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Milí studenti a studentky, 

 

přečtěte si článek týkající se rovnosti žen a mužů, který byl uveřejněn na stránkách Ministerstva 

obchodu a průmyslu. Svůj názor na rovnoprávnost mi můžete poslat mailem. Zajímají mě především 

vaše stanoviska k těmto otázkám. Můžete odpovědět na všechny, nebo jen na některé. 

1. Je postavení mužů a žen ve společnosti podle tebe rovnoprávné? Proč si to myslíš? 

2. Dostávají muži a ženy podle tebe stejnou odměnu (plat nebo mzdu) za práci? 

3. Jsou domácí práce v rodině rozděleny spravedlivě? 

4. Mají v rodině muži i ženy stejnou možnost věnovat se svým koníčkům a odpočinku? 

5. Mají muži i ženy během rozvodu stejnou šanci získat dítě do péče? 

Těším se na vaše odpovědi, s pozdravem J. Bartošová 

 

 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/rovnost-zen-a-muzu/genderova-problematika-aneb-rovnost-zen-

a-muzu--246547/ 
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Současné postavení žen a mužů stále není v České společnosti v mnoha ohledech 

rovné, ženy se setkávají s diskriminací na základě pohlaví zejména v průběhu 

pracovního procesu – např. nerovný přístup k manažerským pozicím, nerovné 

odměňování, stereotypy v uvažování zaměstnavatelů při zaměstnávaní žen s malými 

dětmi, nepodložené pochyby o pracovní výkonnosti ve srovnání s muži apod. 

 
 

mailto:jirina.bartosova@sousvodnany.cz


Nerovné postavení je podporováno i 

genderovými stereotypy, podle kterých jsou ženám a mužům předurčeny určité role. 

Rovné příležitosti žen a mužů nepokrývají pouze trh práce, ale i oblast politické 

reprezentace a veřejného života, oblast vzdělávání, mediálního obrazu atd. 

Gender odkazuje na sociální rozdíly (v protikladu k biologickým rozdílům) mezi muži 

a ženami, které jsou kulturně a sociálně podmíněné, konstruované, tj. mohou se v 

čase měnit a různí se jak v rámci jedné kultury, tak mezikulturami. Jsou předmětem 

socializace. Závaznost těchto rozdílů tedy není přirozeným, neměnným stavem, ale 

dočasným stupněm vývoje sociálních vztahů mezi muži a ženami. 

Oblast slaďování pracovního, soukromého a rodinného života se bezpochyby dotýká 

každého z nás. Potřebujeme svou osobnost rozvíjet o další dovednosti a schopnosti, 

věnovat se rodině, zdraví, koníčkům, nebo třeba přátelům. Pracovní život nás může 

sice sebevíce naplňovat, neměl by však být naším jediným životem. Spousta 

odborníků i samotných zaměstnavatelů se shoduje v tom, že pro samotnou organizaci 

je přínosné, pokud její zaměstnanci, ať už současní nebo potencionální mají 

dostatečný prostor pro svůj osobní život. Tito zaměstnavatelé, kteří si to uvědomují, 

jsou poté přístupnější pro zavádění jednotlivých opatření na podporu rovných 

příležitostí a slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. Například 

kolektivní smlouvy dávají prostor pro podporu slaďování. Častokrát však nejsou 

opatření na podporu slaďování v jednotlivých firmách a organizacích řešeny 

komplexně. 


