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Diskriminaci1 v zaměstnání zažilo podle subjektivní výpovědi 35,4 %
respondentů. Nejčastějčastější příčinou pocitu znevýhodnění byl věk (47,2
procentních bodů ze sta), vzdělání (38,6 procentních bodů ze sta) a pohlaví
(34,5 procentních bodů ze sta). Zdravotní stav uvedlo jako důvod diskriminace
necelých 21 dotázaných ze sta a národnost či rasu 2 dotázaní ze sta.
Graf č. 1 Příčiny pocitu znevýhodnění v zaměstnání 2
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Znění otázky: „Máte pocit, že jste někdy byl(a) v práci oproti ostatním znevýhodněn(a)?
Znění otázky: „Co v tom hrálo roli? Vyberte všechny odpovědi, které pro Vás připadají v úvahu.
a) věk, b) vzdělání, c) pohlaví, d) zdravotní stav, e) národnost, rasa, f) jiné důvody.“
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Znevýhodněni v důsledku věku si nejčastěji připadali mladí lidé ve věkové
skupině 20-29 let (téměř 63 % respondentů z této věkové skupiny). Diskriminaci
kvůli vzdělání pociťují především lidé se základním vzděláním, vysokoškolsky
vzdělaní lidé se za znevýhodňované označovali nejméně často. Velice statisticky
významná souvislost se projevila mezi pocity diskriminace v zaměstnání a
pohlavím respondenta. Skupinu respondentů deklarujících diskriminaci
v souvislosti s pohlavím tvoří z 87,7 % ženy a z 12,3 % muži.
Na celkové spokojenosti v životě se významně podílí partnerský a rodinný
život u 89,3 % a práce a její zvládání u 86,1 % respondentů. O něco méně
důležitosti přikládají dotázaní životu společenskému, tedy přátelům, koníčkům,
veřejným aktivitám (84,8 %).
Graf č. 2 Pocit spokojenosti se životem3
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Znění otázky: „Musíte být pro pocit spokojenosti v životě spokojen se:
a) svou prací a tím, jak ji zvládáte
b) svým rodinným/partnerským životem
c) svým společenským životem (přátelé, koníčky, veřejné aktivity apod.)“
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