoumání postavení žen v �eské spole�nosti. Odd�lení teoreticky i 
empiricky rozvíjí koncept generov� orientované sociologie s p�esahy k feministické sociologii 
a p�edstavuje jednu z klí�ových v�deckých institucí, které se v �eské republice v�nují 
postavení muž� a žen ve spole�nosti. Odd�lení propojuje výsledky získané z vlastních 
kvantitativních i kvalitativních výzkum� s teoretickým studiem dané problematiky, a p�ispívá 
tak k analýze r�zných specifických otázek spojených s genderovou problematikou. Dalšími 
aktivitami odd�lení jsou vysokoškolská výuka sociologie genderu a p�ednášková �innost. 
Odd�lení se rovn�ž významn� podílí na rozvoji interdisciplinárního v�deckého oboru 
genderových studií, feministické teorie a feministické sociologické metodologie a na realizaci 
konceptu rovných p�íležitostí muž� a žen v �R. 
 
Centrum genderových studií FF UK 
Centrum genderových studií je pedagogickým a odborným pracovišt�m FF UK, založeným 
jako sekce katedry sociální práce FF UK. Navazuje na p�ednáškovou �innost Nadace Gender 
Studies, která na p�d� FF probíhala od roku 1993. Po�ínaje školním rokem 2000/2001 
nabízelo CGS FF v rámci sociální práce oborovou magisterskou specializaci "sociální práce - 
gender studies", která byla prvním kompaktním studijním programem v oboru gender studies 
v �eské republice. V roce 2003 se podstatná �ást týmu Centra a jeho práce p�esunula na 
Fakultu humanitních studií UK, kde získala plnou a jednozna�nou podporu vedení fakulty. V 
sou�asné dob� již na FHS b�ží certifikovaný bakalá�ský program a je akreditován magisterský 
program genderových studií, jehož první ro�ník zahájí studium v zimním semestru 2005. 
 
Genderová studia FSS MU v Brn� 
Obor genderových studií na FSS MU je ukotven v sociologii a dopln�n o poznatky z dalších 
sociáln�-v�dních a humanitních sm�r�. Genderová studia jsou sama založena na 
interdisciplinární spolupráci a usilují o zavedení genderové perspektivy do dalších obor� 
(nap�. psychologie, politologie, sociální práce, mediální studia a žurnalistika). Bakalá�ský 
program p�ipravuje absolvent/ky po teoretické i metodologické stránce tak, aby byli schopny/i 
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samostatn� a fundovan� analyzovat genderov� relevantní problémy, což je klí�ovým 
p�edpokladem k tomu, aby se jedna z priorit Evropské unie - rovné p�íležitosti žen a muž� - 
da�ila realizovat v praxi. Magisterský program v rámci studia sociologie nabízí celou �adu 
profilových kurz�, které studujícím umožní prohloubit jejich akademickou erudici p�i studiu, 
kritické reflexi a analýze genderu; své vzd�lání mohou završit magisterským diplomem, 
pop�ípad� pokra�ovat v�deckou pr�pravou v doktorském studiu jakéhokoli sociáln�-v�dního 
oboru. 
 
Národní kontaktní centrum Ženy a v�da (NKC) 
Národní kontaktní centrum Ženy a v�da je sou�ástí odd�lení Gender & sociologie 
Sociologického ústavu AV �R. Centrum bylo založeno v roce 2001 v rámci programu 
EUPRO MŠMT �R. Cílem NKC-ŽV je p�ispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve 
v�d� a vzd�lávání na úrovni státní správy, výzkumných institucí, univerzit, v rámci výzkumné 
komunity i v médiích, a tím p�sobit na zavád�ní institucionálních zm�n ve výzkumných 
organizacích a nep�ímo na zlepšení postavení žen a mladých lidí ve v�d�. P�ímá podpora 
v�dky� probíhá jednak formou osobní asistence a jednak prost�ednictvím seminá�� a 
workshop�, které NKC-ŽV pravideln� po�ádá. Na podporu mladých lidí ve v�d� provozuje 
informa�ní portál INFOMAT, �asopis Gender, rovné p�íležitosti, výzkum. 
 
Gita - genderová tisková a informa�ní agentura 
Gita podává souhrnný p�ehled dostupných informací k ženské problematice a problematice 
genderových vztah�. Její sou�ástí je databáze ženských a genderov� citlivých neziskových 
organizací v�etn� aktualizovaných kontakt�, databázi relevantních státních a mezinárodních 
ú�ad�, slovní�ek základních pojm�, p�ehledné údaje o vývoji ženského hnutí a ženské otázky 
u nás i ve sv�t�, aktuální statistická data, p�ehled literatury a internetových odkaz� v�etn� 
anotací, a v neposlední �ad� obsáhlý p�ehled �eské legislativy týkající se ženských práv a 
rovnosti p�íležitostí. 
 
Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží p�edevším jako 
informa�ní, konzulta�ní a vzd�lávací centrum v otázkách vztah� muž� a žen a jejich 
postavení ve spole�nosti. Cílem organizace je shromaž	ovat a dále zpracovávat a rozši�ovat 
informace související s genderovou tématikou.  
�eská ženská lobby je sí� organizací, která hájí práva žen v �eské republice. �ŽL má v 
sou�asnosti 21 �lenek – �eských ženských nevládních organizací, a jejich po�et zatím dále 
roste. Je také sou�ástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace 
Evropy a spolupracuje s Evropskou komisí EU.  
APC WNSP je jedním ze t�í program� neziskové organizace APC, která se v�nuje podpo�e 
strategického využívání informa�ních a komunika�ních technologií v práci nevládních 
neziskových organizací po celém sv�t�. Women ś Networking Support Programme (WNSP) 
je zam��en na ženy a "ženské" organizace, které se v�nují problematice postavení žen ve 
spole�nosti.  
Aperio - Spole�nost pro zdravé rodi�ovství je ob�anské sdružení, jehož posláním je zlepšit 
postavení rodiny ve spole�nosti. V oblasti porodnictví prosazuje právo žen rozhodovat o 
zp�sobu, míst� a poskytovateli porodnických služeb.V oblasti postavení rodi�� ve spole�nosti 
prosazuje rovné zacházení se ženami a muži v rodin� a na pracovním trhu.  
Asociace podnikatelek a manažerek je neziskovou, nevládní, dobrovolnou organizací žen, 
založenou na podporu rozvoje malého a st�edního podnikání žen v �R a profesního rozvoje 
podnikatelek a manažerek. Jejím cílem je rozvoj osobnosti ženy a její plnou realizaci p�i 
napl�ování jak funkce matky, tak seberealizaci p�i napl�ování profesní funkce.  
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�eský helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva, jehož posláním je 
p�edevším sledování zákonodárné �innosti týkající se lidských a ob�anských práv a 
Monitoring stavu lidských práv v �R se zvláštním d�razem na vybrané oblasti.  
�eský svaz žen je nevládní organizací s celorepublikovou p�sobností (2/3 ve vesnicích do 
2.000 obyvatel), která se zabývá tématikou související s postavením žen ve spole�nosti, 
p�edevším pak na trhu práce, na venkov� aj. �SŽ se zam��uje p�edevším na perspektivní 
projekty spolupráce a partnerství, pomoci, osv�ty, p�ípravy na vstup a život v EU a další. Je 
iniciátorem diskusí na tzv. "horká" témata, která jsou st�edem zájmu, a to nejen žen.  
Evropská kontaktní skupina v �R je nezisková organizace, které se zam��uje na 
problematiku rovných p�íležitostí, postavení a roli žen ve spole�nosti.  
Fórum 50 % je ob�anské sdružení, jehož hlavním cílem je zm�na sou�asné politické situace 
v �R, týkající se zastoupení žen v rozhodovacích procesech a politice. Fórum 50% tak 
reaguje na situaci, kdy nízké zastoupení žen v politickém život� ovliv�uje rozhodovací 
procesy a fungování �eské spole�nosti jako takové.  
Moravská asociace podnikatelek a manažerek - cílem tohoto sdružení je vytvo�ení 
takového prost�edí, které pomáhá podnikajícím ženám a také ženám ve vyšších manažerských 
pozicích vzájemn� komunikovat a vym��ovat si informace, a tím podporovat i rozvoj 
obchodních aktivit. Sou�asn� sdružení p�ispívá ke vzd�lávání žen a jejich osobnímu i 
profesnímu rozvoji, v obecné rovin� propaguje ženské podnikání.  
proFem, o. p. s. je obecn� prosp�šná spole�nost, která se zam��uje na poskytování 
poradenských služeb a konzultací ženským projekt�m a organizacím. V oblasti ženských 
lidských práv se v�nuje politickému lobování, mezinárodnímu networkingu a vydávání 
publikací.  
Soroptimist International je mezinárodní ženská servisní organizace, jejíž �lenky formou 
mezinárodních projekt� nebo aktivit národních klub� sm��ují svou �innost do jednotlivých 
programových oblastí (liská práva/postavení ženy, ekonomický a sociální rozvoj, výchova a 
vzd�lání, zdraví, mezinárodní dobrá v�le a porozum�ní). �eské kluby SI spadají pod 
Evropskou federaci Soroptimist International (SI/E).  
 


