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Výzkum veřejného mínění
❑ dosud nejrozsáhlejší k danému
tématu co do rozsahu a velikosti
vzorku kvótním výběrem
❑ proběhl v roce 2018 na vzorku
2030 osob starších 18 let

❑ bude opakován v závěru projektu

Mají ženy šanci na rovnou mzdu?
❑ Nine out of ten Europeans – women and men - think that it is
unacceptable that women are paid less than men for the same job.
(Evropská komise, 31.10.2019, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_19_6192)

❑ V ČR nespokojenost s platovou úrovní celkově, spokojeno pouze 31 % žen
a 41 % mužů.

❑ Šanci ženy mají: muži 56 %, ženy 40 %

Příčiny nerovností

Rozdíly ve vnímání znevýhodnění na trhu práce
Které skupiny jsou v současnosti nejvíce znevýhodněny na trhu práce?
Které skupiny jsou v současnosti nejvíce znevýhodněny na trhu práce
- podle pohlaví
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Legenda: ženy n=1047, muži n=983, údaje v %, možnost výběru až tří možností
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Názory na účinnost opatření pro snižování rozdílů v odměňování žen a mužů
- podle pohlaví

Co by se mělo dělat?

(podíly odpovědí „opatření považuji za účinné a souhlasil/a bych s jeho zavedením“ v %)
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Odbory by měly spolupracovat se zaměstnavateli a
zaměstnavatelkami a podporovat je v rovném…
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Problém nerovného odměňování by měl být ošetřen
úpravou zákona.
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Státní úřad inspekce práce a úřady práce by měly mít
efektivní nástroje, jak kontrolovat, zda k diskriminaci v …
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Stát by měl podporovat zaměstnavatele a
zaměstnavatelky v rovném odměňování mužů a žen.
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Inspektoráty práce a další státní orgány by měly
postihovat firmy, které nedodržují princip rovného…
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Stát by měl podporovat zaměstnankyně a zaměstnance,
kteří se cítí být diskriminováni, aby se mohli efektivně …
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Zaměstnavatelé a zaměstnavatelky by měli/y pravidelně
zjišťovat, zda u nich nedochází k nerovnému …
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Měla by se zavádět opatření na podporu sladění
pracovních a rodinných povinností ze strany státu nebo …
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Média by měla informovat o nerovnostech v
odměňování a možnostech, jak je řešit a jak se bránit.
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Mělo by docházet k odbourávání předsudků vážících se k
ženám, mužům a jejich schopnostem, např. v průběhu …
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Posilování sebevědomí žen, podpora jejich kariérního
růstu a schopnost prosadit se v pracovně-právních …
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Měla by existovat dobrovolná opatření ze strany
zaměstnavatelů (akční plány, kolektivní smlouvy apod.)
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Zaměstnavatelé a zaměstnavatelky by měli/y povinnost
zveřejňovat anonymní statistiky týkající se rozdílů v …
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Měly by probíhat osvětové a informační kampaně, které
seznámí veřejnost s problémem nerovností v …
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Preference a spokojenost
Analýza rozdílů mezi důležitostí vybraných aspektů práce a jejich hodnocením v současném zaměstnání

muži
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Transparentnost
❑ 88 %: každá firma či organizace má uvádět při inzerci pracovního
místa rozmezí mzdy/platu
❑ 75 %: firmy a organizace mají zveřejňovat anonymizované
informace o mzdovém či platovém rozmezí pro jednotlivé pracovní
pozice a to jak pro zaměstnance, tak veřejně

❑ Téměř polovina: každý by měl mít možnost se dozvědět, jaký je
výdělek kolegy/ně

