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Tému práce sme si zvolili pretože nás veľmi zaujala a myslíme si, že stojí za 
to ju bližšie skúmať a venovať sa jej. Práca sa zameriava na problematiku 
žien v podnikateľskom prostredí, nakoľko si myslíme, že uvedená téma sa 
v posledných rokoch stáva ústrednou témou mnohých tuzemských ale aj 
zahraničných výskumov. Uvedomujeme si, že aj v 21. storočí ženy čelia 
mnohým prekážkam v súvislosti s podnikateľkou činnosťou.  V našej práci 
by sme sa radi zaoberali skúmaním týchto prekážok, nakoľko máme za to, že 
aj napriek určitým prekážkam sú ženy neodmysliteľnou súčasťou  
podnikateľskej sféry a sú vo svoje činnosti veľmi úspešné aj napriek tomu, že 
musia čeliť už vyššie spomínaným prekážkam. V teoretickej časti stanovíme 
základné fakty potrebné pre pochopenie danej problematiky, budeme sa 
zaoberať odvetviami, v ktorých ženy podnikajú a dôvodom prečo si vyberajú 
konkrétne odvetvia, pomerom mužov a žien v podnikateľskom prostredí, či 
je tento pomer iný alebo podobný ako v minulosti a práve už spomínanými 
prekážkami, ktorým sú ženy nútené čeliť v rámci podnikania v súčasnosti 
a akým čelili v minulosti. Tak isto  sa na základe získaných informácií 
budeme snažiť zistiť a konkretizovať aké faktory ovplyvňujú pomer medzi 
mužmi a ženami v podnikateľskom prostredí. Na začiatok praktickej časti 
stanovíme metódy a postupy, ktoré sme zvolili pre náš výskum. Našim 
cieľom je prepojiť teoretickú časť v ktorej ponúkame základné teoretické 
východiská a praktickú časť, v ktorej budeme overovať teoretické 
východiská v praxi za pomoci rozhovorov so ženami, ktoré sa pohybujú 
v podnikateľskej sfére, ktoré nám poskytnú mnoho praktických informácií 



o podnikaní žien. Na základe spomínaných  rozhovorov vypracujeme záver, 
ktorý bude popisovať a vysvetľovať všetky nadobudnuté zistenia. 
V poslednej kapitole našej práce sa pokúsime ponúknuť vlastné riešenia, 
návrhy a odporúčania v súvislosti s riešenou problematikou, ktoré by mohli 
zvýšiť motiváciu žien k vstupu do podnikateľského sveta. 
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