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RESEARCHER'S MOBILITY IN THE EUROPEAN 
RESEARCH AREA FROM A GENDER PERSPECTIVE 

 
ABSTRAKT 
Súťaž o vysokokvalifikovaných talentovaných pracovníkov prebieha vo všetkých sférach činností, 
oblasť vedy a výskumu nevynímajúc. Kariéra výskumníčok je o niečo náročnejšia ako výskumníkov, 
nakoľko podľa zaužívaných stereotypov na žene spočíva vo väčšej miere starostlivosť o rodinu, čo sa 
potom prejavuje v kariérnom postupe, rozhodovacích funkciách i možností prijať prácu mimo domova. 
Príspevok má za cieľ poukázať na pracovné podmienky žien v Európskej únii (EÚ) vo všeobecnosti 
a v hlbšom pohľade na výskumníčky v Európskom výskumnom priestore (EVP). Porovnáva mobilitu 
žien i mužov v štádiu doktorandského štúdia ako i v následnej etape kariéry a poukazuje na zaužívané 
rodové stereotypy. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: pracovné podmienky žien, mobilita výskumníkov, rodové stereotypy 
 

ABSTRACT 
The competition for highly qualified and talented workers takes place in all areas of activity, including 
science and research. Researchers' women careers are a bit more challenging than researchers, 
because, according to established stereotypes, women are more concerned with family care. This then 
reflects itself in career progression, decision-making functions and the possibility of taking a job away 
from home. The aim of the paper is to highlight the working conditions of women in the European 
Union (EU) in general and in a deeper perspective of female researchers in the European Research 
Area (ERA). Its compares the mobility of women and men at the doctoral stage and in the subsequent 
stage of their career and points to established gender stereotypes. 
KEY WORDS: female working conditions, researcher mobility, gender stereotypes 
 
ÚVOD 
 

Rodové rozdiely v pracovnom a verejnom živote zostávajú i v súčasnosti viditeľným dôkazom 
nerovnosti v našej spoločnosti. Určované sú vo svojej podstate spoločenskými pomermi, ktoré 
rozhodujú o prerozdeľovaní práce, peňazí a moci. V Európskej únii je rodová rovnosť jednou z jej 
základných hodnôt, preto sa tejto téme venuje široká pozornosť. Vo väčšine členských štátov 
Európskej únie sú ženy ešte stále  nedostatočne zastúpené ako v lukratívnych a perspektívnych 
vedných odboroch, tak i pri rozhodovacích postupoch a na vedúcich pozíciách.  

Základné predpoklady pre konkurencieschopnosť Európskeho výskumného priestoru zahŕňajú 
kritické množstvo kvalifikovaných výskumných pracovníkov a rozmanitosť výskumných kolektívov 
vrátane rodovej diverzity. Pre medzinárodnú spoluprácu výskumníkov je mobilita významným 
zdrojom získavania nových skúseností a kontaktov. V konkurenčnom prostredí na svetových trhoch 
práce sú vysokokvalifikovaní pracovníci a talenty veľmi žiadanou kategóriou, preto je pre zvýšenie 
počtu výskumných a talentovaných pracovníkov kľúčovým prvkom mobilizácia čiastočne nevyužitého 
potenciálu výskumných pracovníčok. 



 

 34 

PRACOVNÉ PODMIENKY ŽIEN V EURÓPSKEJ ÚNII 
 

Jednou z hlavných povšimnutiahodných charakteristík na pracovnom trhu posledných rokov je 
nárast vzdelanostnej úrovne žien. Vo všetkých sledovaných krajinách Európskej únie ženy dobehli, 
resp. v zmysle úrovne vzdelania prekonali mužskú populáciu. Jednako vo väčšine európskych krajín 
akademickú kariéru žien očividne charakterizuje silná vertikálna segregácia, rozdiely v odmeňovaní 
a sú nedostatočne zastúpené v podnikaní, rozhodovaní i v politike. Mieru zamestnanosti mužov a žien 
a rozdiely v odmeňovaní v porovnaní rokov 2010 a 2017 dokumentuje tabuľka 1. 

 
Tabuľka 1 -Miera zamestnanosti žien a mužov a rozdiely v odmeňovaní (rok 2010, 2017)  
Krajina Miera zamestnanosti žien a mužov (20-64 rokov) Rozdiely v odmeňovaní 
 muži ženy (%)  
 2010 2017 2010 2017 2010 2017 
BE 73,5 73,4 61,6 63,6 10,2 6,0 
BG 68,6 75,3 60,8 67,3 13,0 13,6 
CZ 79,6 86,3 60,9 70,5 21,6 21,1 
DK 78,6 80,2 73,0 73,7 17,1 14,7 
DE 80,4 83,1 69,7 75,2 22,3 21,0 
EE 67,8 82,4 65,9 75,1 27,7 25,6 
IE 69,9 79,1 61,1 67,0 13,9 n 
EL 76,0 67,7 51,8 48,0 15,0 n 
ES 69,2 71,5 56,3 59,6 16,2 15,1 
FR 74,0 74,6 64,9 66,7 15,6 15,2 
HR 67,9 68,9 56,4 58,3 5,7 n 
IT 72,7 72,3 49,5 52,5 5,3 5,3 
CY 81,7 75,7 68,8 66,2 16,8 13,9 
LV 64,0 77,0 64,5 72,7 15,5 15,7 
LT 63,5 76,5 65,0 75,5 11,9 15,2 
LU 79,2 75,4 62,0 67,5 8,7 5,0 
HU 65,5 81,0 54,6 65,7 17,6 14,2 
MT 78,2 84,4 41,6 60,6 7,2 12.2 
NL 82,8 83,3 70,8 72,8 17,8 19,9 
AT 79,0 79,4 68,8 71,4 24,0 19,9 
PL 71,3 78,2 57,3 63,6 4,5 7,2 
PT 75,4 77,3 65,6 79,8 12,8 16,3 
RO 73,1 77,3 56,5 60,2 8,8 3,5 
SI 74,0 76,9 66,5 69,7 0,9 8,0 
SK 71,9 77,5 57,4 64,7 19,6 19,8 
FI 74,5 75,9 71,5 72,4 20,3 16,7 
SE 81,1 83,8 75,0 79,8 15,4 12,6 
UK 79,3 83,4 67,9 73,1 23,3 20,8 
EÚ - 28 75,1 77,9 62,1 66,6 17,1 16,0 
Prameň: Spracované na základe EC, 2019 [2] 
n –údaj nedostupný 
Poznámka: BE - Belgicko, BG – Bulharsko, CZ – Česká republika, DK – Dánsko, DE – Nemecko, EE 
– Estónsko, IE – Írsko, EL – Grécko, ES – Španielsko, FR – Francúzsko, HR – Chorvátsko, IT – 
Taliansko, CY – Cyprus, LV – Lotyšsko, LT – Litva, LU – Luxembursko, HU – Maďarsko, MT –Malta, 
NL – Holandsko, AT – Rakúsko, PL – Poľsko, PT – Portugalsko, RO – Rumunsko, SI – Slovinsko, SK – 
Slovenská republika, FI – Fínsko, SE – Švédsko, UK – Spojené kráľovstvo. Tieto kódové označenia 
krajín platia aj pre ostatné tabuľky a grafy. 
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Cieľom Európskej únie je dosiahnuť 75% mieru zamestnanosti mužov a žien do roku 2025. 
V hodnotení roku 2017 sa preukazuje, že pomaly a plynulo stúpala zamestnanosť žien podobne ako u 
mužov a v priemere EÚ – 28 dosiahla 66,6%(tab. 1).  

 
Napriek uvedenému pokroku ženy sú ešte stále vzdialené od dosiahnutia úplnej ekonomickej 

nezávislosti. V porovnaní s mužmi pracujú kratší čas (majú častejšie úväzky na skrátenú pracovnú 
dobu), často v menej platených odvetviach, avšak pracujú priemerne o 6 hodín týždenne dlhšie ako 
muži (v platených a neplatených činnostiach).    

Ženy tvoria polovicu obyvateľstva Európskej únie, ale za prácu rovnakej hodnoty nedostávajú 
rovnakú mzdu ako muži a zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži (tab. 1). 

 
Dostupné údaje z rodových štatistík dokumentujú, že v profesijných kategóriách  žien v 

krajinách Európskej únie dominujú odvetvia obchodu, sociálnych služieb, výchovy a vzdelávania 
(najmä v materských a základných školách) a v personálnych a asistenčných činnostiach.  

 
Výraznejšie sa zvýšila pracovná účasť žien vo vyšších odborných profesijných činnostiach, 

a to v oblasti zdravotníctva, práva a ľudských zdrojov. Na druhej strane sú povolania ako napríklad 
inžiniering a oblasť informačných a komunikačných technológií, kde podiel žien zostáva na nižšej 
úrovni. 
 
 
MOBILITA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV 
 
 Vo všeobecnosti sú dievčatá úspešnejšie študentky a majú lepšie študijné výsledky ako 
chlapci. Ich vzdelanosť v posledných rokoch stúpa, čo sa odzrkadľuje aj na doktorandskom štúdiu.  
 
 V priebehu posledných štatisticky vyhodnotených údajov sa podiel absolventiek 
doktorandského štúdia v Európskej únii zvýšilo 2 percentuálne body (graf 1).  
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Graf 1 Podiel žien na absolventoch doktorandského štúdia v roku 2007 a 2016 (%) 

 
Prameň: Spracované na základe EU[5, s.20] 
 

Na úrovni EÚ-28 predstavovali ženy v roku 2016 47,9% podiel absolventov doktorandských 
študijných programov (graf 1). V jednotlivých členských krajinách sa podiel žien na  absolventoch 
doktorandského štúdia pohyboval v rozmedzí od 45% do 55% v dvoch tretinách členských štátov 
Európskej únie. Medzi členskými štátmi najvyšší podiel žien doktorandského štúdia bol v Slovinsku 
(61,3%) a na Cypre (60%), zatiaľ čo najnižší v Luxembursku (40,2%), na Malte (40,5%), v Rakúsku 
(42,3%) a v Českej republike (42,7%). V porovnaní rokov 2007 a 2016 možno vidieť, že sa podiel 
žien medzi absolventmi doktorandského štúdia zvýšil a takmer dosiahol paritu. Rovnaký trend možno 
pozorovať aj na úrovni krajín. Do roku 2016 sa podiel žien medzi absolventmi doktorandských smerov 
pohyboval smerom k rodovej rovnosti vo všetkých krajinách, kde v roku 2007 pretrvávala viditeľná 
nerovnováha. Čo sa týka ročnej miery rastu, vo väčšine krajín priemerná ročná miera rastu 
absolventiek doktorandského štúdia v tomto období rástla rýchlejšie ako priemerná ročná miera 
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absolventov mužského pohlavia. Na úrovni EÚ - 28 bol priemerný ročný rast u žien 2,3%a 1,4% u 
mužov. Podľa štruktúry vedných oblastí ženy sú nedostatočne zastúpené medzi absolventmi 
doktorandského štúdia v informačných a komunikačných technológiách (IKT), inžinierstve a technike, 
zatiaľ čo prevahu má vzdelávanie a humanitné odbory. Rovnaký model funguje ako v EU - 28, tak aj 
na úrovni jednotlivých členských krajín. 

V súčasnom usporiadaní vedeckého výskumu má mobilita výskumných pracovníkov rastúci 
význam. Jeho kvalita je spojená s medzinárodnou spoluprácou, kritickým množstvom výskumníkov, 
najmodernejšou výskumnou infraštruktúrou a so súťažením o financovanie.  
 Mobilita sa považuje za nástroj výskumnej politiky na podporu kvality vedeckej práce. Do 
výhod mobility pre jednotlivcov možno zahrnúť väčšie príležitosti na spoluprácu, prístup k novým 
druhom výskumných zariadení a k novým vedným disciplínam. K bariéram vyššej mobility v rámci 
Európy patria administratívna a sociálna komplikovanosť, ako je prevoditeľnosť výskumnej 
kvalifikácie, výskumné granty a dôchodky, ako aj transparentné, otvorené a na zásluhách založené 
prijímanie záujemcov. 
 Mobilita výskumných pracovníkov, teda štúdium a práca v zahraničí a získavanie nových 
skúseností je dôležitým faktorom rozvoja vedeckej kariéry. Významnejšie sa medzinárodná mobilita 
začína aktivizovať v čase doktorandského štúdia. Tabuľka 2 prezentuje mobilitu výskumných 
pracovníkov z rodového pohľadu vo vysokoškolskom sektore počas doktorandského štúdia 
a v pokračujúcej vedeckej kariére.  
 
Tabuľka 2-  Medzinárodná mobilita výskumníkov vysokoškolského sektora podľa pohlavia, rok 2016 
(%) 
Krajina  Doktorandské štúdium Post doktorandská kariéra 
 ženy muži ženy muži 
BE 4,7 21,3 27,5 35,9 
BG 29,4 n 21,2 21,4 
CZ n 21,1 13,6 21,4 
DK 31,2 49,0 33,1 28,9 
DE 6,3 12,6 34,2 32,9 
EE 28,8 27,4 29,9 26,1 
EL n n 22,1 24,7 
IE 2,7 14,0 25,7 36,8 
ES 70,4 37,7 28,0 29,8 
FR 13,3 27,9 33,2 35,7 
HR 21,3 24,2 18,3 19,4 
IT 44,4 37,1 21,4 23,3 
CY n n 39,4 38,0 
LT 25,8 n 14,7 18,7 
LV n n 13,0 11,8 
LU 7,7 10,3 64,5 60,0 
HU n 21,1 32,2 32,2 
MT n n 14,8 17,7 
NL 13,7 10,9 33,3 32,2 
AT 28,1 14,4 38,6 38,3 
PL 13,5 12,2 13,5 23,9 
PT 29,8 24,2 13,9 19,9 
RO n n 12,9 13,7 
SI 24,6 n 19,2 27,0 
SK 38,3 26,2 17,1 28,0 
FI 26,4 21,9 23,4 25,5 
SE 11,6 8,9 27,2 28,5 
UK 13,3 5,4 22,8 26,7 
EU - 28 18,8 17,7 25,1 28.7 
Prameň: Spracované na základe EU [5, s.111, 112] 
n –údaj nedostupný 
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Poznámka: Mobilita doktorandov znamená, že PhD študent/študentka sa počas svojho 
doktorandského štúdia presťahovali najmenej na tri mesiace do inej krajiny ako tej, kde 
dosiahli (alebo dosiahnu) svoje doktorandské štúdium. Mobilita post doktorandov vyjadruje, 
že výskumní pracovníci/pracovníčky v poslednom desaťročí pracovali v zahraničí najmenej tri 
mesiace v inej krajine, než v ktorej dosiahli najvyšší stupeň vzdelania. 

 
 Potenciálne rodové  rozdiely v mobilite výskumných pracovníkov počas ich skorých 
kariérnych postupov,  t. j. v tzv. prvej fáze (R1)1 prezentuje graf 2. Pozitívny výsledok znamená, že 
miera mobility mužov je vyššia, zatiaľ čo negatívny výsledok znamená, že vyššia je miera mobility 
žien. 
 
Graf 2- Mobilita študentov počas doktorandského štúdia, 2016 

Prameň: Spracované na základe EU [5, s.100] 
  
 V jednotlivých krajinách Európskeho výskumného priestoru neexistuje jednoznačný model, 
ktorý by naznačoval, že výskumníci sú v počiatočnej fáze svojej kariéry mobilnejší než výskumníčky. 
Rozdiely v pohlaví v medzinárodnej mobilite začínajúcich výskumných pracovníkov sa líšia v 
závislosti od krajiny. Podľa štatistických meraní sa preukazuje, že na úrovni EÚ-28 sú ženy sú o niečo 
mobilnejšie ako muži (18,8% žien v porovnaní so 17,7% mužov – tab. 2).Na úrovni krajín sa mobilita 
výskumných pracovníčok pohybuje v rozmedzí od 32,7 percentuálneho bodu vyššie ako mobilita 
mužov v Španielsku (70,4% žien v porovnaní s 37,7% mužov) k 17,8 percentuálneho bodu v Dánsku 
(31,2% žien v porovnaní so 49,0% mužov). 
 S vyšším vekom výskumníkov sa model mobility pre ženy a mužov začína meniť. Na 
stredných a vyšších pozíciách v kariére je miera mobility výrazne vyššia u mužov, čo súvisí s určitými 

                                                           
1Európsky rámec pre kariéru vo výskume(Európska komisia, 2011)deklaruje rôzne charakteristiky, ktoré môžu mať 
výskumníci počas svojej kariéry. Poskytuje klasifikáciu, ktorá je nezávislá od konkrétnej profesijnej dráhy alebo odvetvia a 
identifikuje typické znaky, ktoré sa zvyčajne vyžadujú pre veľmi rozmanité povolania v oblasti vzdelávania, výskumu, 
verejného a súkromného sektora. Definované sú štyri kategórie výskumných pracovníkov: 
• Výskumní pracovníci v prvej fáze (R1) = výskumní pracovníci po dosiahnutie titulu PhD; 
• Akceptovaní výskumní pracovníci (R2) = držitelia PhD titulu (alebo jeho ekvivalentu), ktorí ešte nie sú úplne nezávislí vo 
výskumnej oblasti; 
• Uznávaní výskumní pracovníci (R3) =výskumní pracovníci, ktorí si už vytvorili úroveň nezávislosti vo výskumnej oblasti; 
• Vedúci výskumní pracovníci (R4): výskumní pracovníci, ktorí vedú svoju výskumnú oblasť. 
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faktormi. Medzi najdôležitejšie patria rodinné dôvody, kedy si ženy zakladajú rodiny a v dôsledku 
starostlivosti o deti ich vedecká kariéra a s tým súvisiaca mobilita nie je taká intenzívna. 
 
Graf 3- Mobilita post doktorandov 
 

 
Prameň: Spracované na základe EU [5, s.101] 
 
 Pozitívny výsledok v grafe 3 znamená, že miera mobility mužov je vyššia, zatiaľ čo 
negatívny výsledok ukazuje, že vyššia je miera mobility žien. Rozdiel medzi mobilitou výskumníčok 
a mobilitou výskumníkov(fáza R2, R3, R4)  bol v EU – 28 v roku 2016 3,6 percentuálneho bodu v 
prospech mužov (25,1% mobilita žien a 28,7% mužov, tab. 2). 
 Z hľadiska svojej ženskej úlohy a pretrvávajúcich stereotypov v spoločnosti, výskumníčky 
aj v prípade atraktívnej možnosti a zaujímavým pracovným príležitostiam zvažujú okolnosti mobility 
či už z dôvodu starostlivosti o deti alebo o odkázaných rodinných príslušníkov. Rozhodnutie spočíva 
na samotnej žene a situácia v tejto oblasti sa postupne zlepšuje. Súčasná mladá generácia, nezaťažená 
minulosťou a možnosťami cestovania bez obmedzení využíva mobilitu či už smerom k štúdiu 
v zahraničí, alebo k získaniu príťažlivého zamestnania v zahraničí. Na druhej strane negatívom 
mobility, hlavne pre menšie a menej vyspelé krajiny je riziko, že sa talentovaní ľudia nevrátia domov.  
 
ZÁVER 
 
 Pre výskumných pracovníkov a pracovníčky, pre rozvoj ich kariéry a osobnostný rast je 
pracovná mobilitaa skúsenosti získané z iných krajín veľmi dôležitým faktorom. V začiatočnom štádiu 
budovania kariéry je mobilita výskumníčok porovnateľná s mužskými kolegami. Vo vyšších stupňoch 
budovania kariéry vzhľadom na úlohu ženy ako matky nastávajú v ich mobilite určité obmedzenia. 
Rodové rozdelenie úloh naďalej ovplyvňuje zásadné osobné rozhodnutia žien v oblastiach ako je 
vzdelávanie, profesionálne smerovanie, pracovné podmienky, rodina a plodnosť. Tieto rozhodnutia 
majú spätne vplyv na ekonomiku a spoločnosť v zmysle nevyužitého ženského potenciálu. Je preto v 
záujme všetkých, aby ženy i muži mali v rôznych fázach života rovnoprávnu možnosť voľby. Napriek 
rôznym politikám a opatreniam na podporu rodového hľadiska a rovnosti v Európskej únii a jej 
členských štátoch, na ženách zatiaľ zostáva v prevažnej miere úloha starostlivosti o deti a iných 
odkázaných členov rodiny. Určitým východiskom pre výskumníčky v období starostlivosti o deti 
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môže byť práca na čiastočný úväzok, ktorá im umožní ľahšie kombinovať rodinný život a pokračovať 
v pracovnej kariére. 
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