
50% žen má pocit, 
že společnost po nich 

vyžaduje zastávat 
mužské role

10% Čechů si myslí, 
že rozdíly mezi  

rolemi prakticky již 
vymizely

Výzkum proběhl v květnu 2015 
s účastí 460 občanů ČR 

starších 18 let formou on-line 
dotazování. Byly použity kvóty 
podle pohlaví, věku, vzdělání.

E X I S T U J Í  

J EŠTĚ  T Y P I C K Y  

M UŽS KÉ  A  

ŽE N S KÉ  R O L E ?

 



Vnímají Češi 
stále rozdíl mezi 
mužskými a 
ženskými rolemi?

Češi jsou stále 
rezervovaní, podle 76 % 
z nich stále existují 
typicky ženské a mužské 
role, rozdíly se ale už 
v některých oblastech 
stírají 

Přesto zůstává stále část 
populace (14 %), která je 
přesvědčena, že rozdíly 
jsou výrazné.

Tíhnou ženy k 
zastupování 
mužských rolí?
Téměř 1/3 populace je přesvědčena,
že dnešní ženy tíhnou k zastupování 
mužských rolí a to velmi často. 
 
60% si však myslí, že se tak děje jen 
občas. 
Zásadní je i poznání, že jen 3 % lidí se 
domnívají, že dnešní ženy k 
zastupování mužských rolí netíhnou. 
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Sociodemografika ani 
pohlaví nemají na 
přesvědčení vliv
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Ženy hledají důvod ve 
společnosti.
Muži vidí příčinu a 
odpovědnost v 
samotných ženách
Minoritní důvod je ten, že se ženy 
chtějí mužům vyrovnat. I v tomto 
důvodu se ale ženy s muži 
rozcházejí. 16% mužů je 
přesvědčeno o tom, že se jim ženy 
chtějí vyrovnat. To samé si myslí 
jen 9% žen.
 
 

Čím je způsobeno, 
že ženy v dnešní době 
zastávají mužské 
role?
V tomto názoru se muži a ženy 
rozchází. Zatímco ženy mají pocit, 
že jsou do toho tlačeny 
společností, která to po nich 
vyžaduje, muži se především 
domnívají, že tuto možnost ženy 
samy následují, společnost jim to 
umožňuje.
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49% muži  

36% ženy 

tím, že dnešní společnost jim 
to umožňuje a ony tuto 
příležitost následují
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32% muži 

36% ženy  

tím, že dnešní společnost
to po nich vyžaduje a ony 
se přizpůsobují


