
 
 

Pokud máte čas, než přijdou ostatní účastníci a účastnice, udělejte si krátký kvíz k našemu dnešnímu 

tématu. Jen jedna odpověď je vždy správná! 

Antidiskriminační zákon zakazuje diskriminaci na základě těchto osobnostních rysů: 

A) pohlaví, sexuální orientace, jazyk, náboženské vyznání nebo víra, politické nebo jiné 

smýšlení, členství v odborových organizacích a jiných sdruženích, majetek, rod, rasa, 

barva pleti, národnost, etnický nebo sociální původu, věk, těhotenství a mateřství, 

manželský a rodinný stav, povinnosti k rodině 

B) rasa, barva pleti, pohlaví, jazyk, víra a náboženství, národnost, etnický nebo sociální 

původ, majetek, rod a zdravotní stav nebo jiné postavení občana 

C) rasa, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, 

náboženské vyznání, víra a světový názor 

D) antidiskriminační zákon výčet důvodů neuvádí 

Je důkaz utajenou audionahrávkou v civilním soudním řízení přípustný?  

A) Ano, vždy. 

B) V některých případech ano, zejména pokud nahrávka neobsahuje projevy osobní 

povahy. 

C) Pouze v případě, že nahrávaný s provedením důkazu souhlasí. 

D) Není přípustný za žádných okolností. 

Jaké formy diskriminace antidiskriminační zákon rozeznává? 

A) přímou, nepřímou, obtěžování, sexuální obtěžování, pokyn, navádění, pronásledování 

B) přímou, nepřímou, obtěžování, pokyn, navádění, pronásledování a odvozenou 

C) jen přímou a nepřímou 

D) negativní a pozitivní 

Obchodní společnost hledá muže či ženu na obsazení pozice uklízeč/-ka kancelářských 

prostor. Požaduje patnáctiletou zkušenost v oboru.  

A) Jedná se o diskriminaci, protože je požadavek nepřiměřený povaze nabízené práce. 

Znevýhodněni jsou především mladí lidé. 

B) Nejedná se o diskriminaci, jelikož délka praxe není diskriminační důvod. 

C) Nejedná se o diskriminaci. Zaměstnavatel si může stanovit požadavky, které uzná 

za vhodné. 

Diskriminace v oblasti vzdělávání je zakázána v:  

A) předškolním vzdělávání, základním, středoškolském a vyšším odborném vzdělávání  

B) předškolním, základním, středoškolském vzdělávání, vyšším odborném vzdělání 

a na vysokých školách 

C) v základních školách, protože školky, střední škola, vyšší odborná škola 

ani vysokoškolské studium není povinné 

D) předškolním, základním, středoškolském a vyšším odborném vzdělávání 

Kolik si myslíte, že je průměrně ročně podáno antidiskriminačních žalob v ČR? 

A) dvě 

B) šest 

C) deset 

D) patnáct 


