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V roce 2008 získala Katedra geografie Přf UP v Olomouci společně s firmou GaREP, 
spol. s. r. o. společný výzkumný grant MŠMT (projekt NPV II, doba řešení 2008-2009 ) 
„Inovativní medializace zapojení žen do vědy a výzkumu jako faktor posílení znalostní 
společnosti a rovných příležitostí, a zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje 
přírodovědných oborů“ , jehož cílem je ověřit možnosti rozšíření zájmu žen o studium 
přírodovědných oborů a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce v kontextu posílení 
znalostní společnosti.  
Řešení projektu zahrnuje jak vlastní výzkum struktury a dynamiky sociologických 
procesů souvisejících s pozicí žen orientovaných na vědeckou práci i s možnostmi jejich 
kariéry ve všech oborech jednotlivých fakult Univerzity Palackého v Olomouci, tak 
vlastní výzkum zaměřený na problematiku uplatnění absolventů středních a vysokých 
škol a výzkum směřující k podpoře zájmu studentek středních škol o studium 
přírodovědných oborů. Ze získaných poznatků z realizovaných výzkumů a rovněž 
zahraničních zkušeností bude vytvořen vlastní návrh inovací v oblasti mediální podpory 
žen ve výzkumu reflektující specifika přírodovědných oborů. 
V první fázi projektu již byl realizován výzkum zaměřený na prověření názorové hladiny 
studentů bakalářských a magisterských studijních programů přírodovědných oborů v 
podmínkách fakult UP Olomouc, jehož cílem je prokázat možnosti využití jejich 
vzdělanostního potenciálu pro uplatnění ve vědě a výzkumu, a to se zvláštním 
zaměřením na ženy. Výzkum mezi studenty Přírodovědecké fakulty byl realizován 
pomocí dotazníku na reprezentativním vzorku studentů. Dotazník byl rozdělen celkem 
do tří tematických bloků: motivace k rozhodnutí studovat daný oboru (1), dosavadní 
zkušenosti s výzkumnou prací (2) a představa o budoucím uplatnění (3). V rámci 
prezentace prvních výsledků dotazníkového šetření jsou představeny výstupy z prvního 
tematického bloku dotazníku. 
 
Příspěvek vznikl za podpory řešeného grantového úkolu MŠMT NPV II 2E08018. 
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