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Abstrakt 

Diplomová práce s názvem „Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České 

republice se soustředí na problematiku vysokého nepoměru mužů a žen v IT profesích 

na českém pracovním trhu. Na prvních stránkách představuji teoretické směry, které se 

problematikou zabývají od 80. let 20. století. Dále přibližuji problematiku nízkého počtu 

žen v IT profesích nejen v České republice, ale stručně komentuji hledání řešení situace 

také na mezinárodní úrovni. Nedílnou součástí textu je popis aktuálního stavu na 

pracovním trhu v České republice. V poslední řadě rozvádím jednotlivé faktory, které 

ovlivňují ženy při výběru budoucího povolání a brání jim vstupu do oboru informačních 

technologií. Součástí práce je výzkumné šetření, které přináší podrobné informace o 

zkušenostech žen, které pracují v IT profesích v České republice. Teoretickým 

východiskem mé diplomové práce je koncept genderu, podle kterého nejsou schopnosti 

a vlastnosti, které stereotypně připisujeme mužům a ženám biologicky dané, ale 

společensky utvářené. 

 

Abstract 

The Diploma Thesis "The Factors Affecting the Low Numbers of Women Working as 

IT Professionals in Czech Republic" does focus on the issue of disproportion of men 

and women working in IT field in the Czech labor market. The theoretical background 

reaching up to 1980's is presented on the first pages . I slightly come across the issue of 

low numbers of women working as IT professionals in the Czech Republic, but I also 

briefly comment on international findings for solution of this situation. The important 

part of the text is the description of current situation of the Czech Republic labour 

market. Last but not least I debate on factors influencing womens decisions when 

choosing future profession and what stops them from choosing the information 

technology field. Part of the thesis is also survey which provides detailed information of 



    

the experience of women working as IT professionals in Czech Republic. The 

theoretical point of the thesis is the gender concept, according to this concept the skills 

and abilities of women and men aren't biologically given as we often stereotype, but 

they are formed socially. 
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1. Vymezení předmětu zkoumání 

Tématem mé diplomové práce je problematika vysokého nepoměru mužů a žen 

v IT profesích v České republice. V současné době je na českém pracovním trhu 150 

tisíc IT specialistů, ale pouze 10 500 žen. Ženský podíl v oboru informačních 

technologií je tedy pouze 10 procent. Profese spojené s informačními technologiemi se 

staly převážně mužskou doménou. Ženy potkáme v tomto oboru zřídka a podle dat 

Českého statistického úřadu dokonce čím dál tím méně. Přestože patří IT profese 

dlouhodobě k nejperspektivnějším a nejlépe placeným oborům, zdá se, že jsou pro ženy 

nezajímavé. Raději volí hůře placené obory a profese s minimální možností karierního 

růstu, nízkým finančním ohodnocením a nejistotou uplatnění v budoucnosti.  

 Ve své práci se proto zaměřím na faktory, které dívky a ženy v rozhodování o 

budoucím povolání ovlivňují.  

        

2. Teoretická východiska 

V teoretické části diplomové práce shrnu teoretické směry, které se od 80. let 20 

století zabývají problematikou nerovnoměrného zastoupení mužů a žen v oboru 

informačních technologií. Dále poskytnu základní přehled o projektech, které se snaží 

řešit nízký počet žen v IT profesích na mezinárodní úrovni, tak o projektech, které 

působily či stále působí v České republice. Pokusím se stručně shrnout zastoupení žen 

v technických oborech na vysokých školách a v neposlední řadě představit základní 

faktory ovlivňující nízký počet žen v oboru informačních technologiích. Ráda bych 

stručně popsala také situaci na českém pracovním trhu. 

 

3. Cíle diplomové práce 

Za cíl práce pokládám prozkoumání možných faktorů, které mají vliv při výběru 

budoucího povolání a můžeme je tedy považovat za příčinu nízkého počtu žen v IT 

profesích. Na základě zkušeností mužů a žen, kteří se účastnili empirické sondy, o kterou 

se má diplomová práce opírá, popíši možné rozdíly při vstupu žen a mužů do světa 

informačních technologií, a to, jak vnímají své pracovní prostředí. Posledním cílem práce 

je zjistit, zda je nezájem dívek o obor informačních technologií biologicky daný a tím 
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pádem neměnný, ale je důsledkem dlouhodobého působení mnoha faktorů, které jsou 

promítány do genderových stereotypů a následně ovlivňují dívky a ženy při výběru 

budoucího profesního uplatnění.  

 

4. Metodologie 

V analytické části mí diplomové práce budou použita data kvalitativního 

charakteru. Bude provedeno několik hloubkových / polostrukturovaných rozhovorů 

s muži a ženami, kteří se v oboru IT pohybují. Ráda bych provedla alespoň 10 rozhovorů 

se zástupci z každé skupiny, ideálně pak rozdílného věku a profese. Se zástupci 

z nadnárodních korporátů, ale také z malých a středních českých firem. Důležitým 

faktorem budou také léta strávená v oboru. Rozhovory budou mít polostrukturovaný 

charakter a budou se zaměřovat na cestu respondentů do IT, na jejich zkušenosti a 

vnímání pracovního prostředí. V neposlední řadě také  na jejich názor na problematiku 

nízkého počtu žen v oboru IT. 

V analytické části práce budou použita data kvalitativního charakteru. 

 

5. Výzkumné otázky 

S cílem ověření výzkumných hypotéz byly definovány následující výzkumné 

otázky: 

• Co vedlo ženy k výběru povolání v oboru informačních technologií? 

• Jaká byla jejich cesta k profesi v oboru informačních technologií? 

• Jak vnímají své pracovní prostředí a práci v oboru informačních technologií 

celkově? 

• Čím si vysvětlují tak velký nepoměr mužů a žen v IT profesích v České 

republice? 

 

6. Předpokládaná struktura diplomové práce 

1) Úvod 

2) Teoretická část 

3) Metodologická část 

4) Analytická část 

5) Závěr 
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Úvod 

Informační technologie jsou neodmyslitelnou součástí našich každodenních 

životů. Jsme jimi obklopeni doslova na každém kroku a jejich potenciál každým dnem 

roste. Stejně tak roste v posledních letech také propast v uplatnění mužů a žen 

na pracovním trhu. Přestože měly informační technologie podporovat rovnost 

pro všechny, na pracovním trhu zapříčinily pravý opak. Profese spojené s informačními 

technologiemi se staly převážně mužskou doménou. Ženy potkáme v tomto oboru zřídka 

a podle dat Českého statistického úřadu dokonce čím dál tím méně. Přestože patří IT 

profese dlouhodobě k nejperspektivnějším a nejlépe placeným oborům, zdá se, že jsou 

pro ženy nezajímavé. Raději volí hůře placené obory a profese s minimální možností 

karierního růstu, nízkým finančním ohodnocením a nejistotou uplatnění v budoucnosti. 

Vysoké školy, zejména humanitní obory, kde je zastoupení žen nejvyšší, 

každoročně produkují přemrštěné počty absolventů a absolventek, kteří nemohou najít po 

opuštění školních lavic uplatnění. To se po dokončení studia technických oborů a zejména 

informačních technologií nestane. Situace na českém pracovním trhu je v současné době 

taková, že i nejlepší a nejžádanější zaměstnavatelé stojí fronty na studenty s diplomem ze 

softwarového inženýrství a obdobných oborů a doslova jim vnucují možnost zaměstnání 

právě u nich ve firmě. 

Proč se tedy ženy drží v méně perspektivních a hůře placených oborech, když se 

cesta do IT zdá být snazší než do jakéhokoliv jiného oboru? Je pro ně snad prostředí IT 

profesí nepřátelské? Mají strach, že by v oboru neobstály stejně dobře jako muži? Právě 

těmito a dalšími otázkami se budu na následujících stránkách diplomové práce zabývat. 

S touto problematikou jsem se poprvé setkala před dvěma lety. Tedy v době, kdy 

jsem začala pracovat na pozici recruitera v personální agentuře, která se specializovala na 

nábor IT specialistů pro nejrůznější vývojová centra v České republice. První, co mne 

překvapilo, byly výše platů, které se v tomto oboru pohybují a s tím spojené benefity, 

které společnosti svým zaměstnancům na těchto pozicích nabízí. Po několika týdnech 

jsem si začala všímat, že valná většina kandidátů, s kterými denně hovořím, jsou muži. 

Kam se poděly ženy? Od té doby se o danou problematiku zajímám a snažím se sama 

sobě zodpovědět výše uvedené otázky. 

Hlavním předmětem mé diplomové práce je přiblížit a prozkoumat problematiku 

vysokého nepoměru mužů a žen v IT profesích v České republice. 
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Za cíl práce pokládám prozkoumání možných faktorů, které mají vliv při výběru 

budoucího povolání a můžeme je tedy považovat za příčinu nízkého počtu žen v IT 

profesích. Na základě zkušeností mužů a žen, kteří se účastnili empirické sondy, o kterou 

se má diplomová práce opírá, popíši možné rozdíly při vstupu žen a mužů do světa 

informačních technologií, a to, jak vnímají své pracovní prostředí. Posledním cílem práce 

je zjistit, zda jsou IT profese vhodné také pro ženy. 

Pro výzkumné účely práce byla definována striktní kritéria, která definují 

výzkumný vzorek, na který byl výzkum zaměřen. Popis výzkumného vzorku je 

následující: jedná se o ženy a muže pracující na zkrácený či plný úvazek v oboru 

informačních profesí po dobu jednoho až dvaceti let, působící na území České republiky, 

převážně v Praze a Hradci Králové, ve věkové kategorii 20–46 let. Důvodem výběru 

právě těchto kritérií byla snaha pokrýt co největší záběr zkušeností a názorů 

na zkoumanou problematiku a získat tak co nejširší spektrum pro výzkum, na jehož 

základě je postavena analytická část práce.  

Na počátku výzkumu byly definovány základní hypotézy: 1) důvodem vysokého 

nepoměru mužů a žen v oboru informačních technologií je špatná informovanost dívek o 

možnostech, které IT profese nabízí, 2) pracovní prostředí v oboru informačních 

technologií je pro ženy nevstřícné, protože jsou nastaveny pro potřeby mužů, kteří 

v tomto oboru dlouhodobě převažují, 3) ženy nemají potřebnou důvěru ve své schopnosti, 

proto se bojí do oboru informačních technologií vstoupit 

Za účelem ověření těchto hypotéz, byly definovány čtyři výzkumné otázky. První 

otázka se zabývá důvody, které vedly ženy a muže k výběru povolání v oboru 

informačních technologií. Druhá otázka se zaměřuje na cestu k profesi v oboru 

informačních technologií. Vnímání pracovního prostředí je tematickým okruhem pro třetí 

otázku. Poslední otázka se dotazuje informátorů, čím si vysvětlují tak velký nepoměr 

mužů a žen v IT profesích. 

V první části diplomové práce shrnu teoretické směry, které se od 80. let 20. století 

zabývají problematikou nerovnoměrného zastoupení mužů a žen v oboru informačních 

technologií. Dále poskytnu základní přehled jak o projektech, které se snaží řešit nízký 

počet žen v IT profesích na mezinárodní úrovni, tak o projektech, které působily či stále 

působí v České republice. Stručně shrnu zastoupení žen v technických oborech na 

vysokých školách a v neposlední řadě představím základní faktory ovlivňující nízký počet 

žen v oboru informačních technologií. Poslední kapitoly této části se zabývají současnou 

situací na českém pracovním trhu z hlediska IT oboru a IT profesí obecně. Práce obsahuje 
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také kapitolu, která může být považována spíše pro odlehčení a jejímž cílem je zasvětit 

„lajka“ do zákulisí vývoje a do jednotlivých IT profesí. 

Ve druhé části diplomové práce se zabývám metodologickou stránkou výzkumu. 

Detailně zde definuji cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy, metodu sběru dat a 

následně metody, jež byly použity při samotné analýze dat získaných v průběhu 

empirického šetření. 

Analytická část práce se věnuje analýze získaných dat. Zabývám se zde základní 

charakteristikou respondentů a respondentek, na níž navazují jednotlivé tematické 

okruhy, jejichž úkolem je zodpovědět výzkumné otázky. Závěr analytické části shrnuje 

hlavní zjištění empirické sondy a vyhodnocuje definované hypotézy. 

Závěr diplomové práce podává celkové shrnutí a výsledky výzkumu. 
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1 Teoretická literatura zabývající se problematikou 
žen v IT 

 

Tato kapitola nabízí přehled teoretické a výzkumné literatury, jež se zabývá 

problematikou vztahu žen k informačním technologiím či vztahem genderu k vědě a 

technologiím obecně. První odborné studie s touto tematikou vznikaly od 80. let 20. 

století převážně v anglosaských zemích jako reakce na přetrvávající nepoměr mužů a žen 

v oblasti informačních technologií. 

  První studie (1983–1990) zkoumaly vliv rozšiřování informačních 

technologií na postavení žen na pracovním trhu. Snažily se přijít na to, zda mohou nově 

příchozí technologie osvobodit ženy od rutinní práce, přinést nová využití jejich 

kvalifikace nebo zda dokáží pomoci lepší kvalitě života, jak slibovaly „prorokové 

informační revoluce“ (Reich 2002:197). Závěry těchto studií byly pro ženy nepříznivé: 

nové technologie převzaly systém patriarchálních vztahů a rozdělení pracovního trhu 

zůstalo beze změny.  

 Automatizace kancelářských profesí pracovní podmínky nezlepšila, ba 

naopak typicky ženské pozice sekretářek či bankovních úřednic degradovala. „Informační 

revoluce snad některé z nás učinila produktivnějšími, ale stvořila také obrovské hory 

údajů, které je nutno zpracovat téměř stejně monotónním způsobem, jakým dělníci na 

montážní lince a před nimi textiláci zpracovávali stohy různých materiálů a látek“ (Reich 

2002:197).  

Na počátku 90. let 20. století byl považován nízký počet žen v informačních 

technologiích za alarmující a stal se tak důležitým tématem ve vědeckých kruzích, a to 

zejména z pohledu feministických badatelek. Feministické teorie umožňují hlubší 

analýzu problematiky než klasické teorie, které se zaměřují na determinační model 

technologií a deficitní model žen (nízký počet žen je především jejich problém) 

(Henwood, 2000). Prostřednictvím těchto teorií získáváme bližší pohled na jednání 

jednotlivců, skupin a organizací v sociálních, politických, ekonomických, etnických a 

kulturních kontextech (Lay & Daley, 2007). Nabízejí kritický pohled na to, co se děje 

s naším společenským světem v hlubším kontextu a navrhují strategie, které pomáhají 

zlepšit postavení žen ve společnosti. Feminismus jako takový zastává názor, že jsou ženy 

utlačovány snahou mužů prosadit se. Následujících pět feministických teorií nabízí pět 

pohledů na problematiku vztahu žen a informačních technologií. 
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1.1 Liberálně feministické teorie 

Liberálně feministické teorie jsou ve zkoumání vztahu genderu a technologií 

nejrozšířenější. Jejich základem je přesvědčení, že jsou ženy omezovány v důsledku 

genderové segregace trhu práce. Liberální feministky nevolají po výhodách pro ženy, 

pouze usilují o rovné šance a příležitosti ve všech oblastech. Kritizují fakt, že s příchodem 

nových technologií zůstává pracovní trh segregován horizontálně i vertikálně – ženy ve 

větší míře pracují v méně placených a prestižních oborech a profesích. Řešením této 

situace by mohlo být odstranění bariér v podobě genderově připsaných rolí. Překonání 

zavedených stereotypů by mohlo vést ke vstupu většího počtu žen do IT profesí a tím k 

odstranění nedůvěry v „technické“ dovednosti žen. Větší počet žen v IT profesích by dále 

vedl k upravení pracovních podmínek v IT oboru tak, aby byl vstřícnější k ženám a ve 

výsledku i k mužům. Posledním důsledkem většího počtu žen v IT profesích vidí liberální 

feministky v přispění ženského faktoru při výrobě produktů, které by pak mohly více 

odpovídat právě potřebám žen. 

V roce 1996 shrnuje myšlenku liberálního feminismu britská profesorka Frances 

Grundy. Kniha s příhodným názvem „Women and Computers“ kritizuje segregaci 

pracovního trhu dle pohlaví. Touto segregací je podle Grundy omezována svoboda žen: 

„Důvodem mé kritiky rozdělování profesí podle pohlaví je skutečnost, že je touto 

segregací omezována lidská svoboda a zejména svoboda žen. Znamená to, že se ženám 

říká: „Můžeš pracovat v této omezené šíři povolání, zatímco muži si mohou vybírat 

ze všech“ (Grundy 1996:7). Grundy vidí řešení situace ve větší podpoře žen a v důvěře 

v jejich schopnosti. Toho lze nejlépe dosáhnout zviditelňováním úspěšných žen z oboru 

(Grundy 1996:135). 

Později, v roce 2002, hodnotí liberálně feministické teorie Kristy Scott-Dixon, 

která je považuje za nejrozšířenější názorový proud pro danou problematiku. Důvodem 

je základ teorie na tzv. deficitním modelu – nízký počet žen v IT oboru je především jejich 

problémem.  Přístup liberálních feministek neohrožuje patriarchální vztahy a je přijatelný 

pro sponzory. „Opomíjí strukturní vztahy moci a privilegií, nemá tendenci ohrožovat 

instituce jako vzdělávací systém“ (Scott-Dixon 2002:40). 

Liberální feministky tvrdí, že muži a ženy si jsou po stránce možného potenciálu 

rovni a to jak v možnostech racionálního myšlení tak v činnosti. Argumentují, že jsou 

ženám utvářeny umělé bariéry, které jim brání svůj potenciál rozvíjet (Abbott et. Al., 

2005).  
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Cílem přístupu liberálních feministek je udržet povědomí o otázkách týkajících se 

nerovných příležitostí mužů a žen na pracovním trhu a z toho vyplývající diskriminaci. 

Chtějí odstranit překážky, které brání ženám vstoupit do světa informačních technologií 

jak v průběhu školní docházky, tak i později při výběru zaměstnání. Pokud bude ženám i 

mužům nabídnut rovný přístup, budou mít obě pohlaví v tomto oboru rovné možnosti 

(Chao, 2016). 

Za hlavní nedostatek přístupu liberálních feministek považuji opomíjení 

strukturních vztahů a moci systému na který naráží také Scott-Dixion (2002). Genderové 

stereotypy jsou v institucích (školství, …) hluboce zakořeněny a z toho důvodu nelze 

očekávat, že se situace změní, pokud nedojde k rozsáhlým systémovým změnám. 

1.2 Sociálně feministické teorie 

Podle sociálních konstruktivistů nejsou technologie hodnotově neutrální, jelikož 

jsou výsledkem lidské činnosti: vznikly za daným účelem, vycházejí z hodnot svých 

tvůrců, v tomto případě mužů. Dochází tak k „sociálnímu formování technologie“  

(Rosser 2006:17).  

V roce 1983 publikovala analýzu o vztahu genderu a technologií britská 

profesorka sociologie Cynthia Cockburn. Cockburn ve své knize „Brothers: Male 

Dominance and Technological Change“ upozorňuje na gender jako na důležitý faktor při 

formování organizace práce, která vyplývá ze změn, které přineslo masivní rozšíření 

informačních technologií.  

K podobnému závěru došla i Judy Wajcman analýzou vývoje výrobních a 

reproduktivních technologií „Feminism Confronts Technology“ v roce 1991. 

Zpochybnila předpoklad, že by technologie byly genderově neutrální a ženy „přirozeně“ 

technicky nekompetentní. Spojení mužů a technologií považuje za výsledek 

ideologických a kulturních procesů ve společnostech, které se potýkají s novými 

technologiemi. Technologie jsou v současné společnosti natolik spojeny s maskulinitou, 

že pokud by ženy chtěly do světa technologií vstoupit, musely by se nejdříve zříci své 

feminity, protože technické kompetence nejsou součástí ženské identity.  

Podle Wajcman je právě maskulinní povaha technologií důvodem, proč ženy 

odmítají do technologických oborů jít. „Stejně jako ve vědě, vlastní jazyk, technologie, 

jeho symbolika jsou maskulinní. Není to jen otázka získání dovedností, protože tyto 

dovednosti jsou zakotveny v kultuře maskulinity, která se do značné míry překrývá 

s kulturou technologií. Ve škole i na pracovišti je tato kultura neslučitelná s feminitou. 
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Pokud tedy ženy vstupují do tohoto světa a učí se jeho jazyk, nejdříve se zříkají své 

feminity“ (Wajcman 1991:19). 

V roce 1995 směr sociálního konstruktivismu podpořila svou studií „Shaping 

women´s work“ Juliet Webster, která analyzovala změny v organizace práce po nástupu 

informačních technologií. Webster stejně jako Grundy tvrdí, že typicky ženské práce 

sekretářek či bankovních úřednic byly s příchodem informačních technologií 

degradovány a co víc, postupně jejich práci nahradila automatizace. Pracovní trh stále 

zůstává vertikálně i horizontálně segregován dle pohlaví a ženy jsou nadále tlačeny 

do málo placených pozic s menší prestiží. Naopak muži si stále udržují převahu na vysoce 

placených postech. Na rozdíl od Grundy tvrdí Webster, že rozvržení pracovního trhu je 

sociálním konstruktem. Bariéry ženám neutváří nedostatek ženských „vzorů“ v oboru, ale 

patriarchální systém, který je zakořeněn hluboko ve společenských institucích. Ty 

vylučují ženy z technologických oborů a viní je z nedostatku talentu, schopností a 

dispozic. 

Podle sociálních feministů je rodina klíčovým místem, kde vzniká genderová 

nerovnost ve vztahu k informačním technologiím. Zaměřují se na gender a třídu. V době 

vzniku informačních technologií, tedy v době kapitalismu fungoval dvojí systém 

rozdělení práce: placené a neplacené. Přičemž ženy byly vedeny k neplacené práci – 

prováděné domácích prací, poskytování péče o současnou generaci a reprodukce další 

generace pracovníků, kteří budou konzumovat zboží a služby produkované kapitalismem 

(Abbott et. al.,2005) 

Analýzy tříd a genderu, které slouží jako podklad sociálních teorií ukazují, že ve 

20. století ženy v oborech informačních technologií pracují. Ovšem na pozicích, které 

vytváří spíše pozadí vývoje. Jedná se o pozice, které nejsou natolik prestižní, časově méně 

flexibilní a finančně hůře ohodnocené. Neodstávají se tak přímo k vývoji a nemají 

možnost technologie tvořit (Rosser, 2006). 

Sociální konstruktivisté nevidí řešení v povzbuzování žen a jejich schopností, ale 

ve změně společenských vztahů. Nejdříve je důležité vytvořit podmínky, ve kterých by 

mohly ženy s technologiemi pracovat.  

1.3 Radikálně feministické teorie 

Pozitivní zkušenosti žen s technologiemi opomíjí radikální feminismus neboli 

proud „ženského stylu“. Tento směr vychází z přesvědčení, že ženy a muži disponují 

rozdílnými technickými dovednostmi a možnostmi. Informační technologie mají podle 
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radikálního feminismu natolik maskulinní a patriarchální vlastnosti, že nemohou sloužit 

ženám. Ženy využívají techniku jiným způsobem než muži a také k ní jinak přistupují. 

Proto potřebují technologie, které budou navrženy speciálně pro ně (Scott-Dixon 

2002:42) 

Psychoanalytička Sherry Turkle dokázala existenci rozdílných přístupů 

k technologiím v roce 1984. V rámci své studie zkoumala přístup dívek a chlapců 

k programování. Pozorovala, jakým způsobem řeší zadanou úlohu, a zmapovala rozdíly. 

Dívky používaly tzv. „jemný styl“, který postrádal plánování, a spíš se s počítačem 

snažily vyjednávat. Chlapci naproti tomu používali „tvrdý“ styl, jehož cílem bylo 

s počítačem spíše bojovat než spolupracovat.  

1.4 Kyberfeministické teorie 

Nejnovějším směrem, který se zabývá problematikou genderu a informačních 

technologií je kyberfeminismus. Tento směr založila Donna Haraway svou publikací 

z roku 1985 „Manifest kyborgů“, kde vyzývá k novému beztřídnímu uspořádání 

společnosti, která bude založena na podobnosti a bude odmítat esenciální identitu, která 

pojí všechny ženy. Tato identita podle Haraway neexistuje. Existují pouze „fractured 

identities“, které podléhají neustálým změnám (Haraway 1991:155). Identita v tomto 

směru není chápána jako neměnné tělesné a duševní já, ale hra, která uniká léčkám 

maskulinity. Její součástí je humor a sebeironie, které používají kyberfeministky jako 

hlavní nástroj (Filardo 2006).  

Kyberfeministky se dále zabývají působením žen ve virtuálním světě. Je velmi 

důležité, aby ženy aktivně působily ve světě internetu a znemožnily tak patriarchální 

strukturu informačních technologií, které nabízí nové možnosti nejen v oblasti práce 

(Millar, 1998). 

Některé kyberfeministické teorie hovoří o tom, že internet a informační 

technologie celkově mohou vést k ukončení mužské nadřazenosti a rekonstrukci 

feministických teorií a praktik (Paterson, 1994) 

 Rosi Braidotti poukazuje na fakt, že ačkoliv informační technologie slibují 

neutrální svět a rovné příležitosti pro všechny, genderové rozdíly jsou stále více 

prohlubovány. Dále kritizuje násilí, pornografii a ponižující obrázky žen, které jsou šířeny 

pomocí informačních technologií. Nebezpečí vidí také v produkování „dokonalých ikon“ 

tedy obrázky žen, které jsou vylepšeny pomocí nástrojů, které poskytly informační 

technologie (Braidiotti 1994). 



   

9 

 

 

1.5.    Postmoderní feministické teorie 

Postmoderní teorie se zakládají na myšlence, že „já“ je sociálně konstruované 

ideologií, diskurzem, strukturou nevědomí nebo jazykem (Rothfiels, 1990). 

Postmodernismus dále odmítá myšlenku, že všechny ženy „hovoří jedním hlasem“ a tudíž 

by k nim nemělo být přistupováno obecně/plošně. Zdůrazňuje, že ženy nejde považovat 

za homogenní skupinu, neboť musíme přihlížet k třídním a kulturním aspektům (Rosser, 

2006). Postmoderní teorie se v mnoha odhledech doplňují s teoriemi feministickými, 

protože společně kritizují zobecňující teorie jako jsou například liberalismus nebo 

marxismus. Tyto teorie ignorují nebo trvilializují rozdíly mezi muži a ženami jak po 

biologické, tak sociální stránce (Abbott et al.,2005).  

Postmoderní feminismus zdůrazňuje, že příslušníkem genderu se stáváme pomocí 

průběžného procesu. Odmítá dualistický pohled na pohlaví, heteronormalitu a bilologický 

determinismus. Naopak, poukazuje na neoddělitelnost těla od třídních, kulturních nebo 

například jazykových norem. Naznačuje, že žádný univerzální přístup, jak zapojit ženy 

do světa informačních technologií, nebude vhodný/úspěšný, protože ženy budou reagovat 

různě. Webster (1995) uvádí, že je důležité brát v potaz, že ženy reagují na technologie 

odlišně v závislosti na věku, schopnosti, rodinném zázemí a mnoha dalších faktorech.  

Postmoderní feministické teorie jsou často používány k interpretaci genderové 

identity ve vztahu k informačním teoriím. Na problematiku nízkého počtu žen totiž hledí 

skrz zkoumání faktorů, kterými jsme po celý život ovlivňováni. 

Trauth (2002) tvrdí, že muži jsou při vstupu do IT ovlivňováni zejména užitečností 

oboru. Muži jdou do oboru informačních technologií za vidinou toho, že mohou používat 

počítače jako prostředky moci a kontroly. Na ženy pak působí spíše sociální faktory. 

Z toho vyplývá, že by se k ženám a mužům mělo přistupovat jinak.  

Faulkner (2001) tvrdí, že forma maskulinity, jak je vnímána v oblasti 

informačních technologií, může být spojována s genderovými symboly. To potvrzuje 

Shaffnerův výzkum z roku 1993, kdy dotazovaní počítačoví vědci vnímali počítačové 

podložky s čísly jako mužské tím, že je spojovali s matematikou, zatímco jiní je 

považovali za ženské, protože si je spojili se zadáváním dat. Je evidentní, že informační 

technologie odráží sociální vztahy, patriarchální myšlenky a hodnoty a oplývají více 

vlastnostmi, které jsou více spojovány s muži – racionalita a efektivita. Faulkner dále 

zdůrazňuje, stejně jako abstraktní myšlení mužů je pro informační obory důležité i 

konkrétní myšlení žen. Potřeba tohoto dualismus je ovšem v rozporu s tím, proč je IT 
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stále vnímáno jako mužské prostředí se silným důrazem na abstraktní myšlení a „top-

down“ přístup.  

Dle postmoderního feministického pohledu je nutné, aby technické a informační 

obory studovaly i dívky a ženy. Pouze touto cestou se rozbije „mužská“ kultura tohoto 

oboru, a navíc přestane převládat obecná představa, že ženy jsou v těchto oborech 

„neschopné“. Turkle a Papet (1990) uvádí, že ženy mají v přijímání dovednosti z oboru 

programování interaktivní přístup, zatímco muži přistupují plánovitě a formálně. Byť 

fungují oba přístupy stejně dobře pro obě pohlaví, ve školách jsou studenti s interaktivním 

přístupem nuceni naučit se plánovacímu přístupu. V tomto vidí jádro problému také Lang 

(2007). Programování je na školách „izolované“ a samotný přístup ovlivňuje následně 

ženy a dívky při výběru povolání. Ženy jsou již ve školách předem „vyloučené“ z výuky 

informačních technologií a nemohou tak získávat technické dovednosti v oboru IT.  

Huff (2002) tvrdí, že už samotný herní průmysl, který v dětském věku ovlivňuje 

chlapce a dívky v přístupu k počítačům a informačním technologiím je velice ovlivněn. 

Většina počítačových her je „vyráběna“ muži a už z uživatelského hlediska dává 

chlapcům a mužům nespravedlivou technologickou výhodu jak při práci s hardwarem, 

tak s programovým vybavením již od ranného věku. To nakonec „obětuje“ potencionální 

úspěchy žen a jejich účast v IT.  

Další ze studií, která se zabývá problematikou nízkého počtu žen v IT profesích 

je shrnuta ve výzkumné zprávě Why Women Choose Information Technology Careers: 

Educational, Social, and Familial Influences, jež vnikla v roce 2002 pod záštitou 

univerzity v Ohiu. Účelem studie bylo definovat důvody, vlivy a zkušenosti žen, které 

formují jejich rozhodnutí při výběru budoucího povolání. Závěry studie uvádí jako 

nejdůležitější vliv zkušenosti ze základní a střední školy, kdy ženy do výběru oboru 

motivovali nebo naopak odrazovali právě učitelé. Dalšími aspekty byly například zájem 

o informatiku a informační systémy. Stejně tak jako ve výzkumu Margolisema a Fishera 

(2002), kteří zkoumali studentky počítačových věd na univerzitě v Carnegie Mellon, i 

tato studie došla k závěru, že důležitým vlivem je zájem o matematiku, analytiku a 

příbuzné obory. Ihned ovšem oponuje tím, že více jak třetina respondentek měla 

vystudované společenské vědy a do IT se dostaly až na základě volně přístupných kurzů 

či doporučení ze strany přátel. V závěru studie autoři zdůrazňují, že stupeň znalosti 

informačních technologií nehraje vliv v přístupnosti oboru. 

Manju Ahuja (2002) analyzuje 3 fáze, které ovlivňují rozhodování dívek a žen při 

výběru budoucí kariéry – výběr kariéry, vytrvalost a karierní postup. Každou z fází dává 
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do souvislosti se sociálními (rodina, přátelé, společenská očekávání) a strukturálními 

faktory (pracovní kultura, nedostatek vzorů, instituce, demografické faktory (Ahuja 

2002). 

V roce 2009 přichází Wentling a Thomas se studií Worklapce Culture that Hinders 

and Assists the Career Development of Women in Information Technology, jež se 

zaměřuje na pracovní prostředí oborů informačních technologií a jeho vliv na ženy. 

Wentling a Thomas uvádí, že pracovní prostředí v IT oborech je mužské, neosobní, 

individualistické, často až soutěživé, ale zároveň jsou zde vysoké nároky na týmovost a 

rozvoj. Studie si pokládá otázku, zda je pracovní prostředí v IT oborech k ženám přívětivé 

či nikoliv. 
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2 Nedostatek žen v IT profesích jako problém 
 

Obor informačních technologií je v současné době klíčovým pro ekonomický a 

sociální rozvoj většiny zemí světa. Nízké zastoupení žen v oboru informačních 

technologií je z tohoto důvodu mezinárodními organizacemi vnímáno jako problém, 

který je příčinou nerovných příležitostí. Ženy nemohou využívat výhod a příležitostí 

spojených s tímto oborem stejně, jako muži. Ženy jsou navíc vzhledem k rostoucímu 

nedostatku kvalifikovaných IT odborníků chápány jako nevyužitý potenciál. 

2.1 Nedostatek žen v IT – mezinárodní problém 

Nedostatek žen v IT profesích je od 20. let 80. století považován za problém, který 

si žádá řešení na mezinárodní úrovni. Organizace jako OECD, EU nebo OSN upozorňují 

na zvětšující se propast mezi počtem mužů a žen v oboru informačních technologií a 

aktivně pracují na projektech, které mají získat do IT oborů více žen a zachovat tak princip 

rovných příležitostí pro všechny bez rozdílu pohlaví. 

Organizace spojených národů uvedla nízký počet žen v IT profesích poprvé jako 

problém na Světovém summitu o informační společnosti (World Summit 

on the Information Society). „Uznáváme, že kromě informační nerovnosti existuje také 

genderová nerovnost, a znovu zdůrazňujeme náš závazek na posílení žen a rovnosti 

pohlaví. Dále uznáváme, že plná účast žen v informační společnosti je nutná k zajištění 

úplného začlenění a respektu k lidským právům v rámci informační společnosti“ 

(Kristová, 2008:19 [online]). Spolu s tímto prohlášením uvedla OSN několik návrhů, jak 

zvýšit počet žen v IT profesích a IT oboru obecně: 

 

• podporovat genderově sensitivní vzdělávací programy, 

• zvyšovat informační gramotnost žen, což umožní vyššímu počtu dívek a 

žen nejen využívat, ale také vytvářet informační technologie, 

• zavést ukazatele, které budou schopné změřit a následně porovnat rozdíly 

ve využívání informačních technologií mezi muži a ženami, 

• zavést efektivní výuku informačních technologií, která bude motivovat 

dívky a ženy k zapojení se do procesu budování informační společnosti. 

 

Ve zprávě Evropské komise z roku 2008 je dále uvedeno, že Evropa čelí vážnému 

nedostatku kvalifikovaných odborníků v rychle se rozvíjejícím oboru informačních 
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technologií. Proto se největší společnosti z oboru dožadují opatření, díky kterým se podaří 

do IT nalákat větší počet mladých lidí (Kristová, 2008:20). 

V závěru zprávy Evropská komise upozorňuje na skutečnost, že rozdíly v zapojení 

mužů a žen do světa informačních technologií jsou dlouhodobě zakořeněné ve společnosti 

a sami od sebe se v budoucnu vyřeší. Je nutné přijmout společný politický rámec v boji 

za vyšší počet žen v informačních technologiích v celé Evropské unii. 

V návaznosti na toto rozhodnutí zřídila Evropská komise internetové stránky „IT 

Girls“, jejichž záměrem je propagace problematiky nízkého zastoupení žen 

v informačních technologiích. Díky projektu "Shadowing" měly vybrané dívky možnost 

strávit jeden pracovní den se zkušenou IT profesionálkou a sledovat ji při práci. Na popud 

Evropské komise vzniklo několik projektů, které měly IT dívkám nejen zviditelnit, ale 

také zpřístupnit. Jedním z nich byl projekt SIGI, který měl analyzovat evropské projekty 

zaměřené na zapojení žen do IT. Po dlouhou dobu největším projektem zabývajícím se 

touto problematikou byl projekt „Widening Women´s Work in Information and 

Communication Technology“. Výzkumu se zúčastnilo 140 IT profesionálek ze sedmi 

zemí a byl základem pro definování základních faktorů, které ovlivňují nízký počet žen v 

IT. Analýza dat z tohoto výzkumu pak přinesla další nápady, jak začlenit větší počet dívek 

a žen do IT.  

V důsledku snižujících se počtů IT specialistů a navyšující se poptávce, se 

rozhodly některé členské země řešit tento problém pomocí vlastních projektů. Například 

Velká Británie spustila od roku 2000 hned několik projektů, které měly motivovat dívky 

a ženy ke vstupu do informačních oborů. Program Web Wise Woman učil ženy v roce 

2001 programovat webové stránky. Iniciativa nazvaná Jump into IT cílila na dívky, které 

se rozhodují kam dál ve své kariéře a pomáhala tak měnit stereotypní názory na vstup žen 

do informačních oborů. V roce 2002 věnovala britská vláda milion liber IT společnostem, 

aby mohly přizpůsobit pracovní podmínky a přijímat ženy s malými dětmi (zkrácené 

úvazky, firemní spolky, …). V Belgii byl v roce 2001 spuštěn výukový projekt ADA, kde 

se studentky zábavnou formou seznamovaly s možnostmi, které moderní technologie 

nabízí. Německý projekt Girls Go Informatik představoval možnosti profesního uplatnění 

v oboru informačních technologií. 

V současné době běží v evropských státech hned několik projektů, které mají 

podpořit vstup žen do oboru informačních technologií. Ve Švédsku mají projekt „IT Girl 

of the Year“, v Nizozemsku „GirlsDay. V Itálii se snaží zapojit více žen do IT projekt 

Nuvola Rosa. Jako jediný v Evropě zapojuje také chlapce německý projekt „Code your 
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Life“. Code your Life se zaměřuje na žáky ve věku 10 až 14 let a poskytuje jim informace 

o možnostech kariéry ve světě digitálu. Ve Venice mají děvčata možnost zapojit se do 

projektů, kde se využívají nejnovější technologie prostřednictvím projektu 

#MakeWhat´sNext. Velká Británie aktuálně spouští projekt Modern Muse, což jsou 

webové stránky, kde se ženy pracující v IT profesích dělí o své zkušenosti s mladšími 

dívkami, které teprve své uplatnění hledají a jsou pro ně tak inspirací. 

Jak již bylo uvedeno v úvodu kapitoly, OSN není jedinou organizací, která se 

zapojuje do hledání řešení nedostatku žen v IT. Kromě apelu na nutnost rychlého řešení 

z důvodu nerovných příležitostí mužů a žen na pracovním trhu apeluje také na fakt, že 

větším počtem žen v IT by se snížil akutní nedostatek IT odborníků na pracovním trhu: 

„Je potřeba, aby ženy byly součástí ekonomické aktivity na všech úrovních, 

od rozhodovacích až po exekutivní fáze, a tato potřeba se stává stále naléhavější ve světle 

demografických tlaků a stárnutí populace ve většině členských zemí OECD“ (Kristová, 

2008:22 [online]). 

V současné době je situace tak závažná, že na nízký počet žen v IT profesích 

neupozorňují pouze nadnárodní organizace, ale zejména IT společnosti samotné. Aktuální 

počet IT odborníků je po celém světě nižší než poptávka a zapojení většího počtu žen by 

vyřešil jejich problém s nedostatkem pracovníků ve vývojových týmech. Proto 

společnosti zvučných jmen jako například Google, IBM, DHL či Microsoft podporují 

projekty na začlenění dívek a žen do IT po celém světě. 

Například bývalá produktová manažerka společnosti Microsoft Melinda Gates 

v současné době pracuje na projektu, který má za úkol zapojit více žen do IT. I současní 

zástupci společnosti Microsoft jsou v této problematice velice aktivní. 

Nejnovější mezinárodní studií, která se zabývá problematikou nedostatku žen 

v oboru informačních technologií, je průzkum, který si nechala zpracovat právě 

společnost Microsoft. Do šetření se zapojilo 11 500 dívek ve věku 11 až 18 let z dvanácti 

zemí Evropy včetně České republiky. Microsoft se rozhodl, že zjistí, co je příčinou. 

Položil si otázky typu: Jaké momenty a stereotypy ovlivňují tyto volby? Jak můžeme 

podpořit dívky a ženy v tom, aby je přírodní vědy a technologie bavily natolik, aby se v 

oboru chtěly uplatnit? (Microsoft, 2017 [online]). 

Globální zjištění výzkumu, který byl zveřejněn v květnu 2017, jsou taková to: 

 

• Zájem dívek o vědu je nejvyšší mezi 11 a 15 rokem. Máme tedy pouze 

čtyři roky na to, abychom jejich zájem zachytili a rozvinuli. 
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• Při výběru budoucího povolání hraje roli mnoho aspektů. Tyto aspekty se 

mezi jednotlivými zeměmi liší. V některých zemích je často zmiňovanou 

překážkou sebedůvěra, jinde zas nedostatek ženských vzorů nebo 

nedostatečná podpora ze strany rodičů. 

• Výzkum ukázal pět hlavních motivů, které mají dopad na zájem dívek 

o informační technologie a vědu. Jsou jimi podpora, získávání praktické 

zkušenosti, mentoring a dostatek ženských vzorů. 

 

Výzkumu se účastnily také dívky z České republiky. Informatika a přírodovědné 

obory začínají české dívky zajímat kolem dvanáctého roku života. Tedy později než v 

ostatních zemích Evropy. Od počátku projevují o tyto obory nižší zájem, než ukazuje 

evropský průměr. Mezi 13 a 15 rokem, kdy si dívky vybírají střední školu, a tudíž i 

budoucí uplatnění, je jejich zájem nejnižší. V porovnání s ostatními zeměmi, které se 

výzkumu účastnily, je Česká republika v mnoha bodech hluboce pod průměrem. Níže 

uvádím shrnutí několik z nich. 

Výzkum odhaluje faktory, které zájem dívek ovlivňují. Kritickou roli ve výběru 

budoucího povolání mají rodiče. Čeští rodiče hovoří se svými dcerami na toto téma 

nejméně v Evropě. Zpráva společnosti Microsoft uvádí, že o vědě hovoří se svými dětmi 

každý čtvrtý otec (26 %) a každá třetí matka (32 %). O to překvapivější byl fakt, že téměř 

polovina zúčastněných dívek (44 %) pochází z rodiny, kdy je alespoň jeden rodič 

zaměstnán v přírodovědném či technickém oboru, což je naopak třetí největší počet 

ze vzorku zapojených zemí do průzkumu. Nejvíce hovoří rodiče s dětmi o možnostech 

oboru informačních technologií překvapivě v Rusku. Na druhém místě pomyslného 

žebříčku se umístila Francie a o třetí místo se dělí Itálie s Velkou Británií.  
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Graf 1: Ve kterých zemích hovoří rodiče s dětmi o možnostech vstupu do IT? 

 

 Zdroj: Microsoft (online) 

 

Druhým faktorem, který ovlivňuje české dívky, jsou stereotypy. Ve srovnání 

s ostatními evropskými zeměmi považují vědu a informační technologie za mužskou 

doménu. Vyjádřilo se tak 59 % českých dívek. Nutno podotknout, že ve všech 

zkoumaných zemích převládal názor, že informační technologie jsou mužskou doménou. 

 

Graf 2: Obor informačních technologií je mužskou doménou 

  

Zdroj: Microsoft (online) 

 

Velkou roli hraje neznalost možností, které svět informačních technologií nabízí. 

Dvě pětiny českých dívek uvedly, že si neumí představit, co práce v informačních 

technologiích a vědě obnáší. Toto číslo je nejvyšší ze všech zúčastněných zemí. 
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Posledním zásadním faktorem, jež má vliv na rozhodování dívek při výběru 

budoucího povolání, je nedostatek praktických vzorů. Podle dat z výzkumu uvedlo 60 % 

českých dívek, že by měly větší sebejistotu, kdyby byly počty mužů a žen v oboru 

informačních technologií vyrovnané.  

V závěru zprávy společnosti Microsoft je dále uvedeno, že „Znalost informatiky 

je v dnešním světě základem pro úspěšné uplatnění v jakémkoli oboru a ve většině 

povolání. Pokud se nepodaří více mladých dívek a žen zaujmout pro tyto obory, bude 

nadále narůstat znalostní mezera mezi ženami a muži: podle dat ze 35 evropských zemí 

je mezi absolventy oboru IT pouhá pětina žen, což představuje jeden z hlavních problémů 

jak pro současný, tak hlavně budoucí trh práce. Evropa může podle Evropské komise v 

roce 2020 čelit nedostatku až 900 tisíc pracovníků kvalifikovaných v oboru technologií.“ 

(Microsoft 2017 [online]). 

2.2 Nízký počet žen v IT jako problém – Česká republika 

Ještě před deseti lety byla Česká republika vyhledávanou lokalitou pro zřizování 

vývojových a řídících center největších světových firem (například MSD, IBM, Google 

či Microsoft). Na pracovním trhu byl dostatek relativně levné a kvalifikované pracovní 

síly. Situace se od té doby změnila tak radikálním způsobem, že i nejžádanější 

zaměstnavatelé v IT sektoru vynakládají veškeré snahy, aby nalákaly dívky a ženy do IT 

a ulehčily tak závažné situaci nejen na pracovním trhu. 

První projekt na území České republiky, jehož cílem bylo zbořit mýtus, že ženy 

do IT nepatří, vznikl v roce 2007 pod záštitou mezinárodní nevládní organizace APC 

WNPS (Association for Progressive Communications – Women´s Networking Support 

Programme). Projekt „Ženy do IT“ si klade za cíl namotivovat ženy a dívky ke studiu 

informačních technologií. Jednalo se o roční spolupráci se společností IBM Česká 

republika, v jejímž rámci byly organizovány semináře pro dívky na středních školách a 

pro ženy. Jako důkaz, že ženy do IT patří, byly samy přednášející – ženy, které pracují 

pro IBM Česká republika.  

„Společnost IBM podporuje tento projekt s cílem aktivně se zapojit do řešení 

problému klesajícího počtu dívek, které se hlásí na studijní obory související s IT. 

Vnímáme také nízký zájem žen ucházet se o pracovní pozice v technologických profesích. 

Je to přitom dynamická a rychle se rozvíjející oblast, ve které může řada žen najít 

uplatnění,“ uvádí v rozhovoru pro web feminismus.cz Petr Draxler, tehdejší personální 

ředitel IBM Česká republika (Feminismus.cz, 2007 [online]). 



   

18 

 

 

Aktuálně nejaktivnějším a nejvlivnějším projektem, který se podílí na řešení 

problému nedostatku dívek a žen v informačních technologiích jsou Czechitas. Tato česká 

nezisková organizace, která se stala silným hráčem v problematice nízkého počtu žen v 

IT nejen v České republice, byla založena v roce 2014 Ditou Přikrylovou.  

Czechitas pořádají přednášky, workshopy a kurzy programování, tvorby 

webových stránek, grafiky, online marketingu nebo datové analytiky. Snaží se motivovat 

ženy k volbě IT oborů a ukázat jim, že kariéra v IT má smysl. Přestože pořádají kurzy pro 

ženy a dívky všeho věku, jejich cílovou skupinou jsou dívky na středních školách.  

V rozhovoru pro časopis Forbes, jehož březnové číslo bylo věnováno právě ženám 

v IT, vysvětlila zakladatelka Czechitas, proč jsou jejich cílovou skupinou právě studentky 

středních škol: „Je dobré řešit ten problém brzo, právě tam na středních školách vznikají 

velké bariéry. Jsou tam stereotypy ve výchově i vzdělání, protože když holku baví matika, 

tak ne úplně pravděpodobně bude dál studovat informatiku. Půjde spíš na ekonomku. Nás 

nevychovávají k tomu tyhle obory studovat. Cílit se proto musí na středoškolačky. Přinést 

více informací, aby holky věděly, co IT je. Že to není umazanej kluk ze sklepa s dlouhýma 

vlasama, ve svetru s prestižkama, ale že je to i krásná žena.“ (Cápová, 2017:38) 

Důkazem toho, že jsou Czechitas v tom, co dělají úspěšné, hovoří i spousta 

ocenění. V roce 2015 získala tato nezisková organizace cenu Social Impact Award 

za sociální přínos, o rok později ocenila jejich práci Evropská komise cenou European 

Citizen Prize. Na počátku roku 2017 se jim dostalo ocenění SXSW Community Service 

Award v Texasu (Czechitas.cz [online].  

O přínosu českého projektu jsou přesvědčeny také nadnárodní korporace působící 

nejen v České republice. Kromě vidiny většího množství profesionálů na pracovním trhu 

vidí v projektu také zvýšení diverzity svých vývojových týmů. „I velké firmy už to 

chápou jako nutnost, protože to mění dynamiku týmů k lepšímu. Naši partneři, jako jsou 

Konica Minolta, Microsoft, Nestlé nebo Avast, k nám přišli jako IT lídři, kteří hledají 

ženy do týmů, protože cítí, že jsou tam potřeba. Holky se dívají na věci jinak, do diskusí 

a řešení problémů dokážou vnést jiné názory a nápady“ dodává Přikrylová (Cápová, 

2017:40). 

Czechitas si pro spolupráci vybírají pouze takové firmy, u kterých jsou si jisté, že 

nabídnou kvalitní mentoring, stáže a budou absolventky jejich workshopů nadále 

vzdělávat. Klient musí dokázat, že o ženy ve svém vývojovém týmu opravdu stojí. Jedním 

z takových partnerů je například společnost Google.org, který jim na sklonku roku 2016 
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udělil jako první neziskové organizaci v Evropě grant ve výši 6,5 milionu korun na první 

rekvalifikační kurz pro ženy. 

Czechitas se stávají vlivným hráčem a faktorem, který hýbe počtem žen v IT. Pro 

účely této práce jsem se obrátila na spoluzakladatelku Czechitas s dotazem, zda evidují 

statistická data s počty dívek a žen, které kurzy podstoupily a následně začaly pracovat 

v oboru informačních technologií. „Přesné statistiky nemáme, ale jsou to tisíce dívek a 

žen co prošly našimi kurzy a stovky díky kurzu dostaly práci v IT. V roce 2016 jsme 

uspořádali skoro stovku workshopů a kurzů pro více než 4 000 dívek žen bez omezení 

věku, předešlé pracovní pozice nebo jakékoliv technické dovednosti. Aktuálně spouštíme 

tří měsíční rekvalifikační Digitální akademii v Praze, kde se do organizace zapojí 133 

lektorů. Letos budeme také vyhlašovat cenu Czechitas o nejlepší dívčí bakalářskou práci 

v IT.“ 
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3 Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích 
 

Má práce, jak už bylo několikrát zmíněno, se zabývá vysokým nepoměrem mužů 

a žen v IT profesích v České republice. Velice důležitým aspektem práce jsou faktory, 

které tuto nerovnost způsobují. V průběhu studování dostupné literatury k této 

problematice jsem se rozhodla dělit tyto faktory do dvou skupin – biologické a 

společenské. Přestože jsou pro účely této kapitoly faktory rozdělené, v reálném životě se 

prolínají a není možné prokázat, v jakých fázích, který působí a zda je možné, aby 

existovaly nezávisle na sobě. 

Dříve, než se pustím do tématiky faktorů, které mají vliv na problematiku nízkého 

počtu žen v informačních technologiích, považuji za důležité vysvětlit pojem genderu a 

osvětlit rozdíl mezi pohlavím a genderem. Podle Kiczkové (2011) je cílem rozlišování 

pohlaví a genderu je poukázat na fakt, že skutečné fyzické a psychické účinky pohlavních 

rozdílů byly zveličené za účelem udržení patriarchálního systému ve společnosti.  

Pohlaví jsou biologické, geneticky podmíněné rozdíly mezi mužem a ženou. 

Kritériem klasifikace může být vzhled, pohlavní orgány či jiné specifické rysy. 

Naproti tomu gender je vysvětlovaný jako dosažený status neboli to, co je 

utvářeno na základě psychologických, sociálních a kulturních aspektů. Z tohoto konceptu 

vyplývá, že se ženami a muži nerodíme, ale stáváme v průběhu společenské socializace. 

Jedná se tedy o sociální konstrukt. Kiczková (2011) charakterizuje gender jako „sociální 

konstrukci, ke které se vážou společností připisované nebo očekávané sociální role, 

chování, ale i předsudky, stereotypy, hodnocení a sebehodnocení, resp. představy o tom, 

co je a co není pro ženu nebo muže správné a vhodné. (…) Gender označuje mnohovrstvé 

a proměnlivé chápání toho, co to znamená být v určitém sociálním prostředí mužem nebo 

ženou“ (Kiczková, 2011:36). 

Gender tak ovlivňuje celý náš život. Na základě pohlaví se učíme vnímat, myslet 

i jednat. Vytváříme genderová schémata – soubory představ a názorů o mužích a ženách, 

které ovlivňují, jak vnímáme nejen sebe, ale i druhé. Na následujících stránkách nastíním, 

jak může gender ovlivnit výběr nejen zájmů, ale také budoucího povolání. Gender totiž 

ovlivňuje způsob, kterým hodnotíme vhodnost zaměstnání pro ženy a muže.  
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3.1 Biologické faktory 

Biologické faktory zapojuji z důvodu přetrvávajícího předsudku, že ženy nemají 

potřebné schopnosti pro práci v IT profesích. Cílem této kapitoly není popisovat 

biologické rozdíly mezi muži a ženami, ale důsledky, které z těchto odlišností vyplývají. 

Smetáčková (2005) se ve své studii odráží od předsudku, že ženy nemají hlavu na 

matematiku. Z tohoto předsudku by mohlo vyplynout, že se jedná o vrozený rozdíl ve 

vědomostech mužů a žen. Ve skutečnosti neexistují výzkumy, které by tento rozdíl kdy 

potvrdily (Křížková, Sloboda, 2009). Ženy se nerodí s menší schopností pro matematiku, 

pouze lidé se milně domnívají, že tomu tak je. Jedná se o stereotyp. Cundiffová et al. 

(2013) tvrdí, že rozdíly mezi chlapci a dívkami v matematice jsou velice malé nebo žádné 

a i přesto, že matematika je doménou technických oborů, neexistuje výzkumy podložený 

důvod, proč by ženy v těchto oborech nemohly být stejně úspěšné jako muži. 

3.2 Společenské faktory  

Výše jsem popsala, že nezájem žen o informační technologie a technické obory 

obecně, nelze vysvětlit biologicky. Neexistuje výzkum, který by prokázal odlišné 

schopnosti mužů a žen. Naopak, existuje několik výzkumů, které prokazují opak 

(Smetáčková, 2005). Příčiny nízkého zastoupení žen musíme hledat ve společnosti. Podle 

pohlaví jsme rozdělováni už od útlého věku a postupně jsou nám vštěpovány genderové 

role a z nich vyplývající očekávání. Právě toto rozdělování by mohlo být příčinou 

stereotypního určování našich zájmů a následně i karierních cílů. Níže se zaměřím na 5 

základních faktorů, které byly definovány na základě několika mezinárodních studií 

zaměřených na vysoký nepoměr žen a mužů v IT profesích. Nutno zmínit, že se žádná ze 

studií nezaměřila ve svém bádání na chlapce a muže. Není tedy možné prokázat, že 

jednotlivé faktory mají opravdu vliv na nízký počet žen v IT oborech, protože neznáme 

faktory, které do oboru informačních technologií vedou muže. 

3.2.1 Vliv rodiny 

Rodina ovlivňuje genderovou socializaci dítěte již od jeho narození. Natěšená 

maminka čeká na ultrazvukové vyšetření, při kterém jí oznámí pohlaví dítěte, aby hned 

po opuštění ordinace mohla jít a koupit výbavičku pro dítě. Samozřejmě v barvě, která je 

vhodná pro pohlaví potomka, kterého nosí pod svým srdcem. Genderové členění 

pokračuje nákupem panenek pro dívku, případně autíčka pro chlapce. Později tato 

socializace ovlivní, na jaké kroužky bude dítě chodit, jakou si vybere střední školu a 

jakým směrem se bude ubírat jeho kariéra (Renzetti, Curran, 2003). 
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Rodiče v roli karierních poradců často selhávají. Při výběru budoucího povolání 

pro své děti vychází z vlastních předsudků, subjektivních předpokladů a často také 

ctižádosti. Dospívající pak podléhají při volbě povolání přáním svých rodičů, které 

mnohdy postrádají základ v reálných předpokladech a schopnostech dětí pro toto 

povolání. Rodiče často doporučují svým dětem zaměstnání, ve kterém vidí šanci 

na úspěch. Proto podporují tradiční volbu povolání (Kristová, 2008) 

         Podle Lindy Gottfredson (1996) a její teorie omezení a kompromisu jsou 

karierní cíle mužů a žen omezovány genderově stereotypními představami již od raného 

dětství, kdy si osvojují kognitivní mapu povolání. Gottfredson dále uvádí, že lidé řadí při 

výběru svého budoucího povolání na první místo své sociální já a osobní zájmy řadí až 

na místo druhé. Gender a sociální příslušnost mají tedy při výběru budoucí profese větší 

váhu, než osobní schopnosti a hodnoty. Tím se výběr profesí zužuje na ty, které jsou 

kompatibilní s vnitřním i vnějším vnímáním sebe sama. Profese, které se neshodují s 

hlavními rysy sebevnímání jsou odmítány, přičemž lidé nejvíce hledí právě na prezentaci 

feminity a masculinity (Gottfredson 1996:186). 

Ve výzkumu z roku 2002 Why Women Choose Information technology Careers: 

Educational, Social, and Familial Influences se uvádí, že právě rodiče mají největší vliv 

na výběr našeho povolání. Pro výběr technických oborů jsou dívky nejvíce podporovány 

ze strany otců. Nutno podotknout, že právě mužské okolí má na ženy, které si obor 

informačních oborů vyberou, největší vliv (až 60 % z dotázaných). Což není nijak 

překvapující, protože právě muži se v tomto oboru pohybují nejvíce a mohou tak sdílet 

své zkušenosti. Vzhledem k tomu, že 73 % otců pracuje v technických oborech, dá se říci, 

že profesní kariéra otce může mít silný vliv na rozhodování dívek při výběru budoucího 

povolání. (Turner & Bernt & Pecora, 2002). 

Rodinu, jakožto ovlivňující faktor pro výběr povolání, často chápeme ve smyslu 

vlivu rodičů na rozhodnutí dítěte, jakou cestou se bude dál ubírat. Manju Ahuja, 

profesorka na univerzitě v Indianě, se však na vliv rodiny dívá z jiné perspektivy. Ahuja 

poukazuje na fakt, že ženy jsou stále často brány jako matky od rodin a s těmito „okovy“ 

si vybírají povolání. IT obory jsou často spojovány s přesčasovými hodinami při 

dokončování projektů, cestování a neustálé zdokonalování dovedností. Tyto aspekty 

často vedou k rozhodnutí, že vstup do oboru není slučitelný s péčí o rodinu. K výběru 

povolání sice dochází dříve než k myšlenkám na rodinu, nicméně v momentě, kdy žena 

začne o založení rodiny uvažovat, stává se slabší a začíná zaostávat za muži. V tomto 

tvrzení se Ahuja opírá o výzkum z roku 1992, kdy se ukázalo, že ani výkony z práce na 
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home office nejsou srovnatelné. Ženy s dětmi jsou méně výkonné než muži, protože stále 

plní roli matky a hospodyně. Na rozdíl od mužů plní roli matky a zároveň pracující ženy  

(Ahuja, 2002). 

Informační technologie a s tím spojené profese jsou stále považovány za nové. 

Více se o technologiích dozvíme ve spojení s riziky, kybernetickými útoky, šikanou a 

viry než ve spojení s možnostmi, které tento obor nabízí. Stále převládá představa, že 

programátoři a další IT specialisté jsou „opraváři“ počítačů. Jejich pravá náplň práce je 

pro spousty lidí opředená mlhou a málokdo je schopný vysvětlit, co jednotlivé IT profese 

opravdu obnáší. Zpravidla pouze lidé z oboru jsou schopní předat informace o náplni 

práce svých kolegů. Toto pokládám za stěžejní souvislost výsledky zahraniční studie 

WWW z roku 2004, je v závěrečné zprávě uvedeno, že jsou více motivovány 

do technických oborů dívky, jejichž rodiče sami působí v technických oborech. 

S rozdělením genderových rolí je spojeno i rozdělení některých oborů. Technické 

a IT obory patří do maskulinní oblasti, učitelství, sociální péče a zdravotnictví pak do 

oblasti, kde početně dominují ženy. Profese, kterým dominují ženy, mají nižší 

společenský status, jsou hůře finančně ohodnocené a celkově jsou považovány za méně 

hodnotné (Pavlík, 2005). To by mohlo sloužit jako motivace žen pro vstup do technických 

oborů. Naopak demotivačně pro vstup mužů do oborů, kde dominují ženy. Ti by museli 

překonávat nejen stránku stereotypů, ale také nižší plat a nízkou prestiž vybrané profese 

(Jarkovská, Lišková, 2008). Ironicky jsou to právě obory spojené se ženami, které 

vyžadují vysokoškolské vzdělání. Prestiž povolání není tedy spojena se vzděláním 

(Babanová, Kolářová, 2014). 

3.2.2 Vliv školy 

Škola významně ovlivňuje socializaci dítěte. Je také místem, kde se prohlubuje 

genderová socializace a ní spojené vnímání. „Učitelé jako příslušníci určité společnosti 

přejímají pro tuto společnost typické názory a rozdílnosti v chování i schopnostech 

chlapců a dívek i stereotypy odlišných rolí žáka a žákyně“ (Vágnerová 2001:249) Faktor 

pohlaví hraje podle Vágnerové významnou roli v diferenciaci požadavků a očekávání. 

„Postoje učitelů posilují rozdíly v projevech žáků obojího pohlaví, stimulují odlišné 

chování a fixují jiné postoje či vlastnosti osobnosti.“ (Vágnerová 2001:250) 

Smetáčková a Vlková (2005) tvrdí, že učitelé očekávají, že dívky mají zájem 

o humanitní studia, jazyky a předměty zaměřené na mezilidské vztahy a komunikaci. Od 

chlapců se naopak očekává, že budou silnější v přírodovědeckých a matematických 
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předmětech. Tento předsudek může následně ovlivňovat přístup učitele k jednotlivým 

genderovým skupinám. V určitých předmětech se může věnovat více jedné skupině 

v jiných druhé.  

Tyto rozdílné přístupy mohou být zapříčiněny tím, že se skupiny jinak učí. 

Jarkovská a Lišková (2008) ve své práci uvádí, že dívky se učí více paměťově. Jsou 

zvyklé učit se na každý test, očekává se od nich zodpovědnější přístup. Proto mají 

ve škole průměrně lepší známky než chlapci. Ti se učí převážně pouze na to, co je baví. 

Ne tak poctivě jako dívky, ale efektivněji. To může navozovat domnění, že se dívky musí 

více učit, aby dosáhly stejných výsledků jako chlapci. Rozdíl v inteligenci se ale 

neprokázal. 

Turner, Bernt, Pecora ve zprávě ze svého výzkumu uvádějí, že dotázané ženy 

nejčastěji uváděli učitele ze střední školy jako osoby, které je od vstupu do oboru 

informačních teorií zrazovali. Hned na druhém místě uváděli karierní poradce. Tyto 

výsledky ukazují značný vliv středoškolských profesorů a poradců na výběr budoucího 

povolání. Zajímavé je, že vysokoškolští profesoři byli naopak uváděni jako ti, kteří ženy 

ve vstupu do oboru nejvíce podporují a pomáhají jim (Turner & Bernt & Pecora, 2002). 

3.2.3 Vliv vrstevníků  

 

Zejména v době dospívání mají na děti vliv jejich vrstevníci. Podle Vágnerové si 

děti potvrzují svou identitu ztotožněním se spolužáky stejného pohlaví. Mnohdy dokonce 

odmítají kontakt se spolužáky druhého pohlaví (Vágnerová 2001:271). „V rámci 

jednotlivých skupin se rozvíjejí takové způsoby chování, které jsou součást chlapecké a 

dívčí role a jsou z tohoto hlediska považovány za vhodné, resp. alespoň přijatelné. (…) 

Tendence k odlišnému chování chlapců a dívek je stimulována a posilována 

sociokulturními stereotypy. Očekávání, které z nich vyplývá, předurčuje i to, jaké aktivity 

bude určitá skupina považovat za vhodné, co bude alespoň tolerováno a co odmítáno“ 

(Vágnerová 2001:271). 

V případě, že si chlapci a dívky mohou zvolit, do jakých aktivit se zapojí, uplatňují 

často pro své pohlaví typické volby – dívky například keramiku nebo aerobic, chlapci 

fotbal nebo počítače. Pokud zvolí kroužek, který neodpovídá běžné volbě jejich genderu, 

může se jim dostat negativní reakce jejich vrstevníků (Jarkovská 2008:15). 

Jiný vliv na ženy má dle výzkumu Turnera, Bernta a Pecora okolí v pozdějším 

věku. Turner poukazuje na skutečnost, že ženy, které nevstoupily do IT napřímo, tj. 

nevystudovaly obor IT, ale rozhodly se pro vstup do informačních technologií až po 
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neúspěchu v jiném oboru, vstupují do IT právě na doporučení ze strany svých vrstevníků 

– kolegů, kamarádů či vedoucích, kteří měli k informačním technologiím blízko. Tím se 

zásadně liší od skupiny, která do IT vstoupila napřímo. Ti nejčastěji uváděli jako hlavní 

vliv rodinu a učitele (Turner & Bernt & Pecora, 2002) 

Jedna žena ve výzkumu uvedla, že ji ke změně oboru přivedl kolega z kanceláře: 

„Pracovala jsem jako administrativní podpora v kanceláři s kolegou, který spravoval 

webové stránky společnosti. Jeho nadšení pro práci mě natolik fascinovalo, že jsem jej 

požádala, zda by mi lépe vysvětlil, co dělá a jak. O týden později jsem se přihlásila na 

kurz tvoření webových stránek.“ (Turner & Bernt & Pecora, 2002:12). 

 

3.2.4 Osobní faktory a vlastní zkušenost 

Chlapci jsou považování za predisponované k lepšímu porozumění v technice, a 

tedy i k lepším výkonům v tomto oboru. Tento předsudek je často považován za stěžejní 

v přístupu k chlapcům a dívkám od raného dětství, ačkoliv nikdy nebylo dokázáno, že 

chlapci jsou v technických oborech opravdu od přírody zdatnější než dívky (Rezentti a 

Curran 2005:147).  

Chlapcům dává okolí představu, že jsou automaticky předurčeni pro práci 

s počítači, pro manuální činnosti v dílnách. Jsou proto více motivováni věnovat se těmto 

předmětům, což má pozitivní vliv na rozvoj jejich schopností v tomto směru. Naopak 

motivaci dívek často snižuje obava ze selhání. Pokud věří, že nemají biologicky 

dostatečně vyvinuté vlohy pro práci s počítačem a nemohou tedy tuto schopnost nijak 

ovlivnit, ztrácejí o činnost zájem, protože se jim vynaložené úsilí jeví jako zbytečné. 

Okolí neočekává, že by měli v tomto směru vynikat, a proto dívky v tomto směru nijak 

nemotivuje (Smetáčková 2007:32). 

Různé zkušenosti rozvíjí různé vlohy, ale i motivaci a postoj k činnostem a vývoji 

dítěte. Nejčastěji se zde setkáváme s mechanismem pozitivního účinku úspěšnosti. 

Naopak vlohy, které rozvíjeny nebyly, se nemusí projevit vůbec (Vágnerová 2001:36). 

Ženy, které vstoupily do IT tak jednaly po absolvování programovacího, 

testovacího či jiného kurzu zaměřeného na práci v IT. Ženy, které vstoupily do IT 

napřímo mají ve většině případů zkušenost s kurzem ze střední či vysoké školy, 

v jehož průběhu si vytvořily vztah k počítačům a technice. Ženy, které se dostaly do 

IT až po změně oboru, se rozhodovaly po pozdější zkušeností z večerních kurzů, 

nebo kurzů, jež pořádají různé organizace na podporu žen v IT. Obě zkušenosti 
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spojuje fakt, že se ženy setkaly s profesory či přednášejícími, kteří byli pro obor a 

počítače nadšení a své nadšení předávali dál (Turner & Bernt & Pecora, 2002) 

3.2.5 Vliv médií 

Mediální obraz informačních technologií hraje v problematice nízkého zastoupení 

žen v IT profesích významnou roli. Média prezentují IT profese jako ryze mužské oblasti 

a počítačové specialisty často zobrazuje jako neatraktivní podivíny, s kterými by se jen 

málokterá dívka chtěla ztotožnit natož považovat za vzor. IT specialisté jsou médii 

zobrazováni jako vyhublí, pobledlí a většinou brýlatí chlapci, bez smyslu pro humor, kteří 

tráví celé dny a mnohdy i noci u svých počítačů. Na této stereotypní představě je postaven 

například britský televizní seriál "IT Crowd“. 

Podle analýzy českých médií vyplývá, že přetrvává tendence rozdělovat ženský a 

mužský svět s jasně definovanými okruhy problémů. Reklamy o kosmetice a módě jsou 

směřovány na ženy, novinky ze světa průmyslu a vědy zas na muže. Ženy v reklamách 

zastávají roli matky, manželky, milenky či pečovatelky. Muži obchodníky, lékaře a 

specialisty (Valdrová 2001). 

 

3.2.6. Mužské pracovní prostředí 

Obor informačních technologií je spojován zejména s muži, kteří bez přestávek 

pracují ve dne v noci, nekomunikují a ignorují vše, co není technické. Pracovní podmínky 

a prostředí byly přizpůsobeny a nastaveny tak, aby vyhovovaly potřebám mužů. Proto se 

ženám zdá pracovní prostředí v oboru informačních technologií nezajímavé. 

Podle kvalitativní studie Wentlinga a Thomase je v IT společnostech je pracovní 

prostředí opravu přizpůsobeno mužům. Respondentky vnímaly své prostředí jako 

mužské, zaměřené na výsledek, soutěživé, ale zároveň vyžadující silného týmového 

ducha. Z počátku se cítily jako cizinci, zapadnout do týmu mužů jim přišlo náročné, byly 

považovány za slabší, což mělo špatný dopad na jejich sebevědomý a ve výsledku také 

na jejich profesní rozvoj. Špatné zkušenosti uváděly zejména ženy s dětmi a rodinami, 

které nemohly být tolik flexibilní zejména v období dokončování projektů, kdy je nutné 

pracovat přesčas (Wentling & Thomas, 20017).  

Tento aspekt je obecně ve výzkumných studiích uváděn jako překážka ve vstupu 

do IT oboru. Přestože je s dokončováním jednotlivých projektů spojena vysoká časová 

náročnost, jsou IT obory jedny z mála, kde je možné pracovat z domova či na zkrácený 
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úvazek, což je pro ženy s dětmi výhodné. Tuto možnost nabízí v České republice aktuálně 

82 % zaměstnavatelů v oboru informačních technologií. 

Čeho si na prostředí ženy váží bylo týmové vedení projektů. Právě týmovou práci 

uváděly jako hnací motor pro svůj karierní růst a také lepší včlenění se do týmu kolegů. 

Dále uvádí, že jim zaměstnavatelé poskytují přístup k nejrůznějším školením a poskytují 

jim všechny možné prostředky pro zisk pracovních zkušeností. Na oplátku je vyžadována 

maximální zodpovědnost za odvedenou práci a sdílení svých znalostí s ostatními, což 

podporuje vzájemný respekt a integritu. Celkově hodnotí pracovní prostředí založené na 

výsledcích jako prospěšné jejich profesnímu růstu (Wentling & Thomas, 20017). 

Nadnárodní IT společnosti jsou v České republice jedny z nejoceňovanějších 

v soutěžích o nejlepší firmu či zaměstnavatele roku, kde se hodnotí právě rovné 

příležitosti pro zaměstnance, work-life balance a mnohé další faktory.  
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4 Studium žen na IT oborech v České republice 
 

Tato kapitola úzce souvisí se situací na pracovním trhu v České republice. Vysoké 

školy produkují velké množství studentů z oborů, s kterými těžko hledají uplatnění. To 

se v současné době týká nejvíce humanitních či ekonomických fakult. Studenti jdoucí z 

těchto oborů často končí na úřadu práce nebo jsou nuceni přijmout místo, které zdaleka 

neodpovídá jejich zaměření a kvalifikaci.  

To neplatí u IT oborů a dalších technických zaměření. Zájem o tyto obory je tak 

nízký, že poptávka po vystudovaných odbornících vysoce přesahuje nabídku. V současné 

době IT společnosti sahají přímo do řad studentů a předbíhají se v nabídkách placených 

stáží, projektů a nejrůznějších benefitů jen proto, aby si vybraného studenta tzv. 

zaháčkovali. Budoucí absolventi technických oborů tak mají možnost vybrat si z několika 

nabídek potencionálních zaměstnavatelů již v průběhu studia. 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala rozdělení oborů podle Mezinárodní 

standardní kvalifikace vzdělávání ISCED, a to z toho důvodu, že z tohoto rozdělení čerpá 

řada mezinárodních statistik a také Český statistický úřad. ISCED dělí obory 

do následujících kategorií: 

 

• vzdělávání a výchova, 

• umění a humanitní vědy, 

• společenské vědy, žurnalistika a informační vědy, 

• obchod, administrativa a právo, 

• přírodní vědy, matematika a statistika, 

• informační a komunikační technologie, 

• technika, výroba a stavebnictví, 

• zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství, 

• zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky, 

• služby. 

 

Podle nejnovějších údajů z matriky studentů (MŠMT) studovalo na všech 

veřejných i soukromých školách 347 339 studentů, z toho 56% žen. Ty tedy tvoří více 

než polovinu studentů vysokých škol. Podíváme-li se na graf č. 6 uvidíme, že téměř třetina 

studentů studuje Společenské vědy, obchod a právo (31 %), následují Technické vědy, 

výroba a stavebnictví (15 %), Přírodní vědy, matematika a informatika (14 %), 
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Vzdělávání a výchova, Zdravotnictví a sociální péče a Humanitní vědy (10 %), následují 

Služby (6 %). Nejméně studentů studuje obor Zemědělství a veterinářství (4 %).  

 

Graf 3: Počty studentů dle oborů v České republice 

 

             Zdroj: MŠMT (2016) 

 

Z grafu vyplývá, že technické obory zastávají překvapivě druhé místo v počtu 

studentů. Toto zastoupení však neplatí pro obě pohlaví. Pokud se podíváme na podíl 

studentů podle pohlaví, pořadí se změní.
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Graf 4: Podíl mužů a žen v jednotlivých oborech  

 

Zdroj: Studenti vysokých škol (2016) 

 

Na technických oborech tvoří ženy pouze 28 % všech studentů, což je nejnižší 

zastoupení žen ze všech oborů. Naopak nejvyšší zastoupení mají ženy v oborech 

Vzdělávání a výchova (80 %) a Zdravotní a sociální péče (74 %).  

Situace v České republice je srovnatelná s ostatními státy Evropy. Podle 

mezinárodního srovnání Eurostat (ČSÚ, 2014d) studovalo v roce 2013 v Čechách 

technické obory 27% dívek. Nejvyšší zastoupení mělo Dánsko (33,5 %) a nejnižší zájem 

žen o studium technických oborů uvádělo v roce 2013 Irsko (15,5 %). Průměrným 

zastoupením v Evropě bylo 25,5 %. 
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5 Situace na pracovním trhu v České republice 
 

V této kapitole se zaměřuji na situaci na českém pracovním trhu, kterou považuji 

za úzce související právě s problematikou vysokého nepoměru mužů a žen v IT profesích 

a v oboru informačních technologií obecně. Představuji zde data spojená s IT profesemi 

a zároveň podávám srovnání s profesemi, kde jsou naopak ženy ve větším zastoupení než 

muži.  

Přestože počet IT specialistů na pracovním trhu rok od roku stoupá, počet žen 

v tomto oboru rok od roku klesá. Podle Českého statistického úřadu v roce 1995 

pracovalo v České republice na pozicích IT specialistů 34 procent žen z celkového počtu 

59 000 IT specialistů. V roce 2000 klesl počet žen v tomto oboru na 24 procent 

z celkových 72 000 specialistů a v roce 2005 hovoříme pouze o 16 procentech žen 

z celkového počtu 79 000 specialistů na Českém pracovním trhu. Klesající tendence má 

zastoupení žen i v dalších letech. V roce 2010 pracovalo v IT profesích 121 000 

specialistů, ale pouze 13 000 (11 procent) z nich byly ženy. K 5.7.2017 je podíl žen 

zaměstnaných v IT oborech pouhých 9,9 procent. Tedy zhruba 15 000 z celkových 

150 000 IT specialistů. 

 

Graf 5: Podíly mužů a žen v IT profesích v České republice v letech 1995–2017 

  

Zdroj: ČSÚ (2017) 

 

Těmito čísly se Česká republika řadí na nejhorší místo v Evropě. Druhé místo 

v nelichotivém žebříčku zastává Slovensko, kde je podíl žen v IT oborech 11,4 %. Třetí 
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je Turecko s 11,6 % žen v oboru informačních technologií. Naopak nejlépe je na tom 

k 5.7.2017 Bulharsko s 27,7 % žen pracujících v IT profesích (Eurostat [online]). 

 

Graf 6: Nepoměr mužů a žen v IT profesích v Evropě k 5.7.2017 

 

Zdroj: Eurostat (2017) 

 

Všechny obory napříč celým světem se digitalizují. S tím rostou požadavky 

na znalost informačních technologií i na pozicích, kde to v předchozích letech nebylo 

zapotřebí. „Dalo by se říci, že 90 procent zaměstnání v budoucích letech bude potřebovat 

digitální znalosti různého typů a úrovně. Jen v České republice aktuálně chybí na 

pracovním trhu 20 000 IT specialistů“ upozorňuje Pavel Křižanovský, technický ředitel 

společnosti Cisco systems, která se specializuje na vzdělávání mladých IT odborníků 

(Ceskovdatech.cz [online]). 

Profese v oboru informačních technologií jsou aktuálně nejen nejstabilnější, ale 

patří také mezi nejlépe placené. Podle IT pool manažera společnosti Unicorn Martina 

Havelky prochází právě sektor informačních technologií největším procentuálním 

nárůstem mezd ze všech sektorů pracovního trhu. Data poskytnutá Českým statistickým 

úřadem jeho slova potvrzují. V letech největšího rozmachu informačních technologií, 

tedy v období let 2000–2015 se zvedly mzdy v IT sektoru průměrně až o 75 procent. 

Vyšší nástupní mzdu očekávají také čerství absolventi vysokých škol. Ti si v roce 2015 

říkají o patnáct procent vyšší mzdu než v roce předcházejícím. Fakt, že si takové navýšení 

mohou zaměstnavatelé v IT sektoru dovolit, jen dokazuje silné postavení, stabilitu a 
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perspektivnost oboru informačních technologií na pracovním trhu (Ceskovdatech.cz 

[online]). 

Níže předkládám data získaná Českým statistickým úřadem. Jedná se o průměrné 

měsíční mzdy v letech 2005 až 2015. Záměrně jsem vybrala pro srovnání obor 

informačních technologií s obory, kde jsou v dominantním zastoupení ženy. 

 

Graf 7: Růst průměrné měsíční mzdy v letech 2005-2015 

Zdroj: ČSÚ (2016) 

 

Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že průměrná měsíční mzda v oboru 

informačních technologiích (Informační a komunikační činnosti) je pomalu dvojnásobná 

než průměrné měsíční mzdy v oborech, kde v zastoupení pohlaví dominují ženy. 

5.1 Výhody vstupu žen na technické obory 

Hlavní výhodou žen (i mužů), které se rozhodnou jít pracovat do technických 

oborů je jistota uplatnění, která plyne z dlouhodobého nedostatku kvalifikovaných 

odborníků na pracovním trhu. Oblast informačních technologií patří dnes k nejrychleji 

rostoucím oborům a na rozdíl od „přelidněných“ oborů je u IT profesí předpoklad, že 

místa z dlouhodobého hlediska budou. 

Kromě skutečnosti, že patří IT obory k nejlépe placeným, patří také 

k nejinovativnějším. Firmy se často předhánějí v benefitech, jež mohou svým 

zaměstnancům nabídnout. Níže vypsané benefity jsou pro IT profese samozřejmostí: 
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• placená dovolená nad rámec zákonných 4 týdnů, 

• vánoční večírky a jiné společenské akce (teambuildingové akce, sportovní 

akce, …), 

• pružná pracovní doba, možnost home office – práce z domova, 

• služební mobilní telefon a notebook k soukromým účelům, 

• jazykové kurzy, příspěvky na vzdělávání a konference, 

• 13. a 14. plat, pravidelné bonusy, 

• penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvek na dopravu či bydlení, 

• odpočinkové zony, dog friendly office, firemní školky, 

• multisport karta a jiné příspěvky na sport a kulturu. 

 

Působení žen v technických profesích není výhodou pouze pro ně samotné, ale 

také pro jejich budoucí zaměstnavatele. Mezinárodní ICT společnosti jako je IBM, 

Microsoft či Google volají po ženách, aby mohly vyvíjet produkty vyhovující všem 

potřebám co nejširšího spektra uživatelů a zvyšovat tak svou konkurenceschopnost 

na trhu. Průzkumy ukazují, že se ženy na určité problémy a situace dívají z jiné 

perspektivy, čímž přinášejí firmám inovativní přístup a tím možnost vyhovět potřebám 

různých skupin (Kristová, 2008).  

Aby IT firmy nalákaly nové zaměstnance z řad mužů i žen nabízejí svým 

zaměstnancům nadstandardní pracovní podmínky a benefity. Není tajemstvím, že v České 

republice jsou to právě IT společnosti, které zvedají standardy pracovních prostředí ve 

firmách.  

  

5.2 V zákulisí vývoje 

V této kapitole nastíním pracovní prostředí v IT profesích a náplň práce 

nejčastějších profesí. Tuto kapitolu považuji za stěžejní zejména proto, že ne každý čtenář 

má povědomí o tom, jak pracovní prostředí vývojových týmů vypadá a jaká je náplň práce 

jednotlivých specialistů. V této kapitole budu čerpat z vlastních zkušeností a znalostí, 

které jsem získala během dvou let, kdy jsem se sama v prostředí vývoje okrajově 

pohybovala. 

Obor informačních technologií je často milně spojován s představou o mužích, 

kteří prakticky bez přestávek pracují na vývoji webů, aplikací a nejrůznějších 

počítačových programů. V rámci této představy hovoříme o zarostlých, týden nemytých 
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mužích, kteří sedí v tmavé místnosti bez oken, nevychází ven, pokud to není nutné, 

s nikým nekomunikují a ignorují vše, co není technické. Tato představa už několik let 

neplatí, byť se vždy najde výjimka, která potvrzuje pravidlo. 

I dnes platí, že jsou IT profese časové náročné, a to zejména při dokončování 

projektů, nicméně ve zbylých bodech se naše představy s realitou rozcházejí. Kanceláře, 

kde sídlí vývojové týmy, patří k nejlépe vybaveným a pokud hovoříme o firmách, které 

jsou zaměřené přímo na vývoj softwarů, najdeme v prostorech pro zaměstnance 

posilovny, relaxační zóny s nejnovějším playstationem, Xboxem, pingpongovými stoly a 

stolním fotbálkem. Kavárny s občerstvením zdarma jsou samozřejmostí.  

Představa, že IT specialisté nekomunikují a pracují samostatně je ve většině 

případů také milná. Dnešní vývojové týmy jsou z větší části projektově řízené, tedy 

organizované tak, aby spolu zaměstnanci museli komunikovat a kooperovat, jak je to jen 

možné. Členové projektových týmů jsou na sobě závislí a nesou zodpovědnost jeden vůči 

druhému – plnění úkolů v čas, sdílení přínosných informací. Týmy jsou skládány tak, aby 

byly zodpovědné za celý proces vývoje. Tedy od setkání s klientem a návrh softwaru až 

po jeho finální spuštění. Níže popíšu základní IT profese tak, jak spolu spolupracují. 

Každý projekt začíná myšlenkou. Hned poté přichází IT Analytik. Ten musí 

oplývat základní znalostí širšího spektra programovacích jazyků a jejich možností, ale 

také řadou dalších schopností. Nejdůležitější jsou cit pro vyjadřování a komunikativnost 

obecně. Jeho náplní práce je přímá komunikace s klientem, který přichází s požadavkem 

na vytvoření informačního systému nebo programové aplikace. Analytik s klientem 

konzultuje požadované funkce programu a podmínky, za kterých bude program používán 

a jak velký nápor uživatelů bude muset vydržet. IT analytička Martina Filipová popisuje 

svou práci takto: „Požadavky poté musím zpracovat, analyzovat, zobecnit a navrhnout 

jejich realizaci v systému. Samotný návrh pak konzultuji se SW architekty a převádím do 

zadání pro programátory“ (zkusit.cz [online]) 

 Programátoři přepisují zadání od IT analytika do programovacího jazyka, čímž 

dávají programu reálnou podobu. Zapisováním kódu taky vytváří webové stránky, 

mobilní aplikace a „mozky“ všech technologických vychytávek, které každý den 

využíváme. Základní dovedností programátora je schopnost držet krok s dynamickým 

vývojem technologií, cílevědomost a pečlivost. 

Každý systém, program či vytvořená aplikace má dopředu stanovenou zátěž, 

kterou musí ze strany uživatelů ustát. Zda nápor vydrží, testuje už v průběhu vývoje SW 

tester. Tester buď manuálně nebo pomocí nejrůznějších nástrojů ověřuje kvalitu systému. 
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„Tester by měl být programátorovi servismanem v depu, který se stará o to, aby se 

špičkový jezdec F1 – rozuměj programátor – nezabil v zatáčce. Nesmí se nad něj 

povyšovat a hodnotit jeho práci, musí prostě jen hledat ohrožující chyby“ (zkusit.cz 

[online]) popisuje Alexandra Markovičková Alvarová důležitost spolupráce mezi 

programátorem a testerem. Dodává, že tester musí precizně ovládat diplomatické a 

verbální schopnosti. Musí umět eliminovat konflikty a nacházet netradiční cesty při řešení 

problémů. 

 Nedílnou součástí týmu jsou grafici. Ti navrhují vizuální podobu programu 

či webových stránek. Dali by se nazvat stylisty. 

Všechny členy vývojového týmu pak zastřešuje IT Project manager, který 

zodpovídá za řízení týmu a dohlíží na to, aby celý vývoj běžel podle předem stanoveného 

plánu. 

Poté, co se software implementuje (nainstaluje) ke klientovi, stará se o místní 

úpravy IT administrátor. Administrace má několik levelů. Od běžné správy systému až 

po jednoduché programování. 
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6 Výzkumný problém a metodologie 
 

V této části diplomové práce se věnuji metodologickým postupům, které jsem 

využila při sběru dat a jejich následné analýze. Přiblížím, jak probíhala příprava obou fází 

výzkumného šetření i výběr samotných respondentek a následně respondentů. Součástí 

této kapitoly je také představení jednotlivých respondentů, informování o etických 

souvislostech či možnosti ovlivnění výzkumu ze strany výzkumníka. 

6.1 Výzkumné hypotézy 

 

Výzkumné hypotézy byly definovány na základě studia dostupné literatury použité 

v teoretické části mé práce a na základě vlastních zkušeností z působení v personální 

agentuře zaměřené na nábor IT specialistů a později také z působení na personálním 

oddělení jednoho z největších českých e-shopů, který v současné době zaměstnává přes 

stovku IT specialistů. 

Kombinací výše uvedených zkušeností a načtené literatury byly stanoveny 

následující hypotézy: 

 

• Důvodem vysokého nepoměru mužů a žen v oboru informačních 

technologií je špatná informovanost dívek o možnostech, které IT profese 

nabízí.  

• Pracovní podmínky v oboru informačních technologií jsou pro ženy 

nevstřícné, protože jsou nastaveny pro potřeby mužů, kteří v tomto oboru 

dlouhodobě převažují. 

• Ženy nemají potřebnou důvěru ve své schopnosti, proto se bojí do oboru 

informačních technologií vstoupit 

6.2 Výzkumné otázky 

 

S cílem ověření výzkumných hypotéz byly definovány následující výzkumné 

otázky: 

 

• Co vedlo ženy k výběru povolání v oboru informačních technologií? 

• Jaká byla jejich cesta k profesi v oboru informačních technologií? 
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• Jak vnímají své pracovní prostředí a práci v oboru informačních technologií 

celkově? 

• Čím si vysvětlují tak velký nepoměr mužů a žen v IT profesích v České 

republice? 

6.3 Cíle výzkumu 

 

Hlavním cílem výzkumu této diplomové práce je prozkoumat možné faktory, 

které ovlivňují nízký počet žen v IT profesích v České republice. Tyto faktory byly 

definovány a popsány v teoretické části práce. Dílčími cíli je zmapovat cesty, kterými se 

ženy dostávají do oboru informačních technologií a ověřit, zda jsou pro ně pracovní 

podmínky v IT profesích natolik nevstřícné, že by je od volby zaměstnání v oboru mohly 

odradit. 

6.4 Metody výzkumu 

 

Výzkumnou část diplomové práce stavím na vlastním kvalitativním výzkumu. 

Kvalitativní výzkum je některými metodology chápán jako pouhý doplněk tradičních 

kvantitativních výzkumných metod. Jiní jej zas chápu jako protipól či vyhraněnou 

výzkumnou pozici ve vztahu k jednotné vědě postavené na přírodovědných základech 

(Hendl, 2005). Metodolog J.W. Creswell definoval kvalitativní výzkum jako „proces 

hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného 

sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, 

analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání 

v přirozených podmínkách.“ (Creswell, 1998, s.12). 

Pro účely této diplomové práce jsem zvolila metodu polostrukturovaného 

rozhovoru. Takový typ rozhovoru je postaven na několika pečlivě formulovaných 

otázkách, které mají jednotliví respondenti zodpovědět. Základním účelem takového 

rozhovoru je minimalizovat efekt tazatele na kvalitu rozhovoru. Relativní nevýhodou 

polostrukturovaného rozhovoru je restrikce na předem daná témata (Hendl, 2005). 

V průběhu dotazování jsem se držela předem stanovených otevřených otázek, díky 

kterým jsem mohla koordinovat průběh hovoru a zároveň poskytnout komunikačním 

partnerům dostatek volnosti pro vlastní vyjádření. 
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Před vstupem „do terénu“ bylo nutné nadefinovat si tématické okruhy, které byly 

základem pro sadu otevřených otázek. Tématické okruhy jsem pro větší přehlednost 

při analyzování dat rozdělila do čtyř částí: 

 

• charakteristika výzkumného vzorku, 

• cesta k profesi v oboru informačních technologií, 

• pracovní prostředí v oboru informačních technologií, 

• ženy v IT. Ano či ne? 

 

Otevřené otázky sloužily jako záchytné body pro pokrytí celého výzkumného 

tématu v průběhu rozhovorů. 

6.5  Sběr a popis dat 

 

Na následujících stránkách podrobně popíši výběr výzkumného vzorku. 

Odůvodním, proč byl výzkumný vzorek rozšířen o rozhovory s muži a podle jakých 

kritérií byly obě skupiny vybírány. Dále popíši pravidla, kterými jsem se při sběru dat 

řídila. V závěru kapitoly popíši metodu sběru dat. 

6.5.1 Popis výzkumného vzorku 

 

Výzkumný vzorek byl složen ze dvou skupin. Základní vzorek měl dvě striktně 

definovaná kritéria – pohlaví a profesní zaměření. Respondent zapojený do výzkumu 

musel být žena a profesně působit v oboru informačních technologií. Zavedení tohoto 

kritéria může být omezující, protože vyloučí ženy, které v IT neuspěly. Základní vzorek 

byl ve druhé fázi výzkumu rozšířen o respondenty z řad mužů. Výzkumný vzorek mužů 

musel splňovat kritéria, jež kopírovala základní charakteristiky ženského vzorku. 

 

Kritéria pro výběr ženského vzorku: 

• pohlaví 

• profese v IT oboru. 

Kritéria pro výběr mužského vzorku: 

• profese v IT oboru, 

• věk 23–45 let, 

• zaměstnavatel, 
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• místo výkonu práce Praha nebo Hradec Králové. 

6.5.2 Výběr základního výzkumného vzorku 

Na základě faktu, že základní výzkumný vzorek měl pouze dvě striktní kritéria, 

nebylo nutné dále definovat výběrový soubor. Díky svému působení v oblasti náboru 

právě IT pozic, byl přístup k respondentkám poměrně snadný. Prvotní metodou byl 

účelový výběr a posléze metoda tzv. sněhové koule. Postupně docházelo ke stupňování 

počtu kritérií, a to zejména z důvodu zastoupení co nejširší věkové skupiny, pracovních 

pozic a nabytých zkušeností. Pro svůj výzkum jsem vybírala respondentky z různých 

regionů a také z různých sektorů působení společností, kde pracují.  

První respondentkou byla kandidátka, se kterou jsem v minulosti navázala kontakt 

skrz sociální síť LinkedIN s nabídkou práce. S její pomocí jsem následně získávala 

kontakty a doporučení na další ženy pracující v IT sektoru na různých pozicích. Druhým 

zdrojem byly kontaktní osoby na personálních odděleních vývojových firem v České 

republice, se kterými jsem komunikovala v rámci svého působení v personální agentuře. 

Oslovené kontaktní osoby si uvědomují důležitost zkoumání problematiky nízkého 

zastoupení žen v IT profesích a ochotně mi poskytly kontakty na další informátorky. 

6.5.3 Výběr rozšiřující části výzkumného vzorku  

 

Po analyzování dat získaných v první fázi výzkumu jsem se rozhodla rozšířit 

vzorek o respondenty z řad mužů. Aby mohlo při analýze dat od obou vzorků dojít 

k porovnání, bylo důležité, aby mužský vzorek odpovídal základní charakteristice 

základního vzorku, tedy ženám. Z tohoto důvodu jsem při výběru prvních respondentů 

cílila na kolegy respondentek. Tímto krokem bylo možné podchytit homogenitu 

pracovního prostředí a pracovních podmínek.  

Nízká míra reprezentativnosti směrem k populaci je často terčem kritiky 

kvalitativního výzkumu obecně (Hendl, 2005). Na druhou stranu nabízí tento typ 

výzkumu velké množství pozitiv jako například získání velkého množství informací o 

malém počtu jedinců (Hendl, 2005) 

Při kontaktování respondentů a respondentek jsem se setkávala s překvapivou 

ochotou účastnit se výzkumného šetření a předávání kontaktů na další informátory. 

Schůzky byly domlouvány prostřednictvím sociálních sítí, emailu či telefonicky. 
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6.6 Představení výzkumného vzorku 

 

Metodou účelového výběru a později metodou sněhové koule bylo nakonec 

získáno 15 informátorek z řad žen a 14 informátorů z řad mužů. V průběhu rozhovorů 

s ženami byly získávány stále nové, pro tuto práci důležité poznatky. K teoretickému 

nasycení vzorku došlo v průběhu 14. a 15. rozhovoru, kdy rozhovory nepřinášely žádné 

nové poznatky. 

Od ledna 2016 do června 2017 proběhlo tedy celkem 29 hloubkových 

polostrukturovaných rozhovorů s muži a ženami působícími v IT profesích v České 

republice.  

6.7 Průběh výzkumného šetření 

 

Rozhovory probíhaly z větší části v Praze a následně v Hradci Králové. Zpravidla 

jsem se s respondenty a respondentkami scházela v kavárnách nebo například 

restauracích. Z důvodu přerušení mého studia trvalo výzkumné šetření od ledna 2016 

do června 2017. Všechny rozhovory byly nahrávány a následně přepisovány. Cílem bylo 

navodit co nejpřirozenější atmosféru tak, aby mohly být zachyceny všechny aspekty, 

které vnímali respondenti za klíčové. Všichni komunikační partneři byli předem 

obeznámeni s tématem výzkumu, zachováním anonymity a nutností nahrávat naše 

rozhovory na diktafon. 

Data byla analyzována průběžně, a to zejména z důvodu možnosti 

získat předběžné informace pro další rozhovory a případné přípravy konkrétnějších 

dotazů na danou problematiku.  

6.8 Etické souvislosti 

Etická stránka má ve společenskovědním výzkumu důležitou roli. Etické 

standardy, kterých by se měl každý výzkumník držet, zahrnují kodexy jako například 

ASA nebo ESOMAR. V případě kvalitativního výzkumu je zachování etických standardů 

obzvláště důležité. Za účely této diplomové práce zmíním etické souvislosti v oblasti 

informovaného souhlasu a emočního bezpečí. 

Hendl (2005) uvádí, že informovaný souhlas je standardní dokument vyžadovaný 

v každém výzkumu, který zahrnuje lidské účastníky. Obzvláště v případě kvalitativního 

výzkumu apeluje na jeho důležitost. Účastníci výzkumu si nemusí být dostatečně vědomi 
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následků/událostí, které mohou po jejich účasti ve výzkumu následovat (Hendl, 2005). 

V případě výzkumu k této diplomové práci byl informovaný souhlas dodržen. Před 

začátkem rozhovoru každý z informátorů obdržel formulář k podepsání.   

Jednotlivé okruhy mého výzkumu mohly obsahovat citlivé otázky, proto bylo 

nutné zvážit emoční bezpečí komunikačních partnerů. Podle Hendla (2005) je důležité 

respondenty na citlivé otázky připravit a neklást je bez přechodu či přípravy. Výzkumník 

by měl na tuto část klást velký důraz a poskytnou respondentům dostatek času pro 

zpracování a vysvětlení svých pocitů (Hendl, 2005).  

6.9 Vliv výzkumníka  

 

Již výše bylo nastíněno, že výzkumník může jistými způsoby ovlivnit probíhající 

výzkum. Častou chybou je špatná formulace otázek: „otázka v interview je stimulem pro 

generování odpovědi respondentem. Způsob, jakým je otázka formulována, patří mezi 

nejdůležitější prvky, které určují, jak bude respondent odpovídat“ (Hendl, 2005 s.169).  

Při správně vedeném rozhovoru cítí tazatel i respondent, že jde o rovnocennou 

konverzaci. Tazatel jasně sdělí, jaké informace potřebuje a za jakým účelem je sbírá. Je 

dobré dotazovaného informovat, jak rozhovor probíhá a jak se daří plnit jeho cíl. 

Takováto zpětná vazba pomáhá udržet motivaci dotazovaného (Hendl, 2005). 

Důležitým aspektem v rozhovoru je postoj k získaným informacím. Tazatel by 

měl během rozhovoru motivovat respondenta k dalšímu vyprávění, ale v žádném případě 

by neměl ovlivňovat obsah sdělení svými reakcemi. Ať už kladnými nebo zápornými 

(Hendl, 2005). 

V souladu s tímto názorem jsem přistupovala k průběhu mého výzkumu. Snažila 

jsem se z pozice výzkumníka eliminovat jakékoliv předsudky a být plně otevřena všem 

informacím, které byly v průběhu výzkumu získávány. Dále jsem pokládala veliký důraz 

na způsob kladení otázek informátorům tak, abych neovlivnila jejich odpověď.  

Respondentky na své výpovědi dostávaly pouze odpovědi, které je utvrzovaly 

v tom, že jsou jejich odpovědi poslouchané se zájmem.  

Jako poslední pokládám za důležité zmínit, že informátoři nebyli za svou účast 

ve výzkumu nijak materiálně ani finančně odměněni. Účast ve výzkumném šetření byla 

dobrovolná.  
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6.10 Interpretace dat 

Proces interpretace získaných dat byl započat přepisem všech rozhovorů. Švaříček 

(2007) zdůrazňuje výhodu přesného přepisu, který vede k tomu, že po přepisu záznamu 

je výzkumník schopen lépe si vybavit situace a pocity z průběhu dotazování. Rozhovory, 

které se staly základem kvalitativní analýzy mé diplomové práce, byly přepisovány v plné 

délce.  

První část analýzy dat probíhala prostřednictvím otevřeného kódování. Podle 

Švaříčka a Šeďové se jedná o univerzální a zároveň efektivní způsob, jak započít analýzu. 

Celý text rozhovoru byl rozdělen do jednotek, kterým byly přiděleny názvy – kódy. 

Jednotlivé názvy kódů byly voleny takovým způsobem, aby vystihovaly obsah 

jednotlivých úryvků rozhovorů (Švaříček a Šeďová, 2007). 

Datové záznamy získané přepisem rozhovorů byly převedeny do tabulkového 

souboru, kde byly následně k jednotlivým odstavcům přiřazovány názvy kódů. Z kódů 

byl následně vytvořen seznam, který byl rozdělen do kategorií. 

Druhá část analýzy probíhala metodou konstantní komparace. Pomocí této metody 

byly hledány podobnosti a rozdíly ve všech rovinách práce s daty. 
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7 Analytická část 
 

V poslední části této diplomové práce se zaměřím na výsledky empirického 

šetření, jehož cílem bylo pomocí kvalitativních metod získat informace o zkušenostech 

žen, které působí v IT profesích v České republice. Hlavním cílem výzkumného šetření 

bylo prozkoumat možné faktory, které ovlivňují nízký počet žen v IT profesích v České 

republice. Dílčími cíli bylo zmapovat cesty, kterými se ženy dostávají do oboru 

informačních technologií a ověřit, zda jsou pro ně pracovní podmínky v IT profesích 

natolik nevstřícné, že by je od volby zaměstnání v oboru mohly odradit. 

7.1 Průběh výzkumu 

V České republice je vysoký nepoměr mužů a žen v IT profesích stále často 

opomíjeným tématem. Jako jedna z mála zemí Evropské unie nevěnuje Česká republika 

tomuto problému tolik pozornosti, kolik by zasloužil. Z vědeckého hlediska se jedná 

o neprobádaný terén s minimem studií a dat, proto jsem se rozhodla zvolit kvalitativní 

výzkumnou metodologii.  

Kvalitativní výzkum probíhal ve dvou fázích. V první fázi probíhaly hloubkové 

rozhovory s ženami, které působí v IT profesích. Ve druhé fázi jsem obměnila výzkumný 

vzorek a s dotazy se obrátila na muže, kteří pracují rovněž v IT sektoru. V průběhu 

studování teoretického základu pro tuto diplomovou práci se mi nepodařilo objevit studii, 

která by se zabývala obdobným tématem a do výzkumu zahrnula i mužskou populaci. 

Z tohoto hlediska považuji svou práci za unikátní. 

Hlavní výzkumnou technikou byly hloubkové polostrukturované rozhovory 

opírající se o scénář se 14ti otevřenými otázkami. Touto metodou získaná data byla 

následně analyzována a ve vybraných oblastech porovnávána s mezinárodní studií 

společnosti Microsoft, která na počátku letošního roku oslovila 11 500 dívek ve věku 11-

18 let z dvanácti zemí Evropy včetně České republiky s cílem zjistit příčinu nízkého 

zastoupení žen v oboru informačních technologií. Dále data porovnávám s analýzou, 

kterou provedla v roce 2008 Markéta Kristová jako podklad pro svou disertační práci 

s názvem Ženy v ICT profesích a ICT oborech v České republice. 

Do výzkumného šetření bylo zapojeno celkem 29 respondentů – 15 žen a 

14 mužů. 
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7.2 Výsledky analýzy 

 

Analýza dat probíhala průběžně po celou dobu výzkumného šetření. Pro větší 

přehlednost jsem výsledky analýzy rozdělila do čtyř tematických okruhů: 

 

• charakteristika výzkumného vzorku, 

• cesta k profesi v oboru informačních technologií, 

• pracovní prostředí v oboru informačních technologií, 

• ženy v IT. Ano či ne? 

7.2.1 Charakteristika výzkumného vzorku 

 

První část analýzy představuje charakteristiku obou skupin výzkumného vzorku. 

Do výběrového vzorku bylo osloveno celkem 29 respondentů – 15 žen a 14 mužů. 

V rámci rozložení pohlaví ve výzkumném vzorku bylo tedy zastoupeno 51,7 % žen a 48,3 

% mužů. Věkové kategorie byly ve vzorku rovněž zastoupeny rovnoměrně a zároveň tak, 

aby odpovídaly zastoupení věkových kategorií ve vývojových týmech v České republice. 

Ty se nejčastěji pohybují ve věkové kategorii 20–45 let. 

 

Graf 8: Věková struktura žen ve výběrovém vzorku 
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Graf 9: Věková struktura mužů ve výběrovém vzorku 

 

 
 

 

Pro účely této práce a větší srozumitelnost pro čtenáře, kteří se nepohybují 

v prostředí IT technologií, jsem se rozhodla, rozdělit profese respondentů do 6 skupin tak, 

jak byly rozděleny v kapitole V zákulisí vývoje. Přesné názvy pozic respondentů jsou 

uvedeny v příloze diplomové práce s dalšími údaji o respondentech, které nebudou v této 

práci analyzovány. 

Do ženské části výzkumného vzorku byly zahrnuty 4 testerky softwaru, 

4 analytičky, 3 programátorky, 2 project managerky a 2 grafičky. Toto zastoupení bylo 

naprosto náhodné, nicméně kopíruje zastoupení žen v jednotlivých IT profesích. Ženám 

jsou nejbližší pozice spojené s komunikací – tedy analytické a testerské. Grafické pozice 

se rovněž řadí mezi specializace, kde jsou ženy ve větším zastoupení než například na 

pozicích programátorek. 

Graf 10: Zastoupení výzkumného vzorku v IT profesích – ženy 

 
 

Mužská část výzkumného vzorku byla zastoupena takto: 2 IT analytici, 3 testeři, 
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Graf 11: Zastoupení výzkumného vzorku v IT profesích – muži 

 

 

 

Pro účely porovnání jsem dále zjišťovala, zda respondentky vyrůstaly v technicky 

zaměřených rodinách. Třetina respondentek uvedla, že alespoň jeden z rodičů pracuje 

v technickém oboru. Čtvrtina nemá rodiče zaměstnané v technických oborech, ale přesto 

jsou rodiče technicky zdatní. Šest respondentek uvedlo, že nepochází z technicky 

zaměřené rodiny a rodiče využívají počítače pouze na základní uživatelské rovině. 

 

Graf 12: Rodinné zázemí – ženy 
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Graf 13: Rodinné zázemí – muži 

 
 

7.2.2 Cesta k profesi v oboru informačních technologií 

 

Druhá část analýzy dat se vztahuje na první výzkumné otázky této práce. Jejich 

cílem bylo zjistit, jaké cesty a důvody zavedly respondenty do světa informačních 

technologií. Vzhledem k zastoupení obou pohlaví ve výzkumném vzorku, můžeme 

porovnat případné rozdíly. Jak bylo zmíněno v teoretické části, existuje hned několik 

potencionálních vlivů na výběr budoucího povolání. 

Výzkum společnosti Microsoft uvádí, že zájem o IT je u dívek největší mezi 11 a 

14 rokem života. U českých dívek se jedná pouze o 2 roky a to mezi 11 a 13 rokem života 

(Microsoft [online]). Tyto závěry se s mým výzkumem rozcházejí. Respondentky se o 

počítače začaly zajímat převážně až na střední škole, tedy mezi 15 a 19 rokem. V několika 

případech ještě později. Dvě respondentky se do IT dostaly až po neúspěchu v oboru, 

který vystudovaly. Obě prošly workshopy neziskové organizace Czechitas a na základě 

absolvování těchto kurzů se dostaly do oboru informačních technologií. 

 „Původně jsem plánovala kariéru typického úředníka. Loni jsem začala pracovat 

v bankovním sektoru a zjistila jsem, že je pro mě práce v bance monotónní. Proto jsem 

začala navštěvovat workshopy Czechitas a díky nim získala práci v IT.“ (Ž3) 

„Po vystudování humanitního oboru jsem nevěděla kudy kam. Klasická 

administrativa mě nebavila, neviděla jsem možnost dalšího uplatnění a tápala co dál. 

Kamarádka mě vzala na pár kurzů od Czechitas. Přes ně sem se dostala na testovací 

akademii do společnosti, kde dělám a na základě výsledků mě zaměstnali“. (Ž2) 

Respondentky, které vstoupily do IT přímou cestou (informační technologie či 

příbuzné obory vystudovaly) se pro tento obor rozhodovaly již na střední škole. Z deseti 

respondentek, které informační technologie studovaly, se pro studium rozhodly 3 už na 

28%

43%

29%

Rodiče pracují v technickém oboru

Rodiče nepracují v technickém
oboru, ale jsou technicky zdatní

Rodiče nepracují v technickém
oboru a počítače využívají pouze na
základní uživatelské úrovni

Rodinné zázemí – muži



   

49 

 

 

základní škole a 7 v průběhu studia na střední škole. Jako důvody uváděly například 

zálibu v logice, matematice či analytice. 

„Už na základní škole jsem se těšila na hodiny informatiky.  Doma jsem počítač 

neměla a dělat cokoliv na PC mě neskutečně bavilo. Na gymnáziu jsem se přihlásila na 

hodiny programování a jako jediná na škole z něj maturovala.“ (Ž8) 

„Počítače a technologie mě celkově bavily už co se pamatuju. Střední školu jsem 

si vybírala podle zájmů a Informační management byl jasnou volbou.“ (Ž11) 

Obdobný dotaz položila svým informátorkám v roce 2008 Markéta Kristová. 

S výjimkou tří respondentek studovaly všechny informační technologie. Zde vidím velký 

rozdíl, který v průběhu posledních deseti let nastal. Výzkum, který podkládá mou práci, 

ukazuje, že se flexibilita možností, jak se dostat do IT zvýšila, a to i přesto, že je tento 

obor stále spojován s prestiží. O pozici v IT se můžete ucházet i bez vzdělání 

v technickém oboru. V této spojitosti je důležité zmínit nový faktor, který se na rozdíl od 

výzkumu Kristové objevuje – kurzy neziskové organizace Czechitas. Czechitas, jak bylo 

zmíněno v teoretické části práce, jsou neziskovou organizací, která si pokládá za cíl 

zviditelnit možnosti práce v informačních technologiích a dostat do oboru větší počet 

dívek a žen. Jejich cílovou skupinou jsou dívky na středních školách, nicméně jejich 

workshopy jsou oblíbené i u středoškolaček, studentek vysokých škol či maminek na 

mateřské.  

Většina výzkumů, které se zabývají nepoměrem mužů a žen v IT, se zaměřuje 

na důvody, proč ženy do IT nejdou. Už méně se ptá na to, proč jdou do oboru 

informačních technologií muži. Spousta výzkumů se opírá o názor, že ženy nevstupují do 

oboru informačních technologií právě proto, že je nebaví informační technologie, 

počítače a technika obecně. Když jsem se zeptala mužů, proč si tento obor zvolili oni, 

pouze 4 respondenti uvedli, že počítače a informační technologie byly celkově jejich 

zálibou již od základní školy. 

„Protože jsem technicky zaměřený. IT a ICT mě baví již od základní školy.“ (M7) 

„Počítače byla moje záliba již od malička a po absolvování průmyslové střední 

školy jsem měl jasnou představu, kde se chci uplatnit.“ (M11) 

„Lákaly mne počítače. Líbila se mi možnost úprav, nastavování a později 

programování. Vytváření vlastních nástrojů a aplikací.“ (M6) 

Více jak polovina respondentů (71 %) uvedla, že se informačním technologiím 

začali věnovat až na střední škole nebo až na vysoké.  
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„Věci kolem programování mně začaly bavit na střední škole, ale hlavním 

důvodem bylo zajímavé finanční ohodnocení“ (M12) 

„Programování mi přišlo jako fajn příležitost, jak si rychle vydělat peníze a 

později mě to začalo i bavit“ (M2) 

Všichni respondenti z mužské části vzorku šli do oboru informačních technologií 

přímou cestou – informační či příbuzný obor vystudovali. Nicméně z vlastní zkušenosti 

vím, že ne všichni IT specialisté na českém pracovním trhu mají informační technologie 

vystudované. Vstup do oboru je pro muže v tomto případě podstatně náročnější než 

pro ženy. Aktuálně nejsou v České republice obdobné organizace jako Czechitas, které 

by byly zaměřené na podporu vstupu mužů do IT profesí, a ne každý kurz programování 

je českými zaměstnavateli uznáván. V tomto vidím veliký prostor pro rozvoj. Česká 

republika aktuálně nemá žádnou politickou či zájmovou kampaň na podporu žen či mužů 

v oborech informačních technologií. A to i přesto, že nám aktuálně chybí nejvíce IT 

specialistů v Evropě. 

Dotazovaní respondenti z mužského vzorku uváděly velice specifické důvody, 

které je vedly k výběru povolání v oboru IT. Zřídka byla zmiňována záliba v počítačích 

nebo informačních technologiích. Nejčastějším důvodem pro vstup do tohoto oboru bylo 

vysoké finanční ohodnocení, které je s IT profesemi spojováno. Dalším velice často 

uváděným důvodem bylo uplatnění vlastností či schopností v oboru, které má 

do budoucna velice dobré vyhlídky. 

„Jelikož mě baví jeho rozmanitost. Člověk se každý den setkává s novými 

překážkami a výzvami. Taktéž IT dává velký prostor pro seberealizaci“ (M5) 

„Odjakživa mě bavila tvůrčí činnost a využití logického a analytického myšlení 

v praxi. To je v IT důležité. Navíc je to hodně perspektivní obor s budoucností“ (M7) 

„Baví mě práce s čísly a s penězi. Každá holka by šla na ekonomku. Já šel 

na informační management. Vejšky plodí stovky ekonomů, ale ajťáků je málo a je to obor 

s potenciálem.“ (M10) 

Ve výpovědích mužů se odráží rozdílné uvažování při výběru budoucího povolání 

oproti ženám. Zatímco ženy jdou za tím, co je baví, muži vybírají spíše racionálně. 

Racionalita je pro výběr tohoto oboru správnou volbou. IT patří aktuálně 

k nejperspektivnějším oborům a do budoucna tomu nebude jinak. O tom hovoří také data 

Českého statistického úřadu. 

Český statistický úřad řadí IT profese do skupiny oborů s druhou nejvyšší mzdou 

(na prvním místě se drží bankovnictví a pojišťovnictví) a dlouhodobě vykazují 
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nejdynamičtější nárůst průměrné mzdy. Například v letech 2002–2015 narostly mzdy 

v IT sektoru v průměru o více než 75 %.  V bankovnictví a pojišťovnictví pouze o 54 % 

(Česko v datech [online]). 

Data výzkumu společnosti Universum z roku 2016 ukazují, že dynamicky roste i 

platové očekávání čerstvých absolventů vysokých škol zaměřených na informační 

technologie. Navýšení očekávání v oboru IT bylo až o 15 % vyšší než v roce předchozím, 

zatímco v ostatních oborech výzkum uvádí navýšení o 5 % (Česko v datech [online]). 

V letech 2011–2014 se mzdy v České republice potýkaly s dopadem globální 

ekonomické krize. Nicméně podle dat Českého statistického úřadu byl IT sektor jeden 

z mála oborů, který hospodářská krize nepoznamenala stagnací nárůstu mezd či 

nezaměstnanosti. 

V souvislosti se vstupem do oboru informačních technologií mne dále zajímaly 

reakce okolí, s kterými se komunikační partneři při výběru povolání setkaly. Ženy jsou 

v oboru informačních technologií výjimkou, proto mne zajímalo, jaké byly reakce jejich 

okolí na jejich rozhodnutí ubírat se kariérou v technickém oboru.  

 

Reakce rodiny a přátel 

 Okolí respondentek bylo v mém výzkumu zkoumáno hned v několika ohledech. 

V první řadě jsem se zajímala o vliv, které mělo okolí respondentek na jejich rozhodnutí 

při výběru povolání. Ve druhé řadě pak, reakce okolí na jejich rozhodnutí vstoupit do 

oboru informačních technologií. 

Ze zahraničních výzkumů vyplývá, že největší vliv na nás při výběru povolání má 

rodina a pak učitelé. Proto jsem se zeptala, s jakými reakcemi z těchto stran se 

respondentky setkaly.  Uváděly překvapení, obdiv, ale také s nedůvěru.  

„Doma se všichni divili. Mamka všude říkala, že budu učitelka jako ona a 

najednou měla doma programátorku“ (Ž5) 

„Velké překvapení. Nikdo z rodiny nemá technické vzdělání, ani se technice 

nevěnuje. Jsem průkopník“ (Ž8) 

„Táta je pyšný, že aspoň jedno dítě jde v jeho stopách. Sám pracuje ve vývojové 

firmě na pozici analytika.“ (Ž6) 

„Naši nevěřili, že bych mohla v IT uspět. Maminka za mnou chodila, abych si to 

ještě promyslela a šla na zdrávku, protože tohle mě určitě nebude bavit.“ (Ž9) 
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„Z počátku jsem se setkala s nedůvěrou. Hlavně ze strany rodiny. Rodiče nejsou 

technicky zaměření, mé rozhodnutí nechápali a báli se, že mě z vejšky vyhodí po prvním 

semestru.“ (Ž7) 

„Mám dva starší bratry, oba v technických oborech, ale i tak byli v rodině všichni 

překvapení, že chci studovat informační management. V první řadě se jednalo o velice 

náročný obor a ve druhé, informatika je přeci pro muže.“ (Ž15) 

Z odpovědí je patrné, že nedůvěra a překvapení přichází hlavně od rodin, kde 

nejsou rodiče technicky zaměření. Naopak dívky a ženy z technicky zaměřených rodin se 

setkaly spíše s podporou. Dále je možné si povšimnout skutečnosti, že reakce ze strany 

matek bývá většinou negativní či neutrální. Nutné podotknout, že generace rodičů 

respondentek nevyrůstala v tak propracované informační společnosti, jako jejich děti a 

stále mohou být ovlivněni silnými předsudky o ženách v technice. 

 

Reakce spolužáků a vyučujících 

 Vliv školy a vyučujících je teoretiky považován za jeden z nejdůležitějších vlivů. 

Právě středoškolští profesoři na nás nejvíce působí v období, kdy si vybíráme budoucí 

povolání. Turner a kol. ve své studii uvádí, že středoškolští učitelé jsou ti, které ženy od 

studie informačních technologií nejčastěji zrazují. Naopak vysokoškolští profesoři dívky 

podporují (Turner & Bernt & Pecora, 2002).  

 Respondentky, které se účastnily mého výzkumu popisovaly vesměs dobré 

zkušenosti ať už ze střední či vysoké školy.  

„V ročníku nás bylo osm a nevzpomínám si, že bychom řešily nějaké problémy 

s diskriminací nebo předsudky. Naopak.“ (Ž6) 

„Nemám žádné špatné zkušenosti. Občas padaly udivené dotazy, proč jsem si jako 

holka vybrala informatiku, ale nikdy ve špatném slova smyslu.“ (Ž5) 

„Když jsem si podávala přihlášku na střední průmyslovou školu, tak jsem často 

slýchala obdiv od spolužaček. Rozhodně častěji než poznámky, že bych studium 

nezvládla“ (Ž9) 

Pouze jedna respondentka má zkušenost s předsudky ze strany učitele. Opět se 

setkáváme s negativní reakci ze strany ženy, která nemá zkušenost s IT. 

„Počítače mě bavily už na základní škole. Když jsem si ve volitelných předmětech 

jako jediná holka zvolila informatiku místo šití a vaření, třídní učitelka mi řekla, že 

počítače jsou přeci pro kluky. Stála jsem si za svým“ (Ž10) 
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 Respondentky uvedly hned několik případů, kdy se setkaly s pozitivním 

přístupem a podporou ze strany učitelů a profesorů jak na střední, tak vysoké škole. 

„U zkoušky jsem se párkrát setkala s tím, že učitel byl shovívavější než ke klukům. 

Obecně bych řekla, že holkám vyučující na technických oborech fandí“ (Ž6) 

„Na střední jsme měli výborného učitele na informatiku. Jakmile se dozvěděl, že 

bych tímto směrem chtěla jít, stala jsem se oblíbencem!“ (Ž12) 

„Nemohu říct, že bych se setkala s odmítavým chováním. Možná trochu 

s pochybnostmi od učitelů na střední škole, ale na vysoké nikdo rozdíly nedělal.“ (Ž11). 

 

Stejnou otázku jsem položila i mužům. Ti se nesetkali v žádném z případů 

s předsudky či diskriminací. Ani jeden nemá zkušenosti se schovívavostí ze strany 

vyučujících nebo nedůvěrou v jejich rozhodnutí. Naopak se shodují v tom, že okolí jejich 

rozhodnutí nijak neudivovalo. 

7.2.3 Pracovní prostředí v oboru informačních technologií 

 

Velice důležitou částí rozhovorů bylo téma pracovního prostředí. IT společnosti 

si v posledních letech uvědomují, že je důležité využívat veškerý potenciál, který 

pracovní trh nabízí – tedy i ženy. Proto se snaží pracovní podmínky přizpůsobit i jim a 

udělat tak z oboru informačních technologií vyhovující prostředí také pro ně. 

V rozhovorech se respondentky rozpovídaly o tom, v jakém prostředí pracují, jaké mají 

vztahy s kolegy, ale také o tom, jaké výhody či nevýhody jsou s prací v IT spojené. 

Dle zahraničních studií se ženy, které se rozhodnou do IT oboru vstoupit, setkávají 

s nedůvěrou v jejich odborné schopnosti ze strany kolegů a bývají kvůli tomu dobírané. 

To má dopad na jejich psychiku a ve výsledku i profesní výkony. Na druhou stranu je 

v pracovním kolektivu vyžadována týmovost a zodpovědnost, které mají zajistit výsledky 

vývojových týmů a včasné odevzdání produktu klientovi. 

Mnou dotazované ženy mají s kolegy z oboru dobré zkušenosti. Uvádějí, že se 

k nim kolegové chovají vstřícně, byť je čas od času popichují. V rozhovorech potvrzují, 

že se k sobě kolegové na pracovišti chovají jako tým a vždy jsou si nápomocní.  

„V našem týmu jsem jediná žena, ale nepřipadám si nijak opomíjená nebo naopak 

vyzdvihovaná. Kolegové se ke mně chovají jako k rovnocennému parťákovi.“ (Ž7) 

„Na současném projektu mám štěstí na své kolegy. Když potřebuji, tak mi 

pomůžou a vše vysvětlí, vezmou mě na oběd, pokecáme si i mimo práci. Na předchozím 
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projektu to tak dobré nebylo. Nastoupilo více nováčků najednou a skoro nikdo s námi 

nemluvil.“ (Ž3) 

„Někdy jsou ukázkoví, někdy jako by zapomněli, že jsem žena. Ale co se týká práce, 

jsou vstřícní“ (Ž1) 

„Samozřejmě, občas si do mě kolegové rejpnou. Jako do všech ostatních. Jinak 

jsou vstřícní, hodní a nápomocní.“ (Ž5) 

„Z počátku to bylo těžké. Moje sebevědomí bylo nízké, byla jsem nová v nové 

práci, v novém oboru. Bála jsem se ptát, když jsem nevěděla. Brzy mi vysvětlili, že pokud 

nevím, musím si říci na pomoc. Ve vývojových týmech jsou na sobě členové závislí a pokud 

selže jeden, selže celý tým.“(Ž4) 

„Vědí, že jsem úplný začátečník, ale občas jim to nedochází. Neuvědomují si, co 

všechno nevím. Jim to přijde snadné, tak si mě dobírají, dělají si ze mě srandu. Ale 

v dobrém. Když potřebuji pomoc, tak mi vždy poradí.“(Ž2) 

"Kluci jsou skvělí! Za svou praxi jsem si prošla několika týmy, několika projekty 

a nikdy jsem neměla větší problém. Pracujeme ve větších týmech, musíme spolu umět 

vycházet a komunikovat“(Ž10) 

„Za léta, co jsem v oboru, jsem se s žádnými problémy nesetkala. Když jsem 

začínala, byla jiná doba. Nikdo na mě skrz prsty nekoukal. Naopak. Dnešní generace je 

jiná. Jsou ambicióznější a otevřenější. Neváží si autorit, co mají na srdci, to je často i na 

jazyku. Muži si občas rýpnou do kolegyň, ale nikdy to není myšlené zle.“ (Ž15) 

„Doba je náročná. Počet zakázek roste a počet lidí v týmu klesá. Firma dělá 

možný i nemožný pro to, aby udržela seniorní programátory, ale není to lehké. Lidi 

v týmech si to uvědomují a jsou rádi za každou posilu. Ať je to žena nebo muž. Vedu lidi 

k tomu, aby se podle toho k sobě chovali“ (Ž11) 

Z odpovědí vyplývá, že ženy nejsou v týmech nijak utlačované, rozmazlované 

nebo vyzdvihované. Kolegové je se k nim chovají vstřícně. Když je potřeba pomoci, tak 

pomohou. Zde se odráží silný vliv firemní kultury a aspektů, které jsou pro pracovní 

prostředí v IT oborech specifické. Muži jsou kulturou prostředí vedeni k tomu, aby ženám 

pomáhali stát se rovnocennými členy týmu. Jednotlivý členové vývojových týmů jsou na 

sobě totiž závislí a pokud jejich spolupráce nefunguje, výsledek se odráží na výkonu 

skupiny ne jedince.  

Žádná z respondentek neuvedla, že by se k ní kolegové chovali sexisticky nebo ji 

v týmu brali jakkoliv negativně.  
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Výhody práce v oboru informačních technologií 

 

Práce v IT profesích je aktuálně spojována s mnoha výhodami. Je obecně známé, 

že právě IT firmy jsou průkopníky zvyšování kvality pracovního prostředí napříč 

nejrůznějšími státy. Z důvodu dlouhodobého nedostatku specializovaných odborníků se 

snaží nalákat zaměstnance nadprůměrným finančním ohodnocením, moderním 

prostředím a dalšími nejrůznějšími benefity, kterými vychází svým zaměstnancům vstříc.

 Společnosti se snaží přizpůsobovat pracovní prostředí tak, aby vyhovovalo všem 

potencionálním skupinám pracovníků a zároveň zlepšovat podmínky pro ty, kteří již ve 

firmě pracují.  

Za největší výhodu či benefit považují dotazované flexibilní pracovní dobu, 

kterou oceňují zejména z rodinných či osobních důvodů a dále platové ohodnocení, které 

je v IT oborech nadstandardní. 

 „Určitě peníze. Vystudovala jsem humanitní obor a nikdy bych neměla na takový 

plat, jako mám na pozici testera, kdybych v oboru zůstala.“ (Ž2) 

„Pro mě jako matku samoživitelku je největší výhodou flexibilní pracovní doba a 

platové ohodnocení“ (Ž12) 

„V IT se nehraje na pracovní dobu „od – do“. Důležité je, aby byl projekt 

odevzdán v čas.“ (Ž14) 

„Největší výhodou je, že jsem plně flexibilní. Jak po časové, tak finanční stránce. 

Když onemocní syn, mohu pracovat z domova a nedělat si hlavu s tím, která babička bude 

hlídat.“ (Ž6) 

„Velkým plusem je platové ohodnocení. Nehledě na to, že je zasloužené.“ (Ž9) 

Spolu s flexibilní pracovní dobou souvisí možnost zkrácených úvazků nebo 

externí spolupráce na projektech. Tato varianta je výhodná zejména pro maminky 

na mateřské dovolené. 

„Díky práci z domova a často nabízeným částečným úvazkům můžete pracovat i 

se svištěm na krku“ (Ž13) 

 IT obory jsou v dnešní době považované za nejperspektivnější, což potvrzují i 

dotázané respondentky. Ve svém oboru vidí budoucnost, jistotu a stabilitu. 

„Přidaná hodnota tohohle oboru je jeho budoucnost. Informační technologie teď 

vládnou světu a ještě chvíli tomu tak bude. Dává mi to pocit jistoty.“ (Ž8) 
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„IT je budoucnost, byť to může znít jako klišé. Na pracovním trhu momentálně 

nenajdete obor s lépe nastartovanou budoucností. Informační technologie jsou všude, 

mnoho dalších oborů je na nich závislých.“(Ž15) 

„Na mém oboru se mi líbí hlavně jistota, kterou poskytuje. Nemusím se bát, že 

přijdu u o práci nebo že neuplatním své zkušenosti jinde. Každá vývojová firma potřebuje 

programátory.“(Ž8) 

Studie Welintlinga a Thomase uvádí, že i ženy, které v IT pracují považují 

pracovní prostředí za mužské, strohé, soutěživé, nicméně jej považují za dobře nastavené 

co se týče kooperace s kolegy, profesního růstu a získávání nových zkušeností (Wentlign 

& Thomas, 2009).  

Obdobné zkušenosti mají i dotázané respondentky. Prostředí považují za mužské 

a strohé. Ze strany zaměstnavatele cítí podporu v profesním rozvoji a zároveň až nátlak 

na neustálé vzdělávání. 

„Velkou výhodou je alespoň pro mě nutnost neustálého vzdělávání. Na pozici 

business analytičky pracuju 7 let a je neuvěřitelné, kam se tento obor posunul. A posunuje 

se dál. Dokonce bych řekla, že čím dál tím rychleji.“ (Ž10) 

„Pro každou firmu, která se zaměřuje na vývoj, je důležité držet krok s moderními 

technologiemi. Stejně tak musí držet krok i zaměstnanci. Myslím, že to je hlavním 

důvodem, proč mě má práce baví. Pořád se učím nové a nové věci“ (Ž12) 

„Jako největší výhodu považuju neustálé vzdělávání a procvičování mozku“ (Ž3) 

„Pracovní prostředí u nás je hodně strohé. Když prší, kape mi na stůl. Pro mě 

jako ženu je to nepřijatelné, ale chlapi tohle neřeší. Soustředí se na práci a nic kolem 

nevidí. Kdybych si přinesla do kanceláře kytku na stůl, asi by mě i s ní poslali zase…no 

domů.“ (Ž6) 

„Na analýze mě baví mnohotvárnost a to, že se neustále učím. Je nepřípustné, aby 

klient přišel s něčím novým a já nevěděla o čem mluví, proto musím neustále sledovat 

novinky nejen v analýze, ale taky programování, testování nebo designu. Naštěstí máme 

v práci přístup ke všem potřebným školením.“ (Ž7) 

„Je to moje první práce v open space. Kanceláře jsou strohé, bez výzdoby. Typicky 

mužské, ale to mi tolik nevadí. Důležitá je atmosféra a příjemní lidé. Chlapi jsou výborní 

kolegové. Klidní a ochotní. Nejsou to intrikáni jako ženský. Navíc se pořád učím. Jezdíme 

na expa, školení a meetupy. To je nutnost. V oboru musíte jít s novinkami ruku v ruce, 

jinak se ztratíte.“ (Ž5) 
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V souvislosti s možností neustálého vzdělávání zmiňovaly respondentky také 

různorodost práce. 

„Výhodou je střídání projektů. Nebaví mě stereotyp a ten při práci v IT nehrozí.“ 

(Ž8) 

Střídání projektů je typické pro zaměstnance, kteří pracuji jako OSVČ. Ti střídají 

projekty a často i zaměstnavatele několikrát do roka. Pracovní smlouvu dostávají pouze 

po dobu, kdy je jejich účast na projektu potřebná. Poté mohou přejít na jiný projekt 

v rámci firmy nebo odejít úplně. Z důvodu zajištění státní podpory například po dobu 

mateřské dovolené je tento typ spolupráce upřednostňován spíše muži. 

 

Tabulka 1.: Výhody práce v oboru IT seřezané podle četnosti odpovědí 

Výhody 

1. Dobré finanční ohodnocení 

2. Flexibilní pracovní doba / práce na zkrácený úvazek 

3. „Nutnost“ vzdělávat se 

4. Různorodost práce 

5. Perspektivní práce / jistota 

6. Pracovní prostředí 

7. Mužské prostředí 

 

Nevýhody práce v oboru informačních technologií 

          Nevýhod uváděly respondentky méně než výhod. Nejčastěji zmíněnou nevýhodou 

byla zároveň nejčastěji uváděná výhoda. IT je podle respondentek velice dynamický obor, 

který se neuvěřitelně rychle vyvíjí, vyžaduje neustálé sebezdokonalování. Pro ženy to 

znamená, že případný odchod na mateřskou dovolenou může znamenat ztrátu přehledu 

nad nejnovějšími technologiemi. 

 „Nevýhodou pro ženy v oboru je to, že se mohou díky velkému progresu vývoje při 

odchodu na mateřskou dovolenou „ztratit.“ (Ž15) 

 „Technologie se rychle vyvíjí. Na půl roku odejdete z oboru a vrátíte se do úplně 

jiného světa. Nedej bože, když jde žena na 4 roky na mateřskou.“ (Ž14) 

„Tuhle práci musíte milovat, mít chuť se v ní zdokonalovat. My jezdíme na kurzy, 

konference, meetupy, kde se dozvídáme, co se děje. Pomáhá to hodně udržet si přehled. 

Ale je to časově náročné.“ 
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Časová náročnost oboru hraje v oboru informačních technologií důležitou roli. Často 

právě pro ženy s rodinou. 

 „Při každém dokončování projektu se nakupí přesčasy. Dokud není projekt 

kompletní, tak se pořádně nevyspíte. Naštěstí tahle fáze není zas tak často.“ (Ž7) 

 „Vadí mi přesčasy. Na druhou stranu nejsou zas tak časté a vždy si za ně můžeme 

vybrat volno.“ (Ž5) 

 „Tahle práce je nejvíce náročná v období, kdy dokončujeme projekty. Jsem 

v práci do pozdních hodin, někdy až do noci. Nemůžete se sebrat a jet vyzvednout dítě ze 

školky. Takhle to nefunguje.“ (Ž13) 

 „Takhle na přímo mě nic nenapadá. Z počátku jsem byla překvapená, kolik práce 

je při finišování projektů. Musíme držet deadliny, jinak hrozí pokuty od klienta. Ale doma 

mě čeká jen kočka, takže to tolik neřeším. Dokud mi to platí.“(Ž2) 

 Vztahem informačních technologií, žen a času se zabývala profesorka Manju 

Ahuja, která upozorňovala na family - work konflikt, který může v oboru IT nastat právě 

v ohledu na ženy s rodinou. Pracující ženy s dětmi musejí skloubit dvě role – roli matky 

a roli zaměstnance. V oboru, který je časově náročný může právě toto být velice náročné. 

Ahuja tyto „okovy“ považuje za jeden z důvodů, proč ženy do oboru informačních 

technologií nechtějí vstoupit (Ahuja, 2002). 

 Respondentky dále zmiňovaly skutečnost, že jako ženy vstupují do týmů s menší 

důvěrou v to, že jsou plnohodnotnými pracovníky. 

 „Holky jsou často v týmech podceňovány. Od team leaderů, kolegů a často i 

klientů. Musíte se umět prosadit a dávat si větší pozor na chyby. Alespoň ze začátku.“ 

(Ž10) 

 „Chlapi nám nevěří. Když přijde do týmu nová kolegyně, tak jí kluci zkoušejí, 

popichují a škádlí. Není to myšleno ve zlém, ale k novým kolegům z řad mužů by si to 

nikdy nedovolili.“(Ž9) 

 Dále jsme s respondentkami naráželi spíše na nevýhody, které jsou spojené se 

sedavými profesemi a prací na počítači. Například velký tlak na oči, bolavá záda. 

 

Tabulka 2.: Nevýhody práce v oboru IT seřezané podle četnosti odpovědí 

Nevýhody 

1. „Vypadnutí“ z oboru 

2. Přesčasy 

3. Sedavá práce / náročnost na oči 
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7.2.4 Ženy v IT. Ano či ne? 

 

Tato práce se zabývá problematikou nízkého zastoupení žen v IT profesích 

v České republice. V rámci svého výzkumného šetření jsem nechala respondentky a 

respondenty zodpovědět otázku, čím si tento nepoměr vysvětlují.  

 

Důvody nízkého zastoupení žen v IT profesích z pohledu žen 

Podle různých studií existuje hned několik důvodů či vlivů, které ovlivňují 

rozhodnutí žen a dívek vstoupit do oboru informačních technologií. Nejznámější studie 

uvádí, že hlavní vliv mají na ženy jejich rodiče, následně učitelé a profesoři a jejich 

vrstevníci. Až v druhé řadě jsou uváděné faktory jako mužské pracovní prostředí či nízká 

informovanost.  

S respondentkami jsme při rozhovorech otevřeli i toto téma. Bylo znát, že jsou 

otevřeny předat dál své názory a vyvrátit mýty, které jsou kolem žen v IT. 

„Společnost nabyla z nějakého důvodu milné představy, že je IT hodně technické, 

a složité. Ženy si myslí, že na to nemají, ale s tím nesouhlasím.“ (Ž2) 

„Ženy jsou vedeny k tradičnějšímu výběru povolání. Spoustu náctiletých dívek při 

výběru dalšího uplatnění ani nenapadne, že by mohly jít do IT. Považují technické školy 

za něco složitého.“ (Ž11) 

„Hlavně stereotypy. Na druhém místě pak to, že muži opravdu bývají častěji 

technicky založení. A také to, že si ženy a dívky nedokáží práci v tomto oboru představit“ 

(Ž8) 

Podle respondentek mají dívky a ženy v České republice (nejen) nízké 

sebevědomý. Nevěří si, že by do oboru mohly jít a být v něm úspěšné. Jako důvod uvádějí 

stereotypní a konzervativní myšlení, které je v České republice na vysoké úrovni, ale také 

velice nízkou informovanost o tom, jaké možnosti IT nabízí. 

  „Ve společnosti obecně panuje názor, že IT je hlavně pro muže. Spousta mých 

kamarádek rovnou řekne, že na to nemá, aniž by to zkusily. Většina žen se 

s programováním ani nesetká, a proto si pod tím představují jen černou magii, kterou 

ovládají muži.“ (Ž14) 

„Dívky si nedokážou představit, co se v IT dělá. Vlastně málokdo si to dovede 

představit. Informační technologie prošly za posledních pár let docela proměnou. Ajťáci 

už nejsou jen programátoři, a to ony nevědí.“ (Ž15) 
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 Ani jedna z respondentek neuvedla, že by důvodem nízkého počtu žen v IT 

profesích mohl být přístup k rodičů. Což je zajímavé, vzhledem k tomu, že většina 

zahraničních studií udává jako jeden z hlavních vlivů právě rodiče.  

 Ale dostali jsme se k vlivu učitelů a vyučujících, kdy respondentka zmínila vlastní 

zkušenost ze základní školy. 

 „Mě osobně informatika bavila a na každou hodinu jsem se těšila. Ale byly zde 

spolužačky, které se na hodinách ztrácely a učitel nad tím jen mávnul rukou a řekl, že se 

programování stejně nikdy věnovat nebudou.“ (Ž10) 

Respondentky uvedly tři skupiny důvodů nízkého zastoupení žen v oborech 

informačních technologií – stereotypní smýšlení, že ženy do IT nepatří, neinformovanost 

dívek a žen o možnostech, které IT profese nabízí a jako poslední přístup učitelů na 

středních a základních školách. 

 Avšak ani jedna z respondentek neuvedla jako důvod vliv rodičů. To považuji 

za velice důležitý poznatek vzhledem k tomu, že závěrečná zpráva výzkumu společnosti 

Microsoft uvádí, že v České republice hrají rodiče při výběru povolání největší vliv. 

 Ke stejnému závěru došla i studie Why Woman Choose Information technology 

Careers: Educational, Social and Familial Influences, kde jsou členové rodiny 

nejdůležitějším vlivem při výběru povolání. Ženy nejvíce uváděli vliv otců jako 

rozhodující, a to z toho důvodu, že mají většinou ze všech členů rodiny k informačním 

technologiím nejblíže. Ve studii je uvedena citace jedné respondentky: „Na mé 

rozhodnutí měl největší vliv můj otec. Jeho láska k inženýrství, softwaru a vývoji byla 

infekční.“ (Turner & Bernt & Pecora, 2002:9). Matky se ve všech předložených studiích 

staví do pasivní role, které na ně v rozhodování nepůsobily. To samé se opakovalo 

v případě učitelů/profesorů a učitelek/profesorek. Mužští zástupci studentky ke studiu 

informačních technologiích podporovali, zatímco učitelky a profesorky byly označovány 

v tomto ohledu jako pasivní vliv (Turner & Bernt & Pecora, 2002). 

 Microsoft dále uvádí, že druhým nejsilnějším faktorem jsou stereotypy, které 

v České republice převládají, poté nízká informovanost dívek a žen o možnostech 

pracovního uplatnění v oboru informačních technologií a vysoký nedostatek praktických 

vzorů.1 

 

 

                                                 
1 https://news.microsoft.com/europe/features/dont-european-girls-like-science-

technology/#sm.0000g8m6syvq6frusc92essnsb06n#JL8Cf7UB1WbAjGyB.97 
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Důvody nízkého zastoupení žen v IT profesích z pohledu mužů 

Tuto otázku jsem pro porovnání položila i mužům. Respondenti souhlasí, že si ženy 

na technické zaměření dostatečně nevěří a důvodem jsou předsudky, které jsou ženám 

od útlého věku předávány. Z těchto předsudků pak pramení nízké sebevědomí. 

„Ženy se vyhýbají technickým oborům z principu. Ve většině případů nechávají 

řešit technické úkony muže. Mají to tak zakořeněné už od dětství, kde to vidí u rodičů.“ 

(M9) 

„Nepoměr mužů a žen si vysvětluji tím, že už je to tak ve společnosti nastavený. 

Ženy patří do kuchyně, muži do techniky.“ (M4) 

„Myslím, že se ženy přirozeně bojí IT pozic. Nevěří, že by to zvládly.“ (M14) 

Podle mužů má velký vliv také mediální pojetí práce v IT, které je společnosti 

prezentováno. A to nejen z hlediska náročnosti práce, ale také z předávání představy o 

tom, jak „ajťáci“ vypadají a jak se chovají. 

„Myslím, že si představují práci v IT jako nudné a velmi náročné povolání. Nemají 

představu, jak to ve skutečnosti je.“ (M12) 

„Holky nás mají za smradlavé podivíny, kteří od rána do večera koukají do počítače 

a jedí pizzu. Tahle představa vrhá stín na celý obor. Nepřijde jim zajímavý, protože je 

v jejich představách málo růžový a málo voňavý.“ (M10) 

Jako další důvody uváděli muži nezájem žen o technické obory. Ženy podle nich 

preferují jiné zájmy a koníčky. Například nakupování a vaření. 

„Ženy nemají tolik zájmu pracovat s počítači a technikou. Raději například 

nakupují“ (M1) 

Muži se shodují s ženami ve dvou bodech. Jako důvod nízkého počtu žen 

zastoupených v IT profesích vidí neinformovanost a stereotypní smýšlení společnosti. 

Dále také uvádějí, že důvodem může být nezájem žen o vše technické. Je zajímavé, že 

muži uvádí jako důvod nízkého počtu žen v IT jejich neinformovanost v oblasti možností, 

které profese v oboru informačních technologií přináší. Na druhou stranu neexistuje 

výzkum, který by potvrdil, že muži jsou ohledně možností IT profesí informovány méně. 

Naopak, jak jsem zmínila výše, za účelem lepší informovanosti žen probíhá v České 

republice několik projektů. Žádný z nich však není zaměřen na muže. Kdo tedy informuje 

je? Tato otázka zůstane v rámci mého výzkumu nezodpovězena z důvodu nedostatku 

získaných informací.  

Další otázkou zůstává, jak je možné, že když využívání informačních technologií 

v posledních deseti letech prošlo několikanásobným růstem a rozvojem, jsou uváděné 
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důvody nízkého zastoupení žen v IT stejné, jako uváděly respondentky v roce 2008. 

Ve studii Markéty Kristoví informátorky zmiňovaly jako nejčastější důvod nedostatek 

informací o širokých možnostech práce v IT. To v dívkách vyvolává pocit nepřitažlivosti 

a nezájmu o obor. Dalším důvodem bylo nízké sebevědomí žen a nízké zapojení dívek do 

výuky informatiky na středních školách.2 

Je překvapující, že se i přes velký rozmach informačních technologií stále 

setkáváme s názory, že se dívky techniky bojí, že si v ní nevěří. A to i přesto, že dívky 

využívají technologie denně. Dalším faktem zůstává, že celková přístupnost technologií 

se zvýšila v posledních letech několikanásobně. Proč tedy stále zůstává tak obrovská 

propast mezi počítači a ženami? 

V závěru našich rozhovorů jsme se dostali k jedné z nejdůležitějších otázek. 

Dotazovala jsem se respondentů a respondentek, zda si myslí, že by ženy do IT měly jít. 

Důležitou roli zde hraje skutečnost, že všichni dotazovaní pracují v IT profesích, jejich 

cesty do IT byly různé, a to samé můžeme říci o jejich rodinném zázemí.  

 

Ženy v IT z pohledu žen. Ano či ne? 

Dle očekávání se většina respondentek shodla, že IT může být vstřícným 

prostředím i pro ně a to jak z hlediska pracovního prostředí, tak z hlediska schopností. 

Opět si v rámci odpovědí můžeme povšimnout, že ženy často zmiňují důležitost zálib a 

spokojenosti s náplní práce. 

 „Nevidím důvod, proč by IT mělo být záležitostí pouze pro muže. Konkrétně 

na programování není nic záhadného, složitého. Není to nic, co se nedá naučit. Je to skoro 

jako naučit se nový jazyk. Muži ženy v IT chtějí, rádi pomohou, poradí.“ (Ž4) 

„Když se pro tento obor žena rozhodne, určitě už musí mít nějaké předpoklady, 

jinak by jí to ani nenapadlo. Takže nezáleží ani na tom jestli je to žena nebo muž, ale 

na tom co člověk chce dělat proto, aby byl spokojený se svou prací.“ (M2) 

„Ženy doplňují tým v IT se svými organizačními a vyjednávacími vlastnostmi. 

Určitě jsou důležitým článkem nejen v IT.“ (Ž15) 

„Společnost by měla směřovat k odstranění předsudků a škatulkování lidí podle 

genderu“ (Ž3) 

„Na pohlaví nezáleží. Záleží na tom, jak uvažujete a co vás baví. V mém týmu je 

jedna vývojářka a ta dává všem ostatním pěkně na frak. Ale zase když tam bude hodně 

                                                 
2 http://www.zkusit.cz/dokumenty/zeny-v-it.pdf 
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žen, tak se obávám, že se z toho stane klasický slepičinec a bude to jako v administrativě“ 

(Ž11) 

Pouze jedna respondentka uvádí, že IT profese nejsou pro všechny a pro ženy 

může být velice těžké se prosadit na technických pozicích. Také dodává, že na vedoucích 

pozicích se ženy uplatňují lépe než muži. 

„Z vlastní zkušenosti vidím, že chlapi jsou v programování lepší. Poměrně málo 

žen se prosadí na vyloženě technických pozicích, jako je třeba programování. Lépe se 

uplatňují na pozicích koordinátorů, lídrů nebo projektových manažerů, protože jsou 

organizovanější než muži a také mnohem lépe komunikují“ (Ž9) 

 

Ženy v IT z pohledu mužů. Ano či ne? 

Navzdory předsudku, že se ženy o technické věci nezajímají, si muži z velké části 

myslí, že by do IT profesí měly jít. Ve svých odpovědích byli podstatně konkrétnější než 

ženy.  

 „Za léta praxe v oboru jsem poznal hned několik žen a všechny byly velké 

profesionálky a v tom co dělaly velmi vynikaly. Takže myslím, že ženy do IT rozhodně 

patří.“ (M14) 

„Je spousta pozic, kde ve světě IT najdou uplatnění. Dle zkušeností můžu říct, že 

mají velice dobré analytické myšlení, takže určitě na pozici analytika. Setkal jsem se také 

s několika velice schopnými projektovými manažerkami“ (M11) 

„Ženy patří do IT z prostého důvodu: muži vždy fungují lépe po boku žen. Navíc 

znám pár žen, které by strčily do kapsy 90 % všech chlapů, takže přínos určitě mají!“ 

(M7) 

„Ženy v IT jsou přínosem a přináší jiný pohled na problém. Takže sem s nimi.“ 

(M8) 

„Ženy mohou být a jsou na stejné úrovni jako muži. Znám několik výborných 

programátorek a analytiček. Obecně jim ale chybí sebedůvěra. Jinak bych řekl, že 

technologicky jsou velice zdatné.“ (M13) 

Stejně jako u ženské části respondentů i mezi muži se našel jeden, který zastává 

názor, že by ženy do IT jít určitě měly, ale že nejsou vhodné pro všechny pozice. 

 

„Ženy do IT patří stejně jako muži. Ale jen do vybraných pozic. Například jsou 

dobré testerky, projekt manažerky a analytičky. Ale s programováním je to těžší. Jsou na 

něj moc feministické.“ (M6) 
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7.3 SHRNUTÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI 

Kvalitativní šetření ukázalo, že způsoby, kterými se mohou ženy dostat do oboru 

informačních technologií, jsou v dnešní době různé. Většina informátorek vystudovala 

střední nebo vysokou školu se zaměřením na informatiku a informační technologie 

obecně. Tyto informátorky se při výběru budoucího pracovního uplatnění rozhodovaly 

snadno. Šly za tím, co je bavilo již od dětství. Třetina respondentek šla do IT oboru až 

poté, co neuspěly v původním oboru, který studovaly. Tři respondentky k přechodu do IT 

využily své ekonomické vzdělání a zkušenosti s analýzou. Zbylé informátorky se k IT 

profesi dostaly až prostřednictvím kurzů organizovaných neziskovou organizací 

Czechitas. Po absolvování kurzu právě u Czechitas se jedna respondentka přihlásila 

do několikatýdenní akademie, kterou za účelem přilákání většího počtu žen do IT 

pořádala společnost, ve které po absolvování akademie získala místo na pozici SW 

Testerky. V porovnání se studií, která byla provedena v roce 2008 je znatelné, že jsou 

v dnešní době cesty do IT podstatně snaží než před deseti lety.  

To platí alespoň pro ženy. Mužská část populace není ze strany neziskových 

organizací v České republice nijak podporována pro vstup do IT profesí. I kurzů, které by 

byly zaměřeny na muže, je méně. Proto se zdá jejich cesta do IT v případě, že nemají obor 

vystudovaný, těžší.  

Nejčastěji uváděným důvodem, který vede ženy do IT, jsou jejich zájmy – záliba 

v počítačích, programování. Na druhém místě se pak objevuje uplatnění schopností – 

analytika, logické myšlení. Dotazovaní muži si vybrali obor informačních technologií 

z mnohem racionálnějších důvodů – finanční ohodnocení, perspektivita oboru a využití 

analytických schopností. Až jako čtvrtý nejčetnější důvod uváděli zálibu v počítačích. 

Z mého výzkumu také vyplývá, že si dívky vybírají informační technologie jako 

možnost budoucího povolání přibližně ve stejném věku jako chlapci. Pro obě skupiny je 

zásadní studium na střední škole. Tento závěr se rozchází se závěry společnosti Microsoft, 

který uvádí, nejdůležitější věk, kdy se u dívek (chlapci nebyli do tohoto výzkumu 

zapojeni) objevuje zájem o informační technologie je mezi 11. a 14. rokem. Pro České 

dívky mezi 12. a 13. rokem (Microsoft [online]). 

Pracovní prostředí oboru informačních technologií hodnotí ženy vesměs 

pozitivně. Nejvíce na své práci oceňují nadstandardní finanční ohodnocení, které je 

v České republice v druhé nejvyšší kategorii. Mezi další výhody řadí flexibilní pracovní 

dobu a možnost práce z domova, díky které mohou lépe skloubit rodinný život s prací a 

zájmy. Důležitou výhodou je pro ženy nutnost neustálého vzdělávání a možnost 
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karierního růstu. Nutnost neustálého vzdělávání je zároveň zmiňována jako nevýhoda. 

Ženám, které odejdou například na mateřskou dovolenou hrozí, že „vypadnou“ z oboru. 

Přestože je v IT profesích možnost flexibilní pracovní doby, před dokončením projektů 

se často kupí přesčasy. To považují informátorky za druhou hlavní nevýhodu.  

Respondentky se ve svém oboru nesetkávají s nepřátelským chováním ze strany 

kolegů. Naopak, ti je považují za rovnocenné partnery a často zapomínají, že jsou ženy. 

Na pracovištích se setkávají s názorem, že přinášejí nové pohledy na různé problémy a 

celkově jejich přítomnost týmům prospívá. Pouze v komunikaci s klienty se v několika 

případech setkaly s počáteční nedůvěrou ze strany klientů. Ta však v průběhu spolupráce 

odezněla, když ženy prokázaly, že dokáží obstát v zadaných úkolech stejně dobře jako 

kolegové z řad mužů. 

Ženy i muži si vysvětlují nízký počet žen v IT profesích, že možnosti práce 

v informačních oborech nejsou dostatečně propagovány. Neznají výhody, které obor 

nabízí, a proto nemají zájem být jeho součástí. Dalším důvodem, na kterém se rovněž 

shodují s muži, je skutečnost, že nejsou k technice vedené. Ba naopak, často jsou v tomto 

ohledu podceňované, a to už od útlého dětství. Zde podle komunikačních partnerů 

pramení strach z nízkého sebevědomí, které brání ženám, aby do oboru informačních 

technologií vstoupily. Obě skupiny se shodují, že ženy jsou pro úspěch v informačních 

technologiích svými schopnostmi predisponovány stejně, jako muži.  

Mé výzkumné šetření nepotvrdilo, že by bylo pracovní prostředí v IT profesích, 

jakkoliv nepřátelské vůči ženám. Ženy i muži, kteří v oboru pracují, vyzývají další dívky 

k tomu, aby se do IT připojily.  

Vzhledem k charakteru vzorku nelze závěry zobecnit na všechny IT firmy a 

profese v České republice.  
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ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce bylo popsat problematiku nízkého zastoupení žen 

v IT profesích v České republice a představit hlavní faktory, které tento problém 

způsobují. Na základě těchto faktorů se práce snaží dokázat, že nezájem dívek o obor 

informačních technologií není biologicky daný a tím pádem neměnný, ale je důsledkem 

dlouhodobého působení mnoha faktorů, které jsou promítány do genderových stereotypů 

a následně ovlivňují dívky a ženy při výběru budoucího profesního uplatnění.  

 Genderové stereotypy o předurčenosti žen a mužů pro určitá povolání bývají 

hluboce integrovány do společnosti a do procesu jejích institucí, proto nelze očekávat, že 

zastoupení žen v IT profesích bude stoupat, aniž bychom přijali určitá opatření zaměřená 

na odstranění společenských stereotypů. Na základě analýzy dat a studia dané 

problematiky lze říci, že procento žen v oboru informačních technologií lze zvýšit 

omezením působení stereotypní výchovy v rodinách, ale i školách. Dalším nástrojem pro 

zvýšení zájmu dívek a žen o profese v IT je propagace tohoto oboru a všech možností, 

které nabízí.  

 Empirické šetření, které bylo součástí této práce, ukazuje, že ženy, které přes 

veškeré předsudky vstoupily do oboru informačních technologií, jsou v oboru úspěšné a 

svými schopnostmi se vyrovnávají mužům. Má hypotéza o tom, že ženy nemají potřebnou 

důvěru ve své schopnosti, a proto se bojí do oboru informačních oborů vstoupit se tedy 

nepotvrdila. Naopak, ženy jsou ze strany mužů i nadřízených považovány za rovnocenné 

spolupracovníky a jejich přítomnost v týmech je často považována za výhodu. Jejich 

typické vlastnosti a schopnosti nahlížet na problémy z jiného úhlu jsou pro vývojová 

centra výhodou. Nepotvrdila se ani hypotéza, že by pracovní podmínky v oboru 

informačních technologií byly pro ženy nevstřícné, protože jsou nastaveny pro potřeby 

mužů, kteří v tomto oboru dlouhodobě převládají. IT firmy se díky nedostatku 

kvalifikovaných pracovníků na pracovním trhu předhánějí v tom, co mohou oproti 

konkurenci nabídnout. Proto je v současné době pracovní prostředí a pracovní podmínky 

v IT profesích obecně považováno za jedno z nejlepších a nejvstřícnějších na pracovním 

trhu. Ženy, které tento obor zvolí, jsou finančně zajištěné a mají jistotu pracovního 

uplatnění do budoucna. Díky flexibilní pracovní době a možnosti práce z domova mohou 

hladce sladit rodinný život se soukromým. Díky velice dynamické proměně technologií 

se však může stát, že při odchodu na mateřskou dovolenou žena z oboru „vypadne“. Toto 

riziko však hrozí u více oborů a záleží tedy na jednotlivci, jak se k situaci postaví. Ani 
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jedna z oslovených respondentek nepociťuje v práci znevýhodnění kvůli svému pohlaví. 

Sami jsou přesvědčeny, že jejich přítomnost práci týmu usnadňuje. Poslední hypotéza, že 

důvodem vysokého nepoměru mužů a žen v oboru informačních technologií je špatná 

informovanost dívek o možnostech, které IT profese nabízí, se potvrdila. Nízká 

informovanost byla opravdu v několika případech udávána jako důvod, a to i ze strany 

mužů. Dívky v České republice trpí nedostatkem praktických vzorů, neumí si představit, 

co práce v IT obnáší a ani možnosti, které nabízí. Informátorky věří, že pokud by se 

informovanost zvýšila, zvýšil by se také počet žen v IT profesích. 

 Závěry této práce mohou být považovány za vodítko k řešení problematiky 

nízkého zastoupení žen v IT profesích v České republice, a to i přes skutečnost, že díky 

reprezentativnosti a velikosti vzorku nelze tyto závěry aplikovat na celý sektor 

informačních technologií.  
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SUMMARY 

The aim of my diploma thesis was to describe the issue of low representation of women 

in IT professions in the Czech Republic and present the main factors that cause this 

problem. Based on these factors, I'm trying to prove that the lack of interest of girls in 

the information technology is not biological. It is consequence of the long-term effects 

of many factors that are reflected in gender stereotypes. 

The main reason for the low number of women in IT professions is, according to my 

research, the low knowledge of the girls about the opportunities that IT work offers. It 

was not confirmed that girls and women would not be biologically predestined to work 

in IT. On the contrary the experience of women entering the field has shown that 

women can be as good as men. 
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Příloha č.3: Scénář rozhovoru 

 

1. Jakou pozici aktuálně zastáváte? 

2. Co je náplní Vaší práce? 

3. Proč jste se rozhodl/a věnovat IT oboru? 

4. Jaká byla Vaše cesta do IT? Co Vás do IT dovedlo? 

5. Jaké byly reakce Vašeho okolí? (rodina, spolužáci, přátelé, vyučující) 

6. Jsou Vaši rodiče technicky založení? Pracují v oboru? 

7. Co bylo na cestě do IT nejtěžší? 

8. Jaké je Vaše pracovní prostředí? 

9. Kolik žen máte v týmu? 

10. Jaký je přístup kolegů k Vám? // Jak vnímáte ženy ve svém týmu? 

11. Jaké jsou výhody práce v IT? 

12. Jaké jsou nevýhody práce v IT 

13. Čím si vysvětlujete nepoměr mužů a žen v oboru? 

14. Ženy v IT. Ano či ne? 

 


