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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.  

Klíčová slova: střední průmyslová škola, technika, dívky, genderové stereotypy, státní 

socialismus. 
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Annotation 
 

This diploma thesis is attentive to very low numbers of girls, studying at technically oriented 

secondary industrial schools. It examines the factors, which lead to the reasons why girls are 

not motivated to study at the schools of this kind, as well as factors which cause that they do 

enter these schools, such as their interest in studying technologies, their motivation in the 

form of their future professional application or the existence of patterns in the form of people 

who they imitate.  

In the theoretical part, which examines the causes of the absence of female students, the 

work criticises the claim that boys are more talented for studying technical disciplines, while 

girls excel in humanities. It points to ways of keeping gender stereotyped thinking, for 

example, a strongly rooted opinion, that little girls should be led to take care of children and 

other persons, housework, and professions which are an extension of their domestic roles 

into the public sphere. After this work identifies the risks and impacts of the absence of girls 

in technical fields, there are mentioned some procedures that should be introduced in the 

education of children in elementary schools, so that the children may not have to decide on 

their future field of study based on generally accepted gender stereotypes. 

Based on semi-structured interviews with the students, the girls´ incentives to choose 

technically oriented secondary schools in the 1980s (as at that time, roughly a third of all 

students there were girls) will be compared with the reasons why girls enter these schools 

nowadays. The thesis will also scrutinize whether the girls, who studied at technical schools 

at the last stage of state socialism, were influenced by the so-called “emancipation from 

above”, then proclaimed by the communist governments, and whether this was the reason 

why they more often joined purely male collectives at schools, as well as at work. The 

emphasis will also be placed on the comparison of the availability of application of girls and 

women in technical professions at that time and nowadays. 

Finally, this diploma thesis aims to show the girls that their same-age girl peers, who studied 

or are currently studying at technical secondary schools are doing well here, and so it aims 

to motivate them to enter this type of secondary schools.  

Key words: industrial secondary schools, technology, girls, gender stereotypes, state 

socialism. 
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Úvod 

 

Počty studentek ve třídách středních škol s technickým zaměřením jsou v současné době 

velmi nízké až mizivé. Společnost tento fakt nahlíží jako „přirozený“, neboť má za to, že 

dívky se ke studiu na technických (průmyslových) středních školách nehlásí proto, že se 

jedná o obory, které je nebaví, či pro které nemají vlohy. Říká se, že dívky o technické obory 

nemají zájem. 

I přes tento postoj společnosti však dochází k tomu, že dívky, které na technicky 

orientovanou střední školu nastoupí, zde poté úspěšně, anebo i velmi úspěšně studují. 

Ukazuje se, že absence dívek na těchto školách je zapříčiněna spíše než jejich vlastním 

nezájmem vnějšími vlivy, jako je například genderová socializace dětí, probíhající již od 

jejich raného věku, která mívá silně stereotypní průběh. Teze, které tvrdí, že dívky nemívají 

talent pro studium technicky orientovaných oborů, nejsou zcela přesné. Podle výsledků 

výzkumů se matematicko-analytické či prostorově-orientační schopnosti, považované za 

klíčové pro studium právě technických oborů, u chlapců a dívek (potažmo mužů a žen) příliš 

výrazně neliší. Je to právě genderově-stereotypní socializace, která vede dívky k tomu, aby 

si pro své další studium volily „femininní“ obory, které jsou v souladu s femininními 

vlastnostmi, které jsou dívkám připisovány, a jejichž cílem někdy bývá připravit dívky na 

jejich budoucí mateřskou či pečovatelskou roli. Naopak, chlapci jsou zase vedeni k výběru 

„maskulinních“ oborů, které zároveň bývají těmi prestižnějšími mezi obory. Tím pádem zde, 

mimo jiné, vznikají i nerovnosti mocenského charakteru. 

V období státního socialismu, konkrétně v 80. letech 20. století, se na středních školách 

s technickými obory pohybovalo o něco více dívek, než je tomu v současné době. I proto si 

tato diplomová práce klade za cíl prozkoumat, jaké faktory k tomuto jejich vyššímu 

zastoupení vedly. Studovaly dívky „na technice“, protože socialistické Československo 

bývalo tak výrazně průmyslově zaměřeno a tehdejší průmysl vyžadoval co nejvíce 

zaměstnanců a zaměstnankyň, a proto byly ke studiu průmyslových škol pobízeny? Jednalo 

se o projev emancipace žen, kterou komunistické vlády Československé socialistické 

republiky tolik proklamovaly? Anebo měly tehdejší středoškolačky jiné zájmy než ty 

dnešní?  

Diplomová práce je zaměřena na sektor sekundárního vzdělávání i proto, že většina 

tematicky podobně zaměřené literatury pokrývá spíše oblast terciárního školství – zaměřuje 
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se na studium žen na vysokých školách technického charakteru, respektive na jejich absenci 

v tomto prostředí. Jako taková zasahuje tato diplomová práce i do diskuse, týkající se 

duálního vzdělávání neboli propojování teoretické výuky s praktickou profesní přípravou; 

neboť se ukazuje, že právě tento faktor je jedním z důležitých motivačních faktorů pro volbu 

střední školy. 

„Distribuce rovnosti v prostředí škol ovlivňuje stav rovnosti ve společnosti jako takové“ 

(Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010, s. 38). Tato diplomová práce má proto ambice 

prozkoumat faktory které ne/vedou dívky k tomu, aby si volily studium technických oborů 

na průmyslových školách, a porovnat je právě s faktory, které ke studiu motivovaly dívky, 

které tyto školy vystudovaly v 80. letech minulého století. Neboť jak se ukazuje, odliv 

studentek z technických oborů přináší negativní důsledky pro celou společnost.  

Podat vyčerpávající odpověď na výše uvedené otázky by vyžadovalo daleko více prostoru 

než tato diplomová práce dovoluje. Bylo by nutné projít různé střední školy po celé republice 

a hovořit s jejich současnými i bývalými studentkami, a to není z časových důvodů možné. 

Proto se zaměřuji na konkrétní střední průmyslovou školu, ke které mne pojí moje profesní 

učitelské působení – Střední průmyslovou školu Emila Kolbena v Rakovníku. Zde jsou v 

současnosti vyučovány obory Elektrotechnika a Strojírenství, v posledních pěti letech pak 

také obor Informační technologie. V minulosti, konkrétně v 80. letech 20. století zde byly 

vyučovány obory Strojní mechanik, Obráběč kovů, a maturitní obor Mechanik seřizovač. 

Mizivý počet dívek, studujících na SPŠ EK v Rakovníku v současnosti je zarážející, o to 

více pak překvapí, že v 80. letech minulého století se jich zde nacházelo o něco více. Zdá se, 

že počty dívek studujících rakovnickou průmyslovku dnes a v minulosti do jisté míry 

odrážejí stav věcí v České republice dnes a v minulosti. Domnívám se, že prostřednictvím 

místně i časově vymezené sondy, která prozkoumává motivace dívek ke studiu technických 

oborů, se můžeme dovědět něco o dynamice vzdělanostních voleb, jejich podmínění 

genderovou socializací, ale také podmínění strukturou průmyslu a spoluprací průmyslových 

podniků se školskými institucemi. 

Pro odpověď na výzkumnou otázku „Jaké faktory stojí za nízkým počtem dívek studujících 

na technicky zaměřených středních školách ve srovnání s chlapci? A jaké důvody stály za 

vyšším počtem dívek studujících na technicky zaměřených středních školách v 80. letech v 

době státního socialismu ve srovnání s počtem dívek studujících na těchto školách v 

současnosti?“ jsem se obrátila v první řadě na studentky a absolventky Střední průmyslové 
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školy Emila Kolbena v Rakovníku, které školu studovaly a studují v letech 2010–2019 a pak 

také v letech 1980–1989. V polostrukturovaných rozhovorech jsem zkoumala jejich 

pohnutky k tomu, proč si tento studijní obor zvolily, zda k němu inklinovaly již během her 

a zájmů v dětství, jaké školní předměty patřily k jejich nejoblíbenějším, jak se jim vede a 

vedlo během studia na průmyslovce, a v případě, že školu již absolvovaly, zda snadno našly 

své pracovní uplatnění, a jak se jim na pracovišti průmyslové výroby daří. Ještě před 

analýzou dat a formulováním hlavních zjištění z rozhovorů, které tvoří stěžejní část mé 

práce, ale vymezuji výzkumný problém v širších souvislostech. Nejdřív se zaměřuji na popis 

technického středního školství z hlediska zastoupení studujících dívek dnes a v minulosti jak 

na úrovni České republiky, tak na rakovnické průmyslovce (část 1.1). V dalším kroku se 

zabývám faktory, které způsobují, že dívky většinou neinklinují ke studiu technicky 

zaměřených oborů, jako třeba jsou genderově stereotypní socializace v dětství i během 

docházky na základní školu (kapitoly v části 1.2). Další kapitoly teoretické části přistupují 

k popisu situace dívek, studujících technicky zaměřené střední školy v době státního 

socialismu, konkrétně v 80. letech. Zabývám se zde celkovou situací žen ohledně jejich 

zaměstnanosti v této době, jejich vzdělávání a vzdělanostních aspirací. Závěr této části je 

věnován krátkému popisu změn, ke kterým došlo během transformace společnosti v 90. 

letech, a které podle mého názoru rovněž vedly ke změnám počtu dívek, které nastoupily na 

střední průmyslové školy (část 1.3).  

Kapitoly analytické části pak reagují na problémy, nastíněné v teoretické části. Informace, 

získané díky polostrukturovaným rozhovorům, byly segmentovány a znovu uspořádány tak, 

aby popisovaly situaci studentek průmyslových škol v biografickém sledu; zároveň jsou 

propojovány s teoretickými východisky, obsaženými v teoretické části práce. Zjištění, 

získaná z polostrukturovaných rozhovorů, jsou poté shrnuta v kapitole 2.3 – Shrnutí analýzy 

rozhovorů, a diskutována v závěru této práce (kapitola 3).  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 
 

Kapitoly teoretické části představují faktory, které vedou k nízkému zastoupení dívek, 

studujících technicky zaměřené střední školy. Teoretická část je rozdělena na tři tematické 

celky. První celek kapitol se soustřeďuje na statistická data, dokládající jejich nízký počet. 

Další část je zaměřena na obecné důvody absence dívek v těchto studijních oborech jako 

jsou genderově stereotypní socializace dětí a způsoby jejího udržování, vzdělanostní 

aspirace chlapců a dívek, debaty ohledně „biologických“ předpokladů dívek a chlapců pro 

studium technických předmětů, v neposlední řadě budou zmíněny i postupy a strategie, 

snažící se o nápravu absence dívek a žen v technických oborech. Poslední tematický celek 

se přesouvá k období 80. let státního socialismu a k popisu situace dívek, které na technicky 

zaměřených průmyslových školách studovaly tehdy, potažmo k obecnému popisu 

vzdělanostních a pracovních příležitostí dívek a žen v tomto období. 

 

1.1 Absence studentek ve středním technickém školství: popis 
stavu 
 

Již při krátké návštěvě technicky zaměřené střední školy je patrné, že počet jejích studentů 

značně převažuje nad počtem studentek. Prvním krokem mé diplomové práce proto jsou 

statistické záznamy o počtech studentek tohoto typu škol. Při zjišťování statistických dat 

jsem se zaměřila na střední průmyslové školy, na kterých se vyučují strojírenství a 

elektrotechnika (popřípadě informační technologie). Jde o obory, které v současnosti studují 

studentky na Střední průmyslové škole Emila Kolbena v Rakovníku.  

Neboť se zabývám porovnáním dvou období, lety 2010 až 2019 coby současností, a lety 

1980 až 1989 coby obdobím, které se odehrálo v éře státního socialismu, uvádím nejprve 

data, týkající se 80. let 20. století, platná pro celou tehdy Českou socialistickou republiku, a 

data, popisující počet studentek průmyslových škol v současnosti. Poté uvedu počty 

studentek, které studovaly a studují na Střední průmyslové škole Emila Kolbena, jak 

v minulosti, tak v současnosti. Zdroji těchto dat jsou Statistické ročenky školství, získané na 

Odboru školské statistiky, analýz a informační strategie Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy (MŠMT) v Praze z let 1980-1989, datový soubor o počtech dívek studujících 

tyto obory v současnosti, tedy ve školních letech 2009/2010 až 2017/2018, rovněž získaný 
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na MŠMT. Počty studentek Střední průmyslové školy v Rakovníku jsem získala z katalogů 

studentů a studentek z let 1980–1989, (respektive z let 2010-2019), zapůjčené v sekretariátu 

Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku.  

1.1.1 Počty studentek technicky zaměřených středních škol v letech 1980-1989 

v České socialistické republice 

 

Abychom si utvořili představu o studentkách a absolventkách technických středních škol 

v 80. letech minulého století, je potřeba seznámit se s daty o jejich počtech. Z nich je pak 

možné vyvodit určitou dynamiku vývoje prezence a absence dívek na středních 

průmyslových školách. V následující tabulce vidíme, že v průměru v 80. letech nastoupilo 

celkem 28,84 % dívek na střední průmyslovou školu do maturitního oboru Strojírenství 

(jejich zastoupení se pohybovalo mezi 22,2 a 35,2 %), a 16,68 % dívek do maturitního oboru 

Elektrotechnika (jejich zastoupení se pohybovalo mezi 14,8 a 20,4 %). Obor Strojírenství v 

80. letech absolvovalo 22,5 % dívek. Obor Elektrotechnika v 80. letech absolvovalo 14,2 % 

dívek z celkového počtu studujících. Jak v celkových počtech studujících, tak i v počtech 

dívek v technických oborech, lze během celých 80. let pozorovat postupný vzestup: 
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Školní 

rok 

Celkový počet 

studujících v 1. 

ročníku všech 
středních 

průmyslových 

škol / celkový 

počet dívek, 

v 1. ročníku 

všech 

průmyslových 

škol / podíl 
dívek v %: 

Strojírenství 

(celkový počet 

studujících v 1. 

ročníku / počet 

dívek v 1. 

ročníku / podíl 

dívek v %): 

Elektrotechnika 

(celkový počet 

studujících v 1. 

ročníku/ počet 

dívek v 1. ročníku 

/ podíl dívek v 

%): 

Celkový počet absolventů + 

absolventek / počet absolventek obou 

oborů z předchozího školního roku / 

podíl dívek v %: 

Strojírenství Elektrotechnika 

1980-

1981 

16920 / 5433 / 

32,1 % 

5049 / 1147 / 

22,7 % 

2471 / 403 / 

16,3 % 

4111 / 872 / 

21,2 % 

2069 / 301 / 

14,5 % 

1981-

1982 

16283 / 5212 / 

32,0 % 

4967 / 1103 / 

22,2 % 

2420 / 360 / 

14,8 % 

4753 / 1089 / 

22,9 % 

2285 / 317 / 

13,9 % 

1982-

1983 

67331 / 20408 

/ 30,3 % 

5303 / 1182 / 

22,2 % 

2542 / 386 / 

15,2 % 

4546 / 958 / 

21,0 % 

2217 / 344 / 

15,5 % 

1983-

1984 

14935 / 5048 / 

33,8 % 

5193 / 1443 / 

27,8 % 

2269 / 348 / 

15,3 % 

5550 / 1128 / 

20,3 % 

2610 / 353 / 

13,5 % 

1984-

1985 

14142 / 5247 / 

37,1 % 

4912 / 1607 / 

32,7 % 

2319 / 419 / 

18,0 % 

5048 / 965 / 

19,1 % 

2298 / 334 / 

14,5 % 

1985-

1986 

15491 / 5560 / 

35,9 % 

5148 / 1509 / 

29,3 % 

2805 / 442 / 

15,6 % 

4541 / 944 / 

20,7 % 

2291 / 306 / 

13,4 % 

1986-

1987 

16169 / 6020 / 

37,2 % 

5430 / 1725 / 

31,8 % 

3011 / 480 / 

15,9 % 

4749 / 920 / 

19,4 % 

2212 / 290 / 

13,2 % 

1987-

1988 

17995 / 6956 / 

38,7 % 

6442 / 2271 / 

35,2 % 

3211 / 600 / 

18,7 % 

4602 / 1224 / 

26,6 % 

2081 / 267 / 

12,8 % 

1988-

1989 

19668 / 7759 / 

39,4 % 

6847 / 2447 / 

35,7 % 

3556 / 727 / 

20,4 % 

4545 / 1421 / 

31,3 % 

2150 / 358 / 

16,7 % 

Tabulka: autorka. Zdroje dat: Statistické ročenky školství z let 1980/1981–1988/1989, Odbor školské 

statistiky, analýz a informační strategie Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Praha.  
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1.1.2 Počty studentek technicky zaměřených středních škol v letech 2010-2018 

v České republice 

 

Následující tabulka ukazuje, že ve školních letech 2009/2010 až 2017/2018 v oboru 

Informační technologie nastoupilo do 1. ročníku střední školy v průměru 7,9 % dívek z 

celkového počtu všech studujících. V oboru Elektrotechnika jich v průměru bylo 1,48 %, a 

v oboru Strojírenství do 1. ročníku nastoupilo v průměru 3,52 % dívek z celkového počtu 

studujících (Statistické ročenky školství z let 2009/2010-2017/2018, Odbor školské 

statistiky, analýz a informační strategie při MŠMT v Praze). 

Školní 
rok 

Strojírenství (počet dívek 
v 1. ročníku / celkový 
počet studujících v 1. 

ročníku / podíl dívek v %): 

Elektrotechnika (počet dívek 
v 1. ročníku / celkový počet 
studujících v 1. ročníku / podíl 
dívek v %): 

Informační technologie 
(počet dívek v 1. ročníku / 

celkový počet studujících 
v 1. ročníku / podíl dívek v 
%). 

2009 / 

2010 

70 / 2350 / 2,9 % 11 / 817 / 1,3 % 218 / 2364 / 9,0 % 

2010 / 

2011 

58 / 1642 / 3,5 % 10 / 711 / 1,4 %  355 / 3972 / 8,9 % 

2011 / 

2012 

52 / 1667 / 3,1 % 6 / 343 / 1,7 % 358 / 4016 / 8.9 % 

2012 / 

2013 

75 / 1895 / 3,9 % 37 / 2055 / 1,8 % 288 / 3798 / 7,5 % 

2013 / 

2014 

89 / 2197 / 4,0 % 47 / 2270 / 2,0 % 288 / 3870 / 7,4 % 

2014 / 

2015 

96 / 2389 / 4,0 % 47 / 2270 / 2,0 % 306 / 3833 / 7,9 % 

2015 / 

2016 

86 / 2511 / 3,4 % 56 / 2134 / 2,6 % 306 / 3820 / 8,0 % 

2016 / 

2017 

101 / 2621 / 3,8 % 46 / 2232 / 2,0 % 269 / 3837 / 6,9 % 

2017 / 

2018 

77 / 2425 / 3,1 % 38 / 2322 / 1,6 % 280 / 4098 / 6,8 % 

(Tabulka: autorka. Zdroje dat: Statistické ročenky školství ze školních let 2009/2010-2017/2018, Odbor 

školské statistiky, analýz a informační strategie při MŠMT, Praha). 

 

1.1.3 Počty studentek na Střední průmyslové škole v Rakovníku 

 

Nejprve uvádím počty dívek, které na této škole studovaly v letech 1980-1989, nalezené 

v katalozích studujících z těchto let, uložených v archivu školy, (tehdy Střední odborné 

učiliště TOS1 Rakovník (spsrakovnik.cz [online]). Studenti a studentky zde mohli studovat 

v maturitním oboru Mechanik – seřizovač. Souběžně mohli studovat i v učebních oborech 

Strojní zámečník (později: Strojní mechanik) a Obráběč kovů. Pro zajímavost uvádím i počty 

                                                           

1
 Zkratka TOS znamená Spojená továrna na obráběcí stroje (tos-rakovnik.cz, [online]). 
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dívek v těchto učebních oborech (tato diplomová práce se primárně zabývá maturitními 

obory), neboť se ukázalo, že mnohé dívky studovaly právě v oboru Obráběč kovů.  

V učebním oboru Strojní mechanik v 80. letech dívky nestudovaly vůbec. Naopak, v oboru 

Obráběč kovů studovalo až 9 dívek v jedné třídě. V letech 1981-1989 jich tento obor 

absolvovalo přibližně 28,8 % z celkového počtu studujících. V maturitním oboru Mechanik 

seřizovač se průměrně pohybovalo přibližně 9,15 % dívek. Nejvíce jich zde absolvovalo ve 

školním roce 1980/1981, kdy odmaturovalo celkem 8 dívek. 

Školní rok Strojní mechanik 

(učňovský obor). Celkový 

počet absolvovaných / počet 

dívek / podíl dívek v %. 

Obráběč kovů (učňovský 
obor). Celkový počet 

absolvovaných / počet 

dívek / podíl dívek v %: 

Mechanik seřizovač 
(maturitní obor). 

Celkový počet 

absolvovaných / počet 

dívek / podíl dívek v 
%: 

1980 / 1981 32 / 0 / 0 % 29 / 7 / 24,1 % 24 / 8 / 33,3 % 

1981 / 1982 23 / 0 / 0 % 31 / 7 / 22,6 % 29 / 0 / 0 % 

1982 / 1983 21 / 0 / 0 % 22 / 1 / 4,5 % 20 / 1 / 5,0 % 

1983 / 1984 21 / 0 / 0 % 23 / 8 / 34,8 % 20 / 0 / 0 % 

1984 / 1985 22 / 0 / 0 % 24 / 9 / 37,5 % 20 / 2 / 10 % 

1985 / 1986 23 / 0 / 0 % 24 / 9 / 37,5 % 18 / 0 / 0 % 

1986 / 1987 21 / 0 / 0 % Nelze dohledat 19 / 3 / 15,8 % 

1987 / 1988 22 / 0 / 0 % 26 / 9 / 34,6 % Nelze dohledat 

1988 / 1989 21 / 0 / 0 % 23 / 8 / 34,8 % Nelze dohledat 

Tabulka: autorka. Zdroje dat: Katalogy studujících z let 1980/1981-1988/1989. Sekretariát SPŠ EK Rakovník. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny počty dívek, které na Střední průmyslové škole Emila 

Kolbena v Rakovníku studují v posledních letech a v současnosti, tedy v letech 2010 až 

2019. Jedná se o studentky, které se v příslušném školním roce nacházely v prvním ročníku. 

Jejich počty nebylo možné dohledat ve výročních zprávách školy, které jsou dostupné i na 

webu školy – v těchto zprávách je užíváno generického maskulina2 a počty dívek tak nejsou 

                                                           

2
 Generické maskulinum je způsob, jakým jazyk vylučuje anebo ignoruje ženy. Způsob, kdy je maskulinum 

používáno nejen pro označení mužů, ale pro označení všech lidských bytostí obecně. Například: „členové 
této skupiny“ – nikoliv „členové a členky této skupiny“ (Curran, Renzetti, 2003, s. 177). 
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vymezeny. K získání v tabulce uvedených údajů jsem proto musela projít katalogy 

studujících ze školních let 2010-2019. 

 

Školní rok Strojírenství. Celkový 

počet studujících v 1. 

ročníku / počet dívek 

v 1. ročníku / podíl 

dívek v %: 

Elektrotechnika. Celkový 

počet studujících v 1. 

ročníku / počet dívek v 1. 

ročníku / podíl dívek v %: 

Informační technologie. 

Celkový počet studujících 

v 1. ročníku / počet dívek 

v 1. ročníku / podíl dívek v 

%: 

2010 / 2011 16 / 3 / 0 % 25 / 0 / 0 % Obor neexistoval 

2011 / 2012 23 / 0 / 0 % 21 / 0 / 0 % Obor neexistoval 

2012 / 2013 8 / 0 / 0 % 21 / 0 / 0 % Obor neexistoval 

2013 / 2014 13 / 1 / 7,6 % 20 / 1 / 5,0 % 25 / 1 / 4,0 % 

2014 / 2015 17 / 0 / 0 %  10 / 0 / 0 % 20 / 1 / 5,0 % 

2015 / 2016 21 / 0 / 0 % 17 / 0 / 0 % 31 / 2 / 6,4 % 

2016 / 2017 12 / 0 / 0 % 16 / 0 / 0 % 27 / 1 / 3,7 % 

2017 / 2018 14 / 0 / 0 % 17 / 0 / 0 % 26 / 5 / 19,2 % 

2018 / 2019 11 / 0 / 0 % 18 / 0 / 0 % 31 / 2 / 6,4 % 

Tabulka: autorka. Zdroje dat: Katalogy studujících ze školních let 2010/2011-2018/2019, sekretariát SPŠ EK 

Rakovník. 

Tabulky ukazují, že se počet dívek, studujících technické obory na střední škole na území 

celé České republiky v 80. letech pohyboval mezi 14,8 % až 35,2 %. Na Střední průmyslové 

škole v Rakovníku se jich v té době pohybovalo mezi 9,15 % až 28,8 %. V současnosti, 

tedy v rozmezí let 2010 až 2018 (2019) studuje v celé České republice mezi 1,48 % a 9,0 

% dívek z celkového počtu studujících na těchto školách, na SPŠ Rakovník se pak jedná o 

0 až 7,6 % dívek (s výjimkou školního roku 2017/2018, kdy do prvního ročníku Informatika 

nastoupilo 5 dívek, které tak tvořily přibližně 19 % celkového počtu studujících v této třídě). 

Velmi hrubě by se dalo shrnout, že v době 80. let minulého století se na technických 

středních školách nacházelo přibližně třikrát více dívek než v současnosti.  

1.1.4 Pracovní uplatnění absolventů a absolventek v Rakovníku 

 

Střední odborné školy na rozdíl od středních škol, které jsou zaměřeny na všeobecné 

vzdělání a přípravu na studium na vysoké škole, připravují své studující jak pro další studium 

na odborné vysoké škole, tak zejména pro placené zaměstnaní ve vystudovaném oboru. 
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Odborné školství může do jisté míry korespondovat s poptávkou po pracovní síle v daném 

oboru v daném místě. Toto propojení bylo, jak později uvidíme, silné zejména v plánovaném 

hospodářství státně-socialistického Československa. Spolu s ekonomickou transformací 

oslabilo, ale nevymizelo zcela. Pro bližší pochopení existujících příležitostí uplatnit své 

odborné středoškolské vzdělání je proto potřebné stručně představit historii průmyslu a 

hlavních zaměstnavatelů v něm v Rakovníku a okolí. 

Město Rakovník, které se nachází asi 60 km západně od Prahy, čítá v současné době 15 975 

obyvatel (údaj dle ČSÚ k 01. 01. 2017, město-rakovnik.cz, [online]). Průmyslovou základnu 

Rakovnicka tvoří několik odvětví, z nichž největší zastoupení má průmysl stavebních hmot, 

dále chemický, strojírenský, potravinářský a v malé míře dřevařský. Průmyslová výroba zde 

začala vzkvétat zejména v 19. století (Škoudlínová, 2002).  

Závod Ing. J. Vltavského, založený v roce 1909, a v roce 1948 přejmenovaný na TOS 

Rakovník (Spojená továrna na obráběcí stroje), je místem, ze kterého v roce 1960 vzešlo i 

vlastní odborné učiliště, které bylo předchůdcem dnešní Střední průmyslové školy Emila 

Kolbena. Areál tohoto podniku je nyní pronajímán coby skladové prostory, výroba zde byla 

ukončena. 

V Rakovníku se nachází i místní pivovar – Bakalář. Jeho tradice sahá až do roku 1436. 

V roce 1960 byl pivovar modernizován, v roce 1969 zahajuje export ležáku „Bakalář“ do 

Sovětského Svazu. Ač byla v letech 1997-2004 jeho činnost pozastavena, v roce 2017 

dokázal na českém trhu získat 117 nových partnerů, a prodal 57 309 hektolitrů piva 

(pivobakalar.cz, [online]). 

Dalším významným místem průmyslové produkce je Procter and Gamble – Rakona, jedná 

se o americkou akciovou společnost. Rakovnický závod vznikl rozšiřováním bývalé Ottovy 

továrny na mýdlo, která původně ležela na jižním okraji města a byla založena v roce 1895. 

Hlavním výrobním programem jsou prací prášky a saponátové čistící prostředky. Více než 

80 % výroby je určeno pro export (Škoudlínová, 2002). Právě tato společnost je jedním 

ze smluvních partnerů SPŠ Emila Kolbena, podporuje její žáky formou odborných praxí a 

stipendií a zaměstnává řadu jejích absolventů. 

V rakovnické průmyslové zóně se nacházejí další továrny, ve kterých se absolventi a 

absolventky střední průmyslové školy mohou uplatnit. Jedná se například o Valeo 

Autoklimatizace, kterou vlastní francouzská akciová společnost, čítá 1300 zaměstnanců, s 

svou činnost v Rakovníku zahájila v roce 1995. Vyrábí topení a klimatizační systémy do 
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automobilů. Je významným partnerem SPŠ Emila Kolbena a je to jeden z největších 

zaměstnavatelů v regionu. Od roku 1995 ve svém rakovnickém závodě vyrábí klimatizační 

systémy a části palubních desek pro světové automobilky. Nově svůj výrobní program 

rozšiřuje o prvky autonomního řízení (valeo.cz, [online]). 

Dále je zde Eberspächer, společnost produkující výfukové technologie, palivové topné 

systémy a chladící systémy (eberspacher.cz, [online]).  

V neposlední řadě se v Rakovníku nachází závod Rako – Rakovnické keramické závody. 

Jejich výroba se v Rakovníku rozjela v roce 1883, tyto závody tedy patří k nejstarším 

v republice, které se zabývají keramickou výrobou. V roce 1968 měl tento podnik přes 1600 

zaměstnanců, v roce 1972 zde byla vybudována další budova závodu. V současnosti (od 

roku 2004) tento závod patří společnosti Lasselsberger, a. s. (rako.cz, [online]).  

Pokud se rozhlédneme za hranice regionu, najdeme další dvě významné firmy, s nimiž má 

SPŠ Emila Kolbena uzavřenu partnerskou smlouvu. Je to společnost ČEZ, zaměřená na 

produkci a distribuci elektrické energie, a Aero Vodochody, producent letadel a jejich 

komponentů.  

Výčet firem, v nichž působí bývalí žáci rakovnické průmyslovky, je ještě mnohem širší a 

zahrnuje podniky velmi rozdílného zaměření, od softwarových firem po výrobce důlní 

techniky. Podstatné je, že nezaměstnanost absolventů se blíží nule – podle přehledu 

získaného z portálu MPSV se v dubnu 2018 jednalo pouze o 4 žáky, tj. méně než 4 %, kteří 

nenalezli uplatnění (rozhovor se současným ředitelem školy, RNDr. J. Jirátkem, 2018). 
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1.2 Příčiny absence dívek ve středním technickém školství, i 
v technických oborech obecně 
 

V této teoretické části se soustředím na jevy, které jsou, mimo jiné, důvodem pro velmi nízké 

počty dívek, studujících na středních průmyslových školách (viz. kapitola 1.1). Bude se 

jednat o genderově-stereotypní socializaci v raném dětství (Curran, Renzetti, 2003), 

celospolečensky platné snahy o zachování statu quo ohledně genderové dělby práce (Millet, 

1970, Bourdieu, 1994), anebo o tendenci směřovat dívky do profesí, které se zdají být 

prodloužením jejich mateřské a pečující role – neboli do profesí, nacházejících se mimo 

technické obory (Šmídová, 2010, Jarkovská, 2013). Všechny tyto jevy jsou společností 

automaticky přijímané a reprodukované, a proto se zároveň jedná o neuvědomované 

mechanismy, které v důsledku způsobují silnou genderovanost volby budoucího studijního 

oboru u děvčat i chlapců. 

1.2.1 Genderová socializace dětí 
 

Když Iva Šmídová (2010) prováděla rozhovory s patnáctiletými žáky a žákyněmi základních 

škol (s osmi chlapci a čtrnácti dívkami) o tom, jaký obor střední školy si hodlají zvolit, 

z jejich výpovědí vyplynulo toto: tři patnáctiletí se rozhodli pro učební obor. Dívky si zvolily 

obory zubní instrumentářka a zahradnice a chlapec se hlásil na puškaře. Ostatní si zvolili 

tyto maturitní obory: chlapci se přihlásili na mechanika a seřizovače počítačově řízených 

strojů, tiskaře, jeden z nich si zvolil gymnázium, další z nich školu ochrany osob a majetku, 

management strojírenství, strojní průmyslovku, a poslední z nich uměleckoprůmyslovou 

školu, obor vědecká ilustrace a kresba. Dívky volily takto: dvakrát gymnázium a dvakrát 

ekonomické lyceum, jednou obchodní akademie; dvě si zvolily střední školu informačních 

technologií – jednou obor metoda a technika informační práce a jednou průmyslová 

ekologie. Dalšími volbami dívek byly hotelnictví a turismus na střední potravinářské škole, 

textilní průmyslovka a střední zdravotní škola, obor nutriční asistentka (Jarkovská, Lišková, 

Šmídová, 2010).  

Z výše uvedeného vzorku je patrné, že volby patnáctiletých žákyň a žáků zapadají do 

genderově-stereotypního uvažování3 o volbách vzdělávání pro chlapce a dívky. Chlapci si 

                                                           

3
 „Genderové stereotypy jsou […] zjednodušující popisy toho, jak má vypadat „maskulinní muž“ či 

„femininní žena“. O takových stereotypech lidé obvykle uvažují bipolárně, tedy tak, že normální muž nenese 
žádné rysy ženskosti a naopak (Deaux a Kite, 1987). Genderové stereotypy jsou univerzálně platné, neboť se 
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volili spíše obory technického a vědeckého zaměření (např. strojní průmyslovka), dívky se 

(až na výjimky) orientovaly na obory, které mají blíže k pečujícím profesím (např. nutriční 

asistentka). Podle Claire M. Renzetti a Daniela Currana dochází k tomu, že jsou děti již od 

raného věku vystavovány genderově-stereotypní výchově: „Děti jsou vystavovány 

genderovým signálům již ve velmi útlém věku […]. Jak se děti obou pohlaví naučí, že určité 

věci (ty „mužské“ dělají jen chlapci, a jiné věci (ty „ženské“) jen dívky?“ (Curran, Renzetti, 

2003, s. 94). Autorka a autor vysvětlují, že již od narození bývají chlapci vnímáni jako silní, 

a dívky jako líbezné a křehké a tyto stereotypy se pak promítají i do očekávání ohledně 

chování dívek a chlapců (Curran, Renzetti, 2003, s. 93). Tato očekávání jsou na děti 

přenášena díky genderové socializaci, o které Curran a Renzetti říkají: „Genderová 

socializace má někdy podobu vědomého úsilí, které posiluje genderová očekávání 

explicitními odměnami či tresty. Zejména chlapci jsou podrobováni přímým negativním 

sankcím, chovají-li se způsobem, vnímaným jako nepřiměřený jejich genderu“ (tamtéž). A 

tak se stává, že již dvouleté děti dávají přednost hračkám, které odpovídají jejich genderu, a 

postupně jsou směřovány k tomu, aby všechny své aktivity prováděly na základě příslušnosti 

ke svému genderu. K genderové socializaci pak napomáhají nejen „ty správné“ hračky, ale 

i dětská literatura, ve které bývají muži vyobrazováni jako aktivní dobrodruzi a vůdci, a ženy 

jako pasívní společnice a pečovatelky: „U chlapeckých hrdinů jsou oceňovány především 

výkony a chytrost, u dívek přitažlivý vzhled. Knížky, v nichž vystupují dospělé postavy, 

popisují muže při výkonu nejrůznějších typů prací, ženy naopak pouze při výkonu prací v 

domácnosti“ (Renzetti a Curran, 2003, s. 117). Tato skutečnost je dětmi internalizována, a 

tak se odráží i ve volbách, které pak coby mladí lidé činí ohledně svého budoucího povolání.  

Dívky a chlapci jsou dále genderově-socializováni školou, ve které se setkají s tzv. 

formálním kurikulem, díky kterému se učí všem předmětům, jako jsou dějepis, matematika, 

cizí jazyky, ale také s tzv. skrytým kurikulem: „Jeho působením se žáci učí nazírat na svět 

určitým způsobem; a co je ještě důležitější, učí se také, co mohou od tohoto světa očekávat 

pro sebe“ (Renzetti a Curran, 2003, s. 124). Skryté kurikulum žákům a žákyním vštěpuje 

jisté společenské, ekonomické a politické hodnoty; jedná se o hodnotová sdělení, která 

mohou být ať už explicitně, anebo implicitně obsažena ve výukových materiálech a 

diskursech, a která rovněž mohou žáky a žákyně vést k genderově-stereotypnímu uvažování 

o světě o i sobě samých. Nutno však dodat, že i formální kurikulum bývá zatíženo 

                                                           

předpokládá, že charakteristiky tvořící genderový stereotyp sdílejí všichni příslušníci daného pohlaví.“ 
(Curran, Renzetti, 2003, s. 20, 21, vynechání autorka).  
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genderovaností, kterou je možné vysledovat jak v učebnicích, tak i ve výuce jako takové. Ne 

genderovanost výukových materiálů upozorňují výzkumy jak zahraniční, tak domácí 

produkce (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010).  

1.2.2 Způsoby udržování genderově-stereotypního uvažování ve společnosti 
 

Genderově-stereotypního uvažování se ale nevštěpuje jen v dětství, existuje rovněž 

v podobě tzv. „sexuální politiky“. Kate Millet (1970) analyzuje roviny, v nichž patriarchální 

genderový řád 4  udržuje svou existenci. Millet vyjadřuje: „Zatímco patriarchát posiluje 

povahovou nerovnováhu osobnostních rysů mezi pohlavími, jeho výchovné instituce, 

segregované i koedukované, přijímají kulturní programování k obecně funkčnímu rozdělení 

na ‚mužské‘ a ‚ženské‘ předměty, a přisuzují humanitní obory a některé společenské vědy 

(alespoň v jejich nižších a marginálních větvích) ženám – a vědu a techniku, odbornost, 

obchod a inženýrství mužům“ (Millet, 1970, s. 84). Zachovávání dělby práce i odbornosti na 

základě genderových stereotypů tedy podle Millet napomáhá k udržování patriarchálního 

genderového řádu; celá tato „sexuální politika“, zahrnující i genderovou socializaci, je pak 

udržována díky společenskému konsensu, který se shoduje na tom, že jsou patriarchální 

hodnoty a instituce přirozeně dané.  

Autorka zde dodává, že odvisle od výše zmíněného rozdělení vědních oborů na „mužské“ a 

„ženské“ pramení i rozdíl, existující ohledně prestiže jednotlivých oborů. Větší prestiž a 

odměna je připisována právě oborům mužským. Naopak, humanitní vědy trpí nedostatkem 

prestiže. Millet však zároveň upozorňuje, že i přes privilegovanost a prestiž technických a 

přírodovědných oborů dochází k tomu, že jejich maskulinizovanost vede k určité jejich 

deformovanosti. Jinými slovy, převaha mužů, kteří se v technických oborech angažují, může 

těmto oborům a jejich kvalitě škodit; jsou do nich vnášeny vlastnosti, které u mužů bývají 

(už výchovou) podporovány, (a nakonec i proto je do nich ženám zamítán přístup): 

„…přírodní vědy, technika a obchod, protože jsou téměř výlučně mužské, odrážejí deformaci 

"mužské" osobnosti, tj. určitých dravých či agresivních rysů“ (Millet, 1970, s. 84). Z 

nesnadného přístupu žen do technických oborů a dopadech této skutečnosti pak Kate Millet 

vyvozuje, že ženy disponují ve společnosti menší mocí: „Ženy jsou […] v současnosti 

technice tak vzdáleny, že je sporné, zda by jich statisticky významné množství dokázalo v 

                                                           

4
 „Patriarchální genderový systém (patriarchát) je takový pohlavně-genderový systém, v němž muži zaujímají 

nadřazené postavení vůči ženám a v němž jsou vlastnosti a činnosti vnímané jako mužské hodnoceny výše než 
ty, které jsou vnímané jako ženské“ (Curran, Renzetti, 2003, s. 22).  
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nepřítomnosti mužů […] stroje vyměnit či opravit. Odstup žen od vyšších technologií je ještě 

větší: velké stavby; vývoj počítačů; astronautika. Pokud vědění znamená moc, pak je moc 

také vědění a velkým faktorem v podřízené pozici žen je značně systematická neznalost, 

kterou jim patriarchát vnucuje“ (Millet, 1970, s. 83).  

I když je patrné, že teorie Kate Millet popisují stav společnosti ve Spojených státech 

amerických v 70. letech minulého století, a současná společnost se od té doby posunula od 

takto rigidního dělení technických a humanitních oborů jakožto „mužských“ a „ženských“ 

k větší diverzitě a volbě, může se stát, že někteří jedinci, anebo i instituce mohou k takovému 

rigidnímu stavu stále tendovat i v současnosti, neboť takové rozdělení považují za 

normativní. A tak je ve společnosti zachováván jistý status quo ohledně genderované dělby 

práce, potažmo rozložení „mužských“ a „ženských“ profesí. O tom, jakým způsobem je 

tento stav zachováván, rozmýšlí i Pierre Bourdieu. Podle něj aktéři a aktérky společenského 

řádu přijímají jeho pravidla za svá, zvnitřňují je a řídí se jimi. Pro různé skupiny společnosti, 

chceme-li, její „vrstvy“ pak platí jisté naučené zvyky, tradice, směřování, i záliby. Toto 

jejich směřování Bourdieu nazývá habitem: „Každé třídě pozic odpovídá určitá třída habitů 

(či zálib) jako produktů společenských podmínek spjatých s dotyčným postavením, a 

prostřednictvím těchto habitusů a jejich generativních schopností pak určitý systematický 

celek statků spjatých navzájem stylovou příbuzností“ (Bourdieu, 1998, s. 14). Podle něj tedy 

aktérky a aktéři prostřednictvím svých voleb dosahují na všechny možnosti, které se jim 

v jejich konkrétním sociálním prostoru nabízejí (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010, s. 94). 

„Pocit svobodné volby se ovšem omezuje jen na ty možnosti, které se otvírají pro jejich 

sociální pozici“ (tamtéž). Z této myšlenky vyplývá, že ač mohou mít žákyně a žáci, 

opouštějící základní školu, a rozhodující se o své budoucí profesi pocit, že se o ní rozhodují 

svobodně a bez ovlivnění svého okolí, ve skutečnosti je k této volbě jejich okolí předurčuje; 

chceme-li, právě na základě „habitu“, který mají, i pro svůj gender (příslušnost k němu 

můžeme rovněž považovat za příslušnost k sociální skupině), naučený. Opět tedy dochází 

k tomu, že se dívky při své volbě budoucího povolání budou pohybovat v oblasti profesí, 

které jsou pro ně „společensky vhodné“, a chlapci analogicky stejně: „Mladí lidé sice mají 

zdánlivou kontrolu nad volbou vzdělávacích drah, ale zároveň je jim v plném uplatnění této 

volby bráněno internalizovanými společenskými normami a sociálními vztahy, ve kterých se 

pohybují“ (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010, s. 41).  
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1.2.3 Nevýhodné volby 

 

V neposlední řadě se v (nejen české) společnosti nachází tendence směrovat dívky k tomu, 

aby si nevolily profese, které předpokládají jistou náročnost, ať už se jedná o náročnost 

časovou, anebo náročnost spojenou s výší kvalifikace, která bude pro vykonávání dané 

profese nutná. Lucie Jarkovská zkoumala tyto tendence v rozhovorech s rodiči žáků a žákyň, 

opouštějících základní školy, neboť pátrala po důvodech genderové segregace na pracovním 

trhu. Detekovala určité mechanismy, které vedou k reprodukci genderové segregace na trhu 

práce, přičemž ve své práci nahlédla samotný počátek této segregace neboli rozhodování 

žákyň a žáků, vycházejících ze základní školy, ohledně jejich dalšího vzdělanostního, 

potažmo profesního směřování. Z rozhovorů, které provedla, je zřejmé, že ženské profese 

jsou často vnímány jako prodloužení ženské role, zastávané v rodině, na pracovní trh 

(Jarkovská, 2010). Dívkám je doporučováno, aby si volily takové profesní zaměření, které 

s jejich tradiční ženskou rolí souvisí; a naopak, aby se neuchylovaly k povoláním, která by 

pro ně byla například časově náročná, neboť se obecně předpokládá, že se po jistou část své 

budoucí pracovní kariéry budou věnovat rodině, a pečovat o ni v prostředí domova. „[…] 

výzkumy ukázaly, že dívky dělají volby, které pro ně z hlediska uplatnění nejsou výhodné. 

Otvírají jim méně možností, nabízejí uplatnění v profesích s nižším platem. Tyto nevýhody 

mohou být při úvahách o budoucím povolání vyváženy kalkulem, že tzv. ženské povolání 

bude lépe skloubitelné s péčí o rodinu“ (Šmídová, 2010, s. 99). Právě ony „ženské“ profese 

jsou ale (viz. Millet) vnímány jako méně prestižní, a poskytují jak nižší finanční ohodnocení, 

tak i nižší společenskou prestiž.  

Všechny výše uvedené faktory vedou k tomu, že se pod jejich tlakem dívky často rozhodují 

pro studium oborů, které jsou humanitně zaměřené, a/nebo souvisejí s péčí o další osoby, a 

chlapci se zase rozhodují pro obory, které jsou technicky anebo vědecky zaměřené. Tyto 

jejich tendence nahlíží například Lucie Jarkovská (2013). Shrnuje výroky děvčat a chlapců 

v jí zkoumané třídě, kterými odpověděli na otázku „Jaké výhody a nevýhody s sebou nese, 

pokud je člověk holka nebo kluk?“ (Jarkovská, 2013, s. 130). V odpovědích se často 

vyskytují výroky, jako například: „[kdybych byla kluk], … dostávala bych horší známky. 

V budoucnu bych měla manželku, a ne manžela. Měla bych jinou práci. Práci pro muže, a 

ne pro ženu. Poslouchala bych spíš drsňáckou hudbu“ (Jarkovská, 2013, s. 131). Jiná dívka 

vypověděla: „V budoucnosti bych byla veterinář nebo doktor. No prostě by to bylo lepší než 

teď [když je dívkou], aspoň si to myslím!“ (Jarkovská, 213, s. 134). Jinými slovy, výpovědi 
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dětí, kterým je v době výzkumu 11 až 13 let, zcela jasně obsahují internalizované genderové 

stereotypy, týkající se rolí chlapců a dívek (žen a mužů) ve společnosti; zejména zajímavé 

jsou zde výpovědi dívek o budoucích profesích, které si pro sebe představují, pokud o sobě 

mluví jako o dívce, a pak jako o (imaginárním) chlapci.  

1.2.4 Vzdělanostní aspirace dívek a chlapců 

 

Šmídová, Janoušková a Katrňák tvrdí, že se gender promítá do vzdělávacích drah jedinců ve 

dvou základních dimenzích: za prvé v délce vzdělávání dívek a chlapců (tzn. ve stupni 

dosaženého vzdělání) – tuto linii v této práci nesleduji, a za druhé v obsahu vzdělávacích 

drah (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010, s. 47).  

Mezi vzdělanostními aspiracemi5 žáků a žákyň a jejich volbou školy existují pochopitelné 

souvislosti. Výzkumy míry vzdělanostních aspirací dívek a chlapců docházejí ke značně 

rozdílným závěrům. Podle Šmídové, Janouškové a Katrňáka by se daly rozdělit do tří skupin: 

studie, které dokládají, že aspirace dívek zaostávají za aspiracemi chlapců, druhá skupina 

studií, které ukazují opak, a třetí skupina studií, které tvrdí, že kategorie genderu v aspiracích 

nehraje žádnou roli. Historicky se aspirace vyvíjejí ve prospěch dívek – jejich aspirace čím 

dál více směřují k vyššímu vzdělání. Neexistují však jednoznačné odpovědi na otázku, co 

studijní aspirace dívek a chlapců podmiňuje (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010).  

Badatelé a badatelky se nicméně shodují na tom, že velký význam zde hraje rodinné zázemí; 

a to zejména socioekonomický status rodičů, dále chování, postoje, víra, cíle a aspirace 

samotných rodičů na vzdělání jejich dětí. A tak studie, provedené v americkém a 

západoevropském kontextu do 80. let minulého století došly závěrům, že pro aspirace dětí 

je nejdůležitějším faktorem socioekonomický status otce (McNerney a Coleman, 1998, in 

Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010), v jiných studiích se naopak ukázal být klíčovým 

socioekonomický status matky. Ten je, zejména v současnosti, dokumentován jako 

rozhodující faktor zejména v případě aspirací dívek (Ex a Janssens, 1998, in Šmídová, 

Janoušková, Katrňák, 2010). Stejná studie autorů Ex a Janssens pak také doložila, že „dcery 

zaměstnaných a vzdělaných žen jsou ve vnímání své genderové role méně tradicionalistické 

než dcery žen v domácnostech nebo méně vzdělaných matek. To se odráží v jejich vyšších 

                                                           

5
 Pojem „aspirace“ definuje Velký sociologický slovník jako „specifické formy orientace subjektu citově 

vázaného k dosažení určitého objektu, k uskutečnění určité sociální změny či přeměny“ (Velký sociologický 
slovník, 1996, s. 109). Pojem „vzdělanostní aspirace“ se od této definice odvíjí, a v souvislosti se vzděláním 
„závisí na stupni sebedůvěry a na charakteristikách skupin, k nimž jedinec náleží“ (Šmídová, Janoušková, 
Katrňák, 2010, s. 36).  
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vzdělanostních aspiracích“ (Ex a Janssens, 1998 in Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010, s. 

45, 46).  

V českém prostředí pak vliv rodičů a jejich vlastních vzdělanostních aspirací na aspirace dětí 

zdokumentovali Smetáčková et al. (2005). Tento tým dospěl ke zjištění, které bylo vyjádřeno 

velkým počtem vyučujících základních škol, a to, že „[…] přání rodičů týkající se volby 

střední školy působí více u dívek. Ty jsou v tomto ohledu vnímány jako adaptabilnější“ 

(Smetáčková et al., 2005 in Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010, s. 46). Může tak dojít 

k tomu, že si dívka vybere střední školu chybně, neboť byly její skutečné zájmy a schopnosti 

upozaděny (tamtéž).  

1.2.5 Odlišnosti ve výsledcích chlapců a dívek v matematice a dalších technicky 
zaměřených předmětech 

 

Jedním z rysů genderově stereotypního uvažování bývá tendence domnívat se, že dívky, 

žákyně základních škol, nedosahují v matematice a dalších technicky či přírodovědně 

zaměřených předmětech stejně dobrých výsledků, jako chlapci. V této kapitole se zaměřím 

na informace o tom, zda je matematicko-analytická inteligence dívek skutečně horší, než je 

tomu u chlapců, neboť se domnívám, že tento druh inteligence je obvykle předpokladem pro 

to, aby se žákyně anebo žák po základní škole rozhodli právě pro studium technického oboru. 

Dochází k tomu, že se žákyně základních škol často chybně domnívají, že nemají dostatečné 

schopnosti k tomu, aby mohly vystudovat technicky zaměřenou střední školu. Následující 

kapitoly se pokusí o dekonstrukci zavedených stereotypů o tom, že dívky nejsou schopny 

matematicko-analytického, logického, či prostorového myšlení.  

Rozdíly ve vzdělávacích výsledcích chlapců a děvčat se zabývaly autorky Potužníková a 

Straková v roce 2006. Ve své studii zmiňují mezinárodní výzkum matematického a 

přírodovědného vzdělávání TIMSS, který se uskutečnil v roce 1995, a později byl, se stejnou 

metodologií, zopakován v roce 1999 6 . Z tohoto výzkumu vyplynulo, že se rozdíly ve 

výsledcích matematického a přírodovědného vzdělávání prohlubují mezi děvčaty a chlapci 

současně s tím, jak postupně procházejí vzdělávacím systémem. Tedy čím starší děvčata a 

chlapci jsou, tím hlubší jsou rozdíly v jejich studijních výsledcích v matematice a přírodních 

vědách: „Zatímco ve 4. ročníku školní docházky byly statisticky významné rozdíly ve 

výsledcích obou pohlaví jen v několika málo zemích, na konci střední školy tomu tak bylo 

                                                           

6
 Česká republika se tohoto výzkumu zúčastnila díky tomu, že se na počátku 90. let minulého století stala 

členem Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) (Potužníková, Straková, 2006). 
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téměř ve všech zúčastněných zemích“ (Potužníková, Straková, 2006, s. 702). Konkrétně 

v České republice dochází k tomu, že v osmém ročníku základní školy byly rozdíly ve 

výsledcích testů v matematice a přírodních vědách u chlapců a dívek daleko vyšší než stejné 

výsledky testů, provedených ve čtvrtém ročníku docházky do základní školy. Výsledky testů 

z matematiky a přírodovědných předmětů jsou výrazně lepší u chlapců. Naopak, ve 

výsledcích testů čtenářské gramotnosti dosahovaly lepších výsledků dívky, a to jak v České 

republice, tak i ve většině ostatních zemí; zde je však zajímavé, že rozdíly ve výsledcích 

dívek a chlapců nejsou tak výrazné, jako v případě matematiky a přírodovědných předmětů 

(Potužníková, Straková, 2006, s. 705). V dalších výzkumech (např. PISA 2000 7 , 

uskutečněném ve čtyřiceti zemích u patnáctiletých žákyň a žáků) bylo zjištěno, že se liší i 

postoje dívek a chlapců k matematice a dalším přírodovědně a technicky zaměřeným 

předmětům; chlapci mívají k matematice lepší vztah než dívky. Autorky svou studii shrnují: 

„Analýza ukázala, že rozdíly mezi chlapci a děvčaty v matematice a přírodovědných 

předmětech vyžadují pozornost tvůrců vzdělávacích politik“ (Potužníková, Straková, 2006, 

s. 716).  

Výsledky různých testů (zejména testů IEA a testů PISA) se významně liší: „Například 

zatímco výsledky testů IEA ukazují na jedny z největších rozdílů mezi výsledky chlapců a 

děvčat v přírodovědných předmětech, testy PISA naopak zjistily jedny z nejmenších rozdílů 

v této oblasti“ (Hasmanová Marhánková, Svatošová, 2011, s. 10). Toto je zřejmě dáno 

rozdílnou metodikou testování, které testy využívají. V důsledku se však rozdílné výsledky 

ukazují být spíše důkazem o tom, že tyto výsledky nejsou jednoznačné; a vypovídají ostatně 

i společenském kontextu dané země, v jehož rámci jsou konkrétní dívky a chlapci 

vzděláváni. Je nicméně jasné, že kdyby se v matematických a dalších schopnostech jednalo 

o biologickou podmíněnost, testy by pak musely dopadnout ve všech zemích víceméně 

podobně, což se nestalo (tamtéž).  

K výše uvedeným hypotézám o rozdílech ve studijních výsledcích chlapců a děvčat na poli 

matematiky a přírodovědných oborů se vyjadřují i Jaroslava Marhánková Hasmanová a 

Michaela Svatošová (2011).  Ač dívky na prvním stupni základní školy dosahují 

v matematice lepších výsledků než v dalších letech na základní škole, tyto jejich výsledky 

                                                           
7 „Testy výzkumu PISA jsou na první pohled podobné testům z výzkumů IEA. Odlišnost spočívá v tom, že ve 
výzkumu PISA jsou více zastoupeny úlohy, ve kterých žáci odpovídají vlastními slovy, a obsah testu není 
určován probíraným učivem […] Rozdíly ve výsledcích českých chlapců a děvčat ve výzkumech 
matematického a přírodovědného vzdělávání asociace IEA patřily v mezinárodním srovnání k nejvyšším, 
rozdíly zjištěné ve výzkumech PISA byly daleko méně alarmující“ (Potužníková, Straková, 2006, s. 705). 
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jsou vyučujícími interpretovány takto: „Lepší výsledky dívek v matematice […] často nejsou 

samotnými vyučujícími interpretovány jako důkaz jejich dovedností, ale spíše jako znak 

jejich větší píle.  Stereotyp o lepší ‚biologické vybavenosti‘ chlapců zůstává neotřesen i ve 

světle jejich potenciálně horších výsledků“ (Hasmanová Marhánková, Svatošová, 2011, s. 

9-10). Autorky vycházejí z faktu, že absence žen v ICT a technických oborech je neustále 

zdůvodňována biologickými danostmi ohledně rozdílných zájmů a studijních směřování 

dívek a chlapců. Záhy však předkládají fakta, která diskurz biologických daností 

zpochybňují.  

Jedním z biologizujících mýtů je narativ o rozdílném fungování mozku muže a ženy. 

Pojednává o diferencích mezi propojením mozkových hemisfér v mozku muže a v mozku 

ženy, které však nebyly dostatečně vědecky podloženy. Autorky toto komentují: 

„Pomineme-li fakt, že lidský mozek je natolik složitou součástí lidského těla, že jeho plné 

poznání v současnosti leží mimo sféru našeho možného vědění, i to málo, co o něm víme, 

napovídá spíše tomu, že se jedná o mimořádně citlivý orgán, jehož smyslem je reakce na 

impulzy. Odlišné propojování hemisfér tak může být pouze důsledkem odlišné výchovy“ 

(Hasmanová Marhánková, Svatošová, 2011, s. 8). To znamená, že rozdílné pochody v rámci 

činnosti mozku muže a ženy mohou být pouze následkem odlišné socializace chlapců a dívek 

v dětském věku (o které již byla řeč ve druhé kapitole), která tuto rozdílnost formuje.  

Také Angela Saini (2018) dokládá, že řada vědců tvrdí, že se mozek ženy a muže nijak 

významně neliší: „Stále další a další behaviorální a psychologické testy obou pohlaví 

ukazují, že pokud se nějaké rozdíly objeví, bývají velmi malé. Melissa Hinesová a další 

opakovaně dokládají, že při zkoumání motorických schopností, prostorové představivosti, 

matematických schopností a plynulého slovního projevu se mezi výkony dívek a chlapců 

najde jen velmi málo pozorovatelných rozdílů“ (Saini, 2018, s. 98). Zároveň však 

poznamenává, že se na druhé straně spektra vědeckého světa nalézají odborníci (např. Ruben 

Gur, anebo Larry Cahill), kteří objevují stále nové důkazy o tom, že mezi jednotlivými 

pohlavími existují propastné rozdíly (např. silně vyvinutá emoční inteligence u žen, versus 

výrazná schopnost prostorové orientace u mužů), a tyto rozdíly jsou vepsané i v rozdílné 

podobě mužského a ženského mozku. Na tento rozpor zde odpovídá prostřednictvím 

argumentů neurovědkyně Eleanor Maguire. Ta zjistila, že jak podoba, tak vlastnosti mozku 

se vyvíjejí jak během dětství, tak i během celého dospělého života; není to tedy tak, že 

bychom se s jistými vlastnostmi a architekturou mozku narodili a tato zůstala po celý život 

neměnnou. „Na základě této myšlenky se pak rozvinula rozsáhlejší a radikálnější nová 
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teorie, která možná vysvětluje, jak by mohly vzniknout drobné rozdíly mezi pohlavími, které 

na mozcích občas pozorujeme. […] Biologie i společnost jsou navzájem propojeny, takže 

fungují ve vzájemném souladu a prostřednictvím mechanismů jako právě plasticita mozku 

vytvářejí složitý obrázek, kterému říkáme gender“ (Saini, 2018, s. 103).  

Zavádějícím způsobem bývá nahlížena i schopnost prostorové orientace, která je rovněž 

považována za předpoklad k úspěšnému zvládnutí studia technického oboru, a která taktéž 

bývá stereotypně přisuzována mužům. Hasmanová Marhánková a Svatošová tvrdí, že této 

dovednosti můžeme velmi dobře dosáhnout tréninkem; ovšem takový trénink obvykle bývá 

poskytován spíše chlapcům, než dívkám: „V testu prostorové představivosti realizovaném v 

rámci výzkumu dosahovaly ženy v průměru třikrát horších výsledků. Po absolvování kurzu 

zaměřeného na rozvoj těchto dovedností se ale úspěšnost studujících zvýšila o 30 % a skóre 

žen, které jej absolvovaly, se stalo totožným s výsledky mužů. Kurz zároveň výrazně zvýšil 

pravděpodobnost, že ženy, které jej dokončily, budou dále pokračovat v technickém studiu“ 

(Sorby a Baartmans, 2000 in Hasmanová Marhánková, a Svatošová, 2011). Tato fakta svědčí 

o tom, že předpoklady ke studiu technických oborů nelze považovat za „vrozené“. Jedná se 

o v raném věku naučené a natrénované aspekty, které však později vedou k propastným 

rozdílům mezi výkony mužů a žen v testech, zaměřených na matematické a technické 

dovednosti; potažmo k významným rozdílům mezi počty žen a mužů, vykonávajících 

povolání, která jsou nějak technicky zaměřena.  

Podle autorek „Stereotyp o dívkách, které „nemají na počty hlavu“ je velice silný a může se 

odrážet i v přístupu vyučujících a potenciálně tak demotivovat dívky v úsilí o kariéru v 

technických oborech“ (Hasmanová Marhánková, Svatošová, 2011, s. 9). Tento stereotyp 

však lze vcelku snadno vyvrátit. Na prvním i druhém stupni základní školy dívky totiž 

dosahují lepších výsledků ve všech předmětech, včetně matematiky, a tento trend přetrvává 

i na středních školách. Následující tabulka představuje studijní průměry dívek a chlapců na 

všech typech středních škol: 

 Celkem  Gymnázia  SOŠ  SOU  

 Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci 

Matematika 2,61 2,92 2,48 2,46 2,62 2,96 2,88 3,15 

Český jazyk 2,32 2,74 1,94 2,41 2,37 2,76 2,61 2,89 

Cizí jazyk 2,12 2,36 1,68 1,93 2,20 2,39 2,13 2,60 

(Moravcová-Smetáčková, Mičenka, Rubánková, 2002, in: Hasmanová Marhánková, Svatošová, 2011, s. 9) 
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V kapitole „Pohlaví a intelekt“ se údajnými rozdíly v matematicko-analytických 

schopnostech dívek a chlapců zabývá i Ann Oakley (2000). Kapitolu otevírá slovy: „Pokud 

jde o numerické schopnosti, v raném dětství není mezi děvčaty a chlapci rozdíl. Podle 

Gesella mají nepatrnou převahu dívky. V pozdějším školním věku si však lépe vedou chlapci 

v numerickém uvažování (aritmetice), i když v testech z počtů dosahují lepších výsledků 

dívky. Po jedenácti letech věku se stává převaha chlapců v aritmetice markantní a stálou“ 

(Oakley, 2000, s. 66). Oakley se zde poté zabývá důvody, které k poklesu numerických a 

analytických schopností u dívek vedou. Konkrétně rozebírá vliv výchovy, která se u chlapců 

a dívek z hlediska podpory rozvíjení analytických schopností velice liší. Došla ke zjištění, 

že schopnost analyticky myslet úzce souvisí se schopností nezávisle jednat, která je zcela 

jinak rozvíjena u chlapců a u dívek. Ann Oakley popisuje, že dívky, které byly svými 

matkami vedeny k tomu, aby pracovaly a uvažovaly samostatně a nezávisle, jsou daleko lépe 

schopny řešit prostorové problémy než dívky, kterým do jejich práce matky zasahovaly, 

opravovaly je, kritizovaly za chyby, ale i chválily za úspěchy (tyto dívky jsou pak naopak 

schopnější na poli verbální komunikace). Zdá se, že matčino chování, které do aktivit dcery 

zasahuje, způsobuje, že bude dítě disponovat nižší sebedůvěrou při práci – bude se obávat 

možné kritiky. Matky pak často zasahují do aktivit dcer více než do aktivit synů; možná 

proto, že se s dcerami cítí být více identifikovány a spjaty. Autorka shrnuje: „Korelace 

nezávislosti a analytické schopnosti je skutečně často vyšší u mužů než u žen. Tak například 

jistá studie faktorů osobnosti spojených s postupným zvyšováním IQ zjistila, že takovýmto 

faktorem je u mužů i u žen nezávislost, její uplatnění je však u mužů vyšší. Je tedy možné, že 

výchova k větší nezávislosti, které se dostává chlapcům, je jedním z důvodů převahy mužů 

v oblasti analytického uvažování“ (Oakley, 2000, s. 74). I zde se potvrzuje, že „odlišné“ 

matematické či technické předpoklady u chlapců a dívek jsou pravděpodobně dány odlišnou 

výchovou obou pohlaví; jsou tedy společensky vykonstruovány, spíše, než že by se jednalo 

o biologicky dané zákonitosti.  

Saini popisuje, jak se údaje o úspěšnosti dívek a chlapců v matematických testech liší i 

v různých časových obdobích a kulturách. Například v sedmdesátých a osmdesátých letech 

20. století počet amerických chlapců s mimořádným matematickým nadáním převyšoval 

počet dívek se stejným nadáním v poměru třináct ku jedné. V současnosti však američtí 

psychologové Miller a Halpern ukazují, že se tento rozdíl snížil až na dva ku jedné (Saini, 

2018). Autorka se proto ptá, jak je možné, že se během času odehrála tak výrazná změna 
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v těchto poměrech? „Představu univerzálního náskoku mužů v matematice nabourávají 

údaje o průměrných výsledcích matematických testů. U některých národů se neprojevují 

vůbec žádné rozdíly mezi pohlavími a u některých je poměr obrácený (excelují ženy)“ (Miller 

a Halpern, 2014, in Saini, 2018, s. 103). Toto znamená, že ač se rozdíly v matematických 

schopnostech jeví jako „biologicky dané“, ve skutečnosti se může jednat jen o kulturní 

rozdíly (Saini, 2018).  

1.2.6 Rizika a dopady absence dívek v technických oborech 

 

Absence dívek v technicky zaměřených studijních oborech, a z ní plynoucí absence žen 

v technicky orientovaných profesích není jevem, který by s sebou nenesl jistá rizika. 

Následky této absence nesou podobu reprodukce společenských představ o rolích mužů a 

žen ve společnosti (Hasmanová Marhánková, Svatošová, 2011), deformace technických 

oborů z důvodu jejich maskulinizovanosti (Sloboda, 2004), a v neposlední řadě pak dochází 

i k tomu, že v technických odvětvích chybí invence a inovační přístupy či metody, které by 

do nich mohly vnést právě ženy (Sokačová, 2004). Možná nejdůležitějším argumentem by 

pak mohl být fakt, že přítomnost žen na kvalifikovaných technických pozicích je znakem 

jejich rovnoprávného postavení ve společnosti. V průmyslové společnosti hraje technika 

vysoce důležitou úlohu, ze které by ženy neměly být vynechávány, neboť spolurozhodování 

v této oblasti se rovná větší společenské moci (Wagnerová, 2017). 

Skutečnost, že se jak na technicky orientovaných středních, tak i vysokých školách nachází 

pouze velmi nízké procento studentek (ve školním roce 2017/2018 se na vysokých školách 

v magisterských oborech, týkajících se technických věd a nauk pohybovalo 9002 studentek 

z celkového počtu 44234 studujících – jedná se tedy o 20,4 % ze všech studujících. 

(Statistická ročenka školství, [online]), se neodmyslitelně promítá do celkové úrovně všech 

absolvujících. Pokud dívky nejsou motivovány k tomu, aby se na střední průmyslové školy 

hlásily, pak bude počet studujících, kteří jsou obvykle na tyto školy přijímáni, naplněn 

z většiny chlapci; a to často bez ohledu na jejich intelektuální zdatnost. Technické školství 

tak přichází o nadané dívky. Pakliže by dívky měly větší motivaci se na technicky zaměřené 

střední školy hlásit, logicky by došlo k tomu, že by intelektuální schopnosti všech studujících 

tím pádem dosáhly vyšší úrovně. Toto potvrzuje i Zdeněk Sloboda: „Pokud mezi uchazeči 

o studium techniky budou (ve větší míře než dosud) zastoupeny ženy, pak je více než 

pravděpodobné, že kvalita uchazečů bude vyšší. Škola přijme stejný počet studentů, kteří ale 

budou kvalitnější (nebude přijata část mužů, kteří nejsou dost kvalitní, ale byli by přijati, 
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kvůli kapacitním možnostem). A kvalita studentů (pro výzkumné a jiné projekty, image školy 

atd.) je pro technickou univerzitu nebo jakoukoliv jinou školu důležitá“ (Sloboda, 2004, s. 

7). Jinými slovy, maskulinizovanost oboru vede k jeho deformaci (Millet, 1970, Sloboda, 

2004). 

Navíc, technické obory, jako například informatika, se často potýkají s nedostatkem 

kvalifikovaných pracovních sil. Bylo by proto dobré, rekrutovat tyto experty z řad žen, které 

tyto obory vystudují. Zpráva Evropské komise „Women in ICT“ z roku 2008 konstatuje, že 

existuje zásadní nedostatek žen v ICT, a že bude nutné zavést jistou politiku k tomu, aby 

byly ženy do tohoto oboru prosazovány po celé Evropské unii (Kristová, 2008). „Čelíme 

vážnému nedostatku kvalifikovaných pracovních sil v rychle se rozvíjejících technologických 

oborech, zvláště v oboru ICT. Největší ICT společnosti často žádají, aby byla přijata 

opatření k přilákání většího počtu mladých lidí do oboru, a přitom se jen velmi málo 

podniklo ke zvýšení zájmu o obor u poloviny evropské populace: mladých žen" (Reding, 

2008 in Kristová, 2008).  

Neustále se rozvíjející průmysl vyžaduje dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků a 

pracovnic, a tak v tuto chvíli poptávka po nich převyšuje nabídku (rozhovor se současným 

ředitelem SPŠ Rakovník, RNDr. J. Jirátkem). Je proto důležité, aby do technických oborů 

přicházely i ženy, které v tuto chvíli představují nevyužitý potenciál těchto oborů 

(Hasmanová Marhánková, Svatošová, 2011). Navíc jsou ženy každodenně vystavovány 

jiným situacím než muži, a jsou zvyklé tyto situace řešit, takže je možné, že by do práce 

v technických oborech vnášely inovativní myšlenky a postupy řešení problémů: „Tato 

variabilita zkušeností může napomoci hledání nových řešení či identifikování  problémů,  

které  „‘mladí  bílí  muži  střední  třídy‘,  jež v těchto  oborech dominují, nemusí  nutně 

považovat  za  relevantní“ (Hill,  Corbett  a  Rose, 2010 in: Hasmanová Marhánková, 

Svatošová, 2011, s. 6). Pokud je totiž do pracovního procesu zapojena pouze jedna sociální 

skupina, může dojít k tomu, že pak budou ignorovány potřeby a nároky skupiny jiné. 

Hasmanová Marhánková a Svatošová uvádějí tyto historické příklady: „… [jedná se o 

příklad] prvních přístrojů reagujících na hlas, které nebyly schopné rozpoznat ženské hlasy 

či o první prototypy airbagů, které byly přizpůsobeny mužským tělům a vedly k několika 

smrtelným úrazům žen a dětí“ (Hill, Corbett a Rose, 2010 in: Hasmanová Marhánková, 

Svatošová, 2011, s. 7). Autorky dále uvádějí, že firmy, jako jsou například Google, IBM či 

Microsoft, jsou si dobře vědomy nebezpečí absence žen v řadách svých zaměstnanců. Snaží 

se proto o co nejvyšší diverzifikaci osob, které zaměstnávají, neboť přítomnost lidí z různých 
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sociálních skupin zaručuje přínos různých přístupů, nápadů a zkušeností; vlastností, jako 

jsou například empatie a komunikativnost, které bývají připisovány právě ženám 

(Hasmanová Marhánková, Svatošová, 2011).  

1.2.7 Způsoby nápravy nedostatečného počtu dívek ve středním technickém školství 
 

Výše uvedeným nerovnostem v přístupu k žákyním a žákům na základních školách, a z nich 

plynoucím dopadům v podobě absence žen, pracujících v technických oborech, by se dalo 

předejít různými způsoby, metodami aplikovanými ve vzdělávacích zařízeních již od 

nejnižšího věku dětí. Právě těmito metodami se úžeji zabývají například Lucie Jarkovská 

(2005), anebo Irena Smetáčková (2007). Dalším způsobem, jak motivovat více dívek ke 

studiu na středních průmyslových (anebo i technicky zaměřených vysokých) školách, jsou 

strategie, které jsou uplatňovány některými univerzitami v západní Evropě, například 

v Německu (Sloboda, 2004). Další motivační strategie jsou pak vytvářeny a uplatňovány i 

samotnými průmyslovými společnostmi, jako jsou například Microsoft anebo IBM 

(Sokačová, 2004). 

Publikace Lucie Jarkovské „Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání“ z roku 2005 se 

snaží předložit návod, jak napravit nerovné podmínky při vzdělávání chlapců a dívek, a 

naopak nastolit příznivé prostředí k tomu, aby byli žáci a žákyně vzděláváni genderově 

sensitivním způsobem. 

Jarkovská předkládá různá doporučení pro genderově sensitivní výuku. Například pro výuku 

matematiky a dalších technicky zaměřených předmětů doporučuje, aby byli chlapci a dívky 

při těchto předmětech oddělováni. Jak píše, bylo zjištěno, že dívky mají při těchto 

předmětech nižší sebedůvěru; mají strach se zde projevovat, anebo se obávají, aby nebyly 

zesměšněny, pokud udělají chybu. Je proto lepší, když budou na tyto předměty žákyně a žáci 

rozděleni do skupin podle pohlaví (Jarkovská, 2005). Toto je autorčin seznam zásad 

genderově pozitivní výuky:  

- „vyučující snaží se reflektovat odlišný přístup k dívkám a chlapcům, respektuje rozdíly 
mezi pohlavími, ale a priori je nepředpokládá  

- usiluje o rovný přístup k chlapcům i dívkám, avšak k specifikům pohlaví, která se v jeho 
hodinách projeví, se snaží přistupovat citlivě a tak, aby podpořil/a chlapce či dívky tam, 
kde se cítí být nejistí/é  

- vyvaruje se genderově stereotypních výroků jako: ‚Na dívku je to slušný výkon.‘ ‚Kluci 

jsou prostě takoví.‘ ‚Přeci se, Michale, nenecháš zahanbit holkou.‘ ‚No je pravda, 

Haničko, že tohle u plotny potřebovat nebudeš.‘ 
- vyhledává genderově nestereotypní učební materiály 
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- pokud v používaných učebních materiálech objeví genderové stereotypy, mluví o nich s 
dětmi, zpochybní jejich samozřejmost 

- vyhledává alternativní genderové vzory pro chlapce i dívky, např. ženy kosmonautky, 
muži na rodičovské dovolené apod., kterými rozšíří dětem možnost volby vlastní 
budoucnosti 

- nezadává genderově stereotypně rozdělené úkoly, např. holky vyšívají, kluci zatloukají 
hřebíky, či na školních výletech holky uklízejí a kluci jdou do lesa na dříví“ (Jarkovská, 
2005, s. 10-11). 

Irena Smetáčková se v roce 2007 zabývá genderově sensitivním výchovným poradenstvím. 

Provedla rozhovory s výchovnými poradci a poradkyněmi, kteří radí nastávajícím 

studujícím středních škol, jaký obor si pro své studium zvolit. Vyplývá z nich, že tito příliš 

často inklinují k genderovým stereotypům ohledně zaměstnání žen a mužů. Poradkyně a 

poradci označili následující povolání jako vhodná pro muže: všechna fyzicky náročná 

povolání (horník, slévač, zedník atd.) a technické obory (např. strojírenství). Za povolání, 

vhodná pro ženy, jsou považovány profese jako třeba kosmetička, zdravotní sestra, učitelka 

v mateřské škole, sociální práce obecně, uklízečka a další povolání, v kterých se projevuje 

tendence pečovat o druhé či empatie jako typické ženské vlastnosti (Smetáčková, 2007, s. 

54).  

Proto autorka přistoupila k sepsání „Příručky pro genderově citlivé výchovné poradenství“, 

kde se zaměřuje konkrétně na postupy, doporučované výchovným poradcům a poradkyním. 

Mimo jiné například:  

„Vyučující mohou u dívek a chlapců aktivně ovlivnit a podstatně pozměnit povědomí o 
rozdělení životních rolí. V každém vyučovaném předmětu lze zavést řeč na ženské životní 
vzory v daném oboru a na společenské příčiny nerovnoměrného zastoupení žen a mužů v 
různých oblastech.  Chlapci i dívky je naléhavě potřebují, avšak dívky se s ženskými vzory 
(důležitými z hlediska identifikace) až na výjimky nesetkají po celou dobu školní docházky. 
Lze také provádět rešerše a iniciovat projekty na vyhledávání slavných expertek v minulosti. 
V rámci výchovného poradenství nebo výuky občanské výchovy lze uspořádat přednášku na 

téma ‚Životní vzory dívek a chlapců‘. Součástí přednášky může být představení zajímavých 
ženských osobností v méně obvyklých oborech“ (Smetáčková, 2007, s. 35).  

Kromě potírání genderových stereotypů ohledně výběru budoucí profese dále existují i 

strategie, které přímo podporují dívky v tom, aby si jako svůj studijní obor zvolily techniku. 

V Německu již radu let vznikají projekty, které si kladou za úkol motivovat dívky ke studiu 

technických oborů. Jejich výčet nalezneme zejména na webovém portále Kompetenzz.de, 

který je projektem Spolkového ministerstva pro vzdělání a vědu a Spolkového ministerstva 

pro rodinu, seniory, ženy a mládež (Sloboda, 2004, s. 7). Je zde uvedeno celkem pět projektů, 

zaměřených na integraci dívek do technického školství, potažmo žen do technických profesí. 

Jedná se například o projekt Girls@D21.ibm, který umožňuje dívkám v 11. třídě, aby byly 

mailto:Girls@D21.ibm
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přítomny celodennímu provozu v IT firmách, anebo o projekt Girls’ Day, iniciovaný 

Spolkovým ministerstvem pro vzdělání a vědu a Spolkovým ministerstvem pro rodinu, 

seniory, ženy a mládež spolu se sdruženími a spolky německého průmyslu. Cílem projektu 

je ukázat dívkám možnosti práce v technických oborech a rozšířit jejich zkušenosti a znalosti 

v této oblasti (Sloboda, 2004, s. 8).  

Některé významné světové firmy, které se věnují průmyslové výrobě, disponují programy 

na podporu zaměstnanosti žen ve svých centrech. Jedná se například o IBM, která organizuje 

„technologické tábory, které mají vzbudit zájem o matematiku a vědu mezi dívkami a 

předvést jim výhody počítačů“ (Sokačová, 2004, [online]). Podobně postupuje i firma 

Microsoft, která rovněž pořádá tábory DigiGirlz high-tech camps pro dívky, a také se účastní 

akce Our Daughters to Work Day ve Velké Británii. Dalšími společnostmi, zaměřenými na 

integraci žen do řad svých zaměstnanců jsou například firmy Schering anebo Siemens, které 

se uchylují ke strategiím, jako jsou speciální tréninky pro ženy, ženské sítě, diversity groups, 

péče o děti, flexibilní pracovní doba, práce přes telefon, plánování kariéry (Sokačová, 2004, 

[online]). 

V České republice funguje několik projektů podobného zaměření. V tomto směru je důležitá 

webová stránka Národní kontaktní centrum (NKC) – Gender a věda. Dočteme se zde: 

„Zabýváme se sociálními inovacemi v oblasti vědy a vysokého školství. Chceme vědu 

otevřenější, odpovědnější, lepší. Děláme sociálně vědní aplikovaný výzkum. Na základě 

výstupů našich analýz, zkušeností z praxe a naší dlouhodobé znalosti prostředí výzkumu a 

vývoje v ČR i zahraničí nabízíme konkrétním institucím vhodná řešení“ (NKC, Gender a 

věda, [online]). K bodům programu centra NKC patří například snaha o podporu 

začínajících vědkyň a vědců. Z hlediska tématu této práce je však důležitá zejména snaha o 

individuální podporu začínajících vědkyň a vědců, kdy se centrum zasazuje o poradenství 

v případech diskriminace z důvodu pohlaví anebo rodičovství, dále centrum oceňuje a 

zviditelňuje práci vynikajících českých vědkyň, a v neposlední řadě jsou formou mentoringu 

podporovány dívky ke vstupu na vysokou školu technického či přírodovědného zaměření 

(NKC, Gender a věda, [online]).  

I některé státní instituce České republiky si uvědomují důležitost prosazování rovnosti žen 

a mužů, potažmo konkrétně rovnosti v přístupu ke vzdělání. Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy na svých internetových stránkách uvádí dokument Vládní strategie pro 

rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020, vydanou Úřadem vlády v roce 
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2014. V kapitole Vzdělávání, výzkum a rovnost žen a mužů ve znalostní společnosti jsou 

hned v úvodu mezi hlavními identifikovanými problémy (kromě dalších) zmíněny tyto: 1. 

Horizontální i vertikální genderová segregace ve vzdělávacím systému. 3. Nerovné 

podmínky a zacházení s dívkami a chlapci v průběhu vzdělávání. 4. Nedostatečné zohlednění 

genderové problematiky v kurikulu a ve vyučovacích metodách. 5. Nízké zastoupení žen a 

nízká možnost jejich profesního uplatnění ve vědě, výzkumu a inovacích. Nedostatečné 

zahrnutí genderové perspektivy do tvorby vědecké znalosti a inovací. Jako hlavní cíl si pak 

tento dokument klade: „Posílení rovnosti žen a mužů ve vzdělávacím systému. Snížení 

horizontální i vertikální genderové segregace mezi vyučujícími i studujícími. Zvýšení 

citlivosti k genderovým otázkám ve školství. Zrovnoprávnění postavení žen a mužů ve vědě, 

výzkumu a inovacích“. Jako specifické cíle jsou zde uvedeny mimo jiné tyto: 1. Zavádění 

cílených programů na relativizaci a odstraňování genderově podmíněných vzorců chování a 

tradic, které omezují vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vzdělávání a výběru povolání. 2. 

Zavádění cílených programů ke zmírňování genderové    segregace    ve vzdělávacím 

systému     zejména     prostřednictvím pozitivních opatření ve prospěch zastoupení méně 

reprezentovaného pohlaví. 3. Zajištění   genderově   citlivého   přístupu vyučujících, 

vytváření rovných podmínek a rovného zacházení s dívkami a chlapci v průběhu vzdělávání. 

5. Pozitivní opatření na podporu vyššího zastoupení   žen   ve   vědě   a   výzkumu a v 

orgánech    odpovědných    za tvorbu národních politik vědy, výzkumu a inovací. Začlenění   

tématu genderové   rovnosti do strategických dokumentů týkajících se vědy, výzkumu a 

inovací a zahrnutí genderové perspektivy do tvorby vědecké znalosti a inovací (Vládní 

strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020, 2014, [online], s. 19, 

20).  

Kromě strategií využívaných k tomu, aby více dívek vstupovalo do technicky zaměřených 

středních a vysokých škol, pojednávala teoretická část 1.2 o důvodech, proč je zastoupení 

dívek na těchto školách tak nízký, potažmo o tom, co způsobuje, že si více dívek nevolí 

techniku coby svůj studijní či profesní obor. Bylo zde vysvětleno, že důvody, proč si studium 

na technických školách nevolí, není dán jejich subjektivním nezájmem, ale spíše 

celospolečenskými tendencemi je do těchto studijních oborů nesměrovat. Byly popřeny 

mýty o tom, že výsledky dívek v matematice a dalších technicky zaměřených testech bývají 

horší než výsledky chlapců. Byla zde vyjmenována i rizika a dopady absence dívek a žen 

v technických oborech. 
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1.3 Státně-socialistická společnost a její přístup k postavení žen 
 

Vzhledem k tomu, že se tato diplomová práce zabývá i situací studentek středních 

průmyslových škol, které na nich studovaly v 80. letech minulého století, přistupují 

následující podkapitoly teoretické části k nastínění postavení žen ve státně-socialistickém 

Československu, jak jejich situaci na pracovním trhu, tak i jejich vzdělanostních aspirací. 

Postavení žen v socialistickém Československu, které je v porovnání například se situací žen 

v sousedním (tehdy) Západním Německu tak, jak o něm píše Alena Wagnerová (2017), 

méně hierarchicky nevýhodné, historicky vychází již z českých dějin 19. století, tedy boje o 

národní obrození. Tehdy byla žena osobou, v jejíchž rukou spočívala výchova budoucích 

vlastenců a vlastenkyň, důležité bylo, že hovořila česky, a v této snaze si byla v mnohém 

rovna s muži své doby. Pochopitelně, ač v českých domácnostech i tehdy panovalo 

uspořádání, založené na výsadním postavení muže coby „rozhodujícího přednosty 

domácnosti“ (Wagnerová, 2017, s. 19), autoritativní struktury se v české rodině nerozvinuly 

tak silně: i muž, i žena byli totiž v opozici vůči rakouské moci na stejné pozici. Emancipační 

hnutí, které se od poloviny 19. století vyvinulo, je tedy hnutím ženským, ale i národním; 

takže například první české školy pro dívky vznikaly v Čechách dříve, než dívčí školy 

v ostatních evropských zemích (Wagnerová, 2017). O ideové kontinuitě s feministickou 

tradicí první vlny feminismu, která pokračuje i do doby státního socialismu, ostatně hovoří 

i Hana Havelková (2015).  

Ačkoliv je státní socialismus v Československu dlouhým obdobím, které se rozhodně nedá 

považovat za jednolité a neměnné, toto je jedním z diskurzů, ze kterých postavení žen v této 

éře pramení. Snahy o emancipaci žen totiž byly ideologicky zasazeny do programu 

vládnoucího systému socialistického Československa; a ne náhodou vzešly (kromě 

marxistické ideologie) z prvorepublikových snah ženských emancipačních hnutí, tedy 

z první vlny feministického hnutí. Byly pouze násilně převzaty centrální komunistickou 

mocí s tím, že v jejích rukou budou cíle těchto hnutí plněny efektivněji (Havelková, 2015, s.  

21).  

V následujících podkapitolách se budu zabývat charakteristikou některých oblastí života žen 

za státního socialismu jednak obecně, míněno po celou dobu trvání státně-socialistického 

zřízení v Československu; vždy se však budu snažit přesunout pozornost k období, o kterém 

tato práce pojednává nejvíce, tedy k období 80. let minulého století. Jak jsem již předeslala, 
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období státního socialismu je více než 40 let trvajícím obdobím, které z hlediska 

emancipačních snah nelze považovat za jednolité. Hana Havelková tuto éru rozděluje na 

různá období podle politických změn, ke kterým v nich došlo: „[…] zatímco v 60. letech se 

stále otevřeněji tematizovala diskriminace žen a problémy, jež přinesla nová politika […], 

publikace normalizačního období (1969-1989) problémy v podstatě bagatelizovaly a měly 

více charakter apologie socialistické politiky vůči ženám“ (Havelková, 2015, s. 19). 

1.3.1 Žena za socialismu – marxistické pojetí ženské otázky: východisko pro pozici 
„socialistické ženy“ 

 

Marxismus označuje člověka za společenského tvora, a tak jsou si muž a žena rovni; a 

nerovné postavení ženy, postavené na jejím „biologickém údělu“ je pouhým sociálním 

konstruktem. Karl Marx tvrdil, že po odstranění soukromého vlastnictví výrobních 

prostředků dojde ke zrovnoprávnění postavení jak dělníků, tak i žen – emancipace ženy je 

tedy součástí širší emancipace všech utlačovaných osob (Wagnerová, 2017).  

Aby byla žena emancipována, musí být podle Engelse zařazena do výrobního procesu; a aby 

toto bylo možné, musí být její povinnosti, které v nukleární rodině v soukromé sféře 

vykonává, přeneseny do veřejných institucí. Rodina by pak už neplnila svou hospodářskou 

funkci (Wagnerová, 2017). Právě rychlý nárůst zaměstnanosti žen od poválečných let až do 

konce normalizačního období (1989) náležel k nejnápadnějším znakům měnícího se 

postavení ženy. V marxistické teorii je však opomenuta reprodukce, která ani zde není 

spatřována jako neplacená práce – je ženami vykonávána jako „samozřejmost“. I když na 

tuto skutečnost později poukazují marxističtí teoretici, jako například August Bebel, systém 

v socialistickém Československu, i když ženu zapojuje do výrobního procesu, její práci, 

vykonávanou v oblasti reprodukce, nazývá „celospolečenským cílem“ (Wagnerová, 2017, s. 

27), a tím pádem tato její činnost není vnímána jako vykořisťování (tamtéž).  

1.3.2 Žena za socialismu očima pamětnic v rozhovorech Kateřiny Zábrodské 

 

Kateřina Zábrodská (2015) zanalyzovala rozhovory s dvaceti ženami o tom, jak chápaly 

svou identitu a roli za státního socialismu, a to v reflexi po pádu režimu. K tomuto počinu ji 

vedla hlavně skutečnost, že v pracích, zabývajících se postavením žen ve státním socialismu 

byla probírána zejména důležitá témata jako například pseudoemancipace a dvojí břemeno 

žen v tomto období, rozpory mezi státem proklamovanou rovností žen a mužů a 

přetrváváním patriarchálního genderového řádu, či změny oficiální genderové ideologie 
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v různých fázích komunistické vlády (Zábrodská, 2015). Tyto výzkumy připsaly ženě, žijící 

v období státního socialismu, tři hlavní role: roli pracovnice, roli politicky uvědomělé 

občanky, a roli matky (Nečasová, 2011, in Zábrodská, 2015).  

V analýzách svých rozhovorů však Zábrodská objevila několik rozporů mezi narativy, které 

se ohledně postavení žen za státního socialismu objevují, a skutečnostmi, zjištěné právě díky 

zkušenostem jejích komunikačních partnerek. O socialistickém genderovém řádu se často 

tvrdí, že byl „diktován shora“ (toto tvrzení popírá i Havelková, 2015), tedy že genderové 

diskursy a praktiky byly diktovány státem. Ovšem „Komunistická strana nepředstavovala 

jediný zdroj ‚politiky genderové konstrukce‘. Spolu s ní a mocenskými elitami při jejím 

utváření působili také další klíčoví aktéři, zejména spisovatelé a spisovatelky, sociální vědci 

a vědkyně a další představitelé a představitelky české inteligence“ (Havelková, 2011, in 

Zábrodská, 2015, s. 287). Každodenní realita žen se však od oficiální genderové ideologie 

výrazně lišila.  

Svůj vztah k mužům popsaly dotazované ženy prostřednictvím čtyř „repertoárů“ 

(Zábrodská, 2015): Prvním z nich byl repertoár „Muži nejsou hrdinové“. Zde ženy 

vyjadřovaly, že muži ve svém okolí v podstatě opovrhují. Označují je výroky typu „zbabělci, 

neschopní a nezodpovědní idioti, líní jako vši…“, neboli muži byli ženami nahlíženi jako 

„celkově opovrženíhodná stvoření“. Svůj vztah k nim ženy vykreslovaly jako „lhostejnost, 

pohrdání, despekt, anebo v lepším případě, nadhled“. Dalším náhledem na muže byl 

repertoár „Nedosažitelná rovnost“: ženy zde vyjadřovaly svou touhu po rovnoprávnosti 

s muži, ale uvědomovaly si, že je tento ideál nedosažitelný. Toto selhání rovnosti jimi přitom 

bylo připisováno mužské povaze; tendencím mužů ženy znevažovat a dominovat jim. Třetím 

názorem je „Ztracené kavalírství“ – zde je vyjadřován úpadek vztahů českých mužů a žen 

jako důsledek toho, že muži ztratili své kavalírství. Ženy měly pocit, že státně-socialistický 

projekt emancipace, který se snažil o zavedení genderové rovnosti, ženy připravil o jejich 

„skutečné ženství“, a muže o jejich „kavalírství“. Poslední repertoár, nazvaný „Mužská 

loajalita“, vyjadřuje jediný pozitivní postoj žen, žijících za státního socialismu, vůči mužům. 

Ženy vypovídaly, že jejich vzájemné vztahy postrádají solidaritu, a poukazovaly proto na 

vztahy mezi muži, které se loajalitou naopak vyznačují (Zábrodská, 2015, s. 293-304).  

Analýzou těchto rozhovorů autorka došla především k poznatku, že zatímco byla 

„socialistická žena“ v dosavadním výzkumu nahlížena coby statická a unifikovaná bytost, 

popisovaná jen pomocí několika jí daných atributů, a jako identita zraněná a podrobená, ve 
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skutečnosti docházelo k tomu, že tehdejší české ženy samy sebe nahlížely spíše jako „silné 

ženy než jako oběti“ (Heitlinger, 1996, in Zábrodská, 2015, s. 305). Tato analýza také 

„zproblematizovala tezi, podle které byly vztahy mezi ženami a muži za státního socialismu 

definovány spojenectvím, harmonií a solidaritou spíše než antagonismem“ (Zábrodská, 

2015, s. 310).  

1.3.3 Zaměstnanost žen v době státního socialismu 

 

Přestože zaměstnanost žen během socialistické éry kontinuálně roste – v roce 1948 

pracovalo 37,8 procenta žen z celkového počtu pracujících osob, a v roce 1971 už to bylo 47 

procent žen (Wagnerová, 2017, s. 53), žena je nucena pracovat ve „dvou směnách“ (např. 

Scott, 1976 in Oates-Indruchová, 2015), tedy jak v zaměstnání mimo domov, tak i 

v domácnosti, kde je její práce považována za přirozenou a samozřejmou. Počet žen, které 

zůstávají a pracují jen v domácnosti, se nicméně dramaticky snižoval: 

1950 1 370 311 100 % 

1961  876 624 63,9 % 

1970  453 412 33,8 % 

1980  194 122 14,1 % 

(Historická statistická ročenka, s. 432, in Jechová, 2012, s. 196) 

Profese, ve kterých se ženy začínají pohybovat, však zpravidla bývají prodloužením jejich 

mateřské a pečovatelské role: „S odpovídajícím absolutním přírůstkem zaměstnanosti žen se 

zvýšil i jejich podíl v jednotlivých oborech […]. S výjimkou lesního a zemědělského 

hospodářství, v nichž počet pracujících nepatrně poklesl, vzrostl ve srovnání s rokem 1948 

podíl žen ve všech oborech. Největší počet žen z jednotlivých pracovních oborů vůbec, a to 

79,1 %, vykazovalo zdravotnictví“ (Wagnerová, 2017, s. 55). Je nicméně pozitivní, že podíl 

žen, pracujících v různých oborech, se obecně zvyšoval, takže například v průmyslu 

pracovalo v roce 1970 už 44 % žen, v zemědělství dokonce 49,9 % žen, a ve vědě a výzkumu 

jich bylo 33 % (tamtéž).  

Zaměstnanost žen se zvyšuje mimo jiné i proto, že se v poválečných letech mělo 

Československo stát „strojírnou socialistického tábora“ (Jechová, 2012, s. 191). Byla 

zvýšena produkce těžkého průmyslu, zejména strojírenství, a byly omezeny investice do 

spotřebního průmyslu. Protože byly zlikvidovány drobné živnosti, zaměstnané ženy byly 

nuceny přejít z malých, rodinných živností do nově vznikajících státních a družstevních 
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podniků. „V průběhu pětiletky se zvýšil počet pracujících v národním hospodářství o 351 

tisíc osob, většinu přírůstku (82,3 %) tvořily ženy“ (tamtéž).  

„Budoucnost spoléhala na těžký průmysl, který měl vyřešit problémy státu. Tehdy [1950] se 

produkovalo uhlí, s.  a ocel, a později se, jak informuje tisk, mělo přejít k výrobě 

zemědělských strojů, aut a lednic“ (Scott, 1974, s. 95). Do průmyslových závodů začaly být 

hned v poválečných letech přijímány i ženy. Bylo jim přislíbeno, že jejich mzdy budou stejně 

vysoké, jako mzdy mužů, „těch nejlepších mužů v oboru“ (Scott, 1974). A zpočátku se 

skutečně zdálo, že ženy, které v průmyslu začaly pracovat, budou disponovat velkým počtem 

výhod, které jim průmyslové podniky nabízely. Tak například Spojené ocelárny Kladno 

lákaly ženy, aby se (po několikatýdenním zaučení) zapojily do práce u nich coby svářečky, 

soustružnice, jeřábnice, či řidičky, přičemž pro ně byly zajištěny jídelny pro jejich školou 

povinné děti, prádelna, i zvláštní služba, která jim pomáhala obstarat každodenní nákup 

podle seznamu, který s sebou přinesly ráno, při příchodu do práce (Scott, 1974).   

Nelze ovšem předpokládat, že by ženy v technických profesích zastávaly prestižní, vyšší 

pozice. Naopak, v podnikové hierarchii se, právě díky nedostatečné kvalifikaci v oboru, 

pohybovaly na pozicích nízkých. O této vertikální segregaci 8  hovoří například Květa 

Jechová (2012). Uvádí, že se v Československu v sedmdesátých letech nacházelo na 

významných, odpovědných pozicích pouze 4-5 % žen. Na vedoucí pozice se však ženy často 

nedostávaly ani tehdy, pokud odpovídající kvalifikací disponovaly (Jechová, 2012, s. 199). 

A pokud se na vyšší pozice dostaly, jejich situace nemusela být nijak příznivá: „V 80. letech 

u příležitosti jedné oslavy Mezinárodního dne žen […] pronesl projev zástupce ředitele, 

‚skalní‘ komunista, který zdůraznil, jak si váží přítomných žen, jež svou pílí vytvářejí skvělé 

zázemí mužům-vědcům pro jejich badatelskou práci. Jako jediná jsem se pak veřejně 

odvážila zeptat, jestli vzal v úvahu, že v ústavu jsou i četné vědecky erudované ženy, což mi 

vyneslo dlouholeté nepříjemnosti“ (Štrbáňová, 2008, [online]). 

V samotném období normalizace9, tedy v období, které se týká i 80. let 20. století, bylo 

zaměstnáno 80,9 % československých žen v produktivním věku a 17,6 % žen 

v postproduktivním věku. Celkově ženy tvoří 46 % všech zaměstnaných osob (Jechová, 

2012, s. 207,208). V tomto období však dochází k významné změně, týkající se prestiže 

                                                           
8 Vertikální segregace je definována jako stav, kdy jsou vedoucí funkce zastávány jen nepatrným počtem žen, 
a to i v těch odvětvích, ve kterých ženy mívají početní převahu (Jechová, 2012). 
9 Období normalizace vymezuje Hana Havelková roky 1969-1989. Píše o něm, že během něj byly problémy, 
spojované s postavením žen, spíše bagatelizovány, a sociologické publikace, které tehdy byly vydávány, 
měly spíš charakter apologie socialistické politiky vůči ženám (Havelková, 2015, s. 19). 
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práce: „Pracovní kariéra se v letech normalizace často stávala prostředkem politického 

vydírání a ztrácela tak svoji prestižní hodnotu. To mělo specifický dopad na emancipaci žen: 

kvalifikační růst se dostal do rozporu s jejich reálným profesním uplatněním. Zatímco pro 

ženy hodnota vlastní profese stoupala, ve společnosti obecně hodnota práce klesala“ 

(Jechová, 2012, s. 208). Ženy se proto začaly vzdávat kariéry ve prospěch své role 

v soukromé sféře; a to i proto, že byla společenská prestiž v totalitním režimu propojena s 

rodinou a jejím životním stylem (Jechová, 2012, s. 209). „Ani v socialistických zemích 

tradiční představy o ‚určení a nadání ženy pro práci v rodině‘ samozřejmě ještě zcela 

neztratil svůj vliv“ (Wagnerová, 2017, s. 62).  

Činnost žen v technicky zaměřených povoláních byla navíc v Československu nahlížena 

dvěma úhly pohledu. Za prvé, v souladu s egalitaristickým chápáním emancipace ženy bylo 

požadováno, aby se ženy v technických oborech angažovaly stejnou měrou jako muži. „[…] 

v rámci modelu emancipace jako stejnosti se jevil rovný podíl žen a mužů ve všech 

povoláních s výjimkou těch, která s ohledem na mateřskou funkci nebyla ženám přístupná. 

[…] Přes toto značné zjednodušení představy o rovnoprávnosti ulehčilo toto pojetí ženám 

přístup do technických povolání“ (Wagnerová, 2017, s. 63). V šedesátých letech však došlo 

k tomu, že nízké počty dívek v technicky zaměřených studijních oborech všech stupňů již 

nebylo nazíráno jako ještě nedokončený projev emancipace, ale jako důsledek „přirozených“ 

sklonů žen tendovat ke své mateřské roli a povinnostem v rodině. Tradiční segregace oborů 

na ženské a mužské tedy byla opět definována jako přirozená. Nicméně zde platí, že se ženy 

v socialistickém Československu dostaly, co se zastoupení v technických profesích týče, dál 

než ženy v západních zemích (Wagnerová, 2017, s. 72, 73). Zajímavým údajem je, že 

největší podíl žen v technických profesích se nachází v Sovětském svazu (tedy v zemi, která 

slouží jako vzor pro ostatní socialistické země). Například v roce 1957 jich mezi inženýry 

bylo 38 %, mezi techniky 59 % a mezi mistry 38 % (Wagnerová, 2017, s. 72). 

1.3.4 Vzdělávání (dívek) v období státního socialismu 

 

V poválečných letech docházelo k postupnému vzestupu počtu dívek, které po ukončení 

základní školy nastupovaly do dalšího studia: zatímco v roce 1955 nastupovala po ukončení 

základní školy celá třetina dívek do zaměstnání, o šest let později už to byla jen desetina 

patnáctiletých dívek – ostatní pokračovaly v dalším vzdělávání (Jechová, 2012, s. 183, 

Wagnerová, 2017, s. 61). Největší nárůst počtu studentek byl zaznamenán na vysokých 

školách: před druhou světovou válkou vysokou školu absolvovalo pouze 14 % dívek, v roce 
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1987 už jich bylo 44 % (Jechová, 2012, s. 183). Následující tabulka ilustruje nárůst počtu let 

školního vzdělání v rozmezí let 1950-1991 u mužů a u žen: 

Rok Počet let školního vzdělání 

– muži 

Počet let školního vzdělání – 

ženy 

1950 9,6 9,3 

1961 9,83 9,54 

1970 10,76 10,0 

1980 11,34 10,57 

1991 11,47 10,94 

(Sčítání domů a bytů, 1991 in Kalinová, 2012, s. 252). 

Po celou dobu trvání státně-socialistického režimu však docházelo k několika nepříznivým 

trendům: zaprvé, v rámci ideologie byla manuálně vykonávaná práce hodnocena daleko výše 

než práce, která nebyla vykonávána manuálně. Toto znamená, že dívky často nebyly příliš 

motivovány k dalšímu studiu: „Často si totiž dívka po skončení základní školy a krátkém 

zaučení vydělávala více než jiná po třech letech vyučení a někdy dokonce více než 

absolventka vysoké školy“ (Jechová, 2012, s. 184). Obecně, rodiny s nízkým socio-

ekonomickým statusem neměly valnou motivaci k tomu, aby své děti po absolvování 

základní školy posílaly do dalšího studia. Věděly, že vyšší vzdělání nepředstavuje efektivní 

strategii k dosažení životního úspěchu (Matějů, Smith a Basl, 2010, s. 229). Toto nakonec 

potvrzuje i výrok sociologa Josefa Alana z roku 1974: „Skupina vyučených je v naší 

společnosti vlastně nejvyspělejší a nejrozšířenější částí dělnické třídy. Její početní růst, 

vyvolaný nástupem vyspělých forem socialistického hospodářství, je i důsledkem 

profesionalizační a vzdělávací tendence dělnictva a představuje i do budoucna progresivní 

trend (stačí uvést, že zatímco v roce 1956 nastoupilo do učebních míst 35,2 % 15leté 

mládeže, v roce 1967 to bylo již 53,3 %)“ (Alan, 1974, s. 180-181).  

Navíc je zde ještě represivní politika tehdejšího československého státu (zejména v období 

normalizace), která některým osobám zamezuje v přístupu k dosažení dalšího vzdělání. 

Jednalo se o to, že při přijímání na vyšší stupně škol nerozhodovaly schopnosti uchazečů a 

uchazeček, ale kádrové profily jejich rodičů. Dochází tedy k tomu, že je každoročně 

odmítána až polovina uchazeček a uchazečů o studium (Jechová, 2012, Matějů, Smith a Basl, 

2010). O tomto jevu v 50. a 60. letech píše i Kalinová: „Rozšíření dostupnosti vzdělání pro 

mladé lidi z dělnických rodin bylo zdůvodněno nedostatečným zastoupením dětí z dělnických 
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rodin na vyšších školách a realizováno administrativní cestou shora. Uplatnění třídního 

hlediska při přijímání na výběrové střední a zejména vysoké školy bylo spojeno s prověrkami 

podle sociálního a politického složení uchazečů a s vyloučením několika tisíc studentů 

vysokých škol z třídně politických důvodů“ (Kalinová, 2012, s. 231).  

V 70. a 80. letech opět docházelo k přísnému limitování dostupnosti vyššího vzdělání, v této 

době však limitovanost spočívala v jiných aspektech, než v období 50. a 60. let: „Na rozdíl 

od 50. let, kdy při selekci uchazečů bylo rozhodující ‚třídní kritérium‘, v 70. letech byl výběr 

na střední a vysoké školy podmíněn politickým postavením rodičů. Děti rodičů zbavených 

členství ve vládnoucí straně nebo i nestraníků, kteří neprošli prověřovacím sítem, měly být 

bez ohledu na prospěch a na kvóty přijímaných z výběru vyřazovány. Toto kritérium se 

postupně poněkud zmírňovalo, ovšem skrytě se sledovalo a do jisté míry uplatňovalo ještě 

koncem 80. let“ (Kalinová, 2012, s. 236). Autorka však zároveň dodává, že silněji byli 

kádrováni rodiče dětí, které se připravovaly na vstup například na gymnázia než dětí, které 

se chystaly vstoupit na střední odborné školy.  

 

1.3.5 Pohlavně-genderová segregace v učňovském a středním odborném školství ve 

státním socialismu 

 

V celém období státního socialismu dochází k výrazné genderové segregaci zejména 

v učňovském a středním odborném školství, a to i navzdory propagandě, která hovořila o 

emancipaci a egalitarismu. Vytvořily se výrazně dívčí a výrazně chlapecké učňovské a 

studijní obory. Jechová (2012) vyjadřuje, že v 50. a 60. letech bylo střední odborné školství 

zasaženo silnou feminizací, jejímž následkem se vytvořily dívčí a chlapecké obory. 

V případě učňovských oborů však dochází k ještě silnější genderové homogenizaci – až 

devět desetin studujících získalo své vzdělání v prostředí, které je naprosto genderově 

homogenní.  

V případě technických oborů bylo například ve školním roce 1970-1971 na vyšších 

odborných technicky zaměřených školách přítomno pouze 23,9 % dívek z celkového potu 

studujících. Na technicky zaměřených vysokých školách se jich pak vyskytovalo pouze 15,9 

%. Mezi vyučenými dívkami pak ve stejném roce nalezneme 10,2 % ve strojnictví a 

kovoprůmyslu, a 12,9 % v elektrotechnice (Wagnerová, 2017, s. 64). Jak autorka dodává, 

mezi 50. a 70. lety 20. století sice dochází k tomu, že ženy pronikají do stále více nových 

povolání, avšak největší vzestup se děje v rámci „tradičních“ ženských oborů, jako jsou 
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zdravotnictví anebo školství. „Především v technických povoláních je, měřeno vysokým 

počtem zaměstnaných žen, jejich podíl ještě stále poměrně nízký, ačkoliv se ve srovnání se 

západními zeměmi jeví již jako vysoký“ (Wagnerová, 2017, s. 71).  

Josef Alan se strukturou studenstva podle pohlaví zabýval v roce 1974. I on hovoří i 

feminizaci (zejména) středního školství, ke které došlo právě díky velkému přílivu dívek do 

škol. Alan o tomto jevu píše: „Proces feminizace, který uvolnil sociální pouta ženy a umožnil 

jí manifestovat své schopnosti, se v plném rozsahu promítl i do oblasti vzdělání, které se 

stalo jedním z nejvýznamnějších kanálů sociální emancipace a sebeuplatnění ženy“ (Alan, 

1974, s. 211). Zároveň však vyjadřuje znepokojení nad tím, že žena pod vlivem růstu 

ekonomiky a mobilizace pracovních sil na sebe bere další nové úlohy, a tak se dostává do 

konfliktu rolí; podle něho doslova „do postavení člověka s více ‚profesemi‘“ (Alan, 1974, s. 

211). Tato jeho tvrzení jsou svým způsobem protimluvem, který je nanejvýš 

problematickým: ač hovoří o „uvolnění sociálních pout ženy“, jedním dechem ženám 

připomíná, že na sebe tím pádem berou další úlohy, které je vlastně „ruší“ od výkonu jejich 

„původní“ role pracovnice v domácnosti a matky. Zadruhé, zaměstnání v domácnosti 

očividně nepovažuje za profesi, neboť toto slovo ve svém textu použil v uvozovkách.  

Feminizace ve školství rozhodně nepřispěla k rovnovážnému zastoupení studujících obou 

pohlaví napříč všemi studijními obory. Ženy jsou jednostranně zaměřené pouze na některé 

studijní obory. Právě odtud pramení feminizace celých skupin povolání, z nichž na prvním 

místě zmiňuje učitelství na základní škole. Chlapci naopak míří spíše do učňovských škol. 

Jejich zájem o střední školu je podle autora na ústupu, naopak zájem dívek o střední školy, 

zvláště o gymnaziální typy škol, vzrůstá. Josef Alan shrnuje, že trendem jeho doby je 

dosáhnout co nejlepšího životního postavení co nejjednodušší cestou, tedy buďto vstupem 

do zaměstnání hned po základní škole, anebo vyučením. I zde se potvrzuje, že vzdělání v této 

době nebylo indikátorem vyššího příjmu anebo lepšího životního postavení – tímto 

indikátorem byla práce. Autor tento jev vykládá ještě jinak: „A zde se opět projevuje jeden 

z kořenů feminizace. Pro mnoho dívek je vstup na gymnasium v podstatě odloženým 

rozhodnutím o profesionálním začlenění, protože vyučení jim neposkytuje v mnoha směrech 

uspokojivé možnosti. A nebudou-li po ukončení gymnasia pokračovat ve studiu na vysoké 

škole, mají stále více možností nalézt uplatnění než chlapci, pro které je potřeba 

vyhraněného profesionálního začlenění dominantním bodem a kritériem rozhodování“ 

(Alan, 1974, s. 213). Ve školách gymnaziálního typu vidí „nevyjasněnost“, proto má za to, 

že pro chlapce gymnázium představuje nejistotu. Naopak dívky, které v této své „nové 
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možnosti“ studovat na střední škole podle Alana stále ještě nevidí řádné zdůvodnění, ve 

studiu (například na gymnáziu) spatřují pouhé „splnění povinnosti vystudovat“, aniž by se 

zajímaly o nějaký konkrétní obor střední školy.  

1.3.6 Vzdělanostní aspirace mužů a žen, rok 1974 

 

Výše zmíněný sociolog Alan tedy zastává názor, že větší motivaci ke vzdělání projevují 

dívky než chlapci. V této souvislosti hovoří o odlišných „biopsychologických 

charakteristikách“ obou pohlaví: má za to, že dívky disponují vlastnostmi, které mohou 

pozitivně ovlivnit jejich studijní výkony, a to například soustavností, pílí, ale také silnějším 

sklonem k emocionálnímu prožívání úspěchu. Rozhodujícím faktorem pro jejich vyšší 

motivaci ke studiu jsou však podle něj změny, které ovlivnily jejich sociální postavení, jejich 

profesionální možnosti, a které zasáhly do jejich hodnot a chování (Alan, 1974). Podléhá 

tedy genderově stereotypnímu uvažování, zmíněnému v části 1.2. 

Autor nicméně poukazuje na rozdíl mezi „buržoasní“ sociologií, a sociologií v tehdejší 

ČSSR. V buržoasní sociologii (autor má na mysli výklad situace v kapitalistických zemích; 

na pomoc si zde bere teze R. H. Turnera, 1964), podle něj převládá názor, že rozdíly, které 

se mezi ženami a muži nacházejí ohledně motivace ke vzdělání, jsou zapříčiněny odlišným 

významem nabytého vzdělání pro muže a pro ženy. „Zatímco u mužů převažuje 

instrumentální přístup ke vzdělání jako prostředku k získání profesionálních pozic, takže 

cílovou hodnotou je povolání a možnost kariéry, u žen má prý vzdělání spíše symbolizační 

funkci a projevuje se orientací na vzdělání jako hodnotu o sobě“ (Alan, 1974, s. 84). Pro 

ženy má tedy vzdělání představovat spíše symbol kulturní vyspělosti, ke které směřují hlavně 

z důvodu orientace na klíčové hodnoty jejich života, kterými jsou manželství a mateřství.  

V ČSSR je v této době zaznamenán stálý nárůst počtu studentek středních i vysokých škol 

(Alan uvádí 57 % studentek na středních odborných školách, 66 % na gymnáziích, a 43 % 

na vysokých školách v roce 1969). Feminizace některých oborů podle něj svědčí o tom, že 

vzdělání má pro ženy daleko vyšší instrumentální hodnotu, než tomu bylo dříve. Řada oborů 

má zcela jasné zaměření – například zdravotnictví, učitelství apod. Na druhou stranu, jak 

píše, i u nás dochází k tomu, že dívky nemají vyhraněné představy o své budoucí 

profesionální orientaci: „…u chlapců tomu tak v podstatě není, protože celý pracovně 

profesionální systém je doposud výrazně profilován souborem bohatě diferenciovaných 

mužských profesí“ (Alan, 1974, s. 85). Řada dívek proto podle něj vstupuje na gymnázia a 
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další školy, aniž by poté chtěly pokračovat v dalším studiu na vysoké škole. Podle Alana je 

toto jasným důkazem o snaze dosáhnout vzdělání jen coby „cílové kulturní hodnoty“ (Alan, 

1974, s. 85), jako by dívky neměly zájem na tom, věnovat se v budoucnu oboru, který by je 

profesně naplňoval. Tento jeho pocit tedy dokonce překračuje i teoretické hranice mezi 

„buržoasní sociologií“ a státně-socialistickou sociologií tehdejší ČSSR. 

1.3.7 Co se přihodilo během transformace společnosti po roce 1989? 

 

Hana Havelková (2015) upozorňuje, že aktéři disidentské intelektuální scény, kteří měli 

v klíčových momentech revolučního roku 1989 největší slovo, byli zastánci 

tradicionalistického genderového diskursu. Došlo k paradoxní situaci, kdy zástupci dvou 

v podstatě opačných politických pólů (komunistického režimu na straně jedné a liberálně-

demokratických snah na straně druhé) dosáhli jasného konsensu v náhledu na genderovou 

problematiku. Tento diskurz, tedy tradicionalistický náhled na genderovou problematiku, se 

v následujících porevolučních letech stal diskurzem v Československu dominantním: „[…] 

tento intelektuální diskurz získával v polistopadovém období značný morální status a jeho 

kulturní obraz byl kanonizován. Vzniká tím […] diskursivní předpoklad pro udržení silného 

kontinuálního působení tradicionalistického přístupu k genderovému řádu na všech jeho 

úrovních: instituční, symbolické i osobní“ (Havelková, 2015, s. 34).  

V následujících podkapitolách proto budu sledovat, nakolik tradicionalistické přístupy 

k genderovému řádu pozměnily postavení žen a také jejich vzdělanostní směřování 

v Československu v období po roce 1989. 

1.3.7.1 Změny v postavení žen v České republice po roce 1989 

 

Jiřina Šiklová vyjadřuje, že po roce 1989 často docházelo k tendencím co nejrychleji se 

přiblížit Západu, změnit naši společnost a odlišit se od vlastní minulosti. Zároveň s těmito 

snahami však došlo i k tomu, že jsme se v tehdejším Československu odpoutávali i od dobře 

zavedených mechanismů, na které by společnost bývala mohla navázat a integrovat je do 

nového společenského systému. Bylo totiž obtížné obhajovat cokoliv, co by bylo převzato 

z doby státního socialismu, i kdyby to byl jeho sebelepší výdobytek. „Nekriticky se přijímalo 

téměř všechno, co bylo tehdy na Západě. I to špatné.“ (Šiklová, 2006, in Wagnerová, 2017, 

s. 232).  
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Šiklová si klade otázku, proč si ženy v Československu po převratu nedokázaly vytvořit svá 

vlastní hnutí žen, odlišná od západních feministických hnutí, taková, která by byla zaměřena 

specificky právě na situaci žen v polistopadovém, postsocialistickém Československu. 

Odpovědí je nejspíš fakt, že se ženy odmítaly ztotožňovat s jakoukoli ideologií; ideologie se 

v této době totiž „nenosily“, stejně jako organizovanost v rámci jakýchkoliv spolků. Tento 

trend potvrzuje ve svých pamětech i někdejší předsedkyně Svazu žen, Zdeňka Hajná. Líčí 

situaci, kdy demonstrující ženy v roce 1989 nesly transparent s nápisem „Svatá Anežko, 

chraň nás před Svazem žen!“ (Hajná, 2011, s. 29). Cílem žen naopak bylo, stát se 

individualistkami, zkoušet si nové role, každá sama. Současně zde působily myšlenky těch, 

kdo feminismus explicitně odmítali. „Domnívala jsem se, že po převratu v roce 1989 se 

smísí zkušenosti žen z postkomunistických zemí se zkušenostmi žen ze Západu a že právě na 

této hranici střetu a zkušeností žen ze dvou odlišných politických systémů vznikne nové pojetí 

feminismu a emancipace“ (Šiklová, 2006, in Wagnerová, 2017, s 237). K tomuto však, podle 

slov autorky, nedošlo.  

Naproti tomu Kateřina Zábrodská, která zkoumala postavení žen v období státního 

socialismu prostřednictvím rozhovorů s pamětnicemi, tvrdí, že její analýza odhalila, že si 

ženy velmi silně uvědomovaly „[…] genderové problémy i snahu vzepřít se nerovnostem 

mezi muži a ženami, zejména v oblasti heterosexuálních a pracovních vztahů“ (Zábrodská 

in Havelková a Oates-Indruchová, 2015, s. 287, 288). Její komunikační partnerky i přes svůj 

odmítavý postoj k „západnímu feminismu“ zmiňovaly různé aspekty genderové nerovnosti, 

kritizovaly například sexismus, genderové předsudky, diskriminaci, anebo zneužívání moci 

ze strany mužů. Jak autorka shrnuje, fakt, že české ženy „západní“ feminismus odmítaly 

neznamená, že by jeho teze nebyly relevantní pro jejich život: „[…] výpovědi žen o období 

státního socialismu dokládají klíčovou relevanci feminismu pro problémy, s nimiž se tyto 

ženy potýkaly, a že absence feministického vědění měla negativní dopad na schopnost žen 

tyto problémy řešit“ (Zábrodská, 2015, s. 288). 

1.3.7.2 Zaměstnanost žen po roce 1989 

 

Zaměstnanost žen v tomto období nijak neklesá. Ženy byly právě díky samozřejmé 

zaměstnanosti v období státního socialismu zvyklé pracovat, a této své výsady se nevzdávají 

ani pod vlivem výše uvedených změn a příklonu k tradicionalistickému pojetí genderového 

řádu. Podle Šiklové tehdejší pracující ženy zdůrazňují, že pracují zejména z ekonomických 

důvodů (platy jejich mužů nedokázaly dostatečně pokrýt výdaje rodiny), a to i proto, že fakt, 
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že pracovaly, odporoval tomu, k čemu byly vychované: a sice být hlavně matkami a 

pečovatelkami o domácnost. Ve skutečnosti v zaměstnání zůstávaly i přesto, že v mnohých 

případech finanční zajištění, poskytované jejich rodině manželem, k zajištění rodiny plně 

postačovalo. 

Zároveň však ženy zůstávaly na svých původních pracovních místech, tedy například coby 

zaměstnankyně státních podniků. Zpočátku nevyužily možnost zapojit se do podnikatelské 

činnosti; možnost podnikání spíš umožňovaly svým manželům a partnerům. Autorka 

v tomto spatřuje promarněnou šanci chopit se vedoucích pozic v tehdy se rozvíjejícím 

kapitalismu, čehož následkem bylo, že se v České republice v této době nacházelo méně 

podnikatelek než podnikatelů. Ke stejnému vývoji došlo i na poli politiky (Šiklová, 2006, in 

Wagnerová, 2017).  

Situaci žen v polistopadové době popisuje Marie Čermáková jako nutnost přistupovat na již 

zavedené mechanismy genderové nerovnosti (z doby státního socialismu), neboť se v 90. 

letech ještě více prohlubuje asymetrie dělby práce: ženy přijaly některé typicky mužské 

úkony jak v rodině (například organizace domácnosti, odpovědnost za výdělek), tak v práci; 

a to, aniž by získaly vyšší společenské uznání anebo finanční ohodnocení. V rámci 

redistribuce sociálních rolí se odpovědnost (například za péči o děti) přesouvá na ženu 

(Čermáková a kol., 2000). 

1.3.7.3 Studium na střední škole po roce 1989 

 

V roce 2000 Marie Čermáková, která společně s kolektivem svých kolegyní analyzuje 

souvislosti a změny genderových diferencí v české společnosti v 90. letech, napsala, že 

základní strukturou pravidel týkajících se genderových vztahů, kterou připisuje ženám a 

mužům odlišná socializace, je i v této době na institucionální bázi upevňována a 

reprodukována právě ve vzdělávacím systému. Vyjadřuje, že „skrytá podpora genderově 

stereotypních mechanismů probíhá zřejmě po celé období pobytu dětí v základní škole […]. 

Můžeme […] analyzovat výsledky tohoto deficitního procesu: v konečné fázi dochází 

k selekci chlapců a dívek do rozdílných vzdělávacích směrů, které pro některé děti mají 

negativní, nezvratný, určující moment, který již nelze napravit“ (Čermáková a kol., 2000, s. 

15). Po této selekci tedy dívky a chlapci nastupují do středního vzdělávání. 

O genderové struktuře studujících středních škol se pak dá konstatovat, že v podstatě 

kopíruje směřování chlapců a dívek tak, jak bylo dáno již v době státního socialismu. Jen 
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s tou obměnou, že zatímco byly jejich volby za státního socialismu ovlivněny i kvótami, 

v 90. letech už se žáci a žákyně takto rozhodují na základě své vlastní volby. Stále dochází 

k tomu, že se velká převaha dívek nachází na gymnáziích, a na středních odborných školách, 

vyučujících femininní obory (zdravotní, pedagogické a ekonomické školy), chlapci většinou 

nastupují na střední odborná učiliště. Ve výsledku tedy 60 % dívek studovalo na gymnáziích, 

a vysoké počty dívek se objevovaly i na některých středních odborných školách s maturitou. 

Například 97 % dívek mezi studujícími na zdravotních školách, 94 % dívek na 

pedagogických školách, a téměř 80 % dívek na ekonomicko-obchodních školách. Chlapci 

byli směřováni k učebním oborům (s maturitou, ale častěji bez maturity). Takže je zde jejich 

podíl 70 % z celkového počtu studujících (Statistická ročenka 1999, in Čermáková a kol., 

2000, s. 16).  

Podle Kalinové po roce 1990 nově vznikaly i soukromé školy, které reagovaly na potřeby 

nově zavedeného tržního hospodářství: „Na všech stupních školské soustavy byl otevřen 

prostor pro různé experimenty s novými typy škol a výukových programů, které vycházely 

z požadavku vytvořit diverzifikovaný systém školství […] Na středním stupni se mnohé 

střední ekonomické školy měnily, vznikaly hotelové školy, sociálně-právní akademie, 

podnikatelsko-manažersky zaměřené školy a mnohé další netechnicky orientované školy“ 

(Kalinová, 2012, s. 358). Vznik takto zaměřených středních škol se pravděpodobně stal 

dalším důvodem odlivu zájmu studujících o technicky zaměřené střední školy. A navíc zde 

docházelo k dalšímu jevu: „[vzestup soukromých škol] umožnila orientace na dříve 

podceňované konjukturní obory (ekonomika, právo, finančnictví, management), spojené 

s tržní ekonomikou. Dřívější přeceňování učňovského školství vedlo k druhému extrému, 

k jeho prudkému poklesu, který plně neodpovídal průmyslovému charakteru země a tempu 

substituce manuálních prací technikou“ (Kalinová, 2012, s. 262).  

1.4 Shrnutí teoretické části 
 

Teoretická část této diplomové práce uvedla nejprve statistické údaje o počtech dívek, které 

studovaly a studují na technicky zaměřených středních školách v 80. letech a v současnosti. 

Porovnány byly i počty dívek, které studovaly na konkrétní škole, tedy Střední průmyslové 

škole v Rakovníku. Tato data ukázala, že počet dívek ve středním technickém školství byl 

vždy nízký, nicméně v období státního socialismu byly jejich počty až trojnásobně vyšší než 

v současnosti. 



50 

 

 Druhý tematický celek kapitol teoretické části pak předložil určité teorie o tom, proč je počet 

dívek v technickém školství tak nízký. Jednalo se o genderově-stereotypní mechanismy, 

které vedou dívky k tomu, aby si volily tzv. femininní studijní zaměření (Curran, Renzetti, 

2003, Šmídová, 2010, Jarkovská, 2013), tedy o genderově-stereotypní socializaci během 

dětství, ale i během školní výuky, a o celospolečenské snaze tyto mechanismy udržovat a 

reprodukovat (Bourdieu, 1998, Millet, 1970). Byly zmíněny i mýty o tom, že předpoklady 

ke studiu matematiky a dalších technických věd jsou dány „biologicky“ (Hasmanová 

Marhánková, Svatošová, 2011, Saini, 2018). Pojednáno bylo o dopadech absence dívek a 

žen technickém školství, potažmo na průmyslových pracovištích (Sloboda, 2004, Millet, 

1970) a byly uvedeny i strategie, které napomáhají k nápravě tohoto stavu (Sokačová, 2011, 

Jarkovská, 2005, Smetáčková, 2007).  

Třetí celek kapitol teoretické práce se přesunul do doby státního socialismu, se snahou 

převést pozornost ke konkrétnímu období – k 80. letům minulého století. Ilustrována byla 

situace žen v této době, jejich postavení v zaměstnání (Wagnerová, 2017), i ve vzdělávacím 

systému (Alan, 1974, Kalinová, 2012). Poslední kapitoly stručně načrtly změny v postavení 

žen, ke kterým došlo během ekonomické transformace společnosti po roce 1989 (Čermáková 

a kol., 2000, Havelková, 2015, Šiklová, 2006).  

Všechna témata, nastíněná v teoretické části, pak byla vybrána proto, aby napomohla 

k zodpovězení výzkumné otázky této diplomové práce, kterou je „Jaké faktory stojí za 

nízkým počtem dívek studujících na technicky zaměřených středních školách ve srovnání s 

chlapci? A jaké důvody stály za vyšším počtem dívek studujících na technicky zaměřených 

středních školách v 80. letech v době státního socialismu ve srovnání s počtem dívek 

studujících na těchto školách v současnosti?“ Z teorií výše zmíněných tří tematických celků 

teoretické části vyplývá, že jsou nízké počty dívek, které se pohybují v technickém školství, 

zapříčiněny celospolečenskými snahami o zachování dělení oborů na maskulinní a femininní 

(např. Jarkovská, 2013), ke kterému hojně přispívá jednak genderově-stereotypní výchova, 

ale i výuka na školách od nejnižšího stupně (např. Hasmanová Marhánková, Svatošová, 

2011). Tendence dívek vybírat si „femininní“ studijní obory bývají ještě podtrženy a 

schvalovány výchovnými poradci a poradkyněmi, kteří působí na základních školách 

(Smetáčková, 2007). Dívky bývají k výběru „femininních“ studijních oborů povzbuzovány 

i svými rodiči (Jarkovská, Šmídová, Lišková, 2010). I přes všechny strategie, které se již 

snaží o nápravu genderově-stereotypních tendencí v tomto směru, nízký počet dívek ve 

středním technickém školství stále přetrvává. 
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Během období státního socialismu na přechodnou dobu došlo k tomu, že se počet dívek, 

studujících technické obory na střední škole o něco zvýšil (Statistické ročenky školství, 

1980-1989). Nejspíše se jednalo o projev emancipace žen, kterou komunistické vlády v té 

době proklamovaly coby svůj projekt (Wagnerová, 2017), a které navazovaly na 

feministickou tradici první vlny feminismu (Havelková, 2015), a zároveň o potřebu 

zaměstnávat v průmyslu více lidí, neboť se v té době značně rozvíjel nejdříve těžký průmysl, 

jako například strojírenství, později i lehčí průmysl, jehož úlohou bylo například zásobovat 

domácnosti elektrickými spotřebiči (Wagnerová, 2017).  

Slibný vývoj, vedoucí k nárůstu počtu studentek technických oborů, ale i zaměstnankyň 

v průmyslové výrobě byl, zdá se, přerušen v období transformace společnosti po roce 1989, 

kdy se společnost opět navrací k tradicionalistickým tendencím (Havelková, 2015) v podobě 

genderovanosti rolí na pracovním trhu. Zejména byl odliv dívek ze středního technického 

školství zapříčiněn vznikem nově zakládaných středních škol, které se specializovaly na 

obory jako například hotelnictví či marketing, tedy na obory, které byly v období státního 

socialismu vyučovány v daleko menší míře anebo vůbec (Kalinová, 2012). 
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2. EMPIRICKÁ ČÁST 

2.1 Metodologická část 

  

V této části diplomové práce budou popsány metody, které byly použity pro její tvorbu. Tato 

diplomová práce byla vytvořena v intencích feministického výzkumu, který je založen na 

feministických teoriích. Zásadním bodem popisu feministického výzkumu je začlenění žen 

do výzkumu. Nejedná se pouze o to, že budou zkoumány ženy. Jedná se o to, zkoumat je 

z perspektivy jejich vlastní zkušenosti tak, aby mohly pochopit samy sebe. Prvním krokem 

je „učinit ženy viditelnými“, takže bude plně pochopena celá jejich kulturní a historická 

existence; a to nejen žen, ale i mužů (Letherby, 2003, s. 74). Toto sleduje tato diplomová 

práce, která přesunula pozornost k jevu, který běžně bývá přecházen bez povšimnutí. 

Skutečnost, že tak málo dívek studuje na technických středních školách, je považována za 

běžnou, otázka na toto téma bývá zodpovězena pokrčením rameny. Dívkám, které si 

technický obor na střední škole zvolily, jsou zde proto pokládány otázky, týkající se jejich 

situace, a je jim tak dán hlas namísto toho, aby byly přehlíženy coby pouhé výjimky, které 

se v chlapeckých kolektivech objevily jakousi náhodou. 

Důležitým výchozím bodem sociologického výzkumu je jeho paradigma. Podle Egona G. 

Guby a Yvonne S. Lincoln můžeme paradigma definovat jako „základní systém přesvědčení 

nebo světový názor, který provází výzkumníka, nejen při výběru metody, ale i co se týče 

ontologie a epistemologie“ (Guba a Lincoln, 1994, s. 105). Jinými slovy, jedná se ucelený 

pohled na svět, který nám říká, že se svět chová podle určitých pravidel. Paradigma 

prezentuje světonázor, který pro svého zastánce definuje podstatu světa, jeho místo v něm, 

a škálu možných vztahů k tomu světu a jeho částem. Autoři rozlišují tato čtyři paradigmata 

výzkumu: pozitivismus, postpozitivismus, kritické teorie, a konstruktivismus.  

Tato diplomová práce se bude pohybovat v rámci konstruktivistického paradigmatu, o 

kterém výše jmenovaní autor a autorka píší, že z hlediska ontologie je paradigmatem 

relativistickým. Reality jsou pochopitelné formou mnohonásobných mentálních konstrukcí; 

často bývají sdíleny mnohými jednotlivci, ale i celými kulturami. O metodologii v rámci 

konstruktivistického paradigmatu pak píší: „[metodologie je zde] hermeneutická a 

dialektická. Proměnlivý a osobní charakter sociálních konstrukcí naznačuje, že individuální 

konstrukce mohou být odvozeny a vytříbeny pouze skrze interakci mezi výzkumníkem a 

respondenty“ (Guba a Lincoln, 1994, s. 111). Toto znamená, že na realitu, kterou chceme 
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poznat, nahlédneme prostřednictvím různých pohledů získaných díky komunikačním 

partnerům a partnerkám, a tím pádem ji lépe čteme.  

2.1.1 Pozicionalita a lokace 

 

Dagmar Lorenz-Mayer (2005) upozorňuje, že je chybou, „pokud do své vědecké práce 

politiku lokace nezahrneme, a označujeme své výzkumné postupy a poznatky za faktické, 

objektivní a oddělené od svých osobních hodnot a zájmů, […] a vymazáváme tak vlastní 

přítomnost ze svých konečných výstupů“ (Lorenz-Meyer, 2005, s. 76).  

Politiku lokace pak definuje jako „politiku, jež odkazuje k účinkům a důsledkům této lokace 

při vytváření vědeckých tvrzení“ (Lorenz-Meyer, 2005, s. 77). Pro hlubší vysvětlení tohoto 

pojmu autorka pokračuje: „[…] lokace je vyznačená parametry společenské nerovnosti, 

jakými jsou gender, rasa, třída, náboženství, sexualita a geopolitická lokace se svými 

doprovodnými subjektovými pozicemi identifikace a dez-identifikace, materiálními 

podmínkami, privilegii a pocity, stejně jako pojmovými zdroji, s jejichž pomocí jsou tyto 

vztahy reprezentovány a interpretovány“ (Lorenz-Meyer, 2005, s. 78).  

Definovat vlastní pozicionalitu a lokaci je tedy důležité proto, abych upřesnila, z jaké pozice 

vycházím, pokud nahlížím mnou studovaný společenský fenomén. Moje vlastní pozice 

v rámci světa totiž předurčuje, jak svět nahlížím, a je možné, že jej nahlížím v rámci určitých 

limitů, které není snadné si uvědomit. Jejím uvedením předem definuji i tyto své limity. 

K mnou zkoumané problematice mám blízko zejména proto, že se na Střední průmyslové 

škole Emila Kolbena v Rakovníku pohybuji jako vyučující anglického jazyka. Denně tedy 

vnímám reálné složení studujících této školy, včetně absence dívek ve třídách. Ač jsem tedy 

já sama vystudovala střední školu gymnaziálního typu, s humanitním zaměřením, mám 

pocit, že i tak mám k prostředí střední průmyslové školy blízko. Tuto realitu zkoumám jako 

žena, pocházející ze střední třídy, která sice střední školu technického zaměření sama 

nevystudovala, denně se však v jejím prostředí pohybuje. Toto vnímám jako výhodu 

především proto, že ač jsem se před svými komunikačními partnerkami nemohla sebeodhalit 

(Reinharz, 1992) v tom smyslu, že bych jim předestřela svou zkušenost se studiem na 

podobné škole, jakou vystudovaly, anebo právě studují ony, mohla jsem jim alespoň sdělit, 

že se pohybuji v prostředí, které je jim známo, a svým způsobem se jejich vlastní situaci 

alespoň částečně přiblížit. I fakt, že sama žiji v Rakovníku, ve kterém se nachází jak Střední 

průmyslová škola Emila Kolbena, tak i firmy a společnosti, ve kterých se absolventi a 
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absolventky školy později pracovně uplatní, považuji za výhodu. Je možné, že nebýt mé 

pracovní pozice ve Střední průmyslové škole v Rakovníku, svou pozornost bych k tomuto 

tématu neobrátila.  

Ve svém postavení učitelky na této škole na druhou stranu spatřuji určitou limitovanost: 

současné studentky, se kterými jsem vedla rozhovory, se mohly obávat sdělit mi určité 

informace, zvláště ty, které by se ke škole a jejich působení v ní vyjadřovaly kriticky. Mé 

postavení vůči nim je tedy v jistém smyslu postavením mocensky zatíženým. Rozhodla jsem 

se proto, že si ke svým rozhovorům přizvu pouze ty dívky, které se nevyskytují ve třídách, 

ve kterých přímo vyučuji; a dále jsem hovořila s dívkami, které již své studium na této škole 

úspěšně absolvovaly. Vyhledala jsem i studentku, která studia na této škole zanechala. 

2.1.2 Polostrukturované rozhovory a výběr vzorku 

 

Pro získání informací od svých komunikačních partnerek jsem použila metodu 

polostrukturovaného rozhovoru. Shulamit Reinharz o této metodě píše, že právě 

polostrukturované rozhovory se staly hlavním prostředkem, který feminističtí badatelé 

používají k tomu, aby aktivně zapojili své komunikační partnery a partnerky při 

shromažďování údajů o jejich životě. „Polostrukturované a nestrukturované rozhovory jsou 

kvalitativní metodou sběru dat. Rozhovor s otevřenými otázkami odráží, jak lidé nahlížejí 

realitu, a dovoluje badateli zobecňovat teorii“ (Reinharz, 1992, s. 18). Jedná se rozhovory, 

při kterých nejsou otázky pevně dané; otázky vlastně poskytují jen jakousi osnovu toho, o 

čem dialog s komunikační partnerkou bude. Autorka dodává, že obzvláště ve feministickém 

výzkumu je důležité používat rozhovory s otevřenými otázkami proto, že je jakýmsi 

protikladem přístupu, který vědci používali v uplynulých stoletích – totiž nedávali ženám 

prostor, aby se mohly plně vyjadřovat.  

Výhodou polostrukturovaného rozhovoru je tedy možnost zajít při získávání informací od 

komunikačních partnerek do hloubky. Pokud je navíc rozhovor (i několikrát) zopakován, 

komunikační partnerka získá ve výzkumnici důvěru, a může pak sdělit skutečná a cenná 

fakta o svém životě. K získání důvěry může pomoci i výše zmíněné sebeodhalení, při kterém 

výzkumnice odhalí, že má podobnou zkušenost jako komunikační partnerka, což poté může 

vést k sebeodhalení komunikační partnerky – rozhovor se pak stane dialogem o sdílené 

zkušenosti. Důležité zde také je, že rozhovor povede žena se ženami, to může (ale i nemusí) 

znamenat, že bude ženám nasloucháno s péčí a porozuměním. Polostrukturované rozhovory 
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(a rozhovory obecně) však mohou skýtat i jisté nevýhody, ke kterým patří například stres, 

který se může dostavit po vedení takového rozhovoru, a který se může přenést na výzkumnici 

samotnou (Reinharz, 1992).  

V rámci tohoto výzkumu byly provedeny dvě série polostrukturovaných rozhovorů, a to za 

prvé se současnými i bývalými studujícími, za druhé se dvěma řediteli Střední průmyslové 

školy v Rakovníku, a to s bývalým ředitelem školy, Ing. Jaroslavem Hellerem, který školu 

řídil v letech 1978–1990. Jeho výpověď můj pohled na celou problematiku ne/přítomnosti 

dívek na střední průmyslové škole obohatil o další rozměry v podobě komplexnějšího 

pohledu na celou tehdejší situaci a atmosféru. Později mi pan Heller poslal ještě dopis, ve 

kterém svou výpověď ještě dále doplnil. Dále pak vzhledem k tomu, že jsem potřebovala 

zjistit údaje o současném počtu studujících SPŠ Rakovník, o tom, kde se coby absolventi a 

absolventky uplatňují, a zejména o aktuální situaci ohledně průmyslových závodů a firem v 

Rakovníku, jsem o pomoc požádala i současného ředitele SPŠ Emila Kolbena v Rakovníku, 

RNDr. Jana Jirátka. 

Pro výběr komunikačních partnerek, které průmyslovou školu absolvovaly v 80. letech, jsem 

použila metodu sněhové koule (Hendl, 2005). Je to způsob, kdy mi jedna komunikační 

partnerka doporučila další komunikační partnerky vhodné pro můj výzkum, například na 

základě toho, že se tyto ženy spolu přátelí, anebo spolu právě studovaly na stejné škole. 

Všechny absolventky školy z posledních let, stejně jako současné studentky, osobně znám, 

a tak nebylo obtížné je kontaktovat a požádat o spolupráci při výzkumu.  

2.1.3 Etika výzkumu 

 

Všem komunikačním partnerkám byla zajištěna anonymita, a to především z toho důvodu, 

že některé z nich v současnosti studují na Střední průmyslové škole Emila Kolbena 

v Rakovníku, a tak by se mohly obávat, že informace, které mi svěří, budu reprodukovat 

mezi ostatní vyučující, což by jim ve výsledku mohlo ublížit. Jak už jsem zmínila, (nejen) 

z tohoto důvodu jsem si vybrala dívky, které nepatří k mým studentům a studentkám. 

Anonymita však byla zajištěna i bývalým studentkám průmyslové školy.  

Všem komunikačním partnerkám byl poskytnut informovaný souhlas, jehož přesné znění se 

nachází v příloze této diplomové práce. Informovaný souhlas byl komunikační partnerkou 

podepsán, a byla jí poskytnuta jeho kopie. Na základě tohoto souhlasu měla komunikační 

partnerka právo neodpovídat na otázky, na které odpovídat nechtěla, kdykoliv rozhovor 
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přerušit, anebo kdykoliv odvolat svou účast na výzkumu, aniž by k tomuto musela uvádět 

jakýkoliv důvod. Rovněž měla možnost odmítnout nahrávání svých výpovědí na diktafon, 

pokud by si to přála.  

S některými svými komunikačními partnerkami jsem se k rozhovoru sešla na místě, které 

navrhly ony samy; a vždy jsem se snažila jim nějakým způsobem kompenzovat čas, který 

mi díky rozhovoru věnovaly, a to alespoň malou odměnou. V případě současných studentek 

školy se jednalo o čokoládu, v případě, že jsem se s komunikačními partnerkami sešla 

v kavárně, zaplatila jsem jejich útratu. Odměnu v podobě balíčku kávy a čokolády jsem 

přinesla i panu Hellerovi, kterého jsem navštívila u něho doma. I současný ředitel školy, Jan 

Jirátko, dostal za odměnu balíček kávy. 

Rozhovory se současnými studentkami Střední průmyslové školy Emila Kolbena proběhly 

přímo v prostředí školy, a to proto, abych těmto komunikačním partnerkám usnadnila 

situaci, tedy aby nemusely pro účel rozhovoru chodit na jiné místo; a také, aby se při 

rozhovoru nacházely v jim známém prostředí a cítily se dobře. 

Právě při rozhovorech se současnými studentkami školy však několikrát došlo k jednomu 

opakujícímu se jevu, a to, že se tyto dívky ve věku 15 až 20 let, možná vzhledem ke svému 

nízkému věku, nedokázaly se na daná témata rozpovídat ve větší míře. I přesto, že jsem se 

jim snažila pomoci rozmluvit se (přistupovat k nim vstřícně, s určitou dávkou humoru, a 

sama jsem se snažila být výřečná), nepodařilo se u několika z nich získat takové penzum 

informací, jaké jsem si původně slibovala získat. O poznání snadněji se mi tak pracovalo 

s absolventkami školy z 80. let, které si o svém tehdejším studiu povídaly rády, a i přes 

počáteční pocit, že se již na své studium na střední škole nedokážou rozpomenout, si nakonec 

vzpomněly i na nejrůznější detaily z tohoto období svého života. 

2.1.4 Představení účastnic výzkumu 

 

Nyní představím všechny své komunikační partnerky, bývalé a současné studentky středních 

průmyslových škol, a dva komunikační partnery, bývalého a současného ředitele Střední 

průmyslové školy v Rakovníku. Jména, pod kterými respondentky ve výzkumu vystupují, 

byla změněna. V analytické části se, pro větší přehlednost, bude za každým pseudonymem 

v závorce objevovat rok ukončení studia, v případě, že komunikační partnerka již 

absolvovala. Označení „současnost“ bude uvedeno v závorce za pseudonymem v případě, 

že studentka na SPŠ Rakovník stále ještě studuje i v tuto chvíli, a to proto, aby byla co 
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nejlépe zachována její anonymita. Jména obou ředitelů jsou naopak uvedena v přesném 

znění. 

Studentky Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku, které zde studovaly anebo 

studují v současnosti, tedy v letech 2010–2019: 

Anna v tuto chvíli na Střední průmyslové škole Emila Kolbena studuje obor Informatika. 

Kromě předmětu Počítačová grafika a multimédia se zajímá i o auta, motocykly a 

fotografování.  

Bětka studuje tedy obor Informatika. Bětka pravidelně vyhrává soutěže v matematice a 

logice, zúčastňuje se i dalších soutěží a projektů školy.  

Carolina studuje obor Informatika. Nejvíce ji baví předmět Programování.  

Darina studuje obor Informatika. Zajímá ji matematika, angličtina, web design, aplikační 

software a fyzika.  

Eva je absolventkou oboru Informatika. Nejvíce ji bavily předměty Počítačové sítě a 

Hardware. 

Filipa absolvovala obor Elektrotechnika. Nejvíce ze všeho ji během studia bavila praxe, 

například pájení. Ráda se věnovala i matematice. 

Gita na střední průmyslovou školu nastoupila do oboru Informatika, po dvou měsících však 

ze školy odešla a zvolila si zcela jiný obor na jiné střední škole. V rozhovoru vypovídá jak 

o své motivaci přihlásit se na střední průmyslovou školu, tak i o důvodech, které ji nakonec 

vedly k tomu, aby školu opustila.  

Druhou skupinu respondentek tvoří absolventky Střední průmyslové školy Emila Kolbena 

(tehdy Střední odborné učiliště TOS Rakovník) z let 1980-1989: 

Emilie vystudovala střední průmyslovou školu (učební obor s maturitou) v letech 1983-

1987. Říká, že se na tuto školu dostala spíše náhodou. I přes to, že studovala technický obor, 

nejradši zde měla výuku českého jazyka. Technické znalosti, nabyté na průmyslové škole, 

však dodnes využívá například při práci doma. 

Františka odmaturovala na rakovnické průmyslovce v roce 1981 jako jedna z osmi dívek. 

Původně zamýšlela studovat strojní průmyslovku v jiném městě, nakonec však na základě 



58 

 

rozhodnutí svých rodičů zůstala v Rakovníku a vystudovala učební obor s maturitou zde. 

Nejvíce ji bavila technologie, kterou podle svých slov využívá ve svém zaměstnání i dnes. 

Gábina byla spolužačkou Františky. Vyjadřuje, že šanci vystudovat střední školu s dobrým 

prospěchem tak trochu promarnila. Postrádala motivaci k tomu, aby se studiu věnovala 

intenzivněji. Oceňuje nicméně znalost matematiky, kterou jí studium pomohlo nabýt. 

Matematiku a logické myšlení dnes, podle svých slov, využívá při své profesi účetní. 

K této skupině patří i absolventky střední průmyslové školy technického zaměření z let 

1980-1989 z jiných škol. Vzhledem k tomu, že jsem nedokázala vypátrat více absolventek 

Střední průmyslové školy v Rakovníku (mnoho tehdejších studentek nepocházelo 

z Rakovníka, a tak je nyní poměrně obtížné získat na ně kontakt), rozhodla jsem se hovořit 

i se ženami, které vystudovaly průmyslovou školu technického zaměření jinde než 

v Rakovníku. 

Andrea v roce 1984 odmaturovala na střední průmyslové škole v Kladně, v oboru 

Strojírenství, poté navázala ve studiu stejného oboru i na vysoké škole. V současné době 

tento obor vyučuje. Technice a zejména strojírenství se věnovala odmalička, podle jejích 

slov je „strojařina“ její „citovkou“. 

Beata sice v roce 1982 maturovala na střední škole technického zaměření v Praze, poté 

nicméně až do roku 1994 pracovala v TOSu – neboli v závodu, se kterým byla rakovnická 

průmyslovka úzce provázána. Ve škole ji nejvíce bavilo rýsování.  

Carla rovněž studovala na střední průmyslové škole v Praze, kde maturovala v roce 1987, 

poté stejný obor, Strojírenství, vystudovala i na vysoké škole. Pro techniku se rozhodla už 

v dětství, kdy následovala vzor svého otce, kterého ráda sledovala při práci na vynálezech a 

inovacích. I ona v současné době působí coby vyučující matematiky. 

Dana nastoupila do prvního ročníku střední průmyslové školy v Praze v roce 1968. Byla 

ochotna poskytnout mi odpovědi na mé otázky písemně, neboť žije poměrně daleko. Její 

odpovědi jsou natolik zajímavé, že jsem se rozhodla zařadit je do svého výzkumu, i přesto, 

že Dana nezapadá do zkoumaného časového období, ani není absolventkou rakovnické 

průmyslové školy. 

V neposlední řadě jsem provedla rozhovor i s Ing. Jaroslavem Hellerem, bývalým ředitelem 

Středního odborného učiliště v Rakovníku, který jej řídil v době od roku 1978 do roku 1990, 
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i se současným ředitelem Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku, RNDr. 

Janem Jirátkem.  

2.1.5 Metody analýzy dat 
 

Rozhovory, nahrané po získaném souhlasu od komunikačních partnerek na diktafon, jsem 

poté doslovně přepsala s tím, že jsem se do přepisu snažila zaznamenat i emoční reakce 

komunikačních partnerek, například smích, smutný úsměv, povzdechnutí. 

Poté jsem přistoupila k jejich analýze pomocí kódování. O kódování píší Strauss a Corbin: 

„Kódování představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a 

opět složeny novými způsoby. Je to ústřední proces tvorby teorie z údajů“ (Strauss, Corbin, 

1996, s. 39). Touto teorií pak mají na mysli tzv. zakotvenou teorii, o které říkají, že se jedná 

o kvalitativní výzkumnou metodu, která spočívá v tom, že začneme zkoumat určitou oblast, 

a necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné: „[…] výsledkem [této metody] 

je spíš teoretické vyjádření zkoumané reality, než sada čísel anebo skupina volně vztažených 

pojmů“ (Strauss, Corbin, 1996, s. 15).  

Uvádějí tři hlavní typy kódování, jedná se o otevřené, axiální, a selektivní kódování. 

Otevřené kódování spočívá v označování a kategorizaci údajů. Bez tohoto základního 

analytického kroku by nemohl proběhnout zbytek analýzy. „Během otevřeného kódování 

jsou údaje rozebrány na samostatné části a pečlivě prostudovány, porovnáním jsou zjištěny 

podrobnosti a rozdíly, a také jsou kladeny otázky o jevech údaji reprezentovaných. Během 

tohoto procesu jsou zvažovány a zkoumány naše vlastní i cizí domněnky o jevu, což vede 

k novým objevům“ (Strauss, Corbin, 1996, s. 43). Postup otevřeného kódování autoři dále 

popisují tak, že nejdříve je nutné údaje konceptualizovat neboli přidělit jim jména, která pak 

budou reprezentovat tento jev. Je potřeba seskupit podobné pojmy; vztahy mezi nimi 

nicméně stále považujeme za provizorní. Analýzu rozhovorů je možné provádět řádek po 

řádku, což je asi nejpodrobnější způsob, postupovat se dá i po větách či odstavcích, ze 

kterých vyvodíme hlavní myšlenku, a pojmenujeme ji (Strauss, Corbin, 1996).  

Axiální kódování je „soubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování znovu 

uspořádány novým způsobem, prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi“ (Straus, 

Corbin, 1996, s. 70). Při axiálním kódování jsou tedy údaje, získané díky otevřenému 

kódování, skládány dohromady vytvářením spojení mezi kategoriemi a subkategoriemi. 
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Kategorie jsou zde tedy vymezeny blíže, pomocí podmínek, které je zapříčiňují, a kontextu, 

v němž jsou zasazeny (Strauss, Corbin, 1996). 

Po pečlivém prostudování přepisu rozhovorů jsem přistoupila k segmentaci v nich 

obsažených dat. Použila jsem techniku otevřeného a axiálního kódování. Různými barvami 

jsem nejdříve podtrhala části rozhovorů, které nesly určité významy, a tak jsem nakonec 

vyvodila celkem 16 tematických kódů, které jsem později ještě dále rozšířila na další 

podskupiny kódů. Základními kódy, které později vytvořily základ pro jednotlivé kapitoly 

empirické části této práce, jsou tyto: 1. zájmy a hračky v dětství, 2. oblíbené předměty na 

základní škole, 3. oblíbené předměty na střední škole, 4. genderové stereotypy, 5. vliv 

„přírody“, „genů“, 6. motivace pro studium na průmyslovce, 7. reakce okolí na volbu studia 

na průmyslovce, 8. maskulinita coby „vzor“, 9. přístup učitelů na průmyslové škole, 10. 

důležitost praxe, 11. (ženské) vzory, 12. průběh studia, 13. současný život, spokojenost, 14. 

přínos studia na průmyslové škole, 15. otázka uplatnění, 16. genderové stereotypy/sexismus 

v pracovní praxi.  

Tato témata se pak promítají v kapitolách analytické části. Kapitoly jsou seřazeny 

biograficky, tzn., že prvními v pořadí jsou ty kapitoly, které se zabývají zájmy, které měly 

respondentky v dětství, jejich zálibami a oblíbenými předměty na základní škole, které pak 

postupně ne/vedly k tomu, že se přihlásily ke studiu na průmyslové škole. Poté se zabývám 

průběhem jejich studia na průmyslové škole, a nakonec tím, jak se po jeho skončení uplatnily 

na trhu práce (pokud už studium absolvovaly) a tím, jaký přínos pro ně studium technického 

oboru má anebo mělo.  
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2.2 Analytická část 
 

Kapitoly analytické části diplomové práce jsou řazeny tak, aby chronologicky opisovaly 

jednotlivá období života mých komunikačních partnerek. To znamená, že úvodní kapitoly 

popíší, jaké zájmy měly během svého dětství, jakým předmětům se věnovaly na základní 

škole, a zda toto jejich zaměření vedlo k tomu, že se později zapsaly ke studiu na technicky 

zaměřené střední škole. Mám za to, že právě toto pořadí kapitol nejlépe zachycuje motivaci 

dívek k tomu, aby vstoupily na technicky zaměřenou střední školu. Pokračovat budu 

kapitolami o samotném průběhu jejich studia na průmyslové škole. S čím se během studia 

setkávaly, s čím se potýkaly, či co na svém studiu shledávaly jako výhodné. Jak k nim 

přistupovali vyučující, zda mají pocit, že byly na průmyslových školách vnímány, coby 

dívky, jako výjimečné, či nikoliv, jak se k nim chovali spolustudující chlapci. Závěrečné 

kapitoly empirické části se pak budou zabývat zejména absolventkami průmyslových škol, 

jak těmi z 80. let, tak těmi z nedávné doby a tím, jak se ve svém oboru uplatnily, zda své 

pracovní uplatnění našly snadno, na jakých pozicích se v zaměstnání nacházely či nachází, 

a do jaké míry dokázaly odborné znalosti, nabyté na průmyslové škole, uplatnit ve své 

pracovní praxi i osobním životě. Situace dívek, studujících technické obory v obou mnou 

zkoumaných obdobích, bude komplexně popsána tak, aby bylo v závěru možné zodpovědět 

hlavní výzkumnou otázku této práce, a sice „Jaké faktory stojí za nízkým počtem dívek 

studujících na technicky zaměřených středních školách ve srovnání s chlapci? A jaké důvody 

stály za vyšším počtem dívek studujících na technicky zaměřených středních školách v 80. 

letech v době státního socialismu ve srovnání s počtem dívek studujících na těchto školách 

v současnosti?“ 

V kapitolách analytické části bude kladen důraz zejména na jevy spojené s genderovými 

rozdíly a genderovými vztahy jak v technicky zaměřených průmyslových školách, tak na 

pracovištích průmyslové výroby. Řeč bude o genderových stereotypech, v jejichž rámci je 

ke studentkám průmyslových škol přistupováno, o sexismu ze strany vyučujících či 

spolustudujících, o podceňování schopností dívek, studujících technické obory, potažmo o 

podceňování schopností žen, které jsou zaměstnány v průmyslové výrobě. V neposlední 

řadě bude zmíněna i vertikální segregace na pracovištích průmyslové výroby a nerovné 

odměňování žen a mužů v tomto prostředí. 
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2.2.1 Technické nadání v genech? 

 

Tato kapitola pojednává o tom, jakým způsobem byly studentky a absolventky 

průmyslových škol socializovány. Zaměřuje se na vyvrácení mýtů o tom, že si dívky obvykle 

samy volí hračky, odpovídající jejich připsanému genderu (panenky, kuchyňky, uklízecí 

sady), ale i o tom, že „přirozeně“ inklinují k volbě humanitních předmětů. Ukáže se, že 

rozmanitost hraček a přístup k nejrůznějším aktivitám v dětství může otevřít cestu k volbě 

jiných než genderově tradičních studijních zaměření. 

2.2.1.1 „Klučičí“ hračky odmalička 

 

Absolventky střední průmyslové školy z 80. let vypovídají, že se v dětství zabývaly celou 

škálou zálib, a mezi hračkami, se kterými si hrávaly, byly zastoupeny ty, které jsou 

stereotypně považovány za „typicky dívčí“, stejně jako ty, považované za „typicky 

chlapecké“, a tím pádem také více spojované s technikou. Hrály si tedy s autíčky, 

s pistolemi, s malými lunochody (Andrea, 1984), se stavebnicemi a s panenkami (Beata, 

1982), s panenkou – miminkem (Carla, 1987). Zároveň vypovídají, že si často hrály 

s chlapci: „No tak já bych neřekla, že ty moje hračky byly přímo technický, ale spíš takový 

klučičí. Takže jsem měla autíčka, dřevěnou pušku, a to bylo vlastně tím, že mě vždycky dostal 

na starost můj strýc, který byl o devět let starší, takže jsem běhala s partou kluků. Takže jsme 

dělali ohníčky, a tak, takže jsem vždycky inklinovala k takovým zábavám. Panenky mě nikdy 

moc nebraly“ (Gábina, 1981).  

Beata, absolventka z 80. let, hovoří o vlivu jak sestry, tak i bratra. Protože si děti hrály 

společně, věnovaly se všem typům činností bez ohledu na jejich genderovanost: „[hrála jsem 

si] se stavebnicemi, s panenkama […] měla jsem bráchu i sestru, se kterými jsme dělali 

všechno dohromady, klasicky jsme lezli po stromech, vyřezávali ze dřeva, manuální věci mě 

bavily. Rozebírání a dávání dohromady, a [bavila mne] ta preciznost…“ 

Podobně hovoří i studentky a absolventky střední průmyslové školy z posledních let. Často 

se kamarádily s chlapci (anebo se jim často věnoval některý člen rodiny – muž), a tím pádem 

měly přístup i k aktivitám, kterými se chlapci obvykle, a dívky méně obvykle, zabývají. 

Například současná studentka Anna říká: „Já si hrála s autama, který jsem zdědila po 

strejdovi, různý modely a takový věci… no a když jsem byla malá, tak mě táta učil dělat 

animace s foťákem. Takže jsem všechno dělala přes počítač a takhle… takže jsem k tomu 

počítači měla docela blízko“. Carolina mluví podobně: „Já jsem si nikdy nehrála ani tak 
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s hračkama, já jsem spíš měla kamarády. Takže jsme si tak různě hráli na schovávanou“. 

Filipa, absolventka oboru Elektrotechnika, dokládá vliv tatínka jako rozhodující pro výběr 

jejího studijního oboru: „[hrála jsem si] s panenkama, s autama, tak různě. A s tátou v garáži 

jsem byla odmalička“.  

Eva, absolventka oboru IT, měla možnost vybrat si ve svém dětství z celé škály hraček. Na 

otázku, s čím si hrála, když byla malá, odpovídá: „Tak asi s takovýma těma typickýma 

hračkama jako všichni, měla jsem samozřejmě barbíny, ale je pravda, že jsem milovala 

autíčka, a že těch jsem měla hodně, měla jsem i traktory, se kterýma jsem si hrála, a byla 

jsem i venku“.  

Z rozhovorů vyplývá, že dívky, které si hrály s větší škálou hraček než jen s těmi, jaké 

dívkám bývají přidělovány na základě genderově stereotypní výchovy, měly pak větší 

možnost výběru ohledně svého budoucího studijního zaměření. Podle studie Miller hračky, 

které jsou stereotypně považovány za chlapecké, rozvíjejí u dětí odlišný druh schopností než 

hračky, označované jako „dívčí“ (Miller, 1987 in Curran a Renzetti, 2003). Tyto dívky tedy 

měly možnost rozvíjet vícero schopností než děti, které jsou socializací směřovány k tomu, 

aby všechny své aktivity prováděly na základě příslušnosti ke svému připsanému genderu 

(Curran a Renzetti, 2003). Jejich volba rozličných hraček proto možná vedla i k tomu, že si 

později zvolily studium technického oboru. 

2.2.1.2 Matematika, nebo dějepis? 

 

Na základní škole současné i dřívější studentky střední průmyslové školy vynikaly 

v nejrůznějších předmětech, nejedná se tedy o to, že by se všechny hned od začátku nejraději 

věnovaly předmětům, spojovaným s technikou, jako jsou matematika či fyzika. Ve 

skutečnosti je rozsah jimi oblíbených předmětů velký. Beata (1982) říká: „Bavila mě 

geometrie, technické kreslení. Z předmětů mě nejvíc bavila hudebka, zpěv […]. Čeština a 

matematika, matematika mě asi bavila“. Podobně se vyjadřuje Carla (1987): „Nejlepší byla 

matematika, fyzika. Ale i čeština, možná díky té zálibě ve čtení“. O genderově neutrální škále 

oblíbených předmětů hovoří i Carolina (současnost): „Nejvíc mě asi bavila… chemie mě 

bavila. Kvůli učiteli, on nás učil strašně dobrej učitel. Čeština, a tělocvik, ty mám ráda i teď. 

Informatika, ale to bylo takový, že jsme ji měli jen jeden rok, a pak jsme měli techniku. Tam 

jsme dělali třeba se dřevem a takový. Nebavila mě matika, fyzika. Angličtina jak kdy, podle 

toho, co jsme brali, a to je asi všechno“. Právě tvrzení Caroliny o jejím učiteli, který ji 
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přivedl k zájmu o chemii potvrzuje teorii Hasmanové Marhánkové a Svatošové o tom, že 

trénink určitých dovedností v rámci nějakého oboru může zvýšit zájem studujících o daný 

obor, takže se později mohou přihlásit k jeho dalšímu studiu. Za druhé je tímto popřena 

teorie některých biologicko-deterministicky uvažujících vědců o tom, že schopnosti pro 

určité obory jsou „vrozené“ (Hasmanová Marhánková, a Svatošová, 2011).  

Některé ze studentek se naopak se zájmem věnovaly výhradně technicky zaměřeným 

předmětům, jako jsou matematika, geometrie, fyzika anebo technické kreslení již na 

základní škole. Jak říkají Hasmanová Marhánková a Svatošová, „Stereotyp o dívkách, které 

‚nemají na počty hlavu‘ je velice silný…“ (2011, s. 9), ovšem následující výpovědi tento 

stereotyp porušují: Andrea (1984), absolventka oboru Strojírenství, měla už na základní 

škole jasnou představu o tom, jaké bude její budoucí oborové zaměření: „Nejlíp jsem na 

základní škole prospívala v přírodních vědách, tedy v matematice, fyzice, chemii, naopak 

nejhůř se mi dařilo v dějepise, češtině a jazycích, to bylo neštěstí.“  

„Neříkám, že mě bavila nějaká velká technika, ale rozhodně jsem měla blíž k fyzice, 

matematice, a k takovým věcem než k češtině, jazykům a takhle vlastně“, říká Františka, která 

v 80. letech absolvovala obor Mechanik – seřizovač. I Anna, současná studentka IT, 

inklinovala k práci s počítačem již na základní škole. „Moje zájmy, když jsem chodila na 

základní školu, byly hlavně hudba, hudba a počítače celkově, protože většina věcí už na 

základní škole šla vyhledat přes počítač, a protože informační technologie byla moje 

nejoblíbenější hodina na základce, takže jsem se toho nějak chytla, i když pořád ještě jsem 

se zajímala i o ty auta…“.  

Některé z komunikačních partnerek vypovídají, že jejich zájmy v době docházky na základní 

školu k technice nijak neinklinovaly. Emilie (1987) říká: „Vůbec tam nebyla žádná technika. 

Vůbec ne. Hrála jsem si s panenkama, a vůbec by mě nenapadlo, že bych tenhleten obor 

někdy dělala. Když si vzpomenu, jak jsme na základní škole měli fyziku, a prvně jsme měřili 

posuvným měřítkem, a dostávala jsem z toho pětky, tak jsem si říkala ‚no tohleto v životě 

dělat nemůžu‘… a pak jsem se tedy s odstupem času musela smát, když jsem se na takovouhle 

školu (střední průmyslovou) dostala“. I Františka (1981) vzpomíná: „Měla jsem zájmy jako 

každá jiná holka, ale určitě technika tam nebyla. U mě to bylo prostě až později“. Gábina 

(1981) říká: „Tak nemůžu říct, že jsem v něčem přímo vynikala, ale vždycky mě teda spíš 

bavila čeština a tak […]. Pak mě bavil přírodopis, dějepis třeba, spíš takový ty humanitní 

předměty tedy“. 
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Z výpovědí komunikačních vyplývá, že neplatí, že se dívky raději věnují humanitním 

předmětům než technickým a exaktním vědám. Zároveň není pravdou, že by dívky, které 

později přikročily ke studiu na střední průmyslové škole, byly oborově vyhraněné pro 

techniku již od útlého věku. Toto komentují například Jarkovská a Lišková: „Je třeba 

zdůraznit, že tyto praktiky [genderované interpersonální interakce ve škole, zahrnující i 

stereotypní přiřazování úspěchu v určitých předmětech jedincům určitého pohlaví] nelze 

vnímat jako nevyhnutelně determinující životy dívek ani chlapců. Na děti působí mnoho 

dalších, často protichůdných vlivů a v žádném případě nelze opomenout jejich vlastní aktivní 

podíl. Jejich identita a dovednosti ani po genderově stereotypním tréninku nemusí být 

genderově tradiční“ (Jarkovská, Lišková, 2010, s. 34).  

Zájem komunikačních partnerek o širokou škálu školních předmětů mimo jiné potvrzuje i 

teorii Saini, která zkoumala, zda se nějak liší „mužský“ a „ženský“ mozek, a která vysvětluje, 

že rozdíly, týkající se mozku jednotlivých pohlaví jsou minimální: „…při zkoumání 

motorických schopností, prostorové představivosti, matematických schopností a plynulého 

slovního projevu se mezi výkony dívek a chlapců najde jen velmi málo pozorovatelných 

rozdílů“ (Saini, 2018, s. 98). V případě, že zde nějaké podstatné rozdíly vyvstanou, jsou 

dány socializací jedince v raném věku, ale i během života (Oakley, 2000, Smetáčková, 2005, 

Hasmanová Marhánková a Svatošová, 2011, Saini, 2018).  

2.2.2 Proč (ne)zkusit průmyslovku? 

 

Důvody, které dívky motivovaly a inspirovaly ke vstupu na technickou střední školu jsou 

různé. Někdy na ně působily vzory z jejich okolí, které je nějakým způsobem k tomuto studiu 

přivedly, a někdy to byly vzory v podobě žen-techniček, mužů, jejich otců anebo dalších 

příbuzných, anebo mediální vzory. Řeč bude o tom, jakou roli zde sehrály vzory, které pro 

ně představovaly vrstevnice, které v jejich době na škole už studovaly. Ve druhé podkapitole 

bude popsáno, nakolik průmysl, který působí jako prestižní a stále se rozvíjející oblast, láká 

budoucí absolventky ohledně jejich budoucího pracovního uplatnění. V kapitole 1.2.3 byly 

zmíněny tzv. nevýhodné volby (Jarkovská, 2010), které dívky činí ohledně volby oboru 

svého studia na střední škole. Zdá se, že dívky, které si volí technické obory na středních 

školách, tomuto jevu do jisté míry odolávají. V poslední podkapitole pak bude nastíněn jev, 

zmíněný již v teoretické části této práce – nepřijetí ke studiu z důvodu politické příslušnosti 

rodičů uchazečů a uchazeček (Kalinová, 2012), ke kterému ještě i v období 80. let docházelo, 

a jehož existenci doložily dva mnou provedené rozhovory. 
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2.2.2.1 Dívky potřebují (ženské) vzory 

 

První krok, směřující k přihlášení ke studiu na střední průmyslové škole se u jednotlivých 

studentek i absolventek velmi liší. Některé z nich, které byly již od útlého věku nadšeny pro 

techniku a technicky či matematicky zaměřené předměty, si „šly za svým“. Například 

Andrea, absolventka z 80. let, našla svou inspiraci pro výběr oboru střední školy v populární 

kultuře: Inspiroval mě seriál ‚Inženýrská odysea‘, který tehdy běžel v televizi, kde mě 

fascinovalo, jakým způsobem oni tam vlastně řešili konstrukci a navrhování tkalcovských 

stavů, a vlastně se zabývali i tím, když to nešlo, a znova to zkoušeli, a udělali úpravy a tak… 

tak tohle mě tak nějak trošičku oslovilo, a tenkrát jsem se nadchla, že to chci zkusit. A když 

jsme jakoby i s rodičema přemýšleli, co bych měla dělat, tak bylo jasný, že humanitním 

směrem jít nemůžu, gymnázium nepřipadalo v úvahu, […] v podstatě jsme licitovali nad 

strojárnou a stavárnou. A protože v tý době tý stavárny bylo méně, méně těch škol, a tím 

pádem se tam dostalo málo lidí, a my jsme si v té době mohli vybrat jenom jednu školu, tak 

ta strojárna vyhrála“.  

Mnohé z nich nicméně hovoří o určitých vzorech – lidech, kteří je inspirovali k tomu, aby 

se přihlásily na průmyslovou školu. Platí, že tam, kde byla dívka vystavena vlivu osoby (ať 

už někoho z rodiny, anebo mimo ni), která se nějakým způsobem technice věnovala, se pak 

dívka často sama rozhodla pro studium techniky, protože v takovém případě měla možnost 

si techniku „vyzkoušet“ - nějakým způsobem se jí věnovat. Důležité je, že dívky byly 

vystaveny různým vzorům v podobě lidí, kteří se zabývali rozličnými věcmi, a mohly si tak 

vybrat, k čemu inklinují více. Jak doporučuje Smetáčková, když zdůrazňuje důležitost 

genderově sensitivního výchovného poradenství (viz. kapitola 1.5.2): „V každém 

vyučovaném předmětu lze zavést řeč na ženské životní vzory v daném oboru a na společenské 

příčiny nerovnoměrného zastoupení žen a mužů v různých oblastech. Chlapci i dívky je 

naléhavě potřebují, avšak dívky se s ženskými vzory (důležitými z hlediska identifikace) až 

na výjimky nesetkají po celou dobu školní docházky“ (Smetáčková, 2007, s. 35).  

O teorii modelování – tedy o nápodobě dospělých vzorů dětmi píší Raskin a Israel toto: 

„Výsledky zkoumání nápodoby u osob stejného pohlaví […] nepotvrzují, že by děti 

konzistentně napodobovaly spíše vzory stejného pohlaví než vzory pohlaví opačného“ 

(Raskin a Israel, 1981 in Renzetti a Curran, 2003). Golombok a Fivush dodávají, že dívky 

někdy napodobují vzory svých otců častěji než vzory svých matek proto, že otcové disponují 

větší mocí než matky (Golombok a Fivush 1994, in Curran a Renzetti, 2003). Platí zde 
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ovšem, že „děti mají určité vědomí genderu nezávislé na tom, které získávají modelováním“ 

(Renzetti a Curran, 2003, s. 100). To znamená, že i když například dcera následuje vzor 

v podobě svého otce, i tak podléhá vlivu genderových stereotypů, které na ni během 

socializačního procesu ze strany okolí působí.  

Teorie modelování se projevuje ve výpovědi Beaty (1982). Říká, že o svém budoucím 

studijním zaměření uvažovala právě na základě vzorů osob, které ji v jejím okolí 

obklopovaly: „Jsem z učitelské rodiny, babička byla paní řídící, i děda byl pan řídící na 

malotřídce na Šumavě, maminka učila nejdřív na gymnáziu […]. Mně se to hrozně líbilo, a 

tak jsem nejdříve ze všeho chtěla dělat učitelku do mateřské školy. Maminka mě zrazovala, 

že budu mít svoje děti, že si toho užiju dost. Tatínek prohlásil, že když někdo z nás tří dětí 

bude chtít jít na pedagogickou, tak že nás přerazí, protože má učitelů doma dost. Tatínek je 

strojní inženýr, takže já jsem určitě měla vzor v tom tatínkovi. A i tím, že mě bavilo to 

rýsování, ta přesná práce, tak mi tatínek říkal, jestli zkusit jít tím směrem“. Ve výpovědi 

Beaty však vidíme, že ač následovala vzor svého otce – technika, nestala se z ní inženýrka, 

jako byl on, ale kreslička, neboť tato profese více odpovídá obrazu stereotypní femininity. 

Zároveň je její výpověď potvrzením teorie Jechové o tom, že ženy na technických 

pracovištích nezastávaly prestižní funkce, a tak v pracovní sféře docházelo k vertikální 

segregaci. Podle ní se v Československu v sedmdesátých letech nacházelo pouze 4 až 5 % 

žen na pozicích, které mohly být označeny jako „významné“. Na takovéto pozice pak ženy 

nedosáhly ani tehdy, pokud pro ně byly dostatečně kvalifikovány (Jechová, 2012, s. 199). 

Navíc zde dochází k výše zmíněné skutečnosti, že v rámci tehdejší státně-socialistické 

ideologie byla manuálně vykonávaná práce ceněna výše než práce intelektuální. Není proto 

divu, že Beata nebyla motivována k tomu, aby pokračovala ve studiu. „Často totiž dívka po 

skončení základní školy a krátkém zaučení vydělávala více než jiná po třech letech vyučení 

a někdy dokonce více než absolventka vysoké školy“ (Jechová, 2012, s. 184). 

Carla (1987) se také rozhodla napodobit vzor otce: „Máma byla učitelka, učila zeměpis a 

přírodopis, a táta byl strojař a konstruktér. A člověk chce celou dobu napodobit ty rodiče. 

Jenže jsem se pořád rozhodovala, jestli napodobit to, nebo to druhé. Ale nakonec to stejně 

vždycky dopadlo tak, že jsem u nás na zahrádce stavěla boudu, a vyloženě takovýhle věci, 

který jsem dělala s tátou, a který mě bavily. A tak jsem se rozhodla pro tu techniku. […] 

Takže jsem šla napodobit toho tátu, no. Bylo to o tom, že jsem sledovala, co dělá doma, on 

si hodně tahal práci domů […] roztáhl si prkno a dělal doma. No a já, když jsem to viděla, 

tak se mi to líbilo, no. Takže vyloženě tenhle vzor“.  
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I Dana (1972) zmiňuje vzory v podobě tatínka i maminky, kteří oba dva pracovali jako 

technici: „Otec [pracoval] v místní továrně, maminka pracovala v té samé továrně na 

montáži, já chodila na různé brigády do továrny o prázdninách, a hlavně mě bavila 

matematika, geometrie a rýsování. Šmír a olej mi voněl, a tak jsem váhala mezi stavárnou a 

strojařinou a ta zvítězila“.  

Na základě určitého vzoru, který před sebou měla, se ke vstupu na průmyslovou školu 

rozhodla i současná studentka Anna (současnost). „[…] některý slečny dělají hrozně hezký 

webový designy, mně se hrozně líbí, jak si některý slečny vytváří svou vlastní počítačovou 

grafiku, mají vlastní webovky a podobně, jenže nemám žádnej ženskej vzor už odmalička. Já 

jsem si nějak zvykla na ty mužský vzory, a tak si za nima jdu“.  

Emilie (1987) se zase řídila tím, že viděla, že i ostatní dívky studují technický obor. To ji 

přimělo k tomu, že se na střední průmyslovou školu přihlásila také. „[…] když jsme jezdili 

do Rakovníka do školy autobusem, tak vlastně v to autobuse se mnou jezdilo docela hodně 

holek, které se na ten stejný obor přihlásily. Takže tím pádem jsem si řekla, no, když tu můžou 

bejt ostatní, tak já taky“. U Emilie je nutné zdůraznit, že se inspirovala vzorem svých 

vrstevnic. Z rozhovorů s absolventkami z 80. let vyplývá, že pokud se na průmyslové škole 

pohybovalo více dívek, více dívek pak bylo také inspirováno k tomu, aby je napodobily. Byl 

tím narušen normativ, který dívkám předepisuje, aby se zapisovaly na „femininní“ studijní 

obory. 

2.2.2.2 V technice je budoucnost 

 

Některé ze studentek se pro techniku rozhodly proto, že v ní spatřovaly obor, ve kterém se 

v budoucnu dobře uplatní. „[…] já jsem chtěla dělat průmyslovku v Kroměříži, to byla 

mlékárenská průmyslovka, ale tam jsem se nedostala. […] Věděla jsem, že nějakej humanitní 

obor vůbec, bývala by se mi líbila strojní průmyslovka […] No ono to celkem frčelo. 

Takovýto že ten obor měl maturitu. To frčelo v tu dobu jako hodně. Hodně se to propagovalo, 

a každý o tu maturitu stál“, říká Františka (1981). Její výrok odráží skutečnost, že se 

Československo v této době stávalo „strojírnou socialistického tábora“ (Jechová, 2012), a 

tak bylo žádoucí, aby se Františka ucházela o studium na maturitním oboru, který byl 

technicky zaměřen. Navíc, jak píše Kalinová, pojednávající o 70.-80. letech, „V 

Československu mělo vzdělávání navzdory nižšímu materiálnímu ocenění, nedůvěře 

k inteligenci a permanentním čistkám tradičně vysokou prestiž. K tomu přispívala snaha 
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rodičů poskytnout dětem vyšší vzdělání, zejména v technických oborech, což mělo i 

pragmatické důvody. Povolání v kategorii ‚bílých límečků‘ a techniků umožňovalo […] 

vykonávat zajímavější a do jisté míry lépe placené zaměstnání“ (Kalinová, 2012, s. 240). 

V roce 1984 byly mzdy, pobírané zaměstnanci a zaměstnankyněmi v průmyslu v porovnání 

s ostatními obory vůbec nejvyšší (100,0 = mzdový průměr v národním hospodářství): 

Průměrné mzdy 

v odvětvích 

Celkem Vyučení Střední 

vzdělání s 

maturitou 

Vysokoškolské 

Průmysl 105,1 107,5 109,6 109,8 

Strojírenství 104,3 104,9 104,5 105,6 

Stavebnictví 103,8 101,6 106,9 109,9 

Státní statky 101,3 104,3 102,4 105,5 

Školství 85,4 60,4 79,6 84,8 

Zdravotnictví 90,2 76,6 80,8 107,4 

(Mzdy pracovníků za červen 1984, Praha FSÚ 1985 in Kalinová, 2012, s 151). 

Práce v průmyslu láká i současné studentky. Jak říká absolventka Filipa (současnost), 

„Hledala jsem si školu, […] a přišlo mi, už kvůli zaměstnání do budoucna, že ta technická 

škola je dobrá“. A zejména informační technologie jsou pro současné studentky atraktivní. 

Toto jsou důvody Anny (současnost): „[…] rozhodovala jsem se podle toho, co bych chtěla 

nějakým způsobem dělat po zbytek svého života, co by mně prostě nevadilo dělat každej den, 

prostě aby mi nevadilo se každej den zvednout a říct si, dobře, dneska jdu dělat tohle, a 

prostě aby mi to nevadilo dělat x let, dokud nepůjdu do důchodu. Takhle jsem se tedy 

rozhodla pro ty počítače, protože dneska už je to vlastně takovým trendem, nebo takovou 

zažitou věcí, že se prostě každej člověk ráno vzbudí, a když jsou třeba prázdniny nebo něco, 

tak první věc, co vezme do ruky, je třeba telefon, anebo otevře počítač. Takže mi přišlo, že 

mi to nebude až tolik vadit, když tohle budu dělat i jako pracovně, že se prostě ráno vzbudím, 

zapnu počítač, udělám práci. Proto jsem se rozhodla pro tohle“.  

I Bětka a Carolina (obě současnost) doufají, že si díky své volbě oboru Informační 

technologie v budoucnu najdou dobré pracovní uplatnění. Nicméně i když je obor ICT 

prestižní záležitostí současnosti, stále vidíme, že se na tomto poli pohybuje příliš malé 

procento žen. Kristová k tomuto říká: „Pokud se podaří překonat genderové stereotypy a 

ženy vstoupí do ICT profesí a oboru ve větších počtech, přispěje to k odstranění předsudků 
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o schopnostech žen a povede to ke změně pracovních podmínek, které budou vstřícnější k 

ženám, což v konečném důsledku uvítají i muži (méně přesčasů, flexibilní pracovní doba, 

méně stresu). V důsledku většího počtu žen v ICT budou vznikat produkty a postupy, které 

budou více odpovídat ženským potřebám“ (Kristová, 2008, s. 34).  

2.2.2.3 Nepřijetí ke studiu z politických důvodů 

 

V kapitole 1.3.4 bylo zmíněno, že v období normalizace docházelo k přísnému limitování 

dostupnosti vyššího vzdělání, která spočívala v prověřování politické příslušnosti rodičů 

uchazeče či uchazečky o studium: „[…] v 70. letech byl výběr na střední a vysoké školy 

podmíněn politickým postavením rodičů. Děti rodičů zbavených členství ve vládnoucí straně 

nebo i nestraníků, kteří neprošli prověřovacím sítem, měly být bez ohledu na prospěch a na 

kvóty přijímaných z výběru vyřazovány. Toto kritérium se postupně poněkud zmírňovalo, 

ovšem skrytě se sledovalo a do jisté míry uplatňovalo ještě koncem 80. let“ (Kalinová, 2012, 

s. 236). Bývalý ředitel Střední průmyslové školy v Rakovníku Jaroslav Heller poskytuje 

svědectví o tomto jevu: „Někdy se totiž třeba stalo, že něčí táta měl průšvih v šedesátým 

osmým, a na tamním okresním výboru KSČ byli blbci. A tak se jim snažili bránit ve studiu, 

a tak šli studovat k nám. Mně dokonce jeden čas napsali z Ústí, tak jsem jim… no… 

odpověděl, že na rozdíl od nich dodržuju zákony republiky. A jestli chtějí, že na ně podám 

stížnost. A dali pokoj. A můžu říct, že ti studenti pak byli takoví vděční, oni to byli většinou 

chytrý klucí, a protože tehdy se dělaly různý soutěže a podobně, tak ti klucí nás bez diskusí 

reprezentovali…“. 

Rovněž ve výpovědi Gábiny (1981) se objevuje zmínka o tom, že nebyla svými vyučujícími 

doporučena k dalšímu studiu na vysoké škole možná právě díky politickým důvodům. „Já 

si na ně [na vyučující] nemůžu stěžovat, až na to, že jsem se potom později dozvěděla, že 

jsem nedostala doporučení na školu. Ale v tom už asi byly i jiný záležitosti“. Na otázku, zda 

si myslí, že k dalšímu studiu nebyla doporučena na základě politických důvodů, Gábina 

odpovídá: „Nevím, tohle nevím. Já jsem po tomhle nikdy nepátrala. Ono se to potom semlelo 

úplně jinak“. Gábina se během studia na střední škole vdala a později otěhotněla, a tak po 

pravém důvodu, proč jí nebylo umožněno jít dál studovat, už nepátrala.  
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2.2.3 Jsme sice na „klukovské“ škole, ale… 

 

Všechny komunikační partnerky si vybraly studium na průmyslové škole, a tak by se mohlo 

zdát, že do velké míry nebudou podléhat genderově stereotypnímu myšlení, které studium 

na technické škole přisuzuje v prvé řadě chlapcům. Z jejich výpovědí však nezřídka 

vyplynulo, že i ony smýšlí v limitech těchto stereotypů. Ty jsou ve společnosti natolik 

zakořeněny, že se jim nevyhnou ani dívky a ženy, které by je svým směřováním mohly 

popírat, ani osoby v jejich okolí. 

 2.2.3.1 „Proč nejdeš na peďák?“ 

 

Stereotypní uvažování, respektive podceňování dívek v tom smyslu, že na studium 

technicky zaměřené školy nemají dostatečné schopnosti, se objevilo již ve chvíli, kdy se 

respondentky rozhodly pro vstup na střední průmyslovou školu, a to v podobě reakcí jejich 

okolí. Anna (současnost) hovoří o tom, že ji otec chtěl směrovat spíše do profesí, které 

odpovídají femininnímu genderu: „On z toho neměl moc radost, protože všichni chtěli, nebo 

doufali v to, že půjdu na zubaře, nebo na nějakou zdravotnickou školu, já jsem jim to nějak 

jako nesplnila, nechtěla jsem tam…“. Když si ohledně volby střední školy trvala na svém, 

setkala se s negativní reakcí i ze strany svého bratra: „…můj bratr říkal, že na týhle škole 

vydržím tak maximálně půl roku anebo rok, a že mě odsud vykopnou. Myslel si, […] že tady 

na to studium nemám, a říkal, že během roku mě prostě tady odsud vykopnou. A že skončím 

někde na „traktorce“10. 

Podobnou zkušenost měla i Gita (současnost), která se původně chtěla přihlásit ke studiu 

elektrotechniky. Její matka však měla pocit, že informatika bude pro dívku vhodnější než 

elektrotechnika. Gita později vysvětluje, že právě zásah její matky způsobil, že školu po 

dvou měsících studia opustila. „…chtěla jsem jít úplně původně na elektrotechniku. Ale to 

bylo právě to, že se to moc nelíbilo mamce, říkala mi: ‚Co budeš dělat na elektrotechnice? 

To pak budeš někde dělat elektrotechniku – ty, jako holka?‘ Tak jsme se nakonec dohodly, 

že půjdu dělat IT. Že to je přece jenom takový, jakože by mi to mohlo jít líp, a že bych tam 

nebyla úplně ztracená jako holka. Tímhle tam mamka vlastně zasáhla, a myslím si, že to je z 

velký části i ten důvod, proč jsem pak z tý školy odešla. Že vlastně ta elektrotechnika, kdybych 

                                                           

10
 „Traktorka“ je přezdívka středního odborného učiliště v Novém Strašecí nedaleko Rakovníka, na které 

přecházejí studenti/-ky SPŠ EK Rakovník v případě, že se jim na střední škole nedaří a mají nedostatečný 
prospěch k tomu, aby úspěšně odmaturovali. Odchází sem většinou na obor „Opravář zemědělských strojů“ – 

od tohoto se odvíjí ona přezdívka. 
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fakt šla do toho, tak že by mě možná bavila víc“. Tento výrok ostatně potvrzuje i teorii 

Smetáčkové o tom, že „[…] přání rodičů týkající se volby střední školy působí více u dívek. 

Ty jsou v tomto ohledu vnímány jako adaptabilnější“ (Smetáčková et al., 2005 in Šmídová, 

Janoušková, Katrňák, 2010, s. 46).  

Ke Gitinu výběru střední školy se vyjadřoval i její bratr: „…brácha byl vůči mně trošku 

skeptickej, že jako prostě říkal, co tam budu dělat, a vzhledem k tomu, že když jsem si 

vybírala školu, tak byla ve hře i policejní škola, tak se dušoval, že mi klidně bude platit 

školný, ať do toho [na policejní školu] jdu, takže tomu se to úplně moc nelíbilo, ale nekecal 

mi do toho moc. On to viděl asi tak klasicky, že jako nejsem technickej typ“. 

Na rozhodnutí studovat průmyslovku podobně zareagovalo i okolí Evy (současnost): „Když 

jsem je obeznámila s tím, že bych ráda šla na průmyslovku, tak vlastně byli trochu udivení, 

celé moje okolí říkalo: ‚To vážně chceš jít na průmyslovku? Nechceš radši na peďák? Jako 

ostatní holky?‘“. Potvrzují se zde jednak teorie Jarkovské (2010, 2013) o tom, že dívky jsou 

často tlačeny k tomu, aby činily nevýhodné volby ohledně svého budoucího oborového 

zaměření. Je od nich vyžadováno, aby se přikláněly spíše k oborům, které jsou jakoby 

prodloužením jejich mateřské či pečovatelské role, a k takovému pracovnímu zaměření, 

které bude později možné co nejlépe skloubit s péčí o rodinu a domácnost (zdravotnická 

škola u Anny, Informatika u Gity, pedagogická škola u Evy), neboť se u dívek automaticky 

předpokládá, že část své pracovní kariéry stráví v prostředí domova a budou pečovat o 

rodinu a domácnost. „[…] výzkumy ukázaly, že dívky dělají volby, které pro ně z hlediska 

uplatnění nejsou výhodné. Otvírají jim méně možností, nabízejí uplatnění v profesích 

s nižším platem. Tyto nevýhody mohou být při úvahách o budoucím povolání vyváženy 

kalkulem, že tzv. ženské povolání bude lépe skloubitelné s péčí o rodinu“ (Šmídová, 2010, s. 

99).  

Za druhé zde můžeme spatřit potvrzení teorií Pierra Bourdieu, když hovořil o tzv. habitu. 

Jedinci podle něj mají jen omezenou možnost volby – dosáhnou totiž jen na ty možnosti, 

které se jim v jejich konkrétním sociálním prostoru nabízejí: „Každé třídě pozic odpovídá 

určitá třída habitů (či zálib) jako produktů společenských podmínek spjatých s dotyčným 

postavením, a prostřednictvím těchto habitusů a jejich generativních schopností pak určitý 

systematický celek statků spjatých navzájem stylovou příbuzností“ (Bourdieu, 1998, s. 14). 

Z tohoto vyplývá, že svobodná volba ohledně budoucího oborového zaměření existuje pouze 
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zdánlivě. Dívky byly svým okolím tlačeny do voleb, které odpovídají jejich „třídě pozic“; 

na ostatní možnosti neměly, na základě zavedeného habitu, vůbec dosáhnout. 

2.2.3.2 „Musíš být jako kluk“ – konformita formou nápodoby maskulinního chování 
 

Během samotného studia, kdy už jsou dívky plně zapojeny do vzdělávacího procesu 

společně s chlapci, a přesto, že už nabyly určitou zkušenost ohledně toho, že učivo zvládají 

srovnatelně dobře jako chlapci, objevuje se zde jejich pocit, že na tuto školu přináleží méně 

než chlapci, anebo dokonce, že jim zde „překážejí“. Anna (současnost) vysvětluje, jak se cítí 

při hodinách tělesné výchovy: „[učitelé] se o nás svým způsobem bojí, že jsme takový křehký 

osobičky, takže bysme třeba neměly hrát vybíjenou s těma bláznama, protože nás praští, 

prostě se o nás jakoby bojí. Je to podle mě opodstatněný tím, že jak jsme rozdělený na dvě 

části, s tím, že na jedný polovině jsme my holky a kluci, a na druhý polovině jsou kluci jenom, 

tak podle mě je to tím, že ti kluci, když jsou zvyklý hrát mezi sebou nějaký míčový hry, tak 

jdou přes mrtvoly. Jsou surovější vůči sobě. Ale jim to nevadí. Oni jsou fakt jako hory, když 

se to tak vezme. Ale když musí hrát se slečnama mezi sebou, tak to asi není nejlepší. Takže 

já to chápu. Přijde mi to jako omezování těch kluků, když hrajou s náma“. Anna omezuje 

sama sebe coby dívku, má pocit, že by se vlastně vůbec neměla vyskytovat v prostoru, který 

podle ní „náleží“ jen chlapcům. Tuto situaci by vyřešila takto: „Takže kdybych já měla tu 

možnost, tak bych je nechala na tom tělocviku vybouřit, tak, že budou hrát jenom mezi sebou, 

aby ze sebe měli radost, že ze sebe fakt vydali maximum, tak bych klidně jako přestala chodit 

na tělocvik už jenom z toho důvodu, aby se ti kluci mohli vybouřit. Jako já ten tělocvik sama 

o sobě nepotřebuju. Já si cvičím doma, takže… mně je to tak nějak fuk“. Anna si 

neuvědomuje, že jsou hodiny tělesné výuky určené nejen chlapcům, ale i jim, dívkám, které 

náleží do stejné třídy a mají stejné právo na to, aby se po vyučovacích hodinách, strávených 

v lavici, věnovaly pohybu. Cvičení, které Anna provádí doma, by se stejně tak mohlo 

implementovat do hodin tělesné výchovy ve škole, a hry, které studující v hodinách 

tělocviku hrají, by nemusely být založeny jen na atributech síly a převahy v podobě vyšší a 

robustnější (chlapecké) postavy. 

Řada studentek i absolventek má (měly) pocit, že k tomu, aby mohly dobře zapadnout do 

chlapeckých kolektivů na průmyslové škole, musí přistupovat na „pravidla“ chlapeckého 

chování, přizpůsobovat se jim, napodobovat maskulinní způsob chování, vyjadřování či 

dokonce oblékání. Nepřímo vyjadřují, že právě maskulinita je tím důležitým prvkem, který 

je potřeba si adaptovat k tomu, aby bylo možné úspěšně vystudovat technický obor. Když 



74 

 

vypovídají, že se odmalička více kamarádily s kluky než s dívkami, často se uchylují ke 

komentáři typu: „[na průmyslovou školu jsem šla], protože já mám větší důvěru v kluky než 

v holky“ (Carolina, současnost). Evě (současnost) dávali na začátku studia spolužáci znát, 

že mezi ně „nepatří“: „První půlrok pro mě byl hodně náročnej, protože mi prostě dávali 

znát, že jsem tam oproti nim jakoby jiná. Tak jsem si musela tak trošku vybojovat své místo. 

Pak mi asi pomohl jeden z učitelů, protože to s těm klukama probral a pak už to bylo tak 

nějak lepší. A pak už se to od toho prváku už vlastně jenom lepšilo. Prvák byl tedy hodně 

těžkej. Vlastně prosadit si tam, že jsem tam ta holka…“.  

O přizpůsobování se maskulinnímu chování a sebevyjadřování mluví Dana (1972): „Ve 

škole mě to bavilo. Bylo nás ve třídě 6 holek (v ostatních třídách žádná), 28 kluků a polovina 

z nich již po vyučení. Holky byly stejné jako já – žádné fňukny, žádné krajzlíčky a mašličky 

a kluci byli již rozumnější, a tak jsme si všichni dobře rozuměli“. Jako by se Dana obávala, 

že pokud se projeví jako femininní dívka, do kolektivu nezapadne.  

 I bývalý ředitel školy vyjadřuje, že se dívky na průmyslové školy v jeho době svým 

způsobem přizpůsobovaly maskulinnímu chování chlapců, a to až extrémně: „Měli jsme 

kliku i v tom, že nám tam chodily takový ty energický holky, který tomu klukovi neváhaly dát 

pár facek. Měl jsem tam třeba holku, která měla dva starší bráchy, a musela se jim odmalička 

bránit, byla to taková vycvičená ranařka. A kluk se radši stáhnul a choval se slušně, aby 

nedostal facku“. Zde se jedná až o toxickou podobu maskulinity v podobě násilného 

chování.  

O přizpůsobování se maskulinnímu chování a jeho rysům v rámci prostředí, kterým dominují 

muži, hovoří i Nicky Le Feuvre. Tato autorka odhaluje strategie, které ženy používají 

k tomu, aby se na tyto prostředí adaptovaly. Popsala čtyři teoretické perspektivy, které se 

objevují v souvislosti se zařazováním žen do profesionální sféry, a které vyjadřují vztah mezi 

genderem a vstupem žen do ryze maskulinních prostředí (Zezulová, 2009). Jednou z těchto 

perspektiv je pak ta, kterou Le Feuvre nazývá „zástupnou mužskostí“, neboli „virilitude“. 

Podle Le Feuvre ženy, kterým se podařilo prosadit se v mužsky dominovaných prostředích, 

často přistupují na pravidla maskulinního chování, protože uznávají, že právě tato pravidla 

jsou v mužském světě těmi, která fungují coby klíč k úspěchu. Jinými slovy, ženy, které se 

(v tomto případě) na poli techniky snaží prosadit, přijímají existující mužská pravidla a 

vlastnosti jako jsou přísnost, objektivita, racionalita, chladný přístup apod., aby se dostaly 

na stejně vysokou úroveň jako jejich mužští kolegové. Samy sebe přitom vnímají jako 
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výjimky ve společnosti, která jinak odpovídá binárním genderovým normám, a jako výjimky 

je pak vnímá i jejich okolí (La Feuvre, 2002 in Zezulová, 2009, s. 67).  

2.2.3.3 „Mařenky“ 

 

V neposlední řadě se genderově stereotypní přístup až sexismus vůči dívkám projevil i ze 

strany některých vyučujících. Zde je však nutné poznamenat, že se tento přístup poměrně 

silně projevoval vůči studentkám v 80. letech; současné studentky ze strany učitelek a učitelů 

sexistické chování nezaznamenaly. Na otázku, jak ke studentkám Strojírenství přistupovali 

vyučující během období 80. let, odpovídá Andrea (1984): „To je strašně rozporuplný, 

protože na jednu stranu tam byli kantoři, kteří ty holky vůbec neuznávali, měli ten postoj, 

jakože co holka vůbec leze na techniku… a chovali se odtažitě, byli prostě takový naježený. 

Ale na druhou stranu tam byli lidi, kteří naopak měli velkou radost z toho, že je ta holka 

šikovná, a že kolikrát byla ta holka šikovnější než ten kluk“.  

V Beátině (1982) odpovědi lze opět zaznamenat uvažování o tom, že je potřeba chovat se 

„normálně“ – tedy v souladu s chováním ostatních studujících-chlapců, za což pak následuje 

„odměna“ v podobě respektujícího přístupu vyučujících: „Tím, že jsem byla normální, tak 

se ke mně [vyučující] chovali normálně. Brali mě úplně normálně, takže žádný zesměšňování 

jako třeba „ty jsi holka, ty tomu nerozumíš“. „Normalitu“ bychom zde opět mohli chápat 

jako přizpůsobování se maskulinnímu chování, o kterém hovoří Nicky Le Feuvre. 

Nicméně reakce typu „ty jsi holka, ty tomu nerozumíš“ byly zaznamenány například Carlou 

(1987), která vypovídá, že právě díky svému genderu získala ze strany vyučujícího jakési 

„výhody“: „[…] i já jsem to jednou zneužila – že jsem holka, u zkoušení se mě jednou učitel 

zeptal, jaká je nějaká součástka v autě, nějaká spojka, jestli je tam lamelová, nebo nějaká 

taková. Tak jsem nevěděla, a něco jsem plácla, a on, že to snad není možný, že to nevím, a 

pak povídá: ‚No jo, ale vy jste ta holka, že jo… vy jste tohle holt asi nikdy neviděla‘. Takže 

jsme vlastně dostávali spíš, jakože úlevu. Že mě brali jako ‚blbou holku‘, že nejsem jako ty 

kluci, který se v tom hrabou, v těch motorech a tak, takže holt „ty jseš jenom holka, tak ty to 

fakt holt asi nevíš, no“. Tehdejší vyučující zřejmě inklinovali ke stejnému názoru, který 

v roce 1974 vyjadřoval i sociolog Alan. Měl za to, že vzdělání pro ženy představuje pouze 

symbol kulturní vyspělosti, ve skutečnosti jej během své pracovní kariéry nevyužijí – 

směřují totiž ve většině případů ke kariéře matky a pečovatelky o domácnost (Alan, 1974). 

Zdá se, že vyučující dívkám ulehčovali průběh studia právě proto, že pro ně technické 
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vzdělání v budoucím životě stejně „nebude podstatné“, a hlubší znalosti by později stejně 

nevyužily.  

O jisté „výhodě“ hovoří i Dana (1972), tehdy studentka strojírenství: „Jednali s námi stejně 

jako s chlapci, jen trochu slušněji ve vyjadřování a měly jsme drobné úlevy při těžké fyzické 

práci“. Zároveň však vzpomíná: „U každé výhně v dílně byli buď dva kluci, nebo kluk a 

holka. Pouze já jsem byla s holkou. Měli jsme poněkud svérázného učitele, a když se nám 

nepodařilo ani zapálit výheň, nebo jsme přepálily kus, popřípadě jsme vytvořily pod 

bucharem místo čtyřhranu desetihran, házel po nás nářadím, nechával nás pracovat s 

přitloukacím kladivem (které jsme vůbec neuzvedly) a také se to projevilo na známce“.  

Silně negativní chování ze strany vyučujících popisuje i Emilie (1987). Její výpověď 

obsahuje svědectví o sexistickém chování ze strany vyučujících praktického výcviku, které 

si však sama Emilie plně neuvědomuje: „Já myslím, že přistupovali ke všem stejně. Akorát 

na těch dílnách občas ti mistři nás nejmenovali, že nás oslovili třeba ‚Věro‘, nebo tak. Všem 

říkali ‚Mařenky‘“. 

Způsob, jakým se dílenští mistři chovali ke svým studentkám, by se dal přirovnat ke strategii, 

kterou popisuje Kristen R. Yount ve své etnografii o chování horníků v pěti hornických 

komunitách v několika státech na západě USA. Díky svému pobytu v těchto komunitách 

Yount odhalila sexuální obtěžování, které horníci využívali vůči svým kolegyním, aby si 

dokázali udržet své výsadní postavení na pracovišti, které považovali čistě za „své“, tedy 

mužské. Ženám, které zde pracovaly, prostřednictvím svého chování dávali najevo, že si 

v tomto prestižním povolání chtějí zachovat své dominantní místo, a ženy takto 

„usměrňovali“ do pozice, která jim dominanci svým způsobem zajišťovala (Reinharz, 1992, 

s. 47). Oslovení „Mařenky“ je svým způsobem podobnou strategií, neboť napomáhá 

k dehonestaci a zneuznání dívek, pracujících v dílnách. Ještě razantnějším projevem je pak 

násilné chování ze strany vyučujícího, které popsala Dana; i ono má za cíl studentky zastrašit 

a odradit od zařazení se do mužského kolektivu.  

Gábina (1981) vypovídá, že na některé dívky vyučující nahlíželi negativně proto, že podle 

jejího názoru nebyly dostatečně nadané pro studium techniky. Zároveň má pocit, že jí 

samotné tento jejich přístup nevadil, proto, že dokázala mít „ostré lokty“. I zde se jedná o 

přizpůsobování se maskulinnímu, agresivnějšímu chování: „Je pravda, že na nás holky asi 

koukali trochu jinak, ale zase já jsem taková mrcha diplomatická, takže já si na ně nemůžu 

stěžovat […] Ale je fakt, že tam na nás holky koukali asi trochu jako přezíravě. Tak ono svým 



77 

 

způsobem, uznávám, že k tomu měli důvody, protože tam opravdu některý ty děvčata nebyly 

technický typy, jo. Ale jak říkám, já osobně si zase až tak nestěžuju“. I Gábina omlouvá 

chování ze strany vyučujících s pocitem, že do chlapeckého prostředí, coby dívky, úplně 

„nepatřily“; a že jejich nadání pro technické předměty nebylo tak kvalitní, jako nadání 

chlapců, kteří jím disponují „od přírody“. Jak už bylo řečeno v kapitole 1.2.5, vyučující ještě 

i v současné době podléhají stereotypu o tom, že dívky nedisponují dostatečným nadáním 

pro studium techniky. Jak ale píše Angela Saini: „Představu univerzálního náskoku mužů v 

matematice nabourávají údaje o průměrných výsledcích matematických testů. U některých 

národů se neprojevují vůbec žádné rozdíly mezi pohlavími a u některých je poměr obrácený 

(excelují ženy)“ (Miller a Halpern, 2014, in Saini, 2018, s. 103). 

Téměř všechny rozhovory pak obsahují apologii dehonestujícího či sexistického chování 

chlapeckých a mužských kolegů vůči studentkám. Studentky ho přijaly za jistou normu a 

měly/mají pocit, že se nejednalo/nejedná o nic závažného – spolustudující chlapci či mužští 

vyučující si zde „pouze hájí svůj prostor“. Emilie (1987), která si vybavila momenty, kdy 

byly dívky oslovovány „Mařenky“, k této vzpomínce vzápětí dodává: „To tam takhle bylo. 

Ale problém jsme s tím nikdy žádnej neměly. A nemůžu říct, že by se nesnažili nám to [učivo] 

vysvětlit. Všechno nám ukázali několikrát. My jsme to tak nebraly […] Ve fabrice si pak z 

nás dělali legrácky třeba, ale člověk jim to vrátí.  Ale nikdy nám třeba přímo neřekli, že 

bysme tam nepatřily nebo tak. Anebo si to nepamatuju“. V kapitole 1.3.2 byla řeč o čtyřech 

repertoárech Kateřiny Zábrodské (2015), v jejichž rámci ženy během období normalizace 

nahlížely na muže. Podle jejích slov se ženy necítily být oběťmi, sužovanými patriarchálně 

nastavenou společností, ale spíše silnými bytostmi, které muže vidí spíše jako „celkově 

opovrženíhodná stvoření“, přičemž fakt, že se jim nemohou vyrovnat, braly jako daný a 

uvědomovaly si, že rovnost mezi pohlavími je pouze nedosažitelným ideálem (Zábrodská, 

2015, s. 294). Apologie, kterých se komunikační partnerky dopouští, se rovněž pohybují 

v rámci těchto repertoárů v tom smyslu, že nemá cenu se proti chování mužů ohrazovat, 

neboť nastolení rovnosti stejně není možné.  

Celkově se zde projevuje (již výše zmíněný) rozpor, který Zábrodská popsala jako rozpor 

mezi státem proklamovanou rovností žen a mužů a souběžným přetrváváním dopadů 

patriarchálního genderového řádu. Československá „strojírna socialistického bloku“ sice 

vyžadovala značné množství pracujících v průmyslu, a díky oné snaze o genderovou rovnost 

se na tato pracovní místa (a na studijní místa, která na tyto profese připravují) dostávají i 

ženy a dívky; ovšem přetrvávající patriarchální ladění společnosti se projevuje tím, že nově 
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příchozí dívky pomocí různých strategií usměrňuje a dává jim najevo, že jsou na těchto 

pozicích pouze trpěny a rozhodně ne vítány a podporovány. A je to opět patriarchální 

uspořádání společnosti, které v dívkách samotných vzbuzuje vůči tomuto zacházení onu 

apologetickou náladu: nepřátelské chování mužů na pracovištích průmyslových závodů, či 

dílen v průmyslových školách omlouvají, neboť jsou k takovému chování odmalička 

socializovány. 

O obtěžujícím chování ze strany spolužáků hovoří i dívky, studující v současnosti. Gita 

(současnost) inklinuje k tomu, že se toto chování raději pokouší nevnímat. „Byly tam nějaký 

takový ty pohledy, hlavně jako první den, když jsem tam přišla a seděla jsem jako před 

učebnou, tak občas jako ti kluci chodili a koukali a říkali si ‚Jako holka, co tady děláš?‘, ale 

já jsem se snažila to hodně nevnímat. Když pak vznikla facebooková stránka ‚Přiznání 

TOSu‘11, tak vím, že tam na mě pár poznámek bylo, ale to byly takový věci, ze kterých jsem 

si jako nic nedělala“.  

„No v prváku, na začátku, to bylo takový hrozný, kluci, nejdřív, jakože když jsme šly po 

chodbě, tak na nás začali hulákat, ale to dělali hlavně prváci, a to jsem nečekala, spíš jsem 

čekala, že to budou dělat ti starší… a potom už je to přešlo, pak už je to nějak nezajímalo. 

Pak už to bylo dobrý. Mně tadyto jako nějak nevadilo. Že by mi to mělo nějak vadit, to ne. A 

teď, letos, už je to super“, vysvětluje současná studentka Carolina (současnost), a její 

promluva obsahuje stejný rozpor jako výpovědi Emilie a Gity výše. Chování spolužáků sice 

shledává „hrozným“, zároveň však opáčí, že jí „nějak nevadilo“.  

2.2.4 Jak se dívkám na technice daří? 

 

Nízký počet dívek na technických středních školách, zejména v současnosti (do prvního 

ročníku oboru Informační technologie v letech 2010-2018 nastoupilo v průměru 7,9 % dívek, 

do oboru Strojírenství 3,52 % dívek, a do oboru Elektrotechnika pouhých 1,48 %) 

(Statistické ročenky školství 2009/2010-2017/2018, MŠMT), se projevuje v pocitech, jaké 

dívky během svého studia mají. V další podkapitole popisují i to, jaký vztah mají ke studiu 

technicky zaměřených odborných předmětů. 

                                                           

11
 „Přiznání TOSU“ byla stránka na sociální síti Facebook, na které se objevovaly anonymní příspěvky, 

komentující nejrůznější momenty ze života studujících SPŠ EK Rakovník. Obsahovala silně sexistické 
poznámky na adresu studujících dívek. Po několika týdnech své existence byla tato stránka svým 
zakladatelem smazána.  
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2.2.4.1 „Nás holek je tu málo, a to je škoda“  

 

Skutečnost, že jsou jednou z mála dívek na celé střední škole, studentky většinou vnímají 

jako nevýhodu. Vyjadřují, že jsou kvůli tomu někdy vystaveny předsudkům ze strany lidí 

zvenčí, někdy jsou utiskovány přímo svými spolužáky, často jim chybí společnost dalších 

dívek, které zde chybí. Anna (současnost) nad touto otázkou přemítá: „Na jednu stranu si 

toho vlastně vůbec nevšímám, protože většinu svého času jsem vždycky trávila s klukama, s 

tím, že jsme vždycky měli nějaký aktivity, že jsme jezdili na výlety, nebo jsme jezdili plavat, 

a já už jsem si na to prostě nějak zvykla, takže mi to nepřijde ani divný, jakože tady potkávám 

třeba i svoje kamarády ze základky a tak, ale občas mě mrzí, že na téhle škole je tak málo 

holek, protože si všichni z mýho pohledu nějakým způsobem myslí, že ty slečny sem chodí 

jenom kvůli těm chlapům. Aby tady všechny zaujaly. A mám takový mínění o tom, že první 

rok si to o mně mysleli taky, že jsem sem přišla prostě jenom z toho důvodu, že tady chci 

někoho zaujmout“. O mýtu, že dívky nastupují do školy proto, aby zde „zaujaly 

spolustudující chlapce“ psala Betty Friedan, která tento trend vysledovala v 50. letech 20. 

století v USA. Provedla průzkum mezi dívkami, které studovaly na jedné z amerických 

univerzit, a které byly v této době ovlivněny celospolečenskými diskurzy o tom, že by se 

mladé dívky měly připravovat především na svou budoucí roli manželky a matky, 

vysokoškolské vzdělání je pro ně druhotné, a tak se na univerzitě zabývají především tím, 

aby si tam vyhledaly budoucího manžela: „[…] nikoho nemohlo překvapit, že sedmdesát 

procent studentek prvních ročníků jisté středozápadní univerzity na otázku ‚Co myslíte, že 

získáte studiem na vysoké škole?‘ mimo jiné odpovědělo: ‚Muže, který by si mne vzal.‘“ 

(Friedan, 1983, s. 244). Tyto dívky byly v 50. a 60. letech v USA skutečně tlačeny k tomu, 

aby se provdaly co nejdříve a aby naplnily svou roli manželky a matky, neboť toto byla 

v podstatě jediná role, ke které byly v té době vychovávány. Je však zarážející, že si i o 

současných studentkách techniky myslí jejich okolí, že do školy přišly jen proto, aby zde 

zaujaly chlapce. Jedná se jen o jeden z nástrojů, který podporuje tezi, že do tohoto prostředí 

dívky „nepatří“.  

Dívky, studující na průmyslové škole v současnosti, často popisují, že jim schází společnost 

dalších dívek, se kterými by se během svého studia mohly kamarádit. Eva (současnost) říká: 

„…občas mě mrzelo, že tam není žádná kamarádka, protože s těma klukama člověk přece 

jenom nemůže probírat úplně všechno. Mrzelo mě, že na tu školu vlastně chodí tak málo 

holek“. I Gita (současnost) vypráví: „Bylo to takový… ze začátku to bylo těžký. Byl to prostě 
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přestup do úplně novýho prostředí, úplně jako novej styl, na střední škole, a zároveň to bylo 

takový, že tam prostě byli jen ti kluci. Že jsem tam prostě neměla žádnou kamarádku, se 

kterou bych si tam pokecala prostě, který bych něco řekla a tak…“ I když v době, kdy byla 

Gita v prvním ročníku, byla na škole i Eva, bohužel si během krátké doby, kdy Gita na 

průmyslovce působila, nestihly vytvořit hlubší vztah: „S tou [Evou] jsme se bavily trošku, 

ale ještě to nebylo takový, že bysme úplně navázaly vztahy jako že bysme byly nějak jako 

úplně kamarádky. A v tý třídě to bylo takový jako… jo, bylo to dobrý, ti kluci se se mnou 

nebavili třeba vůbec, někteří jako jo, měla jsem tam hodně těch spolužáků ze základky, a to 

bylo jiný, ale zároveň to nebyli kluci, se kterýma bych se bavila jako nějak hodně prostě“. 

Gitě tato situace vadila natolik, že se po dvou měsících rozhodla ze školy odejít.  

V době 80. let byl poměr složení chlapců a dívek ve třídách průmyslových škol o něco 

příznivější. V té době studovalo v Československu v průměru 28,84 % dívek v maturitním 

oboru Strojírenství (nejvíce jich zde bylo ve školním roce 1988/1989, a to 39,4 %), 16,68 % 

dívek v oboru Elektrotechnika (nejvíce jich zde bylo ve školním roce 1988/1989, a to 20,4 

%) (Statistické ročenky školství, 1980-1989, MŠMT). Andrea (1984), absolventka 

strojírenství, studovala současně s dalšími devíti dívkami. Hovoří dokonce o kvótách na 

kladenské průmyslové škole (o kvótách se zmiňuje i Čermáková, 2000), které byly pro počty 

dívek ve třídách technicky zaměřených průmyslových škol zavedeny. „Byly nás čtyři třídy, 

paralelky A, B, C a D, s tím, že A a B byli z devítek, a po vyučení, a ve třídách C a D jsme 

byli z osmiček. I v C i v D bylo v každé třídě po deseti holkách. Prostě byly limity s tím, že 

prostě bylo deset holek ve třídě, a zbytek byli kluci, s tím, že už si úplně nepamatuju, jestli 

nás bylo 36 nebo 38 celkem, to už si nepamatuju, a deset holek bylo v déčku. Byly takový 

limity, v každý třídě bylo deset holek, a když jsem dělala přijímačky, a mamina se i zajímala, 

jaký mám šance se tam dostat, tak jí bylo řečeno, že prostě naberou deset holek, a pokud 

udělám přijímačky, tak mám velikou šanci se tam dostat“. Nedostatkem kamarádek tedy 

Andrea během svého středoškolského studia netrpěla.  

I pražská studentka Carla (1987) říká, že se kamarádila se svými pěti spolužačkami: „Holek 

nás tam bylo pět. Bydlela jsem na intru, a ta banda na intru všechno řeší spolu. Možná, že 

kdybych bývala v té době bydlela doma, tak bych možná měla pocit, že nemám ten kontakt, 

ale takhle to bylo fajn“.  

O počtu svých spolužaček hovoří i Františka (1981): „My jsme byli ještě k tomu takový 

zvláštní ročník, jedna třída byla z devítky, a druhá třída byla z osmičky. A vedle nás byla 
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ještě nematuritní třída, a za ty roky se ty třídy tak různě prolínaly, lidi přestupovali na ten 

nematuritní obor, když jim to nešlo, anebo i obráceně, tak jsem o tom tak přemýšlela, a 

dodnes mám zmatené, kdo vlastně patřil do které třídy. Ale bylo tam celkem dost holek, vím, 

že to byly holky z Kladna, tři nebo čtyři, no a pak jsme byly my z Rakovníka, to byla ta Jana, 

já, a Jitka, a ještě jedna, a to byly taky třeba až od Karlových Varů, odtud byly taky aspoň 

čtyři, a to bylo jakoby jen v tom jednom ročníku. V tom prváku jsme tak nastoupili do těch 

dvou tříd, a těch holek tam bylo hodně jako“. A její spolužačka ze stejného ročníku, Gábina, 

dodává, že si mezi dívkami ve třídě dokázala nalézt i blízké kamarádky: „Tuším, že nás 

holek bylo sedm. Tak já jsem za jedno poměrně introvertní člověk, takže nepotřebuju mít 

kolem sebe spoustu kamarádů, našla jsem si tam dvě kamarádky, blízký, že jo, ve třídě jsem 

se bavila s J., […] no a s Františkou jsme se kamarádily, no a co se týká kluků, tak takový 

to běžný jako, ale jak říkám, já nejsem taková, že bych kolem sebe třeba postrádala velké 

množství přátel, nebo tak… takže já jsem s tím víceméně neměla problém. Nevadilo mi to“.  

Počet dívek na rakovnické střední průmyslové škole v 80. letech komentuje i její tehdejší 

ředitel, Jaroslav Heller. Zamýšlí se nad tím, že větší počet studentek ve třídách znamenal 

větší pestrost ve složení studentstva. Vyprávěla jsem mu o Gitě, která školu opustila právě 

proto, že byla ve třídě mezi kluky sama a neměla tam žádnou blízkou kamarádku. Pan Heller 

reaguje: „Tehdy se to nestalo, protože jich [dívek] tam vždycky bylo víc, a někdy se tedy 

stalo, že odešla, i když to byly výjimky, protože se jí třeba nechtělo učit“. Dále vzpomíná: 

„…ta škola tehdy byla o něčem jiným. Když jsme měli jakékoliv akce, tak jsme nemuseli 

shánět žádný holky […]. Dobrá věc byla, že když jsme měli třeba maturitní ples, tak jsme 

tam měli holky, ta studentská společnost byla pestřejší, studenti spolu někdy chodili, ty holky 

to tam dost oživily. A přitáhly tam další holky“. 

I když se ve třídách na středních průmyslových školách v období státního socialismu 

objevovala až třetina dívek z celkového počtu studujících, nebyla Marie Trojanová, v 50. 

letech tajemnice Ústřední rady odborů, s těmito počty spokojena. Poukazovala tehdy na 

problém, týkající se nízké kvalifikace žen, které se v té době pracovně zapojovaly do 

průmyslových závodů. Jako jeden z klíčových nedostatků pak viděla právě skutečnost, že se 

na středních průmyslových, ale i vysokých technicky orientovaných školách pohybuje pouze 

jedna dívka na šest studujících v případě středních škol, a jedna dívka na sedm studujících 

v případě vysokých škol. Odpovědnost za tuto skutečnost přičítá jejich rodičům: „Rodiče 

jsou tím problémem […]. Jejich staromódní názory by měly být nějak korigovány, proto, aby 

podpořili své dcery ve snaze zvolit si nekonvenční budoucnost“ (Trojanová, 1959 in Scott, 
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1974, s. 102). Později, v 80. letech, se její přání alespoň částečně naplnilo: statistky od roku 

1980 do roku 1989 ukazují, že v počtu dívek, které tehdy studovaly na technicky zaměřených 

středních školách, se postupně zvyšoval. Například v oboru strojírenství studovalo ve 

školním roce 1980/1981 22,7 % dívek, zatímco v roce 1988/1989 už jich bylo 35,7 %. 

(Statistické ročenky školství, 1980-1989, MŠMT).  

2.2.4.2 Jsou technické předměty těžké? 

 

I přes další stereotypní názor, že dívky nebývají nadané na technicky zaměřené předměty se 

někdy stává, že jsou to právě ony, které patří ke studujícím s nejlepším prospěchem ve třídě. 

Pokud se studující v současné době zúčastňují některých soutěží, zacílených na dovednosti, 

spojené s jejich studijními obory, nezřídka jsou v soutěžních týmech zastoupeny právě 

dívky. Některé z nich procházejí studiem s průměrným prospěchem, některé však naopak 

vynikají nad spolustudujícími chlapci. A někdy dochází k tomu, že ač se dívky nacházejí na 

průmyslové škole, k jejich nejoblíbenějším předmětům patří český anebo cizí jazyk. Ptala 

jsem se jich proto, které předměty jsou/byly na průmyslové škole jejich nejoblíbenějšími, a 

které naopak shledávají obtížnými. Různé odpovědi studujících i absolventek zde potvrzují 

teorii Oakley (2000) o tom, že předpoklady pro studium určitých předmětů u dívek či 

chlapců nejsou dány biologicky, ale spíše odlišnou výchovou chlapců a dívek. 

Anna, současná studentka Informatiky, vypovídá, že je pro ni obtížná matematika: 

„Jednoznačně matematika. Protože já už jsem ani na základce na tu matiku tak nějak nebyla 

stavěná, nedá se říct, že mě ta matika nebaví, ale nechápu jí asi tak, jak bych asi měla, a to 

mi přetrvalo asi až sem“. Tento Annin pocit komentuje Jaroslava Hasmanová Marhánková 

takto: „Společenský stereotyp o tom, že dívky nemají „buňky“ na matematiku, chybí jim 

logické myšlení a technické dovednosti, v dívkách snadno vyvolává pocit, že se v této oblasti 

nemá ani cenu snažit. Efektem sebenaplňujícího se proroctví se pak daný neodůvodněný 

předpoklad může skutečně stát realitou“ (Hasmanová Marhánková, 2016, s. 22). Autorka 

však dodává, že pokud jsou dovednosti vnímány jako něco, co je možné rozvíjet, dívky si 

pak k matematice vybudují zcela rovnocenný vztah, jako jejich mužští spolužáci. Toto ve 

své další výpovědi potvrzuje i Anna, která dokládá, že je ochotna se na matematiku 

soustředit více, aby se v ní mohla zdokonalit: „Možná by to chtělo, abychom na tu matiku 

měli třeba víc času, jede se po osnovách, abychom všechno stihli probrat […] myslím, že by 

ta matika měla bejt spíš ne o tom, aby se stíhaly osnovy, ale o tom, aby se ti žáci naučili a 

měli jsme jistotu v tom, že to fakt jako pochopíme a zvládnem“. Podobný problém 
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s matematikou vyjadřuje i Carolina (současnost). Naopak, pro některé současné studentky 

patří matematika k nejoblíbenějším předmětům. Jedná se o Bětku, Darinu a Filipu (všechny 

současnost). 

K oblíbeným předmětům dívek, studujících Informatiku pak patří zejména Grafika a 

multimédia, o které Anna říká, že „…jsou to prostě typy hodin, ve kterých dělám, co mě baví, 

a můžu si fakt jako vybrat, tím stylem, že nám dá učitel třeba na výběr témata, co bysme 

mohli dělat, a můžeme si mezi sebou demokraticky odhlasovat, jako v tý třídě to, že se prostě 

vybere to, co má víc hlasů. Takže když někdo třeba řekne, že budeme dělat ve photoshopu, a 

přestavovat třeba moře, a budem tam dávat rybičky, tak on nám prostě řekne, jo, tak jo, tak 

jdem tohle dělat“. Kromě Grafiky a multimédií přidává Bětka ještě Programování, podobně 

jako Carolina. Darina zmiňuje Aplikační software, Eva hovoří o Počítačových sítích a 

Hardware. Gita s nadšením hovoří o předmětu Webdesign. Filipu, studentku 

Elektrotechniky, nejvíce bavily praxe v elektrodílnách, zejména pájení. 

I absolventky z 80. let se zamýšlí nad předměty, které na střední škole měly a neměly rády. 

Beata (1982) o sobě říká, že ji vždycky bavilo rýsování. „Já jsem šla na strojařinu kvůli tý 

precizní práci, kvůli rýsování. Říkala jsem tomu „tahání čar“. To mě nesmírně bavilo“. I 

Danu (1972) nejvíce zaujalo rýsování, dále pak konstrukce a technologie. Naopak, Františka 

(1981) a Emilie (1987) shledaly strojírenské předměty nejtěžšími. Emilie vzpomíná: 

„Některý ty technický předměty jsem prošla s odřenýma ušima […] nejhorší byla 

strojírenská technologie, to jako pro holku moc není. Jak jsem asi na tu techniku moc nebyla, 

tak tohle mě moc nezajímalo, no. Ale jak říkám, prošly jsme. I když pak když jsme začali 

chodit na nějaký ty praxe, že jo, třeba jsme začínali… no, ony holky třeba s vrtačkama doma 

moc nedělají – i když dneska se taky třeba najdou holky, že doma něco vrtaj… pomáhají, 

jsou více jako kluci… ale nakonec jsme se do toho s holkama dostaly“. Františka (1981) 

přitakává: „Tam byly všechny [předměty] těžký. Zrovna pan učitel J. a jeho strojírenská 

technologie, někdy si na vás ‚dal záležet‘. Ale šlo to. Jako na každý střední škole. Nemůžu 

říct, že by to bylo nějaký dramatický“.  

Gábina (1981), která si střední průmyslovou školu vybrala, podle jejích slov, „omylem“, 

vyjadřuje, že neměla moc dobrý prospěch, neboť se studiu nevěnovala tak, jak by bývala 

měla. Říká: „Když budu upřímná, tak jsem ty čtyři roky více méně proflákala. Řekla bych, 

že moje studijní výsledky vůbec neodpovídaly mým možnostem a schopnostem, jo? Vždycky 

jsem se tak nějak jako proplácala, no. Nebylo to nic valnýho. Není to nic, čím bych se 
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chlubila, ale zase nemůžu říct, že bych měla nějaký problémy. Dovedla jsem se vybičovat k 

tomu, se něco naučit. Takže jsem nakonec i odmaturovala, a tak, jo, ale nejvíc mě bavila 

čeština…“. Z výroku je patrné, že i když Gábina neměla primární zájem o technický obor, 

přesto zde dokázala odmaturovat a školu zdárně dokončila. Její horší známky byly pouze 

dokladem toho, že se nesnažila více, neboť ji studium nebavilo. Jak píše Hasmanová 

Marhánková: „V případě, že je […] dovednost vnímána jako něco, co je možné rozvíjet, 

motivace pracovat na sobě je větší, neboť případný neúspěch není znakem, že nemáte talent, 

ale jen známkou, že se musíte víc snažit“ (Hasmanová Marhánková, 216, s. 21).  

2.2.5 Pracovní uplatnění po maturitě na průmyslovce  

 

V 80. letech byla rakovnická průmyslovka propojena se sousedícím závodem TOS. Praxe, 

kterou zde tehdejší studující získávali, byla důležitá zejména v tom, že jim dovolila, aby si 

svou budoucí práci dostatečně vyzkoušeli, aby si zvykali na své budoucí pracovní prostředí, 

a v neposlední řadě, aby si vybudovali vztahy s lidmi, kteří zde již pracují. V další 

podkapitole je pak řeč o tom, co studium na technické škole dívkám přinášelo a přináší. 

2.2.5.1 Důležitost pracovní praxe 

 

Ukazuje se, že skutečnost, že v 80. letech byla rakovnická průmyslová škola přímo 

propojena se závodem TOS (Továrny na obrábění strojů), který tehdy sídlil v levé polovině 

stejné budovy, kde je umístěna i škola, výrazně napomáhala nejen k dobré kvalitě výuky, 

která tak byla názornější, ale zejména k tomu, že se tehdejší studující nemuseli bát, že by, 

podle některých z nich, „nevěděli, do čeho jdou“. V praxi si mohli vše, co se v teoretických 

hodinách naučili, vyzkoušet. I současní studující procházejí praxí ve firmách v závěru 

školního roku; tato praxe však trvá pouze jeden či dva týdny12, a tak se domnívám, že zde 

mezi zaměstnavateli a jimi nevznikají pevnější vazby, které by vedly k tomu, že zde bude 

budoucí absolvent nebo absolventka zaměstnán/-a i v budoucnu.  

Tehdejší ředitel školy Jaroslav Heller tuto skutečnost považuje za jeden z klíčových rozdílů 

mezi technickým středním školstvím tehdy a teď. Praxe, probíhající nejen v přilehlém 

závodě TOS, ale i v dalších tehdejších rakovnických továrnách, znamenala, že pak byli 

studující, kteří do těchto továren docházeli, do stejných provozů i přijímáni do zaměstnání. 

                                                           
12 Pouze v případě učňů je propojení s praxí intenzivnější – v posledním ročníku obvykle střídají týden, 
strávený ve škole, s týdnem, kdy pracují v jimi zvolené firmě. 
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Toto pro ně znamenalo jistotu, že poté, co odmaturují, nastoupí do zaměstnání, které si již 

vyzkoušeli, znali jeho prostředí a ostatní zaměstnance či zaměstnankyně a často docházelo i 

k tomu, že si tam možnost nástupu do zaměstnání předjednali předem, ještě během svého 

studia.  

Na otázku, zda by bylo možné vytyčit nějaké klíčové důvody, proč je dnes na „technice“ 

méně dívek než v 80. letech, Heller odpovídá: „No kromě toho, že našly to uplatnění tím, že 

převzaly pracovní místo po maminkách, to pak ještě bylo i tím, že dřív ty fabriky za ně platily 

stipendium, a když si za ně platily, tak ti absolvovaní to uplatnění v těch fabrikách pak měli. 

A kolikrát se tam našly holky, který i byly šikovnější než kluci. Nebylo jich sice moc, ale byly. 

A ty pak měly velice slušný uplatnění. No a o tom to bylo, že když někdo vidí, že ho potom 

čeká dobrý uplatnění, tak tam na ten obor jde. Měly jistotu. Ta dneska trochu chybí“.  

Studující z 80. let tedy chodili na praxi do vedlejšího TOSu, dále pak do dalších místních 

průmyslových závodů. Jaroslav Heller říká: „Nejvíc učil TOS. Takže [studující] byli v TOSu, 

tam pracovali, a když se to řemeslo pak doučili, tak pak je třeba přemlouvala i Rakona. 

Dneska je to trošku jiný. Dneska je naopak Rakona (dnes už Procter and Gamble) jedinou 

továrnou, která dává stipendia, a která si je pak i bere do práce. Ovšem to je velká výjimka. 

Ty ostatní fabriky tak nějak… jak bych to řekl… trochu živoří, a taková ta jistota tam není. 

Byl to tedy TOS, dále Autobrzdy, a taky Permon Roztoky“.  

V dopise, který mi bývalý ředitel později poslal, k rozdílu mezi praxí tehdy a dnes ještě 

dodává: „Rovněž chybí větší péče o vyučence ze strany závodů. Dříve měl každý učeň a 

vyučenec v závodě svého patrona, který za péči o něj dostával odměnu. V případě, že svěřený 

učeň neplnil normy, pak byla patronovi zkrácena odměna i osobní ohodnocení. To vedlo 

patrona k tomu, že mu část svých zkušeností předával. Dnes dělník v novém zaměstnanci vidí 

konkurenci a ohrožení sebe (neboť je mladší a méně se unaví) a není ochoten mu předávat 

své zkušenosti a poznatky“. 

Jeho výpověď potvrzují i tehdejší studentky, například Františka (1981). Ta na otázku, zda 

po maturitě našla pracovní uplatnění snadno, říká: „No, snadno, protože jsme byli 

zaměstnanci TOSu. My jsme rovnou z toho učení šli do toho TOSu. My jsme tam vlastně 

dělali praxi, a už jsme měli smlouvu jako s TOSem. Takže šupky hupky, a už se pracovalo. 

My jsme skončili a druhej den jsme mohli nastoupit do toho TOSu a už jsme tam pracovali“. 

Františka vyjadřuje lítost nad tím, že v 90. letech závod TOS zanikl: „Takže jsem tam byla 

celou dobu od toho roku 1981, kdy jsem maturovala, a do toho roku 1991. Pak jsem byla tři 
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roky na mateřský a pak už ne. Pak už se taky TOS rozpadl, jak už to v těch 90. letech bylo. 

Ale nechápu, jak se takovej velikej podnik, s tak specializovanou výrobou, jak se takhle mohl 

rozpadnout. Vyráběli tu hydrauliku, a byl to takovej velikej podnik, dělala tam spousta lidí. 

Tehdy všichni v Rakovníku pracovali buďto v Raku, v TOSu, anebo v Rakoně. To byla taková 

tři největší místa, kde se prostě jako dělalo“. 

Emilie (1987) také hovoří o jistotě zaměstnání. Již během studia podepsala pracovní 

smlouvu se závodem TOS. „[…] když jsme v té škole byli, tak jsme to tam automaticky 

podepsali, že v té fabrice musíme nějakou dobu odpracovat. To už naši kluci [její synové 

rovněž absolvovali studium na SPŠ Rakovník] neměli. Dostali jsme za to i stipendium, 

takové kapesné. To už dneska vůbec za těch kluků [jejích synů, kteří také studovali na 

průmyslovce] nebylo. I s kolegyněmi v práci říkáme, že tohle bylo lepší, že jsme vlastně měli 

nějakou jistotu. Dneska vyjdou ze školy, a nemají kam jít, že jo. A navíc po nich všude chtějí 

praxi. A kde tu praxi mají vzít? Je škoda i TOSu, protože tam ta spolupráce se školou byla. 

A navíc ta budova dneska chátrá. Manžel tam ještě dneska pracuje. Ale už je tam jiný 

vlastník, a jsou tam sklady. A když se dneska někde sejdeme se spolužáky, a máme tam i ty 

mistry, a oni se ptají, kde pracujeme, tak je jim líto, že nejsme v oboru“. I Emiliin manžel 

po absolvování střední průmyslové školy odešel pracovat do vedlejšího závodu TOS: „Ano, 

on je frézař a zůstal tam. A zůstal tam tedy dodnes, ale samozřejmě výroba už tam nefunguje. 

Bývala tam i lisovna, tam jsem zase měla kamarádku…“.  

Dana (1972) má stejnou zkušenost: „Uplatnění jsem našla velmi snadno, protože jsem už ve 

škole chodila na praxi do továrny ve svém bydlišti. V naší době to bylo běžné, že si praxi 

žáci odbývali v závodech, které je buď do školy vyslaly, nebo kde si již během studia 

domluvili pozdější nástup“. 

Rozdílné pracovní podmínky před rokem 1989 a po něm vysvětluje Andrea (1984): „Tenkrát 

to [možnost najít si pracovní uplatnění] bylo dost jiný, protože tehdy to bylo dost 

‚nalinkovaný‘. Určitě, před rokem 1989 nebyl problém najít si práci v tom oboru. Po tý 

revoluci to bylo těžký, protože celá řada firem měla stop stavy, a bylo to vyloženě čekání na 

náhodu, kdy třeba někdo odejde do důchodu […] po mateřský [po roce 1989] jsem se do 

konstrukce vrátila zpátky, kde se to velice změnilo, byl tam velikej úbytek lidí, asi na čtvrtinu. 

Ten úbytek lidí, to bylo jednak tím, že docházelo k redukci výroby, tím pádem k propouštění, 

a vznikaly tady nový firmy, kdy vlastně ti lidi odcházeli do nových firem. Původně to byli 

‚tosácký‘ lidi, kteří si našli nějaký kontakty a díky tomu si začali vytvářet nový firmy, a dalo 
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by se říct, že už nechtěli pracovat pod tím vedením, který tam bylo, a když to vezmeš, tak 

když jsem tam byla před mateřskou, tak tam bylo asi 500 lidí, a když jsem se vrátila z 

mateřský, tak už tam bylo jen něco pod 300 lidí. Byla to strašně velká redukce. Když jsem ta 

pracovala na začátku, tak nás tam bylo asi 15 v tý konstrukci, a pak už asi jen 10. Postupně 

se to prostě měnilo, změnil se trošku i sortiment, protože vedení hledalo způsob, jak se uživit 

s co nejmenšíma nákladama“. Její slova ilustrují celkový obrat, ke kterému po roce 1989 

v Československu došlo: „celé národní hospodářství včetně průmyslu muselo přizpůsobit 

novým tržním podmínkám. České hospodářství ztratilo rozpadem RVHP ‚bezedné‘ východní 

trhy, které byly ochotny přijímat ne vždy kvalitní výrobky, navíc bylo vystaveno konkurenci 

vyspělých západních trhů. V průběhu transformačního procesu došlo k masivnímu 

odstátnění a konverzi českého průmyslu. Na základě přijaté legislativy probíhá postupný 

proces privatizace průmyslu a kuponová privatizace. Celý proces transformace byl provázen 

postupným snižováním zaměstnanosti v průmyslu […] Zaměstnanost v průmyslu se radikálně 

snížila. Více než půl milionů pracovníků (cca ¼ z původního počtu) odešla za 6 let z 

průmyslu“ (Svobodová, 2013, [online]). 

2.2.5.2 Využití odborných znalostí 
 

Současné studentky (v letošním školním roce se všechny pohybují ve studijním oboru 

Informatika), si pochvalují, že zvládají pracovat s počítačem na vyšší než jen běžné 

uživatelské úrovni. Carolina (současnost), která je ve druhém ročníku, vyjadřuje, že cítí jistý 

pozitivní posun ve svých znalostech. Na otázku, zda už dokáže třeba něco opravit na 

domácím počítači, odpovídá: „Ještě to všechno máme zatím jen chvilku. Až teď třeba v tom 

druháku teprve začínají předměty, ve kterých se tohle naučíme. Ještě to máme před sebou. 

V tuhle chvíli to zatím není nějak… že bysme u toho dělali hodně. Ale už cítíme zlepšení, 

třeba oproti tomu prváku“. 

Eva, které již obor Informatika dostudovala, rovněž oceňuje znalosti, které si ze střední 

průmyslové školy odnesla. „I když teď studuji jiný obor, tak vím, že se mi znalosti IT neztratí. 

Pořád přemýšlím jít tento rok ještě na kombinaci tělocvik a informatika na VŠ. Technické 

znalosti využiji určitě, technika se neustále posouvá a je jí všude potřeba pořád více a více. 

Takže vůbec nelituji a zcela určitě si v Brně plánuji ještě udělat minimálně nějaké IT kurzy“. 

Filipa (současnost), která coby jediná dívka ve třídě vystudovala obor Elektrotechnika, 

uplatňuje nabyté znalosti ve svém současném zaměstnání: „Jsem spokojená. Jsem ráda, že 
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jsem školu udělala, a že jsem neměla ani problém najít si zaměstnání. Nejdříve jsem začala 

pracovat jako seřizovačka, a nyní pracuji v jedné z rakovnických firem, zaměřených na 

průmyslovou výrobu. Jsem ráda, že ve svém zaměstnání poznávám věci, které jsme se učili 

ve škole, i když je i hodně nových věcí, který se musím učit. Ty stroje jsou tam zase jinak, než 

byly ve škole. Ale i tak se dá říct, že jsem uplatnila hodně z toho, co jsme se učili“. 

Dokonce i Gita, která na průmyslové škole studovala pouhé dva měsíce, má pocit, že se zde 

naučila některé věci, které uplatní i při svém současném studiu jiného oboru: „[…] když jsem 

pak přišla do nového prváku, tak jsme tam taky měli počítače, a tam jsem byla před těma 

ostatníma holkama, který se k těm počítačům moc nedostaly, o dost napřed. Bylo vidět, že 

jsem k tomu jako čuchnula, takže to mi jako pomohlo, že jsem byla docela napřed. Tím, že 

nám tam nedávají nějak vysoký nároky, ti učitelé, tak děláme jen to, co budeme potřebovat 

pro naši potřebu tak svým způsobem tam mám náskok trochu až dodneška. Když to tak 

vezmu, tak až teď ve třeťáku přišla u nás řeč na nějaký bajty a bity, ale na průmyslovce tohle 

bylo to první, co jsem slyšela, když jsme tam přišli“. 

I absolventky z 80. let hovoří o tom, co jim studium na průmyslovce přineslo, a které znalosti 

a zkušenosti využijí ve svém současném životě, často i přesto, že se již v technické doméně 

nepohybují. Carla (1987) se technice věnuje po celý svůj život: „Já jsem potom (po vysoké 

škole) nastoupila do Permonu a dělala jsem programy na počítači. Programy týkající se 

výroby, různých postupů, a norem, všechno, co bylo na papírech, se pak převádělo do 

počítačů, do databází, a tak“. Emilie (1987) sice v současné době nepracuje v průmyslové 

výrobě, přesto znalosti, které nabyla ve škole, čas od času využije ve svém každodenním 

životě. „Teď pracuji v pečovatelské službě, ale občas doma, protože třeba teď to doma 

předěláváme, a manžel chce občas pomoct, tak mu trochu pomáhám, a ty znalosti z techniky 

trochu využiju“. Františka (1981) pracuje jako skladnice, a přínos průmyslové školy pro svůj 

život shrnuje takto: „Žádnou závratnou kariéru jsem neudělala, ale nestěžuju si. Docela mě 

ta práce v tom skladu baví. Není to jen o tom, něco vydat a tak, ale i se tam likvidujou faktury, 

a prodáváme, takže je to i práce s penězma, od všeho je to kousek a z toho mého původního 

oboru je tam, jak říkám, že rozeznám šroubek od matičky, a aspoň trošku vím, o co se jedná. 

Já jsem spíš technickej typ než nějakej humanitní, takže to [že vystudovala střední 

průmyslovou školu] asi vlastně v podstatě bylo správně“. Gábina (1981) zase vypovídá, že 

ač vždycky inklinovala spíše k humanitním oborům, i tak jí průmyslová škola naučila 

exaktně myslet a počítat, což nyní využije ve své profesi účetní. 
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2.2.6 Ženy v průmyslu  
 

Skutečnost, že tyto ženy v 80. letech vystudovaly technický obor na střední škole nemusela 

ještě znamenat, že se úspěšně zařadily do pracovní praxe na pracovišti, kde své znalosti 

mohly dobře využít. Ve své době se často setkávaly se sexistickým přístupem ze strany svých 

spolupracovníků; a i přesto, že se jim někdy podařilo kariéru na takovém pracovišti úspěšně 

zahájit, mnohdy jim v dalším pracovním postupu zabránil odchod na mateřskou dovolenou. 

2.2.6.1 Sexismus v pracovní praxi 
 

V 80. letech minulého století se na středních průmyslových školách technického zaměření 

sice pohybovalo více studentek než v současné době, jejich zkušenosti z nástupu do 

zaměstnání však příliš často ukazují, že byly na pracovištích ujařmovány sexismem ze strany 

mužů, kteří pracovištím dominovali. Andrea, která vystudovala strojírenství, a v současnosti 

jej sama vyučuje, po určitou dobu pracovala i v průmyslovém závodě. Její vyprávění, mimo 

jiné, potvrzuje teorii Jechové (2012) o tom, že se ženy v podnikových hierarchiích 

pohybovaly spíše na nízkých pracovních pozicích. Andrea vypráví: „[…] pozice žen v 

průmyslu je těžká. Když se vezme škola, tak ten akademickej svět, tam to není tak strašný, a 

i když se objeví kantoři, kteří tu ženskou neberou, tak pořád je tam většina těch, kteří ji berou. 

Jenže když se pak přijde do tý fabriky, tak tam se člověk setkává s tím, že tu ženskou 

neuznávají. A na technický pozici vůbec. V Plzni to ještě celkem šlo – možná je to tím, že 

větší města nejsou tak konzervativní, dokážou přijmout fakt, že i ty ženský dokážou tu 

techniku dělat, když jsem pak přišla sem, do menšího města, tak vlastně konstruktérka jsem 

tam byla sama, a zbytek byli chlapi, anebo to byly holky jenom se střední školou, s tím, že 

dělaly kresličky. Ty jim nevadily“, komentuje Andrea situaci na pracovišti, která vypovídá o 

vertikální segregaci pracovníků a pracovnic. „Byly tam takový dvě kategorie, takový ty starší 

lidi neměli takovej pocit, že by je člověk – coby žena – ohrožoval, a ti se i rádi podělili o to, 

co ví, koukli na člověka, a poradili, nebo okoukli, jestli to člověk dělá dobře, nebo ne. Pak 

byli ale lidi, kteří se báli o tu svou pozici, a ti dokázali házet klacky pod nohy dost ostře. 

Musela jsem spolupracovat s technologama, to byli taky z většiny chlapi, takže prosadit se 

tam, prosadit si svůj názor bylo těžký. I při komunikaci s dílenskýma byl problém, protože 

taky narážíš na samý chlapy“.  

„Prosadit se třeba i vůči vedení nebo tak je větší dřina. Tomu chlapovi se líp umete cestička 

než tý ženský. Stávalo se samozřejmě, že kluk měl větší peníze než já, ač měl nižší vzdělání. 
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Jenže to byl kluk, hrál fotbal, a pil pivo, a tím pádem dostal vyšší post než ženská. Protože 

ta na tyhle hodnoty nemohla dosáhnout“. Tento Andrein výrok svědčí o tom, že se na jejím 

pracovišti nejspíše vyskytovala určitá síť, navzájem vybudovaná muži, kteří jeden druhého 

podporovali v postupu na vyšší pracovní posty či jen v udržování se na výhodném pracovním 

postu. Často však nedisponovali odbornými znalostmi, které byly na konkrétním pracovním 

postu potřebné, neboť jak Andrea dodává: „Jenže ten kluk, když potřeboval něco spočítat, 

tak se obrátil třeba na mě. A když někde teklo do bot, tak si přišel říct o pomoc“. 

Její další slova potvrzují, že na tomto pracovišti existovala i horizontální segregace 

pracovních sil: „Úplně jiný bylo komunikovat s obchodním oddělením, tam to zase naopak 

byly převážně ženský. Tam to [vzájemná komunikace] bylo jednodušší“.  

I na pracovištích v průmyslových závodech se ženy setkávají s muži, kteří si zde hájí „svůj 

prostor“, stejně jako se s nimi setkaly již v prostředí střední školy. Příčinou i následkem 

takového chování pak bývá vertikální segregace na pracovištích, tedy skutečnost, že se ženy 

většinou pohybují na nižších, méně atraktivních, méně kvalifikovaných a zároveň méně 

platově ohodnocených pozicích než muži. I přesto, že na samém začátku období státního 

socialismu bylo v rámci snah o emancipaci žen deklarováno, že ženy, které nastoupí do 

průmyslové výroby, dosáhnou na stejné pozice i na stejné platové ohodnocení jako muži 

(Scott, 1974), ve skutečnosti dochází k výše zmíněné vertikální segregaci. Jak píše Kalinová, 

v 60. letech se stávalo, že „[…] u dělníků i technických a hospodářských pracovníků byly 

ženy většinou zařazeny do nižších tarifních tříd (v druhé tarifní třídě pro dělnické profese v 

průmyslu pracovalo 95,3 % žen a 6,6 % mužů, zatímco v nejvyšší, osmé třídě 1,8 % žen a 

98,2 % mužů)“ (Kalinová, 2012, s. 146). O samotných 80. letech pak autorka dodává: „K 

neúměrné diferenciaci mezd patřily i rozdíly ve mzdách mužů a žen […]. Patřily sem menší 

možnosti a nižší ambice žen dosahovat vyšších postů, rozdíly ve struktuře vzdělání žen, mezi 

nimiž převládalo středoškolské vzdělání. Větší část žen také pracovala v odvětvích s nižšími 

mzdami, resp. v nich byly nižší mzdy proto, že v nich převažovaly ženy. Mzdy žen dosahovaly 

v Československu v roce 1982 67,9 % mezd mužů“ (Kalinová, 2012, s. 154).  

Ještě detailněji o odměňování práce žen v 80. letech pojednává Veronika Šprincová. 

Prostudovala dobové sociologické studie, zde konkrétně výzkum socioložek Bauerové a 

Bártové, které „[…] koncem 80. let diskriminaci žen […] výslovně popíraly a uváděly jiné 

důvody v průměru nižších mezd žen (Šprincová, 2015, s. 102). Toto jsou některé z důvodů, 

které, podle Bauerové a Bártové, ospravedlňují nižší mzdy žen: 
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„Ženy jako celek mají dosud nižší kvalifikaci než muži, méně často zastávají vedoucí 
hospodářské funkce a méně často usilují o profesionální kariéru, což je ovlivněno především 
nároky rodinné role, ale do jisté míry i přežívajícími tradicemi. 

Ženy méně často pracují přesčas, naopak-z rodinných důvodů spíše přijímají zaměstnání na 
zkrácený pracovní úvazek. 

[…] ženy častěji absentují než muži, a to především z důvodu péče o nemocné dítě. Přitom 3 
dny placeného volna zpravidla na ošetřování nestačí, takže čerpají neplacenou dovolenou. 

Ženy jsou častěji ochotny vykonávat méně kvalifikované profese proto, že jsou v blízkosti 
jejich bydliště, což jim umožňuje lépe plnit domácí povinnosti“ (Bauerová, Bártová, 1987 in 
Šprincová, 2015, s. 102, 103).  

Jak Šprincová dodává, autorky nenabízejí ani nijak převratná řešení pro výše nastíněné 

nerovnosti: „Namísto návrhů konkrétních systémových řešení přetrvávajících rozporů […] 

však autorky v závěru spoléhaly do budoucna na sebevědomí žen, jejich nestereotypní 

vnímání vlastní společenské úlohy i na blíže nespecifikovanou pomoc politiky KSČ 

(Šprincová, 2015, s. 104).  

Další projev sexismu v pracovní praxi, projevující se stereotypním přístupem ze strany 

spolupracujících mužů, podceňujících její schopnosti, se setkáme i ve výpovědi Františky 

(1981). „[…] dělám ve skladu, a je to sklad náhradních dílů na auta […]. Takže vím, co je 

šroubek, matička, levej, pravej závit, měřím posuvkou, a to, když jsem tam prvně měřila 

posuvkou, tak se na mě přišel podívat celej podnik, protože dřív tam byly skladnice takový 

jako ‚babky‘, že jo… těsně před důchodem nebo něco takovýho, a já, když jsem tam přišla 

po mateřský, tak jsem si tam přinesla tu posuvku, a oni chtěli něco vyložit, tak se přišli všichni 

podívat, jak měřím posuvkou, když jsem ženská. To nečekali. A když jsem ještě navíc uměla 

rozeznat levej a pravej závit, tak to už jsem je teda dostala“, říká Františka, jejíž odborné 

znalosti byly na pracovišti zpochybňovány přítomnými muži.  

Genderově stereotypní uvažování stran žen v oboru se promítá i ve vyjádřeních bývalého 

ředitele Jaroslava Hellera. Otevřeně hovoří o diskriminaci, kterou ženy zažívaly, když se 

ucházely o místo v průmyslové výrobě. Říká: „U pracovních míst na kontrole apod. dávají 

vedoucí, kteří jsou většinou muži, přednost mužům, kteří nechodí na mateřskou dovolenou, 

nemají omezení na váze břemen apod. Pokud u absolventek průmyslovky došlo k výraznému 

prosazení mezi muži, vše pak skončilo mateřskou dovolenou“. Heller vyjadřuje, že i když 

byly ženy přijímány na pracovní místa v průmyslových závodech, byla to méně významná 

pracovní místa, umístěná v podnikové hierarchii níže. Pakliže se jednalo o významnější 

pracovní posty, byly ženy znevýhodňovány kvůli své pozdější mateřské či pečovatelské roli.  
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2.2.6.2 „Vše pak skončilo mateřskou dovolenou“ 

 

Tato slova bývalého ředitele průmyslové školy byla potvrzena i v rozhovorech 

s absolventkami z 80. let. U několika z nich byla kariéra v technickém oboru přerušena právě 

mateřskou dovolenou, po které se buďto vrátily k technické profesi, ovšem na jiné 

pracoviště, než bylo jejich původní, anebo se již ke své původní profesi nevrátily vůbec. 

Jednalo se například o Beatu (1982), která svou profesi změnila dokonce hned v okamžiku, 

kdy se vdala. Vypovídá, že po maturitě na průmyslové škole našla uplatnění okamžitě, 

pracovala v podniku „Strojprojekt“ v Praze. Její pracovní kariéra dále pokračovala takto: 

„[…] pak jsem se vdala, a dostali jsme okamžitě místo v TOSu, na konstrukci. Nikdy jsem 

nicméně neměla ambice sama něco vymýšlet. Byla jsem spíš zaměřená na přípravu pro tu 

realizaci. Pokračovat dál na vysokou školu mě nelákalo. Sestra dělala gymnázium a pak se 

přihlásila na vysokou školu strojní, a tak jsem říkala, že v rodině stačí jeden vysokoškolák… 

a měla jsem známost a neměla jsem ambice“. Dívky byly v této době očividně vychovávány 

k tomu, aby neměly vyšší ambice, spočívající například ve snaze studovat na vysoké škole. 

V kapitole 1.3.6 je zmíněn sociolog Josef Alan, který ve své době proklamoval názor, že 

vzdělání pro ženy představuje spíše symbol kulturní vyspělosti, nikoliv cílem, neboť ve 

výsledku všechny ženy směřují k tomu, aby se orientovaly na „klíčové cíle“ svého života, 

kterými jsou podle něj manželství a mateřství: „Zatímco u mužů převažuje instrumentální 

přístup ke vzdělání jako prostředku k získání profesionálních pozic […], u žen má […] 

vzdělání spíše symbolizační funkci a projevuje se v orientaci na vzdělání jako hodnotu o 

sobě“ (Alan, 1974, s. 84).  

I v případě Carly (1987) se jednalo o to, že poté, co se vdala, změnila pracovní místo. „Já 

jsem po vysoké škole nastoupila do Permonu a dělala jsem programy na počítači. Programy 

týkající se výroby, různých postupů a norem, všechno, co bylo na papírech, se pak převádělo 

do počítačů, do databází a tak, a to se mi strašně líbilo, tam jsem byla spokojená. Pak jsem 

se vdala, šla jsem za mužem, a tam jsem učila, protože tam nebyla žádná fabrika, nic, 

v Horním Slavkově, tam bylo jen vězení, a Cheza [Chemické závody], takže tam jsem šla 

učit“.  

Gábina (1981) ve své výpovědi naznačuje, že v době, kdy byla těhotná, byla v TOSu 

zaměstnána na nižší pozici. Toto komentuje s ironií: „[…] já jsem se ve škole vdala, posléze 

jsem otěhotněla, takže moje první uplatnění bylo v TOSu u ponku s pilníkem jakožto technik, 

že? Protože jsem byla těhotná, že jo. Tak už mě nikam jako nezaměstnávali. Pak jsem tedy 
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po mateřský nastoupila zpátky, nějakej čas jsem byla v meziskladu, a pak jsem pracovala na 

technický kontrole […]. Po revoluci se to tam rozpadlo. A já jsem si udělala rekvalifikační 

kurz a teď jsem účetní“.  

Výpovědi některých absolventek evokují, že i když vystudovaly střední školu, zaměřenou 

na průmyslovou výrobu, poté, co se vdaly, či absolvovaly mateřskou dovolenou, se návrat 

k jejich původní profesi stal příliš komplikovaným. Kalinová (2012) uvádí důvody, proč 

tomu tak bylo. „V Československu byla po celé období ‚socialismu‘ pracovní doba delší než 

v mnoha vyspělých zemích“ (s. 210), a i když se toto časem změnilo, i tak nebyly 

v Československu podmínky pro slaďování pracovního a soukromého života v 80. letech 

nijak ideální: „[až] Od roku 1986 se prováděla některá opatření ve prospěch zkrácení 

pracovní doby a poskytování určitých výhod v pracovní době: Zkrátila se pracovní doba 

mladistvých na 33 hodin týdně; prodloužily se pracovní přestávky z 15 na 30 minut; zkrátil 

se pracovní týden […]; matky s třemi s více dětmi měly týdenní dodatkovou dovolenou a 

zvýšil se počet dní při ošetřování nemocného dítěte ze tří na pět dní. Uvažovalo se o úpravách 

pracovních režimů, o rozšíření režimu zkráceného pracovního úvazku pro matky s dětmi 

(zatím se uplatňoval jen u 8-10 % zaměstnaných žen), který již byl běžný ve vyspělých zemích 

i v NDR“ (Kalinová, 2012, s. 210-211). I přes zaváděné inovace však následující tabulka 

ukazuje, že lidé nebyli příliš spokojeni se situací ohledně pracovních podmínek, sociálního 

zabezpečení, ani služeb pro domácnost. Naopak, jejich spokojenost mezi lety 1985 a 1989 

klesala. Tabulka ukazuje hodnocení vybraných složek způsobu života (v % z počtu odpovědí 

respondentů a respondentek): 
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Vybrané složky:  Zlepšilo 

se: 

 Zůstalo 

stejné: 

 Zhoršilo 

se: 

 

 1985 1989 1985 1989 1985 1989 

Bydlení 33 25 59 65 7 9 

Sociální zabezpečení 25 21 56 59 8 11 

Stravování 31 20 53 65 15 14 

Peněžní příjem 39 28 38 45 21 24 

Zdravotní péče 22 12 64 68 12 18 

Služby pro 

domácnost 

17 10 52 58 20 20 

Nákup potravin - 13 - 56 - 29 

Nákup 
průmyslového zboží 

- 8 - 42 - 46 

Životní prostředí 
v místě bydliště 

28 13 46 46 24 49 

(Názory občanů na vybrané otázky životní úrovně. Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSSR 1988 in 

Kalinová, 2012, s. 218).   

Kalinová k tabulce dodává: „Koncem 80. let se hodnoty lidí měnily. Do popředí se dostaly i 

potřeby měnící kvalitu života. Častěji se objevoval požadavek ‚získat více volného času na 

výchovu dětí, na kulturu a na lepší uspokojení z práce‘“ (Kalinová, 2012, s. 218).  

V době normalizace 80. let navíc dochází k ještě větší redukci emancipačních prostředků. 

Jechová (2013) vyjadřuje, že po roce 1968 se důraz přesouvá na „privatizaci“ společnosti. 

Tímto pojmem má na mysli fakt, že veřejná sféra začala být pod přímým dohledem 

komunistických státních orgánů, a tak se rodina stala jedinou sférou, do které bylo možné 

před zpřísněnou státní politikou ve veřejném prostoru utéci. „Vysoká prestiž, kterou měla 

rodina, zvyšovala důležitost ženy v roli matky a hospodyně. Vzrostl význam výchovy v rodině, 

s její kvalitou stála i padala výchova k občanství a mravnosti. Rodina byla prostorem, kde 

bylo možné po svém rozvíjet pracovní aktivity, kompenzovala i hospodářské deficity státní 

ekonomiky. Sledování společného prospěchu bylo možné jen na nejnižší úrovni, na úrovni 

společného prospěchu rodiny, a ten byl úzce spjat s konzumem“. (Jechová, 2013, [online]). 

Jak je popsáno v kapitole 1.3.3, ženy se v období normalizace začaly vzdávat svých 

pracovních postů ve prospěch návratu do soukromé sféry i proto, že „Ani v socialistických 



95 

 

zemích tradiční představy o ‚určení a nadání ženy pro práci v rodině‘ samozřejmě ještě zcela 

neztratil svůj vliv“ (Wagnerová, 2017, s. 62).  

2.2.6.3 Technici a techničky tehdy a teď  
 

Andrea, která se na poli strojírenství pohybuje právě již od 80. let, kdy jej vystudovala na 

střední průmyslové, a poté i vysoké škole, a v současnosti tento obor sama vyučuje, 

porovnává úroveň, na které se technika nacházela v 80. letech s úrovní, na které se nachází 

nyní. Mimoto nahlíží i na kvalitu absolventů a absolventek technických oborů z hlediska 

znalostí, které mají. Na otázku, zda by mohla nějak porovnat průmysl v 80. letech a 

v současnosti, Andrea odpovídá: „Je pravda, že tam je velikej skok. Je pravda, že když jsme 

jezdili na exkurze třeba se školou, tak tam byly zařízení třeba z roku 1956. Ta technika šla v 

současnosti šíleným skokem nahoru, a když se člověk podívá třeba někam na veletrhy, tak to 

je prostě nádhera. Když třeba vezmu svoji diplomovou práci, která se zabývala tím, že se 

vymýšlelo, jak obrábět klikové hřídele, tak tam tenkrát plzeňská Škodovka přišla se 

zázrakem, což byly výměnný břitový destičky. A tehdy, ať byl režim, jakej byl, tak oni se k 

nim dostali, získali je buď z Rakouska, nebo ze Západního Německa, a protože jsem práci 

psala pod vývojovým výzkumným ústavem (na vývoj nástrojů), tak se tehdy k tomu dostali, a 

byl to zázrak. No a dneska má břitový destičky v podstatě cokoliv. Dneska už je to prostě 

běžný. Vývoj skočil někam strašně daleko“.  

Zároveň s rychlým rozvojem techniky má však Andrea pocit, že samotní technici (techničky) 

ohledně penza svých znalostí zaostávají: „Když si vezmu, co jsme museli automaticky umět 

my, tak to bylo někde úplně jinde, než co se bohužel učí dneska tyhlety děti. Myslím si, že je 

to daný nejen způsobem výuky, ale třeba za nás nebylo tolik věcí, který by nás odváděly od 

toho, to dělat. Děti nejsou hloupější, ale je toho kolem nich moc. Mají hrozně moc podnětů, 

a oni neví, co mají dělat dřív, a vybírají si to, co je pro ně přirozeně příjemnější, to, co od 

nich nevyžaduje tolik úsilí, jdou cestou toho nejmenšího odporu. A tam, kde my jsme měli 

prostor pro to, se věnovat tomu svýmu oboru, tak oni dělají všechno proto, aby se mu věnovat 

nemuseli. A je krásný, když se v tý třídě najdou dva tři studenti, u kterých člověk vidí, jak 

rostou, už jsou oslovený tím oborem a že chtějí“. 

 V teoretické části této práce byla řeč o tom, že se technické obory potýkají s nedostatkem 

kvalifikovaných pracovních sil, a proto by bylo potřeba, aby byly zavedeny politiky, které 

by umožnily rekrutovat odbornice právě z řad žen (Kristová, 2008). Potřebu vyššího počtu 
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kvalifikovaných odborníků a odbornic identifikuje i Andrea, která dodává, že technicky 

vzdělaných je stále málo. Podle ní došlo k tomu, že ona „stará generace“ zestárla, a tak na 

trhu práce chybí mladá generace techniků a techniček. Jak přitakávají Hasmanová 

Marhánková a Svatošová, je nutné, aby do techniky přicházely i ženy, které v tuto chvíli 

představují nevyužitý potenciál těchto oborů. Zároveň by možná byly schopny vnášet do 

technických oborů svou vlastní zkušenost, která je (díky socializaci, která je u mužů a žen 

odlišná) specifická; mohly by tedy přinášet inovativní řešení technických problémů 

(Hasmanová Marhánková a Svatošová, 2011).  

Dalším důvodem pro nedostatek těchto odborníků a odbornic na současném trhu práce je i 

skutečnost, že ne všichni, kdo v její době techniku vystudovali se jí pak skutečně věnovali: 

„Když vezmu jen naši třídu z průmyslovky, když jsme měli před několika lety sraz, tak z těch 

36 nebo 38 jsme jen dvě zůstaly v oboru. Zbytek se živí tak, jak umí“, komentuje Andrea.  

K nedostatku a nízké kvalitě odborníků v této oblasti se vyjadřuje i Jaroslav Heller. Za prvé 

upozorňuje na to, že učňovské mládeži je přikládána příliš nízká společenská prestiž. „U 

učňů je problém ve značné společenské degradaci dělníků. Převládá názor, že do učení jde 

jen ten, kdo se nikam jinam nedostane. To vede k tomu, že do učení vstupují žáci s velmi 

špatným prospěchem a ti výuku nezvládají a nejsou ani dobrými řemeslníky“. Následkem 

tohoto jevu podle něj je, že „[…] řemeslníci chybí, zvláště v Praze, kde většina lidí není 

manuálně zručná a nezbývá jim nic jiného, než za různé opravy platit řemeslníkům 

nehorázné sumy; což vedlo syna od mých známých k tomu, že polovinu své dobře 

prosperující firmy prodal svému společníkovi, a sám začal pracovat jako instalatér v Praze. 

Na rozdíl od předchozí činnosti má soboty a neděle volné, a příjem nad 60 tisíc měsíčně. 

Absolvoval průmyslovou školu a doma si vše opravoval“.  

Výpovědi absolventky Andrey i bývalého ředitele Hellera tak vlastně potvrzují teorie Millet 

(1970) a Slobody (2004) o tom, že maskulinizovanost technických oborů vede k jejich 

deformaci. Oba dva komunikační partneři zde totiž hovoří o nedostatku techniků a techniček 

s tím, že starší generace, která z oboru pomalu odchází, nenachází dostatečnou náhradu 

v nové generaci technicky vzdělaných. Jaroslav Heller přímo vyjadřuje, že do průmyslových 

škol vstupují žáci, kteří mají na základní škole podprůměrný prospěch. Masivnější nástup 

dívek na studijní místa na technicky zaměřených průmyslových školách by tedy mohl 

znamenat pozdvihnutí pro celou průmyslovou výrobu; zvýšil by se tedy jak počet techniků 

a techniček, tak i jejich profesní kvalita.  
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2.3 Shrnutí analýzy rozhovorů  
 

Již od poválečných let se v Československu začíná rozvíjet těžký průmysl (Jechová, 2012), 

a tak je nutné, aby tehdejší továrny přijímaly více zaměstnanců, a posléze i zaměstnankyň. 

Ženy byly v socialistickém Československu přijímány do průmyslových závodů mimo jiné 

i proto, aby bylo dosaženo rovnoprávnosti s muži (Wagnerová, 2017), kteří na některých 

pracovních pozicích v těžkém průmyslu dostávají velmi slušné finanční ohodnocení. Aby 

však ženy mohly na tyto pozice dosáhnout, bylo důležité, aby prošly odpovídající 

kvalifikací, a to buďto na středních průmyslových školách, anebo i na technicky zaměřených 

vysokých školách. V 80. letech 20. století se proto na středních průmyslových školách 

nachází necelých 17 % dívek ve studijním oboru Elektrotechnika, a necelých 29 % v oboru 

Strojírenství (Statistické ročenky školství, 1980-1989, MŠMT). Na Středním odborném 

učilišti TOS Rakovník se jich v 80. letech pohybuje v průměru kolem 9 % (v maturitním 

oboru Mechanik-seřizovač). Učňovský obor Obráběč kovů pak navštěvuje necelých 29 % 

dívek z celkového počtu tehdejších studujících (Katalogy studujících, sekretariát SPŠ EK 

Rakovník). 

Dívky v 80. letech byly ke vstupu na průmyslovou školu motivovány zejména skutečností, 

že průmysl představoval celkem jisté pracovní uplatnění. Některé z nich se technickými 

záležitostmi zabývaly odmalička, spatřovaly vzor ve svých rodičích, kteří v průmyslu 

pracovali, velmi často pak v maminkách, po nichž své pracovní místo v mnoha případech 

přebíraly. Byly tak vystaveny vzoru, který byl poměrně genderově netradiční. Ukázalo se 

zde, že překročení hranic genderových stereotypů ohledně zájmů a volby pracovní kariéry u 

dívek skutečně vedlo k tomu, že se jich na průmyslových školách, potažmo na průmyslových 

pracovištích, pohybovalo více. Vzhledem k tomu, že se zdá, že dívky bývají adaptabilnější 

k rozhodnutí svých rodičů o tom, kam bude jejich budoucí kariéra směřovat (Smetáčková et 

al., 2005), bylo v této době dobré, že si i rodiče uvědomovali, že průmysl skýtá pro jejich 

dcery dobré pracovní uplatnění, a tak je k technickým oborům racionálně vedli. I vyšší počet 

dívek, které zde v té době studovaly, se ukázal být prvkem, který ke studiu motivoval další 

dívky. Ve škole se, coby dívky, necítily osaměle. 

Důležitým prvkem tehdejšího studia na průmyslové škole byla velmi dobře dostupná praxe. 

Konkrétně na rakovnickém Středním odborném učilišti se jednalo o to, že škola přímo 

sousedila se závodem TOS. Existoval zde dobře fungující systém, ve kterém studující 

pobírali stipendium za to, že v závodě pracovali, mohli zde podepsat pracovní smlouvu již 
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v době svého studia, velmi dobře se seznamovali s tímto pracovním prostředím, a zvykali si 

i na budoucí kolegy a kolegyně a nadřízené, kteří zase měli dobré šance poznat, jaké jsou 

schopnosti studujících, a na jejich základě je zařadit na optimální pracovní pozici.  

I když je počet dívek, které školu v 80. letech navštěvovaly, vyšší než jejich současný počet, 

dochází k několika faktorům, které možná způsobily, že byly dívky dalších generací od 

vstupu na tento typ střední školy odrazeny. Jednalo se zejména o přístup mužských 

vyučujících, neboť někteří z nich, možná v duchu přetrvávajících tradicionalistických 

přístupů, nedokázali na přítomnost dívek v prostředí tradičně chlapeckých škol přiměřeně 

reagovat. Docházelo k tomu, že si „své“ prostředí „hájili“, a tak dívkám dávali pomocí 

různých strategií najevo, že tam „nepatřily“. K podobnému jevu docházelo i na samotných 

pracovištích, kde si muži opět „hájili své pozice“, a ženy do „svého“ kruhu přijímali pouze 

tehdy, pokud pracovaly na nižších, hůře ohodnocených a méně prestižních pozicích. V 80. 

letech byl tento stav ospravedlňován situací ženy, která je kromě své placené práce ještě 

zatížena svou neplacenou prací v podobě péče o děti a domácnost: „Ačkoli kvalifikace žen 

rostla poměrně rychle, jejich pronikání do vyšších vedoucích pozic bylo pomalejší. Jako 

hlavní důvod identifikovaly autorky [Bauerová a Bártová, 1987] úlohu ženy v domácnosti a 

s ní spojenou psychickou zátěž“ (Šprincová, 2015, s. 103).  

Dalším faktorem, který možná do budoucna dívky odradil od studia na průmyslové škole, 

byla situace ohledně nedostatečného zajištění institucemi, které jim, podle původních plánů 

komunistických vlád a organizací, zabývajících se právy žen13, měly zajistit pomoc s péčí o 

domácnost a malé děti. Tyto instituce ve skutečnosti selhávaly, takže ač ženy v této době 

pracovaly daleko častěji, než v době před druhou světovou válkou (Jechová, 2012), zázemí 

v podobě pomáhajících institucí příliš nefungovalo, a tak vzniklo „dvojité břemeno“, neboli 

situace, ve které ženy pracují jak v zaměstnání mimo domov, tak i v domácnosti (Scott, 

1974). Žena, která odešla na mateřskou dovolenou, se na své původní pracovní místo 

v průmyslu v některých případech již nevrátila. Pokud se sem vrátila, svou práci pak byla 

nucena skloubit s péčí o dítě anebo děti, a docházelo k tomu, že někdy nestačila sledovat 

nejnovější trendy v oblasti techniky, a její původně úspěšná kariéra na tomto poli tak 

zaostávala.  

                                                           

13
 Denisa Nečasová (2015) hovoří v souvislosti s dobou 80. let zejména o Československém svazu žen 

(ČSŽ), který byl po svém předchozím fungování od roku 1950 znovuobnoven v roce 1967 a jeho existence 

pak trvala až do dubna 1990. ČSŽ se snažil o „Zvýšení podílu žen na řízení státních a společenských věcí a 
přímý podíl na řešení otázek postavení ženy v naší socialistické společnosti“ (Čákiová, 2005 in Nečasová, 
2015, s. 188). Snahy Svazu však byly výrazně omezeny právě v období normalizace (Nečasová, 2015).  
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V současné chvíli (duben 2019) na Střední průmyslové škole Emila Kolbena v Rakovníku 

studuje sedm dívek (z celkového počtu 290 studujících), všechny v oboru Informatika 

(Katalogy studujících, SPŠ EK Rakovník). Obory Strojírenství a Elektrotechnika v tuto 

chvíli nestuduje žádná dívka. Dívky, které zde studují, byly ke vstupu do této školy 

motivovány zejména vzory v podobě jiných dívek, které se věnují například počítačové 

grafice a vytvářejí své vlastní designy apod. V podstatě však postrádaly vzory dívek, které 

na této škole studovaly v předchozích letech, nebo dokonce souběžně s nimi. Zdá se, že tyto 

dívky vstoupily na střední průmyslovou školu mimo jiné i proto, že byly vystaveny vlivu 

různých osob, které je v dětství vedly k rozmanitým zájmům, vymykajícím se 

jednostrannému zaměření, které je dívkám obvykle připisováno genderovými stereotypy a 

podporováno genderově tradiční socializací.  

I tak však dívky někdy čelí nesouhlasným reakcím ze strany svého okolí, pokud se 

rozhodnou, že se zapíší na průmyslovou školu, kde se pohybují převážně chlapci. Okolí jim 

ve svých reakcích namítá, že takový typ školy „není pro holky“ a následně jim navrhuje, aby 

si vybraly femininnější obor; popřípadě jim předpovídá, že v této škole stejně neobstojí, 

neboť je studium technických předmětů těžké, a dívka na něj nemá dostatečné schopnosti 

(Jarkovská, 2013). V neposlední řadě je okolí někdy nařkne, že do studia na „chlapecké“ 

škole vstupují jen proto, aby zde „zaujaly spolustudující chlapce“ (Friedan, 1983). 

Dívkám se při studiu (ve většině případů) dobře daří, popírají tak stereotypy o biologických 

předpokladech, nutných pro studium technických předmětů, které bývají přisuzovány 

chlapcům. I tak však dochází k tomu, že v myslích těchto dívek převládá pocit, že jsou na 

technické škole „výjimkami“, neboť toto prostředí tradičně náleží chlapcům. Tento pocit je 

vede ke sklonu uznávat maskulinitu coby vstupní kapitál pro studium technického oboru. 

Přizpůsobují se chlapeckému prostředí, vyhýbají se femininním projevům (například typicky 

femininnímu oblečení a vzhledu), označují vlastnosti, o kterých se domnívají, že jsou ryze 

maskulinní (racionalita, absence citovosti, upřímnost, schopnost rychle se rozhodovat) za 

kvalitnější než vlastnosti, stereotypně označované jako femininní (Le Feuvre, 2002). 

Chlapcům dokonce „ustupují z cesty“ například při hodinách tělesné výchovy, o které se 

domnívají, že je pro chlapce důležitější z hlediska potřeby uvolnit se, podle slov Anny, 

„vybouřit se“ po hodinách teoretické výuky. Jejich nízký počet přispívá k pocitu, že tu sice 

studují, ale toto prostředí jim plně nepatří, ocitly se zde, mezi chlapci, jen díky výjimce.  
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Pracovní praxe, kterou v současné době studující střední průmyslové školy absolvují, nemá 

takový rozsah, jaký měla v období 80. let. V případě Střední průmyslové školy Emila 

Kolbena v Rakovníku se jedná zejména o to, že sousedící závod TOS, kde byla pracovní 

praxe vykonávána, zanikl již během 90. let. Studující tak dochází na praxe do rakovnických 

firem; a vzhledem k tomu, že tato praxe trvá pouze jeden týden ročně v případě oboru 

Informatika a dva týdny ročně v případě elektrotechniků a strojařů, nerozvíjí se zde takové 

vztahové vazby mezi studujícími a zaměstnavateli /-kami, jaké zde fungovaly za státního 

socialismu. Studující si tak nové prostředí nemohou až tak dobře vyzkoušet a zvyknout si na 

něj, nadřízení ve firmách zase nemají dostatečně dobrou příležitost, aby své budoucí 

zaměstnance /-kyně dobře poznali. Příkladem tohoto jevu by mohla být Filipa, absolventka 

oboru Elektrotechnika z roku 2014, která ve škole studovala i odmaturovala s výborným 

prospěchem. V současné době však manuálně pracuje u výrobní linky, přičemž tato práce 

nevyžaduje žádné rozsáhlejší technické vzdělání. Jinými slovy, pohybuje se na pracovní 

pozici, na které její vzdělání elektrotechničky s maturitou vyznívá naprázdno.  

  



101 

 

3. Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo nalézt odpověď na tuto výzkumnou otázku: 

 „Jaké faktory stojí za nízkým počtem dívek studujících na technicky zaměřených středních 

školách ve srovnání s chlapci? A jaké důvody stály za vyšším počtem dívek studujících na 

technicky zaměřených středních školách v 80. letech v době státního socialismu ve srovnání 

s počtem dívek studujících na těchto školách v současnosti?“ 

Zdá se, že se státně-socialistické politice, která se snažila o emancipaci žen v podobě jejich 

zařazení na pracovní pozice v průmyslu (které byly těmi nejprestižnějšími, a z nichž do té 

doby těžili zejména muži) (Wagnerová, 2017, Šprincová, 2015), dá připsat jisté uznání za 

to, že se na tomto poli v té době skutečně pohybovalo více žen než v jiných historických 

obdobích (Wagnerová, 2017), a to i přes to, že některé z nich na tyto školy možná nebyly 

přijaty z důvodu politické orientace svých rodičů, která nebyla slučitelná s tehdejším 

totalitním režimem (Kalinová, 2012). Vzhledem k tomu, že bylo potřeba, aby se na 

vykonávání těchto pracovních činností dívky kvalifikovaly, zvýšily se jejich počty i na 

středních průmyslových, technicky zaměřených školách. Byly motivovány ke vstupu na 

tento typ škol, neboť zde existovala větší jistota pracovního uplatnění, do zaměstnání 

v průmyslovém závodě často nastoupily bezprostředně po maturitě na průmyslové škole. 

Věděly předem, jakému druhu práce se zde budou věnovat: jednak si svou práci vyzkoušely 

během praxe, probíhající souběžně s teoretickou výukou, jednak tuto práci znaly z vyprávění 

svých matek a jiných známých žen, které na těchto pozicích pracovaly. Nezřídka svou 

pracovní pozici „zdědily“ po svých rodinných příslušnicích. Právě fakt, že přítomnost žen 

na těchto studijních a pracovních pozicích byla v té době určitou normou, přispěl k tomu, že 

se dívky nebály do prostředí průmyslové výroby, původně připisovaného mužům, vstoupit.  

Avšak i přesto, že se v průmyslové výrobě i na středních průmyslových školách nacházelo 

více pracovnic a studentek, než tomu bylo obvyklé v předchozích historických obdobích, 

musely se zde potýkat s určitým nepřijetím ze strany mužů, kteří prostředí techniky považují 

za „své“ teritorium. S despektem se k nim chovali jak někteří vyučující na průmyslové škole, 

tak i někteří kolegové v pracovním provozu. I přesto, že zde byla přítomnost žen celkem 

běžnou, dokázali zde přítomní muži akceptovat pouze ženy, které pracovaly na nižších, 

například dělnických pozicích. Výše postavené a výše kvalifikované ženy, například 

inženýrky, v některých případech narážely na nepřijetí a útlak ze strany svých kolegů. Tato 
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skutečnost se pak promítala i do samotného prostředí středních průmyslových škol. 

Studentky zde přítomny byly, avšak nezřídka jim bylo připomínáno, že některým věcem 

„nemohou rozumět, protože jsou holky“, jinými slovy, byly podceňovány jejich studijní 

schopnosti i odborné znalosti. Mnohdy nepřátelské a nepodporující prostředí pak vedlo 

k tomu, že se absolventky středních průmyslových škol, i když úspěšně odmaturovaly, 

vydávaly pracovat do jiných oborů, než byla průmyslová výroba, pokračovaly ve studiu jiné 

vysoké školy než technické, anebo se do svého původního povolání v průmyslovém závodě 

již nevrátily poté, co absolvovaly mateřskou dovolenou. Vykonávání časově náročné práce 

v oblasti průmyslové výroby jim komplikovaly i nesnáze, způsobené nedořešenou politikou 

slaďování pracovního a soukromého života, i přesto, že se organizace, zabývající se právy 

žen, o prosazování řešení těchto otázek snažily.  

Tendence období státního socialismu, které měly přivést více žen do pracovních pozic v 

průmyslové výrobě, mohly mít příznivý dopad i na počet dívek, které na tyto pracovní pozice 

směřují v současnosti, je však nutno říci, že tyto tendence byly bohužel přerušeny (a ruku 

v ruce s nimi byly přerušeny i politiky, snažící se o vylepšení „ženské otázky“). Období 

státního socialismu se tak, svým způsobem a přese všechny nedostatky, stalo výjimečným 

obdobím, během kterého se ve středních průmyslových školách pohybovalo více dívek než 

v obdobích předchozích i následujících (Wagnerová, 2017). Výsledkem přerušení této 

tradice je pak skutečnost, že se v České republice v současné době nachází velmi nízké počty 

žen, pracujících na poli technických oborů.  

V současné době se studiu na středních průmyslových školách věnuje podstatně menší počet 

dívek než v 80. letech minulého století. Ve většině tříd těchto škol nalezneme pouze chlapce. 

Kromě nepřijetí ze strany spolustudujících či vyučujících k této skutečnosti výrazně 

dopomohl i návrat k tradičnímu pojetí genderových rolí, ke kterému došlo během 

transformace společnosti po roce 1989. Zdá se, že zvláště v bezprostředně následujících 90. 

letech docházelo k velikému odlivu dívek ze středních průmyslových škol proto, že se 

genderové stereotypy, spojené se socializací chlapců a dívek ještě prohloubily, což se 

logicky projevilo i v jejich volbách oboru střední školy. Navíc, po roce 1989 se situace 

v průmyslu celkově změnila. Průmyslová výroba tehdy začala čelit konkurenci západních 

trhů, došlo k její privatizaci. Toto vše se projevilo hlavně v masivním snižování počtu 

pracovních sil. Za prvních šest let po roce 1989 odešlo z průmyslu více než půl milionu 

zaměstnanců a zaměstnankyň, což byla asi jedna čtvrtina jejich původního počtu 

(Svobodová, 2013, [online]).   
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Tyto tendence, i přes nově zaváděné strategie zařazovat dívky do technicky orientovaných 

studijních projektů a strategie, týkající se genderově sensitivní výuky na základních školách 

a genderově sensitivního výchovného poradenství, nadále přetrvávají. Dívky, které do 

středních průmyslových škol nastupují v současné době, sice již nenarážejí na bezprostřední 

nepřijetí ze strany vyučujících tak, jako dívky v minulosti; musí však čelit výrazným 

předsudkům ze strany svého okolí, které je od vstupu na střední průmyslovou školu zrazuje. 

Jsou vedeny k tomu, aby si volily jiné obory než technické, takže jejich „svobodná“ volba 

ohledně budoucího studijního zaměření je svobodnou pouze zdánlivě. Jejich sebevědomí 

bývá podrýváno výroky o tom, že jsou předměty na technických školách pro dívku „příliš 

těžké“, zároveň bývá využíváno teorií biologického determinismu k tomu, aby bylo 

poukazováno na „přirozené“ sklony dívek věnovat se spíše humanitním oborům (Saini, 

2018, Hasmanová Marhánková a Svatošová, 2011). Svou přítomnost v prostředí technicky 

zaměřené školy dívky vnímají jako výjimečnou, často se zde necítí být rovnocennými 

kolegyněmi svých spolužáků chlapců. Svou situaci pak často řeší přizpůsobováním se 

normám chování, které bývá označované jako maskulinní, a které je podle nich nutné 

k tomu, aby do tohoto prostředí dobře zapadly (Le Feuvre, 2002). Všechny tyto skutečnosti 

možná odrazují od studia na středních průmyslových školách většinu dívek, které na něj 

v posledních ročnících základní školy vůbec pomyslí.  

Genderové stereotypy a další celospolečenské tendence, které vedou dívky k tomu, aby si 

volily studium oborů, tradičně označovaných jako femininní, mají až neuvěřitelný dopad na 

nízké zastoupení žen v technických oborech na trhu práce. V roce 2016 mezi všemi 

specialisty v oblasti vědy a techniky v České republice pracovalo přibližně 9 200 žen oproti 

29 200 mužům v průměrném produktivním věku, tj. mezi 35 a 44 lety. O něco lepší 

zastoupení pak mají ženy ve věku 25 až 34 let, kterých se na poli vědy a techniky v roce 

2016 pohybovalo přibližně 14 tisíc oproti 29 100 mužů stejného věku (Počty žen a mužů 

mezi specialisty v oblasti vědy a techniky v ČR podle věku v roce 2016, Český statistický 

úřad, [online]).  

Jak bylo řečeno výše, dívky, které se rozhodnou pro studium technických oborů, však 

nezřídka bývají pro tyto obory nadané a díky svému talentu dokáží pozvednout studijní 

úroveň celých ročníků, potažmo tak mohou zlepšit i úroveň celé oblasti vědy a techniky 

(nejen) v České republice. Lpěním na zakořeněných genderových stereotypech, které tak 

silně ovlivňují volby dívek ohledně jejich studijního zaměření, si tak škodí celá společnost, 
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neboť přichází o talenty dívek, které na středních průmyslových školách v současné době 

chybí, a které by pomáhaly oblast vědy a techniky posouvat a rozvíjet.  
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Příloha 1 – vzor informovaného souhlasu 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS k rozhovoru pro výzkum diplomové práce s názvem 

„Změny v motivaci dívek ke studiu na technicky zaměřených středních školách“ 

Výzkum je veden pro účel zpracování diplomové práce vedené na katedře Genderových 

studií fakulty Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.  

Vaše osobní údaje budou v rámci výzkumu anonymizovány a bude s nimi nakládáno v 

souladu se zákonem č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Rozhovory budou pro účely 

výzkumu nahrávány na audio zařízení.  

Tyto nahrávky slouží pouze pro práci výzkumnice. Veškeré Vaše osobní údaje budou po 

pořízení nahrávky anonymizovány. Části Vašeho anonymizovaného rozhovoru mohou být 

citovány v diplomové práci.  

Rozhovor je možné kdykoliv ukončit. Není nutné odpovídat na otázky, na které odpovídat 

nechcete, a není nutné odpovídat na případné doplňující dotazy. Je možné odstoupit od účasti 

na výzkumném projektu, a to bez udání důvodu. V takovém případě, a v případě jakýchkoliv 

dotazů je možné kontaktovat výzkumnici na emailové adrese mon.nguyen@seznam.cz 

Tímto souhlasem stvrzuji, že jsem byl/-a řádně seznámen/-a s potřebnými informacemi 

týkající se tohoto rozhovoru, a tak s rozhovorem a jeho použitím pro realizaci výzkumného 

projektu souhlasím. Tento souhlas je vyhotoven ve dvou kopiích. Jedna kopie náleží Vám a 

druhá slouží pro účely osoby realizující rozhovor a výzkum.    

Jméno komunikační partnerky/partnera:                                              Podpis:    

Jméno výzkumnice: Bc. Monika Nguyenová                                       Podpis:    

 

 

 

 

 

 

mailto:mon.nguyen@seznam.cz
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Příloha 2 – Otázky položené komunikačním partnerkám a partnerům v rámci 
polostrukturovaných rozhovorů 

 

Studentky a absolventky středních průmyslových škol odpovídaly na tyto otázky: 

1. S čím jste si hrála, když jste byla malá? 

2. Jaké byly vaše zájmy v době, kdy jste docházela do základní školy? Souvisely s 

technikou? 

3. V jakých předmětech jste na základní škole nejlépe / nejhůře prospívala? Které 

předměty vás bavily a které nebavily? 

4. Jak jste se rozhodovala ke vstupu na střední průmyslovou školu? Zasahovali vám do 

rozhodování i rodiče, popřípadě vrstevníci a vrstevnice?  

5. Jaké jsou profese vašich rodičů (popř. jiných blízkých osob)? 

6. Zrazoval vás někdo od studia na střední průmyslové škole? 

7. Povězte mi něco o svém studiu na střední průmyslové škole. Jak se zde cítíte? / Jak 

jste se tam cítila? 

8. Zažíváte / zažívala jste během svého studia nějaké problémy? 

9. A co samotný průběh studia? Bylo něco (třeba některé předměty), s čím máte / jste 

měla problémy, anebo něco, co vás naopak baví / bavilo? 

10. Jaký je / byl přístup učitelů k vám coby k jedné z mála dívek na celé škole? 

11. Jste celkově spokojená ohledně volby své profesní dráhy? Změnila byste něco? 

Pro absolvované: 12. Našla jste pracovní uplatnění po absolvování střední průmyslové školy 

snadno? Anebo jste pokračovala ve studiu na vysoké škole technického zaměření? Pracujete 

v některé z rakovnických firem nebo společností, které jsou zaměřeny na průmyslovou 

výrobu? 

 

Bývalému řediteli Středního odborného učiliště v Rakovníku, Ing. Jaroslavu Hellerovi, byly 

položeny tyto otázky: 

1. Ve kterých letech jste byl ředitelem průmyslové školy v Rakovníku? 

2. Byla tato škola vždycky průmyslovou školou s možností zakončení studia maturitou, 

anebo se tehdy jednalo o učňovské centrum? 

3. Myslíte si, že by se dalo nějak určit, proč se na škole nepohybovalo více dívek? 

Napadají vás nějaké důvody? 
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4. Které průmyslové závody v Rakovníku přijímaly během 80. let studenty a studentky 

na praxi? 

5. Od jedné absolventky strojní průmyslovky na Kladně jsem se dozvěděla, že tam měli 

v 80. letech kvóty na počty studentek ve třídách. Fungovaly podobné kvóty i na 

rakovnické průmyslovce? 

6. Dělali jste v 80. letech nějaké nábory pro nové studenty/-ky, nebo dny otevřených 

dveří tak, jako se dělají v současnosti? 

7. Nedávno se na průmyslové škole stalo, že tam nastoupila studentka, ale protože byla 

v chlapecké třídě sama, po dvou měsících odešla. Chyběla jí kamarádka, se kterou 

by si mohla povídat.  Došlo někdy k něčemu podobnému i v době, kdy jste ve škole 

působil vy? 

8. Školu jste zažil i po roce 1989. Co se tehdy změnilo? 

9. V tuto chvíli máme sedm studentek. Myslíte si, že je škoda, že se na škole nepohybuje 

více dívek?  

 

Současnému řediteli Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku, RNDr. Janu 

Jirátkovi, byly mu položeny tyto otázky: 

1. Kolik studujících se v tomto školním roce pohybuje na SPŠ EK v Rakovníku? Kolik 

je zde studujících dívek, a jaké obory studují? 

2. Jaké pracovní uplatnění nacházejí absolventky a absolventi naší průmyslové školy?  

3. Mohl bys mi pomoci stručně načrtnout přehled rakovnických průmyslových závodů 

a firem, ve kterých jsou v současné době zaměstnáni naši absolventi a absolventky? 


