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Možnost pracovat z domova,
vyšší plat i prestiž patří
k hlavním důvodům,
proč se v poslední době plní
rekvalifikační kurzy
v IT oborech ženami.

KRISTÝNA MACHÁČKOVÁ

PRAHA „Když přišla pandemie,
skončila jsem na úřadu práce,“
říká Zuzana, která pracovala v ob-
lasti daní. Dlouho však nelenila
a začala se poohlížet po rekvalifi-
kaci, její volba padla na IT. A ne-
byla jediná, koronavirová krize
přilákala k počítačům mnoho žen.
Nezisková organizace Czechitas,
která organizuje IT kurzy pro
ženy, dokonce zaznamenala
sedmašedesátiprocentní nárůst po-
čtu absolventek mezi předpande-
mickým a minulým rokem, i díky
nárůstu online kapacit.
Česko je nicméně podle posled-

ních dat Českého statistického úřa-
du (ČSÚ) s pouhým desetinným
zastoupením žen v oboru IT i nadá-
le na úplném konci pomyslného
žebříčku evropských zemí.
Náboráři firem se snaží obor,

který je dlouhá léta obecně považo-
ván za doménu mužů, neustále di-
verzifikovat a lákají do řad zaměst-
nanců více žen, už proto, že smíše-
ný kolektiv je vždycky zdravější.
Zájem žen o jedničky s nulami na-
růstá, jak potvrzují data společnos-
tí nabízejících kurzy programová-
ní, podle níž jejich zapojení nepo-
piratelně vzrostlo. ,,Po začátku
pandemie jsme zaznamenali ná-
růst studentek o více než pět pro-
cent,“ potvrdila LN Pavla Červená
zGreen FoxAcademy, kde nabíze-
jí několikaměsíční rekvalifikaci.

Hlásí se ženy, které už mají
pracovní zkušenosti
Kdo jsou vlastně studentky kurzů
programování? „Průměrný věk
žen je 30 let,“ popsala Červená.
Podobné hodnoty hlásí i neziskov-
ka Czechitas. Nejzastoupenější ka-
tegorií jsou zde ženy ve věku
31 až 45 let. „Z našich dat vyplý-
vá, že nejpočetnější skupinou jsou
ženy, které už mají za sebou něja-

kou pracovní zkušenost a velmi
často bilancují, kam se vrtnout po
návratu z mateřské dovolené,“ sdě-
lil LN mluvčí Czechitas Jan
Schönbauer. Účastnice se jen
v menší míře rekrutují z čerstvých
maturantek, které se rozhodují co
dál, převažují ženy z jiných oborů
s několikaletou praxí.
Motivace, proč se pouštějí do

úplně nového dobrodružství, se
různí, ale podle Schönbauera mají
v jádru jedno společné, touhu po
svobodě. Časové, materiální, pra-
covní. Ženy vidí v IT příležitost
nejen na vyšší plat, ale také na da-
leko větší časovou flexibilitu
a také zajímavou pracovní náplň.
Nemalou roli sehrává větší prestiž

a uznání okolí. Green Fox akade-
mie vidí u svých studentek snahu
udržet si práci z domova, aby
měly více možností se například
starat o děti. Další zájemkyně v IT
hledají hlubší pracovní naplnění,
rychlejší kariérní růst či kreativitu,
která jim chyběla v předchozí prá-
ci. „Některé ženy pracovaly na
osobním oddělení, v personalisti-
ce, a viděly, jaký zájem je o pro-
gramátory a že ženy mají v tomto
oboru výhodu díky tomu, jak jsou
raritní,“ popisuje Schönbauer.
Po několikaměsíční rekvalifika-

ci absolventky nejčastěji míří do
velkých firem, kurzy s mnohými
rovnou spolupracují a vychováva-
jí rekrutky na klíč. Nastupují na ju-

niorské pozice, ale firmy s nimi
dál pracují a vzdělávají si je, proto-
že si je chtějí udržet. Jiné absol-
ventky si pouze rozšíří znalosti
a zůstanou ve své firmě, jen se tře-

ba posunou na techničtější pozici
nebo do jiného oddělení.
„Moje prozatím jediná pracov-

ní zkušenost v IT je pozitivní, pro-
tože Avast vychází ženám všemož-

ně vstříc. I před covidem, který
rozšířil práci z domova, spoustu
IT pozic již nabízelo home office,
což je skvělé obzvlášť pro matky,“
shrnula své dojmy datová inženýr-
ka Avastu Ilona Riegerová.

Tak málo IT specialistek
má jen Malta a Maďarsko
Nadbytek mužů v IT nevyhnutelně
pramení i z nízkého zastoupení
žen na těchto oborech vysokých
škol. V roce 2020 tu bylo podle
ČSÚ pouze 17 procent vysokoško-
laček zaměřujících se na studium
IT. Zastoupení je nízké, ale porov-
náme-li údaj s rokem 2010, kdy
suma jen mírně překročila jede-
náct procent, jedná se o výrazný ná-
růst. Otázkou zůstává, zda všech-
ny dívky, které obor vystudují, se
mu věnují v profesním životě.
V rámci evropské sedmadvacít-

ky se Česko na žebříčcích zaměst-
nankyň IT dlouhodobě drží nízko.
Podobně nízkých hodnot jako my
dosahují pouze Malta a Maďarsko.
V evropském průměru tvoří ženy
v IT necelou pětinu, nejvyšší za-
stoupení si drží v Bulharsku, Řec-
ku a Rumunsku, kde představují
čtvrtinu. Nadpětinové zastoupení
na ICT mají ženy například ve
Švédsku, Lotyšsku, Finsku, Dán-
sku nebo Portugalsku.
Procenta zastoupení nejsou jedi-

nou propastí v IT světě. V rámci
průměrné měsíční mzdy, jako je
tomu u většiny oborů, existují
mezi muži a ženami rozdíly.
V roce 2020 dosáhl průměrný plat
mužů na pozicích IT odborníků
bezmála 63 tisíc korun, v případě
žen činil necelých 55 tisíc. Průměr-
ná mzda žen na stejných pozicích
se tak pohybuje i nadále na pou-
hých 87 procentech mzdy mužů.

Právo
a bydlení

NOVÝ SERIÁL LIDOVÝCH NOVIN OD 15. 10.

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, V 18 DÍLECH

 Jak správně postupovat při koupi, prodeji či pronájmu nemovitosti

 Výhody a nástrahy dědictví a darování

 Smlouvy, povolení, zápisy do katastru, jednání s úřady

 Časté chyby a na co si dát pozor

Předplatné objednávejte na 225 555 533
nebo na www.lidovenoviny.cz/bydleni
Nabídka platí do 13. 10. 2021.

PŘEDPLATNÉ
3 TÝDNY
320 KČ

KUNRATICE U CVIKOVA Křišťálový relikviář svaté
Zdislavy vyrobili pro papeže skláři společnosti Pači-
nek Glass v Kunraticích u Cvikova. Unikátní
schránku s ostatkem české světice a patronky Libe-
reckého kraje předají papeži v listopadu, do té doby
zůstane její podoba utajená. Při sobotní bohoslužbě,
kterou v Křišťálovém chrámu v Kunraticích sloužil

papežský nuncius Charles Daniel Balvo, ji mohli ná-
vštěvníci vidět skrytou pod závojem. „Relikviář je
čestným darem České biskupské konference a křes-
ťanů Čech, Moravy a Slezska svatému otci, papeži
Františkovi,“ řekl manažer sklárny David Sobotka.
Schránka má podobu monstrance, která ve svém
středu nese drobnou kůstku světice. čtk FOTO ČTK

Čeští skláři vyrobili dar pro papeže

RELIKVIÁŘ SVATÉ ZDISLAVY
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„Ajťaček“ přibývá. I díky pandemii


