
Anotace 

 

Tato diplomová práce si všímá velmi nízkých počtů dívek, studujících na středních 

průmyslových školách technického zaměření. Zkoumá faktory, které vedou k tomu, proč dívky 

nejsou motivovány ke studiu na středních školách tohoto druhu, stejně jako faktory, které 

způsobují, proč na tento druh škol dívky vstupují, jako jsou jejich zájem o studium techniky, 

jejich nadání pro studium techniky, motivace v podobě budoucího profesního uplatnění anebo 

existence vzorů v podobě osob, které napodobují. 

V teoretické části, zkoumající příčiny absence studentek, práce podrobuje kritice tvrzení o tom, 

že chlapci jsou nadanější pro studium technických oborů, zatímco dívky vynikají spíše v 

humanitních oborech. Ukazuje na způsoby udržování genderově stereotypního uvažování, 

například na silně zakořeněný názor, že by malé dívky měly být odmalička vedeny spíš k péči 

o děti a další osoby, k domácí práci a k profesím, které jsou prodloužením těchto jejich 

domácích rolí do veřejné sféry. Poté, co tato práce identifikuje rizika a dopady absence dívek v 

technických oborech, jsou zde zmíněny postupy, které by měly být zavedeny do výchovy a 

vzdělávání dětí na základních školách proto, aby se děti nemusely rozhodovat o svém budoucím 

oborovém zaměření na základě všeobecně zažitých genderových stereotypů.  

Na základě polostrukturovaných rozhovorů se studentkami jsou zde porovnány pohnutky dívek 

volit si technické obory středních škol v době 80. let 20. století (neboť tehdy na středních 

průmyslových školách studovala zhruba třetina dívek z celkového počtu studujících) s důvody, 

se kterými na tyto školy vstupují dívky v současné době. Bude zde prozkoumáno, zda byly 

dívky v poslední etapě státního socialismu ovlivněny tzv. „emancipací shora“, kterou 

proklamovaly komunistické vlády – a proto se častěji zařazovaly do ryze mužských kolektivů 

jak ve škole, tak v zaměstnání. Důraz bude kladen i na porovnání dostupnosti uplatnění dívek 

a žen v technických profesích tehdy a dnes.  

V neposlední řadě si tato diplomová práce klade za cíl ukázat dívkám, že jejich vrstevnice, které 

na technicky zaměřené střední školy studují anebo studovaly, si zde vedou anebo vedly dobře, 

a motivovat je tak ke vstupu na tento druh středních škol.  
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