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Oponentský posudek diplomové práce „„Nás holek je tu málo, a to je škoda“. Nízký 
počet studentek na technicky zaměřených středních školách“ 
Předložila: Bc. Monika Nguyenová  
Oponentka: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. 
 
Předkládaná práce diskutuje faktory, které vedou k nízkému zastoupení žen mezi studujícími 

středních průmyslových škol technického zaměření. Vychází přitom z rozhovorů se ženami, 

které tento typ školy absolvovaly v 80. letech minulého století a současnými studentkami. Za 

cíl si klade mapovat faktory stojící za nízkým zastoupením žen v těchto oborech a důvody, 

které stály za vyšším počtem dívek studujících tyto obory v 80. letech v době státního 

socialismu (srov. str. 9). Zvláště druhou část zvoleného cíle považuji za velmi zajímavou, 

originální, a v českém prostředí (po hříchu) netematizovanou. Autorka tomuto cíli podřizuje i 

design výzkumu (rozhovory s absolventkami z 80. let a současnosti). Je proto škoda (a také 

největší slabina práce), že na tuto část cíle nakonec v podstatě rezignuje. Její analýza 

nesměřuje k odpovědi na tuto otázku, stejně tak jako dostatečně nevyužívá skutečnost, že byly 

dotazovány ženy z různých generací. Práce přitom začíná velmi slibně, kdy autorka 

porovnává počty žen v technických oborech v průběhu času – na konkrétním příkladu Střední 

průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku ukazuje propad v podílu studentek. Tato data 

jsou fascinující a unikátní a je třeba ocenit, že autorka je zpracovává na základě vlastního 

studia studijních katalogů dané školy. Teoretická část práce v souladu se zvolenými cíli 

diskutuje nejprve různé faktory vedoucí k nízkému zastoupení žen v technických oborech a 

následně specifika Československé státně socialistické společnosti ve vztahu k zaměstnanosti 

a vzdělávání žen v těchto oborech. Teoretická část práce je psaná poutavým stylem. Text není 

„přehlcen“ teoretickými koncepty, spíše se snaží o srozumitelné představení tématu. Tento 

styl vede k tomu, že teoretická část práce je čtivá a otevřená širokému okruhu čtenářstva, na 

druhou stranu ale absence jasnějšího teoretického rámce a detailnější rozpracování klíčových 

konceptů (např. konceptu habitu) vede k tomu, že práce postrádá pevné základy pro následnou 

analýzu rozhovorů.  Empirickou část práce považuji za výrazně slabší článek práce. Autorka 

realizovala zajímavý výzkum. Velmi oceňuji zvolený design i snahu o zapojení výpovědí 

dalších aktérů (bývalého a současného ředitele školy). V samotné analýze dat se ale práce 

začíná „rozpadat“. Jasná výchozí otázka stojící na počátku práce se rozmělňuje. Důraz na 

význam různých společenských kontextů (kterému je věnována značná část teoretického 

oddílu) se ztrácí. Autorka při mapování faktorů vedoucích k malému zastoupení žen zásadněji 

nepracuje s příslušností k různým generacím a úplně rezignuje na diskuzi důvodů, které by 

mohly vést k tomu, proč počet dívek v těchto oborech v čase klesnul. V tomto ohledu tak po 

velice slibném úvodu, který čtenářstvo zaujme sociologicky atraktivní otázkou, přichází určité 

zklamání. Je přitom nicméně potřeba podotknout, že empirická část není zpracována 

nekvalitně. Autorka mapuje různá specifika zkušenosti žen studujících genderově netypický 

obor. Absence jasnějšího teoretického ukotvení ale vede k tomu, že zůstává častěji jen u 
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popisu. Jednu z výjimek v tomto ohledu tvoří úvahy týkající se konformity formou nápodoby 

maskulinního chování. V těchto pasážích autorka dosvědčuje své analytické schopnosti. Je 

třeba rovněž ocenit samotnou realizaci výzkumu a odpovědný přístup, který se promítl 

například v tom, že se autorka nespokojila jen s veřejně dostupnými statistikami, ale 

zpracovala i vlastní. Reflexi vlastní pozice (autorka je vyučující na zmíněné střední 

průmyslové škole) by bylo nicméně vhodné promítnout i do práce s daty – například 

skutečnost, že současné studentky nezmiňují žádné projevy sexismu ze strany vyučujících 

může být způsobena právě tím, že nechtějí svou pozici problematizovat ve vztahu k někomu, 

kdo je součástí pedagogického sboru. 

Musím konstatovat, že z práce mám smíšené pocity, které ale nejsou způsobené tím, že by se 

jednalo o nekvalitně zpracovaný text. Práce splňuje všechny požadavky, osvědčuje schopnost 

autorky realizovat kvalitativní výzkum a interpretovat získaná data. Text je čtivý a zajímavý. 

Přesto se nelze ubránit pocitu, že autorka svou příležitost trochu promarnila. Práce ukazuje na 

potenciál autorky identifikovat zajímavé téma a přehledně ho zpracovat. V empirické části ale 

najednou své cíle opouští a rezignuje na hlubší diskuzi i zodpovězení otázek, které si v úvodu 

sama klade. Je symptomatické, že například přechází bez detailnější analýzy význam 

rozdílných vzdělávacích šancí v 80. letech a v současnosti (daných odlišnou velikostí kohort a 

odlišnými počty míst na středních a vysokých školách) či náznaky o existenci afirmativních 

akcí zmiňovaných v rozhovorech se studentkami z 80. let (str. 80). Mimochodem podle topic 

quidu v příloze práce byla otázka kvót vnesena i do rozhovoru s bývalým ředitelem školy. Je 

proto škoda, že není v textu detailněji diskutována. Ačkoliv práce rozvíjí řadu zajímavých 

témat ve vztahu k postavení žen v technických oborech, samotný vliv rozdílného 

společenského kontextu se v analýze vytrácí (čímž pak částečně ztrácí na významu i zvolený 

design výzkumu). 

Na závěr musím znovu zdůraznit, že práci nepovažuji za nekvalitně zpracovanou. Mé kritické 

poznámky nastíněné výše pramení z toho, že práci považuji jen za velmi dobrou, což je 

s ohledem na zajímavou výchozí otázku, design výzkumu i schopnost autorky své téma 

zpracovat čtivě a srozumitelně, kterou v práci systematicky prokazuje, jednoduše zklamáním.  

Práci doporučuji k obhajobě a hodnocením stupněm velmi dobře.   

 
V Praze 12.6.2019 
         

Jaroslava Hasmanová Marhánková 


