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Vážené dámy,

chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu
Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a 
muži na pracovním trhu.

Mnoho otázek pouze požaduje zakřížkování Vámi vybrané odpovědi. Jiné otázky vyžadují 
odpověď pouze v případě, že jste odpověděli na předchozí otázku. Ujišťujeme Vás, že tento 
dotazník je anonymní a získaná data nebudou poskytnuta třetím osobám mimo SDOLM.

Řada otázek vyžaduje, abyste Vaši odpověď rozepsali. Bude pro nás velmi cenné, pokud se 
budete vyjadřovat v detailech, jak nejvíce to bude možné. Jsme Vám velmi vděčni za Váš čas 
a snahu.

S úctou ALVIT tým www.alvit.cz a partneři z Polska, Francie, Německa, Itálie

Místo: 

Datum: 

Osobní údaje
Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu 
určeném.

1) Kolik je Vám let?

20 – 29

30 – 39

40 a více

2) Jaký je Váš rodinný stav?

Vdaná

Svobodná

Rozvedená

Žiji s manželem odděleně

Vdova

Žiji s partnerem

3) Kolik dětí máte, pokud nějaké? Napište číslicí, v případě žádné, napište "0".
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4) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Vysokoškolské (magisterské, inženýrské)

Vysokoškolské (bakalářské)

Vyšší odborné (ukončeno absolutoriem)

Středoškolské (s maturitou)

Středoškolské (s výučním listem)

Základní 

Údaje o zaměstnání

Odpověď prosím zaškrtněte v místě k tomu určeném vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište 
odpověď v místě k tomu určeném

5) Pracujete v této době, sháníte zaměstnání nebo jste si zvolila nepracovat?

Pracuji

Sháním zaměstnání

Vybrala jsem si nepracovat

6) Pokud jste zaměstnaná, jaká je Vaše pracovní pozice?

Manažerská pozice

Pozice se zodpovědností

Technická pozice

Administrativní pozice

Asistentská pozice

Pomocná pozice

Jiná, prosím popište 
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7) Pokud jste nezaměstnaná, jaká byla Vaše poslední pracovní pozice?

Manažerská pozice

Pozice se zodpovědností

Technická pozice

Administrativní pozice

Asistentská pozice

Pomocná pozice

Jiná, prosím popište 

Pokud jste v současné době nezaměstnaná, pište podle svého předchozího zaměstnání

8) Jak dlouho pracujete?

Méně než dva roky

3-4 roky

5 let a více

9) Na jaký druh pracovní smlouvy pracujete? 

Práce na plný pracovní úvazek

Práce na částečný pracovní úvazek

Dohoda o pracovní činnosti

Práce na živnostenský list

10) Měla jste nějaký vliv na volbu druhu Vaší pracovní smlouvy? Pokud ne, popište krátce.

11) Pokud pracujete na plný pracovní úvazek, měla byste zájem o částečný úvazek?

Ano

Ne
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Přijímání zaměstnanců
Odpověď prosím zaškrtněte v místě k tomu určeném vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište 
odpověď v místě k tomu určeném.

12) Jak jste našla svoji práci? Vysvětlete prosím ve zkratce: 

13) Setkala jste se při pracovním pohovoru s poznámkami týkající se pohlaví (otázky o mateřství, 
děti, zodpovědnost o rodinu)? Popište prosím ve zkratce:  

Pracovní podmínky, profesní růst a vzdělávací kurzy a školení 
Odpověď prosím zaškrtněte v místě k tomu určeném vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište 
odpověď v místě k tomu určeném.

14) Jsou podmínky a prostor na Vašem pracovišti přizpůsobeny ženám i mužům? Ve zkratce 
popište situaci:

15) Co by mělo být společností, ve které pracujete, ženám i mužům nabídnuto, aby byly zajištěny 
stejné podmínky v oblasti profesního růstu?   

16) Byla jste někdy povýšena?

Ano

Ne

17) Pokud ano, jaké si myslíte, že k tomu byly důvody? Co k tomu podle Vás vedlo?

18) Domníváte se, že máte ve Vaší společnosti stejné podmínky pro rozvoj své kariéry a dosažení 
pozic jako mužští kolegové?

Ano

Ne

19) Pokud ne, krátce popište.
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20) Máte možnost navštěvovat profesní kurzy a školení?

Ano

Ne

21) Pokud ano, konají se tyto kurzy v průběhu Vaší pracovní doby?

Ano

Ne

Sladění rodinného a profesního života
Odpověď prosím zaškrtněte v místě k tomu určeném vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište 
odpověď v místě k tomu určeném.

22) Popište prosím, jakým způsobem Vám Vaše společnost vychází vstříc ve sladění profesního a 
rodinného života (např. dětská pečovatelská centra, pružná pracovní doba, finanční podpora pro 
péči o dítě, dny rodičů s dětmi, dětské tábory apod.).

23) Máte nějaké návrhy, jak by se dal lépe rodinný život sladit s profesním? Co by Vám mohla Vaše
společnost nabídnout?

Rodičovská dovolená  – pokud máte děti nebo pokud dítě očekáváte. Pokud ne, přeskočte na otázku 27.
Odpověď prosím zaškrtněte v místě k tomu určeném vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište 
odpověď v místě k tomu určeném.

24) Čerpala jste již někdy mateřskou dovolenou v době, kdy jste byla zaměstnána?

Ano

Ne

25) Pokud ne, popište Vaše důvody.

26) Pokud ano, popište, zda s tím byly spojeny nějaké obtíže.

27) Chodí Vaši mužští kolegové na rodičovskou dovolenou? 

Ano

Ne



6

28) Pomáhá Vám vaše společnost nějakým způsobem při rodičovské dovolené (např. Vás informuje 
o novinkách, změnách ve společnosti apod.)? 

29) Pomáhá Vám vaše společnost znovu se zapojit do pracovního procesu po rodičovské dovolené?

Ano

Ne

Genderová rovnost
Odpověď prosím zaškrtněte v místě k tomu určeném vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište 
odpověď v místě k tomu určeném.

30) Co si představujete pod pojmem "Genderová rovnost"?

31) Jste si vědoma existence zákonů nebo práv, které zajišťují rovné příležitosti ženám a mužům v 
České republice? Pokud ano, napište jakých.

32) Jste si vědoma existence pravidel, která zajišťují rovné příležitosti ženám a mužům ve Vaší 
společnosti? Pokud ano, napište jakých. 

33) Jste si vědoma existence programů zaměřených na tematiku rovných příležitostí ve Vašem 
okolí nebo České republice? Pokud ano, napište je.

34) Jste zapojena v některém z programů zabývajícím se rovnými příležitostmi?

Ano

Ne

Workshop
Odpověď prosím zaškrtněte v místě k tomu určeném vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište 
odpověď v místě k tomu určeném.

35) Přejete si zúčastnit se workshopu na téma rovných příležitostí a dozvědět se o Vašich 
možnostech na pracovním trhu? 

Ano

Ne
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O.36:
Pokud ano, jaké informace týkající rovných příležitostí by Vás zajímaly nebo byly pro Vás 
potřebné? 

Dozvědět se o dobré praxi ve společnostech v ČR a jiných zemí EU? 

Dozvědět se více o tématech týkajících se zákonů a pravidel při pracovních pohovorech?   

Dozvědět se více o pracovních pozicích, které bývají označovány jako typicky mužské?

Dozvědět se více o programech a organizacích, které Vám mohou pomoci v otázkách rovných 
příležitostí.

Dozvědět se více o genderové tématice a aktuálních často diskutovaných otázkách, programech, 
aktivitách.

Jiné návrhy

Pokud byste měla zájem nebo uvažujete o účasti na workshopu financovaném z prostředků EU, 
napište prosím svůj email, na který Vám bude zaslána informace o konání workshopu.

Děkujeme za čas, který jste strávila nad vyplněním tohoto dotazníku.

E-mail:


