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SOUHRNNÁ analytická studie • 1 | ÚVOD

Souhrnná analytická studie byla zpracována jako součást projektu „Odstraňování předsudků vůči 
strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen“, který je realizován v rámci Operačního 
programu „Zaměstnanost“, konkrétně pak v rámci Výzvy „Implementace Vládní strategie pro rovnost 
žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 Praha“. Hlavním cílem projektu je především přispět 
k žádoucí změně názorů na charakter strojírenských profesí, k odbourávání předsudků vůči uplatnění dí-
vek a žen ve strojírenství, a to na všech profesních úrovních. Projekt si klade za cíl dosáhnout této změ-
ny názorů prostřednictvím realizace osvěty o současné problematice strojírenských oborů u kariérových 
poradců na základních a středních školách a Úřadu práce ČR, kteří sehrávají při kariérovém rozhodování 
mladých lidí (žáků a studentů) významnou roli.

Souhrnná analytická studie představuje ucelený materiál, jež shrnuje veškeré relevantní poznatky z rea-
lizace klíčových aktivit a na základě těchto poznatků identifikuje bariéry vstupu dívek/žen do vzdělávání 
ve strojírenských oborech.

Souhrnná analytická studie je vypracována v rámci klíčové aktivity projektu 01 a kromě dostupných 
informačních zdrojů uvedených v dokumentu „Sekundární analýza dostupných informačních zdrojů“ 
využívá pro formulaci závěrů následující zdroje:

 •  Dotazníkové šetření mezi vybranými strojírenskými podniky.

 •  Výstupy rozhovorů se žákyněmi ZŠ a SŠ a s vedením vybraných škol.

 •  Reflexe na průběžně vytvářené informační materiály z klíčové aktivity 02, včetně doporučených 
informačních zdrojů. 

 • Poznatky získané z realizace workshopů pro kariérové poradce v rámci klíčové aktivity 03.

 •  Poznatky získané z realizace exkurzí pro kariérové poradce v rámci klíčové aktivity 04.

 •  Evaluace provedených aktivit – dotazníkové šetření mezi účastníky workshopů a exkurzí, 
provedené v rámci klíčové aktivity 05.

1 |  ÚVOD
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Souhrnná analytická studie je rozdělena do tří 
hlavních tematických kapitol: Kapitola 3. Oblast 
kariérového poradenství; Kapitola 4. Ženy a dívky 
ve vzdělávacím systému; Kapitola 5. Zaměst-
navatelé v oboru strojírenství. Každá z těchto 
kapitol je dále specificky členěna, přičemž napříč 
jednotlivými oblastmi je vždy definován předmět 
tematické kapitoly a jeho vazba na projekt.  Každá 
z kapitol (kromě vybraných informačních zdrojů) 
pak využívá kvalitativních a kvantitativních dat 
získaných v rámci realizace příslušných klíčových 
aktivit projektu. Na vymezená data a informace 
je pak v rámci každé kapitoly aplikován vybraný 
analytický nástroj, jehož účelem je předložit co 
nejkomplexnější pohled na danou problematiku. 
Rámcový popis vybraných analytických nástrojů 
je uveden v podkapitole 2.2.

V rámci kapitoly 3. Oblast kariérového poraden-
ství jsou kromě dostupných informačních zdrojů 
využity materiály a poznámky k workshopům  
a exkurzím, včetně vyhodnocení dotazníkového 
šetření mezi kariérovými poradci a zjištění posunu 
v jejich znalostech před a po absolvování vybra-
ných aktivit. V rámci této kapitoly byla provedena 
SWOT analýza zaměřená na oblast kariérového 
poradenství.

V kapitole 4. Ženy a dívky ve vzdělávacím sys-
tému jsou společně s dostupnými informačními 
zdroji využity záznamy z besed se žákyněmi ZŠ 
a SŠ, včetně záznamů z rozhovorů s vedoucími 
pracovníky vybraných škol. V rámci této kapitoly 
byla provedena SWOT analýza zaměřená na dívky 
ve vzdělávacím systému.

Kapitola 5. Zaměstnavatelé v oboru strojírenství 
využívá kromě dostupných informačních zdrojů 
informace získané z předchozích dvou kapitol 
a také výstupy z dotazníkového šetření mezi 
zaměstnavateli v oblasti strojírenství. V rámci této 

kapitoly je provedena diferenční analýza mezi zjiš-
těným stavem a stavem cílovým.

Všechny tematické kapitoly jsou spolu navzájem 
provázány, a proto zjištění z jedné oblasti může 
být využito pro formulování závěrů ve zbylých 
dvou oblastech. Vzdělávání ve školách, kariérové 
poradenství a pracovní prostředí strojírenských 
podniků jsou komponenty, které v rámci tohoto 
projektu tvoří vzájemnost. Vhodné nastavení zde 
může přispět k realizaci žádoucích změn a pomo-
ci k odstraňování bariér při vstupu žen a dívek do 
technických oborů vzdělávání a jejich uplatnění  
v praxi, zejména pak oborů strojírenských.

Cílem této souhrnné analytické studie je tedy 
kromě identifikace samotných bariér také snaha 
formulovat, na základě získaných poznatků, dopo-
ručení pro jejich odstranění. Následující podka-
pitola 2.1 krátce pojednává o hlavním motivech, 
které vedly ke vzniku tohoto projektu.

2.1 Vhled do problematiky genderu  
ve strojírenství

Obor strojírenské výrobní techniky, který patří 
mezi typické obory zpracovatelského průmyslu, 
má v České republice více jak 100letou tradici. 
Přes tyto pozitivní stránky přetrvává, podle od-
borných studií, v české společnosti mylný názor, 
že charakter práce ve strojírenství není vhodný 
pro dívky/ženy, a to zejména z důvodu její fyzické 
náročnosti a jejího výkonu často v nevhodném 
prostředí.1

Ženy v současné době představují nevyužitý 
potenciál jak ve strojírenství, tak i v průmyslovém 

1 SVAZ STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ [online]. SST © 2018 
[cit. 28. 12. 2018] Dostupné z: http://www.sst.cz/cs/projekty/msmt/845-
odstranovani-predsudku-vuci-strojirenskym-oborum-pri-karierovem-
rozhodovani-u-divek-zen

2 |  STRUKTURA, METODY A CÍLE 
ANALYTICKÉ STUDIE
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odvětví jako takovém. S ohledem na sílící trendy 
technologického rozvoje, ale také v důsledku tzv. 
Průmyslové revoluce 4.02, hrají tyto obory klíčo-
vou roli v rozvoji ekonomického růstu. Nevyužití 
potenciálu žen pro oblast technických oborů 
se tak může stát brzdou konkurenceschopnosti 
České republiky i v globálním měřítku, což je ještě 
zdůrazněno skutečností, že česká ekonomika je 
významně orientována na zpracovatelský průmy-
sl. V této oblasti má tedy své historické kořeny 
a také v ní spatřuje svou budoucnost. Přitom 
význam této konkurenceschopnosti je nepopira-
telný a její podpora je v souladu i s hlavním cílem 
Technologické platformy strojírenské výrobní 
techniky – „Udržení a posílení konkurenceschop-
nosti průmyslové produkce oboru v měřítku Evro-
py i světa prostřednictvím výzkumu, vývoje  
a inovací.“3

Je patrné, že absence žen v uvedených oborech 
úzce souvisí se společenskými představami  
o rolích mužů a žen ve společnosti a může tak být 
považována i za jeden z indikátorů míry rovnosti 
pohlaví ve společnosti. Nedostatečné zastoupení 
žen v technických oborech a strojírenství je třeba 
chápat také jako důsledek stálého přetrvávání 
genderových stereotypů v oblasti vzdělávání  
a uplatnění na trhu práce. Tuto problematiku se 
snaží rámcově řešit například „Vládní strategie 
pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 
2014 – 2020. Tento dokument vlády ČR pro oblast 
genderové rovnosti jasně vymezuje politiku vlády 
ČR. Strategie reflektuje reálné potřeby institucio-
nálního zabezpečení rovnosti žen a mužů  
a definuje otázku rovnosti žen a mužů jako celo-
společenskou prioritu.“4

Podrobné údaje, včetně statistických dat jsou 
uvedeny v sekundární analýze dostupných infor-
mačních zdrojů, jež je taktéž zpracována v rámci 
klíčové aktivity projektu 01.

2 Průmysl 4.0 je označení pro současný trend digitalizace, s ní 
související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou 
přinese.
3 TECHNOLOGICKÁ PODPORA – STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ 
TECHNIKA [online]. SST © 2017 [cit. 28. 12. 2018] Dostupné z: http://
www.tpsvt.cz/cs/
4 KOL. AUTORŮ ÚŘADU VLÁDY. Vládní strategie pro rovnost žen  
a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, Praha: Úřad vlády ČR, 
2014

2.2 Popis metodologie a analytických 
nástrojů

Souhrnná analytická studie využívá dvou hlavních 
analytických nástrojů, které byly vybrány pro 
specifické potřeby jednotlivých komponent této 
práce. U kapitol zaměřených na kariérové pora-
denství a vzdělávání byla vybrána SWOT analýza, 
která může napomoci podat ucelený pohled na 
problematiku vstupu dívek a žen do strojírenství 
a na základě formulovaných doporučení podpořit 
realizaci požadovaných změn v oblasti.

SWOT analýza je univerzálně užívaným meto-
dickým nástrojem zaměřeným na vyhodnocení 
vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěš-
nost analyzovaného předmětu či záměru. SWOT 
analýza pomáhá identifikovat a klasifikovat násle-
dující čtyři faktory:

 • Strengths – silné stránky.
 • Weaknesses – slabé stránky.
 • Opportunities – příležitosti.
 • Threats – hrozby.

 
Na základě takto definovaných faktorů s nimi lze 
následně systematicky pracovat a stanovit násle-
dující oblasti:

 • Využití silných stránek k podpoře příležitostí.
 • Využití příležitostí k eliminaci slabých stránek.
 • Využití příležitostí k odvrácení hrozeb.
 • Snížení hrozeb ve vztahu k slabým stránkám.

 
Z pohledu zaměstnavatelů se jeví jako nejvíce 
problematický nízký zájem o studium a uplatnění 
dívek a žen v technických, zejména strojírenských 
oborech. Právě snaha o změnu tohoto stavu je 
hlavním motivem pro realizaci tohoto projektu. 
Pro analýzu problematiky této oblasti byla jako 
vhodný analytický nástroj zvolena analýza dife-
renční.

Diferenční analýza, známá též jako Gap analýza, je 
metodickým nástrojem pro rozhodování a řešení 
problémů v situacích, kdy dochází k plánování 
určité strategie nebo změny. Principem srovná-
vací analýzy je pak porovnání faktického stavu 
se stavem, jehož má být potenciálně dosaženo. 
Diferenční analýza má pomoci identifikovat ne-
srovnalosti mezi těmito dvěma stavy a navrhnout 
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řešení pro vyrovnání mezi nimi. Tento nástroj je 
realizován v následujících fázích:

 •  Popis stávajícího stavu (specifikace stá-
vajícího stavu je vymezena na základě 
dat z dotazníkových šetření, dostupných 
informačních zdrojů a případných dalších 
relevantních vstupních informací).

 •   Stanovení cílů (cíle pro danou oblast jsou 
vymezeny na základě cílů projektu).

 •  Komparace (srovnání různých vlastností  
a atributů mezi stávajícím a cílovým sta-
vem).

 •  Doporučení k dosažení cílového stavu.
 •  Identifikace rizik souvisejících s doporuče-

ními.
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Tato kapitola je rozdělena do čtyř nosných pod-
kapitol. První z nich, podkapitola 3.1, se zabývá 
definicí kariérového poradenství. Podkapitola 3.2 
vysvětluje vazbu tématu k projektu a jeho význam 
s ohledem na realizaci klíčových aktivit projektu. 
Podkapitola 3.3 prezentuje data získaná dotazní-
kovým šetřením mezi účastníky workshopů  
a exkurzí. Důležitým parametrem je komparace 
dat ze vstupních a výstupních dotazníků, kde je 
ilustrován vliv a přínos příslušných projektových 
aktivit. Podkapitola 3.4 předkládá SWOT analýzu  
z oblasti kariérového poradenství ve vztahu  
k problematice vstupu dívek a žen do technické-
ho vzdělávání a strojírenských oborů.

3.1  Definice předmětu

Kariérové poradenství je v nejobecnější rovině 
systémem služeb, jehož účelem je pomoci klien-
tům při rozhodování v oblasti vzdělávání, profesní 
přípravy, volby povolání či rozvoji dalšího profes-
ního směřování. Na oblast kariérového poraden-
ství přímo navazuje kariérové vzdělávání, které je 
zaměřeno na rozvoj jedince celostním způsobem, 
prohlubování jeho sebereflexe a rozvoj vlastností 
klíčových pro osobní rozvoj, průzkum kariérových 
možností a řízení kariéry.

Mezinárodní skupinou odborníků na kariérové 
poradenství ELGPN (European Lifelong Guidance 
Policy Network) je kariérové poradenství defino-
váno jako „interakce mezi kariérovým poradcem  
a jednotlivcem. Individuální nebo skupinový pro-
ces poradenství ve vzdělávání, zaměstnání  
a v rozhodování při přechodech a také při zvládá-
ní reakcí na změny po celou dobu života  
s důrazem na posilování sebeuvědomění, porozu-
mění a usnadňování směřování k uspokojujícímu 
a smysluplnému životu a zaměstnání.“5

5 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ – METODIKA P-KAP [online]. 

Kariérové poradenství je službou, ke které by měl 
být rovný přístup na základě dobrovolnosti klienta 
a která za optimálních podmínek vede  
k úsporám jak pro klienta, který činí informovaná 
rozhodnutí o vlastní profesní budoucnosti, tak pro 
stát, kde služba působí jako prevence dlouho-
dobé nezaměstnanosti. Kariérové poradenství 
aspiruje především na efektivnější synchronizaci 
vzdělávacího systému s trhem práce. Dále se také 
snaží eliminovat nevhodnou volbu povolání nebo 
vzdělávací dráhy tím, že pomáhá jedincům s pří-
stupem k relevantním informacím i jako podpora 
při rozhodovacím procesu v oblasti volby studijní 
a profesní dráhy.

Pro účely této práce je potřeba blíže rozlišit  
dva typy kariérového poradenství. Jedná se  
o kariérové poradenství poskytované ve školách  
a o kariérové poradenství poskytované pracovní-
ky Úřadu práce ČR (ÚP ČR). Kariérové poradenství 
poskytované ve školách má na starost zpravidla 
jedna osoba, v řadě případů vykonávající zároveň 
i pozici výchovného poradce. V současnosti je 
kladen důraz na podporu odbornosti kariérových 
poradců a na oddělení kariérového poradenství 
od výchovného. Důvodem je především to, aby 
se osoby vykonávající kariérové poradenství na 
školách mohly věnovat zvyšování své odbornosti 
v dané oblasti. Zatímco ve školách se žáci obrací 
na kariérové poradce nejčastěji individuálně, na 
ÚP ČR jde častěji o skupinové besedy za dopro-
vodu učitele či za účelem testování a diagnostiky 
žáků. Kariérový poradce na ÚP ČR tuto činnost 
nejčastěji vykonává jako primární náplň svého 
zaměstnání, zatímco poradci na školách jsou  
v současnosti pedagogičtí pracovníci, kteří mají 
kariérové poradenství často pouze jako činnost 
doplňkovou.

NUV © 2019 [cit. 20. 4. 2019] http://www.nuv.cz/uploads/P_KAP/
ke_stazeni/prezentace_videa/PKAP_videometodika_KARIPO_1.pdf
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Jednou ze základních podmínek vytvoření 
funkčního systému kariérového poradenství je 
vzdělávání kariérových poradců. To nelze chápat 
jako jednorázový akt zaměřený na úzkou skupinu 
odborníků, zastávajících roli kariérového porad-
ce. Jedná se totiž o dlouhodobý, systematický 
proces, zaměřený na osoby působící v pora-
denských a vzdělávacích službách. V případě 
Úřadu práce ČR lze vnímat personální vymezení 
kariérového poradce relativně ostře, ovšem ve 
školách je třeba vzdělávat v oblasti kariérového 
poradenství nejen pedagogického pracovníka za-
stávajícího roli kariérového poradce (který je takto 
definován vymezeným pracovním úvazkem), ale 
rovněž zajišťovat vzdělávání v této oblasti všem 
pedagogickým pracovníkům. Pracovník s přímo 
vymezenou rolí kariérového poradce má na škole 
totiž působit spíše jako koordinátor poradenství. 
Žáci by pak měli mít možnost obrátit se s danou 
problematikou například na své třídní učitele, ale 
také na pedagogické pracovníky, jejichž předmět 
výuky je zaměřen na specializaci, v níž se chce 
žák či student dále vzdělávat nebo se již profesně 
profilovat.

Pro kariérové poradce je v nejobecnější rovině 
nezbytná orientace v teorii a metodologii karié-
rového poradenství, stejně jako uplatnění těchto 
metod, postupů a užití základní kariérové dia-
gnostiky. Pro úspěšný proces práce s žáky  
a studenty je zásadní také znalost vedení rozho-
voru, práce s jednotlivci i skupinou, schopnost 
zjišťovat a efektivně předávat relevantní informa-
ce a celková orientace ve světě vzdělávání a prá-
ce, v legislativě, ale také sledování nových trendů 
v těchto oblastech. Znalost kariérových poradců 
by mimo jiné měla reflektovat aktuální kulturní, 
společenské, ale také technické a technologic-
ké trendy. Pro vzdělávání v oblasti kariérového 
poradenství jsou tedy nezbytné znalosti kulturní 
plurality, speciálních vzdělávacích potřeb žáků  
a studentů a možnosti jejich dalšího profesního  
i osobního směřování. S ohledem na tuto studii je 
pak třeba vyzdvihnout dva zásadní faktory  
a jejich sounáležitost. Jako první je respektování 
genderové rovnosti a podpory rovných příležitos-
tí, včetně profesního uplatnění. Druhým faktorem 
je efektivní využití moderních technologií a jejich 
uplatnění v oblasti odborného a polytechnického 
vzdělávání, včetně strojírenských oborů.

V rámci vzdělávání kariérových poradců lze  
v základě vymezit tři oblasti – školení, workshopy 
a exkurze. Pokud jde o rámcová školení v oblasti 
kariérového poradenství, lze současný stav pova-
žovat za bezproblémový, koncepčně i obsahově 
na dobré úrovni. Nabídka workshopů pro kariérové 
poradce je poměrně široká, avšak s ohledem na 
velké množství aspektů, které je potřeba obsáh-
nout a neustálou nutnost aktualizace znalostí 
kariérových poradců, je žádoucí podporovat trend 
jejich dalšího rozvoje a rozšiřování nabídky. Právě 
proto se také tento projekt orientuje na realizaci 
workshopů, tematicky zaměřených na identifikaci 
a odbourávání bariér vstupu dívek a žen do tech-
nického vzdělávání a strojírenských oborů.

3.2  Vazba na projekt

Oblast kariérového poradenství a vzdělávání ka-
riérových poradců má přímou vazbu na realizaci 
všech klíčových aktivit projektu. Hlavní výstupy 
projektu zahrnují informačně edukační materiály 
na podporu výběru strojírenských oborů vzdělá-
vání u dívek a žen, vytvořené v rámci klíčové akti-
vity 02, které budou distribuovány mezi kariérové 
poradce ve školách a na ÚP ČR. Tyto materiály 
byly vytvářeny ve spolupráci a se zpětnou vazbou 
samotných kariérových poradců, kteří je budou 
využívat při své poradenské činnosti. Klíčové 
aktivity 03 a 04, zaměřené na realizaci workshopů  
a exkurzí pro kariérové poradce, představují hlav-
ní přínos v oblasti vzdělávání kariérových poradců 
v rámci realizace projektu. Evaluace těchto aktivit 
(dotazníkové šetření) byla realizována v rámci 
klíčové aktivity 05.

Kariérový poradce se mohl v rámci workshopů 
seznámit se současnou realitou vzdělávání v tech-
nických oborech, možnostmi a parametry práce ve 
strojírenství, ale také s překážkami, bariérami a ste-
reotypy, které provázejí tyto obory a brání využití 
plného potenciálu dívek a žen v těchto oblastech. 
Exkurze pak zúčastněným poskytly možnost získat 
zkušenost přímo ze strojírenských provozů a vytvo-
řit si tak objektivní profesní názor na realitu práce 
v těchto typech společností. Nedílnou součástí 
obou těchto aktivit bylo také předvedení příkladů 
dobré praxe, a to nejen s ohledem na prezentaci 
úspěšných a dynamických strojírenských podniků, 
ale uvedením příkladů úspěšných žen v této  
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oblasti s ohledem na rozvoj dalšího potenciálu 
genderové rovnováhy ve strojírenství.

3.2.1  Workshopy pro kariérové poradce

Realizace workshopů v rámci projektu dala jejich 
účastníkům možnost seznámit se s podobou 
současné strojírenské výroby, technologiemi, 
s příslušnými obory vzdělávání a předpokláda-
ným vývojem těchto oblastí v budoucích letech. 
Účastníci workshopů byli seznámeni s aktuálním 
stavem oboru strojírenská výrobní technika, dále 
pak s informacemi o dlouhodobé i krátkodobé 
perspektivě oboru, srovnáním s jinými obory 
a se situací v zahraničí. Na workshopech byly 
představeny aktuální odborné trendy, informa-
ce o strojírenských firmách v oboru strojírenská 
výrobní technika v ČR, jejich fungování, směřová-
ní, produktech a možnostech uplatnění v oboru. 
Prezentace přiblížily účastníkům vybrané typické 
a zajímavé profese ve strojírenství, zejména ve 
strojírenské výrobní technice a dále ukázky, pří-
klady a nároky v této oblasti. Součástí přednášek 
byly i informace o reálných příjmech a benefitech, 
vazbách na region i na profesi, prestiži profesí i in-
formace o možnostech a náročnosti vzdělávání ve 
strojírenství na školách, v kurzech a rekvalifikacích. 
Nedílnou součástí workshopů bylo také předsta-
vení příkladů žen z praxe z různých strojírenských 
profesí. Účastníci byli také seznámeni s pracovní 
verzí informačních materiálů a s dosavadními 
výstupy z klíčových aktivit, jako například závěry 
z besed s žáky škol či výsledky dotazníkového 
šetření mezi zaměstnavateli. Všechny zmíněné 
oblasti se pak staly i předmětem diskuse nad pro-
blematikou bariér bránících vstupu dívek a žen do 
technických oborů a strojírenství.

Program workshopů byl v základě shodný jak pro 
kariérové poradce z Úřadu práce ČR, tak pro karié-
rové a výchovné poradce ze škol. Realizováno bylo 
celkem 11 workshopů, z toho 5 workshopů bylo 
pro výchovné a kariérové poradce ze škol a 6 pro 
kariérové poradce z ÚP ČR. Celkově se účastnilo 
workshopů 218 osob. Z tohoto počtu jich bylo  
69 ze škol a 149 z ÚP ČR. Všichni zúčastnění 
vyplnili vstupní dotazník a většina se v průběhu 
workshopů aktivně zapojovala taktéž do diskuse.

Z diskusí nad problematikou a z reflexe znalostí 
mezi účastníky vyplynulo několik rámcových kate-

gorií. Následující výčet shrnuje nejčastější názory 
a výroky k těmto kategoriím. Tyto poznatky byly 
společně s poznatky z exkurzí a výstupy z dotaz-
níkového šetření využity pro závěrečnou SWOT 
analýzu k oblasti kariérového poradenství.

Informovanost o oblasti strojírenství

Účastníci workshopů se shodují na tom, že mezi 
žáky i jejich rodiči panuje hluboká nevědomost  
o oblasti průmyslu a strojírenství. Přetrvává před-
stava špinavých a mastných rukou u soustruhu. 
Do základních škol se nedostávají informace, 
o jaké pozice se ve strojírenství jedná a co zde 
výkon práce obnáší. Neumí si představit, co dělá 
třeba soustružník. Žáci tak při volbě dalšího vzdě-
lávání nejeví o tuto oblast zájem.

Jako pozitivní změna je vnímána aktivita spoje-
ná s praktickou zkušeností z daného prostředí. 
Kariéroví poradci vyzdvihují exkurze pro žáky jako 
vhodný nástroj k získání povědomí o nejrůzněj-
ších oborech.

Jako příklad dobré praxe byl vyzdvihován projekt 
Živá knihovna povolání6, kde jde o přiblížení jed-
notlivých profesí žákům základních škol a o pomoc 
s výběrem povolání.

Úspěšným projektem jsou také například Techno-
hrátky7 – Popularizace technických a odborných 
oborů vyučovaných středními odbornými školami 
Pardubického kraje, zaměřený na zvýšení zájmu 
o jejich volbu a studium osvětovou i zábavnou 
formou. 

Problematika genderu

Kariéroví poradci spatřují problematiku genderu 
také jako jeden ze zásadních prvků vytvářejí-
cích bariéry vstupu dívek a žen do technických 
oborů a strojírenství. Chybu dělají často samotní 
zaměstnavatelé a střední školy, kteří replikují 
genderové stereotypy v propagaci své instituce. 
Výjimku tvoří například Škoda Auto v Mladé Bo-
leslavi. Dívky se předhánějí v tom, kdo půjde do 

6 SVAZ PRŮMYSL A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY[online]. SPCR © 
2018 [cit. 25. 4. 2019] https://www.spcr.cz/275-svaz-v-regionech/11925-
zive-knihovny-od-valky-gangu-k-propagaci-nedostatkovych-oboru
7 KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ – TECHNOHRATKY [online]. KLICKEVDELANI 
© 2019 [cit. 25. 4. 2019]  https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/
TECHNOhratky
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tohoto podniku dělat operátorku logistiky  
a zájem o techniku je zde velký, protože Škoda 
Auto je tomu otevřená. Škoda Auto například 
propaguje dívky i na letácích, s čímž se kariéroví 
poradci podle vlastních slov u jiných institucí 
dosud nesetkali. Právě genderová rovnováha a fe-
minizace vybraných profesí by mohla být cestou 
k přilákání zájmu dívek.

Nemalou váhu má i podpora programů a iniciativ 
zaměřených na vstup dívek a žen do strojíren-
ských oborů. Příkladem může být například akce 
GIRLS DAY8, což je interaktivní den otevřených 
dveří pro dívky z technických univerzit, firem  
a výzkumných center. Další příklad pak předsta-
vuje portál HOLKY POZOR9 určený dívkám, které 
chtějí studovat či již studují technický obor.

Faktory ovlivňující volbu povolání

Účastníci workshopů se shodují, že hlavními ele-
menty ovlivňujícími volbu dalšího vzdělávání  
a profesní dráhy mladých lidí jsou škola a rodina, 
tj. výchova a vzdělávání. „Výchova a vzdělávání 
hrají ve společnosti významnou roli a stejně je 
tomu také z hlediska rovnosti žen a mužů. V pro-
cesu výchovy a vzdělávání se totiž často opakují  
a upevňují stereotypy, a to včetně stereotypů, 
které se týkají rozdělení rolí mužů a žen ve spo-
lečnosti. Povinné školní vzdělávání je klíčovou 
socializační institucí a je ji třeba posuzovat  
z genderového hlediska.“10

Řada již uvedených předsudků a stereotypů se 
utváří při primární socializaci a v rámci raných 
stadií výchovy, výuky a učení. Právě na tuto oblast 
by mělo být zaměřeno vzdělávání pedagogických 
pracovníků a distribuce informačně edukačních 
materiálů.

Vliv rodičů také odráží celospolečenské klima. 
Jsou to často rodiče, kteří v očích svých dětí ur-
čují prestiž určitých povolání. Právě na rodiče by 
mělo být cíleno kariérové poradenství především 
na úrovni základních škol. Jak u rodičů, tak  
u jejich dětí jsou celospolečenské názory upevňo-

8 GIRLS DAY – PORTÁL UDÁLOSTI [online]. GIRLS DAY © 2018 [cit. 
14. 1. 2019] Dostupné z: http://girlsday.cz/
9 HOLKY POZOR – INFORMAČNÍ PORTÁL [online]. HOLKY POZOR 
© 2018 [cit. 14. 1. 2019] Dostupné z: http://www.holkypozor.cz/
10 KOL. AUTORŮ ÚŘADU VLÁDY. Vládní strategie pro rovnost žen  
a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, Praha: Úřad vlády ČR, 2014

vány mediální realitou, která především replikuje 
již zažité vzorce.

Žáci také často nedisponují finanční gramotností 
a reálným pohledem na trh práce. Nemají před-
stavu o výši platů ani o kupní síle, tzn., co si za 
kolik peněz mohou koupit.

Role školy

Především na základních školách by měli být žáci 
průběžně seznamováni s prostředím fungujících 
firem a provozů s cílem získat celkové povědomí 
o tom, co obnáší výkon určitého typu povolání.

Je třeba změnit celkový přístup k výuce a propa-
gaci matematiky a odborně technických předmě-
tů (schází výuka v dílnách) a vyvarovat se jejich 
prezentaci v nevhodně konotovaných gendero-
vých stereotypech.

Na školách je potřeba podpořit funkční model 
kariérového poradenství a zajistit kariérovému po-
radci či poradcům odpovídající vzdělání a přehled 
o aktuálních potřebách trhu práce a možnostech 
uplatnění žákyň a žáků. Podle vyjádření kariéro-
vých poradců hodně záleží i na postoji konkrétní 
školy.

Změnu by mohl přinést povinný vzdělávací obsah 
předmětu Úvod do světa práce, kdy v rámci pro-
jektového dne mohou žáci ZŠ navštívit SŠ.

Příkladem dobré praxe jsou veletrhy povolá-
ní, které pořádají střední školy pro ty základní. 
Příkladem může být například Veletrh vzdělávání 
Schola Pragensis11 nebo Jarmark řemesel, který 
pořádá Centrum odborné přípravy technickohos-
podářské12.

Role zaměstnavatelů

Jako problematický je u účastníků workshopů 
vnímán samotný postoj řady zaměstnavatelů. 
Příkladem mohou být náborové strategie zaměst-
navatelů. Zaměstnavatelé se při svých strategiích 
soustředí primárně na střední a vyšší stupně 
školství, kde je již o vzdělávací dráze žákyň a žáků 
11 SCHOLA PRAGENSIS [online]. MHMP © 2019 [cit. 2. 5. 2019]  
http://www.scholapragensis.cz/jnp/
12 CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ 
[online]. COPTH © 2019 [cit. 2. 5. 2019]  http://www.copth.cz/
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do značné míry rozhodnuto. Propagaci strojíren-
ských oborů a spolupráci se základními školami 
se však zaměstnavatelé prakticky nevěnují.

Zaměstnavatelé dále pomáhají udržovat typic-
ké genderové stereotypy tím, že v nabídkách 
pracovních míst oslovují především právě muže. 
Využívají tak propagaci cílenou spíše na mužskou 
populaci, a to i s ohledem na pracovní benefity. 
Část zaměstnavatelů také opomíjí specifické po-
třeby žen spojené s mateřstvím a péčí o rodinu.

Samotná propagace technických oborů a stro-
jírenství by pak měla být genderově neutrální. 
Zaměstnavatelé by tedy měli prezentovat tech-
nické obory a strojírenství obecně jako oblasti 
profesního uplatnění, jež jsou stejně vhodné pro 
dívky i chlapce (ženy i muže).

Zaměstnavatelé by mohli podpořit ženy například 
pružnou pracovní dobou, sdíleným pracovním 
místem, prací z domova, firemní školkou/jeslemi 
nebo benefity spojenými s rodičovskou dovole-
nou.

Jedním z faktorů, které pozitivně ovlivňují zájem 
žen, jsou také příklady úspěšných žen v oblasti 
průmyslu a strojírenství. Pokud zaměstnavatelé 
chtějí oslovit mladé dívky, měli by jim jako vzor 
a inspiraci ukázat příklady úspěšných a spokoje-
ných žen z oboru.

3.2.2 Exkurze pro kariérové poradce

Realizace exkurzí do strojírenských podniků po-
skytla účastníkům možnost seznámit se  
s reálnými provozy konkrétních firem, prohléd-
nout si jejich pracovní prostředí a zjistit skutečné 
požadavky strojírenského průmyslu na zaměst-
nance. Účastníci exkurzí měli možnost se v praxi 
seznámit s tím, v jakých provozech a oblastech 
mají dívky/ženy možnost v rámci strojírenské 
výroby působit a jaká je reálná podoba prostředí, 
ve kterém se strojařky z povolání pohybují.

V rámci exkurzí probíhala vzájemná interakce 
průvodců a účastníků exkurzí. Účastníci tak měli 
možnost vyjasnit si otázky týkající se náročnosti 
jednotlivých profesí ve firmě a také otázky  
k režimu práce, zajištění bezpečnosti, směnnos-
ti provozu a platového ohodnocení. Účastníci 

exkurzí si tak mohli vytvořit objektivní pohled na 
provoz strojírenské výroby, na vhodnost a mož-
nosti uplatnění dívek/žen ve strojírenství. Nabyté 
znalosti a zkušenosti pak mohou poradci využívat 
při výkonu své praxe kariérového poradce.

Program jednotlivých exkurzí byl vytvořen na 
základě svébytnosti navštíveného podniku. Všech 
exkurzí se zúčastnili pouze kariéroví poradci  
z ÚP ČR. Realizováno bylo celkem 19 exkurzí ve  
14 podnicích za účastí 160 osob, z těchto 160 
osob se 109 účastnilo také workshopů, pouze 
exkurze navštívilo 51 osob.

V rámci exkurzí byla diskutována především násle-
dující témata: Nábor nových pracovníků; Postavení 
žen ve výrobním procesu; Možnost sdílených pra-
covišť; Duální systém; Komunikace s odbornými 
školami nebo Benefity pro zaměstnance; Proble-
matika vzdělávání, Řešení problematiky genderu 
na pracovišti a řada dalších témat.

Tyto tematické komponenty byly společně  
s poznatky z workshopů a výstupy z dotazníkové-
ho šetření využity pro závěrečnou SWOT analýzu 
k oblasti kariérového poradenství.

3.3 Vyhodnocení dotazníkového 
šetření

Podkapitola 3.3 shrnuje evaluaci provedených 
aktivit v rámci klíčové aktivity 05 – vyhodnocení 
změny v postojích kariérových poradců. Za tímto 
účelem byly vytvořeny vstupní a výstupní dotaz-
níky, které kromě zachycení této postojové změny 
mapovaly znalosti a názory v oblasti zkoumané 
projektem a zjišťovaly zpětnou vazbu z realizova-
ných aktivit (workshopů a exkurzí).

Každý z dotazníků byl rozdělen na dvě části.  
V případě vstupního dotazníku se jeho obecná 
část zaměřila na zjištění pohledu kariérového 
poradce na problematiku překážek vstupu dívek 
a žen do strojírenských oborů. Jeho odborná část 
pak mapovala znalosti a zkušenosti kariérového 
poradce s oblastí strojírenství a jejich využití při 
práci kariérového poradce.

U výstupních dotazníků byla obecná část zaměře-
na na hodnocení workshopu „Přibližte strojařinu 
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ženám“ a zjištění aktuálního postoje k problema-
tice odstraňování překážek vstupu dívek a žen do 
strojírenských oborů. Odborná část výstupního 
dotazníku opět mapovala znalosti a zkušenosti 
kariérového poradce s oblastí strojírenství a jejich 
využití při práci kariérového poradce, aby tak 
mohla být zaznamenána postojová změna karié-
rových poradců a přínos realizované aktivity.

Dotazníky byly vyhodnocovány ve dvou hlavních 
skupinách. První z nich představuje skupinu karié-
rových a výchovných poradců ze škol. Tito porad-
ci se zúčastnili pouze workshopů. V této skupině 
jsou předloženy závěry plynoucí ze vstupního 
dotazníku, následně z výstupního dotazníku a na-
konec vyhodnocena postojová změna, na základě 
otázek vymezených z odborné části dotazníku.

Druhá skupina zahrnuje kariérové poradce z ÚP 
ČR. Tito poradci se zúčastnili buď pouze worksho-
pů, nebo workshopů a exkurzí, případně pouze 
exkurzí. V prvních dvou případech byly vstupní 
dotazníky totožné a výstupní dotazník se lišil  
o oblast reflexe absolvovaných aktivit. V přípa-
dě, že se poradci účastnili pouze exkurzí, nebyl 
rozlišen dotazník vstupní a výstupní. Tito poradci 
vyplnili pouze jeden dotazník a to až po absolvo-
vání exkurze. U této specifické skupiny účastníků 
tak nebyla sledována postojová změna.

Veškeré dotazníky byly pro účely souhrnné 
analytické studie vyhodnocovány slovně. Přehled 
statistických dat je společně s dotazníky přiložen 
v přílohách této studie. 

3.3.1 Kariéroví poradci ve školách

K vyhodnocení vstupního dotazníku v rámci pod-
kapitoly 3.3.1.1 náleží příloha „Vstupní dotazník Š“ 
příloha 1a; dále pak „Souhrnná data ze vstupního 
dotazníku Š“ příloha 1b.

K vyhodnocení výstupního dotazníku v rámci 
podkapitoly 3.3.1.2 náleží příloha „Výstupní do-
tazník Š“ příloha 2a; dále pak „Souhrnná data z 
výstupního dotazníku Š“ příloha 2b. V této podka-
pitole je vyhodnocována tzv. obecná část.

Zachycení postojové změny na základě absolvo-
vání workshopu v rámci kapitoly 3.3.1.3 je sledo-
váno v části odborné, která je zde vyhodnocena 

a komparována s daty vyhodnocenými v rámci 
vstupního dotazníku v podkapitole 3.3.1.1.

3.3.1.1 Vyhodnocení vstupního dotazníku

Obecná část – Pohled kariérového poradce na 
problematiku překážek vstupu dívek a žen do 
strojírenských oborů13

Výchovní poradci ve školách vyjadřovali svůj 
souhlas či nesouhlas s řadou tvrzení o tom, co 
hraje hlavní roli u nízkého podílu žen pracujících 
ve strojírenství.

Většina respondentů převážně souhlasí s tím, že 
obecné povědomí ve společnosti stále vytváří 
vzorce o povoláních vhodných pro muže a o po-
voláních vhodných pro ženy. Průměrná hodnota 
koeficientu souhlasu je 2,14.

Nejvíce respondentů také převážně souhlasí či 
souhlasí do jisté míry s tvrzením, že ženy o práci  
v těchto oborech nemají zájem. Průměrná hodno-
ta koeficientu souhlasu je 2,36.

Relativní většina dotazovaných naprosto souhlasí 
nebo převážně souhlasí s výrokem, že zaměst-
navatelé v oblasti technických oborů včetně 
strojírenství směřují náborové kampaně primárně 
na chlapce/muže. Průměrná hodnota koeficientu 
souhlasu je 2,19.

Většina respondentů vyjádřila svůj souhlas do 
jisté míry či nesouhlas s názorem, že pracovní 
prostředí v oblasti technických oborů včetně 
strojírenství není pro ženy příliš vhodné (těžká, 
špinavá práce…). Průměrná hodnota koeficientu 
souhlasu je 3,07.

Na tvrzení, že zaměstnavatelé ve strojírenství pri-
márně nemají o ženy zájem, reagovali dotazovaní 
většinou nesouhlasně nebo souhlasili jen do jisté 
míry. Průměrná hodnota koeficientu souhlasu je 
3,22.

13 Tam, kde respondenti hodnotili tvrzení na škále 1–5, přičemž 1 je 
naprostý souhlas a 5 naprostý nesouhlas, jsou pro potřeby interpretace 
dotazníku zvoleny následující pojmy: 
1. Naprosto souhlasím.  
2. Převážně souhlasím. 
3. Souhlasím, jen do jisté míry. 
4. Převážně nesouhlasím. 
5. Naprosto nesouhlasím.
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Výchovní poradci ve školách vyjadřovali svůj 
souhlas či nesouhlas s řadou tvrzení o tom, jaké 
jsou podle nich hlavní důvody toho, že dívky/
ženy nemají zájem studovat a pracovat v tech-
nických, zejména strojírenských oborech.

Dotazovaní většinou souhlasili naprosto nebo sou-
hlasili převážně s tvrzením, že ve společnosti jsou 
stále silné stereotypy, které již od dětství směřují 
dívky spíše do oblasti humanitních či společen-
ských věd než do technických oborů. Průměrná 
hodnota koeficientu souhlasu je 2,03.

Téměř polovina respondentů převážně souhlasila 
s výrokem, že současné povědomí (představy) ve 
společnosti o podobě práce ve strojírenství ženy/
dívky od práce v těchto oborech odrazuje. Prů-
měrná hodnota koeficientu souhlasu je 2,19.

Téměř tři čtvrtiny dotazovaných naprosto souhla-
sili nebo převážně souhlasili s tvrzením, že není 
žádná výrazná podpora (informační materiály) při 
volbě vzdělávací dráhy ve strojírenských oborech, 
která by cílila na dívky a ukázala, že mohou být 
v těchto oborech úspěšné. Průměrná hodnota 
koeficientu souhlasu je 1,91.

Nejčastější odpovědi na otázku, jaká opatření by 
se obecně ve společnosti měla přijímat k odstra-
ňování překážek práce žen ve strojírenství, byly 
následující: 

 •       Kampaně a motivační akce vedené zaměst-
navateli, které jsou zacílené více na dívky/
ženy.

 •  Osvěta žákyň škol a jejich rodičů prostřed-
nictvím školy (zajistit více podnětů  
z polytechnické výchovy, akce speciálně 
pro dívky apod.).

 •  Osvěta pedagogů a kariérových poradců  
o současné podobě práce ve strojírenství.

Na dotaz, jaký podíl dívek z vaší školy v průměru ka-
ždý rok pokračuje v dalším studiu ve strojírenských 
oborech, respondenti odpověděli následovně:

 •  Více než čtyři pětiny respondentů uvedly, 
že tento podíl je menší než 5 %.

 •  Jedna pětina dotazovaných odpověděla, že 
tento podíl je v rozmezí od 5 % do 15 %.

Odborná část – Znalosti a zkušenosti kariérového 
poradce s oblastí strojírenství a jejich užití při 
práci kariérového poradce14

Téměř tři pětiny respondentů uvedly, že částečně 
disponují informačními materiály o strojírenských 
oborech, ze kterých by respondenti mohli čerpat 
při své práci kariérového poradce.

Téměř tři pětiny dotazovaných prohlásily, že 
neznají konkrétní ženy pracující v technických 
profesích ve strojírenských podnicích.

Výchovní poradci na školách mají povědomí  
o současném strojírenství v ČR v následujících 
oblastech v této míře:

 •       Respondenti jsou spíše neinformovaní  
o tom, co zahrnuje a čím se zabývá obor 
strojírenská výrobní technika (sedm z deseti 
respondentů má minimální nebo žádné 
povědomí, má spíše minimální povědomí, 
nebo jsou pouze do jisté míry informováni). 
Průměrná hodnota koeficientu míry infor-
movanosti je 2,88.

 •  V oblasti perspektivy strojírenské výrobní 
techniky a jejích trendů převládá u respon-
dentů spíše informovanost (téměř dvě 
třetiny jsou do jisté míry nebo v základě 
informovaní). Průměrná hodnota koeficien-
tu míry informovanosti je 2,87.

 •  Dva ze tří dotazovaných jsou informovaní 
do jisté míry nebo v základě ohledně profesí 
ve strojírenství. Průměrná hodnota koefici-
entu míry informovanosti je 3,01.

 •  V oblasti reálných příjmů a benefitů ve 
strojírenských profesích převládá spíše 
neinformovanost (téměř jedna čtvrtina 
respondentů má minimální nebo žádné po-
vědomí, téměř každý třetí respondent je do 
jisté míry informovaný). Průměrná hodnota 
koeficientu míry informovanosti je 2,65.

 •  Ohledně možností vzdělávání ve strojíren-
ských oborech lze konstatovat, že dva ze 
tří respondentů jsou alespoň do jisté míry 

14 Tam, kde respondenti hodnotili tvrzení na škále 1–5, přičemž  
1 je velmi špatná informovanost a 5 velmi dobrá informovanost, jsou pro 
potřeby interpretace dotazníku zvoleny následující pojmy: 
1. Minimální nebo žádné povědomí. 
2. Spíše minimální povědomí. 
3. Do jisté míry informovaný. 
4. V základě informovaný. 
5. Velmi dobře informovaný.
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informovaní. Každý dvanáctý respondent je 
informován velmi dobře. Průměrná hodnota 
koeficientu míry informovanosti je 3,01.

 •  Téměř tři pětiny dotazovaných mají mini-
mální nebo žádné povědomí nebo spíše mi-
nimální povědomí o znalosti strojírenských 
firem v regionu a o jejich zaměření. Průměr-
ná hodnota koeficientu míry informovanosti 
je 2,58.

3.3.1.2 Vyhodnocení výstupů dotazníku z worksho-
pů – Obecná část výstupního dotazníku

Obecná část – Vaše hodnocení workshopu „Při-
bližte strojařinu ženám“ a aktuální postoj k pro-
blematice odstraňování překážek vstupu dívek  
a žen do strojírenských oborů15

Výchovní poradci ve školách vyjadřovali svůj 
souhlas či nesouhlas s řadou tvrzení o tom, jak 
celkově by hodnotili absolvovaný workshop „Při-
bližte strojařinu ženám“.

Většina respondentů převážně souhlasí či napros-
to souhlasí s tím, že shledávají workshop užiteč-
ným pro oblast kariérového poradenství a zvýšení 
orientace v oblasti volby povolání. Průměrná 
hodnota koeficientu souhlasu je 1,74.

Většina respondentů převážně souhlasí či na-
prosto souhlasí s tím, že znalosti přednášené 
na workshopu využijí ve své praxi kariérového 
poradce ve škole. Průměrná hodnota koeficientu 
souhlasu je 1,90.

Čtyři pětiny účastníků workshopu převážně sou-
hlasí či naprosto souhlasí s tím, že připravované 
výukové materiály považují za užitečné. Průměrná 
hodnota koeficientu souhlasu je 2,01.

Nejčastější kladné odpovědi na otázku, jaká 
opatření by se obecně ve společnosti měla 
přijímat k odstraňování překážek práce žen ve 
strojírenství, byly následující: 

15 Tam, kde respondenti hodnotili tvrzení na škále 1–5, přičemž 1 je 
naprostý souhlas a 5 naprostý nesouhlas, jsou pro potřeby interpretace 
dotazníku zvoleny následující pojmy: 
1. Naprosto souhlasím.  
2. Převážně souhlasím. 
3. Souhlasím, jen do jisté míry. 
4. Převážně nesouhlasím. 
5. Naprosto nesouhlasím.

 •       Kampaně a motivační akce vedené zaměst-
navateli, které jsou zacílené více na dívky/
ženy.

 •  Osvěta žákyň škol a jejich rodičů prostřed-
nictvím školy (zajistit více podnětů  
z polytechnické výchovy, akce speciálně 
pro dívky apod.).

 •  Osvěta pedagogů a kariérových poradců  
o současné podobě práce ve strojírenství.

Četnost odpovědí v této části se s ohledem na 
vstupní dotazník liší zcela minimálně.

3.3.1.3 Zachycení postojové změny na základě 
absolvování workshopu – Odborná část výstup-
ního dotazníku

Odborná část – Znalosti a zkušenosti kariérového 
poradce s oblastí strojírenství a jejich užití při 
práci kariérového poradce16

Téměř všichni účastníci potvrdili, že na worksho-
pu získali informační materiály o strojírenských 
oborech, ze kterých budou moci čerpat při své 
práci kariérového poradce. Několik málo účastní-
ků toto tvrzení nepotvrdilo ani nevyvrátilo, míru 
užitnosti materiálů pak považují jen za částečnou.  
Přínos workshopu je v tomto ohledu jednoznačný 
vzhledem k tomu, že v rámci vstupního dotazníku 
téměř tři pětiny respondentů uvedly, že částečně 
disponují informačními materiály o strojírenských 
oborech, ze kterých by respondenti mohli čerpat 
při své práci kariérového poradce.

Téměř všichni účastníci potvrdili, že na worksho-
pu byli seznámeni s příklady žen pracujících  
v technických profesích ve strojírenských pod-
nicích a tyto informace budou moci využít ve 
své poradenské praxi. Několik málo účastníků 
toto tvrzení nepotvrdilo ani nevyvrátilo, ale míru 
užitnosti informací pro využití v praxi považují 
jen za částečnou.  Přínos workshopu je i v tomto 
ohledu zcela zřejmý, neboť v rámci vstupního do-
tazníku téměř tři pětiny dotazovaných prohlásily, 
že neznají konkrétní ženy pracující v technických 
profesích ve strojírenských podnicích.

16 Tam, kde respondenti hodnotili tvrzení na škále 1–5, přičemž 1 
je velmi špatná informovanost a 5 velmi dobrá informovanost, jsou pro 
potřeby interpretace dotazníku zvoleny následující pojmy: 
1. Minimální nebo žádné povědomí. 
2. Spíše minimální povědomí. 
3. Do jisté míry informovaný. 
4. V základě informovaný.  
5. Velmi dobře informovaný.
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Výchovní poradci na školách mají po absolvování 
workshopu povědomí o současném strojírenství  
v ČR v následujících oblastech v této míře:

 •       Více jak polovina respondentů je do jisté 
míry či v základě informována o tom, co 
zahrnuje a čím se zabývá obor strojírenská 
výrobní technika, zhruba pětina má alespoň 
minimální povědomí. Průměrná hodnota 
koeficientu míry informovanosti je 3,25.

 •  V oblasti perspektivy strojírenské výrobní 
techniky a jejích trendů je míra informova-
nosti vyšší než průměrná u více než čtyř 
pětin respondentů. Průměrná hodnota 
koeficientu míry informovanosti je 3,36.

 •  Ohledně profesí ve strojírenství je alespoň 
do jisté míry a více, informováno téměř de-
vět desetin respondentů. Průměrná hodnota 
koeficientu míry informovanosti je 2,64.

 •  V oblasti reálných příjmů a benefitů ve stro-
jírenských profesích převládá základní infor-
movanost o problematice. Průměrná hodnota 
koeficientu míry informovanosti je 3,55.

 •  Ohledně možností vzdělávání ve strojíren-
ských oborech lze konstatovat, že více jak 
tři pětiny respondentů jsou v základě infor-
movány či jsou do jisté míry informovány  
o dané oblasti. Průměrná hodnota koeficie 
ntu míry informovanosti je 3,30.

 •  Více než třetina respondentů je do jisté 
míry informována o znalosti strojírenských 
firem v regionu a jejich zaměření. Jedna 
třetina má však stále povědomí minimální 
či nižší. Průměrná hodnota koeficientu míry 
informovanosti je 2,88.

 Pro přehlednost jsou přírůstkové změny koefici-
entu udávajícího míru informovanosti uvedeny  
v následující tabulce a grafu.

Jaké máte povědomí o současném strojírenství v ČR  
v následujících oblastech:

Průměrná míra  
informovanosti před  
konáním workshopu

Průměrná míra  
informovanosti po  
konání workshopu

Co zahrnuje a čím se zabývá obor strojírenská výrobní 
technika

2,88 3,25

Jaká je perspektiva strojírenské výrobní techniky a jaké jsou 
v této oblasti trendy

2,87 3,36

Profese ve strojírenství 3,01 3,64

Reálné příjmy a benefity ve strojírenských profesích 2,65 3,55

Možnosti vzdělávání ve strojírenských oborech 3,01 3,3

Znalost strojírenských firem v regionu a jejich zaměření 2,58 2,88

 TABULKA 1: ZACHYCUJÍCÍ POSTOJOVOU ZMĚNU ÚČASTNÍKŮ WORKSHOPU – KARIPO ŠKOLY
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Podle získaných dat je patrný přírůstek ve všech 
sledovaných oblastech. Patrné zvýšení počtu 
respondentů bylo zaznamenáno při tvrzeních, že 
v daných oblastech jsou „Do jisté míry informo-
vaní“ (3) či „V základě informovaní“ (4). Výrazně 
ubylo těch, kteří odpověděli, že mají o příslušné 
oblasti „Minimální nebo žádné povědomí“ (1) či 
„Spíše minimální povědomí“ (2). Počet těch, kteří 
prohlásili, že jsou „Velmi dobře informovaní“ (5) 
narostl o několik jednotek. Podle uvedených 
hodnot je patrné, že k nejvyššímu nárůstu znalostí 
došlo v oblasti profesí ve strojírenství a přehledu 
o reálných příjmech a benefitech. Naopak nej-
nižší nárůst byl zaznamenán v informovanosti o 
možnostech vzdělávání ve strojírenství a znalosti 
strojírenských firem v regionu a jejich zaměření.

Svou znalost (informovanost) o současné strojírenské 
výrobě před a po absolvování workshopu vyjádřili 
účastníci sebehodnocením na stupnici 1 až 10, kde 
1 znamená nulovou změnu a 10 maximální úroveň 
navýšení informovanosti, následovně: Nejvyšší čet-
nost odpovědí měla čísla 7 a 8, okolo tří pětin všech 
odpovědí. Hodnotu 5 a nižší udala méně než dese-
tina účastníků workshopu. Hodnota 10 se vyskytla 
celkem třikrát, hodnota 1 naopak ani jednou. 

3.3.2 Kariéroví poradci z ÚP ČR

K vyhodnocení vstupního dotazníku v rámci pod-
kapitoly 3.3.2.1 náleží příloha „Vstupní dotazník ÚP“ 
příloha 3a; dále pak „Souhrnná data ze vstupního 
dotazníku ÚP“ příloha 3b. K vyhodnocení výstup-
ního dotazníku pro účastníky workshopů v rámci 
podkapitoly 3.3.2.2 náleží příloha „Výstupní dotazník 
ÚPW“ příloha 4a; dále pak „Souhrnná data z výstup-
ního dotazníku ÚPW“ příloha 4b. V této podkapitole 
je vyhodnocována tzv. obecná část. Zachycení 
postojové změny na základě absolvování worksho-
pu v rámci kapitoly 3.3.2.3 je sledováno v části 
odborné, která je zde vyhodnocena a komparována 
s daty vyhodnocenými v rámci vstupního dotazní-
ku v podkapitole 3.3.2.1. K vyhodnocení výstupní-
ho dotazníku pro účastníky workshopů i exkurzí 
v rámci podkapitoly 3.3.2.4 náleží příloha „Výstupní 
dotazník ÚPWE“ příloha 5a; dále pak „Souhrnná 
data z výstupního dotazníku ÚPWE“ příloha 5b. 
V této podkapitole je vyhodnocována tzv. obecná 
část. Zachycení postojové změny na základě absol-
vování workshopu a exkurzí v rámci kapitoly 3.3.2.5 
je sledováno v části odborné, která je zde vyhodno-
cena a komparována s daty vyhodnocenými v rámci 
vstupního dotazníku v podkapitole 3.3.2.1.

 GRAF 1: ZACHYCUJÍCÍ POSTOJOVOU ZMĚNU ÚČASTNÍKŮ WORKSHOPU – KARIPO ŠKOLY
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K vyhodnocení dotazníku těch, kteří se účastnili 
pouze exkurzí, v rámci podkapitoly 3.3.2.6, náleží 
příloha „Dotazník EX“ příloha 6a; dále pak „Sou-
hrnná data z dotazníku EX“ příloha 6b.

3.3.2.1 Vyhodnocení vstupního dotazníku 

Obecná část – Pohled kariérového poradce na 
problematiku překážek vstupu dívek a žen do 
strojírenských oborů17

Kariéroví poradci Úřadu práce ČR vyjadřovali 
svůj souhlas či nesouhlas s řadou tvrzení o tom, 
co hraje hlavní roli u nízkého podílu žen pracují-
cích ve strojírenství.

Většina respondentů převážně či naprosto sou-
hlasí s tím, že obecné povědomí ve společnosti 
stále vytváří vzorce o povoláních vhodných pro 
muže a o povoláních vhodných pro ženy. Průměr-
ná hodnota koeficientu souhlasu je 1,98.

Nejvyšší počet účastníků workshopů převážně 
souhlasí s tím, že již od dětství jsou dívky jak v 
rodině, tak ve škole směrovány spíše do oblasti 
humanitních či společenských věd než do tech-
nických oborů. Průměrná hodnota koeficientu 
souhlasu je 2,22.

Nejvíce dotazovaných dále převážně souhlasí  
s tím, že zaměstnavatelé v oblasti technických 
oborů, včetně strojírenství, směřují náborové 
kampaně primárně na chlapce/muže. Poměr-
ná část – cca šestina dotázaných však s tímto 
tvrzením převážně nesouhlasí. Průměrná hodnota 
koeficientu souhlasu je 2,38.

Účastníci workshopů z řad kariérových poradců 
ÚP ČR, kteří vyplnili dotazník, ve většině vyjádřili 
názor, že převážně nebo do jisté míry souhlasí  
s tím, že pracovní prostředí a charakter práce ve 
strojírenství nejsou pro ženy příliš vhodné (těžká, 
špinavá práce…). Poměrná část – cca pětina dotá-
zaných však s tímto tvrzením převážně nesouhlasí. 
Průměrná hodnota koeficientu souhlasu je 2,76.

17 Tam, kde respondenti hodnotili tvrzení na škále 1–5, přičemž 1 je 
naprostý souhlas a 5 naprostý nesouhlas, jsou pro potřeby interpretace 
dotazníku zvoleny následující pojmy: 
1. Naprosto souhlasí.  
2. Převážně souhlasím. 
3. Souhlasím, jen do jisté míry. 
4. Převážně nesouhlasím. 
5. Naprosto nesouhlasím.

Mezi dotazovanými převládá do značné míry sou-
hlas, že zaměstnavatelé ve strojírenství primárně 
nemají o ženy zájem. Pětina dotázaných s tímto 
tvrzení však převážně nesouhlasí. Průměrná hod-
nota koeficientu souhlasu je 2,83.

Při dotazu na to, jak kariéroví poradci ÚP ČR hod-
notí zájem žen – uchazeček o zaměstnání  
o práci ve strojírenství, byly nejčastější odpovědi 
následující:

 •  Vztah uchazeček je spíše neutrální a při 
výběru zvažují jiné faktory (výši mzdy, dojíž-
dění apod.).

 •       Pokud jsou okolnosti u více volných míst 
stejné, dávají přednost jiným odvětvím než 
práci v technických odvětvích (například ve 
službách, obchodě).

Podle názorů kariérových poradců na ÚP ČR 
by ke zvýšení zájmu žen o práci ve strojírenství 
přispělo následující: 

 •  Čtyři z pěti dotázaných si myslí, že by 
pomohla osvěta žákyň škol a jejich rodičů 
prostřednictvím školy (zajistit více podnětů 
z polytechnické výchovy, akce speciálně 
pro dívky…).

 •  Zhruba tři pětiny dotázaných vyjádřily ná-
zor, že by pomohly kampaně zaměstnavate-
lů zacílené na ženy, ale také osvěta kariéro-
vých poradců v oblasti současné podoby 
práce ve strojírenství.

 

Odborná část – Znalosti a zkušenosti kariérového 
poradce s oblastí strojírenství a jejich užití při 
práci kariérového poradce18 

Přibližně polovina dotázaných uvedla, že má něja-
kou zkušenost z pracovního prostředí v současných 
strojírenských podnicích, druhá polovina uvedla, 
že touto zkušeností nedisponuje. Zhruba pětina 
dotázaných potvrdila, že disponuje relevantními 

18 Tam, kde respondenti hodnotili tvrzení na škále 1–5, přičemž  
1 je velmi špatná informovanost a 5 velmi dobrá informovanost, jsou pro 
potřeby interpretace dotazníku zvoleny následující pojmy: 
1. Minimální nebo žádné povědomí. 
2. Spíše minimální povědomí. 
3. Do jisté míry informovaný. 
4. V základě informovaný.  
5. Velmi dobře informovaný.
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informačními materiály z oblasti strojírenství, které 
mohou použít při své práci kariérového poradce. 
Podobný počet respondentů uvedl, že takové ma-
teriály k dispozici nemá. Zbytek označil informační 
materiály z oblasti za částečně dostupné. Téměř tři 
pětiny dotázaných uvedly, že neznají žádné ženy 
pracující ve strojírenských oborech.

Kariéroví poradci ÚP ČR mají podle dotazníku 
přibližně následující povědomí o současném 
strojírenství v ČR:

 •   Respondenti jsou nejčastěji do jisté míry 
informováni o tom, co zahrnuje a čím se 
zabývá obor strojírenská výrobní technika. 
Průměrná hodnota koeficientu míry infor-
movanosti je 2,98.

 •       V oblasti perspektivy strojírenské výrobní 
techniky a jejích trendů převládá u respon-
dentů spíše informovanost (téměř dvě 
třetiny jsou do jisté míry nebo v základě 
informovaní). Průměrná hodnota koeficien-
tu míry informovanosti je 2,84.

 •  Dva ze tří dotazovaných jsou informovaní 
do jisté míry nebo v základě ohledně profesí 
ve strojírenství. Průměrná hodnota koefici-
entu míry informovanosti je 3,18.

 •  V oblasti reálných příjmů a benefitů ve stro-
jírenských profesích je zhruba každý třetí 
respondent do jisté míry informován (téměř 
jedna čtvrtina respondentů má minimální 
nebo žádné povědomí). Průměrná hodnota 
koeficientu míry informovanosti je 2,81.

 •  Ohledně možností vzdělávání ve strojíren-
ských oborech lze konstatovat, že jedna 
třetina respondentů je alespoň do jisté míry 
informovaná a jedna třetina je v základě in-
formovaná. Průměrná hodnota koeficientu 
míry informovanosti je 3,38.

 •  Více jak tři pětiny respondentů jsou do jisté 
míry či v základě informovaný o znalosti 
strojírenských firem v regionu a o jejich za-
měření. Průměrná hodnota koeficientu míry 
informovanosti je 3,31).

3.3.2.2 Vyhodnocení výstupů dotazníku z worksho-
pů – Obecná část výstupního dotazníku

Kariéroví poradci z ÚP ČR vyjadřovali svůj sou-
hlas či nesouhlas s řadou tvrzení o tom, jak by 

celkově hodnotili absolvovaný workshop „Přibliž-
te strojařinu ženám.“

Převážně souhlasí či naprosto souhlasí s tím, že 
shledávají workshop užitečným pro oblast kariéro-
vého poradenství a zvýšení orientace v oblasti vol-
by povolání osm z deseti respondentů. Průměrná 
hodnota koeficientu souhlasu je 1,74. Čtyři pětiny 
respondentů převážně souhlasí či naprosto sou-
hlasí s tím, že znalosti přednášené na workshopu 
využijí ve své praxi kariérového poradce. Průměr-
ná hodnota koeficientu souhlasu je 1,95. Devět 
desetin účastníků workshopu převážně souhlasí či 
naprosto souhlasí s tím, že připravované výukové 
materiály považují za užitečné. Průměrná hodnota 
koeficientu souhlasu je 1,63.

Nejčastější odpovědi na otázku, jaká opatření  
k odstraňování překážek práce žen ve strojíren-
ství by se měla obecně ve společnosti přijímat:

 •       Kampaně a motivační akce vedené zaměstna-
vateli, které jsou zacílené více na dívky/ženy.

 •  Osvěta žákyň škol a jejich rodičů prostřed-
nictvím školy (zajistit více podnětů  
z polytechnické výchovy, akce speciálně 
pro dívky apod.).

 •  Osvěta pedagogů a kariérových poradců  
o současné podobě práce ve strojírenství.

 •  Rekvalifikační kurzy pro strojírenské obory 
cílené přímo na ženy.

Četnost odpovědí v této části se s ohledem na 
vstupní dotazník liší zcela minimálně.

3.3.2.3 Zachycení postojové změny na základě 
absolvování workshopu – Odborná část výstup-
ního dotazníku

Dvě třetiny účastníků potvrdily, že informační 
materiály o strojírenských oborech získané na 
workshopu budou moci využít při své práci kari-
érového poradce. Třetina účastníků toto tvrzení 
nepotvrdila ani nevyvrátila, míru užitečnosti mate-
riálů pak považují jen za částečnou, dva účastníci 
vyplnili, že materiály neobdrželi. Přínos workshopu 
je v tomto ohledu jednoznačný vzhledem k tomu, 
že v rámci vstupního dotazníku zhruba pětina 
dotázaných potvrdila, že disponuje relevantními 
informačními materiály z oblasti strojírenství, které 
mohou použít při své práci kariérového poradce. 
Podobný počet respondentů uvedl, že takové  
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materiály k dispozici nemá. Zbytek označil infor-
mační materiály z oblasti za částečně dostupné.

Téměř všichni účastníci potvrdili, že na worksho-
pu byli seznámeni s příklady žen pracujících  
v technických profesích ve strojírenských pod-
nicích a tyto informace budou moci využít ve 
své poradenské praxi. Několik málo účastníků 
toto tvrzení nepotvrdilo ani nevyvrátilo, ale míru 
užitečnosti informací pro praxi považují jen za 
částečnou. Přínos workshopu je i v tomto ohledu 
zcela zřejmý, neboť v rámci vstupního dotazní-
ku téměř tři pětiny dotazovaných prohlásily, že 
neznají konkrétní ženy pracující v technických 
profesích ve strojírenských podnicích.

Kariéroví poradci ÚP ČR mají po absolvování 
workshopu povědomí o současném strojírenství  
v ČR v následujících oblastech v této míře:

 •       Více jak tři pětiny respondentů je do jisté míry 
či v základě informována o tom, co zahrnuje 
a čím se zabývá obor strojírenská výrobní 
technika. Průměrná hodnota koeficientu míry 
informovanosti je 3,63.

 •  V oblasti perspektivy strojírenské výrobní 
techniky a jejích trendů je míra informova-

nosti vyšší než průměrná u více než tří pětin 
respondentů. Průměrná hodnota koeficien-
tu míry informovanosti je 3,18.

 •  Ohledně profesí ve strojírenství jsou infor-
mováni v základě či jsou informováni do jisté 
míry. Průměrná hodnota koeficientu míry 
informovanosti je 3,21.

 •  V oblasti reálných příjmů a benefitů ve 
strojírenských profesích převládá základní 
informovanost o problematice. Průměrná 
hodnota koeficientu míry informovanosti je 
3,29.

 •  Ohledně možností vzdělávání ve strojíren-
ských oborech lze konstatovat, že respon-
denti jsou v základě informováni či jsou 
do jisté míry informováni o dané oblasti. 
Průměrná hodnota koeficientu míry infor-
movanosti je 3,42.

 •  Více než třetina respondentů je do jisté 
míry informována o znalosti strojírenských 
firem v regionu a jejich zaměření. Průměrná 
hodnota koeficientu míry informovanosti je 
3,34.

Pro přehlednost jsou přírůstkové změny koefici-
entu udávajícího míru informovanosti uvedeny  
v následující tabulce a grafu.

Jaké máte povědomí o současném strojírenství v ČR  
v následujících oblastech:

Průměrná míra  
informovanosti před  
konáním workshopu

Průměrná míra  
informovanosti po  
konání workshopu

Co zahrnuje a čím se zabývá obor strojírenská výrobní 
technika

2,98 3,63

Jaká je perspektiva strojírenské výrobní techniky a jaké 
jsou v této oblasti trendy

2,84 3,18

Profese ve strojírenství 3,18 3,21

Reálné příjmy a benefity ve strojírenských profesích 2,81 3,29

Možnosti vzdělávání ve strojírenských oborech 3,38 3,42

Znalost strojírenských firem v regionu a jejich zaměření 3,31 3,34

 TABULKA 2: ZACHYCUJÍCÍ POSTOJOVOU ZMĚNU ÚČASTNÍKŮ WORKSHOPU – KARIPO ÚP
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Podle uvedených hodnot je patrné, že k nejvyšší-
mu nárůstu znalostí došlo v oblasti „Co zahrnuje 
a čím se zabývá obor strojírenská výrobní techni-
ka“ a „Reálné příjmy a benefity ve strojírenství“. 
Především v oblastech „Profese ve strojírenství“; 
„Možnosti vzdělávání ve strojírenství“ a „Znalosti 
strojírenských firem v regionu“, došlo k posunu 
minimálnímu.

Svou znalost (informovanost) o současné strojíren-
ské výrobě před a po absolvování workshopu vy-
jádřili účastníci sebehodnocením na stupnici 1 až 
10, kde 1 znamená nulovou změnu a 10 maximální 
úroveň navýšení informovanosti, následovně:

Nejvyšší četnost odpovědí měla čísla 7 (15 z 38 re-
spondentů) a 8 (10 z 38 respondentů). Hodnota 10 se 
nevyskytla ani jednou a hodnota 1 také ani jednou.

3.3.2.4 Vyhodnocení výstupů dotazníku  
z workshopů a exkurze – Obecná část výstupního 
dotazníku

Obecná část I. – Vaše hodnocení Workshopu 
„Přibližte strojařinu ženám“ a aktuální postoj 
k problematice odstraňování překážek vstupu 
dívek a žen do strojírenských oborů.

Kariéroví poradci ÚP ČR vyjadřovali svůj souhlas 
či nesouhlas s řadou tvrzení o tom, jak celkově 
by hodnotili absolvovaný workshop „Přibližte 
strojařinu ženám.“

Více jak polovina respondentů naprosto souhlasí  
s tím, že shledávají workshop užitečným pro ob-
last kariérového poradenství a zvýšení orientace  
v oblasti volby povolání. I reakce ostatních re-
spondentů je převážně kladná. Průměrná hodnota 
koeficientu souhlasu je 1,65.

Většina respondentů převážně souhlasí či na-
prosto souhlasí s tím, že znalosti přednášené 
na workshopu využijí ve své praxi kariérového 
poradce. Průměrná hodnota koeficientu souhlasu 
je 1,91.

Většina účastníků workshopu převážně souhlasí či 
naprosto souhlasí s tím, že připravované výukové 
materiály považují za užitečné. Průměrná hodnota 
koeficientu souhlasu je 1,72.

Nejčastější odpovědi na otázku, jaká opatření by 
se obecně ve společnosti měla přijímat k odstra-
ňování překážek práce žen ve strojírenství, byly 
následující:

 GRAF 2: ZACHYCUJÍCÍ POSTOJOVOU ZMĚNU ÚČASTNÍKŮ WORKSHOPU – KARIPO ÚP
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 •  Nejvíce byla uváděna osvěta pedagogů  
a kariérových poradců o současné podobě 
práce ve strojírenství.

 •  Dále pak kampaně a motivační akce vedené 
zaměstnavateli, které jsou zacílené více na 
dívky/ženy.

Obecná část II. – Vaše hodnocení „Exkurze  
v reálném prostředí společností zabývajících se 
strojírenstvím“ a aktuální postoj k problematice 
odstraňování překážek vstupu dívek a žen do 
strojírenských oborů.

Kariéroví poradci na ÚP ČR vyjadřovali svůj 
souhlas či nesouhlas s řadou tvrzení o tom, jak 
by celkově hodnotili absolvované exkurze ve 
strojírenských podnicích.

Osm desetin respondentů naprosto souhlasí s tím, 
že shledávají exkurzi užitečnou pro oblast karié-
rového poradenství a zvýšení přehledu o reálném 
průběhu práce ve strojírenských oborech. Reakce i 
ostatních respondentů je převážně kladná. Průměr-
ná hodnota koeficientu souhlasu je 1,28.

Většina respondentů naprosto souhlasí či převáž-
ně souhlasí s tím, že znalosti z exkurze využije ve 
své praxi kariérového poradce. Průměrná hodno-
ta koeficientu souhlasu je 1,70.

Osm desetin respondentů naprosto souhlasí  
s tím, že exkurze by měly být nedílnou součástí 
vzdělání kariérových poradců ÚP ČR. Průměrná 
hodnota koeficientu souhlasu je 1,29.

Více než dvě třetiny účastníků exkurze převážně sou-
hlasí či naprosto souhlasí s tím, že v průběhu exkurze 
byl kladen dostatečný důraz na problematiku gende-
ru. Průměrná hodnota koeficientu souhlasu je 2,05.

3.3.2.5 Zachycení postojové změny na základě 
absolvování workshopu a exkurze – Odborná 
část výstupního dotazníku

Odborná část – Znalosti a zkušenosti kariérového 
poradce s oblastí strojírenství a jejich užití při 
práci kariérového poradce 

Téměř všichni účastníci potvrdili, že na worksho-
pu získali informační materiály o strojírenských 

oborech, ze kterých budou moci čerpat při své 
práci kariérového poradce. Několik málo účastní-
ků toto tvrzení nepotvrdilo ani nevyvrátilo, míru 
užitnosti materiálů pak považují jen za částečnou. 
Přínos workshopu je v tomto ohledu jednoznačný 
vzhledem k tomu, že v rámci vstupního dotazníku 
zhruba pětina dotázaných potvrdila, že disponuje 
relevantními informačními materiály z oblasti stro-
jírenství, které mohou použít při své práci kariéro-
vého poradce. Podobný počet respondentů uvedl, 
že takové materiály k dispozici nemá. Zbytek 
označil informační materiály z oblasti za částečně 
dostupné.

Téměř všichni účastníci potvrdili, že na workshopu 
(potažmo exkurzích) byli seznámeni s příklady žen 
pracujících v technických profesích ve strojíren-
ských podnicích a tyto informace budou moci vyu-
žít ve své poradenské praxi. Několik málo účastní-
ků toto tvrzení nepotvrdilo ani nevyvrátilo, ale míru 
užitečnosti informací pro využití v praxi považují 
jen za částečnou. Přínos workshopu je i v tomto 
ohledu zcela zřejmý, neboť v rámci vstupního 
dotazníku téměř tři pětiny dotazovaných prohlásily, 
že neznají konkrétní ženy pracující v technických 
profesích ve strojírenských podnicích.  

Kariéroví poradci ÚP ČR mají po absolvování 
workshopu povědomí o současném strojírenství  
v ČR v následujících oblastech v této míře:

 •   Téměř čtyři pětiny respondentů jsou do 
jisté míry či v základě informována o tom, 
co zahrnuje a čím se zabývá obor strojíren-
ská výrobní technika. Průměrná hodnota 
koeficientu míry informovanosti je 3,36.

 •       V oblasti perspektivy strojírenské výrobní 
techniky a jejích trendů je míra informova-
nosti vyšší než průměrná u více než čtyř 
pětin respondentů. Průměrná hodnota 
koeficientu míry informovanosti je 3,40.

 •  Ohledně profesí ve strojírenství jsou 
alespoň v základě informovaní, celkově 
je informovanost respondentů na dobré 
úrovni. Průměrná hodnota koeficientu míry 
informovanosti je 3,62.

 •  V oblasti reálných příjmů a benefitů ve 
strojírenských profesích převládá do jisté 
míry dobrá informovanost o problematice. 
Průměrná hodnota koeficientu míry infor-
movanosti je 3,19.
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 •  Ohledně možností vzdělávání ve strojíren-
ských oborech je téměř polovina v základě 
informovaná a bezmála třetina dokonce vel-
mi dobře informovaná. Průměrná hodnota 
koeficientu míry informovanosti je 3,73.

 •  Více než třetina respondentů je v základě 
informovaná o znalosti strojírenských firem 

v regionu a jejich zaměření, šestina re-
spondentů uvedla, že je informovaná velmi 
dobře. Průměrná hodnota koeficientu míry 
informovanosti je 3,59.

Pro přehlednost jsou přírůstkové změny koefici-
entu udávající míru informovanosti uvedeny  
v následující tabulce a grafu.

Jaké máte povědomí o současném strojírenství v ČR  
v následujících oblastech:

Průměrná míra  
informovanosti před  
konáním workshopu

Průměrná míra  
informovanosti po  
konání workshopu

Co zahrnuje a čím se zabývá obor strojírenská výrobní 
technika

2,98 3,63

Jaká je perspektiva strojírenské výrobní techniky a jaké 
jsou v této oblasti trendy

2,84 3,40

Profese ve strojírenství 3,18 3,62

Reálné příjmy a benefity ve strojírenských profesích 2,81 3,19

Možnosti vzdělávání ve strojírenských oborech 3,38 3,73

Znalost strojírenských firem v regionu a jejich zaměření 3,31 3,59

 TABULKA 3: ZACHYCUJÍCÍ POSTOJOVOU ZMĚNU ÚČASTNÍKŮ WORKSHOPU A EXKURZÍ – KARIPO ÚP

 GRAF 3: ZACHYCUJÍCÍ POSTOJOVOU ZMĚNU ÚČASTNÍKŮ WORKSHOPU A EXKURZÍ – KARIPO ÚP
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Podle získaných dat je patrný přírůstek ve všech 
sledovaných oblastech. Podle uvedených hodnot 
je patrné, že k nejvyššímu nárůstu znalostí došlo 
v oblasti ohledně perspektiv oborů strojírenské 
výrobní techniky a dále v oblasti profesí ve strojí-
renství.

Svou znalost (informovanost) o současné strojí-
renské výrobě před a po absolvování workshopu 
vyjádřili účastníci sebehodnocením na stupnici  
1 až 10, kde 1 znamená nulovou změnu a 10 maxi-
mální úroveň navýšení informovanosti, následně: 
Nejvyšší četnost odpovědí měla čísla 7 (23 ze 
109), hodnoty 5, 6 a 8 jen o málo menší počet 
(shodně 19 ze 109). Hodnota 10 se vyskytla cel-
kem šestkrát, hodnota 1 naopak ani jednou. 

3.3.2.6 Vyhodnocení dotazníku účastníků exkurze

Obecná část – Pohled kariérového poradce na 
problematiku překážek vstupu dívek a žen do 
strojírenských oborů19

Kariéroví poradci ÚP ČR vyjadřovali svůj sou-
hlas či nesouhlas s řadou tvrzení o tom, co hraje 
hlavní roli u nízkého podílu žen pracujících ve 
strojírenství.

Respondenti se v odpovědích dělí na téměř rov-
nocenné třetiny, které buď převážně či naprosto 
souhlasí nebo souhlasí do jisté míry s tím, že 
obecné povědomí ve společnosti stále vytváří 
vzorce o povoláních vhodných pro muže a o po-
voláních vhodných pro ženy. Průměrná hodnota 
koeficientu souhlasu je 2,06.

Nejvyšší počet respondentů převážně souhlasí  
s tím, že již od dětství jsou dívky jak v rodině, tak ve 
škole směrovány spíše do oblasti humanitních či 
společenských věd než do technických oborů, dru-
há nejčastější odpověď je, že souhlasí do jisté míry. 
Průměrná hodnota koeficientu souhlasu je 2,29.

Nejvíce dotazovaných dále převážně souhlasí  
s tím, že zaměstnavatelé v oblasti technických 

19 Tam, kde respondenti hodnotili tvrzení na škále 1–5, přičemž 1 je 
naprostý souhlas a 5 naprostý nesouhlas, jsou pro potřeby interpretace 
dotazníku zvoleny následující pojmy: 
1. Naprosto souhlasí.  
2. Převážně souhlasím. 
3. Souhlasím, jen do jisté míry. 
4. Převážně nesouhlasím. 
5. Naprosto nesouhlasím.

oborů, včetně strojírenství, směřují náborové 
kampaně primárně na chlapce/muže. Průměrná 
hodnota koeficientu souhlasu je 2,63.

Respondenti ve většině vyjádřili názor, že převáž-
ně nebo do jisté míry souhlasí s tím, že pracovní 
prostředí a charakter práce ve strojírenství nejsou 
pro ženy příliš vhodné (těžká, špinavá práce 
apod.). Poměrná část – cca pětina dotázaných 
však s tímto tvrzením převážně nesouhlasí. Prů-
měrná hodnota koeficientu souhlasu je 2,67.

Respondenti nejčastěji odpovídali, že do jisté 
míry souhlasí s tím, že zaměstnavatelé ve stro-
jírenství primárně nemají o ženy zájem. Značná 
část však s tímto tvrzení převážně nesouhlasí. 
Průměrná hodnota koeficientu souhlasu je 3,25.

Při dotazu na to, jak kariéroví poradci hodnotí zá-
jem žen – uchazeček o zaměstnání o práci ve stro-
jírenství, byly nejčastější odpovědi následující:

 •  Pokud jsou okolnosti u více volných míst 
stejné, dávají přednost jiným odvětvím než 
práci v technických odvětvích (například ve 
službách, obchodě).

 •  Neutrálně, při výběru zvažují jiné faktory 
(výši mzdy, dojíždění…).

Podle názorů kariérových poradců ÚP ČR by ke 
zvýšení zájmu žen o práci ve strojírenství přispě-
lo následující: 

 •  Osvěta žákyň škol a jejich rodičů prostřednic-
tvím školy (zajistit více podnětů z polytech-
nické výchovy, akce speciálně pro dívky…).

 •  Osvěta pedagogů a kariérových poradců  
o současné podobě práce ve strojírenství.

Obecná část II. – Vaše hodnocení „Exkurze  
v reálném prostředí společností zabývajících se 
strojírenstvím“ a aktuální postoj k problematice 
odstraňování překážek vstupu dívek a žen do 
strojírenských oborů

Kariéroví poradci ÚP ČR vyjadřovali svůj souhlas 
či nesouhlas s řadou tvrzení o tom, jak by celko-
vě hodnotili absolvované exkurze ve strojíren-
ských podnicích.
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zahrnuje a čím se zabývá obor strojírenská 
výrobní technika. Průměrná hodnota koefi-
cientu míry informovanosti je 3,51.

 •       Většina respondentů je do jisté míry či  
v základě informovaná o oblasti perspek-
tivy strojírenské výrobní techniky a jejích 
trendů. Průměrná hodnota koeficientu míry 
informovanosti je 3,31.

 •  Nadpoloviční většina dotázaných je ohled-
ně profesí ve strojírenství informovaná  
v základě či do jisté míry. Průměrná hodno-
ta koeficientu míry informovanosti je 3,20.

 •  V oblasti reálných příjmů a benefitů ve 
strojírenských profesích převládá základní 
informovanost o problematice. Průměrná 
hodnota koeficientu míry informovanosti je 
3,37.

 •  Ohledně možností vzdělávání ve strojíren-
ských oborech lze konstatovat, že respon-
denti nejčastěji odpovídali, že jsou do jisté 
míry informovaní o dané oblasti. Průměrná 
hodnota koeficientu míry informovanosti je 
3,33.

 •  Téměř polovina respondentů je v základě 
informovaná o znalosti strojírenských firem 
v regionu a jejich zaměření. Průměrná 
hodnota koeficientu míry informovanosti je 
3,82.

Svou znalost (informovanost) o současné stro-
jírenské výrobě před a po absolvování exkurze 
vyjádřili účastníci sebehodnocením na stupnici  
1 až 10, kde 1 znamená nulovou změnu a 10 maxi-
mální úroveň navýšení informovanosti, následně: 
Nejvyšší četnost odpovědí měla čísla 7 (19 z 51 
respondentů) a 6 (15 z 51 respondentů). Hodnota 
10 se vyskytla dvakrát, hodnota 1 ani jednou. 

Většina naprosto souhlasí s tím, že shledávají ex-
kurzi užitečnou pro oblast kariérového poraden-
ství a zvýšení přehledu o reálném průběhu práce 
ve strojírenských oborech. Reakce i ostatních re-
spondentů je převážně kladná. Průměrná hodnota 
koeficientu souhlasu je 1,33.

Většina respondentů naprosto souhlasí s tím, že 
znalosti z exkurze využije ve své praxi kariérového 
poradce. Průměrná hodnota koeficientu souhlasu 
je 1,16.

Čtyři pětiny respondentů naprosto souhlasí s tím, 
že exkurze by měly být nedílnou součástí vzdě-
lání kariérových poradců ÚP ČR, zbývající pětina 
souhlasí převážně. Průměrná hodnota koeficientu 
souhlasu je 1,24.

Více než dvě třetiny účastníků exkurze převážně 
souhlasí s tím, že v průběhu exkurze byl kladen 
dostatečný důraz na problematiku genderu. Jed-
na desetina však převážně či naprosto nesouhlasí. 
Průměrná hodnota koeficientu souhlasu je 2,16.

Odborná část – Znalosti a zkušenosti kariérového 
poradce s oblastí strojírenství a jejich užití při 
práci kariérového poradce20

Většina respondentů potvrdila, že exkurze zvýšila 
jejich znalosti o pracovním prostředí v současných 
strojírenských podnicích, ze kterých mohou čerpat 
při své práci s klienty. Méně než pětina odpovědě-
la, že s tímto tvrzením souhlasí jen částečně.

Většina respondentů potvrdila, že exkurze přispě-
la k zvýšení jejich znalostí o možnostech práce 
žen v technických profesích ve strojírenských 
podnicích.

Kariéroví poradci ÚP ČR mají po absolvování 
exkurze povědomí o současném strojírenství v ČR 
v následujících oblastech v této míře:

 •   Více jak tři pětiny respondentů jsou do jisté 
míry či v základě informovaní o tom, co 

20 Tam, kde respondenti hodnotili tvrzení na škále 1–5, přičemž  
1 je velmi špatná informovanost a 5 velmi dobrá informovanost, jsou pro 
potřeby interpretace dotazníku zvoleny následující pojmy: 
1. Minimální nebo žádné povědomí. 
2. Spíše minimální povědomí. 
3. Do jisté míry informovaný. 
4. V základě informovaný. 
5. Velmi dobře informovaný.
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3.4 SWOT analýza k problematice 
kariérového poradenství

Silné 

 Stále se rozvíjející trend kariérového poraden-
ství jak na školách, tak na ÚP ČR.

 Průběžné vzdělávání kariérových poradců v ob-
lastech různého profesního zaměření a možností 
dalšího vzdělávání; vyšší dostupnost relevantních 
informačních materiálů pro žáky a studenty.

 Rostoucí všeobecná informovanost o proble-
matice duálního vzdělávání, potřebách zaměstna-
vatelů a možnostech uplatnění na trhu práce.

 Řada způsobů k šíření informací, prezentaci  
a propagaci kariérového poradenství.

Příležitosti

 Rostoucí prestiž pozice kariérového poradce, 
nedostatek odborníků vytváří atraktivní pracovní 
příležitosti v této oblasti.

 Možnost zapojit zaměstnavatele do rozvoje KA-
RIPO (exkurze, účast odborníků z praxe ve výuce); 
příklady dobré praxe úspěšných společností.

 Ředitelé základních i středních škol jsou otevře-
ni vzájemné spolupráci.

 Rozvíjející se trendy jako duální systém, řízené 
náborové strategie, specifikace pracovních bene-
fitů a podobně otevírají nové možnosti spoluprá-
ce mezi školami/ÚP ČR a zaměstnavateli.

 Podpora státu pro rozvoj kariérového poraden-
ství v rámci akčního plánování a při nastavování 
synchronizace vzdělávání s potřebami trhu práce.

Slabé

 Nedostatečný vliv práce kariérových poradců 
na žáky, studenty a jejich rodiče.

 Na řadě škol je oblast kariérového poradenství 
stále odsouvána do marginální zóny; na někte-
rých školách není KARIPO dostatečně odděleno 
od výchovného poradenství.

 Nedostatečná spolupráce škol a zaměstnavate-
lů v oblasti kariérového poradenství.

 Opomíjená problematika genderu – přetrvávají-
cí genderová polarizace typů vzdělávání  
a povolání.

Hrozby

 Nedostatečné finanční prostředky na rozvoj 
KARIPO na školách i ÚP ČR.

 Schází dostatek odborníků – kariérových po-
radců na školách i na ÚP ČR.

 Nedostatečný důraz na vzdělávání kariérových 
poradců v oblasti genderové problematiky.

 Základní školy v oblasti kariérového pora-
denství zaostávají za SŠ a ÚP ČR, nedostatečné 
propojení těchto segmentů. 

 Těžkopádnost systémové podpory kariérového 
poradenství ze strany státu.
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Využití silných stránek k podpoře příležitostí

Stále se rozvíjející trend kariérového poradenství 
jak na školách, tak na ÚP ČR a množství různých 
způsobů k šíření informací, prezentaci a propaga-
ci kariérového poradenství je příležitostí k získání 
vyšší prestiže práce kariérových poradců.

Průběžné vzdělávání kariérových poradců napříč 
typy různých profesích a možností dalšího vzdě-
lávání umožňuje lépe pracovat s problematikou 
rozvoje duálního systému, řízení náborových stra-
tegií, specifikací pracovních benefitů a dalších 
faktorů na podporu motivace cílové skupiny ke 
studiu vybraných oborů.

Stále se rozvíjející trend kariérového poradenství 
jak na školách, tak na ÚP ČR lze využít pro pro-
hloubení spolupráce mezi ZŠ, SŠ a ÚP ČR.

Využití příležitostí k eliminaci slabých stránek

Možnost zapojit zaměstnavatele do rozvoje KARI-
PO (exkurze, účast odborníků z praxe ve výuce)  
a příklady dobré praxe úspěšných společností lze 
využít jako spojnici pro navazování dlouhodobých 
vztahů mezi kariérovými poradci a zaměstnava-
teli.

Ředitelé základních i středních škol jsou otevřeni 
vzájemné spolupráci se zaměstnavateli. Roz-
voj této spolupráce umožní zaměřit pozornost 
zaměstnavatelů na náborové strategie nejen na 
středních, ale i na základních školách.

Využití příležitostí k odvrácení hrozeb

Rostoucí prestiž pozice kariérového poradce vy-
tváří atraktivní pracovní příležitosti v této oblasti 
a lze ji využít k rozvoji kariérového poradenství na 
základních školách, kde je doposud problematika 
spíše marginalizována.

Možnost zapojit zaměstnavatele do rozvoje KARI-
PO (exkurze, účast odborníků z praxe ve výuce). 
Příklady dobré praxe úspěšných společností lze 
využít jako kompenzaci k těžkopádnosti systé-
mové podpory kariérového poradenství ze strany 
státu.

Snížení hrozeb ve vztahu k slabým stránkám

Navýšením kapacit odborníků v oblasti kariéro-
vého poradenství lze eliminovat nedostatečný 
zájem rodičů žáků o problematiku kariérového 
poradenství.

Vyšší důraz na vzdělávání kariérových poradců  
v oblasti genderové problematiky může pomoci  
k zamezení opomíjené problematiky genderu – 
přetrvávající genderové polarizaci typů vzdělává-
ní a povolání.

Zlepšením financování rozvoje KARIPO na školách 
i na ÚP ČR je možné podpořit řešení problematiky 
nedostatku odborníků v této oblasti.
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Tato kapitola je rozdělena do čtyř nosných podka-
pitol. První z nich, podkapitola 4.1, se na základě 
dostupných informačních zdrojů zabývá definicí 
předmětu, jímž je role genderu ve školství. Podka-
pitola 4.2 vysvětluje vazbu tématu k projektu  
a jeho význam s ohledem na realizaci klíčových 
aktivit projektu. V rámci této podkapitoly jsou 
také vymezeny oblasti pro diskusi  dívkami na 
školách a s vedením škol. Právě kvalitativně získa-
ná data z těchto rozhovorů jsou hlavním zdrojem 
pro zpracování této tematické kapitoly. Podkapi-
tola 4.3 je zaměřena na souhrnnou interpretaci 
dat získaných z besed se žákyněmi a z rozhovorů 
s vedením škol. Podkapitola 4.4 předkládá SWOT 
analýzu z oblasti genderové problematiky ve škol-
ství, a to se zaměřením na problematiku vstupu 
dívek a žen do technického vzdělávání a strojíren-
ských oborů.

4.1 Definice předmětu

Předmět této kapitoly se orientuje na to, jakými 
faktory jsou ovlivňovány dívky při rozhodování  
o volbě svého dalšího vzdělávání a profesní dráhy.  
V definici předmětu bude krátce představena 
problematika genderu, ale také další faktory, 
které ovlivňují v rámci vzdělávacího systému tato 
rozhodnutí.

Pojem „gender“, na rozdíl od biologického ter-
mínu „pohlaví“, je sociální konstrukt, jenž závisí 
na konkrétní kultuře a společnosti v konkrétním 
místě a době, ve které se vyskytuje. Gender je 
někdy také nazýván sociálním pohlavím a toto 
rodové rozlišení pak s sebou přináší i rozlišení 
specifických rolí. „Tyto role se mění s časem 
a významně se liší podle kultury národa a dané 
historické etapy vývoje společnosti. Nejsou tedy 
přirozeným, daným rozdílem mezi muži a ženami, 
ale dočasným vývojovým stupněm sociálních 

vztahů.“21 Jsou to právě genderové role, které  
v této studii mohou pomoci pochopit řadu bariér, 
jež vyvstávají při vstupu dívek a žen do technic-
kých a strojírenských oborů.

„Dalším důležitým pojmem v souvislosti s pro-
blematikou genderu jsou genderové stereotypy. 
Ty lze charakterizovat jako představy o tom, jak 
má femininní žena a maskulinní muž vypadat, 
jak se má chovat, vystupovat ve společnosti, 
jakou pozici má mít ve společnosti, apod.“22 Díky 
genderovým stereotypům, které ve společnosti 
panují, vzniká mnoho překážek, které brání faktic-
ké rovnosti v této oblasti. Naproti tomu samotné 
uvědomění si těchto mechanismů může vést  
k překonání některých obtíží, jelikož genderové 
role nejsou ve svých strukturách neměnné, vyvíje-
jí se a je možné je do jisté míry ovlivnit požadova-
ným způsobem. Genderové stereotypy zahrnují 
tradiční rozložení rolí, které definují mužům  
a ženám typické vzorce chování a myšlení. „Sou-
částí všech skupin vlivů, které působí na volbu 
povolání, jsou společenské stereotypy, včetně 
stereotypů genderových.“23

Genderové stereotypy o typicky mužských  
a typicky ženských profesích jsou často přímo ve 
školách přenášeny na žáky a studenty a přímo tak 
ovlivňují jejich volbu povolání. Jedná se napří-
klad o celospolečenské klima a nedostatečnou 
informovanost o tom, co studium technických 
oborů obnáší. Nezanedbatelný je samozřejmě 
také vliv rodiny, která se při volbě profesní dráhy 
svých potomků či blízkých přímo angažuje. Jsou 
to ale také hlavně školy, pedagogičtí pracovníci 
a další autority napojené na strukturu vzdělávání, 

21 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. ČSÚ © 2018 [cit. 4. 12. 2018] 
Dostupné z:https://www.czso.cz/csu/gender/gender_pojmy
22 RENZETTI, C. M., CURRAN, J. D. Ženy, muži a společnost. Praha: 
Karolinum, 2003
23 SMETÁČKOVÁ, I., A KOL. Gender ve škole, Praha: Otevřená 
společnost o.p.s., 2005
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které mají značný vliv na to, jak budou genderové 
stereotypy spojené s volbou povolání posilovány 
nebo naopak oslabovány.

K bariérám vstupu dívek do vzdělávání však vedle 
genderových stereotypů patří i další faktory. Jsou 
to problémy spojené s celkovým obrazem tech-
nických a strojírenských oborů ve společnosti. Dr-
tivá většina lidí často nedisponuje ani základními 
znalostmi o technických parametrech nástrojů, 
které běžně využívají a nevědí téměř nic o jejich 
vývoji, vzniku a fungování. Tento negativní trend 
se pochopitelně týká i oblasti strojírenství  
a strojírenské výroby. Právě i tato neinformo-
vanost je pak důsledkem řady nepodložených 
domněnek spojených s profesní dráhou v tomto 
odvětví.

Tato celková neznalost je i důsledkem toho, že 
jsou mladí lidé (a ve větší míře právě dívky a ženy) 
od vstupu do technického vzdělávání a strojíren-
ských oborů spíše zrazováni. V této oblasti hraje 
svou roli především rodina. V rámci dotazníkové-
ho šetření realizovaného Národním ústavem pro 
vzdělávání bylo zjištěno, že „pokud jde o volbu 
vzdělávací/profesní dráhy, tak velmi silně funguje 
rodina. Ta má v rozhodovacím procesu značný 
vliv, a to nejen u žáků základních škol, ale také  
u žáků středních škol. Téměř všichni žáci základ-
ních škol řeší svoji budoucnost doma s rodiči, na 
střední škole je to pak více než 60 % žáků. Rady 
svých rodičů využívá přes 86 % žáků základních 
škol a 82 % žáků středních škol. Z uvedeného je 
zřejmé, že i de facto dospělé děti naslouchají 
radám svých rodičů“.24

Je patrné, že nízký zájem dívek a žen o technické 
obory a strojírenství obecně má své základy v pů-
sobení rodiny. Nezájem rodičů o to, aby dívky stu-
dovaly tyto obory, je pak často způsoben právě 
nízkou informovaností o aktuálních parametrech 
výkonu povolání v dané oblasti. Dalším důvodem 
je i replikace genderových stereotypů.

24 ŠŤASTNOVÁ, P., DRAHOŇOVSKÁ, P. Jak žáci základních  
a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru. 
Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012

4.2 Vazba na projekt

V rámci realizace klíčové aktivity 01, zaměřené na 
identifikaci bariér vstupu dívek/žen do vzdělávání 
ve strojírenských oborech, byly uskutečněny dis-
kuze s žákyněmi 8. a 9. tříd ZŠ a žákyněmi SŠ. Pro 
dosažení vyšší relevance sebraných kvalitativních 
dat byly tyto diskuze doplněny také rozhovory  
s vedením vybraných škol. Za účelem systema-
tizace těchto diskuzí bylo stanoveno několik 
kategorií:

I. Stereotypy spojené se studiem strojírenských 
oborů a výkonem profese v oblasti strojírenství. 
V této kategorii se respondenti vyjadřovali k před-
stavám o práci ve strojírenství a uváděli asociace 
s oblastí technického vzdělávání.

II. Faktory ovlivňující volbu profesní dráhy. Tyto 
faktory jsou zároveň oblastmi, kde je možné spat-
řovat bariéry vstupu dívek a žen do technického 
vzdělání a strojírenství. Zároveň by v rámci těchto 
kategorií měly nastat změny, které povedou k 
dosažení kýženého stavu, tedy odstranění těchto 
bariér. 

 • Rodina
 • Škola
 • Kariérové poradenství
 • Zaměstnavatelé
 • Další parametry

III. Další poznatky a názory z rozhovorů. Tato 
kategorie doplňuje dvě výše uvedené. Do vyhod-
nocení rozhovorů byla tato kategorie zařazena 
s ohledem na to, že všechny vedené rozhovory 
měly svá specifika daná charakterem různoro-
dých profilů respondentů. Nebylo možné tedy 
veškeré poznatky zařadit do jasně stanovených 
kategorií. 

V rámci této aktivity proběhly dvě besedy s žáky-
němi ZŠ, dva rozhovory s vedoucími pedagogic-
kými pracovníky na ZŠ, jedna beseda s žákyněmi 
SŠ a tři rozhovory s vedoucími pedagogickými 
pracovníky na SŠ. Na základě zápisů z besed  
a s užitím dostupných informačních zdrojů je pak 
v rámci podkapitoly 4.4 předložena SWOT analýza 
prezentující závěry a doporučení pro tuto tema-
tickou kapitolu analytické studie. 
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4.3 Vyhodnocení rozhovorů  
s žákyněmi ZŠ, SŠ a vedením škol

I. Stereotypy spojené se studiem strojírenských 
oborů a výkonem profese v oblasti strojírenství. 

Při besedách s žákyněmi na ZŠ byly dívky dotazo-
vány na to, co vědí o práci ve strojírenství, jak si 
představují zaměstnání v tomto odvětví, jaký typ 
vzdělání vede k získání příslušné kvalifikace i na 
to, jaké jsou nejobecnější asociace spojené s tím-
to oborem.  Dotazované dívky na obou základních 
školách vnímají práci ve strojírenství jako fyzicky 
náročnou, špinavou, práci v montérkách, kdy jde 
o práci s nářadím, matkami, šrouby atd. Práce ve 
strojírenství je považována za neperspektivní – 
je to zastaralé odvětví služeb. Jde o podřadnou 
práci. Nedokážou si představit vysokoškolské 
vzdělání ve strojírenském oboru. Nemají vůbec 
žádné informace o současné podobě práce ve 
strojírenství či v technických oborech obecně. 
Nutno dodat, že nebyla zaznamenána ani znalost 
podoby trhu práce. S pracovníky ÚP ČR, kteří 
by si s nimi o trhu práce a jeho perspektivách 
povídali, setkání neměly. Pokud by měly žákyně 
ZŠ rozhodnout, co by je případně nejvíce ovlivni-
lo při výběru strojírenských oborů, pak by to bylo 
jednak seznámení se s absolventem takové školy 
a rozhovor s ním o tom, co dělá a jak je spokoje-
ný. Z diskuse také vyplynulo, že jejich pohled by 
mohla změnit návštěva strojírenského podniku, 
kde by mohly zjistit, zda jsou jejich představy 
opodstatněné či ne. Při rozhodování o budoucí 
profesi hrají u dotazovaných dívek zajisté význam-
nou roli i peníze. Pokud by měly rozhodnout, co 
by je případně nejvíce ovlivnilo při výběru strojí-
renských oborů, pak by to bylo setkání s někým, 
kdo je v takové práci spokojený a úspěšný. Na 
jedné ze škol jsou provozovány dílny, a to jak pro 
chlapce, tak i pro dívky. Dílny jsou přesto dívkami 
vnímány jako obor pro chlapce.

Ředitelky obou základních škol shodně potvrzují, 
že mezi žákyněmi i žáky z velké části panuje před-
stava, že práce ve strojírenství je fyzicky namáha-
vá, vykonávají jí především muži a má jisté stigma 
špinavé práce. Tento stereotyp je podle nich 
budován především celospolečenským klimatem, 
nedostatkem informovanosti a přenosem tohoto 
předsudku z rodiče na dítě. Hlavní město Praha 
je specifické tím, že strojírenství je vnímáno jako 

neperspektivní také proto, že podle názoru žáků  
i rodičů je mnohem lukrativnější práce ve služ-
bách. Mediální masáž žáky směřuje k tomu, aby 
hledali své uplatnění pouze v čistých a poho-
dlných pracovních místech s mnoha benefity 
a vysokým příjmem – o strojírenských oborech 
takovéto povědomí není. Rodiče nechtějí vystavit 
své děti sociálním nejistotám, které někdy sami 
zažívají. Strojním oborům na středních odborných 
učilištích kazí pověst i skutečnost, kdy převládá 
názor, že tam chodí jen zlobivé děti ze sociálně 
problémového prostředí. Někteří rodiče pak mají 
strach tam své děti umístit.

Při rozhovorech s dívkami ze střední školy, které 
si vybraly obor s vazbou na strojírenské technolo-
gie, odpadá problematika neinformovanosti, ale 
objevují se jiné typy překážek a stereotypů, které 
jejich rozhodnutí provází. Po výběru se ve svém 
okolí často setkávaly s tím, že lidé byli udiveni 
jejich volbou (jak ve škole, tak doma či v okruhy 
vrstevníků), nejčastější komentář spočíval v tom, 
že šly na školu „lovit kluky“. Na současné škole se 
jim celkem líbí, avšak velmi často se setkávají se 
sexistickým přístupem, a to jak od spolužáků  
(s čímž se podle svých slov dokážou nějak vyrov-
nat), tak i od učitelů (což dívky vnímají podstat-
ně hůře, neboť zde by očekávaly jiný přístup). 
Nejedná se samozřejmě o všechny učitele. Jak 
upozorňují, ačkoliv ve společnosti to vypadá, že 
genderová rovnost je samozřejmost, tak ony to 
tak zdaleka nevnímají a cítí se občas velmi špat-
ně. Podle jejich slov je občas velmi těžké  
v kolektivu vydržet.

Dívky dále vypověděly, že pokud se seznámí s ně-
kým novým a sdělí mu, kde a co studují, často se 
setkávají s údivem. Pokud jde o fyzickou námahu, 
tak shodně uvádějí, že samozřejmě chlapci jsou 
fyzicky zdatnější, avšak v jejich oborech těžkou 
práci odvádí stroje a jde tam velmi často o přes-
nost a pečlivost, kde ony vidí své přednosti. Práci  
v oboru proto považují za perspektivní, plánují 
tedy v oboru pracovat, nejčastěji by se jim líbilo 
mít svůj vlastní autoservis (v případě dotazo-
vaných dívek). Nejvíce jim na škole vadí, že se 
neustále setkávají s narážkami na to, že jako dívky 
studují „klučičí“ obor. Všechny dívky projevovaly 
zájem o obor, v praxi dosahovaly lepších výsledků 
než jejich spolužáci (což některým spolužákům  
i dost vadí).
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Celkově se jim na škole líbí, své volby nelitují. 
Také uvedly, že pokud by si měly znovu vybrat, že 
by udělaly stejnou volbu a než být ve zcela holčičí 
třídě, tak to budou raději ve třídě plné kluků. Vyšší 
podíl dívek na škole by však uvítaly, kultivovalo 
by to podle nich školní prostředí, neboť kluci jsou 
velmi hluční, nedávají pozor a ztěžují tím výrazně 
práci vyučujících i možnost soustředění. Podle 
nich by vyšší zastoupení dívek ve třídách vedlo  
i ke zvýšení pozornosti při výuce.

Ředitelé středních škol potvrzují, že důvody 
nezájmu o technické obory a strojírenství jsou 
především nízké povědomí o strojírenství ve spo-
lečnosti. Představa je podle nich stále taková, že 
se jedná vždy jen o fyzicky namáhavou práci. Ten-
to předsudek však dnes již dávno neplatí. Na vině 
je i chybný systém řízení regionálního školství 
na úrovni státu, kdy stát dělá „mrtvého brouka“, 
chybí zde koncepce. Své opodstatnění má i spe-
cifický demografický vývoj hlavního města Prahy. 
Podstatnou roli hraje podle ředitelů i nebývalý 
rozmach víceletých gymnázií, neboť mnoho dívek 
směřuje právě tam anebo pak do ekonomických 
škol a lyceí. Tyto obory jsou v celospolečenském 
klimatu vnímány jako vhodnější pro dívky. Na vině 
nízkého zájmu o studium je rovněž i nízká míra 
popularizace strojírenských oborů – např. skrze 
filmy, seriály, dokumenty, časopisy a celkově vyu-
žití masmédií. Ředitelé se shodují, že dívky, které 
na škole studují, mají výsledky srovnatelné  
s chlapci. Náborové kampaně se pro své školy 
snaží ladit genderově neutrálně, ale necílí speciál-
ně na nábor dívek.

II. Faktory ovlivňující volbu profesní dráhy 

Rodina

Dotazované žákyně ZŠ i vedoucí pracovníci těch-
to škol se shodují, že při volbě budoucí vzdělávací 
dráhy je ovlivňují rodiče, případně i příklady v ro-
dině. Rodinou je často doporučována kancelářská 
práce, práce zdravotní sestry a podobně. Rodina 
v tomto ohledu významně přispívá i k replikaci 
genderových stereotypů a předsudků vůči tech-
nickým oborům a strojírenství.

Na středních školách pak ředitelé zmiňují, že vliv 
rodiny na žáky SŠ je sice podstatně nižší, nicmé-
ně na základní škole se s vlivem rodičů a podpo-

rou stereotypů setkávají zcela běžně. Například 
ředitel jedné z průmyslových škol vypověděl, že 
se snaží školu propagovat na třídních schůzkách 
v základních školách, ale reakce rodičů nejsou 
často příliš pozitivní. 

Škola

Oslovené dívky na ZŠ nemají vůbec žádnou před-
stavu o možnostech studia (ať již na SŠ či VŠ)  
v oblasti strojírenství. Ani jedna z dívek si nevy-
brala a ani neuvažuje o výběru technické školy. 
Mezi hlavní kritéria výběru dalšího profesního/
studijního směřování patří vysoké finanční 
ohodnocení případného zaměstnání a zajímavost 
vykonávané práce.

Střední školy se na základní škole příliš neprezen-
tují, školy navštěvují pouze zástupci škol s obory 
kuchař/číšník, zemědělskými obory, ale zástupci 
strojírenských škol nikoliv. Příkladem dobré praxe 
je např. SŠ elektrotechniky a strojírenství, Jese-
nická, Praha 10, jež nabízí možnost vyzkoušet si 
nejprve studium na střední škole, a pokud zde 
žák neuspěje, může jít studovat učební obor. Jisté 
představy o odborném vzdělávání získaly dívky na 
akcích pořádaných SŠ jako je např. veletrh Schola 
Pragensis. Pokud jde o samotné strojírenství, 
nedokážou si náplň vzdělávání a činnosti s ním 
spojené představit.

Oslovené střední školy se naopak snaží o nejrůz-
nější propagaci přímo na ZŠ. Například Střední 
průmyslová škola v Betlémské ul. pořádá pro žáky 
9. tříd ZŠ soutěž KOSTKA. Cílem je oslovit technic-
ky nadané žáky a žáky, kteří se rozhodují o volbě 
povolání a mají vztah k technice. Žáci mají v prů-
běhu soutěže za úkol vyrobit během dvou vyučo-
vacích hodin hrací kostku z materiálu dural. Žákům 
je vysvětlen technologický postup výroby a při 
hodnocení je kladen důraz na přesnost provedení 
a kvalitu vyrobené kostky. Na střední škole Cent-
rum odborné přípravy Technickohospodářské je 
pravidelně realizován Jarmark Řemesel, kdy si žáci 
ze ZŠ mohou prohlédnout, jak vypadají nejrůznější 
obory odborného a polytechnického vzdělávání na 
SŠ. Ředitel jedné ze středních průmyslových škol 
v Praze vypověděl, že osvětu mezi žáky základních 
škol dělají bez ohledu na pohlaví. Uvědomuje si, 
že jejich potenciálními žáky jsou i dívky – speciální 
osvětu mířenou právě na dívky ale nevytvořili. 
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Podle názorů oslovených ředitelů SŠ lze souhrnně 
uvést, že je zanedbána polytechnická výchova 
na základních školách. Základní školy neučí děti 
samostatnosti, podceňují výuku přírodovědných 
předmětů, což způsobuje negativní vztah žáků  
k studijním oborům, kde jsou tyto obory stěžejní. 
Malá otevřenost základních škol údajně zapříči-
ňuje neochotu umožnit vstup středních strojíren-
ských škol mezi žáky a jejich rodiče, uveden byl 
tak nezájem základních škol o další vzdělávací 
dráhu jejich žáků s ohledem na uplatnění na trhu 
práce.

Kariérové poradenství

Na obou základních školách, kde probíhaly roz-
hovory s vedením, není přímo ustaveno kariérové 
poradenství, ale roli kariérového poradce vykoná-
vá poradce výchovný. Žáci tuto instituci částečně 
využívají, její vliv na konečné rozhodnutí o dalším 
směřování považují spíše za doplňkový. Základní 
školy uvedly, že výchovný poradce nejčastěji 
zprostředkovává ukázky nabídek zaměstnání  
a především pak možnosti vzdělávání, a to pro-
střednictvím nástěnky nebo při dotazech žáků na 
tuto problematiku. Pro radu ohledně dalšího stu-
dijního a profesního směřování se žáci obrací také 
na učitele konkrétních předmětů, kteří mají vazbu 
na oblast jejich zájmu. Kariérové poradenství z ÚP 
ČR žáci na dotazovaných školách nevyužívají.

Na dotazovaných SŠ je kariérové poradenství 
ustaveno. Pro radu ohledně dalšího studijního  
a profesního směřování žáci tyto službu obecně 
využívají. Dívky studující na školách již mají  
v rámci svého oboru relativně jasnou představu  
o navazujícím studiu či profesní dráze. S karié-
rovým poradcem pak konzultují spíše možnosti 
přijetí na konkrétní školu či aktuální stav na trhu 
práce s ohledem na zvolený obor. Ředitelé projek-
tové aktivity pro kariérové poradce obecně vítají, 
a to především s ohledem na jejich seznámení se 
s prostředím reálných firem.

Zaměstnavatelé

Dotazované základní školy uvedly, že jejich školu 
nenavštívil žádný zástupce zaměstnavatele z 
oblasti strojírenství, pouze jeden zástupce ze 
střední školy se zaměřením na strojírenství (včet-
ně IT). Obecně chybí informace o strojírenských 

oborech, zaměstnavatelé bohužel nechodí do 
škol propagovat své firmy, což by situaci mohlo 
zlepšit.

Dotazované střední školy jsou ve svém oboru 
považovány za prestižní, a proto mají se zaměst-
navateli mnoho vazeb. Spolupráce s firmami  
a jejich náborové strategie jsou nedílnou součástí 
studijního procesu na této SŠ i s ohledem na další 
volbu profesní dráhy. Přesto se ředitelé shodují, 
že v jistém ohledu zaměstnavatelé zaspali – cílí 
pouze již na specializované školy, kde si vlastně 
vybírají budoucí zaměstnance, základní školy 
opomíjejí.

Další parametry

Volbu dalšího vzdělávání ovlivňují starší spolužáci 
(absolventi), dále pak informace na internetu, 
spíše ty všeobecně dostupné. Dívky hledají spíše 
informaci o konkrétní škole, nezabývají se širší 
komparací oborů.  Základní škola U Roháčových 
kasáren také využívá plošné Scio testy. Cca 60 % 
žáků také využívá diagnostiky pedagogicko-psy-
chologické poradny. Výstupy z těchto testů škola 
neposkytla. Každého půl roku škola také provádí 
evaluaci výuky.

III. Další poznatky a názory z rozhovorů 

Podle ředitelů základních i středních škol nelze 
očekávat, že se dívky (i chlapci) budou chtít vzdě-
lávat v technických oborech (zejména ve strojí-
renství), jestliže při výběru povolání jsou pone-
chány naprosto bez cílené podpory. Výrazný podíl 
na této problematice má vysoká neinformovanost 
o možnostech vzdělávání v oblasti strojírenství, 
žádná nebo mizivá podpora ze strany zaměstna-
vatelů na ZŠ, schází informace z oblasti uplatnění 
na trhu práce či možnostech uplatnění a příklady 
dobré praxe.

Jedna z ředitelek ZŠ vypověděla, že zatímco 
zkoušek na gymnázia se žáci obávají z důvodu, 
že neudělají přijímací zkoušky, pak na strojíren-
ské školy se jít nebojí. Není těžké se tam do-
stat, nicméně se tam moc nehlásí. Žáci se bojí 
matematiky, z odborných oborů chtějí jen do 
oblasti informačních technologií. Problémem je, 
že středních škol je v Praze více než základních, 
takže se všichni zájemci ze ZŠ na některou SŠ 
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dostanou. Když neuspějí na veřejné škole, pak 
uspějí na soukromé škole.

Příkladem dobré praxe pro změnu popsaného sta-
vu mohou být projekty jako ŘEMESLO ŽIJE. Pokud 
žáci obory poznají zblízka, pak se pro ně stanou 
zajímavější. Řemesla podobně přibližují i cechy 
na Střední odborné škole Jarov. Žákům to určitě 
pomáhá při rozhodování k dalšímu směřování.

Chybným krokem je zrušení dílen, kde žáci zís-
kávali praktické dovednosti. Dívkám i chlapcům 
chybí praktické vzory a příklady, které by násle-
dovali, aby více řemeslo viděli a poznali. Je také 
třeba zatraktivnit výuku přírodních věd, a to jak 
pomocí učebních pomůcek, tak v přístupu peda-
gogických pracovníků.

Ředitel SŠ COPTH doporučuje pro záměry pro-
jektu především předkládat na základní škole 
příklady dívek, které se uplatnily na střední 
škole – například realizovat nábor na ZŠ s úspěš-
nými studentkami SŠ. Je třeba zvýšit důraz na 
výuku technických předmětů a matematiky na SŠ. 
Dílny nejsou na mnoha ZŠ vybudovány, řešením 
by mohlo být sdílení dílen na SŠ. Žáci na ZŠ by 
se také měli dostat blíže k samotným provozům 
firem a setkat se s odborníky z praxe, neboť často 
o tom, jak vypadá realita různých zaměstnání, 
nemají povědomí.
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4.4 SWOT analýza k problematice 
volby vzdělávací dráhy u dívek

Silné

 Kvalitní střední a vysoké odborné školství. Řada 
motivovaných ředitelů škol napříč vzdělávacím 
systémem.

 Projektové aktivity na podporu odborného 
vzdělávání a technických oborů (strojírenství). 
Podpora trendů rozvoje odborného a polytech-
nického vzdělávání.

 Zaměstnavatelé, kteří mohou jít příkladem  
v oblasti genderu a strojírenství.

 Úspěšné ženy v technických oborech a strojí-
renství. Úspěšné žákyně a studentky v této oblasti.

 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků 
a kariérových poradců.

 Velké množství možných způsobů šíření infor-
mací, prezentace a propagace strojírenství.

Příležitosti

 Zaměstnavatelé ve strojírenství cítí potřebu 
změny, mají vysokou motivaci pro zlepšení sou-
časného stavu na trhu práce.

 Příklady dobré praxe úspěšných společností  
s vysokým podílem schopných žen napříč pozi-
cemi.

 Ředitelé základních i středních škol jsou otevře-
ni vzájemné spolupráci.

 Střední školy úzce spolupracují s řadou za-
městnavatelů v oblasti strojírenství. 

 Realizace veletrhů, olympiád, soutěží a dalších 
aktivit v oblasti podpory technických a strojíren-
ských oborů.

 Exkurze v reálném prostředí firem, zapojení 
odborníků z praxe do výuky. 

Slabé

 Nízký zájem rodičů i žáků o technické obory  
a strojírenství.

 Vysoká neinformovanost o oblasti strojírenství 
napříč vzdělávacím systémem i v běžném životě.

 Zaměstnavatelé se soustředí primárně na 
nábor zaměstnanců na SŠ, nikoli na dlouhodo-
bou podporu atraktivity strojírenských oborů. 
Nedostatečná spolupráce škol a zaměstnava-
telů.

 Opomíjená problematika genderu –  
přetrvávající genderová polarizace typů vzdělává-
ní a povolání.

 Absence pozitivního mediálního obrazu u tech-
nických oborů a strojírenství.

Hrozby

 Nedostatečné finanční prostředky na oblast 
vybavení, motivačních prvků ke studiu nebo na 
personální zajištění vzdělávání.

 Genderové předsudky a stereotypy.

 Předsudky a stereotypy spojené se strojírenský-
mi obory u rodičů žáků i široké veřejnosti.

 Zaměstnavatelé nebudou spatřovat náborové 
aktivity na ZŠ jako perspektivní. 

 Nedostatečné vybavení ZŠ (scházejí dílny)  
a nedostatečné personální zastoupení v odbor-
ných předmětech na ZŠ.
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Využití silných stránek k podpoře příležitostí

Motivovaní ředitelé škol napříč vzdělávacím systé-
mem mohou, společně se zaměstnavateli před-
stavujícími příklady dobré praxe v oblasti genderu 
a strojírenství, iniciovat aktivity k odbourávání 
předsudků a stereotypů spojené se strojírenskými 
obory u rodičů žáků i široké veřejnosti.

Úspěšné ženy v technických oborech a strojíren-
ství a úspěšné žákyně a studentky v této oblasti 
se mohou stát účinným prostředkem v boji proti 
genderovým předsudkům a stereotypům, ale 
i předsudkům vůči uplatnění se v technických 
oborech a strojírenství.

Značné množství možných způsobů šíření 
informací, prezentace a propagace strojírenství 
společně s projektovými aktivitami na podpo-
ru odborného vzdělávání a technických oborů 
(strojírenství) mohou napomoci v odbourávání 
předsudků a stereotypů spojených se strojíren-
skými obory u rodičů žáků i široké veřejnosti, ale 
také s genderovými předsudky.

Využití příležitostí k eliminaci slabých stránek

Využít toho, že zaměstnavatelé ve strojírenství cítí 
potřebu změny, mají vysokou motivaci pro zlep-
šení současného stavu na trhu práce a vést je k 
tomu, aby se soustředili na dlouhodobou podpo-
ru atraktivity strojírenských oborů (již od ZŠ)  
a nikoli jen na náborové strategie na SŠ.

Příklady dobré praxe úspěšných společností  
s vysokým podílem schopných žen napříč 
pozicemi využít pro zvýšení zájmu rodičů i žáků 
o technické obory a strojírenství, ale také pro 
odbourání přetrvávající genderové polarizace 
některých oborů.

Využít realizaci veletrhů, olympiád, soutěží  
a dalších aktivit v oblasti podpory technických  
a strojírenských oborů k zlepšení mediálního ob-
razu u technických oborů a strojírenství.

Využití příležitostí k odvrácení hrozeb

Zaměstnavatelé ve strojírenství cítí potřebu 
změny, mají vysokou motivaci pro zlepšení sou-
časného stavu na trhu práce, a proto by mohli 

investovat peníze do škol a kompenzovat tak 
nedostatečné finanční prostředky na vybavení, 
motivační prvky ke studiu nebo na personální 
zajištění vzdělávání.

Střední školy úzce spolupracují s řadou zaměst-
navatelů v oblasti strojírenství a mohly by mít 
tedy vliv na to, jak zaměstnavatelé smýšlejí  
o podpoře náborových aktivit již od ZŠ.

Příklady dobré praxe úspěšných společností  
s vysokým podílem schopných žen napříč po-
zicemi mohou posloužit při odbourávání gen-
derových stereotypů o předsudcích o práci ve 
strojírenství.

Snížení hrozeb ve vztahu k slabým stránkám

Pokud se bude věnovat dostatečná pozornost 
genderové problematice, dojde ke snížení nega-
tivních jevů, jako jsou genderové předsudky ve 
vztahu k výkonu určitých typů povolání.

Zaměstnavatelé mohou podporou škol ovlivnit 
absenci výukových prostředků a vybavení (např.  
i existenci dílen) na základních školách a podpořit 
tak technickou gramotnost na ZŠ a vyšší příliv 
žáků do technických oborů a strojírenství.

Zlepšením mediálního obrazu u technických obo-
rů a strojírenství dojde k odbourávání předsudků 
a stereotypů spojených se strojírenskými obory  
u rodičů žáků i široké veřejnosti.
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Kapitola 5 je stejně jako předchozí hlavní kapitoly 
rozdělena do čtyř nosných podkapitol. První  
z nich, podkapitola 5.1, se pomocí dostupných in-
formačních zdrojů zabývá definicí předmětu, jímž 
je situace na trhu práce s ohledem na problema-
tiku genderu v technických oborech a strojíren-
ství. Druhá podkapitola 5.2 pak vysvětluje vazbu 
tématu k projektu a jeho význam s ohledem na 
realizaci klíčových aktivit projektu. Podkapitola 
5.3 interpretuje statistická data získaná v rámci 
dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli  
a prezentuje tak rámcový pohled na současný 
stav strojírenských podniků s ohledem na před-
mět tohoto projektu. Podkapitola 5.4 následně 
předkládá diferenční analýzu překonání bariér 
vstupu dívek a žen do strojírenských oborů.

5.1 Definice předmětu

Strojírenství má v České republice bohatou histo-
rii a díky svému rozšíření tvoří jeden z pilířů české-
ho průmyslu. Podle údajů Ministerstva průmyslu 
a obchodu publikovaných v roce 2017 je strojíren-
ství z hlediska celkových tržeb třetím největším 
odvětvím průmyslové výroby v České republice. 
Přesto však strojírenství v ČR naráží na omezení 
v podobě nedostatku lidských zdrojů. Příčiny 
tohoto nedostatku lze spatřovat především ve 
špatné informovanosti o oblasti strojírenství, ale 
také v tom, že v oboru stále převládá genderová 
nerovnováha v obsazení jak odborných pozic, tak 
i pozic přímo ve výrobě. 

V současné době bohužel valná většina lidí ne-
disponuje ani základními znalostmi o technických 
parametrech nástrojů, které běžně využívají  
a nevědí téměř nic o jejich vývoji, vzniku a fungo-
vání. Tento negativní trend se pochopitelně týká 
i oblasti strojírenství a strojírenské výroby. Právě 
tato neinformovanost je pak důsledkem řady 

nepodložených domněnek spojených s profesní 
dráhou v tomto odvětví a jednou z příčin absence 
lidských zdrojů v oblasti strojírenství. Jedním  
z předsudků je například i genderový stereotyp  
o typicky mužské práci a tedy oblasti výkonu 
povolání, které není vhodné pro ženy.

Povědomí o práci v technických oborech a strojí-
renství je v současné době stále opředeno řadou 
zastaralých názorů o výkonu daných povolání, 
nadále převládá i stereotypní představa o typic-
ky mužské práci. To znamená, že práce v těchto 
oborech je nazírána jako fyzicky náročná, často 
špinavá, neperspektivní, případně pak vyžadující 
jistý typ „mužského uvažování“. Právě tyto před-
sudky tvoří hlavní společenské překážky při volbě 
profesní dráhy dívek a žen v technických oborech 
a strojírenství.

Některé bariéry pro vstup dívek a žen do tech-
nických oborů a strojírenství vytvářejí i samotní 
zaměstnavatelé. Jednou z bariér je například 
nevhodné pojetí náborových strategií. Zaměstna-
vatelé se při svých strategiích soustředí primárně 
na střední a vyšší stupně školství, kde je již  
o vzdělávací dráze žákyň a žáků do značné míry 
rozhodnuto. Propagaci strojírenských oborů  
a spolupráci se základními školami se však 
zaměstnavatelé prakticky nevěnují. Přitom je to 
právě základní škola, kde se žáci rozhodují o svém 
dalším profesním směřování.

Významným příkladem toho, jak se zaměstnavate-
lé ve strojírenství podílejí na udržování pomalého 
růstu počtu žen ve strojírenských oborech, je také 
genderová segregace trhu práce. Tento trend 
vytváří představy o typicky mužských a typicky 
ženských profesích a pomáhá tak dále udržovat 
zažité negativní vzorce rozložení společnosti. 
Rozdíly v zaměstnání mezi muži a ženami na trhu 
práce úzce souvisejí s představami o genderu  

5 |  ZAMĚSTNAVATELÉ  
V OBORU STROJÍRENSTVÍ
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a s genderovými stereotypy tak, jak je chápe daná 
společnost.

Zaměstnavatelé také v nabídkách pracovních 
míst oslovují především právě muže. Využívají tak 
propagaci cílenou spíše na mužskou populaci,  
a to i s ohledem na pracovní benefity. Část za-
městnavatelů také opomíjí specifické potřeby žen 
spojené s mateřstvím a péčí o rodinu. 

5.2 Vazba na projekt

V rámci klíčové aktivity 01 zaměřené na identifika-
ci bariér vstupu dívek/žen do vzdělávání ve stro-
jírenských oborech bylo realizováno dotazníkové 
šetření mezi 29 vybranými strojírenskými podniky. 
Respondenty jsou podniky sdružené ve Svazu 
strojírenské technologie, který je partnerem 
tohoto projektu. Získaná data z těchto dotazníků 
byla využita při zpracování této zprávy a poskytují 
rámcový obraz o zastoupení žen v oblasti stro-
jírenské výroby, o jejich postavení a o tom, jak 
dotazované podniky participují na uskutečnění 
potřebných změn, které jsou předmětem realiza-
ce tohoto projektu. Dotazník je obsažen v příloze 
zprávy – příloha č. 7.

Data získaná z dotazníkového šetření jsou dílčím 
způsobem využita také pro zpracování diferenční 
analýzy překonání bariér vstupu dívek a žen do 
strojírenských oborů v podkapitole 5.4. Zpra-
cování této analýzy má však významnou vazbu 
i na data získaná z dalších projektových aktivit. 
Poznatky z diferenční analýzy reflektují poznatky  
z dalších aktivit realizovaných v rámci KA 01  
a z informačně edukačních materiálů vznikajících 
v rámci KA 02. Dále pak z poznatků získaných 
realizací workshopů a exkurzí a v neposlední řadě 
i z dat získaných evaluací těchto aktivit v rámci 
KA 05.

5.3 Vyhodnocení dotazníkového 
šetření

Dotazník vyplnilo celkem 29 zaměstnavatelů 
působících v oblasti strojírenství. Nejprve respon-
denti odpovídali na otázky týkající se velikosti 
podniku, způsobu jeho financování a na dotazy 
ohledně personální struktury a podílu žen napříč 

typy pracovních pozic. Z hlediska počtu zaměst-
nanců převažovaly podniky s více než 250 zaměst-
nanci. Z celkového počtu jich bylo téměř 60 %. 
Následovaly podniky střední velikosti s 51–100 
zaměstnanci, jejichž počet ve zkoumaném vzor-
ku podniků byl 21 %. Mezi podniky s více než 250 
zaměstnanci převažovalo procentuální zastoupe-
ní žen v intervalu mezi 10–20 %, a to u více než 
70 %.

Z hlediska kapitálové struktury byly analyzovány 
firmy převážně s českým kapitálem. Z celkového 
počtu 29 podniků jich bylo 22. Jak u firem  
s převažujícím českým kapitálem, tak u podniků 
se zahraničním kapitálem byly ženy zastoupeny 
především v rozmezí od 10 do 20 %. Počet firem 
s českou kapitálovou strukturou s tímto rozmezím 
dosahoval více než 50 %. Počet firem s převažu-
jícím českým kapitálem, u nichž je procentuální 
zastoupení žen více než 30 %, dosahoval hodnoty 
4. Jedná se o společnosti TST, Mesit, Motor Jikov 
a BOS HK Teplice. S ohledem na původ cizího 
kapitálu byly ve zkoumaném vzorku zastoupeny 
většinově společnosti, jejichž kapitál pochází ze 
zemí Evropské unie a Velké Británie. Společnosti  
s výrazným procentuálním zastoupením žen  
v rozmezí od 30 % pocházely z Německa a Švéd-
ska.

V oblasti konkrétních pozic zastávaných ženami 
ve zkoumaných společnostech lze konstatovat, že 
zastoupení žen v managementech zkoumaných 
společností je poměrně nízké. Ve vysokém man-
agementu byly ženy nadprůměrně zastoupeny ve 
společnostech Strojírny Vehovský (50 %), Hes-
tego (42 %), Pramet (37,5 %), LAPP KABEL  
(30 %). Společnosti LAPP Kabel a Pramet pat-
ří mezi společnosti se zahraničním kapitálem, 
mající výrazné zastoupení žen bez ohledu na 
konkrétní pozice.  V rámci středního manage-
mentu měly ženy relativně nejvyšší zastoupení ve 
společnostech LAPP KABEL a RENISHAW (shodně 
25 %). V oblasti administrativy byly ženy zastou-
peny u 45 % zkoumaných společností z více než 
60 %. Administrativní pozice byly tedy ženami ve 
zkoumaných podnicích obsazeny nadprůměrně.

Mezi ostatní pozice, kde mají ženy výraznější za-
stoupení, patří odborní pracovníci střední úrovně 
(technici) mimo hlavní činnost podniku. Každá 
čtvrtá zkoumaná společnost měla tyto pozice 
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obsazeny ženami z více než 40 %. Každá sedmá 
společnost zaměstnávala ženy na pozicích odbor-
ných pracovníků střední úrovně (technici)  
v hlavní činnosti podniku z více než 20 %. V oblas-
ti dělnických pozic lze konstatovat, že ženy byly 
zastoupeny výrazně podprůměrně. Pouze u 10 % 
zkoumaných společností lze vysledovat, že podíl 
žen na kvalifikovaných dělnických pozicích  
v hlavní činnosti podniku přesahuje 20 %. Pro-
centní zastoupení žen v nekvalifikovaných děl-
nických pozicích vykazoval podobnou tendenci, 
pouze 14 % zkoumaných společností zaměstnáva-
lo na těchto pozicích ženy z více než 20 %.

Dotazované společnosti dále odpovídaly na to, 
jaký je podle nich nejčastější důvod nezájmu žen 
pracovat v technických, zejména strojírenských 
oborech. Firmy uváděly, že strojírenské obory 
jsou technicky náročné a ženy obecně technice 
nerozumí. Jako nejméně častý důvod byla ozna-
čována nechuť žen pracovat převážně v mužském 
kolektivu.

Mezi hlavní důvody nízkého podílu žen pracují-
cích v technických, zejména strojírenských obo-
rech, v ČR zkoumané společnosti řadí především 
následující faktory:

 •       Málo informací při rozhodování žáků ZŠ  
o budoucím povolání a následně malý po-
čet žen/dívek studujících technické obory.

 •  Stereotypy v myšlení.
 •  Předsudky a neznalost současného stavu 

techniky.
 •  Genderové výchovné stereotypy.
 •  Obtížnost pro ženy se v tomto oboru pro-

sadit.
 •  Ženy preferují spíše humanitní směry, vyso-

ká náročnost oboru.

Hlavní důvod toho, že někteří zaměstnavatelé 
ve strojírenských oborech preferují muže před 
ženami, spatřuje více než polovina analyzovaných 
firem v tom, že ženy obecně nerozumí technic-
kým oborům, včetně strojírenských. Naopak jako 
nejméně relevantní důvody analyzované společ-
nosti označují následující faktory: ve strojíren-
ských oborech jde velmi často o mužské kolektivy 
a případné zaměstnání malého počtu žen je pro 
ně finančně nákladné (sprchy, WC) a dále fakt, že 

ženy se stávají „rušivým elementem“ v mužském 
pracovním kolektivu. 

Mezi sledovanými společnostmi nejčastěji zmiňo-
vané opatření na úrovni státu k odstraňování pře-
kážek práce žen ve strojírenství patří následující:

 •       Motivace žen ke studiu technických oborů.
 •  Osvěta související s novým pracovním 

prostředím a technickými nástroji usnadňu-
jícími výkon povolání (podle profese).

 •  Propagace technického vzdělávání.
 •  Odstranění Gender Pay Gap (Genderová 

mzdová mezera).
 •  Vyšší podpora duálního vzdělávání.
 •  Zajištění úplné kvalifikace učitelů odbor-

ných předmětů.
 •  Větší medializace úspěšných žen – vzorů, 

zavedení rovných podmínek zaměstnávání.
 •  Vyšší odměňování žen a mužů v technic-

kých oborech.
 •  Restrukturalizace školství – vyšší zaměření 

na učební obory.

Zaměstnavatelé byli dále dotazováni, jak předchá-
zejí genderové nerovnováze týkající se perso-
nálních kapacit ve strojírenství. Z dotazovaných 
38 % odpovědělo, že přijímá opatření, která jsou 
zaměřená na odstraňování překážek práce žen ve 
strojírenství. Jedná se v převážné míře o spo-
lečnosti, u nichž je procentuální zastoupení žen 
mezi 10–20 %. Mezi společnostmi, které nepři-
jímají opatření k odstraňování překážek práce 
žen ve strojírenství je zastoupeno relativně více 
společností, u nichž je podíl žen větší než 20 %. 
Konkrétní přijímaná opatření se nejčastěji vztahují 
k motivaci a vytváření přijatelnějších pracov-
ních podmínek. Mezi ně patří například sociální 
programy, flexibilní formy zaměstnávání (pružná 
pracovní doba, sdílené pracovní místo, kratší 
pracovní doba), bezpečnější a čistější pracovní 
prostředí, sociální zázemí.

Respondenti odpovídali také na otázky týkající 
se různých forem spolupráce se školami napříč 
stupni vzdělávacího systému. Více než 4/5 analy-
zovaných společností již spolupracují se školami, 
zbytek má o spolupráci zájem, avšak nemůže 
nalézt vhodnou školu. Do této skupiny patří pře-
devším společnosti o velikosti 51–100 zaměstnan-
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ců. Více než polovina firem spolupracuje buď se 
středními, nebo vysokými školami. 38 % analyzo-
vaných společností spolupracuje jak se středními 
školami, tak s vysokými školami.

V rámci výzkumu byly analyzovány následující for-
my spolupráce se školami: exkurze žáků škol; pra-
xe žáků; stipendia pro žáky; besedy ve školách; 
zapojení pracovníků do výuky na školách; stáže 
učitelů škol; pořádání soutěží pro žáky; spolupo-
řádání či spoluúčast na školních akcích.

Téměř polovina společností využívá často jako 
formu spolupráce exkurze žáků středních škol, 
exkurze žáků jiných typů škol nejsou zdaleka tak 
časté. 45 % analyzovaných společností využívá 
často praxe žáků ze středních škol, u ostatních 
typů škol není tato forma spolupráce tak častá. 
Stipendia pro žáky představují relativně málo 
využívanou formu spolupráce, pouze každá pátá 
společnost realizovala často tuto formu spoluprá-
ce, a to pro žáky SŠ. Besedy ve školách předsta-
vují relativně málo využívanou formu spolupráce 
se školami, nejčastěji se realizují se SŠ.

Zapojení pracovníků do výuky probíhá nejčastěji 
na VŠ, pouze každá sedmá společnost využívá 
často tuto formu spolupráce. Stáží učitelů ve 
zkoumaných podnicích se relativně nejčastěji 
zúčastňují pedagogové ze SŠ. Tuto formu spolu-
práce využívá často pouze 7 % zkoumaných spo-
lečností. Soutěže pro žáky ZŠ, SŠ, VŠ nebo VOŠ 
pořádá často pouze každá desátá společnost, 
relativně nejčastěji pro žáky SŠ. Školní akce spo-
lupořádá nebo se jich spoluúčastní často každá 
šestá společnost, relativně nejčastěji se tyto akce 
pořádají na SŠ.

Poslední část dotazníku se týkala dotazů ohledně 
aktivit podniků, zaměřených přímo na překoná-
vání bariér vstupu dívek do strojírenských oborů. 
Z dotazovaných 97 % společností odpovědělo, 
že nepořádá akce určené pro získávání dívek do 
strojírenských studijních oborů. Jedinou společ-
ností ze zkoumaného vzorku pořádající tyto akce 
je společnost Mesit, která pořádá besedy se žá-
kyněmi škol. Tato společnost má relativně vysoké 
zastoupení žen v rozmezí od 40 do 50 %.

Tři čtvrtiny analyzovaných společností se ne-
domnívají, že ženy zaujímají ohledně postoje 

k dalšímu vzdělávání v oboru či při budování 
kariéry odlišné postoje než muži na srovnatelných 
pozicích. Každá desátá společnost se domnívá, že 
ženy se více zajímají o možnosti dalšího vzdělává-
ní než muži. V těchto společnostech pracuje více 
než 250 zaměstnanců.

5.4 Diferenční analýza překonání 
bariér vstupu dívek a žen do 
strojírenských oborů

V této kapitole jsou v rámci jednotlivých složek 
diferenční analýzy rozebírány vybrané kategorie, 
které mají vazbu na problematiku tohoto projek-
tu. S ohledem na zaměstnavatele ve strojírenství 
budou analyzovány tyto oblasti: Vzdělávání; 
Kariérové poradenství; Informovanost veřejnosti; 
Problematika genderu a Trh práce.

Popis stávajícího stavu 

Vzdělávání – Jak dokazují data získaná z rozhovo-
rů ve školách, žáci na základních školách nemají 
prakticky žádný přehled o technických oborech  
a strojírenství. Často si vůbec nedokážou předsta-
vit typ vzdělání a následně typ zaměstnání, které 
vykonávají zaměstnanci ve strojírenství. Asociace 
s touto oblastí spojené jsou pak především tyto: 
fyzicky namáhavá špinavá práce, neperspektivní, 
nevýdělečná činnost vhodná především pro muže 
s nízkým vzděláním. Dívky o tento typ zaměstnání 
nejeví zájem. Na středních školách technického 
typu je představa o oblasti strojírenství poměrně 
dobrá, ovšem s ohledem na žáky panuje velká 
disproporce mezi dívkami a chlapci studujícími 
technické obory. Sami zaměstnavatelé v dotazní-
kovém šetření potvrzují, že jejich aktivity  
a náborové strategie jsou orientovány především 
na střední školy a škol základních se prakticky ne-
dotýkají. Se středními školami však zaměstnava-
telé provozují řadu forem spolupráce a všemožně 
školy podporují.

Kariérové poradenství – Na základních školách, 
kde by mělo hrát kariérové poradenství zásadní 
roli při rozhodování o volbě další studijní a pro-
fesní dráhy, stále neoperuje v patřičném rozsa-
hu. Roli kariérového poradce na ZŠ často stále 
vykonává výchovný poradce a v řadě případů jde 
jen o částečný úvazek, který je pouhým doplňkem 
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k úvazku pedagogického pracovníka. Neexistuje 
systematická spolupráce mezi poradci ve školách 
a na ÚP ČR.

Kariéroví poradci na školách i na ÚP ČR často 
sami nedisponují dostatečným přehledem  
o technických oborech a strojírenství (pokud se 
například nejedná o technickou školu). Kariéro-
vým poradcům schází relevantní materiály  
z oblasti strojírenství i kontakt s reálným prostře-
dím firem. Získaná data z evaluace projektových 
aktivit v kapitole 3.3 pak ukazují, že u poradců, 
kteří absolvovali tematické workshopy a exkurze, 
se tato situace výrazně zlepšila.

Informovanost veřejnosti – Nedostatečná infor-
movanost veřejnosti o významu, perspektivách 
a společenské roli strojírenství, včetně možností 
uplatnění v této oblasti, je jedním ze zásadních 
problémů strojírenských oborů. Řada předsudků 
a stereotypů spojených se strojírenstvím se totiž 
přenáší na žáky při volbě povolání skrze mediální 
obraz světa, ale také ze strany starších a zkušeněj-
ších jako jsou rodiče a rodinní příslušníci, starší 
kamarádi, pedagogičtí pracovníci, ale i kariéroví 
poradci. Kromě mýtů o fyzicky náročné a neper-
spektivní práci je stále hluboce zažita představa, 
že technické obory, potažmo strojírenství, je ob-
last vymezená především pro muže. Jak vyplynulo 
z dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli, 
strojírenské podniky se primárně soustředí na 
přímý nábor na SŠ a případné další aktivity byly 
doposud spíše doplňkové.

Problematika genderu – Jak bylo podrobněji po-
psáno již v definici předmětu kapitoly 3, díky gen-
derovým stereotypům, které ve společnosti panují, 
vzniká mnoho překážek bránících faktické rovnosti 
v této oblasti. Data z rozhovorů ve školách ukazují, 
že myšlení samotných žákyň je v tomto ohledu 
značně stereotypní a tyto stereotypy mají opět 
základ v rodině a celospolečenském nastavení, 
které pomáhají upevňovat často bohužel i samot-
né školy. Z rozhovorů s žákyněmi na SŠ vyplývá, že 
ačkoli se dotazované dívky rozhodly jít svou cestou 
a studovat „obor pro muže“, setkávají se ze strany 
spolužáků a někdy i pedagogů s dalšími gende-
rovými předsudky. Problém je však i u samotných 
zaměstnavatelů. Z výsledků dotazníkového šetření 
vyplynulo, že více než polovina respondentů má za 
to, že ženy obecně technickým oborům nerozumí.

Trh práce – V současnosti je stále nízký podíl 
žen pracujících ve strojírenství, je jen nepatrně 
vyšší než 1/4 všech zaměstnanců ve strojírenství. 
Přitom celkový podíl žen na zaměstnanosti v ná-
rodním hospodářství činí 44 % (VŠPS, ČSÚ, 2016). 
Technické školy stále vysílají signály, že ze strany 
dívek/žen je zájem o studium technických oborů 
dlouhodobě nízký. Tato data v průměru potvrzují  
i výstupy získané dotazníkovým šetřením  
u zaměstnavatelů. Faktory ovlivňující tento stav 
již byly z velké části popsány v ostatních analyzo-
vaných kategoriích. S ohledem na nutnost změny 
je však třeba zmínit také problematiku genderové 
segregace na trhu práce.

Tato segregace způsobuje neefektivní využívání 
potenciálu a schopností mužů a žen. Na muže  
a ženy je tak nahlíženo v souladu s genderovými 
stereotypy dané společnosti namísto toho, aby se 
tak dělo primárně podle jejich schopností  
a talentů. Tyto stereotypy pak mohou negativně 
ovlivnit i budoucí generace při rozhodování o vol-
bě budoucího oboru a uplatnění v něm. Gende-
rová segregace na trhu práce je značně palčivou 
společenskou bariérou při vstupu dívek a žen 
do technických oborů a vzdělávání. Dosavadní 
převaha mužů působících v těchto oborech může 
být pro řadu zájemkyň odrazující právě  
v tom smyslu, že v takto genderově segrego-
vaném odvětví budou hůře hledat uplatnění, 
budovat si kariéru a pravděpodobně nezískají ani 
spravedlivé ohodnocení.

Stanovení cílů

Vzdělávání – V oblasti vzdělávání je potřeba 
zvýšit informovanost napříč stupni vzdělávání. 
Je třeba, aby se zaměstnavatelé soustředili na 
tvorbu vhodných aktivit a náborových strategií již 
od základní školy. Je potřeba oslovit mladé lidi, 
nadchnout je pro práci v technických oborech  
a strojírenství, ukázat jim realitu studia a práce  
v těchto oborech. Je nutné vytvořit systematické 
a dlouhodobé vztahy mezi základními školami, 
středními školami a zaměstnavateli. Důležitá je 
také podpora přírodních věd, především pak ma-
tematiky, ale také technických předmětů  
a zručnosti (dílny). Nezbytný je genderově vyvá-
žený a rovný přístup k žákům. Je třeba podpořit 
školy v oblasti vyšší komunikace s rodiči. Podpo-
rovat informovanost o možnostech studijního  
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a profesního směřování s ohledem na schopnos-
ti a motivace žáků a v souladu s dlouhodobým 
rozvojem pracovního trhu.

Kariérové poradenství – Je třeba dlouhodobě, 
průběžně a pravidelně vzdělávat kariérové porad-
ce na školách i ÚP ČR. S ohledem na projekt by se 
vzdělávání mělo týkat technických oborů a strojí-
renství, ale i genderové problematiky jako takové. 
Poradci by měli mít k dispozici aktuální materiály 
pro práci s žáky a jejich rodiči. Poradci ze ZŠ, SŠ  
a ÚP ČR by měli vzájemně aktivně spolupracovat.

Informovanost veřejnosti – V této oblasti je důle-
žitá především otevřenost strojírenských podniků 
a kontakt s vnějším světem. Strojírenské podniky 
by měly veřejně prezentovat výsledky své práce, 
růst a perspektivu oboru. Je třeba navýšit pově-
domí o oblasti strojírenství a odstranit zastaralé 
názory a předsudky vůči tomuto oboru.

Problematika genderu – Problematika gende-
rových stereotypů se netýká pouze rozhodo-
vacího procesu při volbě povolání. Ovlivňuje 
totiž významně i studium technických oborů 
a strojírenství a dále pak i samotný výkon povo-
lání. Je třeba zajistit a udržovat osvětu v oblasti 
genderové problematiky napříč společenským 
spektrem s důrazem na školy, kariérové poradce, 
ale především také samotné zaměstnavatele ve 
strojírenství.

Trh práce – Mělo by být systematicky pracováno 
na odstraňování genderové segregace na trhu 
práce, především pak s ohledem na genderovou 
mzdovou mezeru. Strojírenské podniky by se 
měly soustředit na tvorbu vhodného pracovního 
prostředí, pracovních benefitů a propagace za-
městnání vhodného jak pro muže, tak i pro ženy.

Komparace

Vzdělávání – ZŠ (rodiče) nekladou ještě takový 
důraz na trh práce, prestiž (budoucnost) vidí ve 
vhodně zvolené SŠ, cílem je, aby žáci a jejich 
rodiče přemýšleli do budoucna, měli dost infor-
mací, vazbu na reálné prostředí atd. SŠ nevytváří 
dostatečné mechanismy pro motivaci dívek  
a genderově neutrální prostředí. Školám se  
v tomto nedostává od zaměstnavatelů dostatečné 
podpory. Zaměstnavatelé by měli školy motivovat, 

neboť právě oni chtějí prvořadě zajistit větší za-
stoupení dívek a žen ve strojírenství. V porovnání 
současného a cílového stavu lze tedy vysledovat 
především nedostatečnou aktivitu zaměstnava-
telů v podpoře informovanosti o strojírenských 
oborech napříč stupni vzdělávání a v oblasti 
odbourávání genderových stereotypů.

Kariérové poradenství – Tento projekt má jako 
jeden z cílů právě vzdělávání kariérových poradců 
v oblasti strojírenské výroby a genderové proble-
matiky spojené s touto oblastí. Aktivity tohoto 
projektu ukazují posun a pozitivní vývoj v této 
oblasti. Je tedy možné přímo sledovat změnu 
mezi stávajícím stavem (stavem na počátku pro-
jektu) a stavem cílovým (přínosem projektových 
aktivit). Na těchto výstupech lze tedy poměrně 
dobře ilustrovat vyplnění nalezené mezery, kterou 
je především nedostatek informací o strojírenství 
a absence zkušeností s reálným prostředím stro-
jírenských firem. Je však třeba doplnit, že stále 
schází kvalitní kooperace poradenských subjektů 
na ZŠ, SŠ a ÚP ČR.

Informovanost veřejnosti – Výstupy z rozhovorů ve 
školách, ale i například zpětná vazba z workshopů 
s kariérovými poradci potvrdily, že informovanost 
veřejnosti z oblasti strojírenství je velmi nízká.  
Z analyzovaných skutečností vyplývá, že pro 
změnu tohoto stavu je třeba přijmout systémové 
opatření, a to především vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků a kariérových poradců v této ob-
lasti. Z uvedených doporučení je nicméně patrné, 
že zásadní roli v tomto obratu musí hrát samotné 
strojírenské podniky. Právě zaměstnavatelé musí 
být hybnou silou současného stavu a dostat se 
tak do povědomí veřejnosti, která často ani neví, 
co se pod pojmem „strojírenství“ vlastně skrývá. 
Právě iniciativou samotných zaměstnavatelů je 
tak možné překlenout mezery mezi stávajícím  
a cílovým stavem v oblasti informovanosti veřej-
nosti.

Problematika genderu – Řešení této oblasti má  
v současné společnosti aktuálně velmi dobrou 
startovní pozici. Problematika rovnosti mužů  
a žen v nejrůznějších aspektech společenského 
života není žádnou novinkou. Ačkoliv v oblasti 
strojírenství můžeme i nadále spatřovat značné 
rozdíly, tak i zde je nakročeno správným směrem. 
Na tendenci zvyšujícího se množství žen  
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v průmyslu upozorňují i personalisté. „Ženy jeví 
v současnosti o pozice v průmyslových firmách 
větší zájem než dříve,“ uvedla Gabriela Kodenková 
ze společnosti Talentica.cz, specializující se na 
nábor technicky zaměřených pracovníků. Podle 
ní přitom jde o dlouhodobou tendenci spojenou 
s osamostatňováním žen. „Souvisí to s možností 
vybrat si, co žena opravdu chce studovat. Už ne-
žijeme v době, kdy se holčičkám říká, že matema-
tice nemusejí rozumět, protože jsou holky. Proto 
daleko více žen v poslední době volí ke studiu 
střední či vysokou školu technického zaměření,“ 
doplnila Gabriela Kodenková.“25 Ačkoliv tedy 
současný stav není ideální, rozpoložení ve společ-
nosti, vzdělávání i na trhu práce je k postupnému 
prosazování kýžených změn příznivé.

Trh práce – Ideální rozpoložení na trhu práce 
by, s ohledem na zaměření projektu, vyjadřovala 
genderová rovnováha ve strojírenských podnicích 
napříč všemi typy pozic od výroby, přes výzkum  
a napříč stupni managementu podniků. Jak uka-
zují získaná data a dostupné informační zdroje, 
situace na trhu práce se v této oblasti zlepšuje. 
Bohužel, ke zlepšování dochází velice pomalu  
a další rozvoj strojírenství v ČR tak brzdí ve znač-
né míře právě nedostatek pracovních sil. Problém 
současných zaměstnavatelů tkví především  
v tom, že v řadě podniků se udržují genderové 
stereotypy přímo v samotném podniku, a to 
především s ohledem na genderovou segrega-
ci práce, ale i s ohledem na náborové strategie 
podniků.

Doporučení k dosažení cílového stavu

Vzdělávání – Zaměstnavatelé ve spolupráci se 
středními školami by měli vytvořit dlouhodobou 
strategii k vytvoření reálného povědomí o mož-
nostech uplatnění ve strojírenství. Jejich zájem by 
měl být soustředěn především na žáky základ-
ních škol a jejich rodiče. Oslovení této skupiny 
by bylo možné právě skrze spolupráci ZŠ a SŠ. 
Střední školy by mohly zprostředkovávat základ-
ním školám nejrůznější aktivity, včetně exkurzí 
do strojírenských provozů, besed či workshopů. 
Úspěšné žákyně na středních odborných školách 
by měly být součástí náborových aktivit SŠ na ZŠ, 
stejně tak jako úspěšné pracovnice strojírenských 
25 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ [online]. ČVUT © 2018 [cit. 8. 
5. 2019]  https://aktualne.cvut.cz/zpravy-z-medii/20180712-zen-v-ceskem-
prumyslu-pribyva

podniků by měly být dobrými příklady pro žákyně 
SŠ. Takto uchopené náborové strategie, včetně 
vhodných doprovodných materiálů, by měly být 
prezentovány také rodičům žáků. Náborové aktivi-
ty by měly být pojímány genderově neutrálně  
a mělo by u nich být zdůrazněno, že studium  
a práce ve strojírenství jsou vhodné jak pro chlap-
ce, tak i pro dívky. Zaměstnavatelé by se také 
mohli podílet na zřizování a vedení zájmových 
kroužků a nejrůznějších mimoškolních aktivit.  
S ohledem na střední školství by zaměstnavatelé 
mohli posílit především duální vzdělávání a nabíd-
ku benefitů ze stáží pro žáky.

Kariérové poradenství – V rámci kariérového pora-
denství jak ve školách tak na ÚP ČR je třeba zajistit 
kvalitní a aktuální metodiku pro práci s žáky a pro-
pojit součinnost kariérových poradců s pedagogic-
kými pracovníky a rodiči. Kariéroví poradci by měli 
disponovat praktickou zkušeností ze stáží a exkurzí 
v provozech reálných firem a mít pravidelně aktua-
lizované informace o vývoji vzdělávání a trhu práce 
na regionální i celostátní úrovni. Kariéroví poradci 
by měli mít možnost také představit žákům od-
borníky z praxe různých oborů a motivovat je tak 
k jejich studiu. Zároveň by měli tito poradci pouká-
zat na to, že v řadě případů již neplatí v minulosti 
zažité genderové stereotypy. „Některé empirické 
studie poukazují na to, že postoje dívek k dalšímu 
studiu technických oborů mohou být pozitivně 
ovlivněny vzory žen, kterým se podařilo v těchto 
odvětvích uspět. Zájem dívek o studium v technic-
kých oborech se výrazně zvyšuje, pokud jsou jim 
předkládány nestereotypní představy o kariérách 
vhodných pro ženy.“26

Dále by mělo být zajištěno vyšší propojení kari-
érového poradenství ZŠ, SŠ a ÚP ČR s reálným 
prostředím podniků. Toto propojení může být ze 
strany zaměstnavatelů iniciováno především jako 
podpora společných aktivit. Kariéroví poradci by 
tak poznali nejen nejrůznější odvětví technických 
oborů a strojírenství, ale prohlubovali by i svou 
znalost regionálního i celostátního trhu práce 
a pracovních příležitostí. Podniky by měly také 
možnost prezentovat příklady žen uplatňujících 
se v oboru, artikulovat svou genderovou politiku 
a firemní kulturu a přispět tak k odbourávání gen-
derových stereotypů. 

26 HILL, C., CORBETT, CH. A KOL. Why so few? Women in Science, 
Technology, Engineering and Mathematics. Washington DC: AAUW, 2010
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Informovanost veřejnosti – Zaměstnavatelé 
mohou zlepšit informovanost veřejnosti v něko-
lika oblastech. V té nejobecnější se může jednat 
o nejrůznější akce pro veřejnost, dny otevřených 
dveří pro rodiče s dětmi jakéhokoliv věku. Může jít 
ale i o produkci her na telefon, tvorbu zájmových 
kroužků, podporu soutěží, letních táborů zaměře-
ných na techniku a podobně. U veškerých těchto 
aktivit je důležitá genderová rovnováha propa-
gačních materiálů. Informovanost veřejnosti je 
možné zajistit i prostřednictvím škol. Především 
u akcí pro žáky ZŠ je možné působit na rodiče 
žáků, kteří mají významný podíl na výběru dalšího 
studijního a profesního směřování svých dětí.  
V případě středních škol by se strojírenské pod-
niky neměly orientovat jen na střední odborné 
školy, ale měly by oslovit i širší spektrum typů 
středních škol, například i ve spolupráci s VŠ. 
Společně s vysokými školami by pak bylo možné 
propagovat výsledky výzkumu a i v této oblasti 
pak vyzdvihnout příklady dobré praxe úspěšných 
žen z oboru strojírenství.

Problematika genderu – Problematika bourání 
genderových stereotypů je cílem dlouhodobých 
snah v mnoha oblastech. Je třeba si uvědomit, že 
cílem není odbourání genderových stereotypů za 
účelem zpřístupnění technických oborů  
a strojírenství dívkám a ženám. Iniciativu je třeba 
postavit opačným způsobem, a to tak, že právě 
zpřístupnění technických oborů dívkám a ženám 
je jedním z nezanedbatelných mechanismů 
vedoucích k odstranění genderové nerovnosti 
ve společnosti. Samotná propagace genderové 
rovnosti a šíření informovanosti v dané oblasti je 
jistě žádoucí. Mnohem důležitější je však zajištění 
faktické rovnosti, a to především odstraňováním 
genderové segregace na trhu práce a příkladným 
vystupováním veřejných institucí s vyvarováním 
se genderových stereotypů při jejich propagaci. 
Nemalou váhu má i podpora programů a iniciativ 
zaměřených na vstup dívek a žen do strojíren-
ských oborů. Příkladem může být například akce 
GIRLS DAY27, což je interaktivní den otevřených 
dveří pro dívky z technických univerzit, firem  
a výzkumných center. Další příklad pak předsta-
vuje portál HOLKY POZOR28 určený dívkám, které 
chtějí studovat či již studují technický obor.
27 GIRLS DAY – PORTÁL UDÁLOSTI [online]. GIRLS DAY © 2018 [cit. 
14. 1. 2019] Dostupné z: http://girlsday.cz/
28 HOLKY POZOR – INFORMAČNÍ PORTÁL [online]. HOLKY POZOR 
© 2018 [cit. 14. 1. 2019] Dostupné z: http://www.holkypozor.cz/

Trh práce – Zaměstnavatelé mohou pomoci 
odstranit překážky bránící vstupu dívek a žen 
do technických oborů a strojírenství hned na 
několika úrovních. Jako klíčové se jeví již zmíněné 
odstraňování genderové segregace. Zaměstnava-
telé, motivovaní ke změně a k zajištění genderové 
rovnosti v zaměstnání, by v první řadě měli zjistit 
úroveň genderové segregace ve svém vlastním 
podniku. Jako nejjednodušší primární ukazatel 
může posloužit mzdová politika zaměstnavatele. 
Následně by zaměstnavatelé měli provést důklad-
né šetření, jestli nedochází k jakýmkoli projevům 
genderové diskriminace. V případě zjištění, že  
v jejich podniku dochází k genderové segregaci, 
by měli situaci neprodleně řešit, například za po-
moci odborníků na práci s lidskými zdroji.  
V případě zjištění, že je podnik v této oblasti v po-
řádku, by mohl tento stav prezentovat jako svou 
konkurenční výhodu.

Zaměstnavatelé by se měli také zaměřit na 
způsoby své propagace a používaných nábo-
rových strategií. Své budoucí zaměstnankyně 
by měly firmy motivovat dříve než na středních 
školách, kde již řada dívek volí své budoucí 
profesní směřování podle některých z gende-
rových stereotypů. Samotná propagace tech-
nických oborů a strojírenství by pak měla být 
genderově neutrální. Zaměstnavatelé by tedy 
měli prezentovat technické obory a strojírenství 
obecně jako oblasti profesního uplatnění, jež jsou 
stejně vhodné pro dívky i chlapce (ženy i muže). 
V neposlední řadě by pak měli zaměstnavatelé 
nastavit možnosti výkonu pozic ve firmách tak, 
aby ženy při své profesní kariéře mohly založit 
a poté i dlouhodobě podporovat svou vlastní 
rodinu. Ženy by mohly být podpořeny například 
pružnou pracovní dobou, sdíleným pracovním 
místem, prací z domova, firemní školkou/jeslemi 
nebo benefity spojenými s rodičovskou dovole-
nou. V tomto ohledu byly zmiňovány například 
skandinávské země, kde vyšší genderová rovno-
váha prospívá právě pracovnímu trhu. „Norské 
ženy jsou všemožně podporovány, aby během 
doby strávené doma s dítětem neztrácely kontakt 
se zaměstnavatelem a brzy se do zaměstnání 
vracely, byť zpočátku třeba jen na částečný 
úvazek. Pokud chce otec nebo matka pracovat 
na zkrácený úvazek a dítěti je méně než deset let, 
zaměstnavatel jim to musí umožnit. Matkám při 
návratu do práce pomáhají i zdánlivé maličkosti. 
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Když je například na rodičovské dovolené s dítě-
tem do jednoho roku otec a matka stále kojí, má 
nárok na placené ‚kojící‘ přestávky – každý den 
minimálně na 1 hodinu.“29

Identifikace rizik souvisejících s doporučeními 

Vzdělávání – Finanční náročnost podpory dlouho-
dobých náborových strategií, exkurzí a dalších ak-
tivit (již od ZŠ). Na rozdíl od náborových strategií 
na SŠ nemá zaměstnavatel jistotu, že žáci/žákyně 
dojdou až k němu a naplní právě jeho potřeby. 
Přílišná propagace dívek ve strojírenství se může 
dotknout mužů – budou se cítit marginalizováni. 
Problémem mohou být však i samotné školy, 
které o činnosti nebudou mít zájem. Problematic-
ké je také oslovení rodičů, kteří jsou často časově 
vytíženi, nebo mají jisté stereotypy velice pevně 
zakořeněné a náborovým strategiím pro žáky ZŠ 
by se tak mohli bránit.

Kariérové poradenství – Zajištění navrhova-
ných doporučení může být pro zaměstnavatele 
finančně a organizačně náročné. Problém mohou 
představovat také časové možnosti kariérových 
poradců, především na školách. Jak již bylo 
uvedeno, kariérové poradenství je obzvláště na 
ZŠ vnímáno stále jako doplňková činnost k práci 
pedagogického pracovníka. Narůstající množství 
činností by tak mohlo být pro tyto poradce  
a potažmo i pro školu značnou zátěží.

Informovanost veřejnosti – Zajištění navrhova-
ných doporučení může být pro zaměstnavatele 
finančně a organizačně náročné. Strojírenské 
podniky musí najít vhodné partnery pro realizaci 
aktivit a také přitáhnout zájem cílové skupiny, 
tedy „širokou veřejnost“, což je cílová skupina 
velice těžce uchopitelná. V užším měřítku může 
jít například o rodiče žáků ZŠ a SŠ, pedagogické 
pracovníky a další osoby působící na rozhodování 
dívek a žen při dalším profesním směřování. Pro-
blém je především v tom, že na informace  
z oblasti strojírenství pozitivně reagují ti, kteří již 
mají k oblasti nějaký vztah, a je mnohem těžší 
oslovit ty, kteří doposud relevantní informace  
o oblasti nemají.

29 FEMINISMUS [online]. FEMINISMUS © 2018 [cit. 17. 5. 2019] 
https://www.feminismus.cz/cz/clanky/co-se-muzeme-naucit-od-norska-
zjistovali-jsme-na-studijni-ceste-v-oslu

Problematika genderu – Genderovou rovnost 
je třeba propagovat s ohledem jak na ženy, tak 
na muže. Při špatné interpretaci může iniciativa 
vyznít tak, že ženám musí být dávána přednost  
a nejrůznější výhody. Řešení problematiky gende-
ru tak může působit jako protěžování jednoho po-
hlaví nad druhým, nikoliv jako nastolení faktické 
rovnosti ve všech oblastech lidského života.

Trh práce – Snaha o narovnání genderové seg-
regace může přinést nové předsudky: „Ženy sice 
neprokazují patřičné schopnosti, ale jsou na pozi-
ce dosazovány na základě kvót a společenských 
trendů – podobná logika může být aplikována  
i na odměňování.“ V oblasti náborových strate-
gií, které se budou snažit přitáhnout více žen do 
strojírenství, může tento způsob vyznít jako pro-
paganda neperspektivní oblasti. Na druhé straně 
se může dotknout mužů, kteří se při nedostatku 
zájmu mohou cítit nedocenění. Zvýhodnění péče 
o rodinu by se neměla týkat výhradně žen. Za-
městnavatel musí obdobné podmínky související 
s rodičovskou dovolenou a péčí o děti poskytovat 
i mužům.
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Tato kapitola má za úkol sumarizovat hlavní zjiště-
ní této souhrnné analytické studie, a to v rámci tří 
hlavních tematických kapitol: Kapitola 3. Oblast 
kariérového poradenství; Kapitola 5. Ženy a dívky 
ve vzdělávacím systému; Kapitola 5. Zaměstnava-
telé v oboru strojírenství. Účelem této závěrečné 
kapitoly je ve zkratce přednést ucelenou podobu 
zjištění a doporučení, která vyplývají ze samot-
ného zpracování dokumentu a tedy i realizace 
projektu jako takového.

V kapitole 3., zabývající se oblastí kariérového 
poradenství, je zásadní především zachycení po-
stojové změny vyplývající z dotazníkového šetření 
provedeného mezi účastníky workshopů a exkurzí 
před a po jejich konání. Pro možnost zachytit 
postojovou změnu účastníků aktivit slouží tzv. 
„odborná část výstupního dotazníku“. V této části 
dotazníku byli respondenti dotazováni na míru 
znalostí a informací souvisejících s problemati-
kou genderu ve strojírenství a na základě jejich 
odpovědí vypočtený koeficient prezentuje prů-
měrnou míru informovanosti v dotazované oblasti. 
Díky komparaci hodnot před a po konání aktivit 
(workshopů/exkurzí) bylo zjištěno, že u zkoumané-
ho vzorku skutečně došlo k navýšení průměrného 
koeficientu informovanosti, a to v oblastech 
týkajících se strojírenských profesí, informova-
nosti o stavu a perspektivě strojírenské výrobní 
techniky, přehledu o reálných příjmech a be-
nefitech ve strojírenských profesích a v nepo-
slední řadě i v oblasti informací o možnostech 
vzdělávání a uplatnění v tomto oboru. Konkrétní 
hodnoty pak byly zaznamenány v tabulkách i 
grafu v kapitolách 3.3.1.3; 3.3.2.3 a 3.3.2.5. Tato 
zjištění pak kromě výpovědní hodnoty o výstu-
pech konkrétních aktivit potvrzují závěry o tom, 
že vzdělávání kariérových poradců na školách  
a na ÚP ČR je společně s distribucí relevantních 
informačních materiálů klíčovým prvkem pro do-
sažení pozitivní změny ve zkoumané oblasti, tzn. 
v rozvoji informovanosti o možnosti uplatnění ve 

strojírenských oborech a odbourávání bariér brá-
nících vstupu dívek a žen do technických oborů  
a odborného vzdělávání.

Zjištění, která přináší kapitola 4., plynou přede-
vším z rozhovorů vedených s řediteli škol  
a z besed se žákyněmi. Kvalitativní data v této 
části analýzy pomohla především k potvrzení 
hypotéz formování genderových stereotypů ve 
vzdělávání a na trhu práce a jejich spojení s oblas-
tí strojírenské výrobní techniky. Závěry ukazují ve 
vzdělání nezanedbatelnou přítomnost stereotypů 
spojených se samotným strojírenstvím i stereo-
typů genderových. K replikaci těchto stereotypů 
pak vede především celospolečenské klima, do 
značné míry ji podporují i samotné školy a v ne-
poslední řadě jsou to pak především rodiče žáků, 
kteří výrazně ovlivňují smýšlení svých potomků 
i směřování jejich dalšího vzdělávání i profesní 
dráhy. Tato část studie však také ukazuje na to, že 
dívky, které se ke studiu strojírenství dostaly na-
vzdory překážkám, jsou dobrým příkladem toho, 
že předsudky, spojené s prací žen ve strojírenství, 
jsou veskrze liché. Dívky, jež studují strojírenské 
obory, jsou s tímto studiem poměrně spokojené, 
práci vnímají jako perspektivní a kromě jistého 
společenského nepochopení neshledávají důvod 
k tomu, že by strojírenské profese neměly být 
vhodné pro ženy. Závěry třetí kapitoly pak ukazují 
především na nutnost užšího propojení kariérové-
ho poradenství ve školách s rodiči žáků, potřebu 
distribuce relevantních informačních materiálů se 
zaměřením jak na žáky, tak i na jejich rodiče  
a v neposlední řadě potřebu kvalitních vzdě-
laných odborníků – kariérových poradců, kteří 
budou systematicky pracovat na odbourávání 
překážek bránících vstupu dívek a žen do strojí-
renských oborů.

Výstupy 5. kapitoly se opírají o zjištění z dotazní-
kového šetření provedeného mezi zaměstnavate-
li a rovněž i o závěry z dalších analyzovaných ob-
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lastí v této studii. Sledovanými kategoriemi jsou 
vzdělávání, kariérové poradenství, informovanost 
veřejnosti, problematika genderu a trh práce. Zjiš-
tění ukazují například to, že v oblasti vzdělávání 
a kariérového poradenství jsou dlouhodobě opo-
míjeny základní školy a kapacity zaměstnavatelů 
jsou soustředěny spíše na spolupráci se školami 
středními. Na středních školách je přitom směřo-
vání žáků v oblasti vzdělávání a dalšího profesního 
rozvoje již nastaveno specifickým způsobem  
a není tak možné efektivně odbourávat gende-
rové stereotypy a stereotypy spojené se strojí-
renstvím, které vznikají převážně právě v období 
základní školní docházky. V zájmu zaměstnavatelů 
je také starat se o pozitivní PR u širší veřejnosti, 
ale ani této oblasti se často nedostává dostatečné 
pozornosti. Jeden ze zásadních problémů, který 
stále přetrvává (i když nejen v oblasti strojíren-
ství) je genderová segregace trhu práce. Jsou to 
často samotní zaměstnavatelé, kteří nenabízejí 
ženám rovné příležitosti a podmínky v zaměstnání 
a vytvářejí tak bariéru, která podporuje gendero-
vé stereotypy o schopnosti žen a mužů v rámci 
uplatnění se v technických oborech a strojíren-
ství.
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                                                                     „Vstupní dotazník Š“ - příloha 1a 

 

Obecná část - Pohled kariérového poradce na problematiku překážek vstupu dívek a žen 
do strojírenských oborů 

       

1. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody toho, že je v České republice nízký podíl žen pracujících ve strojírenství, 
obecně v technických oborech? 

       

Odpověď Míra souhlasu/nesouhlasu  Celkem 

a) Obecné povědomí ve společnosti stále 
vytváří vzorce o povoláních vhodných pro 
muže a o povoláních vhodných pro ženy 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 17 34 16 5 1 73 

Průměrná hodnota - 2,16 

b) Ženy o práci v těchto oborech nemají 
zájem 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 12 30 23 8 - 73 

Průměrná hodnota - 2,37 

c) Zaměstnavatelé v oblasti technických 
oborů včetně strojírenství směřují náborové 
kampaně primárně na chlapce/muže 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 18 32 15 6 2 73 

Průměrná hodnota - 2,21 

d) Pracovní prostředí v oblasti technických 
oborů včetně strojírenství není pro ženy 
příliš vhodné (těžká, špinavá práce,…) 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 6 20 19 21 7 73 

Průměrná hodnota - 3,04 

e) Zaměstnavatelé ve strojírenství primárně 
nemají o ženy zájem 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 5 13 27 19 9 73 
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Průměrná hodnota - 3,19 

       

2. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody toho, že dívky/ženy nemají zájem studovat a pracovat v technických, 
zejména strojírenských oborech? 

       

Odpověď Míra souhlasu/nesouhlasu  Celkem 

a) Stále jsou ve společnosti silné stereotypy, 
které již od dětství směřují dívky spíše do 
oblasti humanitních či společenských věd 
než do technických oborů 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 22 33 10 8 - 73 

Průměrná hodnota - 2,05 

b) Současné povědomí (představy) ve 
společnosti o podobě práce ve strojírenství 
ženy/dívky od práce v těchto oborech 
odrazuje 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 16 34 16 6 1 73 

Průměrná hodnota - 2,21 

c) Není žádná výrazná podpora (materiály), 
při volbě vzdělávací dráhy ve strojírenských 
oborech, která by cílila na dívky a ukázala, že 
mohou být v těchto oborech úspěšné 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 26 27 18 2 - 73 

Průměrná hodnota - 1,95 
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3. Jaká opatření by se, podle Vás, obecně ve společnosti měla přijímat k odstraňování překážek práce žen ve 

strojírenství? Můžete zvolit i více možností. 

       

Odpověď 
Počet kladných 

odpovědí      

a) Kampaně a motivační akce vedené 
zaměstnavateli, které jsou zacílené více na 
dívky/ženy 55      

b) Osvěta žákyň škol a jejich rodičů 
prostřednictvím školy (zajistit více podnětů z 
polytechnické výchovy, akce speciálně pro 
dívky,…) 45      

c) Osvěta pedagogů a kariérových poradců o 
současné podobě práce ve strojírenství 43      

d) Rekvalifikační kurzy pro strojírenské obory 
cílené přímo na ženy 38      
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4. Jaký podíl dívek z Vaší školy v průměru každý rok pokračuje v dalším studiu ve strojírenských oborech? Vyberte 

jednu z možností 

       

Odpověď 
Počet kladných 

odpovědí      

a) méně než 5 % 60      

b) 5-15 % 11      

c) 11-15 % 2      

d) 16-20 % -      

e) 21-25 % -      

f) 26-30 % -      

g) 31-40 % -      

h) 41-45 % -      

i) 46-50 % -      

j) více než 50 % -      

Celkem 73      
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B) Odborná část - Znalosti a zkušenosti kariérového poradce s oblastí strojírenství a jejich 

užití při práci kariérového poradce 

       

1. Disponujete informačními materiály o strojírenských oborech, ze kterých byte mohli čerpat při své práci 
kariérového poradce? Vyberte jednu z možností 

       

Odpověď 
Počet kladných 

odpovědí      

a) Ano 11      

b) Ne 19      

c) Částečně 42      

d) Jiné 1      

Celkem 73      

       

2. Znáte konkrétní ženy pracující v technických profesích ve strojírenských podnicích? Vyberte jednu z možností 

       

Odpověď 
Počet kladných 

odpovědí      

a) Ano 29      

b) Ne 43      

c) Jiné 1      

Celkem 73      
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3. Jaké máte povědomí o současném strojírenství v ČR v následujících oblastech: 

U každé možnosti uveďte míru své informovanosti na škále 1 (mám minimální povědomí) - 5 (jsem velmi dobře 
informovaný/á) 

       

Odpověď Míra informovanosti Celkem 

a) Co zahrnuje a čím se zabývá obor 
strojírenská výrobní technika 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 11 16 24 16 6 73 

Průměrná hodnota - 2,86 

b) Jaká je perspektiva strojírenské výrobní 
techniky a jaké jsou v této oblasti trendy 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 12 13 23 24 1 73 

Průměrná hodnota - 2,85 

c) Profese ve strojírenství 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 9 12 27 21 4 73 

Průměrná hodnota - 2,99 

d) Reálné příjmy a benefity ve strojírenských 
profesích 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 17 15 21 17 3 73 

Průměrná hodnota - 2,64 

e) Možnosti vzdělávání ve strojírenských 
oborech 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 10 15 20 22 6 73 

Průměrná hodnota - 2,99 

f) Znalost strojírenských firem v regionu a 
jejich zaměření 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 16 18 24 11 4 73 

Průměrná hodnota - 2,58 
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Obecná část – Pohled kariérového poradce na problematiku překážek vstupu dívek a žen do 

strojírenských oborů 

1. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody toho, že je v České republice nízký podíl žen 

pracujících ve strojírenství, obecně v technických oborech? U každé položky vyjádřete 

míru svého souhlasu/nesouhlasu.  

a) Obecné povědomí ve společnosti stále vytváří vzorce o povoláních vhodných pro 

muže a o povoláních vhodných pro ženy; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

b) Ženy o práci v těchto oborech nemají zájem; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

c) Zaměstnavatelé v oblasti technických oborů včetně strojírenství směřují náborové 

kampaně primárně na chlapce/muže; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

d) Pracovní prostředí v oblasti technických oborů včetně strojírenství není pro ženy příliš 

vhodné (těžká, špinavá práce,…); 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

e) Zaměstnavatelé ve strojírenství primárně nemají o ženy zájem. 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

f) Jiný důvod (uveďte)…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody toho, že dívky/ženy nemají zájem studovat a 

pracovat v technických, zejména strojírenských oborech? U každé položky vyjádřete 

míru svého souhlasu/nesouhlasu. 

a) Stále jsou ve společnosti silné stereotypy, které již od dětství směřují dívky spíše 

do oblasti humanitních či společenských věd než do technických oborů;   

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

b) Současné povědomí (představy) ve společnosti o podobě práce ve strojírenství 

ženy/dívky od práce v těchto oborech odrazuje.  

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

c) Není žádná výrazná podpora (materiály), při volbě vzdělávací dráhy ve strojírenských 

oborech, která by cílila na dívky a ukázala, že mohou být v těchto oborech úspěšné.  

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 
 

3. Jaká opatření by se, podle Vás, obecně ve společnosti měla přijímat k odstraňování 

překážek práce žen ve strojírenství? Můžete zvolit i více možností.  

a) Kampaně a motivační akce vedené zaměstnavateli, které jsou zacílené více na 

dívky/ženy 

b) Osvěta žákyň škol a jejich rodičů prostřednictvím školy (zajistit více podnětů 

z polytechnické výchovy, akce speciálně pro dívky,…) 

c) Osvěta pedagogů a kariérových poradců o současné podobě práce ve strojírenství 

d) Rekvalifikační kurzy pro strojírenské obory cílené přímo na ženy 

e) Jiné (uveďte)………………………………………………………………………………………………………..….. 
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4. Jaký podíl dívek z Vaší školy v průměru každý rok pokračuje v dalším studiu ve 

strojírenských oborech? Vyberte jednu z možností. 

 

a) méně než 5 %  

b) 5–15 %   

c) 11–15 %  

d) 16–20 %  

e) 21–25 % 

f) 26–30 %  

g) 31–40 % 

h) 41–45 %  

i) 46–50 % 

j) více než 50 % 

 

Odborná část – Znalosti a zkušenosti kariérového poradce s oblastí strojírenství a jejich užití 

při práci kariérového poradce  

 

1. Disponujete informačními materiály o strojírenských oborech, ze kterých byte mohli 

čerpat při své práci kariérového poradce?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Částečně 

d) jiné .... 

 

2. Znáte konkrétní ženy pracující v technických profesích ve strojírenských podnicích? 

a) Ano 

b) Ne 

c) jiné .... 

 

3. Jaké máte povědomí o současném strojírenství v ČR v následujících oblastech: 

U každé možnosti uveďte míru své informovanosti na škále 1 (mám minimální 

povědomí) – 5 (jsem velmi dobře informovaný/á). 

 

a)  Co zahrnuje a čím se zabývá obor strojírenská výrobní technika 

1      2      3      4      5   

b) Jaká je perspektiva strojírenské výrobní techniky a jaké jsou v této oblasti trendy 

1      2      3      4      5   

c) Profese ve strojírenství 
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  1      2      3      4      5   

d) Reálné příjmy a benefity ve strojírenských profesích 

1      2      3      4      5   

e)  Možnosti vzdělávání ve strojírenských oborech 

1      2      3      4      5   

f) Znalost strojírenských firem v regionu a jejich zaměření 

1      2      3      4      5   
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Obecná část - Vaše hodnocení workshopu „Přibližte strojařinu ženám“ a 
aktuální postoj k problematice odstraňování překážek vstupu dívek a žen do 

strojírenských oborů.      

            

1. Jak celkově byste hodnotil(a) absolvovaný workshop „Přibližte strojařinu ženám“?       

            

Odpověď Míra souhlasu/nesouhlasu  Celkem      

a) Workshop jsem shledal(a) užitečným pro 
oblast kariérového poradenství a zvýšení 
orientace v oblasti volby povolání 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 27 34 7 1 0 69      

Průměrná hodnota - 1,74      

b) Znalosti přednášené na workshopu 
využiji ve své praxi kariérového poradce ve 
škole 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 21 37 8 3 0 69      

Průměrná hodnota - 1,90      

c) Připravované výukové materiály považuji 
za užitečné 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 23 26 16 4 0 69      

Průměrná hodnota - 2,01      
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2. V návaznosti na znalosti získané na workshopu, co byste doporučil(a) pro zvýšení zájmu o práci 
(vzdělávání) ve strojírenských oborech, zejména pro zvýšení zájmu žen (dívek)? Můžete zvolit i 

více možností.      

            

Odpověď 
Počet kladných 

odpovědí           

a) Kampaně a motivační akce vedené 
zaměstnavateli, které jsou zacílené více na 
dívky/ženy 60           

b) Osvěta žákyň škol a jejich rodičů 
prostřednictvím školy (zajistit více podnětů 
z polytechnické výchovy, akce speciálně 
pro dívky,…) 53           

c) Osvěta pedagogů a kariérových poradců 
o současné podobě práce ve strojírenství 40           

d) Rekvalifikační kurzy pro strojírenské 
obory cílené přímo na ženy 35           
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Odborná část – Znalosti a zkušenosti kariérového poradce s oblastí 
strojírenství a jejich užití při práci kariérového poradce       

            

1. Získal(a) jste informačními materiály o strojírenských oborech, ze kterých byste mohl(a) čerpat 
při své práci kariérového poradce?      

            

Odpověď 
Počet kladných 

odpovědí           

a) Ano 64           

b) Ne 0           

c) Částečně 5           

d) Jiné 0           

Celkem 69           

            

2. Byl(a) jste seznámen(a) s ženami pracujícími v technických profesích ve strojírenských podnicích 
a myslíte si, že tyto informace budete moci využít ve své poradenské praxi?      

            

Odpověď 
Počet kladných 

odpovědí           

a) Ano 62           

b) Ne 0           

c) Jiné 7           

Celkem 69           
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3. Jaké máte povědomí o současném strojírenství v ČR v následujících oblastech:      

U každé možnosti uveďte míru své informovanosti na škále 1 (mám minimální povědomí) - 5 
(jsem velmi dobře informovaný/á)                  

Odpověď Míra informovanosti Celkem      

a) Co zahrnuje a čím se zabývá obor 
strojírenská výrobní technika 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 3 13 24 22 7 69      

Průměrná hodnota - 3,25      

b) Jaká je perspektiva strojírenské výrobní 
techniky a jaké jsou v této oblasti trendy 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 4 8 21 31 5 69      

Průměrná hodnota - 3,36      

c) Profese ve strojírenství 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 2 4 20 34 9 69      

Průměrná hodnota - 3,64      

d) Reálné příjmy a benefity ve 
strojírenských profesích 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 3 6 21 28 11 69      

Průměrná hodnota - 3,55      

e) Možnosti vzdělávání ve strojírenských 
oborech 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 7 8 21 23 10 69      

Průměrná hodnota - 3,30      

f) Znalost strojírenských firem v regionu a 
jejich zaměření 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 9 14 28 12 6 69      

Průměrná hodnota - 2,88      
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4. Pokud byste měl(a) vyjádřit úroveň změny Vašich znalostí (Vaší informovanosti) o současné 
strojírenské výrobě před a po absolvování workshopu      

Na stupnici 1 až 10, kde 1 znamená nulovou změnu a 10 maximální úroveň navýšení, jakou 
hodnotu byste stanovil(a):       

Škála hodnocení  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 

Počet odpovědí 0 0 1 2 2 9 28 19 5 3 69 

Průměrná hodnota             7,22 
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Obecná část – Vaše hodnocení workshopu „Přibližte strojařinu ženám“ a aktuální postoj 

k problematice odstraňování překážek vstupu dívek a žen do strojírenských oborů. 

1. Jaké je Vaše hodnocení workshopu „Přibližte strojařinu ženám“? U každé položky 

vyjádřete míru svého souhlasu/nesouhlasu.  

a) Workshop shledávám užitečný pro oblast kariérového poradenství a zvýšení 

orientace v oblasti volby povolání; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

b) Znalosti přednášené na workshopu využiji ve své pedagogické praxi; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

c) Připravené výukové materiály považuji za užitečné; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

d) Vaše poznámky k workshopu  

(uveďte)…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody toho, že dívky/ženy nemají zájem studovat a 

pracovat v technických, zejména strojírenských oborech? U každé položky vyjádřete 

míru svého souhlasu/nesouhlasu. 

a) Stále jsou ve společnosti silné stereotypy, které již od dětství směřují dívky spíše 

do oblasti humanitních či společenských věd než do technických oborů;   

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

b) Současné povědomí (představy) ve společnosti o podobě práce ve strojírenství 

ženy/dívky od práce v těchto oborech odrazuje.  

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

c) Není žádná výrazná podpora (materiály) při volbě vzdělávací dráhy ve strojírenských 

oborech, která by cílila na dívky a ukázala, že mohou být v těchto oborech úspěšné.  

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

 

3. Jaká opatření by se, podle Vás, obecně ve společnosti měla přijímat k odstraňování 

překážek práce žen ve strojírenství? Můžete zvolit i více možností.  

a) Kampaně a motivační akce vedené zaměstnavateli, které jsou zacílené více na 

dívky/ženy 

b) Osvěta žákyň škol a jejich rodičů prostřednictvím školy (zajistit více podnětů 

z polytechnické výchovy, akce speciálně pro dívky,…) 

c) Osvěta pedagogů a kariérových poradců o současné podobě práce ve strojírenství 

d) Rekvalifikační kurzy pro strojírenské obory cílené přímo na ženy 

e) Jiné (uveďte)………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

 

 

 

 



                       „Výstupní dotazník Š“ - příloha 2a 

Odborná část – Znalosti a zkušenosti kariérového poradce z oblasti strojírenství a jejich 

využití při práci kariérového poradce  

 

1. Disponujete informačními materiály o strojírenských oborech, ze kterých byte mohli 

čerpat při své práci kariérového poradce?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Částečně 

d) jiné .... 

 

2. Byli jste seznámeni s konkrétními příklady žen pracujících v technických profesích ve 

strojírenských podnicích? 

a) Ano 

b) Ne 

c) jiné .... 

 

3. Jaké máte povědomí o současném strojírenství v ČR v následujících oblastech: 

U každé možnosti uveďte míru své informovanosti na škále 1 (mám minimální 

povědomí) – 5 (jsem velmi dobře informovaný/á). 

 

a)  Co zahrnuje a čím se zabývá obor strojírenská výrobní technika 

1      2      3      4      5   

b) Jaká je perspektiva strojírenské výrobní techniky a jaké jsou v této oblasti trendy 

1      2      3      4      5   

c) Profese ve strojírenství 

   1      2      3      4      5   

d) Reálné příjmy a benefity ve strojírenských profesích 

1      2      3      4      5   

e)  Možnosti vzdělávání ve strojírenských oborech 

1      2      3      4      5   

f) Znalost strojírenských firem v regionu a jejich zaměření 

1      2      3      4      5   
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Obecná část - Pohled kariérového poradce na problematiku překážek vstupu dívek a žen do strojírenských 
oborů 

       

1. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody toho, že je v České republice nízký podíl žen pracujících ve strojírenství, obecně v technických 
oborech? 

       

Odpověď Míra souhlasu/nesouhlasu  Celkem 

a) Obecné povědomí ve společnosti stále vytváří vzorce o 
povoláních vhodných pro muže a o povoláních vhodných pro ženy 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 39 62 20 7 1 129 

Průměrná hodnota - 1,98 

b) Již od dětství jsou dívky jak v rodině, tak ve škole směrovány spíše 
do oblasti humanitních či společenských věd než do technických 
oborů 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 28 57 35 6 3 129 

Průměrná hodnota - 2,22 

c) Zaměstnavatelé v oblasti technických oborů včetně strojírenství 
směřují náborové kampaně primárně na chlapce/muže 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 24 57 26 19 3 129 

Průměrná hodnota - 2,38 

d) Pracovní prostředí a charakter práce ve strojírenství nejsou pro 
ženy příliš vhodné (těžká, špinavá práce,…) 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 10 43 48 24 4 129 

Průměrná hodnota - 2,76 

e) Zaměstnavatelé ve strojírenství primárně nemají o ženy zájem 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 7 47 42 27 6 129 

Průměrná hodnota - 2,83 
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2. Jak hodnotíte zájem žen - uchazeček o zaměstnání o práci ve strojírenství? Vyberte pouze jednu z možností. 

       

Odpověď 
Počet kladných 

odpovědí      

a) pozitivně, pro většinu z nich je práce ve strojírenských firmách 
vítaná; 2      

b) negativně, většina z nich práci ve strojírenských firmách a priori 
odmítá; 9      

c) neutrálně, při výběru zvažují jiné faktory (výši mzdy, dojíždění,…); 32      

d) pokud jsou okolnosti u více volných míst stejné, dávají přednost 
jiným odvětvím než práci v technických odvětvích (například ve 
službách, obchodě,…); 84      

e) jiné 2      

Celkem 129      

       

3. Co by podle Vašeho názoru přispělo ke zvýšení zájmu žen o práci ve strojírenství? Můžete zvolit i více možností  

       

Odpověď 
Počet kladných 

odpovědí      

a) Kampaně a motivační akce vedené zaměstnavateli a zacílené více 
na ženy 81      

b) Osvěta žákyň škol a jejich rodičů prostřednictvím školy (zajistit 
více podnětů z polytechnické výchovy, akce speciálně pro dívky,…) 100      

c) Osvěta pedagogů a kariérových poradců o současné podobě 
práce ve strojírenství 76      

d) Rekvalifikační kurzy pro strojírenské obory cílené přímo na ženy 46      

e) Jiné 10      
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B) Odborná část - Znalosti a zkušenosti kariérového poradce s oblastí strojírenství a jejich užití při práci 
kariérového poradce 

       

1. Máte osobní zkušenosti z pracovního prostředí (např. formou exkurze) v současných strojírenských podnicích, ze kterých můžete čerpat 
při své práci s klienty? 

       

Odpověď 
Počet kladných 

odpovědí      

a) Ano 58      

b) Ne 65      

c) Jiné 6      

Celkem 129      

       

2. Disponujete informačními materiály o strojírenských oborech, ze kterých byte mohli čerpat při své práci kariérového poradce?  

       

Odpověď 
Počet kladných 

odpovědí      

a) Ano 28      

b) Ne 21      

c) Částečně 80      

d) Jiné -      

Celkem 129      

       

 
 
 
 



                                                                             „Souhrnná data z vstupního dotazníku ÚP“ - příloha 3b. 

 

3. Znáte konkrétní ženy pracující v technických profesích ve strojírenských podnicích? 

       

Odpověď 
Počet kladných 

odpovědí      

a) Ano 51      

b) Ne 76      

c) Jiné 2      

Celkem 129      

       

4. Jaké máte povědomí o současném strojírenství v ČR v následujících oblastech: 

U každé možnosti uveďte míru své informovanosti na škále 1 (mám minimální povědomí) - 5 (jsem velmi dobře informovaný/á) 

       

Odpověď Míra informovanosti Celkem 

a) Co zahrnuje a čím se zabývá obor strojírenská výrobní technika 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 10 15 75 26 3 129 

Průměrná hodnota - 2,98 

b) Jaká je perspektiva strojírenské výrobní techniky a jaké jsou v 
této oblasti trendy 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 16 27 50 34 2 129 

Průměrná hodnota - 2,84 

c) Profese ve strojírenství 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 5 26 48 41 9 129 

Průměrná hodnota - 3,18 

d) Reálné příjmy a benefity ve strojírenských profesích 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 17 27 51 31 3 129 

Průměrná hodnota - 2,81 

e) Možnosti vzdělávání ve strojírenských oborech 1 2 3 4 5 - 



                                                                             „Souhrnná data z vstupního dotazníku ÚP“ - příloha 3b. 

 

Počet odpovědí 7 19 40 44 19 129 

Průměrná hodnota - 3,38 

f) Znalost strojírenských firem v regionu a jejich zaměření 1 2 3 4 5 - 

Počet odpovědí 9 19 39 47 15 129 

Průměrná hodnota - 3,31 
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Obecná část – Pohled kariérového poradce na problematiku překážek vstupu dívek a žen do 

strojírenských oborů 

1. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody toho, že je v České republice nízký podíl žen 

pracujících ve strojírenství, obecně v technických oborech? U každé možnosti uveďte, 

míru souhlasu/nesouhlasu.  

a) Obecné povědomí ve společnosti stále vytváří vzorce o povoláních vhodných pro 

muže a o povoláních vhodných pro ženy; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

b) Již od dětství jsou dívky jak v rodině, tak ve škole směrovány spíše do oblasti 

humanitních či společenských věd než do technických oborů;  

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

c) Zaměstnavatelé v oblasti technických oborů včetně strojírenství směřují náborové 

kampaně primárně na chlapce/muže; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

d) Pracovní prostředí a charakter práce ve strojírenství nejsou pro ženy příliš vhodné 

(těžká, špinavá práce,…); 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

e) Zaměstnavatelé ve strojírenství primárně nemají o ženy zájem. 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

f) Jiný důvod (uveďte)…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jak hodnotíte zájem žen – uchazeček o zaměstnání o práci ve strojírenství? Vyberte 

pouze jednu z možností.  

a) pozitivně, pro většinu z nich je práce ve strojírenských firmách vítaná; 

b) negativně, většina z nich práci ve strojírenských firmách a priori odmítá; 

c) neutrálně, při výběru zvažují jiné faktory (výši mzdy, dojíždění,…); 

d) pokud jsou okolnosti u více volných míst stejné, dávají přednost jiným odvětvím než 

práci v technických odvětvích (například ve službách, obchodě,…); 

e) jiné (uveďte)……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Co by podle Vašeho názoru přispělo ke zvýšení zájmu žen o práci ve strojírenství? 

Můžete zvolit i více možností.  

a) Kampaně a motivační akce vedené zaměstnavateli a zacílené více na ženy; 

b) Osvěta žákyň škol a jejich rodičů prostřednictvím školy (zajistit více podnětů 

z polytechnické výchovy, akce speciálně pro dívky,…); 

c) Osvěta pedagogů a kariérových poradců o současné podobě práce ve strojírenství; 

d) Rekvalifikační kurzy pro strojírenské obory cílené přímo na ženy; 

e) Jiné (uveďte)……………………………………………………………………………………………………………… 
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Odborná část – Znalosti a zkušenosti kariérového poradce s oblastí strojírenství a jejich užití 

při práci kariérového poradce  

 

1. Máte osobní zkušenosti z pracovního prostředí  (např. formou exkurze)  v současných 

strojírenských podnicích, ze kterých můžete čerpat při své práci s klienty?  

a) Ano 

b) Ne 

c) jiné .... 

 

2. Disponujete informačními materiály o strojírenských oborech, ze kterých byte mohli 

čerpat při své práci kariérového poradce?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Částečně 

d) jiné .... 

 

3. Znáte konkrétní ženy pracující v technických profesích ve strojírenských podnicích? 

a) Ano 

b) Ne 

c) jiné .... 

4. Jaké máte povědomí o současném strojírenství v ČR v následujících oblastech: 

U každé možnosti  uveďte míru své informovanosti na škále 1 (mám minimální 

povědomí) – 5 (jsem velmi dobře informovaný/á). 

 

a)  Co zahrnuje a čím se zabývá obor strojírenská výrobní technika 

1      2      3      4      5   

b) Jaká je perspektiva strojírenské výrobní techniky a jaké jsou v této oblasti trendy 

1      2      3      4      5   

c) Profese ve strojírenství 

  1      2      3      4      5   

d) Reálné příjmy a benefity ve strojírenských profesích 

1      2      3      4      5   

e)  Možnosti vzdělávání ve strojírenských oborech 

1      2      3      4      5   

f) Znalost strojírenských firem v regionu a jejich zaměření 

1      2      3      4      5   
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Obecná část - Vaše hodnocení workshopu „Přibližte strojařinu ženám“ a aktuální postoj k 
problematice odstraňování překážek vstupu dívek a žen do strojírenských oborů.      

            

1. Jak celkově byste hodnotil(a) absolvovaný workshop „Přibližte strojařinu ženám“?       

            

Odpověď Míra souhlasu/nesouhlasu  Celkem      

a) Workshop jsem shledal(a) užitečným pro oblast kariérového 
poradenství a zvýšení orientace v oblasti volby povolání 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 18 12 8 0 0 38      

Průměrná hodnota - 1,74      

b) Znalosti přednášené na workshopu využiji ve své praxi 
kariérového poradce ve škole 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 12 18 6 2 0 38      

Průměrná hodnota - 1,95      

c) Připravované výukové materiály považuji za užitečné 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 18 16 4 0 0 38      

Průměrná hodnota - 1,63      
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2. V návaznosti na znalosti získané na workshopu, co byste doporučil(a) pro zvýšení zájmu o práci (vzdělávání) 
ve strojírenských oborech, zejména pro zvýšení zájmu žen (dívek)? Můžete zvolit i více možností.      

            

Odpověď 
Počet kladných 

odpovědí           

a) Kampaně a motivační akce vedené zaměstnavateli, které 
jsou zacílené více na dívky/ženy 34           

b) Osvěta žákyň škol a jejich rodičů prostřednictvím školy 
(zajistit více podnětů z polytechnické výchovy, akce speciálně 
pro dívky,…) 28           

c) Osvěta pedagogů a kariérových poradců o současné podobě 
práce ve strojírenství 28           

d) Rekvalifikační kurzy pro strojírenské obory cílené přímo na 
ženy 16           
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Odborná část – Znalosti a zkušenosti kariérového poradce s oblastí strojírenství a jejich 
užití při práci kariérového poradce       

            

1. Získal(a) jste informačními materiály o strojírenských oborech, ze kterých byste mohl(a) čerpat při své práci 
kariérového poradce?      

            

Odpověď 
Počet kladných 

odpovědí           

a) Ano 24           

b) Ne 2           

c) Částečně 12           

d) Jiné 0           

Celkem 38           

            

2. Byl(a) jste seznámen(a) s ženami pracujícími v technických profesích ve strojírenských podnicích a myslíte si, 
že tyto informace budete moci využít ve své poradenské praxi?      

            

Odpověď 
Počet kladných 

odpovědí           

a) Ano 30           

b) Ne 0           

c) Jiné 8           

Celkem 38           

            

 
 
      



                         „Souhrnná data z výstupního dotazníku ÚPW“ - příloha 4b 

 

3. Jaké máte povědomí o současném strojírenství v ČR v následujících oblastech: 

U každé možnosti uveďte míru své informovanosti na škále 1 (mám minimální povědomí) - 5 (jsem velmi dobře 
informovaný/á)      

            

Odpověď Míra informovanosti Celkem      

a) Co zahrnuje a čím se zabývá obor strojírenská výrobní 
technika 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 0 2 16 14 6 38      

Průměrná hodnota - 3,63      

b) Jaká je perspektiva strojírenské výrobní techniky a jaké jsou 
v této oblasti trendy 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 2 5 18 10 3 38      

Průměrná hodnota - 3,18      

c) Profese ve strojírenství 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 0 10 16 10 2 38      

Průměrná hodnota - 3,11      

d) Reálné příjmy a benefity ve strojírenských profesích 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 1 6 17 9 5 38      

Průměrná hodnota - 3,29      

e) Možnosti vzdělávání ve strojírenských oborech 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 2 8 12 12 4 38      

Průměrná hodnota - 3,21      

f) Znalost strojírenských firem v regionu a jejich zaměření 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 0 7 15 12 4 38      

Průměrná hodnota - 3,34      
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4. Pokud byste měl(a) vyjádřit úroveň změny Vašich znalostí (Vaší informovanosti) o současné strojírenské 

výrobě před a po absolvování workshopu      

Na stupnici 1 až 10, kde 1 znamená nulovou změnu a 10 maximální úroveň navýšení, jakou hodnotu byste 
stanovil(a):       

Škála hodnocení  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 

Počet odpovědí 0 0 1 2 0 7 15 10 3 0 38 

Průměrná hodnota             6,97 
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Jen pro respondenty, kteří se účastnili pouze workshopu 

Obecná část – Vaše hodnocení workshopu „Přibližte strojařinu ženám“ a aktuální postoj 

k problematice odstraňování překážek vstupu dívek a žen do strojírenských oborů. 

1. Jak celkově byste hodnotil(a) absolvovaný workshop „Přibližte strojařinu ženám“? U 

každé položky vyjádřete míru svého souhlasu/nesouhlasu.  

a) Workshop jsem shledal(a) užitečným pro oblast kariérového poradenství a zvýšení 

orientace v oblasti volby povolání; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

b) Znalosti přednášené na workshopu využiji ve své praxi kariérového poradce ÚP; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

c) Připravované výukové materiály považuji za užitečné; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

d) Vaše poznámky k workshopu  

(uveďte)…………………………………………………………………………………………… 

 

2. V návaznosti na znalosti získané na workshopu, co byste doporučil(a) pro zvýšení 

zájmu o práci (vzdělávání) ve strojírenských oborech, zejména pro zvýšení zájmu žen 

(dívek)? Můžete zvolit i více možností.  

a) Kampaně a motivační akce vedené zaměstnavateli, které jsou zacílené více na 

dívky/ženy 

b) Osvěta dívek, a případně jejich rodičů, prostřednictvím pracovníků Úřadu práce 

(Organizace motivačních kampaní, spolupráce se ZŠ a SŠ, spolupráce s VŠ, 

zaměstnavateli a zájmovými organizacemi) 

c) Osvěta pedagogů a kariérových poradců o současné podobě práce ve strojírenství 

d) Rekvalifikační kurzy pro strojírenské obory cílené přímo na ženy 

Jiné (uveďte)………………………………………………………………………………………………………..….. 

Odborná část – Znalosti a zkušenosti kariérového poradce s oblastí strojírenství a jejich užití 

při práci kariérového poradce  

1. Získal(a) jste informačními materiály o strojírenských oborech, ze kterých byste 

mohl(a) čerpat při své práci kariérového poradce?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Částečně 

d) jiné .... 

 

2. Byl(a) jste seznámen(a) s ženami pracujícími v technických profesích ve strojírenských 

podnicích a myslíte si, že tyto informace budete moci využít ve své poradenské praxi? 

a) Ano 

b) Ne 

c) jiné .... 



                   „Výstupní dotazník ÚPW“ - příloha 4a 

 

3. Jaké máte povědomí o současném strojírenství v ČR v následujících oblastech: 

U každé možnosti uveďte míru své informovanosti na škále 1 (mám minimální 

povědomí) – 5 (jsem velmi dobře informovaný/á). 

 

a) Co zahrnuje a čím se zabývá obor strojírenská výrobní technika 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

b) Jaká je perspektiva strojírenské výrobní techniky a jaké jsou v této oblasti trendy 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

c) Jaké jsou profese ve strojírenství 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

d) Jaké jsou reálné příjmy a benefity ve strojírenských profesích 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

e)  Jaké jsou možnosti vzdělávání ve strojírenských oborech 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

f) Mám přehled/znalost o strojírenských firmách v regionu a jejich zaměření 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

 

4. Pokud byste měl(a) vyjádřit úroveň změny Vašich znalostí (Vaší informovanosti) o 

současné strojírenské výrobě před a po absolvování workshopu, a to na stupnici 1 až 

10, kde 1 znamená nulovou změnu a 10 maximální úroveň navýšení, jakou hodnotu 

byste stanovil(a):  

žádná změna       výrazná změna  

(maximální zvýšení informovanosti) 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 
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Obecná část - Vaše hodnocení workshopu „Přibližte strojařinu ženám“ a aktuální postoj 
k problematice odstraňování překážek vstupu dívek a žen do strojírenských oborů.      

            

1. Jak celkově byste hodnotil(a) absolvovaný workshop „Přibližte strojařinu ženám“?       

            

Odpověď Míra souhlasu/nesouhlasu  Celkem      

a) Workshop jsem shledal(a) užitečným pro 
oblast kariérového poradenství a zvýšení 
orientace v oblasti volby povolání 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 64 26 14 3 2 109      

Průměrná hodnota - 1,65      

b) Znalosti přednášené na workshopu využiji 
ve své praxi kariérového poradce ve škole 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 44 40 16 9 0 109      

Průměrná hodnota - 1,91      

c) Připravované výukové materiály považuji 
za užitečné 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 55 35 16 1 2 109      

Průměrná hodnota - 1,72      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



                „Souhrnná data z výstupního dotazníku ÚPWE“ - příloha 5b 
 

2. V návaznosti na znalosti získané na workshopu, co byste doporučil(a) pro zvýšení zájmu o práci (vzdělávání) 
ve strojírenských oborech, zejména pro zvýšení zájmu žen (dívek)? Můžete zvolit i více možností.      

            

Odpověď Počet kladných odpovědí           

a) Kampaně a motivační akce vedené 
zaměstnavateli, které jsou zacílené více na 
dívky/ženy 74           

b) Osvěta žákyň škol a jejich rodičů 
prostřednictvím školy (zajistit více podnětů z 
polytechnické výchovy, akce speciálně pro 
dívky,…) 54           

c) Osvěta pedagogů a kariérových poradců o 
současné podobě práce ve strojírenství 81           

d) Rekvalifikační kurzy pro strojírenské obory 
cílené přímo na ženy 39           
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Obecná část II – Vaše hodnocení „Exkurze v reálném prostředí společností zabývajících 
se strojírenstvím“ a aktuální postoj k problematice odstraňování překážek vstupu dívek 

a žen do strojírenských oborů.      

            

1. Jak celkově byste hodnotil(a) exkurzi ve strojírenském podniku?       

            

Odpověď Míra souhlasu/nesouhlasu  Celkem      

a) Exkurzi shledávám užitečnou s ohledem na 
zvýšení povědomí o tom, jak reálně probíhá 
práce ve strojírenství 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 86 16 7 0 0 109      

Průměrná hodnota - 1,28      

b) Znalosti a zkušenosti z exkurze využiji ve 
své praxi kariérového poradce ÚP 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 50 44 13 2 0 109      

Průměrná hodnota - 1,70      

c) Exkurze v reálných provozech firem by 
měly být nedílnou součástí vzdělávání 
kariérových poradců ÚP 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 86 14 9 0 0 109      

Průměrná hodnota - 1,29      

d) V průběhu exkurze byl kladen dostatečný 
důraz na problematiku genderu ve 
strojírenství 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 39 39 22 5 4 109      

Průměrná hodnota - 2,05      
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Odborná část – Znalosti a zkušenosti kariérového poradce s oblastí strojírenství a jejich 
užití při práci kariérového poradce       

            

1. Získal(a) jste informačními materiály o strojírenských oborech, ze kterých byste mohl(a) čerpat při své práci 
kariérového poradce?      

            

Odpověď Počet kladných odpovědí           

a) Ano 104           

b) Ne 0           

c) Částečně 5           

d) Jiné 0           

Celkem 109           

            

2. Byl(a) jste seznámen(a) s ženami pracujícími v technických profesích ve strojírenských podnicích a myslíte 
si, že tyto informace budete moci využít ve své poradenské praxi?      

            

Odpověď Počet kladných odpovědí           

a) Ano 102           

b) Ne 0           

c) Jiné 7           

Celkem 109           
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3. Jaké máte povědomí o současném strojírenství v ČR v následujících oblastech:      

U každé možnosti uveďte míru své informovanosti na škále 1 (mám minimální povědomí) - 5 (jsem velmi 
dobře informovaný/á)                  

Odpověď Míra informovanosti Celkem      

a) Co zahrnuje a čím se zabývá obor 
strojírenská výrobní technika 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 3 14 39 47 6 109      

Průměrná hodnota - 3,36      

b) Jaká je perspektiva strojírenské výrobní 
techniky a jaké jsou v této oblasti trendy 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 2 16 38 42 11 109      

Průměrná hodnota - 3,40      

c) Profese ve strojírenství 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 4 10 27 50 18 109      

Průměrná hodnota - 3,62      

d) Reálné příjmy a benefity ve strojírenských 
profesích 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 6 18 44 31 10 109      

Průměrná hodnota - 3,19      

e) Možnosti vzdělávání ve strojírenských 
oborech 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 5 10 22 44 28 109      

Průměrná hodnota - 3,73      

f) Znalost strojírenských firem v regionu a 
jejich zaměření 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 4 13 26 47 19 109      

Průměrná hodnota - 3,59      
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4. Pokud byste měl(a) vyjádřit úroveň změny Vašich znalostí (Vaší informovanosti) o současné strojírenské výrobě 
před a po absolvování workshopu     

Na stupnici 1 až 10, kde 1 znamená nulovou změnu a 10 maximální úroveň navýšení, jakou hodnotu byste 
stanovil(a):      

Škála hodnocení  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 

Počet odpovědí 0 4 5 5 19 19 23 19 9 6 109 

Průměrná hodnota             6,48 
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Jen pro respondenty, kteří se účastnili jak workshopu, tak exkurze 

Obecná část I. – Vaše hodnocení Workshopu „Přibližte strojařinu ženám“ a aktuální postoj 

k problematice odstraňování překážek vstupu dívek a žen do strojírenských oborů. 

1. Jak celkově byste hodnotil(a) workshop „Přibližte strojařinu ženám“? U každé položky 

vyjádřete míru svého souhlasu/nesouhlasu.  

a) Workshop jsem shledal(a) užitečným pro oblast kariérového poradenství a zvýšení 

orientace v oblasti volby povolání; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

b) Znalosti přednášené na workshopu využiji ve své praxi kariérového poradce ÚP; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

c) Připravované výukové materiály považuji za užitečné; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

d) Vaše poznámky k workshopu  

(uveďte)…………………………………………………………………………………………… 

 

2. V návaznosti na znalosti získané na workshopu, co byste doporučil(a) pro zvýšení 

zájmu o práci (vzdělávání) ve strojírenských oborech, zejména pro zvýšení zájmu žen 

(dívek)? Můžete zvolit i více možností.  

a) Kampaně a motivační akce vedené zaměstnavateli, které jsou zacílené více na 

dívky/ženy 

b) Osvěta dívek, a případně jejich rodičů, prostřednictvím pracovníků Úřadu práce 

(Organizace motivačních kampaní, spolupráce se ZŠ a SŠ, spolupráce s VŠ, 

zaměstnavateli a zájmovými organizacemi) 

c) Osvěta pedagogů a kariérových poradců o současné podobě práce ve strojírenství 

d) Rekvalifikační kurzy pro strojírenské obory cílené přímo na ženy 

e) Jiné (uveďte)………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

 

Obecná část II. – Vaše hodnocení „Exkurze v reálném prostředí společností zabývajících se 

strojírenstvím“ a aktuální postoj k problematice odstraňování překážek vstupu dívek a žen 

do strojírenských oborů. 

1.  Jak celkově byste hodnotil(a) exkurzi ve strojírenském podniku? U každé položky 

vyjádřete míru svého souhlasu/nesouhlasu.  

a) Exkurzi shledávám užitečnou s ohledem na zvýšení povědomí o tom, jak reálně 

probíhá práce ve strojírenství; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

b) Znalosti a zkušenosti z exkurze využiji ve své praxi kariérového poradce ÚP; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

c) Exkurze v reálných provozech firem by měly být nedílnou součástí vzdělávání 

kariérových poradců ÚP; 
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rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

d) V průběhu exkurze byl kladen dostatečný důraz na problematiku genderu ve 

strojírenství; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

e) Vaše poznámky k exkurzi  

(uveďte)…………………………………………………………………………………………… 

 

Odborná část – Znalosti a zkušenosti kariérového poradce s oblastí strojírenství a jejich užití 

při práci kariérového poradce  

 

1. Získal(a) jste informačními materiály o strojírenských oborech, ze kterých byste 

mohl(a) čerpat při své práci kariérového poradce?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Částečně 

d) jiné .... 

 

2. Byl(a) jste seznámen(a) s ženami pracujícími v technických profesích ve strojírenských 

podnicích a myslíte si, že tyto informace budete moci využít ve své poradenské praxi? 

a) Ano 

b) Ne 

c) jiné .... 

 

3. Jaké máte povědomí o současném strojírenství v ČR v následujících oblastech: 

U každé možnosti uveďte míru své informovanosti na škále 1 (mám minimální 

povědomí) – 5 (jsem velmi dobře informovaný/á). 

 

a) Co zahrnuje a čím se zabývá obor strojírenská výrobní technika 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

b) Jaká je perspektiva strojírenské výrobní techniky a jaké jsou v této oblasti trendy 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

c) Jaké jsou profese ve strojírenství 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

d) Jaké jsou reálné příjmy a benefity ve strojírenských profesích 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

e)  Jaké jsou možnosti vzdělávání ve strojírenských oborech 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

f) Mám přehled/znalost o strojírenských firmách v regionu a jejich zaměření 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 
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4. Pokud byste měl(a) vyjádřit úroveň změny Vašich znalostí (Vaší informovanosti) o 

současné strojírenské výrobě před a po absolvování workshopu, a to na stupnici 1 až 

10, kde 1 znamená nulovou změnu a 10 maximální úroveň navýšení, jakou hodnotu 

byste stanovil(a):  

žádná změna       výrazná změna  

(maximální zvýšení informovanosti) 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 
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Jen pro respondenty, kteří se účastnili pouze exkurzí 

Obecná část I. – Pohled kariérového poradce na problematiku překážek vstupu dívek a žen 

do strojírenských oborů 

1. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody toho, že je v České republice nízký podíl žen 

pracujících ve strojírenství, obecně v technických oborech? U každé možnosti uveďte, 

míru souhlasu/nesouhlasu.  

a) Obecné povědomí ve společnosti stále vytváří vzorce o povoláních vhodných pro 

muže a o povoláních vhodných pro ženy; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

b) Již od dětství jsou dívky jak v rodině, tak ve škole směrovány spíše do oblasti 

humanitních či společenských věd než do technických oborů;  

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

c) Zaměstnavatelé v oblasti technických oborů včetně strojírenství směřují náborové 

kampaně primárně na chlapce/muže; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

d) Pracovní prostředí a charakter práce ve strojírenství nejsou pro ženy příliš vhodné 

(těžká, špinavá práce,…); 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

e) Zaměstnavatelé ve strojírenství primárně nemají o ženy zájem. 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

f) Jiný důvod (uveďte)…………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Jak hodnotíte zájem žen – uchazeček o zaměstnání o práci ve strojírenství? Vyberte 

pouze jednu z možností.  

a) pozitivně, pro většinu z nich je práce ve strojírenských firmách vítaná; 

b) negativně, většina z nich práci ve strojírenských firmách a priori odmítá; 

c) neutrálně, při výběru zvažují jiné faktory (výši mzdy, dojíždění,…); 

d) pokud jsou okolnosti u více volných míst stejné, dávají přednost jiným odvětvím než 

práci v technických odvětvích (například ve službách, obchodě,…); 

e) jiné (uveďte)……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Co by podle Vašeho názoru přispělo ke zvýšení zájmu žen o práci ve strojírenství? 

Můžete zvolit i více možností.  

a) Kampaně a motivační akce vedené zaměstnavateli a zacílené více na ženy; 

b) Osvěta žákyň škol a jejich rodičů prostřednictvím školy (zajistit více podnětů 

z polytechnické výchovy, akce speciálně pro dívky,…); 

c) Osvěta pedagogů a kariérových poradců o současné podobě práce ve strojírenství; 

d) Rekvalifikační kurzy pro strojírenské obory cílené přímo na ženy; 

e) Jiné (uveďte)……………………………………………………………………………………………………………… 
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Obecná část II. – Vaše hodnocení „Exkurze v reálném prostředí společností zabývajících se 

strojírenstvím“ a aktuální postoj k problematice odstraňování překážek vstupu dívek a žen 

do strojírenských oborů. 

1.  Jaké je Vaše hodnocení exkurze, které jste se zúčastnili. U každé položky vyjádřete míru 

svého souhlasu/nesouhlasu.  

a) Exkurzi shledávám užitečnou s ohledem na zvýšení povědomí o tom, jak reálně 

probíhá práce ve strojírenství; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

b) Znalosti a zkušenosti z exkurze využiji ve své praxi kariérového poradce ÚP; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

c) Exkurze v reálných provozech firem by měly být nedílnou součástí vzdělávání 

kariérových poradců ÚP; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

d) V průběhu exkurze byl kladen dostatečný důraz na problematiku genderu ve 

strojírenství; 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

e) Vaše poznámky k exkurzi  

(uveďte)…………………………………………………………………………………………… 

 

Odborná část – Znalosti a zkušenosti kariérového poradce s oblastí strojírenství a jejich užití 

při práci kariérového poradce  

 

1. Zvýšila se Vaše znalost pracovního prostředí v současných strojírenských podnicích, ze 

kterých můžete čerpat při své práci s klienty? 

a) Ano 

b) Ne 

c) jiné .... 

 

 

2. Přispěla exkurze k Vaší znalosti možností práce žen v technických profesích ve 

strojírenských podnicích? 

a) Ano 

b) Ne 

c) jiné .... 

 

3. Jaké máte povědomí o současné strojírenství v ČR v následujících oblastech: 

U každé možnosti uveďte míru své informovanosti na škále 1 (mám minimální 

povědomí) – 5 (jsem velmi dobře informovaný/á). 
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a)  Co zahrnuje a čím se zabývá obor strojírenská výrobní technika 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

b) Jaká je perspektiva strojírenské výrobní techniky a jaké jsou v této oblasti trendy 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

c) Jaké jsou profese ve strojírenství 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

d) Jaké jsou reálné příjmy a benefity ve strojírenských profesích 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

e)  Jaké jsou možnosti vzdělávání ve strojírenských oborech 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

f) Mám přehled/znalost o strojírenských firmách v regionu a jejich zaměření 

minimální povědomí   1      2      3      4      5    velmi dobře informovaný/á 

 

4. Pokud byste měl(a) vyjádřit úroveň změny Vašich znalostí (Vaší informovanosti) o 

současné strojírenské výrobě před a po absolvování exkurze, a to na stupnici 1 až 10, 

kde 1 znamená nulovou změnu a 10 maximální úroveň navýšení, jakou hodnotu byste 

stanovil(a):  

žádná změna       výrazná změna  

(maximální zvýšení informovanosti) 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 
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Obecná část I. - Pohled kariérového poradce na problematiku překážek vstupu dívek a 
žen do strojírenských oborů      

            

1. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody toho, že je v České republice nízký podíl žen pracujících ve strojírenství, 
obecně v technických oborech?      

            

Odpověď Míra souhlasu/nesouhlasu  Celkem      

a) Obecné povědomí ve společnosti stále vytváří vzorce o 
povoláních vhodných pro muže a o povoláních vhodných pro ženy 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 16 16 19 0 0 51      

Průměrná hodnota - 2,06      

b) Již od dětství jsou dívky jak v rodině, tak ve škole směrovány 
spíše do oblasti humanitních či společenských věd než do 
technických oborů 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 10 22 13 6 0 51      

Průměrná hodnota - 2,29      

c) Zaměstnavatelé v oblasti technických oborů včetně strojírenství 
směřují náborové kampaně primárně na chlapce/muže 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 8 21 9 8 5 51      

Průměrná hodnota - 2,63      

d) Pracovní prostředí a charakter práce ve strojírenství nejsou pro 
ženy příliš vhodné (těžká, špinavá práce,…) 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 8 18 9 15 1 51      

Průměrná hodnota - 2,67      

e) Zaměstnavatelé ve strojírenství primárně nemají o ženy zájem 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 0 13 18 14 6 51      

Průměrná hodnota - 3,25      
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2. Jak hodnotíte zájem žen - uchazeček o zaměstnání o práci ve strojírenství? Vyberte pouze jednu z možností.      

            

Odpověď 

Počet 
kladných 
odpovědí           

a) pozitivně, pro většinu z nich je práce ve strojírenských firmách 
vítaná 4           

b) negativně, většina z nich práci ve strojírenských firmách a priori 
odmítá 6           

c) neutrálně, při výběru zvažují jiné faktory (výši mzdy, 
dojíždění,…) 12           

d) pokud jsou okolnosti u více volných míst stejné, dávají přednost 
jiným odvětvím než práci v technických odvětvích (například ve 
službách, obchodě,…) 28           

e) jiné 1           

Celkem 51           
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3. Co by podle Vašeho názoru přispělo ke zvýšení zájmu žen o práci ve strojírenství? Můžete zvolit i více 
možností      

            

Odpověď 

Počet 
kladných 
odpovědí           

a) Kampaně a motivační akce vedené zaměstnavateli a zacílené 
více na ženy 39           

b) Osvěta žákyň škol a jejich rodičů prostřednictvím školy (zajistit 
více podnětů z polytechnické výchovy, akce speciálně pro dívky,…) 45           

c) Osvěta pedagogů a kariérových poradců o současné podobě 
práce ve strojírenství 41           

d) Rekvalifikační kurzy pro strojírenské obory cílené přímo na ženy 40           

e) Jiné 8           
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Obecná část II – Vaše hodnocení „Exkurze v reálném prostředí společností zabývajících 
se strojírenstvím“ a aktuální postoj k problematice odstraňování překážek vstupu dívek 

a žen do strojírenských oborů.      

            

1. Jak celkově byste hodnotil(a) exkurzi ve strojírenském podniku?       

            

Odpověď Míra souhlasu/nesouhlasu  Celkem      

a) Exkurzi shledávám užitečnou s ohledem na zvýšení povědomí o 
tom, jak reálně probíhá práce ve strojírenství 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 38 9 4 0 0 51      

Průměrná hodnota - 1,33      

b) Znalosti a zkušenosti z exkurze využiji ve své praxi kariérového 
poradce ÚP 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 44 6 1 0 0 51      

Průměrná hodnota - 1,16      

c) Exkurze v reálných provozech firem by měly být nedílnou 
součástí vzdělávání kariérových poradců ÚP 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 40 10 1 0 0 51      

Průměrná hodnota - 1,24      

d) V průběhu exkurze byl kladen dostatečný důraz na 
problematiku genderu ve strojírenství 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 19 13 13 4 2 51      

Průměrná hodnota - 2,16      
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Odborná část – Znalosti a zkušenosti kariérového poradce s oblastí strojírenství a jejich 
užití při práci kariérového poradce       

            

1. Zvýšila se Vaše znalost pracovního prostředí v současných strojírenských podnicích, ze kterých můžete 
čerpat při své práci s klienty?      

            

Odpověď 

Počet 
kladných 
odpovědí           

a) Ano 42           

b) Ne 1           

c) Částečně 8           

d) Jiné 0           

Celkem 51           

            

2. Přispěla exkurze k Vaší znalosti možností práce žen v technických profesích ve strojírenských podnicích?      

            

Odpověď 

Počet 
kladných 
odpovědí           

a) Ano 44           

b) Ne 1           

c) Jiné 6           

Celkem 51           
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3. Jaké máte povědomí o současném strojírenství v ČR v následujících oblastech:      

U každé možnosti uveďte míru své informovanosti na škále 1 (mám minimální povědomí) - 5 (jsem velmi 
dobře informovaný/á)      

            

Odpověď Míra informovanosti Celkem      

a) Co zahrnuje a čím se zabývá obor strojírenská výrobní technika 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 0 8 16 20 7 51      

Průměrná hodnota - 3,51      

b) Jaká je perspektiva strojírenské výrobní techniky a jaké jsou v 
této oblasti trendy 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 2 11 15 15 8 51      

Průměrná hodnota - 3,31      

c) Profese ve strojírenství 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 2 10 20 14 5 51      

Průměrná hodnota - 3,20      

d) Reálné příjmy a benefity ve strojírenských profesích 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 1 7 22 14 7 51      

Průměrná hodnota - 3,37      

e) Možnosti vzdělávání ve strojírenských oborech 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 3 6 18 19 5 51      

Průměrná hodnota - 3,33      

f) Znalost strojírenských firem v regionu a jejich zaměření 1 2 3 4 5 -      

Počet odpovědí 0 2 15 24 10 51      

Průměrná hodnota - 3,82      
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4. Pokud byste měl(a) vyjádřit úroveň změny Vašich znalostí (Vaší informovanosti) o současné strojírenské 
výrobě před a po absolvování workshopu 

      

Na stupnici 1 až 10, kde 1 znamená nulovou změnu a 10 maximální úroveň navýšení, jakou hodnotu byste 
stanovil(a):       

Škála hodnocení  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 

Počet odpovědí 0 0 1 2 0 15 19 11 1 2 51 

Průměrná hodnota             6,88 
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Dotazník pro podniky oboru strojírenské výrobní techniky 

Analýza příčin nižšího zájmu dívek/žen o práci ve strojírenství 

Dobrý den, 
obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění následujícího dotazníku, který je zaměřen na zjištění, zda při 
uplatňování dívek/žen ve strojírenských oborech je nutné překonávat nějaké bariéry a identifikovat je.  
Dotazníkové šetření je realizováno v rámci projektu „Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům 
při kariérovém rozhodování u dívek/žen“ za finanční podpory z OPZ, který si klade za cíl přispět k žádoucí 
pozitivní změně názorů na charakter strojírenských profesí a k odbourávání předsudků vůči uplatnění 
dívek/žen ve strojírenství a tím zvýšit zájem dívek/žen o pracovní uplatnění ve strojírenství, zejména v oboru 
strojírenské výrobní techniky.  
Získané výsledky budou využity v analýze zaměřené na identifikaci příčin nižšího zájmu dívek/žen o práci 
v oblasti strojírenské výroby. Zpracovaná analýza bude v prvé řadě zpřístupněna respondentům 
realizovaného dotazníkového šetření, tedy zúčastněným podnikům a firmám, pro reflexi získaných poznatků. 
Následně bude analýza využita pro potřeby projektu. Se získanými informacemi na úrovni jednotlivých 
zaměstnavatelů bude zacházeno důvěrně a nebudou tak veřejně publikovány. V rámci realizace projektu 
budou zveřejněny pouze souhrnné výstupy získané v rámci celého souboru zúčastněných organizací.  
 

1. Kolik zaměstnanců pracuje ve vašem podniku?  

a) méně než 10 zaměstnanců 

b) 11 – 24 zaměstnanců 

c) 25 – 50 zaměstnanců 

d) 51 – 100 zaměstnanců 

e) 101 až 250 zaměstnanců 

f) více než 250 zaměstnanců 

 

2. Většinový podíl kapitálu podniku je:  

a) český 

b) zahraniční 

c) nelze stanovit 

 

3. Pokud převažuje ve vašem podniku zahraniční kapitál, odkud, z jaké země, pochází? Vypište, prosím: 

 

............................................................................................................................................................... 

  

4. Jaký podíl zaměstnanců ve vašem podniku představují ženy? (uveďte v procentech):  

 

.............................................................................................................................................................. 

 

5. Jaké pozice ženy ve vašem podniku zastávají? (uveďte buď přibližné procento z celkového počtu 

zaměstnanců, kteří zastávají danou pozici anebo celkový počet pracovníků na daných pozicích a z toho 

počet žen):  

a) vysoký management…………………………………………………….....................…...................……....………..% 
nebo celkový počet zaměstnanců na prac. pozici ……………….z toho ženy ……….....................................…… 

b) střední management………....................…………………………………………………….......................………..%  
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nebo celkový počet zaměstnanců na prac. pozici ……………….z toho ženy …....................................… 

c) administrativa………………………………………………………………......................…….......................….……..% 
nebo celkový počet zaměstnanců na prac. pozici ……………….z toho ženy …….....................................……… 

d) experti, vysoce odborní pracovníci v hlavní činnosti podniku ……...…………....................…....….....% 
nebo celkový počet zaměstnanců na prac. pozici ……………….z toho ženy …….......................................…… 

e) experti, vysoce odborní pracovníci mimo hlavní činnosti podniku…………….............................….% 
nebo celkový počet zaměstnanců na prac. pozici ……………….z toho ženy ………….....................................… 

f) odborní pracovníci střední úrovně (technici,…) v hlavní činnosti podniku ……........................…..% 
nebo celkový počet zaměstnanců na prac. pozici ……………….z toho ženy ………........................................… 

g) odborní pracovníci střední úrovně (technici,…) mimo hlavní činnost podniku …......................…% 
nebo celkový počet zaměstnanců na prac. pozici ……………….z toho ženy ……........................................... 

h) kvalifikované dělnické profese v hlavní činnosti podniku ………………….........………..................…..% 
nebo celkový počet zaměstnanců na prac. pozici ……………….z toho ženy ……...................................……… 

i) kvalifikované dělnické profese mimo hlavní činnost podniku ……………………..........................…% 
nebo celkový počet zaměstnanců na prac. pozici ……………….z toho ženy ……......................................…… 

j) nekvalifikované dělnické profese v hlavní činnosti podniku …………………….........................……% 
nebo celkový počet zaměstnanců na prac. pozici ……………….z toho ženy ……......................................…… 

k) nekvalifikované dělnické profese mimo hlavní činnost podniku ………………......................….…% 
nebo celkový počet zaměstnanců na prac. pozici ……………….z toho ženy …….....................................…… 

l) jiné, vypište…………………………………………………………………………...........................................……..% 
nebo celkový počet zaměstnanců na prac. pozici ……………….z toho ženy ……....................................…… 

 

6. V čem obecně spatřujete hlavní důvody toho, že ženy nemají zájem pracovat v technických, zejména 

strojírenských oborech? U každého výroku označte svou odpověď na bodové škále, kde hodnota 1 označuje rozhodný 

souhlas s uvedeným výrokem a hodnota 5 naprostý nesouhlas s daným výrokem. 
a) jsou přesvědčeny (či jejich okolí je přesvědčuje), že práce ve strojírenských oborech je těžká, fyzicky 

náročná, špinavá 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

b) jsou přesvědčeny (či jejich okolí je přesvědčuje), že strojírenské obory jsou technicky náročné a 

ženy obecně technice nerozumí  

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

c) jsou přesvědčeny (či jejich okolí je přesvědčuje), že jde o mužské profese, ve kterých se ženy jen 

těžko prosazují 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

d) nechuť žen pracovat převážně v mužském kolektivu 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

e) jiné, vypište 

 

7. V čem obecně spatřujete hlavní důvody toho, že podíl žen pracujících v technických, zejména 

strojírenských oborech, je v ČR nízký:......................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
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8. V čem obecně spatřujete hlavní důvody toho, že někteří zaměstnavatelé ve strojírenských oborech 

preferují muže před ženami? U každého výroku označte svou odpověď na bodové škále, kde hodnota 1 označuje 

rozhodný souhlas s uvedeným výrokem a hodnota 5 naprostý nesouhlas s daným výrokem. 
a) jsou přesvědčeni, že práce ve strojírenských oborech je pro ženy těžká, fyzicky náročná,  

             špinavá 

   rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

b) jsou přesvědčeni, že ženy obecně nerozumí technickým oborům, včetně strojírenských  

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

c) vzhledem k tomu, že velmi často jde o mužské kolektivy a případné zaměstnání malého počtu žen 

je pro ně finančně nákladné (sprchy, WC,…..) 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

d) ženy se stávají „rušivým elementem“ v mužském pracovním kolektivu 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

e) ženy nejsou potřebně flexibilním zaměstnancem, protože odchází na mateřskou dovolenou a 

následně pečují o děti, později o rodiče… 

rozhodně souhlasím  1 2 3 4 5  rozhodně nesouhlasím 

f) jiné, vypište 

 

9. Jaká opatření by se, dle Vás, obecně ve společnosti (na úrovni státu) měla přijímat k odstraňování 

překážek práce žen ve strojírenství? Prosíme, vypište.  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

10. Přijímáte ve vašem podniku opatření, která jsou zaměřená na odstraňování překážek práce žen ve 

strojírenství?  

a) ano 

b)  ne 

 

11. Pokud přijímáte nějaká opatření směřující k usnadnění zaměstnávání žen ve vašem podniku, uveďte, 

prosím, jaká: ............................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

12. Má vaše organizace zájem o spolupráci se školami v oblasti podpory zájmu žáků o uplatnění 

v technických oborech:  

a) ne, nemáme o spolupráci zájem 

b) o spolupráci máme zájem, avšak nemůžeme nalézt vhodnou školu 

c) zatím nespolupracujeme, ale jsme již se školou (školami) v kontaktu a na spolupráci se připravujeme  

d) se školami již spolupracujeme 

Otázky č. 13 a 14 jsou určené pouze těm, kteří se školami již spolupracují.  

13. Spolupracujete se školami při získávání nových potenciálních zaměstnanců?  

a) ne 
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b) ano, se základními školami  

c) ano, se středními školami 

d) ano, s vyššími odbornými školami  

e) ano, s vysokými školami 

 

14. Jakou formu spolupráce se školami využíváte nejčastěji? Použijte škálu od 0 do 5, kde 0 znamená, že vůbec 

nevyužíváte a 5 znamená, že využíváte velmi často. Případně uveďte odpověď a popis aktivity slovně, bez bodového určení. 

a) exkurze žáků škol ve vašem podniku 

ZŠ SŠ VŠ VOŠ 

    
 

b) praxe žáků ve vašem podniku 

ZŠ SŠ VŠ VOŠ 

    

c) stipendia pro žáky 

ZŠ SŠ VŠ VOŠ 

    
d) besedy ve školách 

ZŠ SŠ VŠ VOŠ 

    

e) zapojení vašich pracovníků do výuky na školách 

ZŠ SŠ VŠ VOŠ 

    

f) stáže učitelů škol ve vašem podniku 

ZŠ SŠ VŠ VOŠ 

    
g) pořádání soutěží pro žáky 

ZŠ SŠ VŠ VOŠ 

    
h) spolupořádání či spoluúčast na školních akcích 

ZŠ SŠ VŠ VOŠ 

    
 

i) jiné, vypište ………………………… 

 

15. Pořádáte akce určené pro získávání dívek do strojírenských studijních oborů? (učňovské obory, 

maturitní obory, podpora studia na vysokých škol se zaměřením na strojírenství) 

a) ano  

b) ne  

 

16. Pokud ano, jaké akce pro dívky/ženy pořádáte nejčastěji? Použijte škálu od 0 do 5, kde 0 znamená, že vůbec 

nevyužíváte a 5 znamená, že využíváte velmi často. Případně uveďte slovní komentář v rámci možnosti g). 

a) besedy se žákyněmi škol…………………….....................................................................…………………….... 

b) speciální exkurze ve vašem podniku určené pro dívky/ženy …….............................................………… 

c) stipendia pro dívky ……………....................................................................................................………... 

d) odborné stáže určené dívkám …………..........................................................................................……. 
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e) pořádání soutěží speciálně pro dívky/ženy ……..........................................................……………………… 

f) spolupořádání či spoluúčast na speciálních akcích určených pouze pro dívky ……………….................. 

g) jiné, vypište…………………………………………………...............................................................................……. 

 

17. Domníváte se, že ženy, které ve vašem podniku pracují, zaujímají ohledně postoje k dalšímu 

vzdělávání v oboru či při budování kariéry odlišné postoje než muži na srovnatelných pozicích?  

a) ne, je to stejné u obou pohlaví, záleží na jiných faktorech než na pohlaví 

b) ano, ženy se více zajímají o možnosti dalšího vzdělávání 

c) ano, ženy si více budují kariéru 

d) ano, ženy se méně zajímají o možnosti dalšího vzdělávání 

e) ano, ženy si méně budují kariéru 

f) jiné, vypište…………………………………………………………… 

 

Děkujeme za Váš čas věnovaný vyplňování dotazníku. 

 

Dotazník vyplnil/a :  ……………………………………………………….……....  

 

Kontakt (email, telefon)............................................................. 



PŘÍJEMCE PROJEKTU

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – VÚPSV, v. v. i. 
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 
www.vupsv.cz

DALŠÍ ÚČASTNÍCI PROJEKTU

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení – RCMT 
Horská 3, 128 00 Praha 2, www.rcmt.cvut.cz

Svaz strojírenské technologie, z. s. 
Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1, www.sst.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost


