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Úvod 

 

Veľa štúdií skúmalo rozšírený fenomén rodovej nerovnosti v príjmoch, kde za 

počiatočnú štúdiu môžeme považovať článok Beckera (1957) a Mincer (1958), ktorí 

tvrdia, že rodová nerovnosť v príjmoch je spôsobená hlavne dvoma faktormi :  

 

1. rozdiel v produktivite práce medzi mužmi a ženami,  

2. trhová diskriminácia žien z pohľadu zamestnávateľa, zamestnanca a zákazníka 

  

Autori ako Bergmann (1974), Bielby a Baron (1986) a Meng (2004) poukazujú neskôr na 

fakt, že  segregácia žien a mužov v zamestnaniach, priemyselných odvetviach, 

podnikoch a pracovných miestach významne prispieva k mzdovej rodovej nerovnosti. 

 

Blau a Kahn vo svojich výskumoch z rokov 1992, 1996 a 1997 ukázali, že od roku 1970   

sa rodová nerovnosť v mzdách vo väčšine vyspelých štátov zužuje. Najväčší pokles bol 

zaznamenaný v posledných 30-tych rokoch, čo ukázali Even a Macpherson (1993) a 

Leonard (1996) na príklade USA (dáta z rokov 1980-tych), Blundell et al. (2007) na 

príklade Veľkej Británie (vzorka dát z rokov 1978-2000), Flabbi (1997) uvádza 

pozorovateľný pokles z 30% na menej ako 20% rozdielu medzi príjmami mužov a žien 

v Taliansku počas obdobia od roku 1977 až 1995, Jolliffe a Campos (2005) na príklade  

Maďarska zistili, že medzera medzi príjmami oboch pohlaví klesla z 31% na 19% medzi 

rokmi 1986 a 1998. Fitzenberger a Wunderlich (2002) zistili, že mzdová rodová 

nerovnosť sa významne zúžila v rokoch 1975 až 1995 hlavne u skupín s nízkymi 

príjmami. 

 

Prechod z vysokej školy do povolania je ťažký a mätúci pre väčšinu absolventov. To, čo 



 
 

sa očakávalo od nich vo vzdelávacom prostredí  sa nástupom do práce zmení náhle. 

Ako študenti  boli skôr naučení konať po svojom, kým v práci sa tento systém rapídne 

zmení a musia napríklad oznamovať výsledky práce nadriadenému, koordinovať ich 

úlohy  s ostatnými zametsnancami na rovnakom oddelení alebo iných, a podobne. Na 

vysokej škole študenti pôsobili v uzavretom prostredí svojej skupiny (ročník, študijná 

skupina a podobne), ktoré boli do určitej miery homogénne z pohľadu veku, skúseností 

a vzdelania a tieto skupiny tvorili určitý vankúš bezpečnej komunikácie s inými 

spolužiakmi. Kdežto v práci sa stretnú so širokou paletou spolupracovníkov, ktorí sú 

heterogénny v parametroch ako je vek, vzdelanie, v pracovnej náplni a podobne, čím 

strácajú určitý pocit bezpečia v porovnaní so školou.  Nastúpenie do novej práce po 16-

tich (bakalár) až 18-tich rokoch (inžinier, magister) formálne strávených vo vzdelávacom 

prostredí je čerstvá absolventská pracovná sila charakteristická svojim entuziazmom, 

nadšením a určitej obavy s popasovaním sa zmeny a nových výziev. Ak 

zametsnávatelia dokážu odhaliť a eliminovať ťažkosti s prechodom absolventa do 

nového pracovného prostredia pomôže to významne znížiť možné zlé výsledky 

absolventa v práci spôsobené týmto prechodom (Graham & McKenzie, 1995).  

Hlbšie analýzy popisujúce situáciu absolventov čerstvo prichádzajúcich na trh práce 

v podmienkach SR doteraz skôr chýbali. Jendou z príčin bol nesystematický monitoring 

dostupných údajov o absolventoch, ich absentujúca prepojenosť a syntéza, rovnako ako 

inštitucionálne a personálne poddimenzovaná oblasť  monitoringu uplatnenia 

absolventov na trhu práce tak na orgánov štátnej a verejnej správy ako aj na úrovni 

samotných vysokých škôl. Až v situácii zásadného nesúladu pracovnej sily 

prichádzajúcej na trh práce a očakávaní trhu práce u nás sa zvýšila aktivita v tejto 

oblasti a jedným z rezultujúcich krokov bola iniciácia národného projektu Centra 

vedecko-technických informácií SR nazvaného Vysoké školy ako motory rozvoja 

vedomostnej spoločnosti. V rámci neho boli zhromaždené a analyzovaný údaje 

z rôznych zdrojov, vrátane databáz správnych inštitúcií a výsledkov prieskumov. 

Hodnota niektorých z vytvorených zdrojov je zjavná aj ich ďalším využitím v tejto štúdii.  

Skúmaniu mzdovej medzery založenej na charakteristike pohlavia sa venovalo veľa 

autorov, pričom vychádzali z veľkých štatistických prehľadov a zisťovaní (census). 

Obmedzený počet článkov však venuje svoju pozornosť absolventom terciárneho 

systému vzdelávania. V predmetnej štúdií sa budeme zaoberať mzdovými disparitami 

vyskoškolských absolventov v rokoch 2013 a 2014. Nadväzujeme na práce vykonané 

v spomenutom národnom projekte Centra vedecko-technických informácií SR 

a ponúkame pokus o sofistikovanejší pohľad na jeden z aspektov uplatňovania sa 



 
 

absolventov než to bolo možné realizovať v podmienkach a v rámci zadania uvedeného 

projektu. Cieľom štúdie bude modelovať mzdovú medzeru medzi pohlaviami 

prostredníctvom regresného modelu a uskutočniť dekompozíciu mzdovej medzery. 

Štúdia je rozdelená do nasledujúich častí. V prvej časti sa venujeme súčasnému stavu 

problematiky rodových mzdových rozdielov. V druhej časti rozoberieme metodológiu 

použitú na výpočet mzdovej medzery. V tretej časti opíšeme dátové zdroje, spôsob 

spracovania a deskriptívnu štatistiku sledovaných údajov. V štrvtej časti uskutočníme 

diskusiu k dosiahnutým výsledkom a nakoniec v poslednej časti sa budeme venovať 

predmetnej štúdie. 

  

 
I. Súčasný stav rodových mzdových rozdielov  

 

Súčasná politika EÚ je silne orientovaná pre uzatvorenie mzdovej medzery medzi 

ženami a mužmi, avšak rozdiely stále pretrvávajú. EÚ identifikuje dva hlavné zdroje, 

ktoré hlavne prispievajú k  mzdovej medzere medzi pohlaviami. Ako prvý je segregácia 

mužov a žien v povolaniach, v podnikoch a až na úroveň pracovných pozícií. Druhý 

zdroj pre mzdové rozdiely je považovaný preferencia a dominancia mužov vo veľa 

pracovných príležitostiach a miestach. Z týchto dvoch zdrojov nám pramenia faktory, 

ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú mzdovú medzeru medzi oboma pohlaviami.  

 

Jeden z faktorov je napríklad vysoký podiel žien v niektorých typoch povolaní, kde ich 

podiel je oveľa vyšší ako mužov a tým prispieva k rozširovaniu mzdovej medzery, lebo 

pravdepodobne ďalší účastník pre tento typ povolania bude zase žena, a mzdy v týchto 

povolaniach sú poväčšine nízke. Nerovnomerné rozdelenie počtu žien a mužov v 

rôznych odvetviach a profesiách má priamy vplyv na mzdové rozdiely. Väčšina 

ekonomických štúdií dáva do popredia hlavne vplyv individuálnych charakteristík ako sú 

vzdelanie, pracovné skúsenosti v rokoch  na celkové príjmové rozdiely vrátane rodových 

nerovností. Sociologické štúdie preukázali, že charakteristiky jednotlivých povolaní 

a nerovnomerného rozdelenia mužov a žien v povolaniach má významný dopad na 

segregáciu a jej dopad na mzdové nerovnosti (Petersen and Morgan, 1995; 

Tomaskovic-Devey and Skaggs, 2002, Weeden, 2002).  

 

Jednotlivec si svoje budúce povolania vyberá na základe určitých čŕt alebo 

charakteristík, ktoré sú určitým spôsobom previazané alebo spriaznené s jej/jeho 

individuálnymi charakteristikami (Mandel 2016).  Požadované zručnosti, čas tréningu 

v povolaní alebo na povolanie. Vzdelanostné predpoklady  môžeme považovať ako za 



 
 

základné predpoklady  na každé povolania a sú úzko previazané s charakteristikami 

jednotlivca alebo uchádzača o povolanie a  merané na individuálnej úrovni. Z tohto 

pohľadu povolania by mali odrážať vzdelanostnú a pracovnú skúsenosť v rokoch ich 

držiteľov. Ak uvažujeme o efekte charakteru povolaní meraného v zmysle  

agregovaných veličín všetkých individuálnych držiteľov týchto povolaní, potom   Weeden 

(2002), Mouw and Kalleberg (2010),  Mandel (2016)  ukázali, že charakter profesie 

nemá významný dopad na mzdové rodové rozdiely, aj v prípade ak uvažujeme 

segregáciu až na úroveň povolaní.  

 

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý prispieva k mzdovým rozdielom medzi pohlaviami je 

vzdelanie. Rapídny rozvoj vzdelania v posledných 40-tych rokoch mal významný dopad 

na zúženie rodových rozdielov v príjmoch. Rastúci podiel žien s ukončeným terciárnym 

vzdelaním v dekádach 1980-tych a 1990-tych  (Morris and Western, 1999, Welch, 2000) 

mohlo viesť k znižovaniu mzdových rozdielov, ale štúdie od rôznych autorov poukázali 

na opačný efekt (Juhn et al., 1993,  Blau and Kahn, 1997, 1999; Katz and Autor, 1999). 

Všeobecne v EÚ krajinách sa vzdelanie považuje za zdroj alebo cestu k vyššej mzde. 

Rôzni autori (Paglin a Rufolo 1990, Blau a Kahn 1992, Meulders et al. 1993, Teichler a 

Kehm 1995, Brown a Corcoran, 1997) poukázali na to, že ak ženy dosahujú rovnakú 

úroveň vzdelania ako muži, potom sa nožnice medzi platmi zatvárajú. Ženy s vyšším 

vzdelaním viac investujú do zručností  a kompetencií vyžadovaných trhom, čo zužuje 

mzdovú medzeru na profesie, ktoré vyžadujú vyššie vzdelanie a môžeme ich 

v súčasnosti považovať za profesie nie rodovo špecifické.   

 

Okrem vzdelania a nerovnomernej distribúcie mužov a žien v povolaniach, prispievajú k 

znižovaniu k mzdovej rodovej nerovnosti nepozorovateľné (latentné) faktory týkajúce sa 

rodovej diskriminácie (Mandel and Semyonov 2014, Mandel 2016). Tieto faktory súvisia 

predovšetkým so znižovaním mzdových rozdielov a týkajú sa zníženej motivácie 

zamestnávateľov  v diskriminácii žien z pohľadu zamestnania a mzdy. Zavedená 

antidiskriminačná legislatíva viedla až k „odstrašeniu“ zamestnávateľov k uplatňovaniu 

podvedomej alebo vedomej rodovej diskriminácii. Štúdia od England (2006) na terciárne 

vzdelaných pracovníkoch dokumentuje zníženie rodovej segregácie v profesiách na 

americkom pracovnom trhu v posledných dekádach, čo bolo spôsobené integráciou žien 

do nových povolaní.  Tým sa znížil prílev žien do  povolaní s ich vysokým zastúpením a 

s nižším mzdovým odhodnotením v porovaní s mužmi v podobných profesiách. Ďalším 

dôvodom je zvýšenie participácie žien v manažerských pozíciách, v ktorých 

z historického hľadiska mali veľmi slabé zastúpenie (Mandel 2016).  



 
 

 Ďalším faktorom, ktorý može prispievať k zúženiu mzdovej rodovej nerovnosti, je  

zavádzanie nových technológií, ktoré menia charakter práce, ktorá vyžaduje nový súbor 

kompetencií a tiež nový obsah (Grogger a EIDE 1995, Allen a Van der Velden 2001, 

Heijke kolies 2002 , Mariachristina et al 2003). Niektoré získané kompetencie počas 

rokov praxe, ktoré pracovníci majú nahromadené sa stávajú menej relevantné, zatiaľ čo 

iné nadobúdajú na  dôležitosti, čo dáva priestor ženám s novými žiadanými zručnosťami 

pre vstup do nových odvetví. Technologická zmena znižuje mzdové rozdiely a rôzne 

štúdie indikujú rastúce rozdiely v príjmoch nižších kvalifikovaných skupinách 

pracovníkov a upozorňujú na dopyt po pracovníkoch orientovaných viac na zručnosti 

jednotlivcov (Levy a Murnane 1992; Acemoglu 1998, Autor a spol 1998, . Berman et al 

1998). Technologická zmena vytvára nesúlad medzi ponukou a dopytom po 

kompetenciách a mzdová nerovnosť môže byť ťahaná z nedostatočnosti ponukovej 

strany pokrývať  požiadavky dopytu (Witte a Kallerberg 1995). Napríklad ženy v IT, je 

príkladom ako vytvárať ponuku vysoko kvalifikovanej pracovnej sily a tým čiastočne 

pokrývať dopyt orientovaný na IT zručnosti. 

 

Efekt segregácie povolaní na rodové mzdové rozdiely 

 

Ako sme už hore uviedli, ekonomické štúdie viac kladú dôraz na individuálne 

charaketristiky ako vzdelanie, vek a počet rokov praxe a podobne, sociologické state sa 

skôr  zameriavajú na efekty povolaní na rodové rozdiely, a niektoré vymenujeme podľa 

(Mandel 2016): 

1. Sociálna uzávera („social closure“)  je sociálny jav, kde skupiny sa snažia 

udržať svoje vylúčením iných zo svojich skupín na základe rôznych kritérií. 

Sociálna uzávera  je široko rozšírená po svete, a bola  zistená v rôznych 

skupinách delených podľa rôznych veľkostí a tried. Moderné formy sociálnej 

uzávery sa zakladajú na zásluhovom princípe.  Mandel (2016) a Weeden (2002) 

opisujú,  ako určité profesijné skupiny vytvárajú bariéry a prekážky 

v konkrétnych povolaniach, ktoré limitujú vstup nových pracvníkov, a tým bránia 

svoje ekonomické a sociálne výhody. Ďalej poukazujú na to, že zavedenie 

potreby certifikovaných vzdelavaní, licencií a certifikátov vedie k pozitívnemu 

efektu na zvyšovanie príjmových rozdielov.  Tam (1997)  a Estevez-Abe (2005) 

opisujú, že povolania kde sa vyžaduje získavanie certifikovaných zručností sú 

viac ušité na mieru mužom, ktorí väčšinou nasledujú cestu modelu 

celoživotného kariérneho rastu, tým pádom v tomto type povolaní dominujú 

muži. Na druhej strane efekt sociálnej uzávery môže chrániť mzdy žien  vo 

vzťahu k mužom v prednostných povolaniach. Goldin (2002), Cotter et al. (2004) 



 
 

a Mandel (2016) zistili, že ak na povolanie je nárok vyššieho vzdelania 

(terciárneho), potom to je v prospech zamestananca z menej zvýhodnených 

skupín, a má to aj dopad na znižovanie medzery medzi platmi mužov a žien. 

Náborový proces v týchto prípadoch funguje na preukázaní, že uchádzač má 

požadované zručnosti a zamestnávateľ nemá dôvod spochybňovať kvalifikáciu 

a produktivitu budúceho zamestnanca na základe pohlavia. Podobné tvrdenia 

môžeme aplikovať na povolania, ktoré si vyžadujú dlhdobý tréning, ktoré sú viac  

rodovo rovnocenné lebo zametsnávatelia nemajú zas dôvody spochybňovať 

produktivitu a zručnosti týchto znevýhodnených skupín. Čím vyššie dosiahnuté 

vzdelanie je vyžadované konkrétnym povolaním, tým by mali byť rozdiely 

menšie (Mandel 2016). 

2. Devalvácia ("Devaluation") : Devalvácia postavenia držiteľov povolaní založená 

na rase a pohlaví prispieva k diskrimančnému efektu v rámci povolaní, ktorý 

ovlyvňuje rodové mzdové diskrepancie (Tomaskovic-Devey, 1993 ). Ridgewey 

(2011) tvrdí, že všobecné povedomie ohľadom nižších zručností a kompentencií 

žien významne prispieva k samotnej devalvácii povolaní asociovaných so 

ženskými zručnosťami a činnosťami. England (2005) poukazuje na fakt, že aj 

devaulačný efekt prispieva k platovej diskriminácii  v povolaniach s 

prevládajúcim počtom žien, čo znižuje sociálne postavenie a ich platy.  

3. Zamestnanosť vo verejnom sektore ("public sector employment"): Verejný 

sektor je charakteristický  byrokratickými a  regulovanými pracovnými 

zvyklosťami a postupmi v porovnaní so súkromným sektorom. Byrokratické a 

regulované pracovné prostredie  verejného sektora obmedzuje 

zamestnávateľovi platiť rozdielnu mzdu mužovi a žene v rovnakých pracovných 

pozíciách, teda vo verejnom sektore bola pozorovaná nižšia platová 

diskriminácia a mal tendenciu uprednostňovať znevýhodnené  skupiny 

všeobecne, napríklad ženy (Damian, 2000; Mandel and Semyonov 2014, 

Mandel 2016). Výhoda verejného sektora pre ženy je väčšinou skúmaná na 

individuálnom prístupe. Pracovné podmienky vo verejnom sektore majú dopad 

na zamestnanosť v súkromnom sektore, pretože oba sektory sa uchadzajú na 

trhu práce o rovnakých zamestnancov (Mandel 2016). Ak sú platové a pracovné 

podmienky lepšie vo verejnom sektore, zamestananci preferujú v ňom pracovať, 

čo vytvára tlak na mzdy v súkromnom sektore. 

4. Sklenený strop (Glass ceiling) : je efekt, ktorý vytvára neviditelné a až 

nezlomiteľné bariéry, ktoré držia znevýhodnené skupiny a ženy od postupu v 

povolaniach bez ohľadu na ich kvalifikáciu a výsledky. Tento efekt je  

pozorovaný hlavne v prípadoch povyšovania alebo náboru zamestnancov na 



 
 

vyššie pozície, kde pravdepodobnosť obsadenia pozície ženou, klesá s rastúcim 

významom a dôležitosťou pozície v porovnaní s mužmi (Cotter et al. 2001). 

Očakáva sa, že platové rozdiely medzi mužmi a ženami budú vyššie 

v profesiách, ktoré sú bližsie k vrcholu pracovnej pyramídy (Mandel 2016), 

a zároveň sa predpokladá, že s pribúdajúcim počtom žien v dobre platených 

pozíciách tento efekt prispeje k nárastu platových rozdielov v rámci týchto 

pozícií.   

5. Pracovné podmienky ("working conditions") : su spojené s tzv.efektom 

“kompenzačných rozdielov” ("compensating differentials"), ktoré sú definované 

ako dodatočný príjem k základnej mzde a  slúžia ako motivácia zamestnancovi 

od ktorého sa žiada, aby akceptoval profesiu, v ktorej  je vystavený zlým alebo 

neštandardným pracovným podmienkam ako sú napríklad extrémne teplo alebo 

zima, hluk, riziko a podobne. Štúdie sa rozchádzajú vo výsledkoch, či pracovné 

podmienky prispievajú platovým rozdielom medzi ženami a mužmi (Filer 1985, 

Jacobs and Steinberg, 1990; Kilbourne et al., 1994).  

6. Ponuka a dopyt pracovného trhu : Prevaha ponukovej strany trhu práce má 

tendenciu redukovať priemerný plat v povolaniach, a zase prebytočný dopyt 

tlačí priemerné zárobky hore. Prevládajúca ponuka na thu práce môže v prípade 

žien zapríčiňovať, že  v prípade vyjednávania o plate v novom povolaní sú 

náchylné k robeniu kompromisov viac ako muži a to so súhlasom nižšej mzdy 

vzhľadom na ich vzdelanie. Všeobecne nižšia politická sila žien, a preferencia 

mužov zamestnávateľmi, blokuje ženy všobecne v kariérnom postupe 

a súčasne sú menej efektívne pri vyjednávaní dobrých pracovných podmienok a 

mzdy (Catanzarite, 2003). 

  



 
 

II. Metodológia odvodenia a merania rodovej mzdovej medzery  

Modelmi mzdových rozdielov, sa ekonómovia snažia merať vplyvy vybraných faktorov 

na rozdiely v mzdách porovnávaných dvoch skupín,  ktoré sa od seba odlišujú určitou 

charakteristickou vlastnosťou ako napríklad  pohlavie, rasa, pôvod, dosiahnuté 

vzdelanie, a podobne. Vždy jedna zo skupín sa považuje za znevýhodnenú. Najviac sa 

ekonómovia v histórii zaoberali meraním mzdových rozdielov medzi pohlaviami, kde 

ženy ako sme už uviedli vyššie sa považujú za znevýhodnenú skupinu. Najviac sa na 

meranie  rodových mzdových rozdielov v ekonomickej literatúre používa model 

vychádzajúci z prác  Oaxaca (1973)  a Oaxaca a Ransom (1994), ktorý je aplikovaný v 

predmetnej štúdii a aplikuje sa na vysokoškolských absolventoch  z rokov 2013 a 2014. 

Ďalšie štúdie, ktoré skúmali a modelovali rodové mzdové nerovnosti vykonali  Newell a 

Reilly, (2001),  Blau a Kahn (1992), Blau a Kahn (1999), Mandel a Semyonov (2014). 

Juhn, Murphy a  Pierce (1991), zisťovali mzdové rozdiely na skupinách odlíšených 

rasovou charakteristikou.  

Ak označíme Wm a Wf ako mzdy (W z anglického slova wage) mužov (index m  z 

anglického slova "man") a žien (index f z anglického slova "female"),  potom  často 

používaná miera na určenie pozície žien na pracovnom trhu je pomer medzi priemernou 

mzdou žien a priemerným zárobkom mužov, vyjadrená ako: 

�̅�𝑓

�̅�𝑚
          (1) 

kde �̅�𝑖, i=m,f označuje priemernú mesačnú mzdu mužov a žien. Tento pomer sa nazýva  

pomer rodových mzdových nerovností alebo rodová mzdová medzera. Mzda mužov je 

ekonómami vnímaná ako prirážka k mzde žien. Táto prirážka �̅� sa dá odvodiť z rovnice 

(1).  Ak aplikujeme prirodzený logaritmus na rovnicu (1) dostávame : 

�̅� = 𝑙𝑛 (
�̅�𝑓

�̅�𝑚
) = 𝑙𝑛(�̅�𝑚) − 𝑙𝑛(�̅�𝑓)                                                                            (2) 

Rovnice (1) a (2) síce poskytujú odhad rodových mzdových rozdielov, ale nehovoria nič 

o vplyve príspevkov rôznych faktorov ako sú napríklad faktory produktivity, medzi ktoré 

zaraďujeme vzdelanie, vek, dĺžku praxe a podobne, na  rodovú mzdovú medzeru. Aby 

sme lepšie zachytili rodové mzdové efekty  použijeme viacrozmernú štatistickú analýzu, 

ktorá umožňuje  merať možné efekty zvolených faktorov produktivity  pri vybranej 

charakteristike alebo vlastnosti (v našom prípade pohlavie).  Vplyv faktorov produktivity 

a ostatných kvalitatívnych  veličín  na mzdu môžeme zapísať do nasledujúcej rovnice: 



 
 

𝑤 = 𝑿𝑻𝜷 + δG + 𝑒                                                                                                     (3) 

kde w je prirodzený logaritmus sledovanej mzdy, X je vektor produktivity charakteristík,  

G je kvalitatívna premenná reprezentujúca príslušné pohlavie sledovaného  pracovníka 

a nadobúda hodnotu 1 ak je pracovníkom muž a hodnotu 0 ak je to žena, δ je koeficient 

vyjadrujúci efekt pohlavia na sledovaný logaritmus mzdy,  β je stĺpcový vektor 

produkčných charakteristík a e je člen náhodnej chyby. Najzaužívanejšou technikou na 

odhad koeficientov β a δ je metóda najmenších štvorcov ("OLS" - ordinary least square 

method).  Predmetná rovnica zachytáva priemerný odhad na upravenú mzdovú rodovú  

nerovnosť. Ak �̂� a 𝛿 sú OLS odhady z rovnice (3), môžeme odhadovanú logaritmickú 

mzdu vyjadriť ako  

�̂� = 𝑿𝑻�̂� + δ̂G                                                                                                 (4) 

potom, upravenú mzdovú rodovú nerovnosť vieme vyjadriť v tvare 

�̂� = [�̂�| 𝑿, 𝐺 = 1   ] − [�̂�| 𝑿, 𝐺 = 0   ] = 𝛿       (4) 

Ak vypočítame rozdiel medzi rovnicami 2 a 4,  môžeme ho považovať za príspevok 

sledovaných faktorov a vlastností produktivity alebo iných kvalitatívnych premenných 

obsiahnutých v modeli (3)  k rodovej mzdovej nerovnosti.  Ak sa pozrieme na rovnicu 

(3), potom parameter δ môžeme brať ako konštantný člen v regresnej rovnici (3) a ak za 

G dosadíme hodnotu 1 regresná rovnica (3) je definovaná  s konštantným členom a pri 

G=0  definujeme rovnicu bez konštantného člena. Teda odhad  δ v rovnici odráža 

veľkosť paralelného posunutia regresnej roviny. V rovnici (3) vieme meniť len to, či 

odhad bude obsahovať konštantný člen alebo nebude, a iné charakteristiky zostávajú 

nemenné. Ekonómia  to považuje za limitáciu tohto prístupu lebo nedokáže dobre 

zachytiť efekty produkčných charakteristík na mzdu v rámci jednotlivých pohlaví, ktoré 

sa môžu významne líšiť od spoločných, ktoré dostaneme odhadom rovnice (3). Podľa 

metodológie Oaxaca (1973), Blinder (1973), Oaxaca a Ransom (1994) odhadneme 

regresné koeficienty β zvlášť pre mužov a ženy, a využijeme významnú vlastnosť OLS 

odhadu, že regresná rovina prechádza aj priemernými hodnotami pozorovaných dát,  a 

teda rovnicu (4) môžeme vypočítať pomocou  nasledujúcich dvoch rovníc a : 

�̅�𝒎 = �̅�𝒎
𝑻 �̂�𝒎                                                                                                 (5) 

�̅�𝒇 = �̅�𝒇
𝑻�̂�𝒇                                                                                                    (6) 



 
 

kde rovná čiara nad jednotlivými veličinami vyjadruje priemernú hodnotu danej 

premennej. Ak sa vrátime k rovnici (2), potom rozdiel prirodzených logaritmov miezd 

mužov a žien môžeme zapísať  pomocou rovníc (5) a (6) ako : 

𝑙𝑛(�̅�𝑚) − 𝑙𝑛(�̅�𝑓) = w̅𝑚 − �̅�𝑓 = �̅�𝒎
𝑻 �̂�𝒎  − �̅�𝒇

𝑻�̂�𝒇                         (7) 

po algebrických úpravách dostávame dekompozíciu rodových mzdových rozdielov 

navrhnutých v práci Oaxacu  (1973) ako : 

𝑙𝑛(�̅�𝑚) − 𝑙𝑛(�̅�𝑓) = [�̅�𝒎
𝑻 −  �̅�𝒇

𝑻]�̂�𝒎  + �̅�𝒇
𝑻  [�̂�𝒎 −  �̂�𝒇]                                              (8) 

Kde prvý člen na pravej strane rovnice (8) meria rozdiely v produkčných 

charakteristikách, tzv. vysvetliteľné efekty v rozdieloch, a druhý člen pripadá na rozdiely 

zachytené v kvantifikovaných vzťahoch medzi mužmi a ženami, tzv. nevysvetliteľné 

efekty na mzdovú diskrimináciu. Vysvetliteľné efekty  sa zvyknú v literatúre označovať 

zvýhodnenie mužov a nevysvetliteľná časť sa väčšinou pripisuje rôznym diskriminačným 

efektom, alebo sa zvykne aj označovať ako tzv. reziduálny komponent podľa  

Blidner(1973) a Oaxaca (1973).   

Ďalšou dekompozíciu rodových mzdových rozdielov je cez zavedenie nového 

vektorového parametra  "porovnávacia nediskrimačná mzdová štruktúra" ("counter-

factual non-discriminatory wage structure"), 𝛽∗.  Potom rovnicu (8) môžeme prepísať 

nasledujúcim spôsobom : 

 

w̅𝑚 − �̅�𝑓 = [�̅�𝒎
𝑻 − �̅�𝒇

𝑻]𝜷∗  +   [�̅�𝒎
𝑻 (�̂�𝒎  − 𝜷∗) + �̅�𝒇

𝑻(𝜷∗ −   �̂�𝒇)]                         (9) 

 

kde Oaxaca a Ransom (1994) navrhujú predikciu nového vektorového parametra 

prostredníctvom regresie pre obe pohlavia spoločne z rovnice (3). Ďalej títo autori 

navrhujú definovať  vektorový parameter 𝛽∗ ako: 

𝛽∗ = Ω�̂�𝒎 + (𝟏 − 𝛀)�̂�𝒇                  (10)  

kde vektor váh Ω je definovaný nasledujúcim vzťahom: 

𝛀 = (�̅�𝒎
𝑻 �̅�𝒎 + �̅�𝒇

𝑻�̅�𝒇)
−𝟏

 �̅�𝒎
𝑻 �̅�𝒎           (11) 



 
 

kde prvý člen v rovnici (9) na pravej strane  reprezentuje rozdiely, ktoré sú pripisované k 

individuálnym charakteristikám, a sú zachytené cez produkčné premenné. Druhý člen  

vzťahu v rovnici (9)  absorbuje nevysvetliteľné efekty pôsobiace na rodové mzdové 

rozdiely. Ako sme  už vyššie uviedli, väčšinou to ekonómovia  vnímajú a pripisujú k 

určitej latentnej a nevysvetliteľnej forme diskriminácie znevýhodnenej skupiny.  

Dekompozícia podľa Juhn, Murphy a  Pierce (1991)  môže byť zapísaná v tvare  

w̅𝑚 − �̅�𝑓 = [�̅�𝒎
𝑻 − �̅�𝒇

𝑻]�̂�𝒎  + (θ̅m − θ̅f)σm               (12) 

čo je ekvivalentné s Oaxaca (1973) dekompozíciou. Rovnica (12) vyjadruje 

dekompozíciu z pohľadu  mužov, ale dá sa pristupovať k tejto dekompozícii aj z pohľadu 

žien. Pre účely tejto štúdie vypočítame dekompozíciu  z pohľadu mužov. �̂�𝒎 je 

odhadnutý pomocou rovnice   

𝒘 = 𝑿𝒎
𝑻 𝜷𝒎 + 𝜎𝑚𝜽𝒎                                                                                                (13) 

kde 𝜎𝑚 je štandardná odchýlka rezíduí a 𝜽𝒎 je vektor štandardizovaných rezíduí. Potom 

odhady θ̅m, θ̅f vypočítame z nasledujúcich rovníc: 

θ̅m =
w̅𝑚−�̅�𝒎

𝑻 �̂�𝒎

𝜎𝑚
              (14)   

θ̅f =
w̅𝑓−�̅�𝒇

𝑻�̂�𝒎

𝜎𝑚
              (15)   

Zmenu v čase v rodových mzdových rozdieloch  môžeme potom vyjadriť ako  

𝐷𝑡1
− 𝐷𝑡0

= [(�̅�𝒎𝒕𝟏
𝑻   − �̅�𝒎𝒕𝟎

𝑻 ) −  (�̅�𝒇𝒕𝟏

𝑻   − �̅�𝒇𝒕𝟎

𝑻 )] �̂�𝒎𝒕𝟏
 + (�̅�𝒎

𝑻 −  �̅�𝒇
𝑻) (�̂�𝒎𝒕𝟏

− �̂�𝒎𝒕𝟎
) +

[(θ̅m𝑡1
− θ̅f𝑡1

) − (θ̅m𝑡0
− θ̅f𝑡0

)]σm𝑡1
+ (θ̅m𝑡0

− θ̅f𝑡0
)(σm𝑡1

− σm𝑡0
)                                                   

(16) 

kde prvý člen na pravej strane rovnice (16) sa označuje v literatúre ako "pozorované X 

efekty" ("Observed X's effect"), ktoré merajú relatívny efekt zmeny medzi mužskými a 

ženskými produkčnými charakteristikami ako je vek, potenciálne roky praxe, zručnosti a 

podobne. V čase sa tento efekt mení pomaly a to hlavne z dôvodu, že  prichádzajúca 

pracovná sila nových vekových kategórií so sebou prináša nové zručnosti pomalším 

tempom. Je to ovplyvnené  najmä tým ako sa nové zručnosti, kompetencie, techniky a 



 
 

postupy zavádzajú v rámci  vzdelávacieho  procesu, ktorý by potom produkoval 

potenciálnych pracovníkov s novými zručnosťami pre pracovný trh. 

Druhý člen sa označuje ako "efekt pozorovaných cien" ("Observed prices effect"), ktorý 

odzrkadľuje mieru návratnosti pozorovaných zručností pracovným trhom 

(reprezentovaná návratnosťou mužských zručností). Všeobecne platí, že ženy sú lepšie 

a disciplinovanejšie vo vzdelávacom procese v porovnaní s mužmi, a preto nárast v 

tomto ukazovateli by mohol byť pre ne prospešný.  

Tretí člen je "efekt medzery" ("Gap effect"), ktorý reflektuje zmeny v nevysvetliteľných 

rodových mzdových rozdieloch. Motiváciou pre zavedenie tohto člena bolo oddeliť 

nevysvetliteľné rozdiely zapríčinené nepozorovanými zručnosťami žien (napríklad 

manažérske zručnosti, ochota pracovať nadčas, prispôsobiť sa stresovému prostrediu a 

podobne) a diskriminácie od efektov pôsobenia  disperzie distribúcie príjmov na zmeny. 

Štvrtý efekt nazývaný "Nepozorované ceny" ("Unobserved Prices effect"), odráža zmeny 

v rodových mzdových rozdieloch zapríčinené zmenami v disperzii mužskej distribúcii 

reziduálov (vypočítaných z regresnej rovnice  (13)). Tento efekt môže vysvetľovať nárast 

návratnosti v nepozorovaných zručnostiach na trhu práce.   



 
 

III. Použité údaje a deskriptívna štatistika dát 

 

Použili sme údaje Sociálnej poisťovne, ktoré boli spracované v rámci v úvode 

spomínaného projektu Centra vedecko-technických informácií SR. Jednalo sa o dáta za 

roky 2013 (celý rok) a  2014 (od januára do septembra) o študentoch/absolventoch a ich 

vymeriavacích základoch pre výpočet poistného, z ktorého je možné vypočítať mzdu. V 

Sociálnej poisťovni sa vykonalo párovanie údajov  prostredníctvom zoznamu 

absolventov vysokých škôl poskytnutých pre národný projekt na základe zmluvy s 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, v každom z týchto dvoch rokov cez 

unikátny identifikátor rodné číslo. Poskytnutá k štatistickému spracovaniu bola konečná 

anonymizovaná databáza študentov/absolventov, z ktorej bol odstránený identifikátor 

rodné číslo a nahradený  náhodným anonymným identifikátorom, ktorý definoval   

jedinečne každého absolventa. Polia v databáze boli tvorené napríklad z údajov ako rok 

narodenia, pohlavie, rok ukončenia školy, obec v ktorej sa absolvent narodil, priebeh 

registrácií v Sociálnej poisťovni, priebeh vymeriavacích základov, IČO platiteľov 

poistného, obec platiteľa poistného, NACE rev.2  platiteľa poistného a iné. 

Databáza bola poskytnutá vo forme xml súborov, ktoré si vyžadovali ďalšie spracovanie 

a uloženie do databázového nástroja. Sumárna veľkosť poskytnutých xml súborov sa 

blížila k 1 GB dát. Pre ďalšie spracovanie údajov sme  použili NoSQL databázu 

MongoDB, ktorá je vhodná pre neštruktúrovaný  a nehomogénny typ údajov. 

V MongoDB sú údaje uložené vo forme dokumentov, ktoré sú  vo formáte  json.  

Poskytnuté dáta absolventov  boli dosť heterogénne, čo sa týka ich dĺžky a obsahu.  

Absolventi sa väčšinou líšili počtom registrácií, teda ako často menili zamestnanie 

a dĺžkami v čase priebehu ich vymeriavacích základov. Ďalšia heterogenita vznikala 

neúplnými údajmi pri niektorých záznamoch, a to chýbajúcimi údajovými poľami 

v zdrojových dátach. Hlavne z týchto dôvodov sme sa rozhodli pre tzv. dokumentový typ 

databázy. Ďalšia výhoda takýchto databáz je v tom, že sa s nimi veľmi rýchlo pracuje 

a nevyžadujú žiaden predefinovaný model dátovej štruktúry ako je to nutné pri SQL 

databázach. V databáze sa vyhľadáva na základe spoločných vzorov, napríklad takým 

vzorom môže byť údaj o ukončení štúdia alebo typ poistenca a podobne. Databáza 

vyhľadáva všetky záznamy obsahujúce dané vzory, ktoré sú zadefinované logickými 

pravidlami. Na naplnenie databázy,  spracovávanie údajov  a prípravu výstupov pre 

štatistické výpočty sme používali jazyk python. Na ďalšie štatistické výpočty sme 

používali jazyk R.   



 
 

Údaje zo Sociálnej poisťovne obsahovali len kódy niektorých údajov, ako boli údaje kód 

obcí a IČO. Vyžadovalo si to ďalšie dohľadanie údajov zo štatistického registra 

oraginizácií poskytnutého ŠÚ SR z roku 2015, kde sme disponovali databázou vyše 1,3 

milióna záznamov o organizáciách z celého Slovenska. Z tohto registra sme získali 

informácie o druhu vlastníctva, počtu zamestnancov, sídlo organizácie na úroveň obce, 

a iné. Potom sme kód  obcí  spárovali s ďalšou databázou, ktorá mala záznamy 

o všetkých 2927 obciach v SR ako sú kraj,  okres, názov obce a počet obyvateľov 

z roku 2014.     

Databáza obsahovala za rok 2013 celkovo 47 798  unikátnych  anonymizovaných 

záznamov, ktoré predstavovali jednotlivých absolventov ukončeného rôzneho stupňa 

vysokoškolského štúdia.  Z toho  mužov bolo 17 058 a žien 30 740.  

Databáza obsahovala za rok 2014 celkovo 35 197  unikátnych  anonymizovaných 

záznamov, ktoré predstavovali jednotlivých absolventov ukončeného rôzneho stupňa 

vysokoškolského štúdia.  Z toho  mužov bolo 12 289 a žien 22 908. 

Dáta Sociálnej poisťovne pri každom zázname obsahovali pri každej registrácií typ 

poistenca, ktorý definoval typ poistenia a typ pracovného vzťahu so zamestnávateľom.  

V rámci absolventov do výsledku vstupovali len registrácie s typom poistenia 

zamestnanec, ktoré tvoria skupinu anonymizovaných absolventov so stabilným príjmom. 

Iné typy poistenia sú napríklad zamestnanec s nepravidelným príjmom; zamestnanec, 

ktorý bol dlhodobo nezamestnaný; dohodár – dohoda o vykonaní  práce; dohodár  

s nepravidelným príjmom – dohoda o vykonaní  práce; dobrovoľne poistená osoba na 

DP; osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov a podobne. Celkovo 24 rôznych typov 

poistenia.  

Vymeriavacím základom zamestnanca pre fondy sociálneho poistenia je jeho príjem 

dosiahnutý za obdobie, za ktoré sa platí poistné. Pre každý rok sledovaného obdobia 

2013 a 2014 sme sa museli oboznámiť s podmienkami určenia vymeriavacieho základu 

a dáta pripraviť tak, aby nedošlo k skresleniu výsledku.  Databáza obsahovala 4 

základné vymeriavacie základy  a to vymeriavací základ na úrazové poistenie, 

vymeriavací základ na starobné poistenie, vymeriavací základ na nemocenské poistenie 

a vymeriavací základ na poistenie v nezamestnanosti. Za rozhodujúci vymeriavací 

základ sme zvolili maximálnu hodnotu z vymeriavacích základov v danom mesiaci 

(napríklad úrazové poistenie nemá určenú maximálnu hranicu). Do výpočtu sme brali 

len vymeriavacie základy, ktoré boli v priemere za mesiac vyššie, prípadne rovné  



 
 

minimálnej mzde v danom roku, pre rok 2013 to bola hodnota  337,7 EUR a v roku 2014 

bola minimálna mzda 352 EUR. 

Vybrali sme len takých absolventov, u ktorých bola zaznamenaná registrácia v Sociálnej 

poisťovni pre rok ukončenia štúdia 2013 v čase od  júna 2013 do júna 2014 vrátane, pre 

rok ukončenia štúdia 2014 od júna 2014 do augusta 2014 vrátane (pre rok 2014 sme 

mali databázu len do konca augusta). Podmienku jedného roka sme si dali z dôvodu 

ročného intervalu sledovania rodových nerovností v mzdách. Sledovali sme pre každého 

vybraného absolventa prvú registráciu uskutočnenú po ukončení školy v zvolenom 

sledovanom období.  Dátum ukončenia školy sme zvolili pre roky 2013 a 2014 

v rovnakom čase 30. jún  z toho dôvodu, že väčšina vysokých škôl uskutočňuje štátne 

záverečné skúšky v máji a júni.   

Na základe zvolených kritérií sme nakoniec vybrali pre rok ukončenia štúdia 2013  10 

877 absolventov z toho 4 193 mužov a 6 684 žien, pre rok  ukončenia štúdia 2014  4 

018 absolventov z toho 1 647 mužov a 2 371 žien.  

Ako vidieť z celkového počtu 47 798 absolventov registrovaných v sociálnej poisťovni 

s ukončeným štúdiom v roku 2013 len 10 877 spĺňalo kritérium s typom poistenia 

zamestnanec a našli si prácu do jedného roka po skončení školy. Celkovo bolo 24 305 

absolventov z roku 2013, ktorí mali záznam v sociálnej poisťovni s typom poistenia 

zamestnanec, ale buď si nenašli prácu do jedného roka alebo ich vymeriavacie základy 

boli nižšie ako minimálna mzda pre daný rok.  Môžeme konštatovať, že len 22,75 %  

absolventov  z  roku 2013 si našlo prácu so stabilným pracovným príjmom do jedného 

roka od skončenia školy, prekračujúcu minimálnu mzdu v danom roku. 

Podobne pre rok 2014, celkový počet absolventov v databáze je 35 235 a len        4 018 

spĺňalo nami vyššie  požadované kritériá. Celkovo bolo 14 832 absolventov z roku 2014, 

ktorí mali záznam v sociálnej poisťovni s typom poistenia zamestnanec, ale buď si 

nenašli prácu do troch mesiacov od skončenia školy alebo ich vymeriavacie základy boli 

nižšie ako minimálna mzda pre daný rok.  Môžeme konštatovať, že len 11,4 % 

absolventov z roku 2014 si našlo prácu so stabilným pracovným príjmom do troch 

mesiacov  od skončenia školy, prevyšujúcu minimálnu mzdu v danom roku. 

Deskriptívna štatistika pre údaje z roku 2013 

Základné štatistiky pre platy absolventov z roku 2013 sú uvedene v tabuľke č. 1. 

Priemerná výška mzdy u mužov bola vyššia ako u žien. Vyššia štandardná odchýlka 



 
 

u mužov signalizuje viac rozptýlené hodnoty s rastúcou mzdou. Nižšia štandardná 

odchýlka u žien signalizuje vyššiu kompaktnosť ženskej populácie v absolventských 

mzdách čo znamená, že platové rozdiely v samotnej vzorke žien budú menej variovať 

v porovnaní s mužmi. Vysoké kladné hodnoty štatistiky šikmosti pre každé pohlavie ako 

i pre obe indikuje, že rozdelenia sú zošikmené doprava a pravý koniec rozdelenia je 

dlhší v porovnaní s ľavým koncom. Výber absolventov na ľavom konci bol obmedzený 

minimálnou mzdou.  Vyššie kladné hodnoty šikmosti poukazujú aj na asymetrické 

distribúcie, ktoré sa viac rozširujú s rastúcim platom. Vysoké kladné hodnoty špicatosti 

poukazujú na špicatejšie distribúcie v porovnaní s normálnym rozdelením. To má za 

následok, že väčší počet absolventov sa nachádza okolo priemeru a mediánu a počty 

absolventov s vyššími príjmami prudšie klesajú a vytvárajú dlhý a tlstejší pravý chvost 

distribúcie. Priemerná mzdová nevýhoda alebo nerovnosť žien oproti mužom bola 12,16 

%  a mediánová bola 11,43 %.   

Tabuľka č.1: Základné štatistiky pre absolventov z roku 2013. Mzdy sú uvedené v EUR. 

Pohlavie Priemer Median Štandardná 
Odchýlka 

Šikmosť Špicatosť 

Obe 686.9 609.5 325.28 4.04 45.21 

Muž 742.4 668.2 375.7 3.93 38.59566 

Žena 652.1 591.8 283.7499 3.9 49.78139 

Rodová 
nerovnosť (%) 

12.16 11.43    

 

Rozdelenie alebo histogram príjmov pre obe pohlavia je znázornený na obrázku č.1. 

Z grafickej vizualizácie rozdelenia môžeme usúdiť, že príjmy absolventov nie sú 

normálne rozdelené. Zároveň pravý koniec rozdelenia je dlhší s hrubším začiatkom, čo 

indikuje veľmi nerovnomerné rozdelenie vo vyšších príjmových skupinách. Rozdelenie 

pre mužov je znázornené na obrázku č.2 a pre ženy na obrázku č.3.  

Obrázok č.1: Distribúcia absolventských miezd z roku 2013 pre obe pohlavia.  Na 

ľavom grafe je histogram, kde sú zahrnuté mzdy oboch pohlaví súčasne. Pravý graf 

porovnáva histogramy  jednotlivých pohlaví.   



 
 

 

 

Obrázok č.2: Distribúcia absolventských miezd z roku 2013 pre mužov.   
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Obrázok č.3: Distribúcia absolventských miezd z roku 2013 pre ženy.  

 

V tabuľke č.2 sú vyjadrené počty absolventov spadajúcich do konkrétneho mzdového 

intervalu. Granularitu intervalu sme zvolili na úrovni 200 EUR.           Intervaly s nulovým 

počtom pre všetky 3 skupiny absolventov nie sú uvedené v tabuľke. Z tabuľky vidieť, že 

v sledovanom období malo príjem len do 600 EUR 52%  žien,  na rozdiel od mužov, 

ktorých bolo v danej príjmovej škále len 41%.  Relatívny počet žien k celkovému počtu  

je signifikantne vyšší v nižších príjmových intervaloch v porovnaní s mužmi.  Najviac 

absolventov sa nachádzalo v mzdovom intervale od 400 EUR do 600 EUR, čo je skôr 

bližšie k minimálnej mzde ako k priemernej mzde v hospodárstve za rok 2013, ktorá 

bola na úrovni  824 EUR.  Celkovo percentuálny počet mužských absolventov so mzdou 

nižšou ako priemernou bol 67,97 % a ženských až 78,54 %, interpolované z empirických 

distribúcií jednotlivých pohlaví. Iba zhruba tretina mužov si dokázala nájsť prácu s 

rovnakou alebo vyššou mzdou ako priemerná  a u žien to bola dokonca len štvrtina. S  

rastúcimi príjmami od 1000 EUR do 2000 EUR percentuálny podiel žien v týchto 

mzdových kategóriách je v porovnaní s mužmi podstatne nižší . Môžeme povedať, že 

príjmy  nad 1400 EUR sú u absolventov ojedinelé  a dosahuje ich  okolo 3,7% mužov a  

1,3% žien. Signifikantné rozdiely v kumulatívnych počtoch absolventov u jednotlivých 

rodov v jednotlivých príjmových kategóriách poukazujú na pretrvávajúce nerovnosti v 

mzdách. Všeobecne vieme, že počet vysokoškolsky edukovaných žien je vyšší, ale 

pracovný trh platovo zvýhodňuje mužov pred ženami  aj u absolventov. 
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Tabuľka č.2: Vyjadruje početnosti absolventov z roku 2013 v konkrétnych platových 

intervaloch. Mzdy sú uvedené v EUR. 

Mzda Počet   Počet k celkovému 
počtu v % 

Kumulativny počet v % 

Ľavý 
Int. 

Pravý 
Int. 

Obe Muži Ženy Obe Muži Ženy Obe Muži Ženy 

200 400 1411 471 940 12.97% 11.23% 14.06% 12.97% 11.23% 14.06% 

400 600 3819 1250 2569 35.11% 29.81% 38.44% 48.08% 41.04% 52.50% 

600 800 2681 1043 1638 24.65% 24.87% 24.51% 72.73% 65.92% 77.00% 

800 1000 1662 726 936 15.28% 17.31% 14.00% 88.01% 83.23% 91.01% 

1000 1200 813 413 400 7.47% 9.85% 5.98% 95.49% 93.08% 96.99% 

1200 1400 245 133 112 2.25% 3.17% 1.68% 97.74% 96.26% 98.67% 

1400 1600 98 60 38 0.90% 1.43% 0.57% 98.64% 97.69% 99.24% 

1600 1800 59 40 19 0.54% 0.95% 0.28% 99.18% 98.64% 99.52% 

1800 2000 22 15 7 0.20% 0.36% 0.10% 99.38% 99.00% 99.63% 

2000 2200 18 10 8 0.17% 0.24% 0.12% 99.55% 99.24% 99.75% 

2200 2400 10 7 3 0.09% 0.17% 0.04% 99.64% 99.40% 99.79% 

2400 2600 11 6 5 0.10% 0.14% 0.07% 99.74% 99.55% 99.87% 

2600 2800 5 3 2 0.05% 0.07% 0.03% 99.79% 99.62% 99.90% 

2800 3000 5 4 1 0.05% 0.10% 0.01% 99.83% 99.71% 99.91% 

3000 3200 2 2 0 0.02% 0.05% 0.00% 99.85% 99.76% 99.91% 

3200 3400 3 2 1 0.03% 0.05% 0.01% 99.88% 99.81% 99.93% 

3400 3600 1 0 1 0.01% 0.00% 0.01% 99.89% 99.81% 99.94% 

3800 4000 3 2 1 0.03% 0.05% 0.01% 99.92% 99.86% 99.96% 

4000 4200 3 2 1 0.03% 0.05% 0.01% 99.94% 99.90% 99.97% 

4800 5000 2 1 1 0.02% 0.02% 0.01% 99.96% 99.93% 99.99% 

5000 5200 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 99.96% 99.93% 99.99% 

5200 5400 2 2 0 0.02% 0.05% 0.00% 99.98% 99.98% 99.99% 

6400 6600 2 1 1 0.02% 0.02% 0.01% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Tabuľka č. 3 vyjadruje mzdové percentily pre absolventov z roku 2013, z ktorej vidieť, že 

až polovica mužov zarábala menej ako 668 EUR (o  19 %  nižšia ako priemerná mzda 

za rok 2013) a polovica žien menej ako 591 EUR (o  28 %  nižšia ako priemerná mzda 

za rok 2013). Taktiež je vidieť, že s rastúcim percentilom sa mzda žien znížila na úroveň 

75 %.  Ženy absolventky majú signifikantne nižší príjem ako muži. Mzdová nerovnosť 

medzi ženami a mužmi  je významná u vyššie zarábajúcej skupiny a to od 75% 

percentilu vyššie, kde sa nerovnosť postupne prehlbuje cez jednotlivé percentily od 13% 

až do 25%. V extrémne vysokých zárobkových kategóriách už takmer nerovnosti 

neexistujú a skôr sa vyskytujú iné efekty, ktoré bránia ženám k postupu na signifikantné 

pracovné pozície s extrémnymi zárobkami, viď vyššie vysvetlenie možných efektov. 



 
 

 Tabuľka č.3: Vyjadruje mzdové percentily absolventov z roku 2013. Mzdy sú uvedené 

v EUR. 

 Mzda v EUR  

Percentily Obe Muži Ženy Pomer mzdy 
ženy/muži 

0% 337.5 337.5 337.68 100.05% 

10% 385.3 398.404 380 95.38% 

25% 472.8 500 460 92.00% 

50% 609.52 668.18 591.81 88.57% 

75% 835.5 900.01 786.3825 87.37% 

90% 1030 1106.54 1000 90.37% 

95% 1198.89 1303.318 1100 84.40% 

99% 1724.658 2000.344 1496.348 74.80% 

100% 6524.15 6524.15 6480.86 99.34% 

 

Deskriptívna štatistika pre údaje z roku 2014 

Základné štatistiky pre platy absolventov z roku 2014 sú uvedene v tabuľke č. 4.  

Priemerný plat u mužov absolventov vysokej školy roku 2014 bol o 11,2% vyšší ako u 

žien. Mediánová mzda u mužov bola vyššia o 13,3 % v porovnaní so ženami. Distribúcia 

mužských absolventských platov nie je tak extrémne zošikmená doprava ako u ženskej 

časti. Mužskí absolventi mali oveľa menej špicatejšie rozdelenie miezd ako ženy. Mzdy 

žien boli viac kompaktnejšie rozdelené okolo priemeru a prudšie klesal počet žien s 

vyššími príjmami v porovnaní s mužmi, čo nasvedčujú vysoké hodnoty šikmosti a 

špicatosti, ktoré indikujú dlhší a tlstejší pravý koniec distribúcie miezd v porovnaní s 

mužmi. 

Tabuľka č.4: Základné štatistiky pre absolventov z roku 2014. Mzdy sú uvedené v EUR. 

Pohlavie Priemer Median Štandardná 
Odchýlka 

Šikmosť Špicatosť 

Obe 715.4 651.7 294.04 3.05 38.68 

Muž 765.6 714.3 319.82 1.88 12.58 

Žena 680.6 619 269.33 4.39 76.13 

Rodová 
nerovnosť v % 

11.10 % 13.34 %    

Rozdelenie distribúcie miezd pre obe pohlavia sú znázornené na obrázku č.4. 

Histogramy pre jednotlivé pohlavia sú nakreslené na obrázkoch č.5 a 6. Z rozdelenia  

ženskej časti miezd vidieť, že nerovnomernejšie klesala s rastúcimi príjmami 

a početnosti boli vyššie u nižších príjmov.  



 
 

  

Obrázok č.4: Distribúcia absolventských miezd z roku 2013 pre obe pohlavia. Na ľavom 

grafe je histogram, kde sú zahrnuté mzdy oboch pohlaví súčasne. Pravý graf porovnáva 

histogramy jednotlivých pohlaví.   

 

Obrázok č.5: Distribúcia absolventských miezd z roku 2013 pre mužov.   

 

 

Obrázok č.6: Distribúcia absolventských miezd z roku 2013 pre ženy.   
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Z tabuľky č.5 je evidentné, že až zhruba 73%  absolventov-žien dosahovalo nižšiu mzdu 

ako  800 EUR.  Pričom priemerná mzda v národnom hospodárstve v roku 2014 bola 854 

EUR. Vypočítali sme z empirickej distribúcie, že 67,09% mužov  a  77,22 % žien 

dosahovalo mzdu nižšiu ako bola priemerná mzda v hospodárstve. Keď porovnáme tieto 

čísla s rokom 2013 uvidíme, že sa skoro vôbec percentuálne počty nezmenili a 

prehlbujúca sa medzera mzdových rodových nerovností sa zachováva aj v roku 2013. 

Kumulatívne počty potvrdzujú prehlbovanie mzdových rodových  nerovností s rastúcimi 

mzdami. Celkovo    7,59 % mužov zarábalo vyše 1200 EUR v porovaní s 2,57 % žien, 

čo je skoro       3-násobný rozdiel.  

Tabuľka č.6 vyjadruje aké platy sa dosahovali v jednotlivých percentiloch pre všetky 

pozorované distribúcie v roku 2014. S rastúcim percentilom rýchlejšie rastú mzdy 

u mužov v porovnaní so ženami. Až 25% mužov má vyšší plat, od 13% až do 19%, v 

porovaní s opačným pohlavím. Posledný údaj je skreslený keďže je do výsledku 

zahrnuté aj jedno extrémne pozorovanie u žien, uvádzame kompletné rozdelenia aj s 

extrémami, aby sme podali kompletný obraz o distribúcii platov u oboch pohlaví.    

 

Tabuľka č.5: Vyjadruje početnosti absolventov z roku 2014 v konkrétnych platových 

intervaloch. Mzdy sú uvedené v EUR. 
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Mzda Počet 
absolventov 

 Počet  k celkovému 
počtu v % 

Kumulativny počet v % 

Ľavý 
Int. 

Pravý 
Int. 

Obe Muži Ženy Obe Muži Ženy Obe Muži Ženy 

200 400 360 131 229 8.96% 7.95% 9.66% 8.96% 7.95% 9.66% 

400 600 1334 462 872 33.20% 28.05% 36.78% 42.16% 36.00% 46.44% 

600 800 1030 406 624 25.63% 24.65% 26.32% 67.79% 60.66% 72.75% 

800 1000 697 331 366 17.35% 20.10% 15.44% 85.14% 80.75% 88.19% 

1000 1200 411 192 219 10.23% 11.66% 9.24% 95.37% 92.41% 97.43% 

1200 1400 111 73 38 2.76% 4.43% 1.60% 98.13% 96.84% 99.03% 

1400 1600 41 27 14 1.02% 1.64% 0.59% 99.15% 98.48% 99.62% 

1600 1800 17 12 5 0.42% 0.73% 0.21% 99.58% 99.21% 99.83% 

1800 2000 6 6 0 0.15% 0.36% 0.00% 99.73% 99.57% 99.83% 

2000 2200 3 1 2 0.07% 0.06% 0.08% 99.80% 99.64% 99.92% 

2200 2400 2 1 1 0.05% 0.06% 0.04% 99.85% 99.70% 99.96% 

2400 2600 1 1 0 0.02% 0.06% 0.00% 99.88% 99.76% 99.96% 

2800 3000 3 3 0 0.07% 0.18% 0.00% 99.95% 99.94% 99.96% 

3800 4000 1 1 0 0.02% 0.06% 0.00% 99.98% 100.00% 99.96% 

6000 6200 1 0 1 0.02% 0.00% 0.04% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Tabuľka č.6: Vyjadruje mzdové percentily absolventov z roku 2014. Mzdy sú uvedené 

v EUR. 

 Mzda v EUR  

Percentily Obe Muži Ženy Pomer mzdy 
ženy/muži 

0% 352.01 352.17 352.01 99.95% 

10% 407.815 418.18 404.02 96.61% 

25% 500 520 495.585 95.30% 

50% 651.74 714.29 619.05 86.67% 

75% 886.2375 951.04 829.285 87.20% 

90% 1052.678 1149.802 1006.25 87.52% 

95% 1200 1300.007 1102.77 84.83% 

99% 1578.3 1700 1389.577 81.74% 

100% 6167 3885.77 6167 158.71% 

 

Výber prediktorov pre regresný model  

Závislá premenná v modelovaní rodových nerovností v mzdách je prirodzený logaritmus 

mzdy.  Za absolventskú mzdu sme považovali dosiahnutý maximálny vymeriavací 

základ pre mesiac prvej registrácie po ukončení školy.  Ako kontrolné premenné alebo 

prediktory pre mužov a ženy sme vybrali nasledujúce veličiny: 



 
 

1. Vek absolventa v čase ukončenia školy (v tabuľkách používame Vek). Táto 

premenná bola zvolená pre sledovanie vplyvu veku na mzdu po získaní diplomu, 

či s rastúcim vekom sa nožnice rodovej nerovnosti zatvárajú alebo práve naopak 

otvárajú.  Na premennú Vek absolventa sa môžeme pozerať aj z pohľadu 

možných rokov praxe a teda, či vyšší vek absolventov znamená aj vyššiu mzdu. 

Otázka je, či zametsnávatelia prihliadajú súčasne aj na vek a čerstvo dosiahnuté 

vzdelanie alebo na druhej strane, či ich zaujímajú len dosiahnuté roky praxe 

a nové dosiahnuté vzdelanie u vyšších vekových kategórií nemá vplyv na zmenu 

v mzde.   

2. Pomer medzi počtom dní od ukončenia školy a prvej registrácie po ukončení 

školy k  360 dňom (1 rok sledovaného obdobia) (v tabuľkách používame Reg).  

Táto premenná má kvantifikovať vzťah ako sú absolventi flexibilní na trhu práce, 

teda ako rýchlo sú schopní  nájsť si prvé zamestnanie po skončení školy. 

Zaujíma nás, či menej flexibilní absolventi po frustrácii z nenájdenia práce 

v prvých mesiacoch sú ochotní akceptovať aj ponuky s nižšími ponúkanými 

príjmami.   

3. Typ vlastníctva je premenná  zadefinovaná prostredníctvom 3 umelých 

premenných : Verejné (V), súkromné (S) a iné (I) (družstevné, politických strán a 

rôznych typov neštátnych organizácií,  nezistené vlastníctvo  a podobne). Pri 

každom absolventovi vieme z registrácie zistiť organizáciu, ktorá platí poistné. 

ŠÚ SR vedie štatistický register organizácií, kde je pri každej organizácií 

uvedený  typ vlastníctva. ŠÚ SR definuje  niekoľko typov vlastníctva, ktoré sme 

si upravili do troch hore uvedených tried.  Motivácia sledovania premennej typ 

vlastnítctva tkvie v tom, že sledujeme rozdiely v platoch hlavne medzi verejným a 

súkromným sektorom. Z pohľadu rodových nerovností v mzdách nás zaujíma, či  

nerovnosti prevládajú viac v súkromnom ako verejenom sektore ako aj medzi 

sektormi.  

4. Regióny je premenná, ktorá je definovaná prostredníctvom 4 umelých 

premenných : Bratislavský kraj (BA), Západné Slovensko (ZS), Stredné 

Slovensko (SS) a Východné Slovensko (VS).  Predmetný prediktor má 

modelovať regionálne závislosti v platoch absolventov, a zaujímame sa, či 

rodové rozdiely v mzdách sú významné medzi jednotlivými regiónmi Slovenska.  

 

 

 

 



 
 

Vzťah medzi pohlavím  a absolventskými mzdami 

 

Nasledujúci obrázok č.7  vyjadruje ako sú mzdy rozptýlené pre každé pohlavie. Z grafov 

jednoznačne vidieť, že mužská časť absolventov od určitého príjmu dosahuje vyššie 

relatívne početnosti v porovaní so ženami, čo indikuje           prehlbujúcu sa nerovnosť 

v pracovných segmentoch a povolaniach s vyššími príjmami. Už sme v úvodných 

častiach tejto štúdie spomenuli segregáciu a problém žien všeobecne si nájsť prácu 

s vyššími príjmami. Potrvrdzujú sa nám tieto tvrdenia aj na grafických vizualizáciách 

príjmov. V modelovej časti toto overíme  aj na modeloch mzdovej rodovej nerovnosti. 

 

Obrázok č.7: Diagram rozpytlu absolventských miezd podľa pohlaví z rokov 2013 a 

2014. Na ľavom grafe je znázornený rok 2013 a pravý graf je pre rok 2014. 

 

 Vzťah pohlavia a absolventských miezd v porovnaní s vekovou štruktúrou 

absolventov 

 

V mnohých štúdiách autori zaoberajúci sa problematikou rodovej nerovnosti zahŕňajú do 

svojich analýz aj vek subjektov. Medzi absolventami sa nenachádzajú len mladí ľudia vo 

veku okolo 21 až 25 rokov, ale i vyššie vekové kategórie. Motivácia mladých skôr tkvie 

v tom, že chcú získať určité prvotné zručnosti, s ktorými sa budú prvotne uchádzať na 

pracovnom trhu. U vyšších vekových kategórií predpokladáme, že už majú určité 

skúsenosti a ich motivácia podľa nás je skôr v tom, že chcú získať nové modernejšie 

zručnosti, aby si udržali určitú kompetitívnosť s mladšou generáciou na pracovnom trhu.  

Sem môžu patriť oba prípady, že absolvent z vyššej vekovej kategórie nemá ukončené 

vysokoškolské vzdelania a bol donútený pracovným trhom si zvyšovať kvalifikáciu 

(napríklad zmena legislatívy a podobne) alebo bol sebamotivovaný absolvovať 

vysokoškolské vzdelanie končiace diplomom. Druhý prípad, že už má dosiahnuté 

vysokoškolské vzdelanie, ale potrebuje zručnosť z iného odboru, aby si buď udržal 
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súčasnú pozíciu  alebo zamenil za lepšiu.  S vyššími vekovými kategóriami tu 

pozorujeme aj latentný vzťah medzi rodovými mzdovými rozdielmi a potenciálnou dĺžkou 

pracovných skúseností.   

 

Obrázok č. 8 znázorňuje porovnanie rozptylu platov v jednotlivých vekových kategóriách 

pre absolventské roky  2013 a 2014 pre obe pohlavia súčasne.  Pri nižších vekových 

kategóriách, do 30 rokov, vidíme u oboch absolventských rokoch, že mzdy u väčšiny 

nepresiahnu 2000 EUR. Potom u absolventov s vekom 21 a 22 rokov, čo 

prepodkladáme, že sú väčšinou absolventi bakalárskych odborov,  dosahuje väčšina 

nižšie príjmy ako u vekovo starších absolventov v rozmedzí od 23 až 28 rokov, u ktorých 

predpokladáme, že zahŕňajú väčšinou absolventov druhého stupňa vysokoškolského 

štúdia. Pri vyšších vekových kategóriách nad 30 rokov nevidíme evidentný nárast 

v mzde oproti nižším vekovým kategóriám, a domnievame sa, že vyššie vekové 

kategórie absolventov skôr využívajú novú zručnosť na udržanie si súťaživosti na trhu 

práce ako na zvyšovanie mzdy. Ako z grafu vidieť, pri vyšších vekových kategóriách nad 

30 rokov sú prítomné v značnej miere aj nižšie mzdy  až pod úrovňou priemernej mzdy. 

V modelovej časti overíme, či vek hrá dôležitú úlohu pri mzdových rodových rozdieloch. 

Obrázok č.8: Diagram rozptylu absolventských miezd podľa veku obe pohlavia súčasne 

z rokov 2013 a 2014. Na ľavom grafe je znázornený rok 2013 a pravý graf je pre rok 

2014. 

 

 

Z grafov na obrázkoch č. 9 a 10 vidíme, že ženy majú vrúcnejší vzťah k edukácii 

v porovnaní s mužmi aj vo vyšších vekových kategóriach. Z grafov vidieť, že značná 

časť mužov dosahuje vyššie príjmy vo veku 22 až  29 rokov v porovnaní s rovnakými 

ročníkmi žien. Vo vyššom veku v grafe už nevidíme evidentné rozdiely. 

Obrázok č.9: Diagram rozptylu absolventských miezd podľa veku u mužov  z rokov 

2013 a 2014. Na ľavom grafe je znázornený rok 2013 a pravý graf je pre rok 2014. 
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Obrázok č.10: Diagram rozptylu absolventských miezd podľa veku u žien  z rokov 2013 

a 2014. Na ľavom grafe je znázornený rok 2013 a pravý graf je pre rok 2014. 

 

 

 

Vzťah pohlavia a absolventských miezd v porovnaní s typom vlastníctva 

organizácií 

 

Typ vlastníctva organizácie je prediktorom, zahrnutým do modelov mzdovej rodovej 

nerovnosti cez tri umelé premenné, ktoré každú organizáciu zaraďujú do jednej z troch 

kategórií, a to verejné, súkromné a iný typ organizácie. Ako sme už uviedli vyššie 

niektoré zahraničné štúdie zahŕňajú určité charakteristiky organizácii, ktoré by mohli mať 

vplyv na mzdové rodové rozdiely. Medzi takéto charakteristiky patrí aj charakter 

vlastníctva organizácie, čo sme zahrnuli do našej štúdie aj my. Medzi ďalšími 

najčastejšími sledovanými charakteristikami v literatúre sa vyskytujú  napríklad  počet 

zamestnancov a obrat danej organizácie.  Cez charakteristiku typ vlastníctva chceme 

hlavne zistiť, ako na rodové mzdové rozdiely vplýva súkromný a verejný typ vlastníctva 

organizácie. Všeobecne platí vedomosť, že súkromný sektor je súťaživejší v porovnaní 

s verejným sektorom, čo je motor k tomu, aby odmena za prácu v súkromnom sektore 

prevyšovala obvyklé mzdy vo verejnom sektore. Organizácie v súkromnom sektore 

hľadajú  najvhodnejších kandidátov pre svoje pracovné pozície a preto sa snažia získať 
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kvalitných absolventov aj vyššími mzdovými ponukami. V súčasnosti napríklad 

organizácie pôsobiace v súkromnom IT sektore sa snažia získať nových pracovníkov 

buď  vyššími mzdami a rôznymi výhodami (príjemné pracovné prostredie, extra 

dovolenka, extra aktivity, preplácanie školení, šport a podobne) pre  uchádzačov, 

v porovnaní s inými  sektormi. Napríklad verejný sektor nemá takú kompetitívnu silu na 

zamestnanie absolventov v  IT odbore , ale aj v iných odboroch. IT odbor je špecifický aj 

z pohľadu nedostatku ponuky týchto absolventov, čo tlačí hore  aj ich mzdy. Na druhej 

strane zas povolania ako učitelia a lekári si nájdu skôr prácu vo svojom odbore vo 

verejnom sektore ako v súkromnom. Aj v týchto odboroch sa predpokladá deficit ponuky 

pracovnej sily v SR v dalších rokoch. Verejný sektor bohužial nemá k dispozícii toľko 

kompetitívnych nástrojov, aby získaval týchto pracovníkov aj z iných krajín v porovnaní 

so súkromným sektorom. Ďalším problémom môže byť jazyková bariéra pri niektorých 

povolaniach, ktorú napríklad IT sektor nepociťuje v takej miere ako napríklad sektor 

vzdelania, zdravotnítva alebo sociálnych služieb, kde komunikácia v rodnej reči je skôr 

nutnosť.  Pracovný trh absolventov závisí aj od dopytu po konkrétnych odboroch 

a flexibilnosti a zručnosti absolventov z menej chcených odborov v danom čase sa 

uchádzať o pozície z iných odborov. Vzťah medzi súkromným a verejným sektorom je 

komplikovaný a zavisí od mnohých faktorov. 

 

Z pohľadu predmetnej štúdie nás bude zaujímať vplyv sektora na výšku miezd pre 

jednotlivé pohlavia a jeho príspevok k rodovej mzdovej nerovnosti. Ako sme už uviedli 

vyššie, niektoré zahraničné štúdie poukázali na vyššie rodové rozdiely v mzdách 

v súkromnom sektore v porovnaní s verejným sektorom. Vo verejnom sektore sú vo 

väčšine organizácií  nastavené platové tabuľky alebo smernice, ktoré sa riadia väčšinou 

jednoduchými pravidlami. Takéto pravidlá sú typ pracovnej pozície, počet rokov praxe 

a dosiahnuté vzdelanie. Teda ak sa uchádza o rovnakú pozíciu muž alebo žena tak 

každý z nich by mal dostať rovnakú mzdu vo verejnom sektore. Tento proces nedáva 

možnosť na diskrimináciu v základnych mzdách vo verejnom sektore, ale samotné  

zvýhodňovanie zamestnancov sa poväčšine uskutočňuje cez osobné ohodnotenia 

zamestnancov, kde riadiaci pracovník môže mať tendenciu k preferencii voči určitej 

skupine zamestancov. Na rozdiel od verejného sektora, v súkromnom sektore prebieha 

vyjednávanie o mzde, ktoré je založené na dohode medzi organizáciou a uchádzačom 

o miesto bez predpísaných tabuliek alebo smerníc. Súkromný sektor má na danú 

pozíciu väčšinou nastavený rozpočet a snaží sa s absolventom negociovať mzdu 

nepresehajúcu tento rozpočet.    

 



 
 

Z obrázku č.11 vidieť, že v roku 2013 v súkromnom sektore dokázalo zarobiť cez 2000 

EUR signifikantne viac absolventov v porovnaní s verejným sektorom. Pre rok 2014 

môžeme tvrdiť to isté s tým rozdielom, že  mzdová hranica sa posunula nižšie, na 

hodnotu 1500 EUR.  Absolventi zamestnaní v treťom type vlastníctva zarábali 

signifikantne nižšie v porovnaní s verejným a súkromným sektorom. Z obrázkov č.12 

a 13 pre jednotlivé pohlavia zvlášť môžeme dedukovať podobné závery ako sme uviedli 

pre predchádzajúci graf.  

Obrázok č.11: Diagram rozptylu absolventských miezd súčasne pre obe pohlavia podľa 

typu vlastníctva firmy, v ktorej absolvent pracuje z rokov 2013 a 2014. Na ľavom grafe je 

znázornený rok 2013 a pravý graf je pre rok 2014. 

 

 

 
 
 

Obrázok č.12: Diagram rozptylu absolventských miezd mužov podľa typu vlastníctva 

firmy, v ktorej absolvent pracuje z rokov 2013 a 2014. Na ľavom grafe je znázornený rok 

2013 a pravý graf je pre rok 2014. 
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Obrázok č.13: Diagram rozptylu absolventských miezd žien podľa typu vlastníctva firmy 

v ktorej absolventka pracuje a  z rokov 2013 a 2014. Na ľavom grafe je znázornený rok 

2013 a pravý graf je pre rok 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
Vzťah pohlavia a absolventských miezd v porovnaní s regiónmi 

 
Niektoré zahraničné štúdie do svojich regresných modelov zahrnuli aj vplyv regiónov  na 

mzdové rodové disparity. Všeobecne platí, že výška mzdy zavisí od ponuky a dopytu po 

práci  v danom  regióne. Regiónalne mzdové disparity sú dané charakterom daného 

regiónu, napríklad aký typ sektorov hospodárstva prevláda a aký typ pracovnej sily je v 

ponuke z hľadiska vzdelania a podobne.  

 

Obrázok č.14: Diagram rozptylu absolventských miezd súčasne pre obe pohlavia podľa 

regiónov z rokov 2013 a 2014. Na ľavom grafe je znázornený rok 2013 a pravý graf je 

pre rok 2014. 
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Obrázok č.15: Diagram rozptylu absolventských miezd mužov podľa regiónov z rokov 

2013 a 2014. Na ľavom grafe je znázornený rok 2013 a pravý graf je pre rok 2014. 

 
 

Obrázok č.16: Diagram rozptylu absolventských miezd žien podľa regiónov  z rokov 

2013 a 2014. Na ľavom grafe je znázornený rok 2013 a pravý graf je pre rok 2014. 

 
 
 
IV. Diskusia a výsledky 

 

Na odhad mzdovej medzery absolventských miezd pre roky 2013 a 2014 použijeme 
nasledujúci regresný model pre mužov a ženy : 

 

𝒘𝒊𝒋 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗𝑉𝑒𝑘𝑙𝑛𝑖𝑗 + 𝛽2𝑗𝑅𝑒𝑔𝑖𝑗 + 𝛽3𝑗𝐵𝐴𝑖𝑗 + 

        + 𝛽3𝑗𝑍𝑆𝑖𝑗 + 𝛽4𝑗𝑆𝑆𝑖𝑗 + 𝛽5𝑗𝑆𝑖𝑗+𝛽6𝑗𝑉𝑖𝑗                                                               (17)                                                                          

kde wij je prirodzený logaritmus mzdy absolventa i a pohlavia j, kde j=0 sú muži, a j=1 

patrí ženám. Premenná Veklnij je prirodzený logaritmus veku absolventa v čase 

dosiahnutia vzdelania. Premenná Regij je pomer prvej registrácie teda  počet dní od 

skončenia školy po prvú registráciu k 360 dňom (sledovali sme všetky registrácie od 

júna roka skončenia školy až do budúceho júna nasledujúceho roka). Keď absolvent 

vykonal prvú registráciu už v júni v oboch sledovaných rokoch, potom Regij=0, z toho 

dôvodu, že sme si zvolili dátum konca štúdia k 30.6 príslušného roku a registráciu sme 

vždy počítali od prvého dňa v danom mesiaci. Umelá premenná BAij sa rovnala jednej 

ak absolvent i s rodom j pracuje pre organizáciu, ktorá patrí do Bratislavského kraja ináč 

hodnota premennej bola 0.  V tom prípade ďalšia regionálna umelá premenná ZSij = 1, 

ak sa absolvent zamestnal v organizácii zo Západoslovenského regiónu, inak mala 
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hodnotu 0, a podobne pre  SSij = 1, ak absolvent získal prvú registráciu v organizácii zo 

Stredoslovenského regiónu. Okrem toho  sme v pôvodnom modely uvažovali s umelou 

premennou VSij, ktorá bola určená pre absolventov, ktorí sa zamestnali vo 

Východoslovenskom regióne. Bola však lineárne závislá od predchádzajúcich troch 

preto sme ju museli vylúčiť z regresného modelu. Premenná Sij bola rovná jednej ak sa 

absolvent  zamestnal v organizácii zo súkromného sektora, inak mala hodnotu 0, a Vij 

nadobúdala hodnotu 1 ak sa absolvent zamestnal vo verejnom sektore. Aj tu sme mali 

pripravenú tretiu umelú premennú Iij, ktorá bola pre absolventov, ktorí sa zamestnali v 

organizácii s iným typom vlastníctva ako súkromným alebo verejným. Podobne ako u 

regiónov aj táto umelá premenná bola lineárne závislá od predchádzajúcich dvoch, 

preto sme s ňou v modely ďalej neuvažovali. 

 

Na definovanie predmetného regresného modelu sme využili metódu najmenších 

štvorcov a odhady regresných koeficientov uvádzame pre rok 2013 a 2014 v tabuľkách 

č. 7 a 8. Model z rovnice (13) bol použitý pre obe pohlavia jednotlivo ako navrhuje 

metodológia Oaxacu (1973) a Oaxacu a Ransona (1974). Beta koeficienty indikujú 

zmeny v logaritmoch miezd, zmeny sa interpretujú v tzv. logaritmických bodoch. Ak je 

beta koeficient dostatočne malý, potom tieto zmeny sú približne rovné percentuálnym 

zmenám, teda ak má koeficient hodnotu napríklad 0.01, tak ho môžeme interpretovať 

nasledovne: že jednotková zmena v prediktore alebo vysvetľujúcej premennej je 

spriaznená približne s 1%-ou zmenou v logaritme miezd. Na výpočet percentuálnej 

zmeny z logaritmických bodov použijeme vzťah   eβ-1. Percentuálne hodnoty u každého 

pohlavia a pre každý koeficient  sú uvedené v tabuľkách. 

 

Analýza regresných výsledkov pre rok 2013 

U mužov logaritmické mzdy viac reagovali na premennú vek ako u žien. Keď porovnáme 

mužov a ženy rovnakého veku, potom muži mali v priemere  o 32.75 % vyššiu mzdu ako 

ženy. Starší absolventi aj u mužov a žien mali v priemere vyššie platy. Veličina Vekln je 

prirodzený logaritmus veku, teda zmena tejto veličiny o jednotku znamená zvýšenie 

veku o 2.718 roka, čo môžeme intrepetovať takto: že zmena v platoch u absolventov sa 

menila skoro každé tri roky vekovej škály o 68% u mužov a  o 35% u žien. Pomalší rast 

platu u žien naprieč vekovou kohortou je zreteľný.  

Kontrolná produkčná charekteristika Reg nebola významná u mužov a nemala ani vplyv 



 
 

na logaritmy miezd. U žien bol tento koeficient  významný a pôsobil negatívne na mzdy 

absolventiek. Teda jednotka tohto koeficientu bol jeden rok, tak na mesačnej báze to pre 

konkrétnu uchádzačku na pracovnom trhu znamenalo pokles mzdy v priemere o 0.44%.  

Regionálny vply na logaritmické mzdy je tiež evidentný u oboch pohlaví. Muži absolventi 

pracujúci v Bratislavskom kraji mali v priemere o 17% vyšší príjem ako muži pracujúci v 

Západoslovenskom regióne. Zatiaľ čo  ženy pracujúce v Bratislavskom kraji zarábali v 

priemere o 15.61% viac ako ženy zo Západoslovenského regiónu. Podobné 

percentuálne zmeny boli aj medzi Bratislaslavským krajom a Stredoslovenským 

regiónom u oboch pohlaví. Bratislavský kraj jasne dominuje v parametere ponúkaná 

mzda absolventom. Rozdiel medzi Západoslovenským a Stredoslovenským regiónom 

už nie je taký markantný u oboch pohlaví a pohybuje sa na úrovni 1 až 2%. Keď 

porovnáme mužov a ženy z Bratislavského kraja zistíme, že muži predbehli ženy v 

priemernej mzde o 5% . Rozdiely medzi zárobkami mužov a žien v ostatných regiónoch 

sú na úrovni  1.85% pre Západoslovenský región, 2.52%  pre Stredoslovenský región.  

Vplyv typu vlastníctva organizácie, v ktorých absolventi našli uplatnenie je štatisticky 

významný. Muži pracujúci v súkromnom sektore zarabajú v priemere o 10% viac ako 

muži pracujúci pre verejný sektor. U žien tento rozdiel nebol taký evidentný a bol len na 

úrovni menej ako 1% v prospech súkromného sektora. Ak porovnáme mužov a ženy 

pracujúcich v súkromnom sektore, potom muži zarábali v priemere o 11% viac. Vo 

verejnom sektore tento rozdiel nieje taký markantný, len na úrovni okolo 2% v prospech 

mužov. Túto skutočnosť potvrdzujú aj iné vyššie uvedené empirické štúdie zahraničných 

autorov. 

Tabuľka č.7: Odhady regresných koeficientov rovnice (17) pre rok 2013. 

 Muži Ženy  

 β (Štd. Chyba) Percentuál
na zmena 
na 
logaritmus 
mzdy 

β (Štd. 
Chyba) 

Percentuál
na zmena 
na 
logaritmus 
mzdy 

Rozdiel v 
percentuál
nej zmene 
(muži-ženy) 

Konšt. 4.52 (0.18)*** - 5.24904 
(0.10511)*** 

 - 

VekLn 0.52101 
(0.055542***) 

68.37% 0.30467 
(0.03117)*** 

35.62% 32.75% 

Reg -0.007753 
(0.020778) 

-0.77% -0.06268 
(0.01471)*** 

-6.08% 5.30% 

BA 0.237908 
(0.017227)*** 

26.86% 0.19516 
(0.01224)*** 

21.55% 5.31% 

ZS 0.075024 
(0.020315)*** 

7.79% 0.05767 
(0.01444)*** 

5.94% 1.85% 



 
 

SS 0.057256 
(0.021492**) 

5.89% 0.03314 
(0.01497)* 

3.37% 2.52% 

S 0.19031 
(0.046291***) 

20.96% 0.09154 
(0.02482)*** 

9.59% 11.38% 

V 0.103589 
(0.048215*) 

10.91% 0.08357 
(0.02543)** 

8.72% 2.20% 

R-
square
d: 

0.08227  0.06725   

N 4193  6684   

 

 

Analýza regresných výsledkov pre rok 2014 

Odhady pre rok 2014 boli vykonané na menšej vzorke absolventov z dôvodu 

chýbajúcich údajov  za mesiace od spetembra 2014 do júna 2015. Vek absolventov v 

roku 2014 tiež bol významnou produkčnou charkteristikou, ktorá pôsobila na zmeny v 

logaritmoch miezd absolventov. Mužský absolventi zarábali v priemere o 38% viac ako 

absolventky. Keďže registráciu v roku 2014 bola sledovaná  za jún, júl a august,  

premenná Reg výnamným spôsobom pôsobila u žien, kde dlhší časový úsek od 

skončenia školy po prvé zamestnanie sa prejavilo na mzde vyššou návratnosťou ako 

nástup do zamestanania  hneď po skončení školy. Ak to prepočítame na jednotku 

daného koeficientaa na jeden mesiac, potom neskoršia registrácia o mesiac znamenala 

v priemere o 6.6% vyššiu ponúknutú mzdu. Predpokladom bolo, že odďaľovanie prvej 

registrácie spôsobuje u absolventov akceptovanie v podstate aj nižšej mzdy pri 

pohovore, čo môže byť spôsobené určitou frustráciou. Daný výsledok však  poukazuje 

skôr na opak a vysvetlenie tohto javu je treba hľadať v iných príčínach. 

Muži pracujúci v Bratislavskom kraji mali v priemre o 10.83% vyššiu mzdu ako ženy. V 

Západoslovenskom regióne bol tento rozdiel už len na úrovni 2.43% a v 

Stredoslovenskom regióne na úrovni 4.39%. Keď porovnáme Bratislavský región s 

ostatnými dvoma regiónmi u mužov, vidíme, že v priemere  mali vyššie mzdy o 20%  , u 

žien to bolo na úrovni okolo 12%. U mužských a ženských absolventov mala nová práca 

v týchto dvoch regiónoch negatívny dopad na výšku miezd. 

 

Keď provnáme v priemere mzdy mužov medzi verejným a súkromným sektorom, potom 

v sledovanom období v roku 2014 dosahovali muži pôsobiaci vo verejnom sektore  v 

priemere o 8% vyšsie mzdy ako muži zamestananí v súkromnom sektore. Monitorovaná 

anomália môže byť spôsobená nedostatočným  počtom umiestnených absolventov z 



 
 

roku 2014 v súkromnom sektore. Len 202 mužov z celkového počtu 1647 si dokázalo 

zabezpečiť prácu v súkromnom sektore za sledované obdobie, v porovnaní s 1418 

kolegami, ktorí našli prácu vo verejnom sektore.  V súkromnom sektore muži zarábali v 

priemere o 11.89% viac ako ženy. Vo verejnom sektore bol tento rozdiel zaznamenaný  

na úrovni skoro až 20 % v prospech mužov. Počet absolventiek, ktoré si našli prácu vo 

verejnom sektore v roku v 2014 bolo 1753 z celkového počtu 2371, čo je porovnateľný 

počet s mužským počtom absolventov v danom sektore. Monitorovaná nerovnováha 

medzi platmi mužov a žien vo verejenom sektore môže byť priradená nevysvetliteľným 

vplyvom v rozklade. Celkovo len 555 žien si našlo za pozorované 3 mesiace roku 2014 

prácu v súkromnom sektore, teda určitá vyrovnanosť priemerných miezd v oboch 

sektoroch môže byť podmienná tým, že zvyšok absolventiek je stále  aktívnych na trhu 

práce. 

 

Tabuľka č.8: Odhady regresných koeficientov rovnice (17) pre rok 2014.  

 Muži Ženy  

 β (Štd. Chyba) Percentuál
na zmena 
na 
logaritmus 
mzdy 

β (Štd. 
Chyba) 

Percentuál
na zmena 
na 
logaritmus 
mzdy 

Rozdiel v 
percentuál
nej zmene 
(muži-
ženy) 

Konšt. 4.7095664   
(0.3295423)*** 

- 5.69527   
(0.22013)*** 

 - 

VekLn 0.459666   
(0.0964289)*** 

58.35% 0.18394   
(0.06676)** 

20.19% 38.16% 

Reg 0.4465095   
(0.2310044). 

56.28% 0.58371   
(0.17906)** 

79.27% -22.98% 

BA 0.1758262   
(0.0253942)*** 

19.22% 0.08064   
(0.02013)*** 

8.40% 10.83% 

ZS -0.0195739   
(0.03132) 

-1.94% -0.04471   
(0.025) . 

-4.37% 2.43% 

SS 0.0006575   
(0.0321801) 

0.07% -0.04423   
(0.02517) . 

-4.33% 4.39% 

S 0.2239151   
(0.0765477)** 

25.10% 0.12403   
(0.04505)** 

13.20% 11.89% 

V 0.2880586   
(0.072947)*** 

33.38% 0.13651   
(0.04347)** 

14.63% 18.76% 

R-
square
d: 

0.0797  0.0375   

N 1647  2371   

 

 

 



 
 

Dekompozície mzdových rodových rozdielov v rokoch 2013 a 2014 

Keď porovnáme roky 2013 a 2014 v mzdových rozdieloch, produkčná charakteristika 

absolventa vek mala signifikantný vplyv na výšku miezd v oboch rokoch. V nižších 

vekových kohortách bola pozorovateľná z vyššie uvedených grafov určitá 

diferencovateľnosť vo výške priemerných miezd pre každú vekovú kategóriu. Tento jav 

podľa grafov nie je príznačný pre vyššie vekové kohorty, ale počet absolventov s vyšším 

vekom bol v oboch sledovaných rokoch  podstatne nižší. Zo sledovaného počtu 

absolventov vybraných pre analýzu  v roku 2013 bolo absolventov nad 30 rokov len 845 

z celkového počtu 10877, v roku 2014 len 152 z celkového počtu 4018. Vysoké hodnoty 

beta koeficientov v oboch rokoch môžeme pripisovať k významným mzdovým rozdielom 

vo vekovým kohortách pod 30 rokov. Významným kvalitatívnym faktorom bol aj región, v 

ktorom si absolvent našiel prácu. Bratislavský región je kľúčovým zamestnávateľom a 

mzdy sú podstatným spôsobom vyššie u oboch pohlaví v tomto regióne v porovnaní s 

ostatnými. Súkromný sektor je tiež dôležitým determinantom mzdových rozdielov 

u absolventov. V prípade roka 2013 pri ktorom disponujeme dátami za celé sledované 

obdobie, potom je evidentné, že prevažná časť absolventov a to 7894 z počtu 10877 sa 

zamestnala v súkromnom sektore a 2698 vo verjenom sektore. Preto sa aj  očakáva, že 

mzdová medzera bude ťahaná  aj týmto sektorom.  

 

Dekompozícia podľa Blinder-Oaxaca z roku 2014 z tabuľky č.10 hovorí, že k mzdovej 

medzere    prispievali vysvetliteľné faktory 3.13%, zatiaľ čo  dekompozícia Oaxaca-

Ransom tento odhad znžuje na 1.9%. V prvom prípade 96.9% a v druhom   98. 1% 

pripisujeme k nevysvetliteľným a reziduálnym  faktorom pôsobiacich na mzdovú 

medzeru. Pre rok 2014 neúvadzame rozklad, lebo výpočet skoro 100%  priradil k 

nevysvetliteľným faktorom. 

 

 

Tabuľka č.9: Dekompozícia rodových mzdových rozdielov  absolventov z roku 2014 

podľa Blinder (1973) a Oaxaca (1973),  Oaxaca a Ransom (1994) rpre rok 2013. 



 
 

 Oaxaca-
Blinder 
dekompozicia 
rovnica (8) 

Oaxaca -
Ransom 
dekompozícia 
rovnica (9) 

Celková 
medzera 

0.440 0.440 

Vysvetlitelná 
medzera 

0.0138 0.0085 

Nevysvetlitelná 
medzera 

0.4261 0.4314 

 

  



 
 

V. Záver 

V štúdii sme sa zaoberali meraním rodovej mzdovej medzery u vysokoškolských 

absolventov v rokoch 2013 a 2014. Porovnaním kvantilov miezd medzi ženami a mužmi 

v oboch rokoch bolo evidentné, že podstatná časť absolventiek zarábala menej v 

porovnaní s mužskou protistranou. V mzdách nad 1000 do 2000 EUR sa mzdové 

nožnice otvorili  z 10% na 25 % v roku 2013, a z 12 % na 19% v roku 2014. V nižších 

píjmových skupinách pod úrovňou priemernej mzdy v hospodárstve sa mzdové nožnice 

medzi absolventmi a absolventkami otvárali pozvolne na úroveň 10%.  Regresný model 

model potvrdil, že koeficienty pri meraných produkčných charakteristikách sú viac v 

prospech mužov. Muži všeobecne zarábali viac s rastom veku a zamestaní v 

Bratislavskom kraji  a v súkromnom sektore. Dekompozícia mzdovej medzery poukázala 

viac na príspevok nevysvetliteľných faktorov k rodovým mzdovým rozdielom.   

Predmetnou analýzou sme rozšírili zistenia o jednom z najvýznamnejších indikátorov 

charakterizujúcich upltniteľnosti absolventov vysokých škôl, ktoré poskytol vo svojich 

výstupoch národný projekt Centra vedecko-technických informácií SR pod názvom 

Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Dokumentujeme tým tiež 

odborné benefity, ktoré projekt priniesol pre možnosti hĺbkového skúmania témy 

kariérneho napredovania rôznych spoločenských skupín s terciárnym vzdelaním.  
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