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Matematicky nadané dievčatá a ženy 

Gudrun Kalmbachová 

Pri příležitosti výročného stretnutia 
DM V (Německý matematický spolok, po-
zn. prekl.) 1991 som rozóslala dotazník na 
tému článku a dostala som odpověď od 
61 matematičiek.*) Najprv uvediem sú-
hrn odpovědí, potom osobné hodnotenie 
Anny, hypotetickej odosielateíky priemer-
nej odpovede na dotazník, a skončím nie-
kolkými návrhmi opatření, ktoré by sa 
dali uplatniť vo výchove matematicky na
daných dievčat. 

Věkové rozloženie je nasledujúce: 8 žien 
sa narodilo před rokom 1943, 13 medzi 
1943 a 1952, 26 medzi 1953 a 1962 a 14 po 
roku 1962. Všetky odpovede okrem šty-
roch přišli od žien nemeckej národnosti, 
ktoré majú maturitu a študovali (alebo 
študujú) matematiku, informatiku alebo 
(3) prírodné védy. 

Získané údaje o zaměstnaní: 42 žien je 
zaměstnaných, z toho 25 na dobu neur-
čitú, a 26 žien je zaradených do platových 
stupňov A13 až C4 (C4 je riadny profe
sor). Polovica žien je so svojím zaměst
náním spokojná a 10% je mierne až cel-
kom nespokojných. Dve třetiny žien na
šli v matematike životnú sebarealizáciu, 
jedna třetina vie pracovať v tíme, a to 
pódía názoru iných veími produktivně. 
40 % žien je zaradených v převážné muž-
skej pracovnej skupině, na úlohách pra-

*) Dotazník obsahuje 73 podrobných otá-
zok, rozdělených na štyri skupiny: Osobné 
údaje, vzdelanie, zamestnanie alebo studium, 
pracovně miesto. Přibližný obsah otázok vy
plývá z autorkinho hodnotenia odpovědí. Do
tazník pre jeho značný rozsah neuvádzam, 
záujemcom ho však móžem poskytnúť. Po-
zn. prekl. 

cujú rýchlo, majú dobré odborné vědo
mosti a samostatné sa rozhodujú. Istý po
čet žien bol nespokojný s tým, že 

ich odborná práca nie je uznávaná, 
ich úspěšná práca nie je oceněná pra-
covným postupom alebo vyšším pla-
tom, 
sú diskriminované, pretože sú ženy, 
mužskí spolupracovníci a představení 
sa k nim nepěkné správajú, 
ich vlastné projekty majú sotva nejakú, 
skór žiadnu podporu, ani emocionálnu. 
Niektoré učitelky pokladajú za chybu, 

že počas štúdia sa takmer vóbec nepřipra
vovali na prácu so žiakmi a že v ich vzdě
laní je málo pedagogiky a didaktiky ma
tematiky. 

Osobná sféra: Polovica žien má ma
tematicky nadaných příbuzných, sklony 
a záujmy týchto žien rodina a škola pod
porovala, ale mimo školy, medzi priatefmi 
či pri vlastných projektoch už podporu 
nenašli. Dve třetiny žien nie sú vyc^té 
a jedna třetina vie dobré zladiť potřeby 
svojej rodiny so svojou profesiou. Sú vy
dáte a vedu popři svojom zaměstnaní do-
mácnosť viacčlennej rodiny. 13 zo 61 žien 
má jedno alebo viac dětí. Přiemerná 

Anna má 35 rokov, je matematicky na
daná, svoj záujem o matematiku objavila 
vo veku 14 3/4 roka, od 19. roku života 
študovala matematiku, teraz je zaměst
naná, nie je vydatá a nemá dieťa. Svoj 
úspěch v povolaní pokládá za výsledok 
tvrdej práce a nadania. Vie sa intenzív
ně zaoberať matematickými problémami, 
snaží sa získať jasné riešenia a vie problé
my dobré zovšeobecňovať a robiť abstrak-
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cie. Jej okolie od nej očakáva matematic
ké výkony. Anna j e komunikatívna, pozor
ná, priatefská, přístupná novým myšlien-
kam, zodpovědná a spofahlivá. Nemyslí si, 
že je ctižiadostivá, lenivá, vefkorysá, bo
jovná, zvědavá, připravená riskovať, silná, 
rigidná, temperamentná alebo dósledne 
ciefavedomá. 

Má málo vodcovských schopností a ne
má rada rodinkárstvo, ani (univerzit
ně) klany. Na spolupracovníkoch oceňuje 
zdiefnosť, priatefskosť, kreativitu, otvo-
renosť novým myšlienkam, zodpovednosť 
a spofahlivosť v práci. Nemá rada, kecf jej 
spolupracovníci intrigujú alebo sú ctižia-
dostiví, přecitlivělí, priebojní, zvědaví, 
uzavretí, rigidní, ak sa cítia byť nepo-
strádatefnými, sú stále stresovaní alebo 
privefmi ciefavedomí. 

Ak v zaměstnaní nepostupuje podfa 
svojich představ, připisuje to 

v 40 % slabej podpore, spolupráci a po-
chopeniu iných, 
v 26 % svojej podriadenej roli a upred-
nostňovaniu mužov, 
v 17% nedostatku sebadóvery, 
v 7% silnej konkurencii, 
v 7 % vlastnej lenivosti a 
v 2 % nedostatočným schopnostiam. 
Iné otázky dotazníka boli v 40-70% 

prípadov zodpovedané takto: Respon-
dentka s istotou rieši problémy a analy
zuje matematické otázky, sama nachádza 
správné a precizně riešenia, má dobru lo-
gickú a priestorovú představivost, disku
tuje o matematických problémoch a jej 
výsledky majú ohlas. Je poměrné dobrá 
vo formulovaní problémov, v nachádzaní 
nekonvenčných riešení, konštrukcii mode-
lov a klasifikácii, má však menej (30%) 
vlastných nápadov a slabšiu matematic-
kú pamáť. Ona sama je v 40-70% ak-
tívna, pohotová, trpezlivá, výřečná, dob

rá pozorovatefka, má zmysel pre humor, 
je iniciatívna, kreatívna, sústredená, kri
tická, pohyblivá, flexibilná, optimistická, 
věcná, systematická, tolerantná, mlčan-
livá a ciefavedomá. Na iných v 55-80% 
oceňuje tieto vlastnosti: Aktivitu, pozor-
nosť, pohotovosť, pružnosť, trpezlivosť, 
zdiefnosť, zásadovosť, zmysel pre humor, 
iniciatívnosť, optimizmus, toleranciu, ml-
čanlivosť a schopnosť plánovať a 33-45 % 
respondentiek oceňuje vefkorysosť, schop
nosť viesť, ochotu riskovať, temperament 
a ciefavedomosť. 

Niektoré názory, ktoré by sa mohli 
uplatniť vo výchove matematicky nada
ných dievčat: Třeba posilňovať ich seba-
vedomie, viesť ich k sústredenej, tvoří
vej a systematickej práci, podporovať ich 
kritičnosť, zvedavosť a ochotu riskovať. 
Dievčatá by sa mali učiť byť ciefavedo-
mejšie a nemali by byť spoločensky a pra
covně izolované. Netřeba od nich očakávať 
privefa nezištného priatefstva a ani to, že 
sa budu snažiť samé sa presadiť. Třeba 
podporovať ich vlastné projekty. 

Přeložila K. Smtialová 

Poznámka na závěr 

Prof. Gudrun Kalmbachová pósobí na 
univerzitě v Ulme. Iniciovala založenie 
Spoločnosti pre podporu matematicky 
nadanej mládeže (Verein zur Fórderung 
mathematisch begabte Jugendlicher). 
Aktivně pracuje v organizácii EWM (Eu-
ropean Women in Mathematics), ktorá 
vznikla v roku 1986 s ciefom podporovať 
ženy, ktoré chcú pracovať a uplatniť sa 
v matematike. 

K. Smtialová 

Adresa prekladatefky: 
Katedra aplikovanej matematiky MFF UK 
Mlýnská dolina, 842 15 Bratislava 
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