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Lucia Šuliková si za tému svojej záverečnej práce vybrala nanajvýš aktuálny spoločensko-

ekonomický problém – nedostatočný podiel žien v odvetví informačných a komunikačných 

technológií.  

Práca v troch teoretických častiach objasňuje problém nedostatku žien v informačných 

a komunikačných technológiách. Autorka svoju argumentáciu začína kritikou biologického 

determinizmu zdôvodňujúceho ňou analyzovaný problém. Prostredníctvom tejto kritiky sa jej 

darí predstaviť rodovo kritický, resp. feministický pohľad na problematiku. Autorka 

predstavuje viacero feministických zdôvodnení stotožňovania techniky s maskulinitou. 

V druhej kapitole kladie dôraz na konkrétne bariéry najmä v rodovej socializácii a rôznych 

spôsoboch využívania počítačov dievčatami a chlapcami. V tretej kapitole sa zaoberá 

situáciou v Českej republike. Dobrým príspevkom tu je sumarizácia existujúcich programov 

na podporu dievčat a žien vo vysokoškolskom štúdiu ICT, ktoré sa v ostatných rokoch 

rozrástli.  

V empirickej časti autorka špecifikuje návrh svojho výskumu. Vhodne formuluje výskumné 

otázky a dopĺňa ich prehľadom tematických oblastí, ktoré kopírujú životnú dráhu jej 

narátoriek. Autorka dobre reflektuje výskumný proces, najmä postupné získavanie zručností 

pri realizácii rozhovorov aj dôsledky zapojenia feministických prvkov do výskumu.  

Výsledky kvalitatívneho výskumu sú nesporne zaujímavé. Vyzdvihujú pozitívnu motivačnú 

rolu rodičov (matiek aj otcov) v práci s počítačom od útleho veku a tiež jej dôsledok pre 

normalizáciu predstavy o osobe pracujúcej v ICT (v porovnaní s vytváraním predstavy 

pracujúceho v ICT ako „hackera“). Vplyv vyučujúceho informatiky na základnej a strednej 

škole sa – práve vďaka nenapĺňaniu predstavy o „hackerovi“ – v prevedenej kvalitatívnej 

sonde tiež ukazuje ako dôležitý. Zaujímavé je vidieť zvažovanie ďalšieho štúdia medzi 

mladými ženami obľubujúcimi matematiku: nechcú pracovať ani v čisto teoretickom odbore, 

odmietajú však spojenie matematiky s možno až príliš praktickou a feminizovanou 

ekonomikou.  

Pre priťahovanie žien do ICT bude dôležité vnímanie tzv. ženských klubov. Zistenie autorky, 

že jej narátorky vnímajú združovanie žien pomerne negatívne, je v tomto zmysle veľmi 

cenným a ukazuje na možné bariéry v získavaní žien pre ICT profesie. Tento problém 

poukazuje na zásadnú rolu súbežného socializovania sa do vykonávania rodu v ranej 

dospelosti (počas adolescencie) a socializovania sa do budúcej profesijnej dráhy. Niektoré 

narátorky dávajú prednosť rodovej bezpríznakovosti pred identifikáciou sa s ženskosťou, 

ktorá sa účasťou v ženských kluboch stáva viditeľným a vyzdvihovaným znakom.  

Zistenie, že prípadné negatívne, sexistické až diskriminačné praktiky kolegov a vyučujúcich 

na vysokej škole mali na narátorky v konečnom dôsledku motivačný až pozitívny význam, 

možno interpretovať tak, že narátorky už prešli sebavýberom – v odvetví už pracujú a 
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s profesiou sa identifikujú. Je možné, že k inej interpretácii sexistických interakcií by výskum 

prišiel, ak by sa zameral aj na ženy, ktoré prácu či štúdium v ICT zanechali. Za veľmi vhodné 

považujem zaradenie poslednej otázky pýtajúcej sa na možné príčiny nedostatku žien v ICT, 

ktoré – ako píše aj autorka – podnietili jej narátorky k hodnotným reflexiám.  

Autorka v závere vhodne sumarizuje výsledky svojho výskumu. Je možno na škodu veci, že 

ich spätne neporovnáva s existujúcou literatúrou. Vhodné by bolo tiež bližšie analyzovať 

problém v politikách podpory žien v ICT, na ktorý upozorňujú narátorky – tzv. ženské kluby. 

Aj vzhľadom na to, že to je v súčasnosti často uplatňovaný prístup, bolo by dobré po 

preskúmaní problematiky vyvodiť možné odporúčanie či alternatívy pre inštitúcie, ktoré ho 

v svojej praxi používajú.  

Podľa porovnania scenára rozhovorov s obsahom práce vyplýva, že autorka sa pýtala tiež na 

možné skĺbenie rodinného, súkromného a pracovného života. Mohla by sa bližšie vyjadriť 

k výsledkom tejto časti výskumu, ktoré v texte práce bližšie nerozvádza? Ďalej by bolo dobré 

špecifikovať, akú rolu hrala v rozhodovaní pre prácu v ICT finančná atraktivita tejto časti trhu 

práce.  

Práca obsahuje niekoľko nepresností – napr. International Communication Union nevznikla 

za účelom dosahovania rodovej rovnosti (s. 10). Bolo by tiež vhodné, keby autorka využila 

výhodu svojej jazykovej dvoj- až trojdomosti a využila nielen existujúcu literatúru 

v angličtine a v češtine, ale aj v slovenčine. Predovšetkým práca Sedová, T. – Filadelfiová, J. 

– Porubänová, S.: Rodová asymetria v študijných preferenciách chlapcov a dievčat v oblasti 

informatiky a v technicko-inžinierskych odboroch (Filozofický ústav SAV, Bratislava 2009) 

jej mohla poskytnúť zistenia na komparáciu. Pri téme rodovo diferencovanej socializácie 

a využívaniu IT mohla využiť napríklad aj v slovenčine vydanú štúdiu Karen Orr Vered „Za 

hranicami Barbie: utváranie trhu s interaktívnymi elektronickými hrami pre dievčatá“ (Aspekt 

1/2000).  

Literatúra použitá v texte je staršieho dáta. Samo o sebe by to nemusel byť problém, ak by sa 

nejednalo o oblasť, v ktorej sa rozvoj deje pomerne rýchlo. Táto časová medzera potom 

oprávnene dáva podnet k otázke, či a ak áno, ako, sa zmenilo prostredie ICT vo vzťahu 

k ženám, ako sa zmenili politiky podpory zamestnávania žien v tomto odvetví apod. 

Neutešený stav vecí opísaný autorkami v 90. rokoch sa pravdepodobne zmenil, autorka práce 

nám však dáva minimálnu možnosť nazrieť do toho, ako presnejšie a čo to znamená pre 

nastolenie problému v Českej republike dnes. (Toto zastarávanie údajov sa týka aj iných 

oblastí práce: Napríklad na podporu svojho argumentu o rozdielnom využívaní počítačov 

používa autorka výskum Eurydice z roku 2005. /S. 19./ V ostatných desiatich rokoch sa však 

pravdepodobne opäť premenilo používanie počítačov, a to najmä vďaka nástupu sociálnych 

sietí, ktoré by mohli podporovať skôr dievčatá ženy ako tradičné nositeľky tzv. soft skills. 

Otázka by potom mohla znieť: Mala táto zmena nejaký účinok na identifikáciu žien a dievčat 

s počítačmi?) 

Zo štylistického a formálneho hľadiska sa práci nevyhla typická chyba slovenských 

študentiek a študentov píšucich v českom jazykovom prostredí – používanie slova „gender“ 

všade tam, kde má byť slovenské „rod“. Celková jazyková a štylistická úroveň práce je 
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priemerná až podpriemerná. Okrem množstva preklepov obsahuje bežný zlozvyk mnohých 

študentiek a študentov – pravidlá písania veľkých písmen preberá z angličtiny. Na niektorých 

miestach je nesprávna či chýbajúca interpunkcia, nesprávne je aj skloňovanie slov. Práca 

miestami používa neformálny jazyk (napr. „vytknúť“ namiesto „vyčítať“ – s. 15, „tým 

pádom“ – s. 18); české tvary či rovno kalky z češtiny („maskulinná“ namiesto „maskulínna“, 

„zemí“ namiesto „štátov“ – s. 26). V práci sú aj isté terminologické nepresnosti – napr. píše o 

„rovnosti medzi pohlaviami“ (s. 5), pričom v politickom diskurze v súčasnosti hovoríme 

o rodovej rovnosti. Podobne je sporné hovoriť o „zachovaní rovnosti medzi pohlaviami“ (s. 5) 

či „zachovaní rovnosti príležitostí“ (s. 9) – ak totiž niečo v danom momente neexistuje, nie je 

možné to „zachovať“.  

Z hľadiska zoradenia jednotlivých častí práce by bolo možné odporučiť zaradenie príloh až za 

zoznam použitej literatúry.  

Predložená práca spĺňa nároky kladené na bakalársku záverečnú prácu. Navrhujem ju 

hodnotiť známkou veľmi dobre (2).  
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