
Vážení ředitelé a reprezentanti vedení škol,  

POMOZTE STROJAŘINU 

PŘIBLÍŽIT ŽENÁM  
v rámci projektu „Gender ve strojírenství“ (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006227), 
který je realizován za finanční podpory z prostředků ESF a státního rozpočtu a je 
řešen s podporou Úřadu práce ČR a Magistrátu hlavního města Prahy, jako 
zřizovatele škol. 

V současné době přetrvává ve společnosti množství stereotypů o podobě a charakteru práce ve strojírenství, která je vnímána jako 
práce pro ženy nevhodná. Tak tomu však již dávno není a uvedený projekt se zaměřuje na odstranění těchto předsudků zejména na 
začátku odborné vzdělávací dráhy, při volbě povolání mladých lidí. Skrze lepší informovanost kariérových poradců školách má projekt 
snahu odbourat zažité představy a ukázat, že ve strojírenství najdou i dívky dobré uplatnění, perspektivní zaměstnání (včetně dobrého 
finančního ocenění) a mohou v něm budovat úspěšnou kariéru, a to na všech úrovních (od manuálních profesí po řídící či vysoce 
odborné práce).  

Hlavním cílem projektu tak je přispět k žádoucí pozitivní změně názorů na charakter strojírenských profesí, k odbourávání předsudků 
vůči uplatnění dívek/žen ve strojírenství. Projekt je realizován v partnerství organizací Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. 

v. i. (VÚPSV), České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní (ČVUT) a Svaz strojírenské technologie, z. s. (SST). Prosím,  

vyšlete Vaše kariérové poradce na jednodenní workshop a umožněte jim tak získat relevantní 

informace včetně zpracovaných podkladů pro jejich práci.  

Těším se na společné setkání, 

Ing. Jan Smolík, Ph.D.  
   gestor rozvoje oborového výzkumu 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O STROJÍRENSTVÍ PRO KARIÉRNÍ ROZHODOVÁNÍ DÍVEK A ŽEN 
 

Kdy: stejný workshop bude probíhat každý den v týdnu 15. – 19. 10. 2018 vždy od 8.00 hod. do 14.00 hod.  

Kde: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (www.rcmt.cvut.cz), Horská 3, 128 00 Praha 2 

Program:  

8.00 – 9.00 Registrace, rozdání USB flash s pracovní verzí podkladových materiálů, občerstvení a kuloární diskuse 

9.00 – 9.15 Stručné představení projektu „Gender ve strojírenství“ (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006227) 

9.15 – 10.45 Aktuální stav oboru strojírenská výrobní technika, informace o dlouhodobé i krátkodobé perspektivě, 
srovnání s jinými obory a se zahraničím. Aktuální odborné trendy. – J. Smolík (ČVUT), L. Mačák (SST) 

 Prezentace vybraných, typických a zajímavých profesí ve strojírenství, zejména ve strojírenské výrobní 
technice, ukázky, příklady, nároky. – P. Kolář (ČVUT) 

Informace o reálných příjmech a benefitech, vazba na region i na profesi, prestiž profesí. – M. Fürbacher 
(ČVUT) 

10.45 – 11.15 Přestávka na občerstvení a kuloární diskuse 

11.15 – 13.00 Informace o strojírenských firmách v oboru strojírenská výrobní technika v ČR, jejich fungování, jejich 
směřování, jejich produkty a jejich uplatnění – J. Smolík (ČVUT) 

Informace o možnostech a náročnosti vzdělávání ve strojírenství – školy, kurzy, rekvalifikace. – 
M. Fürbacher (ČVUT) 

Příklady žen z praxe, z různých strojírenských profesí – E. Kopecká (ČVUT) 

13.00 – 13.30 Společná plenární diskuse, zpětná vazba účastníků k podkladovým materiálům. 

13.30 – 14.00 Ukončení semináře, občerstvení a kuloární diskuse 

Účast, podkladové materiály a občerstvení jsou zdarma.  

K účasti se prosím registrujte do 14. září 2018 na adresu matous.homola@vupsv.cz  

Registraci odešlete na uvedený email ve formátu: Jméno školy, zvolené datum účasti, počet osob, jména zúčastněných. 
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