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Anotace 
Tato práce se v nuje tématu nízkého zastoupení žen na technicky založených vysokých 

školách. Staví na ideálech a teoriích Gender Studies. Konkretizuje teoretická východiska od 

vývoje intelektu, p es jednotlivé p ístupy k výuce na základních školách, až po výuku na 

školách vysokých. Dále pak pomocí kvalitativní metody sb ru dat, konkrétn  narativn -

polostrukturovaných rozhovor  s dívkami, které práv  studují technické zam ení na 

vysokoškolské úrovni rozkrývá d vody jejich výb ru. Skrz osobní výpov di, které se týkají 

tství, výchovy, prost edí, v n mž vyr stají, a vlastních sympatií k oboru. Kde pak hledá 

podobnosti mezi nasbíranými daty .  

 

Annotation 
 

This work is dedicated to the subject of a low representation of women in technically-based 

universities. It builds on ideas and theories of Gender Studies. Specifies the theoretical bases 

from intellect development, through the different approaches to teaching in primary schools, 

to education in high schools. Furthermore, using qualitative methods of data collection, 

specifically, narrative semi-structured interviews with girls who have just been studying the 

technical areas on university disclose the reasons for their choice. Through personal testimony 

concerning their childhood, education, environment, they grow up, and their sympathy for the 

industry. Then looking for similarities between collected data that . 
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Úvod – ideové pozadí 
 

Hned z kraje této práce bych cht l charakterizovat postoj, se kterým k ní p istupuji a 

iblížit tak základní smýšlení, na n mž byla vypracována. Vzhledem k tomu, že hlavním 

myšlenkovým proudem je projekt Gender Studies, považuji to za vhodné, nebo  tato studia 

nejsou zatím v eské republice p íliš rozší ena. Dokonce i na akademické p  se neformáln  

setkávají s kritikou, která je více abstraktní, než-li konkrétní. Proto tyto ádky. Mají totiž 

ušet it as t m, kte í své názory ohledn  muž  a žen odmítají diskutovat díky svým 

argument m, které považují za maximáln  v cné a nezpochybnitelné.  Dávají tak možnost 

tuto práci zav ít a odsoudit ji již po p tení první stránky v cného textu.  

 Tedy – jak je již výše zmín no, jde o práci, která sdílí pojetí výzkum  Gender 

Studies, které vycházejí z ideologie, že jsou si ženy i muži rovni minimáln  co do 

psychických schopností. Pokud bych se zde snažil toto stanovisko v cn  obhájit na základ  

zných nových studií a výzkum , tak bych patrn  mohl být uml en stejn  v cnými staršími 

výzkumy a statistikami. V rámci tohoto „v deckého poznání“ by se ovšem nedošlo nikam 

dále než k další „fundované“ p est elce více- i-mén  pádných argument . Proto bych necht l 

již dále obhajovat tento m j pohled na rovnost muž  a žen. Chci zde p edevším zmapovat 

stávající situaci na vysokých školách a dojít tak k alespo  díl ím zjišt ním jakým zp sobem si 

žákyn  vybírají obor svého studia.  
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1. Stru né uvedení do výzkumného problému 
 

Nízké zastoupení žen-studentek na technicky zam ených vysokých školách je dlouhodobý 

statistický fakt. A nejen na vysokých, ale i na technických školách st edních. Tato práce se 

bude zabývat prvn  zmín nou oblastí, ovšem s p ihlédnutím i k d ív jšímu studiu dívek, 

výchov , prost edí a dalším možným faktor m, které jsou p inou tohoto stavu. Pro lepší 

edstavu se m žeme podívat na údaje nap íklad z roku 2002 : 

 

 
Vysoká škola Fakulta celkem 

student  

z toho ženy % žen 

VUT v Praze strojní 388 48 12,37 

VUT v Praze elektrotechnická 447 7 1,57 

MU Brno informatiky 85 12 14,12 

VUT Brno strojní 551 50 9,07 

Zdroj: Databáze ÚIV  

 

 Jaké jsou d vody takto nízkého zastoupení žen-absolventek? Odpov  m žeme 

nap íklad hledat ve výzkumu „Genderové aspekty p echodu žák  mezi vzd lávacími stupni“ 

[Moravcová-Smetá ková 2005], který dochází mj. k t mto zjišt ním: „U muž  se jako motiv 

volby studia asto objevuje touha po titulu, vyšším postavení a dobrém uplatn ní i 

z finan ního hlediska. Naopak u žen byla zaznamenána spíše volba idealistická…“. Pokud je 

tomu skute  tak, tak jaké ideály mají studentky, které se rozhodly pro studium techniky? 

Výzkum dále uvádí, že volba VŠ studia je také zna  ovlivn na p ístupem ke 

student m/studentkám na st ední škole, nemluv  o vlivu jejich rodi . Tyto vlivy se dost 

asto váží na genderové stereotypy.  

To, že p edpoklady pro studium techniky nejsou vrozené, vyplývá z testu výb ru 

hra ek d tmi: „Diferenciace u chlapc  a dívek (tj. rozdíly ve výb ru hra ek) rostou s v kem, 

což poukazuje k silnému kulturnímu vlivu“ Oakley [2000:48]. Dále pak vývojový psycholog 

Langmeier [Langmeier; Krej ová1998:201] píše: „Socializa ní útlak nesporn  p ispívá ke 
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zvýrazn ní n kterých rozdíl  mezi chlapci a dívkami. Tento tlak za íná p sobit od okamžiku 

narození, dít  je od po átku jinak popisováno i vedeno; chlapc m se dostává obecn  více 

pohybové a dívkám naopak více ová stimulace.“ . 

Jisté kulturní, resp. ekonomicko-kulturní [Sloboda 2004] vlivy jsou také dob e patrné 

ve zm nách zastoupení student /studentek na technických VŠ oborech p i pohledu do 

historie, nebo  ne vždy byla disproporce mezi studenty-muži a studentkami-ženami tak 

markantní: „...Brita Schinzel (1999) uvádí p íklad východon mecké Technické univerzity 

v Chemnizu (Kamenici, d íve Karl-Marx-Stadt), která m la v roce 1984 tém  30 % 

studentek, v roce 1991, kdy padla Berlínská ze , klesl po et z 20 % na 5 %.“ Podobný trend 

skokového poklesu vykazují i další postkomunistické a rozvojové zem  p i p echodu ke 

kapitalismu. [Sloboda 2004] I zde lze tedy hledat d vod disproporce. 

 

 

1.2 Teoretická východiska – podmínky vzd lávání chlapc  
a dívek 

 

Považuji za nutné se ší eji zmínit o již nabytých poznatcích z oblasti podmínek vzd lávání, 

jelikož mám pocit, že stále mnoha lidem uniká spousta zajímavých fakt , jejichž zmín ní pak 

velmi usnadní p emýšlení nad ú elem provedeného výzkumu. P jde o pom rn  obecn  známá 

fakta t m, kte í se tak i onak zabývali i zabývají p ímo otázkámi kolem rozdílností muž  a 

žen, nebo jiným p idruženým tématem Ti, když p esko í tuto ást až ke kapitole 1.3 

metodologie [ Kvapil 2010 : 18 ] , nep ijdou o nic zásadního. Ovšem pokud je tato oblast pro 

koho v decky nezmapovaným polem, nech  sm le pokra uje ve tení, jist  bude obohacen 

o spousty odpov dí na zdánliv  neexistující otázky, p emž jiné, nové, se ur it  objeví.  
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1.2.1 Mysl, jako taková  

 
„Cogito Ergo Sum“ – Descart v výrok – „myslím, tudíž jsem“ . A je to práv  mysl, pomocí 

které komunikujeme s okolím a která z nás d lá osobnosti. Mysl – pojem sám o sob  je 

pon kud abstraktní, zatímco „mozek“ je již pojem konkrétn jší. Pokud bychom tedy cht li 

zjiš ovat intelekt na základ  konkrétních a hmatatelných/fyzických/fyziologických d kaz , 

mohli bychom se dostat k tomu, k emu p ed mnoha lety došli antifeministé, kte í tvrdili, že 

v pr ru menší mozek ženy (oproti muži) zna í její rozumovou zaostalost. Tato kouzelná 

myšlenka se rozplývá, pokud velikost mozku srovnáme v pom ru k velikosti t la, tím má žena 

mozek dokonce i o n co v tší než muž. Kdybychom cht li, m žeme tyto úvahy rozvád t dál. 

Nap íklad – ženy mají v pom ru o n co v tší mozek než muži, ale po et nerv /neuron  

stává stejný, vzhledem k prodlevám mezi jednotlivými synapsemi je tak jejich mozek 

pomalejší. Tato úvaha se m že zdát jako nesmyslná, a dost možná i je – chci tím jenom 

demonstrovat, že handrkování se o biologických p edpokladech nemusí vést k uspokojivému 

výsledku, pokud jsou interpretovány laiky, kte í z nich vyvozují nep im ené d sledky. Na 

nedostatky v genetickém výzkumu práv  upozor uje Oakley ve své knize „Pohlaví, gender a 

spole nost“ [Portál; 2000] . Sice uznává jisté prokázané genetické dispozice (nap íklad po 

rodi ích), ovšem p íklady studie rozdílného chování dvoj at zase ukazují na nemalý vliv 

prost edí na chování/vývoj dít te.  

Je ovšem nezpochybnitelné, že fyziologické zm ny p ímo p sobí na intelekt dívek/chlapc  

v období jejich r stu a adolescen ního vývoje . Tedy jejich hormonální zm ny a tak dále. 

Ovšem t mito jednotlivými jevy nem žeme vysv tlovat obecný rozdíl v r zných zp sobech 

chování obou pohlaví.  

 

1.2.2 Vývoj intelektu 
 

Pokud se testují schopnosti rozumu a myšlení, tak se asto p istupuje k tak zvaným IQ test m. 

Jenže tyto inteligen ní testy nemusejí být tím nejlepším ukazatelem rozdílu v uvažování 

chlapc /dívek, nebo  se v nují jen ur itým oblastem zájmu a tam, kde jsou rozdíly mezi 

pohlavími patrné nejvíce už tolik nerozebírají .  Je také zvláštní, že hodnota IQ u chlapc  a 
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dívek hraje p i dalších srovnáních r znou roli. Nap íklad u chlapc  je prokázáno, že v tší 

hodnota IQ p ímo koreluje s jejich dosaženým postavením v zam stnání. Podobná korelace u 

dívek neexistuje.  

Výsledky t chto test  jsou takové, že ženy dopadají lépe v jejich nízkém v ku (do 

šesti let) a chlapci zas lépe dopadají pozd ji (kolem puberty, p emž dále se jejich výsledky 

stále zlepšují). 

Jenže – pokud se na intelekt podíváme skrz prizma a rozd líme ho na jednotlivé 

složky, které si definujeme do kategorií, dostaneme nap íklad toto rozd lení :  verbální 

schopnosti, numerické schopnosti, prostorové vnímání, tvo ivost a analytické 

schopnosti.[Oakley 2000:67]. V nujme se te  chvilku n kolika jednotlivým složkám.  

 

Nap íklad verbální aktivita je doménou dívek v p edškolním v ku, nejenže d íve mluví, ale 

také používají delší v ty a lépe artikulují než chlapci. Co se tý e porozum ní textu a v cné 

argumentace, jsou na tom ob  pohlaví stejn .  

 

Lingvistické výhody dívek za ínají dotahovat chlapci kolem jejich desátého roku. Ale stále na 

tom jsou o n co h e, než dívky : „V testech gramatiky, pravopisu a plynulosti projevu 

zaostávají chlapci po celý školní v k za dívkami.“ [Oakley 2000:66] . 

 

Numerické schopnosti v raném d tství mají ob  pohlaví stejné. Pozd ji si chlapci vedou lépe i 

es horší výsledky v testech. Zde je myšlena p edstavivost a schopnost ešit problémy. Po 

jedenáctém roku se p evaha chlapc  nad dívkami stává stálou.  

U tvo ivosti je d ležitá  schopnost ešit problémy, postavit ešení na n em „neobvyklém“, 

novém, nebát se porušit zažité hranice. Toto je spojeno se schopnostmi analytickými . 

V tomto mají výhodu muži, kte í se ast ji dokáží odpoutat od zažitých postup . (tj. chlapci 

mají menší „závislost na poli“ ). Jak demonstroval Erik Ericsson ve svých výzkumech. 

[Oakley 2000:67] 

 

Po shrnutí význam  r zných složek intelektu bych se ješt  vrátil k numerickým schopnostem : 

i ešení matematických problém  jsou asto úsp šn jší muži. Podle r zných biolog  je toto 

dáno fyzicky, tedy – že mužský mozek více podporuje matematické myšlení. Jejich studie 
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ovšem p íliš neuvádí na pravou míru spekulace o tom, že je tomu tak díky „cviku“ . Totiž, 

chlapci jsou více vedeni ke sportovním aktivitám, p i kterých se rozvíjí centrum pro 

prostorovou p edstavivost. ast ji jsou poušt ni ven z domu p i provozování svých her, ímž 

dostávají i prostor pro v tší nezávislost.  

(Casey et al., 1997; Entwisle et al., 1994; Ramos a Lambating, 1996); [ Renzetti, Curran 

2005:147] 

Dalším možným d vodem lepších výsledk  chlapc  v matematice m že být to, že se 

výuka matematiky více pohybuje v „mužském sv “ , v jejich zájmech a tak dále- (Rozet, 

1989); [Renzetti, Curran 2005:174].  

U po íta  je toto viditeln jší. Pokud se podíváme na témata po íta ových her. A 

po íta e se také váží k analytickým schopnostem, jak p i b žném užívání po íta e, tak i 

nap íklad p i programování. Práv  tento „mužský sv t“ m že ženy odrazovat jak od 

matematiky, tak i od po íta .  

Není to ale jenom tím, co p ímo je na po íta ích, ale také v p ístupu chlapc  k dívkám, 

které cht jí nabýt ur ité po íta ové gramotnosti. Mnohdy se takové dívky na po íta ových 

kurzech setkávají s r zným obt žováním, i žárlením n kterých spolužák  nad tím, že jsou 

v n kterých p ípady „ony“ lepší než „oni“ .  

Zp t k matematice – na základní úrovni vzd lání se nedá moc hovo it o její popularit , 

ovšem pozd ji, kdy se matematické p edm ty stanou volitelnými, vidíme jasný rozdíl v jejich 

volb  chlapci a dívkami. Dívky si takové p edm ty volí mén asto a d vodem tohoto 

chování m že být ten, kdo jim p i jejich výb ru „radil“ a „jakým zp sobem“ jim radil. 

Klí ovými aktéry jsou zde rodi e a vyu ující (Crawford, 1990) ; [Renzetti, Curran 2005:148].  

Vyu ující se totiž n kdy vyjad ují v tom smyslu, že se dívky na matematiku „nehodí“ a 

kladou u nich spíš d raz na technické, p esné zvládnutí zadaného p íkladu, než-li na 

samostatné hledání r zných zp sob ešení.  

Ovliv ování rodi  je v tšinou nep ímé (ve smyslu zažitých stereotyp ). Je totiž 

pravd podobn jší, že na táborový kurz výpo etní techniky pošlou svého syna, než dceru.  

Ovšem dívky, které matematické kurzy skute  absolvují mají srovnatelné výsledky s jejich 

spolužáky.  
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žeme se tedy domnívat, že nízká ú ast dívek v takto zam ených kurzech výuky je 

dána „sociáln “ a ne „fyziologicky/biologicky“ , což je zjišt ní povznášející, nebo  tento stav 

lze jednodušeji zvrátit, než kdyby byl jeho p vod vrozený. 

 

Zajímavé je, že si b hem školní docházky vedou, vzhledem k hodnocení, lépe dívky a to i 

v p edm tech, ve kterých vykazují chlapci v tší talent. Tento fakt je zd vod ován lepšími 

lingvistickými schopnostmi dívek, nebo  lingvistické schopnosti jsou spojeny i s lepší pam tí.  

K tomuto zjišt ní se váže studie Davida Levyho (1943) , který ve svém výzkumu 

dokázal, že pokud jsou chlapci vychováváni svými matkami s p ílišným ochra ujícím 

zp sobem výchovy, podobají se jejich výsledky výsledk m dívek. Chlapci t sn ji p imknuli 

k matce. Nové d kazy sice nepotvrdily záv ry tohoto výzkumu, ale ani nevyvrátili. Ovšem 

korelace závislosti na matce s analytickými schopnostmi dít te potvrzena byla. Zd vodnit 

tento jev m žeme tím., že dívky mají obecn  menší sebed ru a v tší obavy z neúsp chu 

[Oakley  2000:72]. Takovéto mate ské p sobení se m že p edávat z generace na generaci.  

Pokud ovšem dít  vyr stá jak s matkou, tak s otcem, je pro n j výhodn jší, pokud se 

identifikuje s rodi em opa ného pohlaví. Totiž – byst ejší muži mají v tší podíl feminity a 

byst ejší dívky mají zase v tší podíl maskulinity.  

 
1.2.3 Vývoj v oblasti vzd lávání 

 

Do této chvíle jsem se snažil popsat obecné p edpoklady a rozdílnosti, ze kterých vycházejí 

chlapci a dívky p i jejich studiu. Nyní bych se cht l v novat konkrétn ji problém m p ímo p i 

jejich výchov  ve školách. Nejd íve ale kratší historický vývoj : 

 

První možnosti vzd lávání žen byly zam eny spíše na jejich schopnost konverzace ve 

spole nosti, než-li za ú elem osamostatn ní se a dosahování na posty ve ejných ídících 

funkcí. Pozd ji, po rozší ení základního vzd lávání, byly ženy shledány jako vhodné pro další 

edávání informací na této úrovni, tedy na úrovni základních znalostí, jednoduše eno – 

byly shledány jako dobré vyu ující. Bylo to mimo jiné díky jejich „mate skému instinktu“ . 

Pokud se ovšem cht ly dále vzd lávat, bylo jim dosažení této ambice zna  zt žováno. 
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Nap íklad domn nkami o „vrozen  nižší inteligenci“ a podobnými zajímavými názory. 

Bohužel se tyto p evratné myšlenky držely i tak významných a známých škol, jako Harvard a 

Yale .  

Tyto názory se ovšem neudržely a školy za aly být pomalu p ístupné i ženám. 

Z po átku ale byly brány pon kud „vlažn ji“ (nap . p edstava, že by m ly být k ruce ostatním 

student m - m ly jim prát prádlo a podobn …) . A také byly sm ovány do obor  jako 

„zdravotní pé e“  i „home economics“ .  

Našt stí, ke konci osmdesátých let 19. století vyrostlo n kolik ist  ženských 

vysokých škol, íkalo se jim „Sedm sester“ .  

Co se tý e po  dívek na školách, tak ve t icátých letech 20. století, kdy byla zavedena 

povinná školní docházka (do 16let – USA ) se po et obou pohlaví na základních školách 

srovnal, ovšem na st edních byl rozdíl stále velmi patrný.  

S ubíhajícími léty procenta zastoupených dívek na školách kolísala. Což mohlo být 

dáno r znými faktory : po áte ní r st – silné p sobení feministek; další kolísání - válka 

v zámo í i hospodá ská krize. Vysokoškolského vzd lávání se ženy vzdávaly mnohdy díky 

myšlence, že toto vzd lání pot ebují mén  než muži.  

Po druhé sv tové válce nastoupila spousta muž  do vysokých škol a za al se budovat 

kult „manželky“ jako pe ovatelky o d ti, o sv j vzhled a o domácnost. Rostla s ate nost a 

porodnost, po et žen vstupujících do profesí klesal. Rok 1957 byl vrcholem porodnosti, v k 

dívek p i prvním s atku byl dvacet let.  

ata, která se nevdala, i nešla pracovat a rozhodla se studovat vysokou školu, 

byla zase obvi ována, že na škole nejsou z d vodu studijních, ale z d vod  hledání 

atraktivních/perspektivních ženich .  

 

1.2.4 Vzd lávání chlapc  a dívek – základní škola : 
 

 to u itelé nep iznávají, tak se jejich p ístupy k dívkám a chlapc m p i vyu ování liší. Je to 

patrné zejména ve dvou ohledech, ve frekvenci a obsahu komunikace.  
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Chlapci totiž komunikují s vyu ujícími více než dívky a ti jim zp tn  v nují více 

pozornosti (Ameri an Association of University Women [AAUW], 1992) ; [Renzetti, Curran 

2005:132].  

Je zajímavé, že nezáleží na pohlaví vyu ujícího.  

Jedna z možných p in tohoto chování m že být, že si chlapci na sebe kladou vyšší nároky, 

než-li dívky. [Renzetti, Curran 2005:132]. 

Dalším rozdílem v p ístupu je, že pokud k í odpov  na otázku(místo ádného 

hlásení-se) chlapec, je toto chování tolerováno, pokud takto k í dívka, je ok iknuta za 

nevhodné chování (Sadker a Sadker 1994); [Renzetti, Curran 2005:132]. 

Co se tý e obsahu sd lení, tak dle manžel  Sadkerových se liší v tom, že chlapci jsou 

ast ji vedeni k tomu, aby nacházely jejich vlastní d ív jší chyby. Toto zjišt ní podporuje i 

více výzkum . Navíc mají u itelé tendenci p esn ji odpovídat na otázky chlapc  (AAUW 

1992) . 

Dívky jsou pak spíše chváleny za sv j zevn jšek a ádné chování, než-li za 

intelektuální schopnosti, jako jejich spolužáci.  

 

1.2.5 Vzd lávání chlapc  a dívek – st ední škola : 
 

St ední škola, období adolescence. Dívky a chlapci se dostávají do puberty a jejich chování 

za ínají výrazn ji ovliv ovat hormonální pochody v jejich t le, což m že vést i k celkové 

zm  chování/povahy. Nap íklad jim za íná více záležet na tom, co si o nich kdo myslí, 

k emuž se pojí touha být v kolektivu oblíben. Nebo možná lépe eno – nebýt z kolektivu 

vy len n.  

 

U chlapc  hraje významnou roli sport. Jejich spole enské uznání se stává závislé na jejich 

schopnosti skórovat, i b hat. Ale nejenom na tomto jednom aspektu. Musejí být také schopni 

obstojn  si vést ve verbálních soubojích – zde jde nap íklad o klasické „poš uchování“ . Není 

ani p ehlížen jejich smysl pro humor, nebo schopnost vzep ení se pravidl m spole enského 

chování (Eder, 1995); [ Renzetti, Curran 2005:140].  
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Ke sportu se ješt  váží dva nep íjemné stereotypy a to jsou (zmín ná) sout živost a agresivita, 

která se pak dále m že vztahovat k p ístupu k ženám (sexuální agresivita, ženy mohou být 

brány jen jako objekty pro vlastní uspokojení ). 

 

U dívek sport nehraje tak velkou roli. Jeho význam je vlastn  spíše negativní, nebo  

sportovní dívka m že být považována za málo femininní. 

Sle ny se spíše zajímají o svou fyzickou „krásu“ a „styl“ . Tedy – oblékání, lí ení a 

podobné v ci jsou u dívek m ítkem popularity. Jenže se nesmí nic p ehán t. Dívka má být 

itažlivá/hezká, ale pokud je toho dosáhnuto n jakým neobvyklým zp sobem, jako nap íklad 

– silné lí ení, p íliš vyzývavé oble ení, je takováto dívka ozna ena za „prostitutku“. Úsp šné 

dívky tedy nesm jí být p íliš „sexuáln  agresivní“.  

„Od dívek se totiž na rozdíl od chlapc  o ekává, že se budou chovat sexuáln  pasivn  , 

jako objekty sexuálních návrh  chlapc , a samy nebudou sexuální kontakty iniciovat (Eder, 

1995)“ [ Renzetti, Curran 2005:140]. 

Tyto jevy m žeme shrnout, že pokud se n kdo odchyluje od v tšiny, je považován za 

nehodícího se do celku a je tedy takto vy len n z v tšinové spole nosti. Tato logika platí i na 

obézní d ti, d ti s jinou sexuální orientací, i barvou pleti.  

Výhodu principu získávání popularity skrz sport u chlapc  m žeme vid t v tom, že 

pokud se ve t íd  vyskytuje hoch z chudých pom  (tedy, další „jiný“ ) má šanci získat 

popularitu práv  skrz dobré sportovní výkony. A co víc, v USA m že takto vystudovat aniž 

by byl výrazn ji zasažen obsahem výuky ( eno s nadsázkou – snad…).  

Zatímco dívky podobnou možnost nemají, jelikož lí ení a dbaní o sv j vzhled a styl 

tšinou stojí pom rn  velké peníze.  

 

1.2.6 Vzd lávání chlapc  a dívek – vysoká škola  : 
 

Pokud se podíváme na tabulku procentuálního podílu bakalá ských, magisterských a 

doktorských titul  ve vybraných oborech ud lených ženám americkými vyššími vzd lávacími 

institucemi mezi lety 1993 až 1994 [Renzetti, Curran 2005:151] uvidíme, že muži tvo í 

nap íklad 88% erstvých absolvent  v oboru fyzika, zatímco u zdravotní pé e jejich podíl 
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klesá na 7% . Ženy zase tvo í 75% absolventek oboru „vedení domácnosti“ , ale na druhou 

stranu pouze 11% u inženýrských obor .  

Pokud se podíváme na jednotlivé stupn  vzd lání, tak ženy sice jsou zastoupeny ve 

více než padesáti procentním po tu u magisterských obor , avšak pozd ji, na doktorské 

úrovni tvo í jen n co málo p es jednu t etinu student .  

koliv se výsledky nemusejí na tehdejší dobu zdát n jaké osl ující, nutno íci, že 

po et žen – studentek do té doby stále stoupal . Tedy, situace žen, se v dlouhodobém 

horizontu zlepšuje.  

Ovšem stále p etrvávají dv  zásadní otázky : „ Pro  segregace na základ  pohlaví 

v n kterých oborech p etrvává ? A pro  ženy, co do úrovn  vzd lání, stále dosti výrazn  

zaostávají za muži?„ [Renzetti, Curran 2005:153] . 

 

i hledání odpov di si nejd íve odpovíme na jednodušší otázku, a sice – pro  není tolik muž  

na oborech, kde jsou vysoce zastoupeny ženy ?  

Jedna z možných uspokojivých odpov dí by mohla být tato - nízký výskyt muž  

v ženských oborech není ani tak dán jejich diskriminací, jako spíše neochotou studovat obory 

s nízkým platovým ohodnocením a prestiží. U tzv. ženských obor  muži práv  v tšinou 

nenacházejí jedno, nebo druhé - prestiž, i peníze. M žeme se totiž setkávat s tím, že obory 

považované za ženské jsou znevažovány, což jim práv  ubírá na prestiži a tím potažmo i na 

platovém ohodnocení. 

Naopak, ženy mají práv  problémy se prosadit v „prestižních“ oborech kv li 

problém m s diskriminací.  

Sander a Hall (1986) používají pojem tzv. „mikrodiskriminace“ , který definují jako 

diskriminaci/vyd lování/p ehlížení na základ  ur itého p ipisovaného rysu, jakým nap íklad 

je pohlaví. Sander a Hall takto identifikovali více než t icet druh  takovéto mikrodiskiminace.  

 

Nap íklad : 

- muži jsou ve škole více vyvolávání  

- jsou mén  p erušováni p i odpovídání 

- jejich poznámkám je kladena v tší váha 

- znevažování žen jako : „ pro vás to bude t žké pochopit …“ atd … 
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že se zdát, že jednotlivé p íklady nemusejí hrát tak velkou roli, jenže práv  spojení 

takovýchto jednotlivých malých diskriminací pak do hromady už p sobí výrazn ji.  

Dalším možným d vodem, pro  tak málo žen studuje ur ité obory je ten, že 

v p íslušných oborech chybí tak zvaní „mento i“ i „vzory“ pro studentky. Pokud totiž 

studentky vidí, že se v ur itém oboru skute  dá prosadit, dodává jim to na motivaci pustit se 

do oboru, který by je mohl bavit. Navíc takový mentor p edává informace a rady student m a 

i tak je podporuje v jejich studiu.  

Studie Eisenhart a Holland zase ukazuje, že existuje rozdíl ve vnímání samotného 

studia na vysoké škole. Dávají tak mírn  za pravdu výše zmín ným názor m, že ženy d lají 

vysokou školu kv li seznámení. Eisenhart a Holland uvád jí, že v dív ích studentských 

spole enstvích p i rozhovorech klade d raz spíše na romantické vztahy, pé i o p itažlivost a 

témata jako škola jsou z obsahu rozhovor  mezi studentkami vyt sn ny n kam na okraj.  

vody, jako strach ze sexuálního obt žování, mohou být také d ležité p i 

rozhodování u výb ru oboru studia.  

 

Podívejme se te  na zam stnance/zam stnankyn  vysokých škol. Dle dostupných údaj , tvo í 

ty icet procent žen administrativních pracovník  personálu vysokých škol (Ottinger a Sikula, 

1993) ; [ Renzetti, Curran 2005:155] . 

U vyu ujících ženského pohlaví se to má s procentuálním obsazením takto : 27, 4 % u 

postgraduálního studia a 45,9% žen vyu ujících dvouleté vysokoškolské obory (AAUP, 

1997); [ Renzetti, Curran 2005:156]. 

 itom ženy-u itelky mohou být ve výuce p ínosem díky jejich odlišnému p ístupu 

k vyu ování oproti jejich koleg m. Ženy totiž ast ji provád jí výuku na bázi interakce se 

studenty, která jako taková více podporuje proces vzd lávání a je celkov  p ínosn jší pro 

studenty obou pohlaví.  

 Obecn  p itom platí, že ím v tší má škola prestiž, tím mén  žen na ní pracuje. Tento 

fakt je asi tak stejn  logický, jako fakt druhý - a totiž, že bez ohledu na akademickou hodnost 

jsou ženám vypláceny nižší platy než muž m a nejv tší rozdíl je pak patrný na nejvyšší 

akademické úrovni : 

Profesor – ženy : plat : 60 702 ; muži : plat : 68 884 .   (Academie, b ezen-duben 1997, s 26.) ; 

[ Renzetti, Curran 2005:158] .Tuto diskriminaci asi nemá cenu více komentovat.  
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1.3 Metodologie 
  

Vzhledem k tomu, že se tématem mé práce u nás nikdo p íliš konkrétn  nezabýval, zvolil 

jsem kvalitativní p ístup ke sb ru dat v podob  rozhovor . Má jít o jakési prvotní zmapování 

stávající situace. Což pak mohou využít jiní výzkumníci p i zkoumání podobné otázky. 

Nemyslím si, že by tato práce jednozna  rozkryla principy, díky kterým se dívky rozhodují 

pro studium na vysoké škole. To by totiž vyžadovalo komplexn jší p ístup s kombinací 

zných výzkumných metod. Avšak na ploše bakalá ské práce je možné dojít alespo  k díl ím 

zjišt ním.  

 Mou konkrétní kvalitativní metodou jsou polostrukturované narativní rozhovory, které 

pak kóduji a zpracovávám podle myšlenek zakotvené teorie.  

 

1.3.1 Rozhovory 

 
Asi nejb žn jší zp sob získávání informací u oblastí o kterých toho konkrétn  p íliš nevíme je 

kvalitativní šet ení.   

Dotazníkové šet ení by z teoreticky na erpaných poznatk  bylo jist  také možné, 

avšak obávám se, že by nemuselo p inést relevantní informace, na kterých by se dalo stav t 

dál. Další možnost - strukturované rozhovory, se zdají být v tomto ohledu jako lepší možnost. 

Jenže ani tu jsem nezvolil. Je to kv li tomu, že mi šlo o to, dozv t se opravdu v cná fakta. 

O což jde asi každému výzkumníkovi. Pak je ale na n m, jakým zp sobem on chápe pojem 

„v cná“ . Zda bere jako hlavní rozhodující aspekt své zkušenosti a orientaci v problému, nebo 

zda si nechá možnost p ekvapit se realitou jako takovou. Mne lákal druhý zmín ný zp sob, 

proto padla volba na narativní rozhovory. P edpokládal jsem, že pokud budou mít dotazované 

sle ny neomezený prostor pro vyjád ení, budou mít tendenci spíše zmi ovat v ci, které 

považují za d ležité ony samy. A tím pádem se pak jejich výpov di, alespo  v tomto smyslu, 

stanou relevantní.  
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 Zmínil jsem však, že se jedná o „polostrukturované narativní rozhovory“ . Vlastn  

esn ji bych m l asi íci narativní-polostrukturované, jelikož rozhovory probíhaly takovým 

zp sobem, že nejd íve m ly respondentky neomezený prostor k vyjád ení a pak jsem se jich 

ípadn  dodate  dotazoval na témata, která mi p išla z p edchozího studia problematiky 

natolik d ležitá, že jsem m l pocit, že by se m la v jejich výpov dích objevit.  

 Konkrétn  to byly otázky na :  

a) vliv rodiny  -  výchova, prost edí 

b) vliv p átel/kamarádu – zda nap íklad nešly na školu jen aby z staly se svými 

nejbližšími 

c) vlastní osobní zam ení – tím myslím nap íklad chození do n jakých zájmových 

kroužk , trávení volného asu, atd. 

d) vliv u itel  na st ední škole – zda se náhodou nesetkaly se stereotypním ovliv ováním 

ve smyslu „sle ny se p ece více hodí na humanitní obory“ , i podobné.  

+ 

e) aspirace do budoucna.  

 

Všechny tyto (spíše) dopl ující otázky jsem se snažil pokládat nenápadným stylem, abych 

nep sobil dojmem, že se v tomto sm ru chci za každou cenu n co dozv t, ili šlo o takové 

mírné „popostr ení“ , které pokud z stalo bez odezvy, odkazovalo na to, že se patrn  nic 

významného ned lo.  

 

 Kontakty na studentky jsem získal prost ednictvím svých bývalých spolužák  ze 

st ední strojní školy, kte í studovali, nebo ješt  studují VUT v Praze . A pak i od samotných 

respondentek, které se na škole setkaly s dalšími spoluža kami.  

 Díky tomu jsem nez stal jen na fakult  strojní, ale m l jsem možnost provést 

rozhovory i s dívkami z FELu . Nepovažuji za d ležité je n jak konkrétn  rozd lovat. 

Zastoupení dívek na obou školách je velmi nízké. P edpokládám, že když už se rozhodly 

studovat školu, kde jsou takto v menšin , má to pravd podobn  d vod v jejich zam ení 

odmali ka. A nevidím veliký rozdíl v tom, zda budou uvád t své sympatie sm rem 

k po íta m, nebo nap íklad k mechanism m. Obojí je totiž ve své podstat  zam ení 

technické a rozhodn  jiné, než zam ení humanitní. 
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 Jako první akt komunikace jsem všem studentkám rozeslal úvodní elektronický dopis, 

v n mž se zmi uji kdo jsem, jakou studuji školu a jaké mne zajímá téma. Konkrétn  „studium 

žen na technicky zam ených vysokých školách“ . Snažil jsem se o co nejobecn jší, p esto 

cný, popis mého zájmu. To proto, aby m ly šanci se nad rozhovorem jako takovým 

zamyslet, ale aby p esto byly v jisté nejistot . Možná až trochu naivní, malicherný p ístup, ale 

cht l jsem, aby jejich, alespo  mírné p ekvapení dalo vyniknout skute  podstatným v cem 

z jejich minulosti a aby se náhodou až p esp íliš nezabývaly možnými malichernostmi.  

i osobním setkání jsem položil základní otázku „pro  si myslí, že se dostaly až sem, 

na tuto školu i t eba v rámci toho, jak byly vychovávané“ . Stejná snaha o co nejší eji vymezit 

oblast mého zájmu.  

Rozhovory nakonec prob hly ty i a byly anonymní, s tím, že pohlaví respondentek jsem 

nijak zvláš  nezjiš oval. Jejich jméno a první dojem byly pro mne dostate  silné znaky. To, 

že mohou být problémy s ur ováním pohlaví je mi známo. Ono celkov  ozna ení „muž“ a 

„žena“ není úpln  jednozna né a dá se hodnotit podle více kritérií. Podrobn  je to vylí eno v 

Renzetti, Curran 2005 : 61až 92 . 

 

Ke každému rozhovoru jsem ale p ipojil jméno, pro snadn jší orientaci a lepší vyzn ní 

textu. K náhodn0mu výb ru jmen jsem použil kalenadá  na rok 2010, konrétn  - první letošní 

svátky žen. Tj. Karina, Radmila, Diana a Vilma.  

 

1.3.2 Kódování rozhovor   
 

Uskute né rozhovory jako takové mi již daly obecný p ehled o tom, jaká zjišt ní mohou být 

zajímavá, jelikož se ast ji vyskytují. Ale nejen to. Dokonce jsem narazil i na takové 

výpov di, které by se bez okolk  daly ozna it za ne ekané. Což je velmi povzbudivé, protože 

se tím zkoumaná oblast stává daleko pest ejší. Na druhou stranu, taky složit jší pro její popis 

a vyvozování jednozna ných d sledk . Proto jsem se p i kódování rozhovor  snažil 

zaznamenat sebemenší myšlenky, které by se mohly vztahovat k celkovému tématu práce.  
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 Pro jednoduchost jsem takový zmínky nazval „jevy“ , které samy o sob  tvo ily a 

posléze odkazovaly na „kategorie“, se kterými jsem pak konkrétn ji pracoval.  

 Ukázal bych to na konkrétním p íklad , aby bylo jasné, o em hovo ím : 

 

ta z rozhovoru : „Ne, to v bec, v bec, já, m  spíš bavila eština t eba, jako spíš humanitní 

jako obory, no .“ 

 

V tomto p ípad  je výrok „spíš bavila eština“ jevem, díky kterému jsem si vytvo il kategorii 

„vlastní osobní zm ení“ , do které pak spadá i výrok/jev druhý „spíš humanitní jako obory“ .  

 

Takových kategorií nakonec vzniklo p es t icet. N které jsou relevantní více a n které mén . 

Což je v celku jasné, stejn  tak pak i to, že se se všemi takovými kategoriemi nedá pracovat 

sou asn . Proto jsem vybral ty, které m  osobn  p išly nezajímav jší a které se nejvíce 

vztahovaly k již zjišt ným poznatk m z teorie. A  už ji potvrzovaly, i vyvracely.  

 vodn  jsem se takového p ístupu obával, jelikož klade nemalé nároky na úsudek 

výzkumníka, jeho vhled do problematiky a jeho teoretickou citlivost. Vzhledem k tomu, že se 

podobným témat m v nuji již delší dobu, mám za to, že by práce nemusela být jen 

mnohastránkovou sn škou slov, ale že by mohla i n co íci.  

 Jednotlivé kategorie jsem tedy roz adil podle d ležitosti, p emž jsem si stanovil 

jednu hlavní, ke které jsem pak vztáhnul všechna vypráv ní dívek. Ta kategorie je „výb r 

vysoké školy“ .  

 

1.3.3 Zakotvená teorie 
 

  

Po nakódování dat jsem se rozhodl je zpracovat na myšlence zakotvené teorie. Necht l jsem 

vytvá et hypotézy, které bych pozd ji p ijímal i vyvracel na základ  zjišt né reálné situace. 

Domnívám se, že by to byl takový metodologický krok navíc, jehož záv r by toho p íliš 

ne íkal.  



 

 - 22 -

 Zakotvená teorie jako taková má více styl  podle kterých lze pracovat, ale ty se 

tšinou prolínají a dopl ují. Proto nemohu jednozna íci, jakou metodu jsem použil, snad 

jen – použil jsem takovou metodu, která p irozen  vyplývala z p edpoklad  a cíl  výzkumu. 

Nejvíce podobná by však asi byla pojetí skrz selektivní kódování, které si vytvá í jednu 

centrální kategorii, k níž se vše nakonec vztahuje.  

 Tento zp sob p ístupu se m že zdát pon kud „vágní“ , ale je t eba si uv domit, že 

pokud bychom p istupovali k ešení podobn  okrajového tématu léty prov enými zp soby 

jako jsou dotazníková šet ení, pozorování, strukturované rozhovory, atd - spousta dat by se 

nám mohla vytratit, i v bec neukázat, jednoduše proto, že podobné metody se nejlépe 

aplikují na taková témata, která se eší již významn  delší dobu a lze na nich testovat ony 

konkrétní hypotézy, které má v bec cenu konstruovat na základ  již d íve zjišt ných fakt .  

 

2.1 Rozbor jednotlivých rozhovor  
 

Nejd íve jsem se rozhodl popsat jednotliv  konkrétní dívky, aby bylo jasné z jakého prost edí 

pocházejí a co je konkrétn  zajímavé na jejich životním p íb hu. Tento popis budu 

strukturovat nejd íve podle toho ím samotné sle ny za aly a pak budu dále popisovat  jejich 

íb h od d tství. Aby bylo patrné, co nejspíše považují za nejd ležit jší a proto to uvád jí 

hned v úvodu rozhovoru. 

 

2.1.1 Karina 
 

První rozhovor a hned patrn  nejvíc „kontroverzní“ . Totiž, již hned z prvních v t jsou cítit 

rozpaky :  

“ No já si myslim že je to tak trošku omyl, protože já jsem cht la jít na medicínu … „ ,  

„P vodn  jako jo si myslím že v bec nejsem technickej typ, takže je to tak trošku omyl.“ 

 

 A dále pak pokra uje : 

 
“ … já m  spíš jako bavila eština t eba, jako spíš humanitní jako obory no. „ 
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Nejd ležit jším sl vkem je „omyl“ . Takováto možnost nebyla zmín na v žádné litaratu e, 

kterou jsem tu možnost studovat. Z ejm  proto, že tento „d vod“ je patrný sám o sob , ale 

nepo ítá se s tím, že by byl n jak výrazn  zastoupen. To se vzhledem k ostatním rozhovor m 

našt stí potvrdilo. Jenže faktem z stává, že Karina studuje VUT.  

 Nejvýznamn jší d vod tohoto stavu je zcela ur it  její touha studovat vysokou školu. 

Zmi uje, že její p vodní zam ení je medicína, na kterou se také p vodn  hlásila. Dokonce se 

hlásila ješt  na další dv  školy, na které ji nevzali. Poté, co nastala tato situace, za ala 

zvažovat další možnosti a když narazila na obor „biomedicínské inženýrství“, na který se 

navíc mohla dostat pohodln  bez p ijímacího ízení, tak ho zvolila. Navíc, na p ímou otázku 

ohledn  vlivu kamarád  na toto rozhodnutí - rezolutn  tento vliv odmítá .  

 

ímo :„Ne, ne ne ne“  

 

 Takto by to vypadalo, že se smí ila s tím, že bude studovat na technické škole obor, 

který je spíše jen p íbuzný k jejímu p vodnímu zam ení. P vodn  tomu však tak nebylo, 

byla totiž rozhodnuta se za rok znovu pokusit dostat na svou p vodn  zvolenou vysokou 

školu. K tomu pak ale nedošlo, jelikož p ekonala prvotní p ekážky studia a je nakonec se 

svým výb rem pom rn  spokojená.  

 Tolik k její stávající situaci, ale ješt  musím zmínit, co tomuto všemu p edcházelo.  

Karina vyr stala p edevším v ženském prost edí. S matkou a sestrou. Základní školu zvládala 

s p ehledem a proto již po páté t íd  nastoupila na víceleté gymnázium. Vždy si lépe rozum la 

s chlapci. Co se tý e možnosti si popovídat o rozli ných tématech, vidí je jako „jinak 

zam ené, než holky“ . Holky jí vždy p ipadaly spíše „bláznivé“  a sama sebe se v i nim 

v období puberty vymezuje jako „vysp lejší“ .  

 Na gymnáziu m la problémy s matematikou a jako vlastní zam ení uvádí humanitní. 

Výb r kone né vysoké školy konzultovala s matkou v podob  domluvy. Roli ve finálním 

rozhodnutí pak ješt  mohlo hrát to, že je její matka ú etní, která asto poskytuje své služby 

léka m. Od nichž sice dostala informaci, že biomedicína je rozvíjející se obor, ale to si stejn  

moc nedokázala p edstavit. Stejn  tak, jak pozd ji uvádí, si moc nep edstavovala studium na 

takové škole.  
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 K technice jako takové se prakticky nevyjad uje, dokonce na konkrétní otázku, zda 

nap íklad chodila do n jakých technických kroužk  odpovídá jednoduše, pobaven  a 

s úsm vem „Ne“ . 

 U Kariny se nemohou zbavit dojmu, že moc dob e ví, že její životní dráha není úpln  

taková, jakou si ji p vodn  p edstavovala, na druhou stranu jí její stávající situace nijak zvláš  

nevadí. A možná, že se i skute  našla v p vodn  nezamýšleném oboru. Sice jí p edm ty 

ohledn  konstruování p íliš nesedí, ale teoretická témata celkem zvládá.  

 

2.1.2 Radmila 
 

Jako první se zmi uje o tom, že vystudovala st ední pr myslovou školu. Což je naprosto 

opa ný p ípad než výše zmín ný p íb h Kariny.  

 Radmila si asto doma hrála vyráb ním r zných náramk  , etízk  a podobných v cí, 

které v sob  zahrnovaly technickou zru nost. Což v ní pak vyvolalo zájem o technické obory. 

Proto se již p i volb  st ední školy poohlížela tímto sm rem. Sama od sebe, jelikož m la 

pochybnosti, že by se to jejím rodi m nemuselo líbit. P edpokládala, že od ní budou patrn  

chtít, aby šla studovat gympl, i obchodní školu.  

 K jejímu finálnímu rozhodnutí pro st ední technickou školu dopomohl den otev ených 

dve í, kterého se zú astnila a byla okouzlena tamní kovárnou, doslova íká : 

 

„A nakonec jsem byla na dnu otev ených dve í na Betlémský na pr myslovce a tam m li 

kovárnu. A já miluju ohe , takže jak jsem vid la kovárnu, tak bylo rozhodnuto že p jdu ur it  

na tu Betlémskou, na pr myslovku. Ale mám teda ekonomický zam ení, st ední, 

pr myslovka s ekonomickým zam ením. Takže asi tak n jak.  

No a když už st ední, tak vejška …“ 

Jak je vid t, rovnou se zde p ímo vyjad uje i k volb  vysoké školy.  

 

Vyr stala v rodin , jejíž lenové mají k technice blízko, bu to ji studovali, nebo se jí n jak 

novali. Maminka, tatínek, babi ka, bratranec.  
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 Jako dít ti jí dávali k hraní panenky, a koliv sama inklinovala k autí m, i p es to 

definuje p ístup svých rodi  k výchov  jako „volný“ .  Zájem o techniku m la již odmali ka. 

To uvádí na p íkladu opravá  : 

 

“P ešroubovávám když p íjdou technici montovat n co domu, tak p kn  musim sledovat co 

tam d laj. Takže m  to zajímá.“ 

 

Výb r st ední školy byl ist  v její režii, popírá i jakýkoliv možný vliv kamarád . Ale jistý 

nep ímý vliv spolužák  ze základní školy (kterou mimochodem nesnášela) tam byl : 

 

„ Tak, protože jsem si prolistovávala tu kníže ku st edních škol, okamžit  jsem vy adila 

všechny obchodky a ekonomky, protože tam šly všechny holky z naší školy. „ 

 

O svém zam ení dále mluví jako o p irozeném vývoji. Chodila do r zných kroužk , 

které sice byly zam eny um lecky, ale bylo v nich patrná i „mechanická zru nost“ . R zné 

všelijaké vyráb ní, nebo t eba keramika.  

 Kamarády m la více mezi chlapci, což m lo patrn  vliv na to, že provozovala více 

„klu í“ aktivity jako je nap íklad lezení po stromech. Sice nejlepší kamarádka byla sle na, 

ale domnívám se, že institut „nejlepší kamarádství“ se nemusí nutn  primárn  vázat na 

pohlaví, ale že má v tší konkrétní roli hraje souzn ní s konkrétní osobou jako takovou.  

 

U Radmily se celkov  zdá, že její volba vysoké školy byla pom rn  p irozeným vývojem. I 

když si tak trochu nechávala zadní vrátka v podob  ekonomického zam ení st ední strojní 

školy. S ímž také pozd ji polemizuje a vyložen  do budoucna se sama vidí více 

v ekonomické sfé e.  

 U této respondentky jsem m l pocit, že jí ovliv uje více nep ímých vliv , které 

nezmínila, ale najít dostate  rafinovaný zp sob otázky, kterou bych jí nepodsouval 

odpov , mne p i pr hu rozhovoru nenapadl.  
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2.1.3 Diana 

 
Rozhovor za íná tématem výchovy, nemyslí si, že by to, jak byla vychována, m lo n jaký 

významný vliv. Nemá žádné sourozence a její maminka je zuba kou s vlastní ordinací. 

Pokra uje slovy : 

“ … tak n jak jako tiše p edpokládalo že jednou p jdu v jejích stopách, že p evezmu prost  

její ordinaci a tak, no, jenomže já jsem pom rn  brzo zjistila, že biologie až není tak úpln  

moje hobby, takže jsem si postupn  za ala ikat, že doktorka teda asi ne.“ 

 

 Diana pokra uje pom rn  obsáhle a chronologicky, budu se tedy te  nejvíce držet 

jejího vypráv ní.  

 Po vystudování základní školy u sebe žádné výrazn jší vyhran ní nepozorovala a tak 

zvolila cestu všeobecného gymnázia. To jí v hledání konkrétního oboru tolik nepomohlo, ale 

uv domila si, že medicína není tím oborem, který by dál cht la studovat.  

 Ovšem také zárove  uvádí, že kolem t etího ro níku gymnázia v sob  za ala 

pozorovat sympatie ke grafickému designu. Což se pozd ji konkretizovalo v touhu d lat n co 

kreativního a :  

„, ne že n kam p ijdu a n co se tam nabifluju, n jakou u ebnici a pak pujdu na zkoušku, to 

 nikdy nebralo, tadyten postup.“ 

 Rodi e z jejího rozhodnutí nebyli moc š astni a snažili se ji alespo  trochu usm rnit. 

Konkrétn  otec navrhoval architekturu v tom smyslu, že je to také n co tvo ivého. Dian  se 

však p edstava „barák “ p íliš nezamlouvala a doslova si nakonec „vydupala“ studium 

designu. P ihlásila se tedy na univerzitu Tomáše Bati do Zlína, kde ji sice nevzali, ale 

ípravou na p ijímací ízení si sama sob  dokázala, že je v tomto oboru „n eho schopná“ .   

 Za pomoci katalogu vysokých škol si pak našla p íslušný vyhovující obor na 

elektrotechnické fakult , který se v nuje jak grafice, tak i programování, které se sama stejn  

cht la nau it.  

 

To byl Dianin pom rn  obsáhlý úvod, ale ješt  bych se vrátil, stejn  jako pak ona sama, 

k d tství a dalším, pozd ji zmín ným zajímavým sd lením. 
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Ob vuje se u ní taktéž sympatie k spíše klu ím hra kám : 

“ … že se lidi div j (smích) , že holky a že technika a tak, ale já vlastn  odmali ka slyšim 

takový legra ní diskuse a nejvíc se mi líbí, když n komu eknu, že odmali ka jsem si radši 

hrála s autí kama, než s panenkama jo, že s t ma autí kama jsem si vydržela hrát hodiny, 

s panenkama jsem tak n jak nev la co mám d lat (smích), prost  m la jsem n jaký doma a 

bec jsem prost , n- , n jak m  to nebralo, jo.“  

 

A rodi e jí podporovali v tom, co jí baví. 

Taktéž uvádí, že jí je bližší „klu í mentalita“ , k emuž dodává, že i ona sama má 

spíše „klu í“ myšlení.  

Se základní školou to m la pon kud složit jší, jelikož v páté t íd  p ešla na jinou. To 

ale m lo positivní dopad, protože v té p vodní nebyla brána jako rovnocenná sou ást 

kolektivu. 

Jako koní ky a mimoškolní aktivity má nap íklad tanec, hraní na kytaru a tenis. 

Poslední dva zmi ované jí z staly do dnes. 

Tyto v celku r znorodé zájmy jí také nasm ovaly ke gymnáziu, jelikož necítila, že by 

byla n jakým zp sobem vyhran ná. To p išlo až pozd ji, v druhém ro níku, kdy šla se svojí 

kamarádkou na koncert populární nu-metalové kapely Linkink Park, kterou byla okouzlena. 

Sice d íve jejich hudbu znala, ale až živé vystoupení v ní vzbudilo opravdové nadšení a za ala 

se zajímat i o jednotlivé leny kapely. Konkrétn  jí nejvíce zaujali Mike a Joe, o kterých se 

dozv la, že studovali design. Vzhledem k tomu, že je za ala obdivovat, byl to jeden 

z impulz , díky kterému se za ala konkrétn ji zajímat o své pozd ji zvolené zam ení.  

Sama také m la zájem o um ní. Chodila na r zné výstavy, n kdy byla iniciátorem ona 

sama, n kdy zase její matka.  

 Vlivy kamarád , nebo u itel  na její rozhodování co se tý e výb ru škol nikterak 

nepotvrzuje.  

 

Diana byla na rozhovor evidentn  p ipravena, minimáln  tím, že si sv j život rekapitulovala 

v rámci poodhaleného tématu rozhovoru. Její obsáhlá  v sob  ukrývala velmi mnoho 

pojm  a kategorií. Navíc p íb h o kapele áste  rozkryl konkrétní d vod svého zam ení. 

Na otázky se snažila odpovídat co nejkonkrétn ji, jakoby p ímo chápala ú el rozhovoru.  
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2.1.4 Vilma 
 

Poslední rozhovor za íná Vilma zmínkou o tom, že díky rodi m m li odmali ka doma 

po íta e. Díky emuž se k nim dostala p irozen . asem zjistila, že né každý m l možnost 

vyr stat v takovém prost edí, proto nau it se s nimi n co víc pak lov ku otev e spoustu 

možností.  

 Ne že by se hned za ala v novat programování, ale více jí zaujal „cyklický zápis kódu 

jako je t eba html“ a dále se zajímala o grafiku, opera ní systémy, psaní skript  a podobn . 

Zajímala jí jak grafika, tak pozadí samotných grafických program .  

 

 I když vyr stala v prost edí, kde m la po íta e jednoduše na dosah díky rodi m, ti ji 

k nim nikterak nesm ovali. Ale ani jí neodrazovali. Zjiš ovala tedy sama, co všechno jí 

mohou nabídnout.  

 Byly to nap íklad r zné po íta ové hry, mimo jiné, díky kterým se více seznamovala 

s možnostmi po íta e.  

 Základní škola bylo v tomto smyslu pom rn  hluchou etapou, to až na gymnáziu se 

k po íta m dostala více v rámci výuky, kde za ínala s HTML kódem.  

 Gymnázium bylo zam eno na francouzský jazyk, jelikož má p íbuzné ve Francii a 

lákalo ji se tento jazyk nau it. Navíc všeobecné zam ení gymnázia jí také celkem 

vyhovovalo. Na n m se ale p ímo nevymezovala ur itým sm rem, jako nap íklad 

humanitním. Nejvíce jí zajímala fyzika, d jepis a jazyky.  

 Mimoškolních aktivit m la celou adu.vyšívání, há kování, šití, pletení náramk , 

keramiku, aerobik. Na což chodila díky svým spoluža kám. Jak sama uvádí : 

“ … protože já nevim, m  p íjde, že když je lov k dospívá že chce bejt takovej jako v houfu 

tšinou, tak prost  tak jako jde tam kam jde v tšina, …“  

 Ale tento její p ístup se výrazn  zm nil, když p išel výb r vysoké školy, kde se již 

necht la držet ostatních. Dala si sice p ihlášku na ekonomickou fakultu, kam se i dostala, ale 

prost edí jí tam absolutn  nevyhovovalo a ozna ila ho za „neosobní“ .  

 Zajímavé je, že se zkoušela dostat i na školu, která se v novala egyptologii, kam se 

nedostala o pouhý bod.  
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 Kone ná volba pak padla na FEL. Zam ení oboru jí vyhovovalo, jelikož v sob  

zahrnoval jak grafické programy, tak programování, které má na trhu práce širší uplatn ní.   

A navíc se dostala pohodln  bez p ijímacího ízení.  

Vliv spolužák , nebo u itel  nepotvrdila.  

  O domácím prost edí mluví spíše neutráln , ale zmi uje, že d m, ve kterém bydlí, 

navrhnul a postavil její otec. To se pak odráží i v tom, že pokud se doma „n co pokazí“ tak se 

hned nevolají opravá i, ale snaží se to doma ešit p ímo.  

 

Vilma je zjevn  otev enou osobností všelijakým vn m bez prvotn  konkrétního zam ení. 

Dokáže se v novat jak technice, tak i humanitním obor m. Sice uvádí, že FEL cht l její otec 

také studovat, ale to se dozv la až poté, co svou volbu p ednesla rodi m. Ti mají oba 

vysokou školu zam enou na strojírenství. P esto se o n jakém jejich p ímém vlivu nezmínila. 

Nechávali ji se svobodn  rozhodovat.  

 

2.2 Strategie p ímého výb ru vysoké školy 
 

Zde bych se cht l v novat ist  konkrétním p ímým zmínkám a d ležitým jev m vztahujícím 

se k hlavní kategorii „výb r vysoké školy“ .  

 

Nejd íve všechny jevy vypíši, jak jsem je zakódoval z rozhovor  : 

 

Karina  - neúsp ch u p ijímacích zkoušek na p vodn  vybrané školy; jistota p ijetí  

 bez p ijímacího ízení.; rada z mat iny strany;  

Radmila - participace rodi  na výb ru školy ; zájem o obor ze st ední školy  

Diana - p esv ení rodiny o svém rozhodnutí ; zaujetí nabízeným studijním  

 programem ; jistota p ijetí bez p ijímacího ízení ; lokace školy ; 

Vilma -  zaujetí nabízeným studijním programem ; odmítnutí školy, do které byla  

 ijata, na základ  odpudivosti prost edí ;  
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Takto sepsané jevy se mohou zdát být pon kud stru né, ovšem jsou to zmínky, které se siln  

váží na kone né rozhodnutí studia.  

  

2.2.1 rozbor samotné hlavní kategorie 
 

U Kariny je její rozhodnutí pom rn  jednozna né, snažila se dostat na školy nejblíže jejímu 

zam ení a když neusp la, rad ji vzala za vd k p ijetí bez stresu z p ijímacích test . Navíc s  

radou, která se k ní dostala skrz povolání maminky  :  

„ … ikali mi práv  že tady to je jako prost  rozvíjející se obor, prost  kterej má velkou 

budoucnost tak i tohle m  jako nalákalo, …“  

 Její matka je totiž ú etní, která asto pracuje pro doktory, kte í jí takto p ímo 

charakterizovali biologicko-technické odv tví. 

Mluví o volb  školy i jako o „nouzové“ , jelikož si cht la zanechat výhody studenta.  

 

Radmila se zase logicky rozhoduje podle toho, jakou studovala st ední školu a své rozhodnutí 

konzultuje s rodi i, kte í jsou více jejími rádci, než že by se ji snažili ovliv ovat.  

„No já jsem si až do te  vlastn  si m žu d lat v podstat  co chci . A na tý škole m  v bec 

jako ne-neovliv ovali n jak, prošli to semnou, v podstat  i to, pr myslovka jim n jak jako 

nevadila, nebyli proti ani m  nenutili abych šla n kam jinam, prost  to vzali jako fakt.“  

 

Diana m la svou pozici t žší než ostatní dívky. Musela se doma prosadit, aby mohl studovat 

to, co ji baví. Nakonec se jí to poda ilo a její zájem, který se zformoval na st ední škole se 

mohl pak rozvíjet na škole vysoké, na kterou se navíc dostala bez p ijímacího ízení. Další 

výhodou bylo, že se škola nachází ve m st , v kterém žije.  

„a když jsem našla tadyto a že prost  ješt  ta grafika do toho a tak, tak jako, to bylo pom rn  

jasný, ješt  že to bylo v praze, já jsem vlastn  z prahy, tak vlastn  nemusim nikam, že m žu 

bejt doma a takže to bylo spousta d vod , jak se to sešlo, …“  

 

Vilma, ta nemá moc jednozna ných výrok , které by osv tlovaly její volbu. Je to také tím, že 

svým zam ením je pom rn  univerzální. To dokazuje i p ijetí na školu ekonomickou, v i 
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které se ovšem vymezila. P esn ji, vymezila se v i prost edí, které na ekonomické fakult  

panuje a které rezolutn  odmítla.  

 

„ … , ta škola je strašn  velká, je tam strašný množství lidí a je to hrozn  takový neosobní mi 

išlo. A te  jsem tam vid la ty lidi co tam d lali ty zkoušky a n jak mi p išlo jako že to 

nejsou úpln  lidi se kterejma bych cht la studovat. Nevim, možná to vyzní n jak divn , ale 

prost , p išlo mi to tak takový strašn  jako … prost  masy úpln  takový, že prost  takovej ten 

st ední proud, „co d láš?“ „No, tak jsem na tý ekonomce no…“ A to sem si ikala, no tak … a 

ece když lov k,jako když ho zajímaj po íta e, tak p ece s tim nepudu na ekonomku, žejo, 

…“ 

A druhou patrnou v cí u ní bylo zaujetí oborem, který se, dle jejích slov, dá nejlépe studovat 

na FELu.  

 

Obecn  vzato, sle ny se rozhodovaly p irozen , podle toho, jaký obor je jim nejbližší. 

Vítaným faktorem bylo p ijetí bez p ijímacího ízení. Ovšem to hrálo asi nejv tší roli u 

Kariny, jelikož její prvotní pokusy byly neúsp šné.  

 

 Vliv rodiny se v tomto objevuje ve t ech konkrétních podobách : 

 

Rada – u Kariny 

Neutrální ú ast p i výb ru školy – u Radmily 

Negativní postoj k vlastnímu rozhodnutí – u Diany  

 

Nejvýrazn jší to je samoz ejm  u Diany, která si své rozhodnutí musela sama obhajovat a 

prosazovat. Je pravd podobné, že n co podobného zažívá i spousta jiných dívek, které si své 

esv ení dostate  nezd vodní a podlehnou rodinnému tlaku. Zní to jako spekulace, ale 

je na míst , nebo  m žeme vid t, že se takové v ci uvnit  rodiny skute  d jí.  

 Rodinné zázemí ostatních dívek p sobilo oproti tomu jako pom rn  benevolentní, bez 

výrazných pot eb ovliv ování svého potomka.   
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2.2.2 vliv rodiny/prost edí 
 

Toto není druhá hlavní kategorie, ale je druhá nejsiln jší, co se tý e etnosti zmi ování a 

jejího potenciálu ve smyslu ovliv ování dívek. Výše sice rozebírám rodinný vliv, ale to pouze 

v rámci kategorie hlavní. Rodinné zázemí je samo o sob  pest ejší a zaslouží si svou 

samotnou ást. Co ovšem bylo zmín no v rozboru hlavní kategorie zde již nebudu p íliš 

rozebírat. 

 

Karina -  hlavní rodinný vliv je vlastn  od matky a jejího povolání, což už je zmi ováno 

výše, nic dalšího se v tomto sm ru neobjevuje.  

 

Radmila - její rodi e p istupovaly k výchov  „svévoln “ a nikterak ji neovliv ovali v tom, co 

sama cht la d lat. ejm  také proto, že i sama tíhla k technice a její rodinné 

zázemí bylo tímto sm rem zna  „poznamenané“ . Konkrétn  – maminka, 

tatínek, babi ka, bratranec a i teta, která d lal strojní fakultu, z které asem odešla. 

Vliv hra ek už byl zmín n, „strkali“ jí panenky i když sama cht la autí ka. 

 

Diana -  maminka  byla zuba kou a tak si rodi e mysleli, že Diana, jako jediné dít  p jde 

v jejich šlép jích. To i díky tomu, že m la za ízenou ordinaci. A  se s ní rodi e 

snažili bavit na toto téma, tak p esto to Diana nepovažuje za vyložené 

emlouvání. Že se ovšem jedná o p ímé ovliv ování, o tom není pochyb. 

Spekuluje však, že kdyby nebyla jediná kem, nemuseli by rodi e být v tomto 

ohledu tak naléhaví. Nicmén , nehodlali jít nikterak extrémn  proti p esv ení 

své dcery a jejich vliv v tomto smyslu z stal jen u po áte ního šoku z její volby a 

rozmluvy na dané téma.  

 Také ur it  hrálo roli to, že jí její maminka asto brala na výstavy, ímž v ní 

probouzela um lecké sklony, které se pak projevily i na výb ru školy.  

 Téma hra ek je v né a ve výchov  byla autí ka taktéž zastoupena. Uvádí k tomu i 

hezký p íklad, kdy není divu, že jí rodi e takovou kratochvíli dop áli : 
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“ … to si pamatuju do dneška, nevim kolik mi to bylo, prost , tak jsem dostala 

autí ko na dálkový ovládání a to byl prost  dárek úpln  nejv tší, jo, nebo n jakou 

autodráhu, s tim jsem prost  vydržela, naši v li, že tam s tim vydržim blbnout, 

prost , spoustu, spoustu hodin, jako tady s t ma v cma, takže prost  panenky tak 

jak u m  p estali, jo, protože to nem lo cenu, …“  

 

Vilma -  Díky rodi m m li doma po íta e od mali ka (dá se p edpokládat, že je 

pot ebovali k práci). Tak bylo p irozené, že sama Vilma zasedla k po íta i. 

Maminka s tatínkem byli velmi benevolentní a nezakazovali jí prozkoumávat 

tajemství digitálního sv ta, i když tam jist  m li svá d ležitá data. Na druhou 

stranu, že by ji navád li k tomu, aby si s nimi hrála, nebo je poznávala, to se íct 

nedá. V tším p ínosem byl pak její bratr, který studoval architekturu, a p inesl 

dom  grafický program. Op t jí ale k n mu nikdo nevedl. Díky vlastnímu zájmu se 

dozvídala skrz internet více informací, které ji zajímaly z této oblasti. Zdá se, že 

takový p ístup rodiny byl pro ní vlastn  p ínosem, jelikož si sama vyhledávala 

esn  to co jí zajímalo, nehled  na to, že samotné vyhledávání zvyšuje schopnosti 

používání po íta e jako takového.  

 

“  No, tak mi ekli, tak když t  to bude bavit, tak b ž. Tak jako, je to tvoje volba, 

jako v bec mi do toho nekecali, no. Že m  prost  nechali se svobodn  rozhodnout„    

 

Mimochodem, oba rodi e vystudovali vysokou školu se zam ením na 

strojírenství.  

Navíc d m, v kterém s rodinou bydlí, navrhnul a postavil její otec. Když se 

v dom  n co porouchá, eší to rodina a externí pomoc se nevolá. Tím pádem 

ichází i p irozen  na ist  praktické, technické ešení drobných problém , 

které ona samotná vnímá. I toto jí m že jistým smyslem ovliv ovat.  
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Shrnutí : 

Vliv rodinného prost edí se v t chto p ípadech zdá býti spíše nep ímým, ale konkrétním. To, 

že by n kdo n koho do n eho vyložen  nutil, zde nevidíme. Nejblíže tomu sice byla Diana, 

ale ta ješt  vyr stala v né tak vyhran né rodin . Sama se k tomuto problému dokonce 

vyjad uje : 

 

“ .. , slyšela jsem prost  o mnoha p ípadech, kdy rodi e prost  donutili svýho potomka a  už 

holku, nebo kluka jít na n jakou školu na kterou vlastn  ten lov k ani necht l jít, ale protože 

ho tam donitili, tak tam byl a strašn  se tam trápil a v bec ho to nezajímalo a až t eba po roce, 

nebo t eba i po víc, p ešel teda na tu školu kam p vodn  cht l jít.“  

 

Zajímavé je, že mluví jednozna  o vlivu rodi , který se nevztahuje na pohlaví potomka.  

Dá se p edpokládat, že p ípad dívky, kterou by rodi e takto donutily studovat technickou 

vysokou školu by byl opravdu velmi výjime ný. Teorie odkazuje na to, že se n co podobného 

je opa , tedy odrazování dívek od takových obor . Navíc, zmínka o tom, že takto 

donucení studenti se na jim nezvolené škole trápili, odkazuje na to, že je to patrn  lichý 

koncept jakým zp sobem p istupovat k výchov  d tí.  

  

U Radmily a Vilmy jsou lenové jejich rodiny p ímo vystudovaní, i studující technické 

sm ry škol. Když v tomhle ohledu vypustíme Karinu, která je specifickým p ípadem, máme 

pak zde v tšinu dívek, které mají takové „technické“ zázemí. Je mi jasné, že nelze díky 

tomuto p íkladu usuzovat na celek jako takový, ale bylo by p i nejmenším divné, kdyby tomu 

tak nebylo ani u jedné z dívek. Troufám si tvrdit, že by se p i dotazníkovém šet ení objevilo 

obdobných p ípad  více, než by dokázala zastínit statistická chyba.  

 Dále se ukazuje benevolentní p ístup k výchov  a volb  školy. ímž se tak trochu 

vracím k za átku tohoto shrnutí. Volná výchova a možnost samostatného rozvoje dít te je 

íjemným zjišt ním. Nechci te  snad zpochyb ovat, nebo diskutovat rázn jší p ístupy rodi  

k výchov  svých potomk , ale u všech respondentek, co se k tomu vyjad ovaly, bylo patrné, 

že byly s takovýmto p ístupem spokojeny. Nevím, zda je to pat  v p episech zachyceno, 

ale z osobního setkání bylo jednozna né, že je zbyte né se o tomto tématu dále bavit, jelikož 

se nic významného ned lo, co by mohlo jít proti v li sle en za jejich mládí.  
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2.2.3 další zjišt ní 

 
Jev  a následných faktor  byla celá ada, ne všechny stojí za to zmínit, ale ty, které dle mého 

názoru ur itou roly hrály, t m bych se cht l v novat zde .  

 

Vnímání chlapc  a dívek 

Jedním z nejvýznamn jších zjišt ní bylo, že si všechny dívky více rozum jí s chlapci, co do 

žné interakce. Tím myslím kamarádství a oblibu prost edí, v n mž se vyskytují více 

chlapci, než dívky.  

Karina –  „ …,jako já si myslím že jsem si jako spíš víc rozum la vždycky s klukama,…“ 

 

Radmila -  „ …, já jsem vždycky spíš táhla jako s klukama a spíš po stromech lízt, n co 

támhle pálit, pálit k oví, podpalovat všechno, nevim, prost  n jak víc …“ 

 

Diana -  „ …, zjistila jsem, že vlastn  se spoustou kluk , nebo, že jsme jako s v tšinou 

kluk  jsem schopná se bavit, pokud to ted m žu globalizovat, jo, takhle prost  

to íct obecn , že s v tšinou kluk  sem schopná asi se bavit líp, než když se 

bavim s v tšinou holek, jo prost  že s t ma klukama ešim v ci, maj prost  

názor na spoustu v cí takovej, kterej je prost  bližší tomu mýmu a pokud se to 

dá takhle íct, tak bych ekla, že je mi taková ta klu í mentalita je mi jako 

bližší, než ta hol í a dost možná že vlastn  i vždycky byla. že v jistym smyslu 

mám takový klu í uvažování, z ásti. „ 

 

Vilma -  „No, up ím eno, si myslím, že si s nima pracuje líp než s holkama a hlavn  

tady je úpln  supr, že tady nejsou drby, prost  jak tady nejsou ty holky, tak se 

tady nedrbe, to je supr. A je to takový p íjemn jší pro m  asi. „ 

 

Citáty jsou jednozna né.  

 Cílem výzkumu nebylo hledat d vody takových sympatií, jedná se však o významný 

fakt. Radmila sice uvádí, že taková kamarádství mohla být i díky tomu, že pochází ze sídlišt , 
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kde se vyskytovalo více kluk . Ovšem potom mluví o aktivitách, které jsou obecn  bližší 

chlapc m. Nelze tedy jednozna íci, zda byla do her a trávení volného asu vtáhnuta díky 

tomu, že kluk  byla opravdu p evážná v tšina, i chlapce sama p irozen  nevyhledávala. 

Pokud si tuto úvahu spojíme s její zálibou ohledn  hra ek, lze se domnívat, že je 

pravd podobn jší její vlastní inklinace k opa nému pohlaví.  

 Dalším výkladem by mohla být podobnost sle en s „klu í mentalitou“ . Tato 

mentalita je více abstraktním pojmem a dá se popsat skrz stereotypní jednání jedinc  . Do 

ehož by se vlastn  i daly respondentky za adit na základ  jejich zájm . Samoz ejm  

s výhradami, ale obecn  tomu tak je.  

 

I když zde m žeme vid t, že se zmínka o chlapcích objevuje v každém rozhovoru, nepovažuji 

to za natolik signifikantní k jejich výb ru školy, že jsem to nemohl za adit k jev m, které je 

ímo ovlivnily.  

 Beru totiž tyto jejich preference, jako n co, co se utvá í více skrz n  samotné, jejich 

zájmy, možná výchovu, p emž jsem se na takové jednotlivosti p ímo neptal a ne ešil jsem 

jejich d vody. To, že to nemuselo hrát významnou roli jsem si potvrdil i následujícím 

faktorem : 

 

Vliv kamarád   

 i p íprav  výzkumu jsem považoval tuto kategorii za d ležitou. Mám za to, že 

kamarádství m že být pro n které lidi d ležitou indicií pro studium školy, pokud p ímo 

nev dí, kam by se m li ve své studiu dále vydat a tak dají na radu svých p átel, nebo se jimi 

nechají p ímo ovlivnit.  

 Tato domn nka se však v bec nepotvrdila . I když Diana m la sice za svou spoluža ku 

kamarádku, ale došlo k tomu takto : 

“ …já sem vlastn , tam byla ješt  kamarádka, která shodou okolností šla taky sem na fel, my 

sme šly ob  na estéemko do stejnýho ro níku, jenomže ona potom n jak zjistila, že to asi není 

úpln  to co cht la a tak šla na (smích) filosofickou fakultu na japonská studia. To bylo jako 

taky docela vtipný, když jsme to zjistily, to jsme docela koukaly.“ 

 edpokládám, že v ta „když jsme to zjistily“ se p ímo vztahovala na jejich setkání na 

škole.  
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A Vilma se k tomu vyjad uje takto : 

“ No, tak jako, n jak tak taky moc ne, jako spíš jedna kamarádka mi ekla „prosimt , tam jsou 

takový divný lidi“ … Já ikám, no … „všude jsou divný lidi, žejo“ . No a tak n jak jsem si 

ikala, žejo, tak že tu školu tam ned laj úpln  ty lidi co tam studujou, žejo, tak taky to d laj 

prost  ty p edm ty, to pojetí, jak prost  to lov k veme a prost , nevim no …  „ 

 

Zde tedy jistý vliv kamarádky byl, ale jak je vid t, zcela bezvýznamný.  

 Toto si vysv tlují tím, že dívky p sobily velmi rozhodn , že v dí, co cht jí studovat a 

hodlají se tomu v novat na úrovni vysoké školy. Nebo naopak, toto m že být zp tn  znakem 

jejich rozhodnosti. Pochopiteln , k potvrzení tohoto tvrzení by to ješt  cht lo minimáln  

t, jakým zp sobem p istupovaly ke svým kamarád m, koho za n  ozna ovaly a jak se oni 

chovali k nim. ímž by se vlastn  více ur ila míra/intenzita takového smýšlení, ale to, že sv j 

názor m ly zformovaný se pop ít nedá.  

 U Kariny jsem se zrovna na tento aspekt více neptal, jelikož její rozhodování 

probíhalo na jiné úrovni. A Radmila byla zase rázn  rozhodnuta pokra ovat v po atém 

technickém studiu. Také jsem tím pádem nem l tendenci toto téma více rozebírat.  

 

Vnímání spolužák  

 

Toto je už opravdu jen velmi na okraj. Je to kv li tomu, že budu vycházet i z neformálních 

povídání p ed a po uskute ní „formální“ ásti mého setkání s respondentkami (tj, p evážn  

z pam ti), navíc se toto p ímo nevztahuje k výzkumu.  

 

 Nejd íve bych ale za al konkrétní citací : 

“ …a te  jsem sem p išla a te  prost  jsem potkala prvního kluka co tady byl a ikám „kde je 

prosimt  studijní?“ a on „jó, já tam jdu taky tak poj  semnou“ a dal se semnou do i, 

takový hrozn  jako p átelský. Tak jsem p išla p ed to studijní tam jako samý kluci, tak si 

ikám, hmm, tak jako tak co, tak to nevadí, a n jak jsem to ne ešila. No a potom jakoby u 

zápisu, jsem zrovna padla prost  do tý místnosti kde bylo zrovna 90% t ch holek co se sem 

ihlásily, takže jsem si íkala, „tyjo, vždy  tady je f ra holek“ tak co to, co to vlastn ešim ? 
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No a vlastn  za celý ty jakoby, za celý ty dva a p l roku co tu studuju, tak se mi stalo jenom 

dvakrát, že bych byla ve skupin  na cvi ení, že bych byla jediná holka, že vždycky je to 

prost  tak, že jsem alespo  dv , nebo t i, nebotak. Takže jsem tak n jak … „ 

 

Tady je hezky vid t, jak to m že být ze za átku ošidné.  

 Respondentky mi potvrdily, že si uv domovaly, že jdou na školu, která je z v tší ásti 

studována chlapci. Ani jedna však nepotvrdila, že by to bylo n ím d ležité. Pak mne však 

zajímalo, jak se na takové škole asi cítí a jakým zp sobem je m že takové prost edí formovat. 

Reakce nebyly úpln  stejné. A koliv je patrné, že komunikace s chlapci jim není cizí, takto 

maskulinizované prost edí má i svá úskalí.  

 Jedním z nich je navazování kamarádských vztah . Jedna z dívek mi p ímo uvedla, že 

pro ni není úpln  jednoduché najít n koho, s kým se dá povídat a dlouhodob ji komunikovat 

práv  na kamarádské rovin . Nevzpomínám si p esn , která ze sle en to byla, ale není 

ekvapivé, že celkov  p sobila více introvertním dojmem. Nedovolil jsem si toto téma více 

konkretizovat, jelikož jsem ji necht l uvád t do rozpak , jako takové okrajové zjišt ní mi to 

ale p išlo celkem v cné. Zvláš  v kontrastu s další respondentkou, která naopak p sobila 

dojmem více extrovertním a ta si naopak svou situaci pochvalovala a nevid la v ní žádná v tší 

negativa.  

 Konkrétní problém ale nap íklad zmínila Karina : 

“ No, nevýhody, nevýhody v tom že jako je tady málo holek, takže  ale tady jak je, prost  jsou 

samý kluci, jako žádná holka tak poci uju že prost  jako s klukama si m žeš o n em 

popovídat ale prost  o n em jako ne jo. Takže spíš z toho že tady jako moc kamarádu 

nenajdeš, jako s kterejma si m žeš popovídat úpln  o všem, protože jsem z Mostu, takže 

s t ma lidma prost  jezdim dom  jednou za 14dní, takže s t ma lidma se už moc nestýkám. A 

najít si nový p átele tady, když prost  jsou tady jen samý kluci, takže je to takový t žký, no.“  

 

 Tedy není úpln  jednozna né, že pokud je n kde po etní p evaha jednoho pohlaví nad 

druhým, že z toho jedno, i druhé m že t žit výhody. Pokud se bavíme obecn . Jistou 

nezpochybnitelnou výhodu ovšem uvádí Vilma :  

“ …,  já jsem p išla sem a tady prost  žádný fronty na záchod , cože ? …“  

A nutno dodat, že se jejímu positivnímu podivení nelze divit.   
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3. Záv r 
 

Oblast studia, které dominuje mužské pohlaví byla áste  poodhalena. O což p edevším šlo.  

 íci jednozna  „co“ dívky nakonec p im lo k tomu, že se rozhodly studovat své 

obory by zatím bylo složité. Tato práce ovšem nabízí soubor faktor /jev , které se pak dají 

podrobn ji zkoumat jednotliv . Zvláš  jejich intenzita a tím pádem i celková obecná 

ležitost. Nap íklad jejich interakce s chlapci, která jim vlastn  vyhovovala více, než kdyby 

ly spolupracovat se ženami. Možná že se tato tendence n jakým zp sobem formuje skrz 

zálibu z d tství a totiž inklinaci k více „klu ím“ hra kám. To by samo o sob  odkazovalo na 

to, že jim je snad ur ité „technické“ smýšlení vrozeno. S p ihlédnutím na to, že byly patrné 

ímé i nep ímé vlivy rodiny. A  už tím, že sami rodi e vystudovali n jakou tu technickou 

školu, nebo tím, že vyr staly v prost edí, které nabízelo možnost se seznámit s technikou jako 

takovou.  

Celkem zvláštní je, že ani u jediné dívky se vyložen  nedá íci, že by do oboru byly 

nuceny. Každá se k n mu dostala individuáln  se svou vlastní v lí.  

 kde sice pomohla drobná náhoda, nebo lépe eno neúsp ch v p ijetí na jinou 

školu, jenže se pak ukázalo že tato náhoda byla spíše š astnou. ili obor jako takový lze 

studovat i když primární vymezení sm uje mimo obor technický.  

 

Možná že tento záv r nastoluje více otázek, než by se formáln  slušelo. Jenže mám ten dojem, 

že pokud tomu tak v tomto p ípad  je, je to jedin  dob e, jelikož tato práce si kladla za cíl 

spíše zmapovat stávající situaci a ukázat, že je práv  ješt  mnoho nezodpov zených otázek, 

které stojí za to studovat. Mám za to, že pokud by snad opravdu pregnantn  odpov la na tak 

komplexní otázku, jakou je téma „rozdíly mezi muži a ženami“ , bu to by devalvovala snahu 

takový problém ešit na vyšší úrovni, nebo by snad p sobila natolik podez ele, že by vypadala 

celá vymyšlen .  
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