Předmluva
Český statistický úřad vydává již počtrnácté v řadě publikaci zaměřenou na porovnání rozdílů mezi
ženami a muži v nejrůznějších oblastech života moderní společnosti. Statistické zkoumání informací
tříděných podle pohlaví slouží k naplnění řady cílů. Rozdíly mezi muži a ženami jsou záležitostí nejen
fyzickou, ale i kulturní a sociální, spočívají v odlišných životních rolích a preferencích. Tyto odlišnosti se mění
v prostoru a čase a mnohé z nich mohou ženám či mužům komplikovat život nebo dokonce znamenat jejich
diskriminaci.
Mezi základní principy demokratického státu patří požadavek vytvářet všem jeho občanům rovné
příležitosti k uskutečnění jejich životních aspirací, a to bez ohledu na fakt, zda je daný občan ženou či
mužem. Statistické údaje zde mohou sloužit dvojím způsobem: za prvé jako podklad pro navrhování
příslušných opatření, jako opora pro rozhodování vlády a zákonodárců, za druhé pak jako popis a kontrola
toho, jak se daří princip rovných příležitostí obou pohlaví naplňovat v praxi.
Vydáním publikace mimo jiné ČSÚ plní ustanovení bodu 7.3 usnesení vlády č. 456/2001 ze dne 9. 5.
2001 „Aktualizace opatření o plnění priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen“, kterým
vláda uložila ČSÚ pravidelné publikování statistických dat o ženách a mužích.
Letošní vydání publikace Zaostřeno na ženy, na muže přináší aktualizované statistické informace
získané ze statistických šetření v časové řadě, jež končí zpravidla rokem 2012. Stejně jako v minulém
ročníku v publikaci naleznete ve všech kapitolách vybrané tabulky mezinárodního srovnání. Oproti minulým
letům bylo tentokrát zařazeno rekordní množství tabulek za mezinárodní srovnání, a to ve většině
sledovaných oblastí. Některé tabulky jsou pozměněny, některé vypuštěny, podle toho, jak byla požadovaná
data k dispozici.
Kromě aktualizace časových řad došlo i k některým dalším změnám.
Některé tabulky byly upraveny či přidány, jiné vypuštěny, v některých případech byla změněna
a doplněna metodika k prezentovaným údajům.
Na základě návrhů členů Redakční rady byly zařazeny nové výstupy, např. plánovaná délka
rodičovské dovolené žen.
V poslední části publikace jsou zařazeny vybrané informace z výsledků některých sociologických
výzkumů a šetření s genderovou problematikou. Již druhým rokem po sobě nebyly k dispozici výsledky
výzkumu Úřadu vlády ČR nazvaného Trendy sociálně politických mechanizmů ovlivňujících genderové
vztahy, kde se zjišťuje postoj žen a mužů k možnosti získat práci odpovídající jejich kvalifikaci
a schopnostem v závislosti na věku, vzdělání a rodinného stavu respondentů. Zato zde lze nalézt
z genderového hlediska zajímavé výstupy ze Sčítání lidu domů a bytů 2011, ze šetření AES (Adult
Education Survey) či šetření DOV (Další odborné vzdělání – Continuing vocational survey).

