
Posudok vedúcej diplomovej práce Bc. Moniky Nguyenovej „Nás holek je tu málo, a to je 

škoda“. Nízký počet studentek na technicky zaměřených středních školách (Fakulta 

humanitních studií Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra genderových studií, 2019) 

Monika Nguyenová v svojej diplomovej práci skúmala podmienky prispievajúce k nízkemu 

počtu študentiek na stredných školách technického typu. Novou – genderovou – optikou, 

ktorú získala počas svojho štúdia genderových studií, sa pozrela na problém, ktorý evidovala 

v svojej skúsenosti vyučujúcej na strednej priemyselnej škole. Ako aj sama konštatuje 

v úvode svojej práce, nedostatok žien študujúcich „techniku“ sa skúma prevažne v terciárnom 

vzdelávaní, nie však na úrovni stredoškolského vzdelávania. Na to, prečo sa stredoškolskému 

vzdelávaniu, ktoré pripravuje na zamestnanie v priemysle, dostáva málo pozornosti, existujú 

dve možné predbežné odpovede. Po prvé, politiky genderovej rovnosti sa vo vzdelávaní 

a zamestnaní zameriavajú na zvyšovanie kvalifikácie žien a vstup do prestížnych zamestnaní, 

pre ktoré má byť základom práve vysokoškolské, ale nie stredoškolské štúdium. Po druhé, 

český priemysel je v súčasnosti v kontexte medzinárodnej deľby práce označovaný za 

pozostávajúci z „montovní“ – toto označenie je pritom pomerne negatívne v tom, lebo ich 

pracujúcich chápe ako ľudí, pre ktorých sú kvalifikácia, vzdelanie, nepotrebné alebo 

druhoradé – veď koniec koncov len spájajú nejaké súčiastky, sú len o čosi inteligentnejším 

strojom. Autorka v svojej práci vychádza z normatívneho presvedčenia, že priemysel vrátane 

strojárenstva, elektrotechniky aj uplatňovania informačných technológií, ženy potrebuje. Hoci 

sa touto argumentáciou podrobne nezaoberá – a nebola ani cieľom jej práce – neexistujú 

žiadne apriórne dôvody, prečo by v ekonomických odvetviach neustále zápasiacich 

s nedostatkom pracovnej sily, nemali pôsobiť ženy. Autorka práce ukazuje, že ak nejaké 

dôvody existujú, tak súvisia predovšetkým s genderovou organizáciou spoločnosti a tiež 

s povahou vzťahu medzi odborným školstvom a priemyselnými podnikmi v ekonomike 

v istom čase a na istom mieste.  

Autorka predloženej práce v nej dáva pochopiteľne dôraz predovšetkým na pôsobenie 

genderových stereotypov a kontinuum genderových preferencií v hre, štúdiu a práci, ktoré 

ľudia v svojich životoch majú a ktoré sú všemožne inštitucionálne podporované. Tento svoj 

výklad opiera o širokú diskusiu teoretickej literatúry. Ako prvý bod v svojom posudku však 

chcem vyzdvihnúť zistenie práce, ktoré nie je primárne „genderové“. Myslím, že Monika 

Nguyenová v svojej výskumnej sonde, ktorá sa sústredila na Rakovník, dobre ukazuje, že pre 

voľbu školy pripravujúcej na povolanie, boli a sú dôležité aj širšie ekonomické podmienky, 

ako napr. možnosti zamestnania v regióne a celková ekonomická politika štátu. Možnosť štátu 

intervenovať do ekonomických podmienok sa dnes považuje za obmedzenú. Ako je ale 

zrejmé z neustávajúcich diskusií o povahe českého priemyslu a tiež z tlaku, ktorý vytvárajú 

zamestnávateľské zväzy na štát v tom, že od neho požadujú podporu pre tzv. duálne 

vzdelávanie, štát má aj v inom než plánovanom hospodárstve významnú rolu vo vytváraní 

podmienok pre konkrétnu podobu zamestnávania. – V tejto súvislosti autorka práce prichádza 

k zisteniu, že relatívne vyšší počet študentiek na priemyslovkách v 80. rokoch v porovnaní 

s dneškom je o. i. výsledkom vzdelávacích a hlavne ekonomických politík štátu.  

Teoretickú časť diplomovej práce považujem za veľmi dobre zvládnutú, a to najmä časti 1.1 

a 1.2. (Tu by bolo možné namietnuť vari len to, že časť o Vládnej stratégii rodovej rovnosti je 

síce relevantná, ale nie je s ďalším výkladom dostatočne prepojená.) Podkapitola 1.3 týkajúca 

sa vzdelávania a zamestnávania žien v štátnom socializme do istej miery trpí tým, že vedenie 

v tejto oblasti nie je tak rozpracované ako napr. otázky symbolickej genderovej organizácie 



štátno-socialistických spoločností a preto sa obraz ťažšie skladá. Napr. aj najnovšia 

monografia zaoberajúca sa prácou žien v českej spoločnosti končí v 60. rokoch 20. storočia.1 

Celkom namieste je tu aj časť zaoberajúca sa bezprostredne ponovembrovým obdobím, 

ktorého pojednanie je inak relevantné kvôli tomu, že pre časť informátoriek spadajú do tohto 

obdobia ich prvé pracovné skúsenosti, resp. pracovné skúsenosti po návrate z materskej 

a rodičovskej.  

Z práce samotnej je zrejmý apel na to, že prekážky štúdia dievčat a žien na technických 

stredných školách je potrebné odstraňovať a predovšetkým je potrebné dekonštruovať 

stereotypy spojené s týmto typom štúdia (pozri s. 25 práce a inde). Na niektorých miestach 

teoretickej časti toto úsilie ukázať na nepravdivosť existujúcich stereotypov môže vyvolať 

dojem, že autorka namiesto prehľadu literatúry chce poskytnúť predovšetkým argumentačné 

zázemie proti šíreniu genderových stereotypov. Myslím ale, že v teoretickom výklade celkovo 

prevažuje pomerne vyvážená práca s rôznou evidenciou (najmä s. 25 – 30). Samozrejmosťou 

je dobrý opis stavu vecí – t. j. pomeru študentiek a študentov na technických stredných 

školách v 80. rokoch 20. storočia a v ostatnom desaťročí – vychádzajúci zo štatistických dát, 

ktoré autorka aktívne získavala od dotknutých inštitúcií a ktorý tu chcem oceniť.  

V metodologickej časti oceňujem to, že autorka tu nepostupuje mechanicky, ale konkrétne 

uvádza napríklad, prečo je jej výskum feministický, a podobne nemechanicky objasňuje aj 

svoju pozicionalitu. Podrobne opisuje výber vzorky pre rozhovory, (kriticky) reflektuje 

priebeh samotných rozhovorov a predstavuje spôsob analýzy dát.  

Ako naznačuje v úvode analytickej časti aj autorka, táto časť je organizovaná chronologicky 

tak, ako sa odvíjajú biografie jej informátoriek, a do veľkej miery vychádza z tematických 

kódov. Domnievam sa, že vzhľadom na to, akú rolu prisudzuje autorka genderovej 

socializácii vo vzdelanostných voľbách dievčat a chlapcov, tak je tento postup odôvodnený 

(hoci určite nie jediný možný). Celkovo v analytickej časti oceňujem, že autorka sa často 

vracia k teoretickej literatúru z prvej časti práce a svoje zistenia diskutuje vo vzťahu k nim. 

Ukazuje tu však aj to, že vie detailne čítať prehovory svojich informantiek – Monika 

Nguyenová identifikuje protirečenia (napr. s 73 a ď.), ktoré informantky samotné zahladzujú, 

bez ktorých by však výklad o mechanizmoch udržiavania genderovej nerovnosti vo 

vzdelávaní a na pracoviskách stratil na plastickosti.  

Prezentácia samotných výskumných zistení – z ktorých okrem do istej miery očakávateľných, 

ale zaujímavých zistení o dôležitosti vzorov, považujem za najzávažnejšie najmä zistenia 

o genderovej dynamike v školskom alebo pracovnom prostredí, kde sú ženy v menšine – je na 

obhajobe na autorke samotnej. Chcem však zdôrazniť, že kým v istej fáze výskumu sa autorke 

práce a aj mne videli ako závažnejšie výpovede študentiek priemyslovky z 80. rokov, tak 

ďalšie čítanie ma uistilo v tom, že výpovede súčasných študentiek sú rovnako výskumne 

bohaté. A to aj napriek tomu, že súčasné študentky možno neoplývajú výrečnosťou svojich 

starších kolegýň a aj perspektívy, z ktorých posudzovali vlastnú vzdelávaciu voľbu boli 

v porovnaní s druhou „kohortou“ užšie.  

Do diskusie na obhajobe by som rada položila dve otázky. Prvá otázka sa týka odpovede na 

výskumnú otázku. Výskumná otázka je formulovaná jasne a autorka na ňu dáva obsiahle 

                                                           
1 Bahenská, M., Heczková, L., & Musilová, D. (2017). Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná : o ženské práci. 
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odpovede najmä v závere analytickej časti a v samotnom Závere práce. Tieto odpovede sú 

pomerne obsiahle. Mohla by preto napr. v troch rozvinutých vetách poskytnúť stručnú 

odpoveď na výskumnú otázku? Druhá otázka sa týka problematiky tzv. dedenia pracovného 

miesta z matky na dcéru (s. 97 a 102). Toto autorka v práci nijako bližšie nevysvetľuje. O akú 

prax TOS Rakovník presnejšie išlo?  

Práca diplomandky bola samostatná a metodická. Okrem zdravého výskumného a politického 

zaujatia pre tému v nej Monika Nguyenová preukázala veľmi dobrú schopnosť nadizajnovať 

a previesť samostatný výskum, naviac v oblasti, pre ktorú existuje relatívne málo vodidiel 

z iných výskumov.  

Prácu odporúčam na obhajobu a navrhujem ju hodnotiť známkou veľmi dobre.  

 

Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD. 

Praha, 15. júna 2019 

 


