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ŽENY A DÍVKY 
VE VĚDĚ 

Zemědělská fakulta 

 

  

 
 

 

 
Proč jste se 
rozhodla pro 
vědeckou dráhu?

 
 

Popravdě se mi tento směr nabízel sám, plynule 

jsem navázala na léta strávená studiem. Ráda 

jsem využila příležitost pokračovat dále v rámci 

Jihočeské univerzity. Hlavně jsem chtěla zůstat 

u toho, co mě baví. 

 

 

 

Setkala jste se 
během své vědecké 
kariéry s nějakými 
překážkami, které 
byly dány tím, že 
jste žena?

 
 

Osobně jsem nikdy ve vědě neměla problém s tím, 

že jsem žena. Nabízí se mi zde však otázka ženy 

a mateřství. Ačkoliv já osobně touto problematikou 

zatím ovlivněna nejsem, role ženy v tomto případě 

může znamenat překážku nebo omezení ve smyslu 

příležitosti budování vlastní kariéry, zároveň si však 

nemyslím, že by se to týkalo pouze vědecké 

činnosti. Tímto faktorem jsou bohužel ovlivněny 

ženy napříč všemi obory. 

 

 

 

  

Ing. Michaela 

Horčičková, Ph.D. 
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Jaký je/byl největší milník Vaší vědecké kariéry (např. 
významný projekt a jiné)? A co je Vaším snem/cílem 
dokázat v budoucnu? 

Zatím považuji jako 
zlomové své 
doktorské studium 
na parazitologickém 
ústavu, v laboratoři 
veterinární 
a medicínské 
protistologie pod 
vedením pana 
prof. Martina Kváče. 

 V rámci studia jsem měla příležitost účastnit se několika 

zahraničních stáží, zejména na North Dakota State University. Byla 

jsem také řešitelkou dvou studentských grantových projektů 

GA JU. Výsledky mého výzkumu jsem úspěšně prezentovala 

v impaktovaných publikacích i na mezinárodních konferencích. 

Nyní svou budoucnost vidím především v pedagogické 

a publikační činnosti, kde se zaměřuji na zootechnické obory se 

specializací na fyziologii hospodářských zvířat. 

 

Myslíte si, že v 
dnešní době je 
stále potřeba 
zdůrazňovat 
postavení žen 
a jejich roli ve 
světě vědy? 
A proč? 

 

Osobně si 

nemyslím, že 

konkrétně u nás by 

role ženy ve vědě 

byla upozaďována 

nebo 

podceňována. 

Navzdory dnešním 

trendům, které 

hýbají světem, 

snad není 

zapotřebí ve vědě 

rozlišovat pohlaví. 

Za každého by 

měly mluvit 

především výsledky 

jeho vlastní práce. 

 

 
Co byste vzkázala 
ženám vědkyním 
a všem dívkám 
a ženám, které 
uvažují o vědecké 
kariéře?

 
 

 

 

  

Vzkázala bych jim, že pokud je bude práce bavit 

a naplňovat, ať se nenechají ničím a nikým odradit a ať 

nezoufají, pokud se výsledky jejich snahy nedostaví 

ihned. 

Také bych jim ráda popřála hlavně štěstí na pracovní 

kolektiv. Možná bych ráda zmínila, že bílý plášť možná 

není nejatraktivnější oděv, ale radost ze smysluplné 

práce a dosažení vlastních výsledků by měla být 

dostatečnou kompenzací. 

 

 

 

 

 

 

 

 


