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Úvod 

 

Hlavnou témou mojej výskumnej práce sú trajektórie žien v genderovo netradičnej 

profesii. Konkrétne som sa zamerala na ženy pracujúce v sektore Informačných 

a komunikačných technológií (ICT)1, pretože spojenie „Ženy v  ICT“ je témou, o ktorej sa 

čoraz viac rozpráva na úrovni medzinárodných organizácií a inštitúcií Európskej únie (EÚ), 

vďaka ktorým  vznikajú mnohé podporné projekty a výskumy venované tejto problematike. 

Hlavný dôvod, ktorý rozvíril diskusie a dianie na národnej aj medzinárodnej úrovni  je 

nedostatočné zastúpenie žien v sektore informačných a telekomunikačných technológií. 

 

 Nedostatok žien v ICT  je problémom z ekonomického hľadiska, pretože tento sektor  

je významných ekonomickým činiteľom v postindustriálnych krajinách a globálne vedúcim 

výrobným sektorom. Napriek tomu, že tento sektor trpí nedostatok pracovných síl, 

zastúpenie žien v ňom je trvalo nízke. Nedostatočný počet pracovníkov v informačných 

službách je hrozbou pre ekonomický rozvoj krajiny; ohrozuje konkurencieschopnosť krajiny 

a presúva dopyt po pracovných silách do iných krajín. 

 

Na druhej strane je nedostatočný počet žien v ICT  problémom aj z pohľadu 

samotných žien, pretože existujú bariéry, či už skryté alebo očividné, ktoré im bránia 

vo vstupe do technických odborov.  Iniciatíva vládnych a nevládnych inštitúcií vznikla aj z 

dôvodu zachovania rovnosti medzi pohlaviami, teda v snahe zabezpečiť ženám rovnaký 

prístup k profesijným príležitostiam, ktoré ICT sektor ponúka.   

 

Z toho vyplýva, že nedostatok žien v ICT nie je iba problémom ekonomickým 

a politickým, ale aj sociálnym. Malé zastúpenie žien v technických odboroch vyvolalo otázku, 

čo bráni ženám, aby sa venovali práci v oblasti techniky a informačných služieb.  

 

Výskumy a štúdie na túto tému vznikajú už od 80.rokov 20.storočia, pričom ide najmä 

o práce anglosaských autorov. Naopak v Českej republike je táto téma značne neprebádané. 

                                                           
1
 Skratka ICT je odvodená z anglického názvu Information and Communication Technology, a používa sa ako 

rozšírené synonymum IT (Information Technology). Skratka ICT sa začala využívať na zdôraznenie dôležitého 
postavenia komunikačných sietí (telefónnych a počítačových) v oblasti informačných technológií. 
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V posledných rokoch pribudli štúdie, ktoré sa venujú postaveniu žien v ICT, zhrňujú možné 

príčiny, mapujú vyučovanie informatiky na úrovni základných a stredných škôl a zachycujú 

skúsenosti žien počas štúdia alebo vykonávaní profesie. Chýbajú však empirické štúdie, ktoré 

by popísali problematiku z pohľadu samotných žien; ako samé vnímajú postavenie žien v ICT, 

čo považujú za bariéry a čo naopak za pomoc pri ceste za kariérou „informatičky“. 

 

Cieľom tejto práce je zachytiť a interpretovať životné dráhy žien, ktoré sa rozhodli pre 

profesiu v oblasti ICT sektoru. Chcela by som porozumieť skúsenostiam žien na základe ich 

vlastného pohľadu a tak zistiť, aké boli ich jednotlivé kroky  na ceste za zamestnaním 

v oblasti ICT a ktoré udalosti v jednotlivých životných obdobiach pokladajú za významné 

(alebo naopak nie) a prečo. Zároveň by som chcela zistiť, čo konkrétne ich počas životnej 

cesty motivovalo alebo naopak, aké bariéry ich odrádzali a aké stratégie využívali, aby sa 

s nimi vyrovnali. 

  

Na základe stanovených cieľov tejto práce by som chcela odpovedať na tieto 

výskumné otázky: 

o Aké boli skúsenosti žien na ceste za ICT profesiou ? 

o Aké bariéry alebo stimuly ich na životnej ceste ovplyvnili ? 

o Aké boli životné stratégie žien, ktorými reagovali na udalosti ? 

 

Teoretickým východiskom tejto práce je koncept genderu, podľa ktorého je 

kategorizácia osôb podľa pohlavia (na mužov a ženy) utváraná a posilňovaná sociálnym 

jednaním, nie biologickými predpokladmi. Tento koncept ale biologické vplyvy úplne 

nepopiera a uznáva, že sociálne a biologické procesy sú prepojené a komplexné (West, 

Zimmerman, 1987). Postavenie žien v informačnom sektore je podľa tohto stanoviska 

utvárané na základe sociálnych faktorov. Vzťah žien k počítačovým technológiám je 

vytváraný v priebehu socializácie. Tento teoretický prístup som si vybrala preto, že biologické 

teórie nedokážu dostatočne vysvetliť pozíciu žien v ICT sektore a zároveň nehľadajú možné 

riešenie – ženské vlastnosti a schopnosti sú podľa nich dané, nemenné a nedostačujúce pre 

technickú a informatickú oblasť. Naopak koncept genderu sa snaží nájsť príčiny ženského 

postavenia a tým aj možnosti zmeny tejto situácie. 
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Pretože je cieľom mojej práce porozumieť a následne interpretovať životné 

skúsenosti vybraných žien, zvolila som kvalitatívnu výskumnú stratégiu, ktorá mi umožňuje 

zozbierať čo najväčšie množstvo informácií o obmedzenom počte jedincov, a následne tieto 

dáta využiť k pochopeniu daného javu alebo tvorby teórie ( Hendl, 2005, s. 104).  

 

Ako techniku zberu dát som zvolila pološtrukturovaný rozhovor pomocou návodu. 

Tento typ rozhovoru mi umožnil držať sa základných tematických okruhov počas rozhovorov 

a  zároveň ponúkol narátorkám2 priestor pre otvorené odpovede na základe ich skúseností. 

Hlavnou výhodou tejto techniky je, že umožňuje, aby narátorky v rozhovore pôsobili ako 

autonómne subjekty, ktoré určujú smerovanie výskumu. Tento predpoklad je jedným zo 

zásadných prvkov feministického výskumu. 

 

Zozbierané dáta boli analyzované pomocou kódovania inšpirovaného zakotvenou 

teóriou. Táto metóda mi pomohla zozbierané dáta okódovať, zmysluplne roztriediť do 

kategórií a následne v dátach hľadať pravidelnosti. Na základe tohto postupu som našla 

zásadné kategórie, ktoré tvoria základ pre vytváranie teoretických konceptov a záverov.  

 

Hlavný prínos práce vidím hlavne v tom, že umožňuje ženám pracujúcim v genderovo 

netradičnej profesii vyjadriť svoje názory a skúsenosti. Cieľom práce nie je zovšeobecniť 

poznatky na všetky ženy pracujúce v tejto oblasti. Jednotlivé príbehy ale umožňujú odhaliť, 

na aké bariéry ženy narážajú alebo naopak, aké stimuly im pomáhajú prekonať genderovú 

nerovnosť. Toto poznanie by mohlo pomôcť v pochopení podobných prípadov. 

  

                                                           
2
 Na označenie participantiek, ktoré sa zúčastnili v mojom výskume, využívam termín narátorka/y. Tento pojem 

označuje ženy za spoluautorky výskumu, ktoré sú považované za autonómne subjekty rozprávania a spolu 
s výskumníčkami určujú smer výskumu (Bosá, 2011). Tento pojem odráža hlavné zásady feministického 
výskumu. 
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1 Príčiny  nedostatočného zastúpenia žien v ICT sektore 

 

Pre pochopenie problému, ktorý vyvstáva pri konfrontácii žien a informačných 

technológií, je dôležité poznať významnosť ICT sektoru v súčasnosti, a postavenie, ktoré 

v ňom ženy majú. V tejto časti práce by som chcela najprv vysvetliť, akú úlohu zohráva 

v dnešnej dobe sektor informačných technológií a zdôvodniť, prečo je nedostatočné 

zastúpenie žien problematické. Popíšem, kedy a prečo začali na túto tému upozorňovať 

medzinárodné inštitúcie a čo bolo hlavným dôvodom ich iniciatívy. Ďalej by som chcela 

porovnať jednotlivé teoretické prístupy, ktoré sa snažia odhaliť hlavnú príčinu nedostatku 

žien v ICT. Venovať sa budem hlavne feministických teóriám a konceptom, ktoré sú ťažiskom 

mojej empirickej štúdie. 

 

1.1 Nedostatok žien v ICT ako problém ekonomický, politický a sociálny 

 

Nedostatočné zastúpenie žien v oblasti ICT je problémom, ktorý sa snažia riešiť nielen 

medzinárodné organizácie ako Organizácia Spojených národov (OSN), Organizácia pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)3 a Európska komisia, ale aj štátne a neštátne 

inštitúcie pôsobiace v rámci rôznych krajín. Iniciatíva týchto organizácií vzniká nielen 

z dôvodov ekonomicko-politických, ale aj z hľadiska zachovania rovných príležitostí. 

 

Z ekonomického hľadiska môžeme sektor informačných a komunikačných technológií  

pokladať za kľúčový vo všetkých svetových ekonomikách. Súvisí to s prechodom od 

industriálnej k  „informačnej spoločnosti“, ktorý je zrejmý od 60. rokoch 20. storočia. 

Sociológ Daniel Bell (1976) sa vo svojom diele Nástup postindustriálnej spoločnosti pokúsil 

tento prechod zdôvodniť a zároveň definovať informačnú spoločnosť. Podľa Bella je 

základným rysom informačnej spoločnosti nárast pracovných miest v službách na úkor 

zamestnaní v industriálnej výrobe. Hlavným predmetom výroby a kontroly už nie sú hmotné 

statky, ale informácie a znalosti. Táto zmena so sebou nesie nielen zmenu výrobných 

faktorov, ale aj životného štýlu a celkovej štruktúry spoločnosti. 

                                                           
3
 Skratka OECD je odvodená z anglického názvu Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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S rozšírením informačných služieb a technológií z pracoviska do obyčajných 

domácností sa zvýšil aj dopyt po kvalifikovaných ICT pracovníkoch. Štúdie a prieskumy 

posledných rokoch ale potvrdzujú, že existuje stály nedostatok pracovnej sily v sektore ICT. 

Už v roku 2004  medzinárodná organizácia OECD (2004) uverejnila štúdiu, podľa ktorej budú 

krajiny EÚ v roku 2010 čeliť nedostatku až 300 tisíc pracovných miest v ICT sektore. Situácia 

sa nezmenila ani v roku 2013, kedy Európska komisia (2013) vo svojej správe uviedla, že ICT  

sektor sa rýchlo rozrastá, pričom každoročne vznikne asi 120 tisíc pracovných miest, ktoré sa 

nestíhajú zapĺňať, čo povedie k vytvoreniu približne 900 tisíc neobsadených voľných 

pracovných miest do roku 2015. 

 

Vhodným riešením tohto nedostatku bolo zameranie sa na zvýšenie počtu žien v tejto 

oblasti, keďže  v roku 2004 bol pomer žien medzi ICT profesionálmi v krajinách EÚ (EU-27) 

len 16,9%4. Pod záštitou medzinárodných organizácií vznikli mnohé projekty, ktorých cieľom 

bolo vzbudiť záujem žien o technické a  informatické odbory. Dôvodom tejto snahy nie je len 

ekonomické, ale aj hľadisko rovných príležitostí. Všetky opatrenia a projekty 

medzinárodných a štátnych inštitúcií predpokladajú rodovú nerovnosť vo využívaní 

príležitostí, ktoré sektor ICT ponúka. Snažia sa preto nielen o sprostredkovanie šance 

profesijne sa uplatniť, ale aj o zlepšenie a úpravu pracovných podmienok tak, aby vyhovovali 

aj ženám. 

 

Európska komisia v roku 2007 spustila detailnú štúdiu žien v ICT. „Štatistiky žien sú ešte 

horšie. Pomer žien vyštudovaných v odbore počítačových odborov sa znížil z 25% v roku 1998 

na 22% v roku 2006. V ostatných regiónoch sveta sa percentá pohybujú omnoho vyššie: 

Kanada (27%), USA (28%), a Severná Kórea (38%)“5 (European Commission, 2007). V roku 

2010 komisia prijala plán na zvýšenie Európskej prosperity a životnej úrovne, v ktorom sa 

zaväzuje, že vytvorí účinné politické nástroje, na základe dôkladnej analýzy existujúcich dát, 

ktorými sa bude snažiť zvýšiť počet žien v ICT odboroch. Cieľom je zabezpečiť rovnosť 

príležitostí a podporiť ženy, aby mohli plne využívať výhody informačnej spoločnosti 

(European Commission, 2010). 

                                                           
4
 Eurostat, 2004. Dostupné on-line z http://www.zkusit.cz/dokumenty/statistikya-eu.pdf [cit. 8.11.2014] 

5
 Všetky preklady sú autorkine. 

http://www.zkusit.cz/dokumenty/statistikya-eu.pdf
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Konkrétne podporila  Európska komisia vznik Shadowing6, ktorý je jedným z projektov, 

vďaka ktorému mohli dievčatá stráviť nejaký čas pri vybranej ICT odborníčke a zistiť, aká táto 

profesia naozaj je. Projekt má motivovať dievčatá k vstupu do technologických odborov 

a odbúrať stereotypy, ktoré ženy o týchto odboroch majú. 

 

Za účelom presadenia genderovej rovnosti v ICT sektore vznikla únia ITU (International 

Telecommunication Union), ktorá v roku 2010 prijala program RESOLUTION 707, na základe 

ktorého neskôr vznikla webová stránka  Girls in ICT. Sú tu dostupné informácie o projektoch, 

výskumoch a štatistikách na danú tému. Do iniciatívy sa zapojili aj známe ICT spoločnosti 

(CISCO, Ericsson, Oracle), ktoré sa zapojili do projektu Girls in ICT Day a počas tohto dňa 

organizujú workshopy a prednášky pre dievčatá, ktoré majú záujem o sféru ICT.  

 

Projekty zamerané na zapojenie žien do ICT vznikajú na základe prieskumov, ktoré 

zisťujú aktuálne zastúpenie žien v tomto sektore, ale aj vďaka empirickým štúdiám, ktoré sa 

snažia nájsť príčiny nedostatočného zastúpenia žien v tejto oblasti. Vďaka odhaleniu príčin, 

ktoré udržiavajú ženy mimo technických profesií je možné sa zamerať na odstránenie týchto 

bariér a umožniť ženám plnohodnotné využívanie informačných technológií. 

 

1.2 Teoretické koncepty k problematike žien v ICT 

 

V nasledujúcej časti popisujem kritiku biologického determinizmu, ktorý nevidí možnosť 

zmeny v postavení žien v ICT, pretože predpokladá, že ženy nemajú prirodzené vlohy, ktoré 

sú potrebné na prácu s technikou a počítačovými technológiami. Na základe tohto 

teoretického konceptu sa pripisuje nízky počet žien v ICT práve vrodeným rozdielom medzi 

mužmi a ženami. 

 

                                                           
6
Informácie o projekte Shadowing dostupné on-line  z 

http://esperia.iesl.forth.gr/~kafesaki/shadowing/images/shadowingbrochure.pdf (cit. 9.11.2014) 
7
 Program RESOLUTION 70 dostupný online z 

http://www.itu.int/ITUD/sis/Gender/Documents/Resolution_70_2010.pdf (cit. 9.11.2014) 

http://esperia.iesl.forth.gr/~kafesaki/shadowing/images/shadowingbrochure.pdf
http://www.itu.int/ITUD/sis/Gender/Documents/Resolution_70_2010.pdf
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Kritikou tohto teoretického konceptu je práve feministická sociológia, v rámci ktorej 

vzniklo viacero prúdov zaoberajúcich sa problematikou žien a technológií. Chcela by som 

uviesť jednotlivé koncepty predstaviteliek feministickej sociológie, pričom niektoré z nich 

budem ďalej rozvíjať v kapitole, ktorá sa venuje konkrétnym bariéram ovplyvňujúcim vstup 

žien do ICT. 

 

1.2.1 Biologický determinizmus 

 

Ako som už naznačila vyššie, biologický determinizmus vidí dôvody nízkeho počtu 

žien v ICT hlavne vo vrodených rozdieloch medzi ženami a mužmi. Najčastejším východiskom 

pre tieto tvrdenia je rozličná fyziologická stavba a mentálne schopnosti. Rozdielna 

lateralizácia mozgu by mala spôsobovať, že ženy majú lepšie verbálne schopnosti a muži 

naopak priestorové videnie Tento argument podporujú testy anglosaských psychológov, 

ktoré si kladú za cieľ porovnávať schopnosti žien a mužov. V testoch kognitívnych schopností  

sa zistilo, že muži sú v priemere lepší v matematike, zatiaľ čo ženy vo verbálnych 

schopnostiach. V testoch mentálnych rotácií dosahujú muži omnoho lepšie výsledky a takisto 

aj v testoch všeobecných znalostí (Lippa, 2009). Vzhľadom na to, že priestorové videnie je 

dôležitou vlastnosťou pri práci so strojmi a technológiami všeobecne, predpokladá sa, že 

ženy v tejto oblasti prirodzene zaostávajú za mužmi a preto ich táto oblasť ani neláka 

 

Rovnako sa predpokladá, že ženy sú prirodzene horšie aj v matematike, fyzike alebo 

iných predmetoch, ktoré sú nevyhnutné pre technické odbory, pretože nemajú dostatočne 

rozvinuté logické myslenie. Nedostatok logického uvažovania je jednoducho hlavnou 

príčinou, prečo ženy zlyhávajú v práci s technikou: „Musíte tieto problémy riešiť logicky. 

Nemôžeme skákať od jednej veci k druhej. Nemyslím si, že by žena by dokázala uvažovať tak 

logicky, aby dokázala vykonávať našu prácu.“ 8 (Cockburn, 1985, s.197).  

 

Argumenty odvolávajúce sa na vrodené rozdiely medzi mužmi a ženami 

neprichádzajú so žiadnou možnosťou riešenia nedostatku žien v ICT. Podľa týchto 

                                                           
8
 Odpoveď technického inžiniera na otázku, prečo si myslí, že je tak málo žien v jeho obore. Cynthia Cockburn: 

Machinery of dominance. 
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argumentov majú ženy vopred dané vlohy a teda malú šancu, že by mohli medzi mužmi 

v technických odboroch uspieť. 

 

Voči týmto biologizujúcim vysvetleniam možno vzniesť argument, že rozdielne 

schopnosti mužov a žien nie sú prirodzené ale naučené. Rozdiely v mozgový štruktúrach 

u žien a mužov existujú, ale nie sú príčinou pohlavných rozdielov, ale následkom rozdielnej 

výchovy chlapcov a dievčat (Renzetti, Curran, 2003). Znamená to, že ženské matematické 

schopnosti alebo priestorové videnia závisia od toho, ako prebieha ich socializácia. Pokiaľ sa 

u dievčaťa posilňuje a rozvíja logika, práca s nástrojmi alebo technikou, je pravdepodobné, 

že jej schopnosti dosiahnu rovnakej úrovne ako u chlapca.  

 

Taktiež výsledky matematických a logických testov u žien môžu byť ovplyvnené 

prostredím. Štúdie amerických psychológov uvádzajú, že matematické schopnosti dievčat 

závisia od okolností, v ktorých testy vykonávajú. Rovnako má na nich vplyv, aké predstavy 

majú o svojich vlastnostiach. Skúmané dievčatá si v testoch z matematiky viedli rovnako 

dobre ako chlapci, pokiaľ nebolo zdôrazňované, že testy sú matematické a zamerané na 

pohlavné rozdiely. V tomto prípade mali dievčatá výsledky v priemere horšie ako chlapci 

(Lippa, 2009). 

 

 Táto kritika pochádza predovšetkým od bádateliek feministickej sociológie, ktoré 

pokladajú za hlavné faktory nedostatku žien v ICT práve výchovu a spoločenské štruktúry. 

Jednotlivé feministické prístupy a koncepty rozoberám v nasledujúcich kapitolách. 

 

1.2.2 Feministické teórie na tému ženy a ICT 

 

 V rámci feministickej sociológie vzniklo na tému „ženy a technika“ viacero 

teoretických konceptov. Autorky síce vychádzajú z konceptu genderu, avšak v ich 

konkrétnych pohľadoch na problematiku žien a techniky sa odzrkadľujú rôzne feministické 

prúdy.  
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Popisujem tie feministické koncepty, ktoré sú pre moju prácu určujúce, a ktoré 

budem využívať aj pri analýze zozbieraných empirických dát. Ide o práce anglosaských 

výskumníčok a sociologičiek, ktoré sa orientujú najmä na situáciu v oblasti anglicky 

hovoriacich krajín. Tieto teoretické koncepty sa snažia nájsť hlavný dôvod, prečo je technika 

ženám cudzie, a zároveň sa snažia nájsť možné riešenie tohto problému.  

 

Hlavným popudom pre vznik feministických hypotéz na tému ženy a technika bol fakt, 

že ženy po období 2. Svetovej vojny tvorili významnú časť pracovnej sily v technickom 

priemysle, najmä v oblasti výpočtovej techniky. Preto bolo pre feministické bádateľky 

zarážajúce, že sa v priebehu niekoľkých rokov prudko znížilo zastúpenie žien v týchto 

profesiách a dokonca, že táto práca je pokladaná ako nevhodná pre ženy, pretože na ňu 

nemajú prirodzené vlohy (Janet Abbate, 2012). 

Gender a história výpočtovej techniky 

 

Práve Janet Abbate (2012) napísala štúdiu, ktorou sa snažila zmapovať históriu žien 

v programátorských profesiách po skončení 2. svetovej vojny. Pomocou empirickej štúdie sa 

snažila zistiť, ako sa zmenil status programovania ako profesie. Zistila, že ženy v 40. rokoch 

obsadzovali pracovné pozície vo výpočtovej technike ako operátorky a programátorky. 

Najdôležitejším faktorom, ktorý priviedol ženy do týchto profesií boli snahy vlády, ktorá 

v období 2. svetovej vojny potrebovala pracovnú silu a neváhala ženy lákať do oblasti 

programovania. Práca programátora pred vojnou neexistovala, preto nemala kedy 

nadobudnúť status „maskulinná“. Napriek tomu neboli programátorky považované za 

profesionálky: „Dievčatám bolo povedané, že iba muži môžu dosiahnuť status profesionála“. 

(2012, s.20). 

 

Štúdia ukazuje, aká je kategória genderu premenlivá a závislá na kultúre, historických 

podmienkach alebo politike. Programovanie v minulosti nebolo pokladané za mužskú prácu, 

práve naopak; ženy pokladali túto profesiu za príťažlivú. Náplň profesie sa časom zmenila, 

pretože sa zmenili aj výrobné produkty; programovanie si vyžaduje väčšiu investíciu 

sociálneho kapitálu a je považované za prácu prestížnu, a najmä mužskú. Tento posun 

ukazuje, že segregácia práce na základe pohlavia fungovala v minulosti a trvá stále. 
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Abbate ale vidí možnosť zapojenia žien do výpočtovej techniky vďaka ich „soft skills“. 

Sú to schopnosti, ktoré stále mužským programátorom chýbajú – komunikácia, zameranie na 

zákazníka, ochota spolupracovať a podobne. Mnohé projekty zamerané na zvýšenie počtu 

žien v ICT vsádzajú práve na tieto vlastnosti žien, a je to jeden z dôvodov, pre ktoré chcú ICT 

firmy zapojiť ženy do svojich kolektívov. 

 

Toto riešenie ale zabúda na celkovú rovnosť medzi pohlaviami a nerieši konkrétne 

príčiny, prečo sú ženy mimo technických odborov. Možno sa zvýši počet žien v ICT sektore, 

avšak stále budú pokladané za iné, budú u nich oceňované a posilňované iné schopnosti ako 

u mužov. 

Nové technológie pre ženy 

 

Podobný pohľad na problematiku žien v ICT prinášajú aj radikálne feministické 

teoretičky, ktoré pokladajú  ženy za na homogénnu skupinu, pričom zdôrazňujú, že ženy 

majú iné vlastnosti a schopnosti ako muži, ktoré by mali byť zohľadnené pri práci s 

technikou. Predpokladajú, že ženy skutočne majú iné spôsoby narábania s technikou a aj iný 

štýl komunikovania s počítačovými technológiami, no práve tieto technológie sú uspôsobené 

na len na „mužské ovládanie“, a dôsledkom je to, že ženy si s nimi nerozumejú a sú od nich 

odradzované. 

 

Sherry Turkle (1984) pokladá počítač za „objekt s ktorým myslíme“, preto si 

programovanie a práca s počítačom si vyžaduje určitý štýl myslenia, ktorý je pre ženy nielen 

represívny, ale obmedzuje aj potenciál samotných počítačov. Vo svojom  kvalitatívnom 

výskume (1984b) študovala rôzne prístupy, akými sa deti snažia ovládať počítač. Zistila, že 

pre chlapcov je typické „tvrdé ovládanie“ („hard mastery“), ktorým sa snažia počítačom 

ovládnuť- robia to pomocou hierarchických programovacích techník; zatiaľ čo dievčatá 

využívajú „jemné ovládanie“ („soft mastery“), s počítačom vyjednávajú na základe pokusov. 

Toto zisteniu ju priviedlo k záveru, že ženy jednoducho pristupujú k riešeniu počítačových 

problémov odlišne, ale sú od tohto prístupu odradzované, a sú im vnucované „mužské“ 

riešenia, ktoré sú pokladané za jedinú správnu cestu. Riešenie nedostatku žien 
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v technologických odboroch vidí vo vytvorení novej sociálnej konštrukcii počítača, ktorý bude 

vhodný aj pre ženy. 

 

Tomuto konceptu možno vytknúť, že na ženy nazerajú ako na jednu skupinu a neberú 

ohľad na individualitu a diverzitu osobností. Zároveň sa snažia zmeniť iba následky 

genderovej nerovnosti (povahu technológií) a nie ich príčiny. Rozdiely v schopnostiach 

a prístupe žien a mužov k počítačom skutočne existujú, avšak zmenou povahy technológií sa 

zmení iba jedna oblasť, ktorá je genderovo štruktúrovaná. Opačný prístup má teoretička 

Cynthia Cockburn, ktorá vidí zmenu práve v zmene sociálnych štruktúr. 

Technológie ako prostriedok mužskej nadvlády 

 

Feministické bádateľky  ako Cynthia Cockburn,  Judy Wajcman alebo Margaret 

Benston nazerajú na technológie ako na nástroj mužskej nadvlády. Vychádzajú z toho, že 

technológie majú maskulínnu povahu, pretože boli vyrobené mužmi a pre mužov. 

Predstavujú pre nich nástroj moci; ovládaním výrobných technológií si udržiavajú mužskú 

nadvládu. Pre ženy sú technológie neprístupné, práve kvôli ich mužskej povahe. 

 

Cynthia Cockburn (1985)  sa venovala tejto problematike vo svojej štúdii Machinery 

of dominance. Popisuje, ako výroba a vznik nových technológií súvisí s dominanciou a ako sa 

prostredníctvom technológií posilňuje genderová nerovnosť. Tvrdí, že každá nová 

technológia, ktorá vznikne, je genderovo štruktúrovaná a nesie v sebe očakávania svojho 

výrobcu. Keďže sú nové technológie vyrábané mužmi, spĺňajú najmä ich očakávania a preto 

sú pre ženu „cudzie“: 

 

 „Keď je napríklad škola vybavená novými počítačmi, dievčatá a chlapci veľmi rýchlo 

rozpoznajú ich skrytú maskulinitu. Vzájomné vzťahy ale aj ich postoje k novým strojom to 

ihneď potvrdzujú.  Nie je teda prekvapujúce, že, ako tvrdia pedagógovia, chlapci sa do tejto 

oblasti (počítačových technológií) hrnú, zatiaľ čo väčšina dievčat od nej odstupuje“ 

(Cockburn, 1985, s.170). 
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Cockburn si všimla aj dôsledky mužskej technologickej nadvlády. Aj napriek tomu, že 

„nový priemysel“ si už nevyžaduje fyzickú silu, segregácia v pracovnom prostredí naďalej 

trvá, pričom ženy  obsadzujú najnižšie pracovné miesta, ktorých účelom je iba podporovanie 

strojov. 

 

 Margaret L. Benston (1992) technológie taktiež považuje za nástroj, konkrétne ich 

označuje za „jazyk“, ktorý dáva jedincovi možnosť sebavyjadrenia. Benston tvrdí, že 

prostredníctvom socializácie sa muži a ženy učia tomuto jazyku rôzne: 

 

 „Ženská a mužská skúsenosť s technológiami je veľmi odlišná.. Muži a chlapci sa od 

mala učia o strojoch, pracovných nástrojoch a ako technológie fungujú... Naopak od dievčat 

a žien sa vôbec neočakáva, že budú rozumieť technickým záležitostiam. Očakáva sa od nich, 

že budú zbehlé v osobných vzťahoch a budú sa orientovať na medziľudské vzťahy a emócie“ 

(c1992, s.33).  

 

Podobne ako Cockburn vidí riešenie v celkovom narušení štruktúr nadvlády 

a ponúknuť možnosť aj ženám, aby formovali a ovládali výrobné faktory – technológie. 

Cieľom je odstrániť genderové štruktúry, ktoré kategorizujú spoločnosť na ženskú a mužskú. 

Výsledkom by boli genderovo neutrálne technológie, ktoré by boli prístupné aj ženám. 
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2 Konkrétne bariéry spôsobujúce nízky počet žien v ICT  

 

Na základe teoretických konceptov popísaných vyššie sa uskutočnilo mnoho empirických 

štúdií, ktoré sa pokúšali zistiť, aké konkrétne genderové bariéry spôsobujú, že dievčatá sa 

netúžia po povolaní programátorky a informatičky. Prinášajú odpoveď na to, aké bariéry 

odrádzajú ženy od štúdia ICT. 

 

Ústredným konceptom týchto štúdií je genderový systém, na základe ktorého sa 

štrukturujú jednotlivé oblasti ľudského života. Socializácia je pokladaná za hlavný nástroj, 

prostredníctvom ktorého sa ustanovuje prístup dievčat a žien k ICT. Empirické štúdie sa 

venujú rôznym obdobiam života, od útleho veku až po dospelosť, v ktorých nachádzajú vplyv 

genderovej socializácie a s ňou spojený vznik genderových bariér. Čerpám z literatúry 

anglosaských autoriek, ktoré sa zamerali na mapovanie genderových bariér v oblasti severnej 

Ameriky a západnej Európy. 

   

 

2.1 Výber hračiek a aktivít netechnického smeru 

 

Usmerňovaná voľba hier a hračiek je jedným z faktorom, ktorý od mala podporuje 

dievčatá v rozvoji záujmov netechnického smeru. Naopak, u chlapcov je podporovaný 

záujem o technickú oblasť. Môžeme to vidieť na príklade obľúbenej stavebnice Lego, pri 

ktorom si chlapci už vo svojim šiestich rokoch budujú náročnejšie modely a tým rozvíjajú 

svoje plánovacie a konštrukčné schopnosti, zatiaľ čo dievčatá pri hre s legom uprednostňujú 

jednoduchý dizajn a neprejavujú toľko fantázie. Chlapci sú v tejto aktivite podporovaní 

a rozvoj priestorového videnia a konštrukčných vlastností ich vedie k tomu, že si vytvárajú 

vzťah k technike a počítačom. Trávia s nimi viac času, majú s nimi viac skúseností a sú preto 

v práci s nimi lepší ako dievčatá (Elizabeth Whitelegg, c1992). 

 

Feministická bádateľka Elizabeth Whitelegg (c1992) tvrdí, že práve výber technických 

hračiek, ako automobily, stavebnice, vláčiky vplýva na to, že chlapci sa viac rozumejú 

technike a preto sa v nej rozvíjajú oveľa viac ako dievčatá. Počítač je potom jeden z ďalších 
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predmetov, na ktorom skúšajú svoje nadobudnuté konštrukčné a modelovacie vlastnosti. 

Následne dochádza k vytvoreniu zacykleného genderového stereotypu; chlapci si viac 

rozumejú s technickými hračkami, preto sa predpokladá, že „na to majú vlohy“. Na základe 

tohto stereotypného predpokladu rodičia a príbuzní podporujú chlapcov v týchto aktivitách 

a dávajú im konštrukčné hračky. Whitelegg spomína aj štúdii, kedy učitelia dávali deťom na 

výber dve hru s elektrickým obvodom alebo s bábikami. Väčšina chlapcov a niekoľko dievčat 

sa prihlásilo na hru s elektrickým obvodom, avšak dievčatá sa nakoniec s obvodom nehrali, 

a to z dvoch dôvodov: a)bol obmedzený počet miest pri hre, a pretože táto hra bola 

považovaná za chlapčenskú, dostali prednosť chlapci; b) samotné dievčatá hru odmietli ako 

náhle zistili, že by ju museli hrať v kolektíve chlapcov. 

  

Zo štúdie vyplýva, že hračky rozvíjajúce matematické a priestorové vlastnosti sú určené 

chlapcom a majú maskulínny charakter. Táto ich maskulínna konotácia, ktorú v sebe nesú je 

príčinou, že ich  dievčatá odmietajú a nemajú o nich záujem, aj keď sú im ponúkané, pretože 

sú naučené, že tieto hry sú „len pre chlapcov“. 

 

2.2 Počítač ako „on objekt“ 

 

Počítač je pre deti do veku základnej školy považovaný za druh hračky, a preto je to 

dôležitý nástroj pri procese hrania a učenia sa. Chlapci aj dievčatá s ním pracujú a tým si 

celkovo formujú vzťah k informačným technológiám. Z tohto pohľadu je veľmi dôležité, aby 

si dievčatá vytvorili pozitívny vzťah k počítaču, a tým pádom aj vzťah k informačným 

technológiám ako k niečomu otvorenému a ženám prístupnému. 

 

Práve „maskulinná“ konotácia počítača, rovnako ako u iných technickým hračiek a hier, 

je pre dievčatá prekážkou, aby s ním nadviazali vzťah. Počítač tak posilňuje genderovú 

konformitu; je pokladaný za „on objekt“ : „Keď deti vidia otcov alebo chlapcov, ktorí sú 

v rodine považovaní za rodinných počítačových expertov, pracovať s počítačom, alebo hrať 

hry, ktoré sú očividne vyrobené pre chlapcov a nie dievčatá, je veľká pravdepodobnosť, že 

veľmi malé deti identifikujú počítač ako „on“ objekt“ (Jane Margolis, 2002, s.20).  

 



19 
 

Cynthia Cokburn (c1992) túto myšlienku rozvíja a tvrdí, že počítač v sebe nesie „skrytú 

maskulinitu“. Táto skrytá charakteristika, ktorá je vložená do každého nového vynálezu, je 

ovplyvnená činnosťou a očakávaniami svojich tvorcov. Ak si počítač v sebe nesie maskulínnu 

charakteristiku, dievčatá aj chlapci to ihneď dokážu rozoznať. Túto skutočnosť potvrdzuje 

vzťah dievčat k počítačom, ktorý je skôr  pasívny. Podľa Cockburn teda nie je prekvapujúce, 

že chlapci sa do tejto oblasti hrnú, a dievčatá od nej odstupujú. 

 

Hypotézy feministických bádateľok podporuje štúdia Eurydice (2005) s názvom How 

boys and girls in Europe are finding their way with information and communication 

technology?, ktorá mala za cieľ zistiť, aký prístup majú k počítačom deti krajín EÚ. Štúdia 

ukazuje, že približne 80% detí má prístup k počítaču (v škole, alebo doma), pričom s ním 

aktívne pracuje 80% chlapcov a 68% dievčat. Najväčšie rozdiely nachádzame v prístupe 

k počítaču a prostredí, kde sa s počítačom pracuje. Štúdia uvádza, že 36% dievčat pracuje 

s počítačom škole, a iba 25 % dievčat na ňom pracuje samostatne doma. U chlapcov je 

pomer opačný, až 41% chlapcov robí s počítačom doma a iba 20% pracuje na počítači v škole. 

Každé prostredie podnecuje k iným aktivitám, preto chlapci viac využívajú počítač na hranie 

hier a programovanie, a naopak dievčatá na vypracovanie školských prác. Tento prístup sa 

odráža v dosiahnutých počítačových schopnostiach; až polovica opýtaných chlapcov tvrdí, že 

ovláda komplexné úlohy na počítači (software). Na druhej strane iba 23 % dievčat potvrdilo, 

že si vie s takýmto druhom úloh poradiť. Štúdia dospela k záveru, že chlapcov viac láka ICT 

a počítač využívajú častejšie a voľnejšie ako dievčatá, ktoré s počítačom pracujú najmä 

v škole. 

2.3  Stereotypy v technických predmetoch a informatike 

 

Dôležitým prostredím, ktoré zoznamuje dievčatá s počítačovými technológiami, je 

školstvo. V škole je technika celkovo pokladaná za „chlapčenskú doménu“. Táto predstava 

bola a je dlho podporovaná tým, že technické hodiny sú vyučované výlučne pre chlapcov.  

 

Margaret L. Benston (c1992), autorka štúdií venujúcich sa vzťahu žien a technológií, 

sama vyštudovala technický odbor a tvrdí, že aj napriek tomu sa nikdy v technike necítila 

sebaisto: Napriek tomu, že som mala rada matematiku a technické vedy, nikdy som sa 
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necítila pri stojoch a technike „ako doma“. Nie som v tom sama, je to typické pre ženy“ 

(c1992, s.34). Podľa Benston je vylúčenie žien z tejto oblasti veľmi dôležité, pretože technika 

je základnou súčasťou všetkých technológií, aj tých počítačových. 

 

Stereotypné predstavy si prinášajú dievčatá už z domova, a ak majú možnosť vybrať si 

voliteľný predmet, napríklad informatiku, uprednostnia radšej predmety humanitného typu. 

Hlavným dôvodom môže byť stereotyp IT odborníka, ktorý je mnoho krát vykresľovaný ako 

„hacker“ alebo „počítačový maniak“. Dievčatá sú odradené touto predstavou, nevedia si 

predstaviť prácu v tomto povolaní. Ostatné dievčatá, ktoré si napriek všetkému vytvoria 

pozitívny vzťah k počítaču, sú odradené prístupom ostatných spolužiakov, ktorí si tento 

stereotyp osvojujú (Kirkup, c1992). 

 

 Ak majú dievčatá v škole povinnú informatiku, väčšinou sú na nich nesamostatné, 

podobne ako boli naučené doma, a aktívnu prácu s počítačom prenechávajú mužskému 

pohlaviu. Chlapci sa na týchto hodinách sami považujú za tých, ktorí by mali poznať a ovládať 

počítačové technológie, a preto sú to práve oni, kto fyzicky ovláda počítač (Kirkup, c1992). 

 

Veľkú rolu vo vyučovaní hrajú samotní pedagógovia, ktorí pokladajú predpoklady, že 

dievčatá nepatria do technických odborov, za samozrejmé. Ak sa aj dievčatá zúčastňujú na 

hodinách informatiky, učitelia sa zameriavajú na chlapcov a viac ich podporujú v rozvoji 

(Whitelegg, c1992). Učitelia sú rozhodne veľmi mocní sprostredkovatelia socializácie, ktorí 

formujú vzťah dievčat (aj chlapcov) k školským predmetom. 

 

2.4 Úroveň matematických schopností u dievčat 

 

Matematika je predmetom, ktorý úzko súvisí s informačnými technológiami, 

a podobne ako technické predmety na školách, je matematika spojená s predpokladom, že 

ženy v nej nie sú dobré a prirodzene jej nerozumejú. Práve tento stereotyp podrýva 

sebadôveru v ovládaní matematiky u dievčat. Nedostatok sebadôvery môže viesť 

k preferencii iného odboru alebo povolania, kde matematika nepatrí medzi povinné kurzy, 

ako je to na školách s IT zameraním. 
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Slovo „prirodzene“ je v tomto prípade určujúce, pretože predpoklad, že ženy „od 

prírody“ nemajú nadanie na matematiku je používaný ako objasnenie horších výsledkov žien 

v matematike (oproti mužom). Kritikou na tento predpoklad je štúdia Laurie S. Keller (c1992), 

ktorá zistila, že vo výsledkoch univerzitných testov Scholastic Aptitute Tests možno už 

niekoľko rokov pozorovať rozdielne výsledky chlapcov a dievčat. Chlapci dosahujú 

v matematike priemerne o 45 bodov viac ako dievčatá. Zároveň ale zistila, že rozdiel nie je 

spôsobený nedostatkom matematických schopností u dievčat, ale faktom, že väčšina dievčat 

má o 6 mesiacov kratšie hodiny matematiky než ich mužský kolegovia. 

 

Jedným z faktorom, prečo dievčatá nepreferujú matematiku a neveria si v nej, môže 

byť skryté kurikulum na školách, teda prístup učiteľov alebo stereotypné predstavy 

v študijných materiáloch. V období strednej školy je vidieť, že dievčatá podceňujú svoje 

schopnosti z matematiky a technických predmetov, a učitelia venujú vačšiu pozornosť 

chlapcom (Liz Whitelegg, c1992). 

 

Ďalší dôvod, prečo si dievčatá nezapisujú technické kurzy (programovanie, algebra) je 

„politika výberu“; chlapci si omnoho viac vyberajú kurzy, pretože majú predošlé skúsenosti 

zo základných škôl alebo z domova. Dievčatá majú omnoho menšiu chuť zapisovať sa do 

kurzov, kde je prevaha chlapcov (William Aspray et al., 2006). Dievčatá, ktoré si technický 

predmet zapísali, väčšinou prejavili tendenciu byť „rebelkami“ („pathbreakers“), ktoré by 

mohli dokázať, že dievčatá dokážu byť v genderovo netradičných aktivitách rovnako dobré 

ako chlapci. Chlapčenský kolektív im vyhovoval a necítili sa byť osamotené 

(Silverman, Pritchard, 1996, s.48). 
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2.5 Strata sebadôvery dievčat na vysokej škole 

 

Štúdium na vysokej škole s technickým zameraním môže pre ženy priniesť určité 

bariéry, ktoré súvisia so stratou sebadôvery a môžu viesť k ukončeniu štúdia.  Jedna 

z najväčších výziev pre ženy na vysokej technickej škole je práve to, že mnoho chlapcov 

prichádza do školy s veľkým množstvom formálnych aj neformálnych počítačových znalostí. 

Základom tohto fenoménu je „magická príťažlivosť“ počítačov, ktorá motivuje chlapcov, aby 

sa vzdelávali v tejto oblasti (Jane Margolis, 2002). 

 

Dokazujú to výpovede žien, ktoré ovládajú programovanie na vysokej úrovni a pred 

vstupom na túto školu si v tomto odbore verili: „Potom, čo som sem prišla, cítila som sa 

zaplavená ostatnými ľuďmi v programe (väčšmi chlapcami, áno), že som začala strácať 

záujem o programovanie, pretože vždy keď som si sadla začala robiť program, mnoho ľudí 

okolo mňa chodilo a hovorilo ,Och, to je také jednoduché. Prečo nad tým sedíš už dva dni, keď 

ja som to spravil/a za päť hodín.‘ “ (Jane Margolis, 2002, s.80). Respondentky, ktoré zažili 

takúto stratu sebadôvery tvrdia, že stačí, aby sa to stalo iba raz a potom má žena celý čas 

pocit, že „ vždy budem pozadu, a to je veľmi demotivujúce“(2002, s.81). 

 

Ďalšou významnou bariérou je negatívny prístup spolužiakov, ktorí dávajú jasne najavo 

svoju nespokojnosť so ženskou konkurenciou v tomto odbore. Prejavujú to otvorenými 

poznámkami, v ktorých vyjadrujú, že ženu sú prijímané na technické školy preto, „aby bol 

informatický odbor krajší“(2002:84). Sú ženy, ktoré si dokázali vyvinúť stratégiu voči takýmto 

poznámkam, a pokladajú ju za účinnú. Konkrétne ide o aktívny prístup, kedy takýmto 

poznámkam dokážu čeliť a dokážu a im brániť tým, že spolužiakom podobnú poznámku 

vrátia. Jane Margolis na základe svojej empirickej štúdie tvrdí, že skúsenosti dievčat na IT 

odboroch sú veľmi individuálne, pretože niektoré študentky sa stretli iba s pozitívnym 

prístupom spolužiakov, a naopak v kolektíve chlapcov sa cítia byť výnimočné.  
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2.6 Sexuálne násilie v pracovnom prostredí 

 

Ženy v IT sektore stále pracujú v prevažne mužských kolektívoch. V takom prípade sa 

žena môže dostať do situácie, kedy majú jej kolegovia narážky alebo vtipy sexistického rázu, 

čo sa považuje za formu sexuálneho násilia. Cynthia Cockburn (1985) sa vo svojom diele 

Machinery of dominance venuje sexuálnemu násiliu v prostredí technických profesií, ktoré 

považuje za „jasný prejav  toho, že muži si prajú, aby ich práva vo sfére technológii zostali ich 

súkromným vlastníctvom“ (1985, s.203). Tvrdí, že ženy v týchto profesiách sa stretávajú 

najmä so slovnými prejavmi sexuálneho násilia; s rôznymi vtipmi, alebo narážkami na ženy. 

Jedna z pracovníčok technologického oddelenia  sa jej v rozhovore zverila so svojou 

skúsenosťou. Keď prvý krát prišla na pracovisko, počula nadávky, sprosté slová alebo videla 

erotické obrázky z kalendárov, a na to všetko boli ľudia citlivý. Záležalo na tom, ako 

zareaguje ona; ak by zareagovala extrémne prehnane proti týmto prejavom, ľudia by sa 

pravdepodobne vyhýbali jej bezprostrednej blízkosti. Pracovníčka teda zvolila „strategy for 

coping“, teda stratégiu adaptovania sa prostrediu; vtipy ani poznámky si nevšímala (1985, 

s.204). 

 

Cynthia Cockburn sa snažila na fenomén sexuálneho násilia pozrieť aj zo strany mužov. 

Zaznamenala si interview s mužmi, ktorí vykonávajú povolanie spojené s technológiami 

(inžinieri, stavbári, počítačoví inžinieri) a snažila sa zistiť ich názory na ženy pracujúce v tejto 

oblasti. Zistila, že ich stereotypy o ženách a technike nie sú podložené skúsenosťou, čo 

dokazuje ich neustále hľadanie argumentov, prečo by ženy nemali pracovať s technológiami. 

Je dôležité upozorniť, že v dobe, keď Cockburn robila túto štúdiu, si práca s technológiami už 

nevyžadovala fyzickú silu, a preto nebol problém, aby ju vykonávali aj ženy: „...muži užívajú  

jeden z párov komplementárnych hodnôt- tvrdý/mäkký- aby vysvetlili a legitimizovali 

vylúčenie žien z práce a kariéry v technologických odboroch...Ak chcú muži posilniť ich 

identifikáciu s fyzickým inžinierstvom, z ich slovníka úplne vypadá slovo „mäkký“. Avšak 

neskôr si zase potrebujú privlastniť sedavú, intelektuálnu inžiniersku prácu ako maskulínnu. 

Na ideologické komplementárne hodnoty ako tvrdý/mäkký preto musí byť nazerané ako na 
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dočasné. Hodnoty využívané na posilnenie hegemonickej ideológie sa menia podľa času aj 

situácie.“(1985, s.190) 

 

2.7 Pracovná segregácia v ICT 

 

Aj napriek tomu, že sa pomer žien v ICT sektore zvyšuje, neznamená to, že ženy plne 

využívajú všetky výhody informačnej spoločnosti. Ženy nachádzame v nepomerne vyšších 

číslach na najnižšie platených pozíciách. Vykonávajú prácu ako zadávateľky dát, operátorky, 

asistentky, alebo iné činnosti pomocného, administratívneho typu. Ak aj ženy zastupujú 

miesta ICT profesionálov, ich zastúpenie v oblasti hardvéru a elektronického inžinierstva 

dosahuje len 15%. Väčšie zastúpenie majú v oblasti softwarového inžinierstva 

a programovania, ktoré je fyzicky menej náročné a orientované predovšetkým len na prácu s 

počítačom (OECD, 2007). 

 

V ICT sektore sa napriek začleneniu žien stále stretávame s pracovnou segregáciou, 

teda s tým, že ženy zastávajú menej platené a stereotypné profesie. V rozvojových aj 

rozvinutých krajinách tvoria ženy malé percento vedúcich ICT pozícií. Štúdia výskumnej 

organizácie Catalyst (2007)9, zameraná na zastúpenie žien v najvyšších úrovniach vedenia 

spoločností v USA, prekvapivo konštatuje, že spoločnosti, kde bolo viac žien zastúpených vo 

vedúcich pozíciách, prevýšili ostatné firmy v návratnosti kapitálu (o 66%) aj zvýšení predaja 

(o 42%). Rovnaké výsledky začlenenia žien do vedúcich pozícií môžeme sledovať aj v iných 

priemyselných odvetviach. Organizácia podporuje návrh, aby bolo aby bolo viac žien 

zapojených na najvyššie vedúce pozície spoločností. 

2.8 Negatívny prístup partnera 

 

Cockburn (1985) sa zamerala aj na prístup partnera k žene, ktorá je zamestnaná v ICT 

sektore. Zistila, že mnohokrát dochádza k tomu, že partner nepodporuje úspechy partnerky. 

Vysvetľuje to tým, že ak sa ženy snažia vykonávať nejakú prácu rovnako dobre ako muži, 

                                                           
9
 The Bottom Line: Corporate Performance and Women's Representation on Boards, Catalyst, 2007.Dostupné z 

http://www.catalyst.org/knowledge/bottom-line-corporate-performance-and-womens-representation-boards 
[cit. 4.3.2015]  

http://www.catalyst.org/knowledge/bottom-line-corporate-performance-and-womens-representation-boards
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môže to u muža vytvoriť pocit menejcennosti: “Takáto žena už z princípu nemôže byť 

„udomácnená“ žena, a zároveň nie je podriadená pracovníčka ani sekretárka, s ktorou si muž 

už dávno vytvoril vzťah jemu vyhovujúci“ (1985, s.189).  

 

Cockburn naráža na prestíž, ktorú práca v informačných technológiách so sebou nesie. 

Žena pracujúca v tomto povolaní sa dostáva na roveň mužov, a vykonáva profesiu, ktorá je 

finančne vysoko ohodnotená a preto je pokladaná za intelektuálne náročnú. Tým sa táto 

žena stáva finančne nezávislou a sebestačnou. Zároveň to znamená, že úspešná informatička 

môže mať problém vytvoriť plnohodnotný vzťah tak, aby som v ňom muž necítil byť 

menejcenný. 

2.9 Sociálne, kultúrne a politické vplyvy 

 

Na konci tejto časti je dôležité podotknúť, že výsledky uvedených štúdií odrážajú 

situáciu žien v anglicky hovoriacich krajinách Veľkej Británie a Severnej Ameriky. Tieto 

výsledky nie je možné, ani žiaduce zovšeobecňovať na situáciu žien vo zvyšku sveta.  

 

V rozvojových krajinách sveta existujú rôzne iné bariéry, ktoré bránia zapojeniu žien do 

sveta informačných technológií. Primárnym problémom je vôbec prístup žien k novodobým 

technológiám. Ženy a dievčatá vplyvom kultúrnych a náboženských štruktúr nemajú prístup 

k rodinným financiám, a mnohokrát ani vlastný finančný príjem, aby si mohli zaplatiť rádio, 

televíziu, počítač, alebo pripojenie k internetu. Dievčatá a chlapci majú odlišný prístup 

k počítačovým hodinám na základnej a strednej škole. Konečne, keďže väčšina žien je 

zamestnaná v sektore každodenných služieb, nemajú v práci prístup k počítaču, ani internetu 

(Samia Melhen et al, 2009, s.3).  

 

Literatúru a prístup anglosaských autoriek som použila najmä preto, že situácia 

v anglicky hovoriacich krajinách a Česka je porovnateľná čo sa týka kultúrnych a sociálnych 

podmienok. V týchto častiach sveta je výskum okolo žien v ICT najviac rozvinutý a jeho 

výsledky slúžia ako inšpirácia a odrazový mostík pre bádanie v ČR.  

  



26 
 

3 Situácia v ČR 

 

Téme žien v ICT sektore je v rámci ČR málo prebádaná. V tejto kapitole by som chcela 

popísať vývoj a zastúpenie žien v sektore IT na území ČR za posledné roky, ktoré naznačuje, 

že počet žien v tomto sektore síce stúpa, ale pomer žien k mužom sa nemení, naopak má 

tendenciu klesať. Taktiež spomeniem empirickú sondu Markéty Kristovej, ktorá sa ako prvá 

bližšie zaoberala skúsenosťami žien v ICT v ČR a ich spokojnosťou s touto profesiou. V závere 

sa budem venovať konkrétnym projektom, ktoré sa zaslúžili o zvýšenie počtu žien v ICT v 

rámci ČR. 

 

3.1 Ženy v ICT profesiách v Českej republike 

 

Česká republika je jednou zo zemí, kde je genderová nerovnosť v oblasti technických 

odborov značne vysoká. Výberové šetrenie pracovných síl v ČR (ČSÚ, 2014) ukázalo, ako sa 

zastúpenie žien medzi IT odborníkmi v rokoch 1993-2013 menilo. V roku 1993 bolo v ČR 

zamestnaných celkovo 60 tisíc pracovníkov v ICT sektore, pričom ženy tvorili až 36 % 

celkového počtu pracovníkov, teda 22 tisíc. V roku 2000 sa ich pomer znížil na 24% a v roku 

2013 na 9 % celkového počtu, čo znamená že v IT sektore bolo zamestnaných 14 tisíc žien. 

Jeden z dôvodov poklesu počtu žien v tejto oblasti môže byť spôsobený vývojom 

samostatných technológií, ktoré na začiatku deväťdesiatych rokov vyžadovali obsluhu 

veľkého počtu ľudí. Tieto obslužné pozície zastávali najmä ženy. 

 

Výskum Eurostatu z roku 2004 tiež ukazuje, že Česká republika zaostáva za mnohými 

západnými a severskými krajinami, v ktorých ženy tvorili tretinu, v iných prípadoch takmer 

polovicu všetkých zamestnaných IT odborníkov; napríklad v Litve dosiahol pomer žien 42,6 

%, v Írsku 27,2 % a vo Švédsku 22,1% 10.  

 

                                                           
10

Pomer ICT profesionálov a profesionálok v roku 2004 v zemiach EU-27 (Eurostat). Dostupné on-line z: 
http://www.zkusit.cz/dokumenty/statistikya-eu.pdf  

http://www.zkusit.cz/dokumenty/statistikya-eu.pdf
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Čo sa týka dievčat, študujúcich na vysokoškolských odboroch informatiku , ich pomer 

stúpol od roku 2006 z 12% na 14 % v roku 2013. Napriek tomu „počet absolventů nepokrývá 

aktuální poptávku“ (Voříšek, 2006, s.3). 

 

3.2 Projekty na podporu  žien v ICT 

 

Nedostatok ICT odborníkov a absolventov českých technických škôl viedlo k iniciatíve 

štátu ale aj českých univerzít. Od roku 2009 začali vysoké školy zakladať vlastné programy 

a webové stránky, ktoré mali za úlohu zlákať ženy na štúdium informatiky a technických 

odborov. Ako prvá sa zapojila Fakulta informačných technológií na VUT v Brne. V posledných 

rokoch vytvárajú projekty zapojenia žien do IT aj samotné nadnárodné ICT spoločnosti 

v spolupráci s neziskovými organizáciami. 

 

 V Českej republike vznikol informačný web Zkus IT 11, ktorý vznikol za podpory 

Ministerstvá vnútra ČR (Zkus IT, o.s.) v spolupráci s Markétou Kristovou. Tento projekt 

propaguje dostupné informácie o možnosti uplatnenia žien v IT, organizuje workshopy 

a prednášky, a spolupracuje so školami a inými neziskovými organizáciami v snahe zvýšiť 

záujem dievčat o profesiu v oblasti ICT. 

 

Obdobné projekty si vytvorila aj Fakulta informačných technológií ČVUT v Prahe, 

jedným z nich je Dámsky klub12, ktorý slúži na výmenu skúseností medzi študentkami a 

uchádzačkami a podporuje akcie a stretnutia s cieľom vytvorenia študentskej siete bez 

ohľadu na pohlavie. Druhý projekt nesie názov  Holky pozor !13 a je to webová stránka ČVUT, 

ktorá prináša informácie o študijných odboroch a programoch, ktoré sú otvorené nielen pre 

mužov, ale aj ženy. 

 

                                                           
11

 Webová stránka projektu Zkus IT:  http://www.zkusit.cz 
12

 Webová stránka Dámskeho klubu ČVUT dostupná on-line: http://sites.google.com/site/damskyklubcvut/  
13

 Projekt Holky pozor! je dostupný on-line na: http://www.holkypozor.cz/  

http://www.zkusit.cz/
http://sites.google.com/site/damskyklubcvut/
http://www.holkypozor.cz/
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Podobnú webovú stránku vytvorila aj Fakulta Informačných technológií v Brne. Nesie 

názov FIT sluší dívkam 14 a funguje od roku 2009. V rámci tejto skupiny prebiehajú rôzne 

aktivity pre študentky aj uchádzačky, ako workshopy, prednášky alebo mentoring.  

 

Významným projektom je aj Ženy a věda, ktorý vznikol spoluprácou Národního 

kontaktního centra a sociologického ústavu AV ČR. Okrem toho, že sa projekt zaoberá 

genderovou problematikou v oblasti vedy a výskumu, priniesol aj program s názvom 

Mentoring15. Ide o program určený stredoškoláčkam, ktoré majú nadanie alebo záujem 

o technické vedy. Každá študentka dostane svoje mentorku (študentku vysokej školy), ktorá 

ju zoznámi s vysokoškolským prostredím, študijnými odbormi a podelí sa o svoje skúsenosti. 

Mentoring funguje od roku 2009 a je v českom prostredí úspešný. 

 

Ďalším úspešným projektom je Ženy do IT 16. Tento jednoročný projekt je organizovaný 

medzinárodnou nevládnou organizáciou so skratkou APC WNSP (Association for Progressive 

Communications - Women's Networking Support Programme), ktorú podporuje spoločnosť 

IBM Česká republika. Cieľom projektu je pomocou workshopov a seminárov motivovať 

dievčatá pre informačné technológie a zároveň im pomôcť prekonať bariéry spojené 

s technológiami, ako je nízke sebavedomie v otázkach techniky a nízky záujem o IT odbory.   

  

                                                           
14

 Webové stránky projektu VUT Brno Fit sluší dívkam: http://www.fit.vutbr.cz/holky/  
15

 Informácie o projekte Mentoring, NKC Ženy a věda: http://www.zenyaveda.cz/mentoring/o-mentoringu/  
16

 Projekt Ženy pro IT dostupný online na:  http://www.apcwomen.org/womenintoit/  

http://www.apcwomen.org/womenintoit/index.php?id=o-apc-wnsp
http://www.fit.vutbr.cz/holky/
http://www.zenyaveda.cz/mentoring/o-mentoringu/
http://www.apcwomen.org/womenintoit/
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3.3 Výsledky prieskumov a empirických štúdií v ČR 

3.3.1 Prístup dievčat k počítačom 

 

V roku 2013 zverejnil ČSÚ štatistické údaje o využívaní informačných 

a komunikačných technológií v ČR, ktorý ukazuje, že celkový počet používateľov počítača sa 

od roku 2010 do roku 2012 zvýšil, avšak ženy vo využívaní počítača stále zaostávajú za 

mužmi. V roku 2012 využíva počítač 66% žien nad šestnásť rokov, zatiaľ čo pomer mužov 

využívajúcich počítač dosahuje až 72 %. 

 

Dotazníkový prieskum, ktorý prebehol v rámci kurzov Jak na IT v roku 2007 na šiestich 

miestach Juhočeského a Moravského kraja, zozbieral postoje žien k ICT. Výsledky ukázali, že 

ženy majú k počítačom priateľský vzťah a hlavne veľký záujem naučiť sa pracovať 

s počítačom. Ukázalo sa, že mladšie respondentky (vo veku 20-30 rokov) sa zoznamujú 

s počítačom už na škole a najčastejšie im prácu na počítači ukazujú učitelia (32%), učiteľky 

(26%) alebo manželia (17%). Ženy staršie ako 31 rokov sa s počítačom naučili pracovať až 

v práci, pričom im najčastejšie pomáhali kolegovia (30%). Zaujímavé je zistenie, že čím skôr 

sa respondentky dostali k počítaču, tým „užší“ vzťah k nemu nadviazali a tým viac ho 

považujú za potrebnejší. Čo sa týka aktivít vykonávaných na počítači, ženy ich používajú 

hlavne na praktické záležitosti – vyhľadávanie informácií na internete, e-mailovú 

komunikáciu, používanie obrázkových editorov alebo prácu s Excelom (Kristová, 2007).  

 

3.3.2 Názor dievčat na ICT profesie 

 

Ženy majú síce pozitívny vzťah k počítaču, avšak prácu v ICT považujú vhodnú skôr 

pre mužov. Tento názor je určený najmä stereotypnou predstavou o práci v ICT, ktorá si 

podľa žien vyžaduje technicky nadaného človeka, teda skôr muža. Toto vyplynulo 

z prieskumu Ženy v ICT (DATAMART, 2008), ktorého sa zúčastnili študentky a ženy 

Severomoravského kraja. 
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Výhody ICT profesie vidia najmä v dobrom platovom ohodnotení a zaujímavej práci s 

technológiami. Motivujúcim faktorom by pre študentky bola pružná pracovná doba, 

rovnoprávnosť práce medzi mužmi a ženami v tomto odbore a nakoniec väčšia 

informovanosť o možnostiach uplatnenia v tomto odbore. 

 

3.3.3 Skúsenosti žien pracujúcich v ICT 

 

Názory a skúsenosti žien, ktoré sa úspešne uchytili v ICT, zozbierala Markéta Kristová 

v rámci kvalitatívnej empirickej sondy Ženy v ICT (2008). Respondentky si prácu v tomto 

odbore pochvaľujú a väčšina sa nestretla so znevýhodňovaním kvôli pohlaviu. Aj keď 

respondentky priviedli do tohto odboru rôzne cesty, väčšinou vyštudovali školu s technickým 

zameraním. Kolektív spolužiakov aj profesorov k nim bol ústretový, v dvoch prípadoch sa 

respondentky stretli s predsudkom voči ženám zo strany učiteľov. Tento negatívny postoj ich 

od štúdia neodradil, skôr naopak, bol pre nich motiváciou k zlepšeniu (2008, s.103). 

 

Čo sa týka pracovných podmienok, vzťahy na pracovisku sú skôr pozitívne, aj keď 

všetky respondentky pracujú v kolektíve prevažne mužskom. So sexistickými narážkami sa 

stretávajú málokedy. Niektoré respondentky sa vyjadrili, že sa v mužskom kolektíve cítia 

jedinečne. Väčšina respondentiek je na mužský kolektív zvyknutá, pretože sa v ňom 

pohybujú už od mala (2008, s.96). 

 

Za hlavné predpoklady, ktoré sú nutné pre prácu v ICT, respondentky považujú 

analytické myslenie a znalosť technologických produktov, čo sú skôr mužské vlastnosti, avšak 

respondentky nemali problém osvojiť si ich. Na druhej strane vyzdvihujú tiež ženské 

vlastnosti ako komunikácia a empatia, ktoré sú v ICT veľmi dôležité pri komunikácii so 

zákazníkom (2008, s.94). Štúdia zistila, že ženy sú s prácou celkovo spokojné a prostredie ICT 

je k nim priateľské, nemajú pocit znevýhodňovania.  
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4 Empirická časť 

 

V tejto kapitole popisujem výsledky kvalitatívnej štúdie, ktorej cieľom bolo zachytiť cesty 

žien pracujúcich v ICT sektore v Českej republike. Konkrétne som chcela zistiť, aké boli ich 

skúsenosti, či už negatívne alebo pozitívne, počas ich cesty za profesiou v tomto odbore. 

Zaujímalo ma, aké bariéry, alebo naopak stimuly ich ovplyvňovali od ich prvého stretnutia 

s počítačom. 

 

Tiež ma zaujímalo, akými stratégiami ženy reagovali na rôzne bariéry v rámci svojej 

cesty, resp. ako reagovali na negatívne udalosti. Dôležité pre mňa bolo aj to, ako reagovali na 

pozitívne skúsenosti, a nakoľko dôležité ich považujú v rámci svojho profesijného úspechu. 

 

Nakoniec bolo mojím cieľom zistiť, aké názory majú samotné ženy pracujúce v IT na 

tento odbor a na genderové stereotypy, ktoré sú jeho súčasťou.   

 

Ciele mojej kvalitatívnej štúdie som zhrnula do nasledujúcich piatich výskumných 

otázok: 

o Aké boli skúsenosti žien na ceste za ICT profesiou ? 

o Aké bariéry alebo stimuly ich na životnej ceste ovplyvnili ? 

o Aké boli životné stratégie žien, ktorými reagovali na udalosti ? 

 

Hlavné výskumné otázky som rozvinula témami, ktoré som vyvodila na základe 

teoretických poznatkov k problematike žien v IT: 

o  Rodičia a socializácia 

 preferencie hračiek a aktivít 

 práca s počítačom 

 prístup rodičov k počítaču 

 motivácia k práci s počítačom 

o  Základná a stredná škola 

 Prístup pedagógov-motivácia x odradenie 

 Technické predmety, matematika 

 Vplyvy okolia na výber vysokej školy 
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o  Vysoká škola 

 Prístup pedagógov 

 Skúsenosti s chlapčenským kolektívom 

 Skúsenosť so ženskými klubmi 

o  Zamestnanie 

 Skúsenosti s hľadaním zamestnania 

 Prístup zamestnávateľa a firemná kultúra 

 Prístup kolegov; sexuálne obťažovanie 

o  Postoj partnera k povolaniu 

o  Stereotyp IT pracovníka 

 

4.1 Výskumná metóda 

 

Pretože cieľom mojej práce bolo zachytiť a porozumieť skúsenostiam určitej skupiny 

žien, zvolila som kvalitatívnu výskumnú metódu. Kvalitatívny prístup mi umožnil zozbierať 

veľké množstvo dát o malej skupine žien, na základe ktorých som mohla porozumieť javom, 

ktoré som uviedla vo výskumných otázkach (Strauss, Corbinova, 1999). 

 

Ako techniku zberu dát som zvolila pološtrukturovaný rozhovor typu „podľa návodu“. 

Pološtrukturovaný rozhovor mi umožnil pohybovať sa v okruhu dopredu pripravených 

dôležitých tém, ale zároveň nechal narátorky, aby určovali množinu všetkých premenných, 

ktoré považujú za relevantné (Disman, 2011). 

 

Návod (príloha č.1) mi zaistil, že s narátorkami preberiem všetky  dôležité témy, ktoré 

som si na základe teoretických konceptov stanovila. Ku každej téme som pri pripravila 

otvorené otázky, ktoré narátorke dovoľovali voľne odpovedať na danú tému. Otvorené 

otázky narátorky motivovali ku „kvetnatejšej“ odpovedi a zároveň samy mohli poukázať na 

to, ktoré témy sa im zdajú dôležitejšie a ku ktorým skúsenostiam sa chcú vyjadriť. Na základe 

ich odpovede som im položila otázky pre ujasnenie a doplňujúce otázky, ktorými som sa 

pýtala na to, čo narátorky  nespomenuli. 

 



33 
 

4.2 Výber narátoriek 

 

Pre výber narátoriek som zvolila dve hlavné kritériá, a to aby narátorka vykonávala 

profesiu ICT a aby sa mohla osobne zúčastniť na rozhovore. Vzhľadom na to, že je 

nedostatok žien v oblasti IT a nie je jednoduché ich oslovovať, ako nástroj výberu narátoriek 

som využila techniku snehovej gule. Táto technika sa mi osvedčila, pretože práve vďaka 

tomu, že je žien v tomto odbore málo, sa navzájom poznajú. Prvú narátorku som našla 

náhodne, pomocou rozosielania emailov ICT firmám na území Prahy. Táto narátorka mi 

odporučila ďalšie kontakty, a týmto spôsobom som nakoniec nazbierala 9 žien, ktoré boli 

ochotné poskytnúť mi rozhovor. 

 

Vekové zloženie narátoriek bolo od 21 do 36 rokov. Všetky narátorky vykonávali svoju 

profesiu v Prahe alebo jej blízkom okolí. Narátorky pochádzali prevažne z Česka, len jedna 

narátorka pochádzala zo Slovenska a do Prahy prišla kvôli štúdiu. Čo sa týka vzdelania, 7 z 9 

narátoriek malo ukončené, alebo v dobe rozhovoru končilo vysokoškolské štúdium. 

Konkrétne informácie (vek, vzdelanie, profesia) som zhrnula v tabuľke v prílohe č. 2. 

 

4.3 Zber a analýza dát 

 

Stretnutie s narátorkami som dohodla telefonicky alebo emailom. Rozhovory následne 

prebiehali v reštauračných zariadeniach a trvali od 50 do 90 minút. Pred samotným 

rozhovorom som narátorky informovala o tom, že rozhovory budú nahrávané. Potom som 

im objasnila tému a ciele svojej práce. Všetky podpísali informovaný súhlas a s nahrávaním 

súhlasili.  

 

Prepis a analýza dát prebiehali súbežne s vykonávaním rozhovorov. Vykonaný rozhovor 

som sa snažila prepísať čo najskôr po stretnutí. Zvolila som doslovnú transkripciu, kde som 

zaznamenávala aj chovanie narátoriek, napríklad smiech.  Do prepisu som si potom dopĺňala 

„polní poznámky“ (Disman, 2011, s.312). Nešlo o terénne poznámky v pravom slova zmysle, 

ale skôr o moje reflexie po vykonaní rozhovoru. V prvom rozhovore sa mi viackrát stalo, že 

respondentka opisovala určitý fenomén, ktorý bol pre mňa zaujímavý, avšak natoľko som sa 
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sústredila na nasledujúcu otázku, že som mu vôbec nevenovala pozornosť a ďalej som jej 

odpoveď nerozvila. Vďaka tejto sebareflexii po každom rozhovore sa mi podarilo pridať do 

rozhovorov témy alebo otázky, ktoré som predtým nemala pripravené a javili sa ako dôležité. 

 

Po zozbieraní všetkých rozhovorov som pristúpila ku kódovaniu prepísaných 

rozhovorov. Pri kódovaní som využila analytický prístup inšpirovaný zakotvenou teóriou, 

ktorý popisuje Strauss a Corbinová (1999). Na základe tohto postupu som najprv pristúpila 

k otvorenému kódovaniu, teda priraďovaniu a združovaniu kódov. Združovaním kódov mi 

vznikli hlavné kategórie, ktoré som ďalej rozvíjala axiálnym kódovaním. 

 

4.4 Hodnotenie kvality výskumu 

 

Pre svoju sondu som si vybrala kvalitatívnu výskumnú stratégiu, ktorá sa vyznačuje vysokou 

validitou, ale nízkou reliabilitou.  

 

Účelom reliability je  minimalizovanie chýb vo výskume (Hendl, 2005). Reliabilita výskumu sa 

dosahuje štruktúrovanosťou jeho techník a metodológie, aby bolo možné ho opakovať 

a porovnávať výsledky. V kvalitatívnom výskume je zabezpečenie reliability problémom, 

hlavne kvôli technikám, ktoré neumožňujú jeho opakovateľnosť. 

 

Výhodou kvalitatívneho výskumu je vysoká validita. Validita je zaistená správnym výberom 

a neustálym kontrolovaním štyroch oblastí kvalitatívneho výskumu - oblasť záujmu, 

výskumná otázka, zber dát, analýza dát. Podľa Chenaila (1998)  musia byť tieto časti výskumu 

v nestálom súlade. Preto Chenail navrhol tzv. metódu olovnice, pomocou ktorej si výskumník  

neustále (po zbere dát aj analýze) overuje, či jednotlivé časti spolu súhlasia. Na základe tejto 

metódy som sa snažila kontrolovať, či oblasť výskumu a výskumná otázka súhlasí s technikou 

zberu dát. 

 

Ďalšou nevýhodou kvalitatívneho výskumu je prenositeľnosť, pretože nazbierané 

a vyhodnotené dáta nie je možné generalizovať na zvyšok populácie. To znamená, že 

výsledky tohto výskumu nemožno zovšeobecniť na všetky ICT profesionálky na území ČR. Na 
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druhej strane je možné predpokladať, že na základe podrobného preskúmania malého počtu 

prípadov bude možné lepšie porozumieť prípadom podobným (Hendl, 2005). 

 

4.5 Etické otázky výskumu 

 

  V priebehu celého trvania môjho výskumu som sa snažila dbať na základné štyri 

piliere etiky sociálnych vied. Pri emailovej komunikácii s narátorkami som najprv stručne 

každého oboznámila s mojimi výskumnými zámermi. Informovala som ich o tom, že môžu 

kedykoľvek participáciu vo výskume odmietnuť. 

 

Pred zahájením každého interview som narátorke dala prečítať a podpísať informovaný 

súhlas (príloha č. 3)a  informovala som ju o tom, že odpoveď na každú otázku je dobrovoľná 

a môže ju kedykoľvek odmietnuť. 

 

Zozbierané dáta som spracovávala s ohľadom na osobnú ochranu údajov podľa zákona 

(zákon č. 101/2000 Sb.). Vzhľadom na to, že zozbierané dáta obsahovali citlivé údaje, 

v prepisoch aj v publikovanej práci boli osobné údaje narátoriek anonymizované.  Prípadné 

mená osôb, ktoré narátorky spomínali, som nahradila falošnými.  

 

Jednou z etických otázok pre mňa bolo dodržanie etiky feministického výskumu. Keďže 

môj výskum vychádza z feministickej teórie, je zaujatosť a z nej vyplývajúca (zdanlivo) 

neobjektivita kľúčovým prvkom v etike feministického výskumu. M. Bosá (2011) upozorňuje 

na to, že táto neobjektivita založená na patriarchálnom „status quo“ sa prejavuje vo vzťahu 

výskumníka a participanta. Výskumník je v roli aktívneho subjektu a participanti/tky v roli 

pasívneho objektu, ktorý je iba využívaný pre výskumné ciele subjektu. Riešením je posilniť 

postavenie participantiek tým, že budú považované za autonómny subjekt, ktorý spoluurčuje 

tému a smerovanie výskumu. Tento postup dobre vidieť v štúdii Pamäti žien (Zuzana 

Kiczková a kol., 2006), kde sa výskumníčky nielen zamerali na subjektívnu skúsenosť 

rozprávačiek, ale snažili sa reflektovať aj vlastné očakávania a skúsenosť z rozhovorov. 

Z tohto dôvodu som sa snažila narátorkám položiť otvorenú otázku a nechať ich rozprávať 

o tých životných skúsenostiach, ktoré pokladali za vhodné a boli pre ne samé dôležité. 

Narátorky som sa nesnažila vtlačiť do vopred určených kategórií. 
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4.6 Výsledky výskumu 

 

4.6.1 Rodičia ako dôležitý faktor pri utváraní vzťahu dievčat k počítačom 

 

Na začiatku každého rozhovoru som narátorke položila otázku „Kedy ste sa prvýkrát 

stretli s počítačom?“, pričom takmer vždy nasledovala krátka pauza a zamyslenie každej 

opýtanej, pretože spomienky na počítač boli hmlisté. Zistila som, že väčšina dievčat sa 

prvýkrát stretla s počítačom práve doma. Iba tri ženy prvýkrát pracovali s počítačom až na 

základnej a strednej škole, a to hlavne preto, že doma počítač nemali. Keď som sa narátoriek 

pýtala na ich vzťah k počítaču v tomto období, zistila som, že tento vzťah úzko súvisel s tým, 

aký prístup mali ich rodičia k počítaču alebo k ICT celkovo. 

 

Narátorky, ktoré sa začali práci na počítači venovať až na základnej alebo strednej 

škole, uviedli, že buď v rodine počítač nemali, alebo sa k počítaču dostali neskôr, jednoducho 

preto, že rodičia nevykonávali profesiu, ktorá by si vyžadovala pracú s počítačom: 

 

„Já jsem poprvé viděla počítač až na střední škole, kdy jsem neuměla vůbec nic a učila 

jsem se kopírovat soubory. Protože v naší rodině počítače vůbec nebyly a nikdy jsem si 

nemyslela, že s tím budu pracovat na takové technické úrovni, jako vlastně dělám, že jsem 

programátor.“(N3) 

 

„A potom táta dostal z práce, to mi mohlo být tak dvanáct, a svůj jsem měla až tak 

v patnácti.. A to tak nějak stál na tom stole, žejo, protože přestože jsme o tom něco vědeli. Já 

jsem se k tomu dostala relativně pozdě, protože u nás nikdo nepracoval s počítačem, třeba 

jako nějaká sekretářka...“(N6) 

 

Jedna z narátoriek (N8), ktorá mala počítač doma už v detstve, sa vyjadrila, že najprv 

pre ňu počítač vôbec nebol zaujímavý; považovala ho za „krabicu“ a uprednostňovala iné, 

„holčičí“ aktivity. Zlom v jej vzťahu k počítaču nastal práve vtedy, keď jej otec začal pracovať 

s počítačom doma, pretože si robil pracovnú rekvalifikáciu: 
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„No první setkání, asi když mi bylo tak jedenáct, dvanáct, a bylo to na počítači, co 

jsme měli doma, tak mě to tehdy moc nezajímalo, protože mě zajímaly holčičí věci, hraní si 

s kamarádkami, než s nějakou krabicí (smiech). A chytlo mě to až na střední škole, kde 

jakoby, zase za to můžou rodiče, jo, protože mamka vymyslela, že chce mít všechno jakoby 

doopravdy free, jakoby software, operační systém. A taťka protože byl blázen do počítače, 

tak nám všechny přeinstaloval na linux.“(N8) 

 

  Narátorka bola motivovaná k práci s počítačom až keď doma videla, že niekto iný, 

konkrétne jej otec, rád a s chuťou pracuje s počítačom. Otec zároveň na všetky počítače 

nainštaloval alternatívny operačný systém (Linux), takže pre narátorku to bola motivácia, aby 

sa s týmto systémom naučila pracovať. 

 

Rovnaký vplyv rodičov na vzťah dievčat k počítačom bolo vidieť aj u narátoriek, 

ktorých rodičia pracovali ako informatici. Prvá z nich pracovala s počítačom už od svojich 

siedmych rokov. K práci ju motivovala hlavne mama, ktorá ju aj jej brata podporovala v hraní 

hier, ale aj v programovaní jednoduchých algoritmov. Narátorka už vo svojich ôsmich rokoch 

chodila na programátorské súťaže, čo je u dievčat v jej veku neobvyklá činnosť.  

 

„Moji obaja rodičia sú ajťáci, takže úplne v detstve. Práve mama je systémová 

administrátorka a otec robí skôr projektového manažéra a kontrolóra kvality a podobne. 

Takže u nás boli počítače vždycky(smiech). Ako deti sme mali tie komodory a rôzne kazetové 

počítačové hry, a mama doniesla domov pécečko, tak sme ako prví doma mali pécečko, 

pretože mama na ňom doma pracovala. Ako decká sme k tomu mali prístup, s bratom sme 

robili rôzne programátorské súťaže, ako malé deti a tak.“(N7) 

 

Druhá narátorka to mala podobné, obaja jej rodičia pracovali ako programátori, takže 

s počítačom prakticky vyrastala. Jej záľubou boli počítačové hry, ktoré od mala hrala 

s mamou, a od dvanástich rokov kódovala webové stránky, čo ju naučil jej otec. Narátorka 

spomína aj to, že už v detstve si predstavovala, že jej profesiou bude navrhovanie 

počítačových hier: 
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„Já jsem se narodila v 93. roce, a co si pamatuji, tak počítač jsme už v nějakém 95. roce určitě 

už měli, protože rodiče oba studovali informační technologie už tenkrát, takže já si to 

v podstatě nepamatuji, já jsem s tím vyrůstala[...]No, v podstatě už když jsem byla malá, 

nechtěla jsem být princezna (smiech) jako většina holek, ale chtěla jsem navrhovat 

počítačové hry. Hlavně ty charaktery, postavy, grafiku a krajinu a takovýhle věci. Já už od 

dětství jsem k tomu tíhla.“(R4) 

 

Tieto narátorky si utvárali pozitívny vzťah k počítaču už v pomerne mladom veku a to 

hlavne vďaka tomu, že mali doma rodičov, ktorí pre nich slúžili ako pozitívny vzor práce 

s počítačom. Dôležitosť rodičovského vzoru popisuje aj Jane Margolis (2002) vo svojej 

kvalitatívnej štúdii zameranej na úspešné študentky počítačového odboru na americkej 

univerzite. Margolis zistila, že až 65 % úspešných študentiek pochádzalo z rodiny, kde aspoň 

jeden z rodičov aktívne pracoval s počítačom ako hobby, alebo profesionálne. Na základe 

výsledkov tvrdí, že ak rodičia aktívne pracujú s počítačom, je pravdepodobné, že aj dieťa, 

nezávisle na pohlaví, si vytvorí k programovaniu (hraniu) vzťah. Prekážkou je, že dievčatá sú 

považované za málo kompetentné pre prácu s počítačom, preto je im dovolené iba sa 

„prizerať“.  

 

Čo sa týka kompetencie dievčat pre prácu s počítačom, žiadna zo spomenutých 

narátoriek sa nesťažovala na to, žeby sa musela na počítač iba „pozerať“, alebo by bola od 

práce s ním odstrkovaná. Práve naopak, s počítačom pracovali aktívne, o čom svedčí aj rozvoj 

ich programátorských kompetencií v tak mladom veku. Jedna narátorka sa dokonca vyjadrila, 

že ju otec podporoval v samostatnosti pri práci s počítačom: 

 

„Taťka mě v tom hodně podporoval, ale on se mě snažil vést k samostatnosti, ukázal 

mi, kde to mám najít, a pak už jsem se s tím musela poprat sama.“ (N4) 

 

Zaujímavé bolo, že obe narátorky mi samé potvrdili moju domnienku, že veľký vplyv 

na ich vzťah k počítaču mali ich rodičia. Obe sa zhodli, že vďaka rodičom ich práca 

s počítačom bavila a tak isto si mali pozitívnu predstavu o práci „ajťáka“. 
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„A pak samozřejmě že ty rodiče to studovali taky...Já jsem tím žila prakticky. A moje 

máma miluje technologie navíc. Většina důchodců třeba používa počítač nebo email, tak 

moje babička a děda ovládají tablet, počítač (smiech). Asi to bude v rodině.“(N4) 

 

„Nemala som to skreslené vnímanie, pretože keď mám mamu systémovú 

administrátorku, tak mám o tom obore úplne iný obraz ako niekto, kto vidí ajťáka len keď im 

príde opraviť počitač“(N7). 

 

4.6.2 Priateľský prístup učiteľa motivuje k štúdiu informatiky 

 

Pri formovaní prístupu žien k IT sa ľudský faktor ukazuje ako ten najdôležitejší vplyv. 

Ženy, ktoré mali informatiku na základnej alebo strednej škole, často spomínali osobu učiteľa 

ako dôvod, prečo si obľúbili počítačové hodiny, a neskôr si vybrali informatiku ako jeden 

z hlavných predmetov štúdia. U väčšiny narátoriek išlo práve o učiteľa mužského pohlavia, 

iba v jednom prípade rozprávačka spomenula učiteľku informatiky na strednej škole. 

 

Na informatiku v období základnej školy si narátorky spomínali iba nejasne, hlavne 

preto, že na týchto hodinách sa iba zoznamovali s počítačom, a väčšinou hrali hry. Na osobu 

učiteľa si spomínajú ako na zábavného „pohodáře“.  

 

„Tak ono se jich u nás vystřídalo víc. Ale většinou to byli takoví tí pohodáři, kteří nic 

nehrotili. Častokrát jsme měli volnou hodinu, šlo jen o to napsat nějaký test. I ten test byl 

takovej dost volnej. Já jsem například napsala test pro celou poslední řadu při počítačích. Ono 

se na to nekladl takovej důraz, v tý době to byly spíš nejaké začátky.“(N1) 

 

„On byl takový veselý, vždycky si z toho dělal srandu. Že když jsme měli test, a měli 

něco udělat, tak nebyl problém, aby došel a klikl pravým (smiech).“(N2) 

 

„Ale mě bavila práce na počíitači, takže mě to bavilo. Ale vic mě to bavilo s těma 

mladšíma učitelama, to bylo takový zábavnější.“(N9) 
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Narátorky mali na svojich učiteľov informatiky pozitívne spomienky a spomínali, že 

hodiny informatiky ich bavili. Jedna z nich (N1) tvrdila, že obsah učiva jej pripadal 

pochopiteľný a rozumela mu natoľko, že písala testy na informatike aj pre ostatných žiakov. 

Z výpovedí teda vyplýva, že narátorky mali pozitívny vzťah k informatike práve vďaka 

uvoľnenému a zábavnému prístupu učiteľa. 

 

Jedna z narátoriek sa vyjadrila, že práve kamarátsky prístup učiteľa informatiky v nej 

„zakorenil“ pozitívny vzťah k počítačom a informatike. Jeho prístup porovnáva s prístupom 

ostatných učiteľov, ktorí na svoje predmety kládli prílišný dôraz, a ich prístup na hodinách 

nebol natoľko príjemný. Narátorka si potom na strednej škole zvolila štúdium informatiky. 

 

„Ano, on to bral spíš že to máme jako informativně, nedělal z toho, že by to bylo bůhví 

jak důležité. Což se mi na základní škole mockrát nestávalo. Tam prostě všichni učitelé měli 

takovej přístup, že ten jejich předmět je nejdůležitější, ať to je občanka nebo tělocvik, tak 

všichni pojedem. Možná, že to bylo něco jako kamarádské posezení, o to víc to ve mně 

zakořenilo.“(N2) 

 

Ďalšia narátorka mala na strednej škole mladého učiteľa, ktorý mal kamarátsky 

prístup a so svojimi žiakmi chodil vo voľnom čase hrávať hry. Vyjadrila sa, že tento 

kamarátsky prístup ju motivoval k tomu, aby si vybrala informatiku ako voliteľný predmet. 

Sama tvrdí, že ju jednak informatika bavila, ale ľudský faktor bol rozhodujúci: 

 

„My jsme měli takového učitele, který tam přišel prostě, a on byl spíš takový kamarád, 

kterému bylo čtyřiadvacet a my jsme s ním chodili hrát hry, Counterstrike a Diablo, a seděli 

jsme tam prostě dlouhý hodiny, takže když jsme si potom vybírali nějaký ty semináře, co se 

dělalo před maturitou, tak jsem prostě šla po tý informatice. Takže to byla ta kombinace, že 

je to sranda, a toho, že mě bavily přírodní vědy. Takže jako lidskej faktor z velký části 

určitě.“(N6) 

  

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa učiteľ zdá byť určitým vzorom, na základe 

ktorého si narátorky hodiny informatiky obľúbili, a neskôr si zvolili informatiku ako hlavný 

predmet štúdia. Tento prístup žien k informatike mohol byť spôsobený jednak tým, že na 
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nich učiteľ preniesol svoj pozitívny prístup, ale aj tým, že zďaleka nenapĺňal genderový 

stereotyp toho, ako by mal skutočný „ajťák“ vyzerať. Jane Margolis (2002) tvrdí, že stereotyp 

IT pracovníka ako zhrbeného počítačového „maniaka“, alebo „hackera“ je jedným 

z dôvodom, prečo majú dievčatá negatívny vzťah k IT a táto profesia ich nepriťahuje. 

Dievčatá sú týmto stereotypom jednoducho odstrašené. Avšak moje komunikačné partnerky 

opisujú svojich učiteľov ako príjemných a zábavných IT odborníkov, ktorý im ukázali 

potenciál počítača. Zdá sa preto, že pozitívny vzor učiteľa, ktorý nepotvrdzuje genderový 

stereotyp, mal na vzťah narátoriek k informatike veľký vplyv, čo ovplyvnilo aj ich výber 

predmetov a ďalšieho profesijného smerovania. 

 

4.6.3 Vplyv matematických schopností na výber vysokej školy 

 

Keď mi narátorky rozprávali o štúdiu na základnej a strednej škole, často sme sa 

dostali k tomu, že ich obľúbené predmety boli prírodné vedy, pričom ich najviac bavila 

matematika. Zistila som, že niektoré z nich matematika bavila natoľko, že ich to motivovalo 

k výberu perspektívneho odboru, kde budú môcť svoje matematické schopnosti rozvíjať. 

 

Jedna z narátoriek obľubovala matematiku už na základnej škole, pravidelne chodila 

na matematické olympiády. V rozvoji matematických schopností ju podporovala jej učiteľka, 

aj mama: 

 

„Já jsem na základce dostala strašne zlatou učitelku a ona mi dala někdy v té šesté 

třídě matematickou olympiádu, ta byla strašně dobrá...A ještě se mi stalo, že jsem se tam 

umístila. Takže já jsem z toho byla nadšená, i ona.. I moje mamka byla ráda, protože ona byla 

do matiky zblázněná, takže ona se mnou řešila tu olympiádu taky, vždycky se chlubila, že já 

už to mám spočítané a ty ještě né.. A to bylo hrozně milé. Protože ta olympiáda je hrozně 

náročná, ale potom ta odměna je hrozně fajn.“(N8) 

  

Najväčšou odmenou pre narátorku bolo umiestnenie sa na olympiáde. Vďaka tomu 

získala sebavedomie vo svoje matematické schopnosti. Obľuba matematiky sa v nej 

zakorenila natoľko, že si už v období základnej školy vybrala svoju budúcu vysokú školu. 
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„No já jsem v tom měla jasno už poměrně brzo, už třeba v šestý třídě na zakládce. Ono 

prostě v ČR lepší škola jako matfyz není.“(N8) 

  

Narátorka však mala obavy, že čistá matematika nebude mať reálne uplatnenie 

a preto hľadala odbor, kde by mohla svoju záľubu využiť. Nakoniec si vybrala informatiku, 

pretože jej pripadala perspektívna. 

 

„Já jsem měla pocit, že ta matika nemá dostatečné uplatnění, že není úplně praktická. 

Ten kdo pronikne do tý matematiky, tak jasně může být vědec, ale to jsem si na to nevěřila, 

to jsem nechtěla. Takže jsem se rozhodla, že půjdu na nějakou aplikovanou informatiku.“(N8) 

 

Rovnako uvažovala aj druhá narátorka, ktorá nevedela, čo konkrétne chce študovať, 

ale bavila ju matematika a rodičia jej navrhli ekonomickú školu. Mala pocit, že čisto 

ekonomické odbory sú presýtené, preto si vybrala informatiku, ktorú tiež považovala za 

perspektívny odbor. 

 

„Ale zas mně šla ta matika a to nebyl tolik populární předmět na škole[...]Popravdě 

jsem nevěděla, co chci studovat dál, ale moji oba rodiče jsou ze školy ekonomické, tak jsem se 

dívala, co bych mohla studovat tam...A pak jsem se rozhodovala mezi různýma oborama na 

týto škole. Vybrala jsem tu informatiku, přece jenom to byl nejperspektivnějši obor.“(N9) 

 

U oboch narátoriek bolo teda vidieť, že ich obľúbený predmet- matematika, mal veľký 

vplyv na to, čo budú študovať. Avšak matematika  na IT odboroch nie je voliteľným 

predmetom, ale povinným, a dalo by sa povedať, že jeden z najdôležitejších. Elizabeth 

Whitelegg (c1992), ktorá sa venovala empirickej štúdii zameranej na formálne vzdelávanie 

žiakov, tvrdí, že dôležitou genderovou bariérou medzi ženami a technológiami je práve 

matematika. Whitelegg zistila, že matematika je pre štúdium technologických odborov 

nutná, avšak dievčatá sú v nej nedostatočné hlavne kvôli genderovým stereotypom 

v mysliach učiteľov. Učitelia matematiky predpokladajú, že ženy nie sú v matematike dobré 

a nemajú k nej predispozície, a preto sa im ani nevenujú (c1992, s.180). 
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Len u jednej z narátoriek som zistila, že matematika pre ňu predstavovala určitú 

bariéru pri výbere vysokej školy. Aj keď uvažovala nad štúdiom informatiky na ČVUT alebo na 

MFF UK, v matematike si neverila, a preto neverila ani tomu, že by sa na jednu z týchto škôl 

mohla dostať.  

 

„Na většině těhle škol jsou přijímačky z matematiky. Na matfyz bych se nehlásila, ale 

třeba na ČVUT byly přijímčky z matiky stěžejní, abych se tam dostala. A jelikož na tý hotelce 

ta matika zaostávala, ja s tím nemám problém, ale nebrali jsme ji dostatečně do hloubky, 

abych byla schopná ty příjímačky udělat. Takže pro mě zbejvala jen ta voška, kde brali 

každýho.“(N4)  

 

Narátorka ale nespomínala, že by bolo pre ňu sťažením prístup učiteľov matematiky. 

Nedostatok matematických schopností pripisovala skôr formálnemu kurikulu hotelovej školy, 

na ktorej študovala, a ktorá sa na štúdium matematiky vôbec nezameriavala. Nakoniec ju 

zobrali na Vyššiu odbornú školu, kde študuje počítačovú grafiku. V jej prípade som ale zistila, 

že úroveň matematických schopností môže byť nielen bránou, ale aj bariérou medzi ženou 

a IT odborom. 

 

 

4.6.4 Skupina dievčat je „slepičinec“ 

 

Sektor informačných technológii je nedostatočne zastúpený ženami, a s týmto 

problémom sa stretávali aj moje komunikačné partnerky. Sedem z nich študovalo na vysokej 

škole v informatickom odbore, a všetky tvrdili, že zastúpenie študentiek bolo minimálne. To 

isté platilo aj v prípade dvoch z nich, ktoré študovali na stredných školách zameraných na 

elektrotechniku a informatiku. Predpokladala som, že respondentkám bude chýbajúci ženský 

kolektív chýbať. Bolo pre mňa prekvapivé, keď som zistila, že narátorky boli úplne spokojné 

s mužským kolektívom a ženy im na škole ani v zamestnaní nechýbajú; dokonca mali k 

dievčenským kolektívom negatívny prístup a pripisovali im negatívne stereotypné vlastnosti. 
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Niektoré narátorky tvrdili, že im jednoducho vyhovuje mužský kolektív, a tento názor 

ďalej nerozvíjali. K dievčenským kolektívom sa priamo nevyjadrili. Jedna z nich tvrdila, že si 

so ženami nikdy nerozumela a mužský kolektív jej vyhovuje. Zaujímavý bol jej názor, kde 

vyjadrila, prečo jej vyhovuje, že je na IT odboroch nízky počet žien: 

 

„Ja som si so ženskými nikdy moc nerozumela. Dá sa povedať, že som od malička bola 

naučená fungovať v mojom špeciálnom postavení, žena v IT, veškeré výhody (smiech). 

Pretože všetci sa môžu pretrhnúť, aby boli v spoločnosti nejakej ženskej. To je výhoda, keď 

máš plnú školu chalanov, a príde tam baba, sadne si, usmeje sa nešťastne, zatvári sa, že 

niečo nechápe, nájde sa kopa ľudí, ktorí hneď prídu a začnú vysvetľovať.“(R7) 

 

Negatívny pohľad na dievčenské kolektívy mali hlavne narátorky, ktoré študovali na 

školách, kde je zastúpenie žien výrazne vyššie ako zastúpenie chlapcov (hotelová a obchodná 

stredná škola). Tieto narátorky preferovali mužský kolektív a zdôvodňovali to tým, že na 

strednej škole mali s dievčatami negatívne skúsenosti. Jedna z nich chodila na strednú 

obchodnú školu, a dievčenský kolektív označila za „slepičinec“: 

 

„Když to porovnám s tou ekonomkou, je to asi ošklivý, že to tak řeknu, tam to byl 

hroznej slepičinec. Mně mužský kolektív vyhovuje víc. Přijde mi, že chlapi se tolik 

nepomlouvaj, neskupinkují se, a když jim něco vadí, tak to řeknou napřímo, a to se mi hrozně 

líbí, když vím na čem jsem.“(R1) 

 

Druhá narátorka, ktorá navštevovala strednú hotelovú školu, mala tiež s dievčenským 

kolektívom negatívnu skúsenosť a podobne ako prvá narátorka, označila spolužiačky za 

„slepice“: 

 

„A musím říct, že třeba když jsem byla na střední, tak tam to bylo obráceně, tam bylo 

asi pět kluků na celý škole. Tak...já jsem se tam necítila, protože většina holek na tý 

hotelovce, to byla ješte k tomu soukromá, tak když to řeknu upřímně, to byly slepice 

(smiech). Už mi z toho rostla hlava a mezi klukama není tahleta rivalita prostě. Naopak, dá se 

s nimi vyjít, dá se s nimí domluvit, prostě si s nimi rozumím víc.“(N4) 
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Ešte jedna narátorka vo svojom vyjadrení spomenula narážku na ženy ako „slepice“, 

avšak nebol to jej vlastný názor, ale ako sama tvrdila, názor jej spolužiakov zo strednej školy. 

Navštevovala strednú obchodnú školu, avšak chodila do triedy zameranej na informatiku, 

kde bola jasná prevaha chlapcov: 

 

„Těch holek z obchodky bylo na chodbě sice mnohem víc a řekla bych, že byli více 

pěstěné, šlechtěné...nám prostě přišlo, že ty holky se dělí na takové skupinky. A buď máš tady 

skupinku normálních holek, nebo máš takovou ,jéžis já jse zajímam tady o kosmetiku, 

šlechtěníʻ . Naši kluci to popisovali vždycky tak, že prostě když vysypeš do třídy obchodky zrní, 

tak si to omlátí o hlavy (smiech).“(N2) 

 

Z odpovede narátorky vyplynulo, že jej spolužiaci chceli prirovnaním dievčat  

k sliepkam naznačiť, že sa zaujímali o primitívne, hlúpe témy a taktiež to, že sa „skupinkujú“. 

Podobne to vyjadrili aj narátorky spomenuté vyššie; a teda spolužiačky prirovnali k 

„slepiciam“ práve preto, že sa príliš skupinkovali, ohovárali a neboli úprimné. Na základe 

svojich individuálnych skúseností si vytvorili určitý genderový stereotyp o skupine dievčat; to 

znamená, že tento predpoklad vzťahujúci sa k genderu prijali za platný, a na základe tohto 

predpokladu sa u nich vyformoval odlišný prístup k osobám ženského pohlavia (Renzetti, 

Curan, 2003). Zistila som, že tento predpoklad si so sebou niesli aj na vysokú školu; niektoré 

narátorky mali totiž negatívny postoj k tzv. ženským klubom, teda podporným skupinám pre 

študentky na technických školách. Tento postoj mali aj napriek tomu, že ženský klub nikdy 

ani neskúsili. Svoj postoj k ženským kolektívom si utvárali len na základe predpokladu 

plynúceho z minulej skúsenosti: 

 

„Popravdě kdyby tu bylo něco takovýho, tak bych do toho ani nešla. Protože já prostě 

nechci trávit čas ve skupině ženskej, už jenom proto, že jsem si tím prošla na střední škole. 

Prostě netrpím žádnou méněcenností nebo pocitem, že mě někdo odstrkuje, takže nemám 

potřebu chodit do takových...“(N4) 

 

„No mě to popravdě dost děsí, taková skupina (smiech). Já jsem byla na střední 

v takové skupině holek, a je to dost divné prostředí pro mě. Jakoby, necítím se dobře 

v takovém kolektívu. Jsem ráda, když jsou tam nějací chlapi, kteří to vyváží.“(N8) 
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Zaujímavý bol názor jednej narátorky, ktorá do ženského klubu nikdy nechodila, avšak 

z vedľajšej fakulty ČVUT o tomto klube počula. Jej sa ale zdalo, že sú tieto podporné skupiny 

pre dievčatá diskriminačné, a že ešte viac poukazujú na ženy v tomto odbore: 

 

„No já je znám ze školy, ale mně přijde, že tyhle workshopy pro baby jsou hrozně 

diskriminační obecně, protože...když se chce člověk s někým bavit, tak se s ním baví nehledně 

na pohlaví. Prostě vyzdvihovat ty ženské, to spíš budí k tomu, aby na ně ještě víc útočili.“(N5) 

 

Prístup tejto narátorky naznačuje, že sama by do takého klubu nechodila, pretože by 

to ešte viac vyzdvihovalo to, že je „ženská“. Je teda možné , že niektoré narátorky, ktoré na 

základe minulej skúsenosti prebrali negatívnu stereotypnú predstavu o skupinách žien, samy 

nechceli do takejto skupiny patriť, pretože by potom tiež mohli byť hodnotené iba na základe 

genderových stereotypov – a síce že sú to „ženské“, že sa „skupinkujú“ a podobne. Mužský 

kolektív im teda môže vyhovovať aj z toho dôvodu, že sa na nich nenazerá ako na „typické 

ženské“, s ktorými sa spájajú rôzne negatívne predstavy, ako napríklad „slepice“. 

 

4.6.5 Negatívny prístup mužov je výzva 

 

Skúsenosti narátoriek s prístupom spolužiakov a profesorov na školách technického 

zamerania boli skôr pozitívne. Viaceré narátorky považovali ich prístup za normálny, 

väčšinou sa nestretli so znevýhodňovaním ani privilegovaním, alebo sexistickými narážkami. 

Niektoré narátorky sa však stretli s určitými negatívnymi poznámky zo strany profesorov 

alebo spolužiakov. Genderové stereotypy u mužov, ktoré dávajú najavo vo svojom správaní 

alebo rôznych narážkach, by sa teda mohli javiť ako dôležité bariéry, ktoré ženy budú 

odrádzať od štúdia v IT odbore. Zistila som, že narátorky, ktoré zažili takúto negatívnu 

skúsenosť, nebrali ju ako bariéru, ale naopak, bola to pre nich výzva, aby dokázali, že „na to 

majú“. 

 

Z výpovedí narátoriek ale vyplynulo, že s negatívnymi narážkami na gender mali 

skúsenosti iba tri z nich, pričom jedna si nebola istá, či k nej profesor zaujal negatívny postoj 



47 
 

kvôli jej pohlaviu, alebo kvôli jej osobnosti a povahe. Väčšina narátoriek sa naopak stretla 

s pozitívnym prístupom, tvrdili, že prístup mužského okolia bol „normálny“, dokonca dostali 

pocítiť, že spolužiaci sú radi, že sú na odbore aj ženy. 

 

„Úplne normální, ke všem se chovali stejně. To mě potěšilo, že se chovali strašně 

galantně, že holkám otevírali dveře, s tím jsme se před tím nesetkala.“(N8) 

 

„...a oni byli hodní, byli rádi, že si s nima chce někdo povídat, a řekla bych, že jim bylo 

jedno, jestli je to kluk nebo holka.“(N8) 

 

„Kluci byli zase rádi, že nás tam mají. Přece jenom, chlapci byli v pubertě.“(N2) 

 

Čo sa týka negatívnych skúseností, dve narátorky sa stretli so zvláštnym prístupom 

mužských profesorov. Narátorka, ktorá študovala na ČVUT v Prahe, sa stretla s profesorom, 

ktorý mal stereotypný pohľad na ženy: 

 

„Tak já jsem měla takový ty chvilky, kdy jsem s tím chtěla praštit, protože tam byl 

i jeden profesor, který měl takový zvláštní přístup, že ,holka na technický školeʻ, klasika...Já 

myslím, že ještě jedna spolužačka měla takovou zkušenost. Nejsem si jistá, jesti to bylo proto, 

že to byla holka, to nevím, nebyla jsem tam u toho, ale ona takový ten pocit měla...že třeba 

při testu jí posadili úplně dopředu, a měla takovou zvlaštní propisku, vícebarevnou, takovou 

holčičí, tak to komentoval a zesměšnil jí tam před všema studentama.“(N1) 

 

Narátorka nerozvinula to, ako konkrétne sa prístup profesora prejavoval, avšak táto 

skúsenosť  bola pre ňu  demotivujúca a zvažovala, že so školou skončí. Po zvažovaní 

narátorka nakoniec zvolila stratégiu, ktorou sa snažila profesorovi dokázať, že je na škole 

oprávnene: 

 

„Dával mi to najevo, ale já jsem to řešila tak, že jsem si všechny termíny hlídala, abych 

to měla v pořádku, a on mi pak nemohl říct ani půl slova.“(N1) 
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Druhá narátorka sa stretla s diskriminačným prístupom u jedného učiteľa na 

Matematicko-Fyzikálnej fakulte (MFF) UK. 

 

„Jednou se mi třeba stalo, že jeden kluk ode mě něco opsal, a on to svedl na mě ten 

profesor, že jsem to opsala já, že on by to neopsal ten kluk. Ale teď je otázka, jestli to bylo 

kvuli mně, jaká jsem, nebo kvůli tomu, že jsem ženská, to fakt nevím. On mě pak neměl rád. 

Byla jsem tam jediná ženská, takže těžko říct.“ (R5) 

 

Narátorka si sama nebola istá tým, či ju profesor obvinil preto, že tam bola jediná 

žena, alebo jednoducho profesorovi nebola sympatická. Tvrdila, že celkovo sa aj medzi 

spolužiakmi necítila dobre, preto nakoniec odišla na inú technickú školu, pričom zostala 

v rovnakom odbore. Prostredie druhej školy si chválila a bola s rozhodnutím spokojná. 

 

Jedna z narátoriek, ktorá študovala na Fakulte elektrotechnickej (FEL) ČVUT, sa stretla 

s odmietavým a genderovo stereotypným názorom jedného svojho spolužiaka. Bol jej 

partnerom na jednom z cvičení, a keď ho požiadala, aby jej vysvetlil časť učiva, ktorému 

nerozumela, spolužiak odmietol a poslal ju „spať do kuchyne“. 

 

„Tak som sa stretla s názorom, že však je to jednoduché, takto to bolo na prednáške 

a keď to nechápeš, tak bež spať do kuchyne. My sme boli na cvičení v nejakej skupine, a mne 

sa občas stalo, že som chýbala na prednáške a potom mi to na cvičení nebolo úplne 

jasné...Tak keď sme robili vo dvojiciach, tak som schytala nie úplne dobrú dvojicu, tam som 

mala spolužiaka, ktorého názor, že žena má rodiť deti a robiť v kuchyni bol veľmi markantný 

a vo všetkom sa prejavoval. Podarilo sa mu rozplakať jednu moju spolužiačku, takže ju 

vyslovene zdeptal. Úplne typický mačistický magor.“(N7) 

 

Tento negatívny postoj voči ženám v ICT ju neodradil, práve naopak. Tvrdila, že takýto 

prístup bol pre ňu výzvou, aby dotyčnému ukázala, že sa mýli. Obrátila sa na ochotnejšieho 

spolužiaka, a pri najbližšej možnej príležitosti dala svojmu partnerovi z cvičenia najavo, že to 

učivo dokáže zvládnuť lepšie, ako on. 
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„Pre mňa predstava, že niekto je takto obmedzený, je výzva ako mu zraziť hrebienok 

a zadupať ho do zeme, aby bol takto maličký. Peter mi to vysvetlil, a na druhý deň, keď sme 

mali taký malý testík, bola to individuálna práca, tak som mala plný počet bodov a on nie. 

Takže keď sme sa potom bavili v skupine, tak som povedala, že Peter mi to vysvetlil, Peter 

tomu očividne rozumie, a ty to očividne nechápeš, keď nemáš plný počet bodov. To sú 

vždycky také tie poznámky, ktoré keď človek prednesie pred skupinou iných mužov, ktorých 

ego je založené na tom, že sú veľké macho, tak keď sa im smejú ostatní chlapi, tak si fúkajú 

boliestky niekde v kúte...A tak sa to rieši najlepšie.“(N7) 

 

Bolo zaujímavé počúvať, ako jednotlivé ženy reagovali na stereotypné názory, ktorých 

cieľom bolo dať ženám najavo nadradené postavenie mužov v tomto odbore. Tento prístup 

bol individuálny a rozhodne neplatil na každého spolužiaka; narátorky sa častejšie stretávali 

s pozitívnym chovaním mužských kolegov. 

 

Zistila som, že ich stratégie, ktorými reagovali na tieto skutočnosti, boli veľmi 

podobné. Hlavne v tom, že narátorky tieto názory a výroky mužov nepresvedčili o ich 

neschopnosti, naopak cítili sa sebavedome a mali pocit, že štúdium na danej škole si zaslúžia 

ako všetci ostatní. Tento odmietavý postoj mužského okolia bol pre nich výzvou. Pritom 

empirický výskum Jane Margolis (2002) ukázal, že v období vysokej školy sa u dievčat 

študujúcich IT najviac prehlbuje strata sebadôvery. Je to preto, že ženy sú vystavené 

kolektívu mužov, ktorý majú omnoho viac skúseností s počítačom a programovaním, 

a niektorí z nich to dávajú dievčatám pocítiť ako znak ich nadvlády. 

 

Narátorky, ktorých skúsenosti som uviedla vyššie, sa vďaka sebavedomiu a viere vo 

svoje schopnosti nevzdali štúdia informačných technológií. Tento postoj ale závisí od 

osobnosti ženy. 

 

„Pre mňa to nebolo, že neurčujem svoju vlastnú cenu, podľa toho, čo si o mne myslia 

ľudia, ale na základe toho, či dosiahnem to, čo chcem, alebo nie. Dokiaľ to nie je, že proste 

ten názor cudzích ľudí nie je niečo čo ma vydeptá, aby som sa nesnažila, ale podnieti ma 

k tomu snažiť sa ešte viac.“(N8) 
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Negatívny a diskriminačný prístup profesorov a spolužiakov na vysokej škole sa preto 

javí ako dôležitá bariéra, ktorá môže ženy s nižším sebavedomím odradiť od štúdia IT. 

Narátorky, ktoré sa cez takéto skúsenosti preniesli, brali tento negatívny postoj ako výzvu a 

motiváciu. V tomto prípade ale súhlasím s narátorkou, ktorá sa vyjadrila, že „Mnohokrát je 

pre tú ženu potrebné podstatne viac, aby sa obhájila, že nie je nejaká blbá a aby obhájila, že 

je na rovnakej úrovni ako muž...“(N7). 

 

4.6.6 „Soft skills“ ako výhoda žien pracujúcich v ICT 

 

Značnú časť rozhovoru sme s narátorkami venovali aj ich práci. Niektoré pri tejto 

téme rozprávali aj o tom, aké ich vlastnosti najviac v práci využívajú, a čo u nich oceňuje 

mužský kolektív. Zistila som, že väčšina žien v tomto prípade hovorila o tzv. soft skills, teda 

o kompetenciách týkajúcich sa sociálneho a emočného chovania (Abbate, 2012). Narátorky 

tieto kompetencie pokladali za určitú výhodu, pretože si všimli, že ich kolegovia tieto „soft 

skills“ dobre neovládali. 

 

Jedna z nich považovala empatiu a schopnosť odhadnúť správanie zákazníka za 

výhodnú vlastnosť vo svojej práci: 

 

„ Jo a teď šlo vidět, jak ten můj šéf, no on byl takovej hodně, no typický chlap. Tavkový 

že...,tady jsem řekl že to má byt tak a tak a domluvili jsme se na tomʻ...no ale kolikrát jsem 

přišla a řikala jsem, že, ale jim se to nelíbilo, oni z toho nadšení nebyliʻ. On že ,ale vždyť tak to 

bylo domluvený!ʻ a já jsem mu říkala, že ,ale oni z toho nadšení nebyli, oni ti z toho 

cuknouʻ...a cukli. A to je něco, co on z toho prostě necítil, on jako chlap neměl tolik empatie 

a možná ani čas to pozorovat na nich. Tak kolikrát bylo dobrý, že jsem na té schůzce byla jako 

tichý pozorovatel.“(N2) 

  

Vo svojej výpovedi porovnávala práve svoj tichý, jemný a asertívny prístup k postoju 

šéfa, ktorý išiel na zákazníkov tvrdo: „Ale vždyť tak to bylo domluvený!“. Narátorka pracovala 

ako procesný analytik v novo vzniknutej firme. Popisuje, že vo svojej práci využila aj 

komunikačné schopnosti a zameranie sa na tímovú spoluprácu. Vďaka tomu, že sa dokázala 
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vcítiť do pozície programátorov aj zákazníka, vedela riešiť konflikty a podporila v 

pracovnom tíme spoluprácu. Sama sa označila za „medzičlánok“ v pracovnom tíme: 

 

„Oni všichni tam byli analytici, odborníci natolik, že jsem jim ty jejich znalosit, ten um, 

špatně předával, těm ostatním lidem. Ale já jsem byla ten mezičlánek, oni mi to ukázali a já 

jsem to dokázala popsat těm dalším lidem. Takže když ten programátor začal něco chrlit, tak 

já říkam nene, stop, tomu já nerozumím. Tak jsem se podívala na šéfa, šéf kývnul, že tomuto 

ještě rozumí, ale když ten programátor bude mluvit dál, tak už nebude...Tak říkam stop, ukáž 

nám to, co se děje, nebo tak. A potom jsem to zjednodušovala a zjednodušovala, až jsem se 

dostala na ten základ, co potřeboval vědet ten zákazník.“(N2) 

 

„Mně všichni říkají, jak jsou strašně rádi, že tam jsem. A já, proč? No my jsme tady 

všichni ožili, jsme takový tým. Tak řikám, dobře, jsem za to ráda, ale nevím, že jsem to 

udělala já.“(N2) 

 

Ďalšia narátorka tvrdila, že kolegovia v práci oceňujú jej ženský pohľad. Pracuje ako 

grafička a kóderka webov. Raz sa jej stalo, že v práci mali úlohy vytvoriť webovú stránku pre 

gynekológiu. Stránka mala byť určená predovšetkým ženám, a narátorka tvrdila, že kolegovia 

v práci si jednoducho nevedeli predstaviť, ako ženy vnímajú túto tému: 

 

„Já dělám externistu ještě pro další dvě firmy a taky vůbec nemají problém s tím, že 

jsem žena. Právě naopak, ono jim se to hodí, ten můj pohled. Třeba se stane, že děláme web 

pro gynekologii a ti chlapi vůbec netuší, jak se ta ženská cítí, jak je jí to nepříjemný. Takže 

jsem se jim hodila, že jsem na ten web mohla dívat i z tý druhý stránky, aby to bylo těm 

ženským příjemný.“(R4) 

 

Ďaľšou zo spomínaných „soft skills“ bola schopnosť žien kooperovať. Tvrdila to 

narátorka, ktorá pracuje na pozícii ICT manažérky. Z vlastných skúseností posúdila, že ženy 

v IT vedia zvýšiť efektivitu v pracovných tímoch práve vďaka vzájomnej spolupráci: 

 

„V ty práci ti chlapi jsou rádi, že tam mají ženský, protože je jich tam málo a ty 

kolektivy jsou efektívnejší, když je to smíšený. Jsou efektivnejší, protože ty lidi víc komunikují 
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spolu. Protože ti chlapi jsou strašne soutěžíví a ono je to potom na úkor toho, že netáhnou za 

jeden provaz, oni se předhánějí, kdo je lepší, kdežto s těma ženskýma, ženský kooperují, že jo. 

Takže tohle je určitě dobrý.“(N3) 

 

 

„Někdo mi říkal, že ta přítomnost jakoby osvěží to prostředí toho týmu...že nemají 

takovej ten jiný pohled na věc, což je pravda, protože to se mi stávalo na škole, i se mi stáva 

s kolegama, že...dojdeme ke stejnému výsledku, ale úplně, úplně jinou cestou. A kolikrát já 

mluvím a voze, a kolega o koze (smiech). Takže asi bude pravda, že ženy mají jakoby jiný 

způsob uvažování.“(N1) 

 

Narátorky videli svoju výhodu oproti mužským kolegom najmä v schopnosti lepšie 

komunikovať, viac sa vcítiť do potrieb zákazníka, a navzájom kooperovať. Z genderového 

pohľadu by sme všetky tieto vlastnosti mohli považovať za typicky ženské. Jane Abbate 

(2012)  vo svojej štúdii o histórii žien v ICT spomína „soft skills“ a tvrdí, že vďaka týmto 

vlastnostiach by sa ženy mohli v IT sektore presadiť. Sú to schopnosti, v ktorých mužský 

programátori nie sú dostatočne dobrý – komunikatívnosť, orientácia na zákazníka, vnímavosť 

potrieb zákazníkov. Na druhej strane, tento prístup k ženám – programátorkám by podľa 

Abbate znamenal, že by na nich bolo stále nazerané ako na „odlišné od mužov“, a stále by 

u nich boli posilňované tie isté ženské vlastnosti. V skutočnosti tento postoj nerieši hlavné 

príčiny, pre ktoré sú ženy mimo technických odborov.  
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4.6.7 Nefunguje ti to? No jasne, ženská... 

 

Zistila som, že niektoré ženy sa stretli s podceňovaním a podrývaním sebadôvery zo 

strany partnerov, ktorí tiež študovali alebo pracovali v IT sektore. Narátorky sa s týmto 

negatívnym prístupom partnera stretli v momente, keď ich partneri mali pocit, že lepšie 

počítačové vlastnosti alebo vedomosti, prípadne ambície ich partneriek ohrozujú ich 

dominantné postavenie.  

 

S týmto podrývaním sebavedomia vo svoje počítačové, resp. programátorské 

schopnosti sa stretli dve z narátoriek. Jedna z nich mala viacero partnerov, ktorý rovnako ako 

ona pracovali v IT, a tvrdila, že práve spoločný záujem ich paradoxne rozdelil. 

 

„No jako, já si ani nepamatuju, že by jsem někdy měla přítele, který by nedělal IT...Ale 

většinou teda mi přišlo, že jsme se kvůli tomu rozešli..že si kvůli tomu nerozumíme, 

protože...nevim. Já nevím jak to říct, aby to nevyznělo blbě, jako že je urážím. Že mi prostě 

přišlo, že se nikam neposouvají. Že dělají to samé a akorát mají ty strašne povýšenecké kecy. 

Třeba čtyři roky dělali furt to samé a pak jsme se kvůli tomu hádali a tak.“(N5) 

 

V tomto prípade narátorke vadilo, že sa jej partneri skutočne v profesii nerozvíjali, iba 

o tom dokázali rozprávať. Oproti nim sa snažila profesne rozvíjať, „posunúť sa“. Viackrát sa 

jej stalo, že ju partneri posudzovali na základe jej genderu: 

 

 „No měla jsem dva, kteří měli takové poznámky, že prostě ,ženská, no joʻ, že prostě 

,nefunguje ti to? No jo, ženskáʻ nebo tak.“(N5) 

 

Druhá narátorka mala podobný problém so svojím priateľom, ktorý študoval na 

rovnakej škole a mali spolu skúšky. Ako úspešná študentka spravila skúšky a jej partner nie, 

preto jej úspech odôvodnil tým, „že je žena“: 
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„Já si myslím, že ten, kdo mi to dával sežrat, byl nakonec můj bývalý přítel, kterej když 

jsme jednou byli na nějaký zkoušce, on to nedal a já jo. On to už nedal po druhý a je starší, 

tak přišel a řekl, ty to máš stejně jenom proto, že jsi holka. A já jsi říkam ,ty seš takovejʻ...Tak 

to bylo asi jediný.“(N6) 

   

V oboch prípadoch partneri vyslovili poznámky, ktorých cieľom bolo znížiť 

partnerkine sebavedomie. Úspech alebo neúspech partnerky bol pripisovaný iba tomu, že je 

žena. Tieto poznámky vyznievali tak, akoby žena nemala kontrolu nad svojimi činmi – 

úspešná bola iba preto, že je žena, a ak sa jej náhodou niečo nepodarilo, bolo to jednoducho 

preto, že je žena. Partneri si takto sami potvrdzovali genderové stereotypy, ktorým verili, bez 

ohľadu na to, aby zisťovali aké skutočné faktory spôsobili, že sa ich partnerke niečo 

nepodarilo, alebo naopak, že ich partnerka bola v niečom lepšia, ako oni. Táto skúsenosť 

potvrdzuje teóriu Cynthie Cockburn (1985), ktorá tvrdí, že muži pracujúci v prestížnom 

odbore sa cítia byť menejcenný, pokiaľ má ich partnerka rovnaký úspech. Zvlášť pokiaľ ide 

o profesiu, ktorá je považovaná za mužskú doménu, muži cítia spoločenský tlak, aby si udržali 

lepšie postavenie, a tým pádom aj svoju „mužnosť“. Ich stratégiou je jednoducho 

nepodporovanie partnerky alebo znevažovanie jej úspechov. 

 

Nakoniec je dôležité spomenúť, že tento prístup partnerov bol individuálny; dve 

narátorky mali priateľov, ktorí pôsobili v rovnakej profesii, a aj napriek tomu si rozumeli a ich 

záujem o IT bol pre nich spoločným koníčkom: 

 

„On je programátor, analytik, ale takovej ten kravaťák, je strašně verbálně nadaný. 

On mě podporuje, kolikrát příjdu, že něco potřebuju, tak mi pomůže. My oba si pomáháme 

navzájem.  My máme i společné témata mimo reálný život i v tom IT.“(N2) 

 

„Řeknu to přesně: ,nemohl bych chodit s holkou, která nerozumí počítačům, protože 

bych se asi zbláznilʻ. Protože na tom pracujeme spolu, spolu hrajeme hry, spolu děláme weby, 

takže je to náš spoločnej koníček.“(N4) 
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4.6.8 Uvedomenie si genderových bariér 

 

Na konci rozhovoru ma vždy zaujímalo, aké sú názory žien, ktoré sa úspešne uchytili 

v IT sektore, na problematiku žien v IT. „ Čo si myslíte, prečo je tak málo žien v IT sektore?“ - 

túto otázku som položila vždy pred koncom rozhovoru, a vždy to bola pre narátorky otázka, 

ktorá ich povzbudila k určitej reflexii. Väčšinou som na ich odpoveď hneď nadviazala a snažila 

som sa zistiť, čo mali ony iné, špeciálne vo svojej životnej dráhe, že sa k tejto netradičnej 

profesii dostali. Väčšina narátoriek sa po tejto otázke dokázali spätne pozrieť vcelku na svoju 

cestu, tak ako mi ju prerozprávali, a uvedomiť si, v čom boli odlišné od žien, ktoré sa k tejto 

profesii nedostali. Zistila som, že narátorky si vďaka tejto otázke uvedomili genderové 

bariéry, ktoré vplývajú na ženy smerujúce k IT profesii, a to na základe reflexie svojich 

vlastných skúseností. 

 

Na druhej strane je možné, že ich výpoveď mohla byť ovplyvnená mojimi otázkami 

alebo tým, že poznali môj výskumný cieľ a tému mojej práce. V tomto smere sa mohli chcieť 

prispôsobiť odpoveďou tak, aby vyhovovala mojim výskumným cieľom. V každom prípade to 

ale boli narátorky, ktoré „mali slovo“ počas väčšiny času rozhovoru, takže svoj názor tvorili 

hlavne na základe svojich vlastných spomienok. 

 

Jedna narátorka mala pocit, že postoj žien k IT profesiám je ovplyvnený výchovou 

a aktivitami v detstve. Vysvetlila to na základe svojej vlastnej skúsenosti z detstva: 

 

„No já si myslím, že je to takovej spoločenskej trend, jakože, že je to uděláno i tou 

výchovou...Jakože i od dětství mají ty holky panenky a ne autíčko, tak jak se mají potom 

vůbec dostat k takovýmhle záležitostem?“(N2) 

 

„No jako když vemu výchovu, tak já jsem měla dědu, s kterým jsme furt opravovali 

jeho auto...No opravovali, on opravoval a my jsme tam běhali a tvářili jsme se, že taky 

opravujem. Takže u nás doma to nebylo nikdy tak, že jsem holka, tak nevezmu tady to kladivo 

a nepůjdu něco udělat. Já obecně k těm manuálním pracem mám docela blízko. Takže mi 

nikdy nepřišlo divný, že by žena nemohla být popelářka nebo dělnice.“(N2) 
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Druhá narátorka videla ako bariéru presadzovanie „vhodných“ povolaní pre ženy. 

Tvrdí, že informatika je pre dievčatá veľká neznáma. Nedokážu si predstaviť, čo sa robí 

v tejto profesii: 

 

„Ten stereotyp, že dievčatá sú skôr lepšie, keď z nich budú učtovnícky, sestričky, 

prípadne doktorky a aj tá prestíž toho povolania..predsa len ajťaka sú tí divní ĺudia, ktorí sú 

zalezení a prenesú nad počítačom iba nejaké zaklínadlo a trikrát doňho kopnú, a on začne 

fungovať...Tak tento prístup nedáva dostatočnú atraktivitu, nie je tam motivácia.“(N7) 

 

Tá istá narátorka videla prekážku aj v prístupe učiteľov matematiky, ktorí sa venujú 

skôr samotnému predmetu než deťom, a preto ich od štúdia tohto predmetu odradia. 

Narátorka na základe vlastnej skúsenosti vedela, aké je dôležité mať v obľube matematiku, 

ktorá je dôležitým predmetom na technických školách. 

 

„...že je nedostatok schopných učiteľov. Nie je to len o tom, aby ten učiteľ vedel 

vypočítať integrál z hlavy, ale že ho to baví a vie to tým deťom podať. Ten prístup odradí 

a znechutí veľkú časť dievčat aj chlapcov a odradí ich to od matematiky.“(R7) 

 

Zaujímavý názor mala jedna narátorka, ktorá vyjadrila pocit, že mnoho žien na seba 

preberá genderový stereotyp, že ženy sú v technike neschopné. Predpokladá, že toto 

postavenie si budujú kvôli mužom, ktorý tak majú pocit užitočnosti: 

 

„Jám mám pocit, že spousta žen se staví do technicky nezdatné pozice a nevím proč, 

protože to většinou docela dobře zvládnou. Možná kvůli těm mužům, že jim rády dávají 

možnost, aby jim mohli pomoct, a jakoby tím pádem jim dávají takovou důležitost, že jsou 

nepostradatelní.“(N8) 

 

Narátorky považovali za hlavné genderové bariéry hlavne výchovu rodičov, vplyv 

učiteľov a stereotypizáciu ženských profesií.  Ženy pracujúce v ICT, ktoré mi poskytli 

interview, si boli vedomé niektorých dôležitých faktorov, ktoré mali vplyv na formovanie ich 

cesty za profesiou informatičky alebo programátorky.   
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Záver 

 

Záujem žien o počítač a IT začínal väčšinou až na strednej škole, a to aj napriek tomu, 

že sa ženy  s počítačom stretávali už v období základnej školy buď doma, u rodičov v práci, 

alebo v škole. Zistila som, že počítač sa pre nich v tomto období javil ako nezaujímavý,  

pretože k práci k nemu neboli motivované. Narátorky, ktorých rodičia doma pracovali s 

počítačom, si túto technológiu rýchlo obľúbili a už v pomerne mladom veku začali 

s počítačom pracovať. Rodičia sa preto javili ako dôležitý faktor pri utváraní vzťahu 

respondentiek k počítaču v detstve. 

 

Dôležitou motiváciou narátoriek na ich ceste k IT profesii bola aj pozitívna osoba 

učiteľa informatiky, ktorého väčšinou popisovali ako „zábavného pohoďáka“. Učitelia podľa 

výpovedí narátoriek nenapĺňali stereotypné predstavy o „počítačových maniakoch“, práve 

naopak;  ich kamarátsky prístup a pozitívny vzťah k technológiám spôsobil, že si narátorky 

informatiku obľúbili a rozhodli sa v nej pokračovať aj na vysokej škole.  

 

Dôležitým faktorom pri výbere vysokej školy bola aj úroveň matematických 

schopností. Matematika sa javí ako základný predmet na technických školách, pričom 

nezáleží na konkrétnom odbore. Pre niektoré narátorky bola matematika hlavnou 

motiváciou, prečo si nakoniec vybrali IT odbor; matematika bola ich obľúbeným predmetom 

a informatiku pokladali za perspektívny odbor. Na druhej strane pre jednu narátorku bola 

nízka úroveň matematických schopností bariérou, kvôli ktorej sa na vysokú školu 

technického zamerania nedostala. 

 

Celkovo boli narátorky spokojné s výberom vysokej školy a mužský kolektív im 

neprekážal; naopak väčšina z nich mužský kolektív preferovali. Dôvodom bola ich negatívna 

skúsenosť s dievčenskými kolektívmi na strednej škole, v ktorých sa necítili dobre. Na základe 

tejto skúsenosti nemali  potrebu navštevovať tzv. ženské kluby, ktoré mali za cieľ združovať 

dievčatá na vysokej škole.  

 

Napriek tomu, že narátorky obľubovali mužský kolektív, niektoré sa stretli 

s nepríjemnými narážkami zo strany spolužiakov, alebo negatívnym prístupom profesorov, 
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pričom tieto postoje boli postavené na genderových stereotypoch. Ženy, ktoré mali takúto 

skúsenosť, tento negatívny prístup neodradil od štúdia na škole, ale naopak, brali ho ako 

výzvu, aby dokázali, že sú na technickej škole právom. 

 

Narátorky sa pri rozprávaní o svojich životných dráhach dostali aj ku skúsenostiam zo 

zamestnania, ktoré boli celkovo pozitívne. Vyhovoval im mužský kolektív aj firemná kultúra. 

Na základe výpovedí vyplynulo, že v práci využívali najmä „soft skills“, teda kompetencie 

týkajúce sa  sociálneho a emočného chovania. Najčastejšie narátorky spomínali, že oproti 

mužom dokázali lepšie komunikovať, kooperovať a boli viac empatické voči zákazníkom. 

  

Dôležitý vplyv na smerovanie žien mali aj ich partneri. Väčšina narátoriek mala 

partnera s rovnakým profesijným zameraním, s čím boli spokojné, pretože profesia bola ich 

spoločným koníčkom. Narátorky, ktorých partneri mali rovnakú profesiu, ale kvôli udržaniu 

dominantného postavenia svoje partnerky cielene nepodporovali, vnímali prístup týchto 

partnerov ako bariéru, a nakoniec na túto skúsenosť reagovali rozchodom. 

 

Väčšina narátoriek si na konci rozhovoru vďaka sebareflexii uvedomila existenciu 

genderových stereotypov, ktoré ovplyvňujú počet žien v ICT sektore. Narátorky sa zhodovali, 

že hlavné dôvody, prečo sa žena nedostane k technickému odboru, je výchova a prístup 

rodičov, prístup profesorov v škole a stereotypné predstavy o vhodných povolaniach pre 

ženy. Na druhej strane som si vedomá faktu, že pri detailnej analýze sebavnímania 

narátoriek sa ukázalo aj to, že napriek odkrytiu genderových stereotypov si narátorky neboli 

vedomé vlastného stereotypného vnímanie žien. Išlo o prejavy tzv. vzťahu komplicity 

(Bourdieu, 2000), kedy narátorky preberali stereotypné predstavy o vlastnostiach žien alebo 

mužov, pričom chýbala reflexia, že tieto vlastnosti nie sú vrodené, ale vyvinuté na základe 

očakávaní spoločnosti. 
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Prílohy 

 

Príloha č. 1 

 

Návod k rozhovoru s doplňujúci otázkami 

 

1.Môžete mi opísať obdobie, kedy ste sa začali zaujímať o počítač a informačné technológie? 

- Kedy ste spoznali počítač? Kto vás naučil s počítačom pracovať? 

-Čo bolo pre vás motiváciou, aby ste sa zaujímali o techniku, počítače? 

 -Mali ste aj iné hračky, s ktorými ste sa rady hrávali? 

-Ako reagovala vaša rodina na váš záujem o počítač (resp. hračky, záľuby?) 

 

-Ako ste rozvíjali svoje schopnosti  pracovať s počítačom na základnej alebo strednej škole? 

-Mali ste možnosť navštevovať hodiny informatiky v škole? Ako si spomínate na tieto hodiny? 

-Aké iné predmety vás v škole bavili? Prečo vás bavili práve tieto predmety? 

-Aký ste mala vzťah k predmetom ako matematika alebo fyzika? Prečo vás bavili/ nebavili? 

 

2.Kedy ste si ujasnili svoju predstavu o štúdiu a budúcej kariére? 

-Kto vám pomáhal s rozhodovaním? 

-Aké boli reakcie vášho okolia? 

-Aký prístup mal váš partner k vášmu výberu profesie? 

 

3.Ako si spomínate na svoje štúdium ICT vysokej škole? 

- Ako ste sa cítili v kolektíve spolužiakov? 

-Aké boli vaše skúsenosti s prístupom profesorov? 

-Boli ste spokojná s výberom školy? 

-Čo  vás motivovalo k pokračovaniu v štúdiu? 
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-Stretli ste sa s tzv. ženským klubom na vysokej škole, alebo podobnou aktivitou ktorej cieľom je 

združovanie dievčat -študentiek? 

 

4.Môžete mi popísať, ako ste sa dostala  k súčasnému zamestnaniu? 

-Aká je vaša skúsenosť s pracovnými kolektívmi v tomto zamestnaní? 

-Aké máte skúsenosti s prácou v kolektíve, kde je prevaha mužov? Aký je prístup kolegov k vám, resp. 

k iným ženám? 

-Ako ste spokojná s pracovnými podmienkami? 

-Aké profesijné ambície máte? Dovoľuje vám súčasné zamestnanie rozvíjať sa? 

 

5.Čo si myslíte o mediálnom zobrazení IT pracovníka, spoločenský obraz? 

- Čo si myslíte o kampaniach na podporu dievčat v IT? Stretli ste sa s nimi? 

 

6.Uvažujete nad budúcnosťou- založením rodiny? 

-Ako ide podľa vášho názoru skĺbiť túto profesiu s rodinou? 

-Vidíte možnosť skĺbenia rodiny a vašej profesie? 

-Aký je postoj partnera k vašej profesii? 

 

7.Chcete dodať ešte niečo, o čom sme nehovorili? 
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Príloha č. 2 

Tabuľka so základnými informáciami o narátorkách 

 

 

Narátorka Vek Vzdelanie 
 

Profesia 

N1 25 Fakulta elektrotechnická ČVUT Programátorka (Java) 

N2 27 Obchodná akadémia 
(informatika) 

Procesná a sieťová 
analytička 

N3 36 Pedagogická fakulta UK (odbor 
Dej. a ČJ) 

IT manažérka, 
programátorka 

N4 21 VOŠ Priemyselná Kóderka webov 

N5 24 Fakulta elektrotechnická ČVUT Programátorka 
(Computer vision) 

N6 24 Matematicko-Fyzikálna fakulta 
UK 

Programátorka 
webových aplikácií 

N7 31 Fakulta elektrotechnická UK Testerka/analytička 

N8 23 Matematicko-Fyzikálna fakulta 
UK 

Vedúca 
programovacieho 

cvičenia 

N9 30 Vysoká škola ekonomická 
Praha (odbor informatika) 

Softwarová inžinierka 
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Príloha č. 3 

 

Informovaný súhlas 

 

Bola ste kontaktovaná k rozhovoru za účelom získania dát a informácií pre kvalitatívny výskum 

k bakalárskej práci Lucie Šulikovej. Výskum prebieha v rámci bakalárskeho štúdia na Fakulte 

humanitních studií Karlovej Univerzity v Prahe. Názov bakalárskej práce je Životné dráhy žien 

pracujúcich v ICT sektore. Bakalárska práca sa zameriava na empirický výskum životných udalostí 

a skúseností žien, ktoré sa rozhodli pre štúdium a prácu v oblasti informačných technológií. 

V teoretickej časti bude práca obsahovať zhrnutie literatúry a dôležitých konceptov na túto tému, 

v empirickej časti sa bude práca zameriavať na skúsenosti a perspektívu participantov, pričom bude 

rešpektovať etické zásady kvalitatívneho výskumu. 

Vaša spolupráca na projekte je dobrovoľná.  Zúčastníte sa rozhovoru, ktorý potrvá zhruba 1,5 hodiny. 

Rozhovor, ktorý s Vami bude zaznamenaný, bude ihneď po jeho nahraní anonymizovaný. Vaše 

verejne prístupné výstupy z rozhovoru budú citované anonymne a bude s nimi nakladané bez väzby 

na vašu osobu. Rozhovor bude nahrávaný na digitálny diktafón. Na ktorúkoľvek otázku môžete 

odmietnuť odpovedať a kedykoľvek môžete interview ukončiť. Vaša účasť na projekte pre Vás 

nenesie žiadne riziká. 

 

Súhlasím s poskytnutím rozhovoru Lucii Šulikovej pre účely vyššie popísaného výskumného projektu. 

 

Meno narátorky: 

Podpis: 

 

Podpis výskumníka:  Lucia Šuliková  

   (kontakt) 
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