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   Gendrový kvíz I  

 
 
Cílová 
skupina 

Všechny skupiny zaměstnanců/zaměstnankyň, všichni pracovníci a 
pracovnice 

 
 

 

Cíl Zvýšit povědomí o nerovnostech mezi muži a ženami a poskytnout 
informace o souvisejících relevantních tématech 

 
 

 

Metoda Kvíz 
 
 

 

Zadání Účastníkům/účastnicím jsou v plénu položeny jednotlivé kvízové 
otázky a následně se před prezentací řešení sebere více odpovědí.  
Variace: Kvíz je možné řešit také samostatně formou dotazníku. 

 
 

 

Délka Variabilní 
 
 

 

Poznámky Otázky by měly být přizpůsobeny dané zemi (ze které 
účastníci/účastnice pocházejí). Při zpracovávání příkladu (viz dole) 
chyběly například informace k některým tématům z Polska a České 
republiky.  

 
 

 

Vyhodnocení Podle časových možností je možné přidat doplňující informace ke 
komplexu témat, ke kterému se váže daná otázka, a tím je možné 
poukázat zvláště na strukturně zapříčiněné nerovnosti (například 
nerovné odměny za stejnou práci).  

 
 

 

Pomůcky Kvízové otázky 
 
 

 

Příklad  
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Kvízové otázky 
 
 
 
Kvízové otázky 
 

 
Možné odpovědi:  

 

1. Vyjmenujte pět žen – 
premiérek vlád novověku. 

 

Možné odpovědi:  
 
Margret Thatcher 
Indira Gandhi 
Golda Meir 
Angela Merkel 
Julija Tymoschenko 
Tansu Ciller 
Heide Simonis 

 

2. Vyjmenujte alespoň dva muže 
veřejného života, kteří si vzali 
otcovskou dovolenou (nebo si 
kvůli výchově dítěte vzali 
volno v práci). 

 

Možné odpovědi: 
 
Jürgen Klopp (trenér Mainz 05) 
Achim Exner  

(1985 -1997 primátor Wiesbadenu. 
Krátce po znovuzvolení do úřadu si v 
roce 1991 jako první primátor 
v Německu vzal půlroční dovolenou na 
výchovu dětí.) .. 

 

3. Vyjmenujte libovolný počet 
mužů – premiérů vlád. 

 

Možné odpovědi: 
 
Schröder 
Kaczynski 
Blair 
Bush … 

 

4. V jaké zemi Evropské unie je 
rozdíl v příjmu mezi ženami a 
muži nejmenší? (v roce 2006) 

 

Odpověď: na Maltě - 4 %  
 
(Německo bylo v roce 2006 se 26 % na 
posledním místě; rozdíly ve mzdách 
(Eurostat)- hrubá hodinová mzda 2005: 
Německo 22%, Rakousko 18 %, Česká 
republika 19 %, Polsko 10%)  
Zdroj: ? 
Rozdíl je možné částečně vysvětlit tím, že 
ženy zaujímají (stejně jako dříve) zřídkakdy 
vyšší pozice: jen 16 procent zaměstnankyň 
se nachází v této skupině, zatímco podíl 
mužů je cca 40 procent. V pozici odborných 
pracovnic pracuje jen 15 procent žen, 
procento mužů v odborných pozicích je 61.  
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5. Kolik žen na 10 mužů najdeme 

ve vrchních rozhodovacích 
grémiích padesáti největších 
podniků Evropské unie, 
kótovaných na burze? 
 

 
 
Odpověď: jedna žena na 10 mužů 
 

6. Kolik procent ředitelských 
křesel v těchto 50 evropských 
podnicích je obsazeno ženou? 

Odpověď: 4 %  
 
(Procento žen – ředitelek podniků – průměr 
EU: 11% , Německo 11 %, 24 % ve 
Švédsku, Slovinsko 21 %, ) 
 

7. Jakých 10 profesí si dívky v 
Německu nejčastěji volí pro 
studium/učení? 

Odpověď: 
 

administrativní pracovnice v obchodě 
administrativní pracovnice v maloobchodě 
kadeřnice 
asistentka lékaře 
stomatologická odborná pracovnice 
obchodní pracovnice v průmyslu 
prodavačka v oblasti potravin 
prodavačka 
administrativní pracovnice v oblasti 

komunikace 
hoteliérka 
 

8. Kdy byla ve vaší zemi 
jmenována první profesorka na 
katedře gynekologie? 

Odpovědi: 
 
Německo: V roce 2000 byla Marion Kiechle 

jmenována první německou 
profesorkou v oblasti gynekologie na 
Technické univerzitě (TU) v Mnichově. 

Polsko: ? 
Česká republika: ? 
Rakousko: ? 

 

 
 


