
Proč Girls Day?

věda a technika 
je i pro dívky! 

Protože
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Maria

Sklodowska-Curie

obdržela Nobelovu

cenu za fyziku

Ľudmila
Pajdušáková,
první slovenská
astronomka,
objevila pět komet

19
57

Lise Meitnerprofesorka jaderné fyziky na Univerzitě v Berlíně

}

Ada Lovelace, 

první

programátorka 

18
42

Chien-Shiung Wu,

první žena fyziky

provedla slavný́ Wu

experiment 



Každý́m rokem v dubnu se dívkám
na jeden den otevírají brány
technický́ch univerzit, firem a
vý́zkumný́ch center. Girls Day je den
otevřený́ch dveří pro dívky, které tak
mají možnost se seznámit s širokou
paletou studijních oborů a povolání. 

Co je to Girls Day? 
Girls Day

HISTORIE

žen ve vědě a techniceRózsa Péter, matematička 
a členka korespondentkaMaďarské Akademie Věd

Ludmila Mojžíšová,vymyslela originálnímetodu cvičení pro
léčbu neplodnosti a poruch pohybového

systému

19
71
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73

Grace Hopper,

Americká průkopnice v oblasti

počítačové vědy, sloužila dlouhé

roky u amerického námořnictva

19
68



Proč Girls Day?
Girls Day pozitivně ovlivňuje volbu
vzdělání a dalšího odborného směřování
dívek. Je součástí široké kampaně,
jejímž cílem je ukázat vý́hody vzdělání 
v oborech přírodních věd, technologií 
a matematiky. Tyto obory jsou pak
prezentovány jako atraktivní 
a perspektivní volba vzdělávací dráhy.
Po absolventkách technický́ch 
a přírodovědný́ch studijních programů
je na trhu práce velká poptávka. 

Girls Day



A právě Girls Day může napomoci
rozvinout požadované dovednosti 
a schopnosti dívek a nasměrovat je 
k úspěšné profesní dráze. Celá
kampaň cílí také na okolí dívek 
– jejich rodiny, vyučující,
zaměstnavatele a média tak, aby
změnili své postoje a podporovali
dívky ke vstupu do méně tradičních,
zejména technický́ch oborů.

Díky celosvětovému rozšíření 
je Girls Day považován za dosud
největší kariérní projekt pro studentky.
Prostřednictvím nejrůznějších aktivit 
v rámci Girls Day mohou mladé ženy
nahlédnout do akademického života
technický́ch univerzit, do každodenního
chodu vý́zkumný́ch center a firem.
Zúčastněné univerzity a firmy otevírají
své laboratoře, dílny a kanceláře,
organizují setkání s profesorkami 
a zaměstnankyněmi proto, aby byly
příkladem a vzorem pro dívky.
Ukazují, jak může bý́t studium
techniky na vysoké škole zajímavé 
a práce v technologický́ ch firmách
vzrušující.
Girls Day a jemu podobné akce
probíhají v šestnácti evropský́ch
zemích: v Belgii, České republice,
Estonsku, Francii, Itálii, Kosovu,
Lichtenštejnsku, Lucembursku,
Maďarsku, Německu, Norsku, Polsku,
Rakousku, Slovensku, Španělsku,
Švý́carsku a Nizozemsku.  
Celosvětový́ „Girls in ICT Day” byl 
v roce 2012 ustanoven s cílem
přilákat pozornost dívek k oboru
informačních technologií.



7
důvodů proč si
vybrat přírodní 

a technické
vědy či

matematiku

Protože můžeš!

Protože tyto obory potřebují více žen.

Protože si zlepšíš logické myšlení 

a schopnost řešit problémy. 

Protože tyto obory ti zajistí slušný

příjem a ekonomickou nezávislost 

v budoucnu.

Protože můžeš ovlivnit budoucnost

technologií a vědy a usnadnit a zlepšit

život lidí.

Protože přírodní vědy, technologie 

a matematika jsou dobrý základ pro

jakékoliv jiné povolání – mnoho 

úspěšných žen v byznysu a politice

jsou absolventkami takových oborů.

Protože přírodní vědy, technologie 

i matematika jsou fascinující!

Proč jít na 

Girls Day?

Protože tento den vznikl speciálně
pro tebe.

Protože se můžeš hodně dozvědět
o tom, kam jít na školu nebo kde
si hledat práci.

Protože to bude zábava!
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Jak se zúčastnit?

 Přijď na univerzitu, do firmy 
nebo jiné instituce v den konání Girls
Day – potkáš zajímavé lidi, naučíš 
se senzační věci z oblasti vědy 
a technologií. Informuj se. 

 Rozhoduj o své budoucnosti
promyšleně. 

 A BAV SE!

Pokud se chceš zúčastnit Girls Day,

kontaktuj organizaci, která Girls Day

ve tvé zemi koordinuje, a registruj se

(www.girlsday.cz).



Proč dívky?

Proč Girls Day?

 Univerzity potřebují talentované
studentky.

 Girls Day je příležitost ukázat
univerzitu v novém světle.

 Díky zapojení do Girls Day si
mohou univerzity vytyčit nové 
a jasné cíle a otevřít se nový́m
myšlenkám.

 Univerzity získají více
talentovaný́ch studentek.

 Univerzity se zapojí do boje proti
stereotypnímu vnímání schopností
a dovedností žen.

 S tímto tématem snadno upoutáte
pozornost médií.

 Dívky mají předpoklady bý́t
výborné matematičky, inžený́rky 
a IT expertky. Mohou posunout
vědu nový́m směrem.

 Smíšené tý́my pracují efektivněji 
a jsou kreativnější. 
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Jak se zapojit?

 Kontaktujte svého

národního organizátora

(www.girlsday.cz).

Vymyslete pestrý program

a pozvěte dívky.

 Do programu můžete

zahrnout: zajímavé

přednášky, setkání a besedy

s inspirativními vědkyněmi,

workshopy, na kterých 

si dívky mohou vědu 

a technologii „osahat“.

 Nezapomeňte, že celá akce 

by měla být pro dívky zábavná 

a interaktivní. 

 Do procesu příprav Girls Day

zapojte hlavně své studentky 

– vědí, co dívky potřebují 

a jak s nimi komunikovat. 



 Na evropské úrovni 
jsou uplatňována
pozitivní opatření
zaměřená na podporu
kariér žen v oblasti 
vědy a techniky.

 Podporou diverzity
získáte inovativní 
a efektivní tý́my.

Diverzita přináší ekonomické vý́hody
a je dobrá nejen pro byznys!

 Protože talentované
zaměstnankyně potřebujete.

 Dívky potřebují vaši podporu, aby
se seznámily s vědou a technikou
a otevřely se jim nové obzory.

Proč dívky?
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Ve firmách se Girls Day etabloval jako
důležitý́ nástroj náborové strategie 
a vyhledávání talentů.

 Můžete se snadno dostat ke svý́m
budoucím zaměstnankyním 
a představit vaši firmu jako moderní
a přitažlivou, s odpovídající
firemní politikou pro ženy.

 Je to skvělá příležitost, jak
navenek ukázat vaši společenskou
odpovědnost a strategické myšlení
v dlouhodobé perspektivě.

 Vaše zaměstnance 
a zaměstnankyně bude Girls Day
bavit. Práce s mládeží pro ně
bude vítané oživení jednoho
pracovního dne a smysluplná
investice do budoucí generace.

 Vaše firma se může stát aktérem
ve veřejné debatě o zapojení žen
do profesních oborů, které jsou
dosud vnímány jako mužské.

Jak se zapojit?
Můžete se stát partnerem národní
Girls Day kampaně.

 Finančně podpořte organizování
Girls Day a začleňte do firemní
praxe podporu rovný́ch
příležitostí žen a mužů.

 Zorganizujte Girls Day ve vaší
firmě. Pozvěte dívky a představte
jim kolegyně na zajímavý́ch 
a atraktivních pozicích spojený́ch
s technologiemi, matematikou či
přírodními vědami.

 Zorganizujte soutěž pro
talentované dívky a nabídněte 
jim možnost stáže. 

 Přesvědčte dívky o tom, že práce
ve vašem oboru může bý́t
fascinující a přínosná – osobně 
i finančně!

 Kontaktujte organizaci, která
národní Girls Day koordinuje
(www.girlsday.cz), a promluvte si 
o možnostech vašeho zapojení.

Proč Girls Day?



Proč?
Protože věda
a technika je 
i pro dívky.

Kontaktujte
organizaci, která
Girls Day ve vaší
zemi koordinuje:

www.lanyoknapja.hu

www.girlsday.cz

www.dziewczynynapolitechniki.pl

www.ajtyvit.sk/girlsday

Některé informace převzaty z http://www.girls-day.de/

Girls'Day, Competence Center Technology-Diversity-Equal Chances, Germany
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