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ANOTACE 

Cílem práce je analyzovat vybrané učebnice českého jazyka pro první a druhý ročník ZŠ z 

pohledu genderové korektnosti. První část práce bude věnována rozboru pojmu gender a 

zaměří se na aktuální vědecké pokrytí této problematiky z hlediska školního prostředí. Ve 

druhé části práce se studující zaměří na obsahovou analýzu vybrané série učebnic českého 

jazyka z hlediska genderových stereotypů. Hlavní metodou práce bude analýza primární a 

sekundární literatury k tématu a dále studující provede obsahovou analýzu vybraných 

dokumentů.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

gender, učební texty, genderové stereotypy, genderové role, pohlaví, český jazyk 

ANNOTATION 

The aim of this thesis is to analyse selected textbooks of Czech language for primary and 

secondary school children with regard to gender correctness. The first part od the thesis is 

focused at defining the term gender as well as it deals with current scientific background of 

this subject from the point of view of a school environment. In the second part of the thesis 

the author concentrates on the content analysis of a chosen set of textbooks of Czech 

language with respect to gendet stereotypes. The leading method of this thesis is the 

analysis of primary and secondary literature concerned with this topic together with the 

content analysis of selected texts. 
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Úvod  

V posledních několika letech je otázka genderové rovnosti stále více aktuálním 

tématem. Nerovnost v postavení mužů a žen je považována za problém, kterým je 

ovlivněna mezilidská komunikace i uplatnění na trhu práce. Každý člověk je ve vnímání 

svého okolí ovlivňován různými faktory. Jedním takovým je i škola a v ní využívané 

výukové materiály.  

Proto jsem si pro svou práci zvolila obsahovou analýzu vybraných učebnic českého 

jazyka pro základní školu. Práce je rozdělena na tři celky, cílem prvního celku je představit 

základní pojmy a problematiku genderu a genderové nerovnosti. V druhé části práce se 

zabýváme, jakým způsobem genderová problematika ovlivňuje školství a její důsledky 

Třetí část práce je samotná obsahová analýza vybraných učebních materiálů. V této 

části práce vycházíme především z Příručky pro posuzování genderové korektnosti učebnic 

z roku 2004. Od roku 2005 je genderová korektnost jedním z mnoha kritérií při udělování 

schvalovací doložky MŠMT.  

Prvním z analyzovaných titulů je slabikář autora Jiřího Žáčka a ilustrátorky Heleny 

Zmatlíkové vydaný v roce 1992. Druhým je deváté přepracované vydání zmíněného 

slabikáře, které vyšlo v roce 2010. Dvě různá vydání totožného slabikáře byla vybrána 

především jako názorná ukázka vývoje učebnic.  

Následuje učebnice českého jazyka pro 2. ročník od Moniky Konůpkové a Hany 

Markové z roku 2014, dále učebnice českého jazyka pro 2. ročník od Hany 

Mühlhauserové, Zity Janáčkové a Olgy Příborské schválené roku 2013 a jako poslední 

čítanka pro 2. ročník od Lenky Bičanové a Lucie Dymáčkové z roku 2018. Všechny tři 

zmíněné tituly pochází z nakladatelství Nová škola a jsou využívány na mnoha základních 

školách.  

V závěru práce jsou shrnuty poznatky z praktické části.  
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Teoretická část 

1 Vymezení stěžejních pojmů gender a pohlaví 

Pojem pohlaví a pojem gender spolu úzce souvisí, gender pochází z anglického jazyka 

a v češtině bychom ho mohli přeložit jako „rod“. Hovoříme pak o rozdílech v kulturních 

a sociálních vzorcích mezi ženami a muži. Tyto rozdíly mají ve společnosti proměnlivý 

charakter a liší se v rámci různých společností a kultur (Janošová, 2008, s. 40). 

1.1 Pohlaví 

Pohlaví jako pojem je možné definovat jako jednu ze dvou základních biologicko-

sociálních charakteristik člověka. Pro studium rozdílů mezi pohlavími je třeba vycházet ze 

sociologie i biologie (Linhart a kol., 1996). Z genetického hlediska je pohlaví určeno již při 

spojení spermie s vajíčkem, tedy při početí. Do procesu rozmnožování tedy přináší 

genetický materiál muž i žena, ale jen muž určuje pohlaví dítěte (Oakley, 2000, s. 22). 

Neexistuje žádná společenská skupina, národ či etnikum na světě, kde by se 

nevytvářely rozdíly mezi chlapci a dívkami a kde by nerozlišovali mužskou a ženskou roli. 

V každé společnosti je tomuto rozdělení přizpůsobena i výchova potomstva (Janošová 

2011, s. 13). 

Každý jedinec může mít znaky maskulinní i femininní, bez ohledu na své pohlaví 

biologické (Karsten, 2006, s. 24-25). 

Osobnostní rozdíly mezi mužem a ženou potvrzují mnohé testy, ze kterých 

vyplývá, že muži jsou bojovní, agresivní, silní, odolní, podnikaví, vyrovnaní, hledají 

dobrodružství atd. Naopak ženy jsou empatické, něžné, závislé, mají zájem o domov, 

vyžadují ochranu atd. Pozorovat tyto vlastnosti můžeme u dětí již od dvou let, jejichž 

procesy učení a výchovy jsou založené na biologických základech. Všechny tyto části tvoří 

sociální a individuální pohlavní identitu člověka. Při tvorbě mužské a ženské osobnosti je 

nutné brát v potaz i působení kultury (Oakley, 2000, s. 64). 
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1.2 Gender 

„Pojem označující nikoli biologické, ale sociální aspekty pohlaví. Český překlad rod 

se neujal, protože bývá chápán v jiných významech. Pohlaví člověka je dáno biologicky, 

ale pokud jde o sociální chování, lidé se nerodí jako muži a ženy, ale musí se naučit jako 

ženy a muži jednat. Existuje řada vzorců chování, které jsou ve společnosti považovány za 

typicky mužské nebo ženské. Jaké chování je biologicky podmíněno a co je výsledkem 

kulturního vývoje společnosti, je v současnosti předmětem studií v oblasti gender studies 

a feminismu.“ (Jandourek, 2001, s. 90). Dle Oakleyové je „pohlaví“ termín biologický 

a „gender“ pojem psychologicko-kulturní. To naznačuje, že se jedná pouze o dva způsoby 

pohledu na věc a člověk patřící například k mužskému pohlaví automaticky patří 

k totožnému mužskému genderu. Ve skutečnosti je to ovšem jinak. Být muž či žena, 

chlapec či dívka, je otázkou oblečení, povolání, gestikulace a osobnosti stejně tak jako 

otázkou podoby genitálií.  (Oakley, 2000, s. 121). 

Gender je sociální konstrukt označující charakteristiky každého člověka. Ty jsou 

historicky i kulturně proměnlivé. Zahrnuje náš vzhled, chování, naše zájmy a vlastnosti. 

Jde o způsob, jakým jedinec předvádí svému okolí, zda je muž či žena, aniž by odhalil své 

pohlavní orgány (Valdrová 2006, s. 22). 

Podle Oakleyeové (2000, s. 41) se o genderu a genderové analýze hovoří od 60. let 20. 

století, a to hlavně v západních společnostech. V porovnání s dalšími neméně významnými 

sociologickými pojmy je historie genderu jakožto základní koncept pro genderovou 

analýzu poměrně krátká. Potřeba definice pro takovýto analytický nástroj se objevila 

v minulém století nejen ve spojení s aktivizací ženského hnutí ale taktéž s rozvíjením řady 

sociálně vědních disciplín. Teorie genderu měly odpovědět na výzvu, kterou lze rozdělit na 

dvě základní otázky: 

1) Proč jsou lidé rozdělování na základě genderu prakticky v každé společnosti? 

(Proč jsou muži a ženy vnímáni odlišně a které rozdíly jsou významné?) 

2) Proč je téměř každá společnost založena na mužské dominanci? (Proč v každé 

společnosti jsou zdroje nerovně rozděleny a proč muži více z nich kontrolují?)  
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Jinak řečeno, koncept genderu má pomoci při chápání a vysvětlení genderové 

rozdílnosti a genderové dominance (Pavlík, 2006, s. 9). 

Pojem gender jako sociální kategorie nám umožňuje interpretovat rozdíly mezi 

ženami a muži v různých sociálních a kulturních kontextech (Šiklová, 1999. s. 10). 

Celkově je pojem gender a nahlížení na něj komplikované. Problematika genderu je 

probíraná v rámci tzv. gender studies. Jedná se o odbornou vědeckou disciplínu, která 

sleduje rozdílné kulturně i sociálně podmíněné rozdíly mezi ženami a muži ve společnosti 

nejen v současnosti ale i v minulosti (Šiklová, 1999, s. 10). 

Pro feministické autorky je předmětem zájmu právě genderová korektnost. Hledají 

nové metafory, strategie pro myšlení a nové jazykové prostředky, které by jim mohly 

umožnit vyhnout se stereotypnímu pohledu na gender (Zábrodská, 2009, s. 31). Základní 

věcí, kterou se v poslední době zabývá většina autorek, je snaha přestat používat generické 

maskulinum (užívání podstatných jmen rodu mužského pro označení mužů i žen) 

a nahradit ho vhodnějšími slovy. Jako konkrétní příklad můžeme použít oslovení třídy 

vyučujícím při použití oslovení „studenti“. Vyučující sice zřejmě myslí jak chlapce, tak 

i dívky, avšak mnohem korektnější je slovo „studující“, které poukazuje na to, že je toto 

oslovení určeno všem, kteří studují bez ohledu na pohlaví (Valdrová 2006, s. 15). 

Členové neziskové organizace Žába na prameni zformulovala desatero genderové 

korektnosti. (Valdrová a kol., 2010 s.16) To svědčí o zájmu o změnu vyjadřování 

především od lidí a institucí, které kritizují genderově stereotypní způsoby myšlení.  

1. „Vyhýbejme se genderově stereotypnímu uvažování o mužích a o ženách. 

2. Nezesměšňujme ženy nebo muže, které/kteří se chovají genderově nestereotypně. 

3. Neoznačujme jako výjimky ženy/muže, které/kteří působí v méně typických 

rolích. 

4. Neospravedlňujme genderové stereotypy pořekadly a příslovími, odkazy na 

přírodu či na vědecké autority. 

5. Nehodnoťme rozdílně tentýž projev chování u žen a u mužů. 

6. Všímejme si, jak je ženské tělo zneužíváno jako zkrášlující a sexuálně stimulující 

objekt v reklamě apod. 
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7. Používejme tvary obojího rodu tam, kde mají označovat ženy i muže.  

8. Užívejme ženské tvary názvů profesí, zejména tam, kde se jedná o konkrétní ženu. 

9. Všímejme si rozmanitosti, která existuje mezi ženami. Všímejme si rozmanitosti, 

která je mezi muži. 

10. Přemýšlejme, čemu se smějeme.“ 

Také byly zformulovány genderové teorie, které se zabývají sociálním 

konstruktivismem. Sociální konstruktivismus se domnívá, že se mužem či ženou nerodíme, 

ale staneme se jimi v procesu socializace a života v určité společnosti. Gender je tedy, dá 

se říci, pouze vyjádřením jakési představy, že se všechny lidské bytosti rozdělují na dvě 

skupiny (ženy a muže), jejichž vlastnosti, schopnosti a charakteristiky jsou odlišné. Je to 

tedy koncept založený na vztahu, kdy je pojem femininita smysluplný pouze ve vztahu 

k maskulinitě a naopak. Určení pohlaví je tedy spíše množinou určitých podmínek 

a struktur vymezující to, co je typické pro to býti ženou či mužem v konkrétní společnosti 

(Young, 1990, s. 140). 

Dá se říci, že prakticky ve všech nám známých společnostech je genderem 

vyjadřována určitá asymetrie a nadřazenost maskulinity nad femininitou. Na symbolické 

úrovni lze tuto nadřazenost ukázat na jazyce. V českém jazyce je např. norma tak zvaného 

generického maskulina, které udává koncovky příčestí minulého (My všichni obyvatelé 

Prahy…). Feminina na druhou stranu mívají často negativní konotaci (např. čaroděj-

čarodějnice, muž-mužatka atd. viz kapitola Diskriminace v jazyce). Maskulinní 

nadřazenost je také patrná v sociální struktuře moderní společnosti. Mnoho vrcholových 

pozic ve společnosti, ať jde o ekonomické, politické či náboženské, zastupují povětšinou 

muži, což znamená, že mají větší možnost ovlivňovat chod společnosti (Pavlík, 2006, s. 9). 

1.2.1 Tři úrovně genderové analýzy 

Gender je jako sociální konstrukt promítán do všech aspektů sociálního života, a to 

hlavně kvůli tomu, že na základě kulturně specifických představ o maskulinitě a femininitě 

je formována lidská identita. Každý člověk vstupuje do sociálních vztahů a reaguje na ně 

s konkrétními genderovými koncepty. Genderové role, které přijímáme, nám napomáhají 

orientovat se v sociálních interakcích a udávají pravidla a normy chování v dané kultuře.   
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Působení genderu můžeme rozdělit do tří úrovní. První úrovní je úroveň individuální, 

kdy většina lidí funguje na bázi jednoduché binarity, tzn., jsem muž, jsem žena. Existují 

ale také lidské bytosti, které do těchto „škatulek“ nechtějí být zařazovány (transgender). 

Bytosti, které se definují jako ženy, mají tendenci starat se o druhé, být více empatické 

a podřizovat se těm, kteří se definují jako muži, kteří se naopak identifikují v dominanci. 

Tyto identity však nejsou vnímány jako společenský konstrukt, nýbrž jako něco 

přirozeného (Pavlík, 2006, s. 10). 

Další úrovní je úroveň interakce. Jak již bylo zmíněno víše, aplikujeme gender 

v každé společenské interakci. „Lidé vstupují do vzájemných interakcí s konkrétními 

představami o femininitě a maskulinitě a na jejich základě k ženám a k mužům přistupují 

různě a sami se před nimi prezentují různě.“ (Pavlík in Smetáčková, 2006, s. 10) 

V interakci s ostatními lidmi produkujeme určité formy chování, které jsou ostatními 

vnímány a hodnoceny jako femininní a maskulinní. Genderová výchova je započata už 

v útlém věku dítěte např. výroky „chlapci přece nepláčou, takhle dívky nesedí atd.) 

Poslední úrovní je úroveň instituce. Genderově sice působíme v interakci s ostatními 

lidmi, ale tyto interakce se dají shrnout do několika institucí (škola, rodina, práce, zájmové 

aktivity atd.) Tyto instituce produkují genderové rozdíly, a to jak vědomě, tak i nevědomě. 

Ženy a muži jsou např. v oblasti pracovního trhu situování do rozdílných zaměstnání a na 

různé pozice. Tuto diferenciaci můžeme vidět na příkladech, jako jsou zdravotní sestry, 

uklízečky, ředitelé vs. sekretářky apod (Pavlík in Smetáčková, 2006, s. 10-11). 

 

1.3 Genderová socializace 

Chováním žen a mužů se zabývají dvě teorie zformulované v díle Babanové 

a Miškolciho (2007), z nichž první je teorie konstruktivistická, která se zaměřuje na 

genderové rozdíly v závislosti na socializaci a vzájemné komunikaci. Říká tedy, že 

důležitým aspektem ve formování ženy a muže je výchovné působení, nikoliv biologické 

rozdíly. Druhou teorií je esencialismus, který říká, že ženy a muži jsou odlišní jak po 

stránce biologické, tak emocionální. Součástí této teorie je také biologický determinismus, 
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který se stal jedním z východisek pro nerovnost v oblasti genderu (Babanová, Miškolci, 

2007).  

Podle Oakleyové (2000, s. 132) se během socializace jedince vyskytují čtyři období, 

během kterých si jedinec osvojuje genderové role. Tato období jsou: 

• Manipulace: proces, který se v jedinci uchovává natrvalo, označuje období, 

kdy se ověřuje vztah matky a dcery. Dívka v tomto období přejímá postoje 

matky.  

• Proces systematického směřování pozornosti na specifické předměty nebo 

jejich aspekty: tento proces se orientuje na zacházení s hračkami, které jsou 

adresované dívkám a chlapcům. 

• Pohlavně determinované verbální pojmenování: tento proces se zaměřuje na 

utváření identity jedince. Dívka je zde zobrazována jako hodná a poslušná, 

chlapec je naopak vnímán jako dítě zlobivé. Jedinec se tak v tomto procesu 

identifikuje se skupinou ženskou nebo mužskou. 

• Aktivita – Tato fáze představuje utváření vztahu k různým činnostem. Studie 

poté ukazují, že například v oblasti domácích prací se dívky zaměřují na vaření 

a chlapci na vynášení odpadků.  

V socializačním procesu vykazují děti jisté znaky chování a zachycování zpětné 

vazby. Tím se učí projevy mužského i ženského pohlaví. Zde hrozí, že děti některé své 

ambice a vlastnosti skryjí jen proto, že se to k jejich pohlaví nehodí. (Valdrová, 2006, 

s. 15) 

I pohádky, filmy či knihy mají velký vliv na tvoření genderových rozdílů mezi 

chlapci a dívkami. V batolecím věku přijímají děti tento zprostředkovaný svět žen a mužů 

jako skutečný. Tyto vzory z médií nejsou ovšem typické jako představitelé ženské 

a mužské role (Janošová, 2011, s. 10). 

Socializace obsahuje osvojování si formy chování, zvláště chování v kontaktu 

s lidmi, osvojení jazyka, četnost poznatků, společenských hodnot a kultury společnosti. 
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Formují se emoce i poznávací procesy. Vše probíhá již od raného dětství, a to v rodině, ve 

škole i v jiných společenských skupinách celý život (Čáp, Mareš, 2001, s. 55). 

„Kolem osmi až devíti let dochází v psychice dítěte k velké diferenciaci vlastního 

„já“, tj. identity, podle pohlavní příslušnosti, takže z chlapců se stávají mladí muži 

a z dívek mladé ženy. To je také období, kdy je nanejvýš žádoucí, aby měli ve své blízkosti 

dobré vzory či modely ženského a mateřského chování, jakož i chování mužského 

a otcovského“ (Matejček, 2000, s. 266). 

 

1.4 Genderové role a genderové stereotypy 

1.4.1 Genderové role  

V sociologii se často setkáváme s pojmem sociální role. Tento termín označuje vzorce 

chování, které jsou vlastní určitému postavení ve společnosti a jednání, které je očekáváno 

okolní společností. Chování v sociální roli je značně podmíněné očekáváním publika 

(Jandourek, 2009). Termín genderová role poté označuje souhrn představ o vlastnostech 

žen a mužů a popis přesvědčení, která jsou ve společnosti obecně sdílena, o tom, jací by 

muži a ženy měli být. Obsah této role tvoří zájmy, které souvisí s příslušností k mužské či 

ženské skupině. Jedná se tedy o vyjádření toho, kým se jedinec cítí být a jak chce být 

vnímán dalšími osobami (Janošová, 2008, s. 41). 

Důležitým aspektem pro určení sociální role je kultura. Odlišná výchova, vzdělání 

a zaměstnání jedinců rozděluje ženy a muže na odlišné pozice. Proto je možné považovat 

vymezené role těchto jedinců za předem určené. V různých kulturách se tyto role vytvořily 

odlišným způsobem a jsou pro ně stejně přirozené, jako pro nás jsou naše role (Oakleyová, 

2000, s. 120). Genderové role se týkají každého jedince. Každý se rodí jako žena nebo muž 

a postupem času se dozvídá více sám o sobě a zjišťuje, co je od něj očekáváno a jak by se 

měl, nebo naopak neměl v určitých situacích chovat. Člověk si poté na základě požadavků 

od okolí utváří svou vlastní identitu. Genderové role poté představují určitý soubor 

předpisů, norem a chování, které je během jednání očekáváno od žen a mužů. Tyto normy 
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se předávají a zachovávají během procesu socializace a jsou do určité míry stereotypně 

vymezeny (European Commission, 1998).  

Každé dítě je okamžitě po narození klasifikováno nejen dle pohlaví, ale v tu samou 

chvíli je mu připisován i daný gender. Hned po jeho narození je stereotypně podle pohlaví 

komentován vzhled a chování. V některých porodnicích jsou chlapci a děvčata rozlišení 

i pomocí barevných přikrývek. Všechny tyto události vedou k začátku učení genderové 

role, tedy procesu majícího v životě dítěte podstatný význam (Oakley, 2000, s. 131). 

V dnešní společnosti je předpokládáno, že jsou si všichni jedinci rovni – ženy mohou 

vykonávat mužské práce a naopak. K této úrovni však musely ženy ujít dlouhou cestu přes 

společnost bez jakýchkoli sociálních, občanských a politických práv až ke společnosti, kde 

mají právo rozhodovat o budoucnosti, mohou studovat na vysokých školách, účastní se 

voleb a mají rovný přístup na pracovní trh. I tak ale stále existují genderové stereotypy, 

které náš postoj k druhým lidem i náš osobní život ovlivňují. 

Dítě si svou genderovou identitu a roli neosvojí mechanicky od rodiče, ale různými 

způsoby se s ním identifikuje. Dítě se chce podobat rodiči, a to je motivací pro stejné 

chování, jako má jeden z rodičů. Tím se zařazuje do totožné skupiny a genderu jako rodič 

a tím upravuje své chování nejdřív nevědomě a později vědomě (Oakley, 2000, s. 135).  

Tradiční role, kdy žena pečuje o rodinu a muž ji zabezpečuje, se v posledních letech 

viditelně mění a tyto role se spíše doplňují. Muž je do péče o domácnost a rodinu zapojen 

více a není nijak mimořádné, že je žena déle v práci, či přináší více peněz. Role muže 

a ženy jsou tedy postupně více univerzální a nejsou jasně určené. Tento proces je někdy 

popisován jako „krize mužské role“ (Labischová, Gracová, 2013). 

1.4.2 Genderové stereotypy 

Z psychologického hlediska pojem stereotyp představuje návyk, pohybový nebo 

mluvní, který jedinec používá automaticky. Změna tohoto návyku je nesnadná a často 

doprovázena negativními projevy emocí (Hartl, 1996, s. 212). Výrost a Slaměník (1997, 

s. 52) definují stereotyp jako souhrn předpokládaných charakteristik, které se snaží 

vystihnout a popsat kategorie jedinců nebo skupiny. Z důvodu stratifikace společnosti 
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existují různé druhy stereotypů, jako je stereotyp etnický, dále stereotyp, který se týká 

příslušníků ženského či mužského pohlaví nebo stereotypy, které se váží k profesím.  

Genderové stereotypy poté značí, jak by měla a má vypadat typická žena a typický 

muž (Renzetti, 2005). Janošová (2008, s. 27) uvádí, že stereotypy jsou „apriorní – předem 

stanovené – představy o povahových rysech, způsobech chování a zvycích příslušníků 

určité skupiny, aniž by byla brána v potaz individualita jejích členů, jejich konkrétní 

životní situace apod.“ Křížková a Pavlica (2004, s. 25) definují genderový stereotyp jako 

obsah, který je od lidí očekáván, či apriorní soudy, které jsou vázány ke kategoriím 

feminity a maskulinity.  

Genderové stereotypy nám mohou usnadňovat různé životní situace a pomáhají nám 

se v nich orientovat. Mohou však také vést k jednoduchým a často povrchním úsudkům 

bez ohledu na další okolnosti. Genderové stereotypy poukazují na to, jak by se ženy a muži 

měli chovat a ovlivňují lidské chování. Součástí stereotypů jsou společenské normy a role. 

Lidé se snaží chovat v souladu se stereotypy, aby se vyhnuli společenským sankcím 

(Wyrobkova, 2007, s. 28). 

Genderové stereotypy v dnešní době přidělují ženám i mužům typické vlastnosti, které 

udávají naše požadavky na jednotlivé ženské i mužské jedince i jednání s nimi 

v jednotlivých sociálních situacích. Ženám jsou často připisovány vlastnosti, jako jsou 

například empatie, jemnost, bezmocnost. Muži jsou velmi často bráni jako autoritativní, 

silní, bojovní a sebevědomí.  

Na téma otázky „slepice a vejce – co bylo první“ existují podobné debaty o tom, zda 

má dítě nejdříve povědomí o svém pohlaví, či pozná, že je od něj očekáváno 

a odměňováno chování, které jeho pohlaví odpovídá. Dle teorie sociálního učení se 

předpokládá, že dítě přemýšlí v dané posloupnosti. Chce odměnu, kterou dostane vždy, 

když udělá dívčí (chlapecké) věci. Tedy chce být dívka (chlapec). U kognitivní teorie je 

předpokládaný postup naopak. Je dívka (chlapec), tak bude dělat dívčí (chlapecké) věci, 

a proto přijde odměna (Oakley, 2000, s. 135). 
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2 Gender ve škole 

Existenci genderu v prostoru školy můžeme pozorovat na základě rovin, jejichž 

přehled sestavily Irena Smetáčková a Lucie Jarkovská (Smetáčková, 2006, s. 67). V tomto 

přehledu je zařazena rovina oddělení úkolů a fyzického prostoru. Tím je myšleno 

především rozdělení šaten na chlapecké a dívčí. Dále jde také o rozdávání úkolů dětem ze 

strany vyučujících. Chlapcům bývá častěji zadáván úkol jako například oprava lavic či 

nošení těžších pomůcek a dívkám bývá svěřována výzdoba nástěnek. Konstrukce symbolů 

a představ zaměřených na vysvětlení a podporu oddělení aktivit na základě genderu 

představuje další rovinu, se kterou souvisí pomyslné rozdělení školy na „chlapecká“ nebo 

„dívčí“ místa. Na respektování formálních a neformálních pravidel komunikace se 

orientuje následující rovina. Na základě této roviny se jednotlivci chovají v souladu 

s pohlavím. Jako další rovinu přehled zahrnuje osobní identitu členek a členů organizace, 

jejichž chování by mělo být shodné s chápáním a myšlením druhých, aby nedocházelo 

k rozporu mezi nimi. Poslední zmíněnou rovinou je princip života v organizaci, jako je 

respekt k pravidlům a řádům, které jsou stanoveny pro členy a členky v určité organizaci. 

Ze školní praxe je možné zmínit například dodržování školního řádu (Jarkovská, 

Smetáčková, 2006, s. 67). 

2.1 Genderová socializace ve škole 

Emil Durkheim byl jeden z prvních sociologů, který se zabýval školou a vzděláním. 

V jeho teoriích se jedinec řídí chodem společnosti. Společnost řídí život jedince, z čehož 

plyne i vztah mezi vyučujícími a žáky s žákyněmi. Škola má předávat vzorce chování 

a společenské hodnoty novým generacím, tím nastává jakási reprodukce a rekonstrukce 

společnosti. Společnost ke své stabilitě a existenci potřebuje cílenou socializaci, kterou je 

dle Durkheima vzdělávání (Prokop, 2005). 

Další významnou institucí, která ovlivňuje socializaci dětí hned po rodině, je škola. 

Pro děti je školní docházka první krok z domova přibližující jim svět dospělých, ale pro 

rodiče i vyučující je primární funkce vzdělávání, tedy proces, jehož výsledek je vzdělání 

(Jarkovská, 2013). Ve školním prostředí lze gender naleznout všude. Nejde pouze 

o mužské a ženské charakteristiky, ale i o vztahy existující v různých skupinách mezi muži 



18 

 

a ženami. Gender se netýká jen lidí, ale i symbolů věcí, které můžeme vnímat jako mužské 

nebo jako ženské (Smetáčková, Jarkovská, 2007, s. 14). 

Svou pozici ve společnosti a možnost tuto pozici změnit získáváme díky vzdělání, 

které je proto v dnešní době velice důležité. U žáků mají školy za úkol rozvinout klíčové 

kompetence, které jsou většinou realizovatelné prostřednictvím vyučovacích předmětů 

jako je čtení, psaní, matematika a další. Ty nazýváme souhrnně jako formální kurikulum. 

Na žáky ve škole působí spolu s učebním plánem i skryté kurikulum, tj. osvojení si 

určitých politických, společenských a ekonomických hodnot. „Jeho působením se žáci učí 

nazírat na svět určitým způsobem; a co je ještě důležitější, učí se také, co mohou od tohoto 

světa očekávat pro sebe.“ (Valdrová, 2006, s. 23) 

Ve škole by nemělo být dětem vymezováno, co se sluší a patří na muže nebo na ženu 

ani upřednostňováno jedno pohlaví před druhým. Reálně je to ovšem jinak. „Školství často 

lpí na stereotypním pojetí ženské a mužské role, specifikuje schopnosti a talenty podle 

genderu a předkládá toto vidění světa jako normu.“ (Tamtéž, s. 24). 

2.2 Komunikace ve škole 

Rodiče, ale i učitelé na základních školách tvrdí, že k chlapcům i dívkám je jejich 

přistup stejný. To však vyvrátily výzkumy, které potvrdily, že komunikace mezi učiteli 

a chlapci či dívkami probíhá odlišně. „Do interakčních vzorců se promítají genderové 

stereotypy, rolová očekávání i vlastní zkušenost, která je však často nahlížena skrz 

genderové brýle“ (Valdrová, 2006, s. 14). 

Souhrnným oslovením chlapců i dívek „žáci“, což je tzv. generické maskulinum, 

začíná v českém kontextu nevyvážená komunikace. To sice teoreticky zahrnuje chlapce 

i dívky, ty by se ale v tomto případě mohly cítit opomenuty. Pouze pro žáky je formulován 

i školní řád, u kterého je samozřejmé, že se jím mají řídit i žákyně, ale touto zdánlivou 

neviditelností může docházet k nižší identifikaci dívek a školního prostředí. Proto by tedy 

obecné dokumenty měly být adresované pro žáky i žákyně, a učitelům i učitelkám 

(Jarkovská, 2007, s. 14). 
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V Německu probíhalo v letech 1991 až 1995 dlouhodobé pozorování chování dívek 

a chlapců na základní škole. Tato studie poskytla poznatky o chování ve smíšených 

skupinách. Chlapci žádají o pomoc své spolužáky či vyučující méně než dívky, úkoly řeší 

bez pomoci déle a přeceňují své schopnosti. Naopak během vyučování pokládají chlapci 

více otázek než dívky. Hlasité chování chlapců zatlačuje dívky do pozadí. Ve smíšených 

skupinách se dívky spíše nepřiznají, že mají problém s řešením úlohy (Valdrová, 2010, 

s. 39). 

Vliv na chování dívek a chlapců nemají pouze rodiče a vyučující, ale i vrstevníci mezi 

sebou. Při výběru zájmových kroužků či volitelných předmětů se spíše starají o to, co si 

myslí jejich vrstevníci než o to, co daný předmět nebo kroužek obnáší (Jarkovská, 2007, 

s. 15). V dřívějších dobách, které dnes pamatuje pravděpodobně jen generace našich 

prarodičů, bylo běžné chlapce a dívky na některé předměty rozdělovat. Chlapci se učili 

různým kutilským dovednostem a dívky se měly naučit vařit a šít. Toto rozlišování posílilo 

povědomí o odlišných rolích žen a mužů a obě skupiny přišly o možnost získat více 

zkušeností pro budoucí praktický život (Jarkovská, 2007, s. 26). Rozdělování třídy na 

skupiny dle pohlaví podporuje představu o boji mezi pohlavími, vyučující by se proto 

takovému rozdělování měli spíše vyhýbat. Výjimkou je rozdělení třídy na chlapce a dívky 

v případě, má-li to své opodstatnění. Například během sexuální výchovy je pro obě 

skupiny příjemnější, jsou-li oddělené. Chlapci i dívky se pak cítí bezpečněji a cítí menší 

pocit studu než před celou třídou. Důležité je, aby oběma skupinám byly předány stejné 

informace, nejlépe pak předané informace probrat i s celou třídou (Jarkovská, 2007, s. 26). 

2.2.1 Diskriminace v jazyce 

V příručce Kultura genderově vyváženého vyjadřování najdeme nezávazná jazyková 

doporučení, která nikomu nenařizují, jak psát a mluvit, ale jen podávají návrhy, jak učinit 

komunikaci zdvořilejší a kultivovanější. Autorky se v příručce zabývají jazykovou 

diskriminací (Valdrová a kol., 2010). 

Diskriminace se netýká pouze zjevných forem jako je nerovnost politických práv, či 

diskriminace na pracovním trhu, ale také podob méně zjevných. Jedním z nich je i jazyk: 

způsob jakým jsou lidé pojmenováváni, všeobecné přidělování vlastností a činností jistým 
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skupinám lidí, jejich znevažování či určité jazykové přehlížení, tzn nemluví se o nich. 

Stane-li se toto vyjadřování v nějaké kultuře běžné, může mu být lidmi, nezamýšlejícími se 

nad tímto vyjadřováním, připsána „obecná platnost“. V současné české společnosti je hned 

několik příkladů, obecně se často mluví o světlovláskách jako o hloupých ženách, 

o Romech jako zlodějích atd (Valdrová a kol., 2010, s. 6). 

 

2.3 Učivo a učebnice 

Učebnice je vzdělávací konstrukt, tedy dokument vytvořený pro dané účely 

vzdělávání. V obecném pojetí je každá učebnice pokládána za informační dokument 

(Průcha 1998, s. 13). Učebnice můžeme dle funkce rozlišit na učebnici pro žáky, 

dokument, z něhož se žáci a žákyně učí nejen jisté poznatky, ale i další složky vzdělání 

jako například hodnoty, normy a dovednosti. Druhou funkcí je učebnice pro učitele, 

dokument, díky kterému vyučující připravují obsah učiva, prezentaci jejího obsahu ve 

výuce a hodnocení žáků (Průcha, 1998, s. 19). 

Ze snahy ovlivňovat efektivitu a kvalitu vzdělávání vyšla nutnost analyzovat 

a zkoumat učebnice, které mají přímý vliv na funkci a produkci vzdělávacích systémů 

(Průcha 1998, s. 41). 

Ve školních učebnicích se po obsahové stránce rozlišují dvě dimenze. První je věcný 

obsah. To znamená souhrn informací, které se vztahují k odbornému učivu. Druhou 

dimenzí je ideová dimenze, čímž rozumíme hodnotové a postojové orientace v učebnici. 

Tím je myšleno hlavně vážit si vlasti a rozpoznat nebezpečí rasových a národnostních 

předsudků, získání základních mravních hodnot apod. Často mohou být v učebnicích 

prezentovány stereotyp. Podle mého názoru je tedy důležité, co se žáci v učebnicích 

dozvídají a jaké postoje a hodnocení jsou prezentovány. Učebnice, přesněji řečeno jejich 

autoři a autorky, nesou v životě žáků a žákyň odpovědnost za to, jak odstraňovat či 

udržovat a přenášet na mladou generaci negativní stereotypy a předsudky (Průcha 1998, 

s. 84–89). 

Genderové stereotypy pronikají do školy různými kanály. Jednak je to konkrétní 

učivo a zaměření učebnic a jednak i styl výuky, který je často ovlivněn vyučujícím. Učivo 



21 

 

je pro vyučující stanovené různými dokumenty, ti si ho však mohou do jisté míry upravit. 

Některé části mohou vynechat, případně jiné části doplnit o konkrétní příklady, které 

nemusí být v úplné shodě s daným dokumentem. Pokud je učivo genderově zatížené, 

konkrétní učitel (učitelka) může tuto zatíženost potlačit či naopak prohloubit. Vyučující 

mají možnost výběru učebnic z několika různých řad. Důležité je nejen pedagogická 

kvalita učebnic, ale i to, zda se snaží aktivně odbourávat genderové stereotypy 

(Smetáčková,Valdrová, 2010, s. 27). 

V práci specializované na výzkum stereotypů v českých učebnicích uvádí, že vychází 

z článku Jany Valdrové: „Mužské zaměření“ výchovy a výuky z pohledu lingvistiky. Pro 

svou práci si vybral učebnici francouzštiny z roku 1997 od Jitky Taišlové a učebnici 

italštiny z roku 1992 od kolektivu autorek Aleny Bahníkové, Ludmily Ehrenbergerové 

a Hany Benešové. V učebnici francouzštiny je otec vyobrazen jako člověk chodící do 

zaměstnání a matka jako žena v kuchyni, ochránkyně rodinného krbu a uklízečka 

domácnosti. V druhé učebnici dochází k vědomé ironizaci, kdy například v kapitole 

o volném čase stojí tvrzení, že žena žádný nemá. I v této učebnici nalezneme genderové 

stereotypy, jelikož je zde nastíněno, že muž je zajištěn prací a žena tím, že se provdá 

a porodí dítě (Radimský, 2001).  

Genderově zatížená tak může být učebnice na několika rovinách. První z nich je 

koncepce a obsah předmětu, k němuž je učebnice určena. Mnoho předmětů spadá do 

technických či humanitních oborů. Z genderového hlediska jsou pak technické spojeny 

s chlapci a humanitní s děvčaty. To se zrcadlí v konečné podobě učebnic.  

Druhá rovina závisí na výběru učiva, které souvisí s autorským týmem. U tvoření 

učebnice by měly být zohledňovány všechny dopady na chlapce či dívky. Důležité je 

i užívání příkladů. Pochopení nové látky probíhá lépe, když je probírané učivo přiblíženo 

pomocí zkušenosti. Ty se ale vlivem rozlišné genderové socializace mohou lišit. Proto by 

tedy příklady měly být založené na něčem, co je chlapcům i dívkám společné, případně je 

možné uvést příkladů více. S tím souvisí i další bod, kterým jsou ilustrace. Obrázky slouží 

k motivaci a k doplnění učiva. Je důležitý nejen poměr obrázků mužů a žen, ale i role, ve 

kterých jsou muži a ženy prezentováni. Další a poslední rovina je jazyk. Nesprávné je často 

oslovení či označení osob a s tím spojené tzv. generické maskulinum. Tzn. označení celé 
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skupiny v mužském rodě. Napři. Při slovním zadání - „Milí žáci, ať se vám práce 

s učebnicí daří“ - jsou žáky většinou myšleni jak chlapci tak děvčata, ta se ale mohou cítit 

upozaděna (Smetáčková, Valdrová in Smetáčková, 2010, s. 28-29). 

 

2.4  Genderová rovnost ve škole 

Jedním z nejdůležitějších orgánů, které mají podíl na správě školství v ČR, je 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které má za úkol vést rejstříky 

škol, řídit výkony státní správy v oblasti školství, zpracovávat koncepci vzdělání, 

registrovat vnitřní předpisy VŠ, schvalovat finanční normy na žáka a schvalovat učební 

osnovy (Ciprová, 2008). 

V genderovém uspořádání společnosti nalezneme spoustu nerovností, kterým je třeba 

se věnovat a řešit jejich odstraňování z důvodu předcházení genderovým stereotypům. 

Prostřednictvím školy, která má velký vliv na utváření osobnosti, je to účinné. Můžeme si 

pro to vymezit nejméně dva přístupy k rovnosti. Prvním z nich je „rovnost v šancích“. 

Předpokladem je, aby chlapci a dívky pracovali na stejných úkolech, se stejnými podklady 

a byli posuzováni stejně. To jim zajistí rovné příležitosti. Jejich odlišná genderová 

socializace je může v některých případech znevýhodnit. Proto některé týmy odborníků 

usilují o „rovnost ve výsledcích“. Tedy aby jedna skupina nebyla zvýhodňována oproti 

jiné. K tomu by bylo třeba specifické zacházení a užívání rozlišných materiálů pro chlapce 

a dívky. Tím by sice obě skupiny mohly dosahovat podobných výsledků, ale rozdíly mezi 

chlapci a dívkami se tím neodstraní, naopak se prohloubí (Smetáčková, 2007, s. 45). 

Pro snadnější dosažení rovnosti mužů a žen je dobré tyto dvě možnosti kombinovat. 

Zásadní je, aby každá dívka a každý chlapec mohli rozvíjet své zájmy a dispozice 

a neohlížet se na genderové předsudky dané společnosti (Smetáčková, 2007, s. 45). 

Nejdůležitější důvody pro podporu myšlenky genderové rovnosti ve škole jsou: 

zlepšení klimatu ve škole, které zvyšuje spokojenost vyučujících i studujících, což vede 

k vyšší kvalitě pracovních výkonů ve škole. Dále chlapci i dívky mohou plně rozvíjet své 

schopnosti a neohlížet se na oblasti genderově obvyklé či neobvyklé. Kromě toho jsou 

školy dle školského zákona, Ústavy ČR a politiky MŠMT, pro které je rovnost příležitostí 
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jednou z priorit, povinny zařadit genderovou rovnost do svého chodu (Smetáčková, 2007. 

s. 45).  

Sociologický ústav AV ČR prováděl v letech 2005 a 2006 výzkum s názvem 

Genderové aspekty přechodu žáků/yň mezi vzdělávacími stupni, přičemž součástí tohoto 

výzkumu bylo i dotazníkové šetření. Toho se zúčastnilo necelých 1500 chlapců a dívek 

posledních ročníků základních škol a odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích, 

dále pak necelých 1300 chlapců a dívek posledních ročníků na středních školách. Zaměření 

dotazníků se týkalo především jejich plánů do budoucna a porovnání odlišností plánů 

chlapců a dívek. Dalším cílem bylo také zjistit, jak se jejich plány liší na základních 

a středních školách.  

Většina chlapců a dívek na základní i střední škole si přála vydělávat hodně peněz, 

mít čas na kamarády a koníčky a pracovat v zajímavém zaměstnání. Tyto možnosti si 

vybírali chlapci i dívky, přesto se podíl dívek a chlapců hlásících se k odpovědím lišil. 

Chlapci na základních i středních školách upřednostňovali více než dívky lukrativnost 

zaměstnání, pravděpodobně vlivem představ, že živitelem rodiny je muž. Chlapci ve 14 

a 15 letech by rádi co nejdříve pracovali a postavili se na vlastní nohy, zatímco dívky by 

chtěly co nejdéle studovat a odjet do zahraničí. Přesto platí, že většina chlapců a dívek by 

rádo ve studiu pokračovalo (Smetáčková, Helšusová, 2007). 

Genderově citlivou výchovu je třeba uplatnit pro plnění pedagogických cílů jako jsou 

podpora rozvíjení osobnosti, respekt k jiným lidem a výchova k otevřenosti. Způsob, 

jakým je ovlivňováno utváření osobností u dětí je především v rukou pedagogických 

pracovnic a pracovníků (Cviková, 2003, s. 29). 

Zavedení rovných příležitostí v pedagogické praxi se věnovali členové organizace 

Žába na prameni. V našem vzdělávacím systému stále dochází k prohlubování 

genderových nerovností, zároveň však zde může být významně posílena rovnost mužů 

a žen. Členové této organizace tedy apelovali na MŠMT, aby uskutečnilo navrhované 

kroky k posílení rovných možností chlapců a dívek a k odstraňování genderových 

stereotypů. Mezi které by dle organizace mělo MŠMT je například zesílení kritérií 

genderové korektnosti při posuzování učebnic, při posuzování škol Českou školní inspekcí 

posílit význam genderové citlivosti, či zapojení genderové výchovy mezi témata RVP 
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(Žába na prameni apeluje na MŠMT: Pomozme školám budovat rovné příležitosti dívek 

a chlapců [online]. 2007 [cit. 2020-07-20]). 
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Praktická část 

3 Obsahová analýza 

Jako nástroj zkoumání obsahu komunikace předávané formou obrazu či textu slouží 

obsahová analýza (Dvořáková, 2010, s. 96). Obsah nejen učebnic ale všech dokumentů 

prezentuje nevědomé i vědomé ideje, hodnoty a postoje a při procesu socializace tedy 

může fungovat jako nástroj reprodukce genderově nevyváženého pohledu na svět (Hendl, 

2005). Proto je obsahová analýza vhodná metoda pro výzkum vybraných učebnic českého 

jazyka.  

V této práci jsem zvolila obsahovou analýzu pro posouzení genderové korektnosti 

učebnic. Obsahová analýza umožňuje posoudit zobrazení rolí, aktivit a vlastností u žen 

a mužů. U učebnic se jedná o předmětná data, která tvoří fyzická stopa lidské činnosti, 

přesněji jako produkt materiální kultury (Hendl, 2005, s. 205).  

Příručka pro posuzování genderové korektnosti učebnic vznikla jako součást projektu 

Posuzování genderové stereotypnosti učebnic zadaným MŠMT. V této příručce jsou 

shrnuta kritéria pro posuzování genderové korektnosti v učebnicích do 6 okruhů: 

1. „Výběr učiva – jakou optiku pro vnímání a hodnocení světa učebnice 

nastavuje? 

2. Zobrazování žen a mužů v učivu – jsou ženy a muži spojovány pouze 

s omezeným kruhem vlastností, činností a zájmů? 

3. Doprovodné ilustrace využívající žen a mužů 

4. Příklady pro výklad a procvičování učiva 

5. Oslovování žáků a žákyní 

6. Jazykový popis“ (Valdrová, Smetáčková-Moravcová, Knotková-Čapková, 

2004, s. 24-25). 

Z těchto bodů bude vycházet i obsahová analýza učebnic v této práci kterou strukturuji 

do tří oblastí. Pro větší přehled však některé okruhy z dané Příručky spojíme, jelikož spolu 

dle mého názoru úzce souvisí a jejich řešení by se opakovala. Prvním oblastí bude „Obsah 

učiva“, do kterého zahrneme výše zmíněné otázky 1, 2 a 4. V této oblasti se zaměříme 

především na celkový pohled, který nám učebnice poskytuje. Zejména je-li možné 
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v dostatečné hloubce a s potřebnými souvislostmi porozumět danému obsahu a jaká je jeho 

komplexnost. Zda nejsou přehlédnuty některé souvislosti obsahující genderové aspekty, 

kterými jsou například rovná účast mužů a žen v jisté oblasti, zobrazování sociálních 

skupin, zda jsou zařazovány a představovány s respektem. V této oblasti se dále budeme 

zabývat zobrazením mužů a žen. Zajímá nás, jak jsou představeni a představeny v různých 

rolích. Kontrolujeme, zda nám učebnice nabízí alternativní pohled, kde ženy nejsou 

představeny jen v péči o domácnost a muži s mocí. Také budeme sledovat jaké příklady 

jsou v učebnicích použity, například jakým stylem jsou muži a ženy stylizovány, zda ženy 

nepředstavují slabé a muži naopak mocné jedince. 

Druhou oblastí je „Ilustrace“, kde budeme sledovat jakým způsobem jsou muži a ženy 

v daných učebnicích zobrazováni a zobrazovány. Zda neukazují ženy jen ve stereotypních 

pozicích, jako je kuchařka, prodavačka či kadeřnice a muže naopak jako řidiče, letce nebo 

hasiče. Zajímá nás, zda jsou pozice mužů a žen zobrazeny jako srovnatelné a stejně 

důležité.  

Ve třetí oblasti shrneme otázky 5 a 6, kde budeme sledovat jaký je užíván jazyk 

a jakým způsobem jsou chlapci a dívky oslovováni. Není-li v učebnici používáno 

generické maskulinum, negativní zabarvení jazyka při popisování problematických témat 

z hlediska genderu, nespojuje muže a ženy jen se stereotypními významy, tedy i užívání 

říkadel potvrzující tradiční role žen a mužů.   

Analyzovat budeme dvě vydání Slabikáře od Jiřího Žáčka, dvě učebnice českého 

jazyka od nakladatelství Nová škola a od téhož nakladatelství Čítanku pro druhý ročník. 

Vybrány byly učebnice pro druhý ročník z důvodu, že dle mého názoru jsou děti v prvních 

letech povinné školní docházky nejvíce ovlivnitelné při vnímání okolního světa. Slabikář je 

jednou z prvních knih, se kterou děti pracují ve škole. Učebnice a čítanka jsou malým 

vzorkem učebnic žáků a žákyň druhé třídy, ve kterých se objevuje více učiva než ve 

slabikáři pro první třídu, je zde tedy větší nebezpečí chyb z hlediska genderové 

korektnosti. 
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3.1 Nakladatelství Alter – Slabikář 

Slabikář vyšel v roce 1992 jako čtvrté vydání a autorem je Jiří Žáček, ilustrátorkou je 

Helena Zmatlíková. Kniha získala několik ocenění: Zlatá stuha 1993 a Cena za nejlepší 

učebnici na kroměřížském veletrhu učebnic v roce 1993.  

3.1.1 Obsah učiva 

Na konci knihy nalezneme obsah, podle kterého je snadné se v knize orientovat. 

Jednotlivá písmena jsou pro zobrazení doplněna ilustracemi a krátkými texty, které dané 

písmeno obsahují. Stránky se slovy pro nácvik čtení jsou odlišené barevným označením 

v dolním roku pro ještě snadnější orientaci v knize.  

Na straně 37 jede tatínek a syn do lesa. Text je na úroveň čtenářů možná až moc dlouhý 

(pokračuje na dalších dvou stranách), navíc maminka zůstává doma s miminkem, přičemž 

na konci příběhu syna s otcem přivítá. Text vzbuzuje pocit, že žena čeká doma a vyhlíží 

muže, kterým připravuje spokojený domov. Strana 46 – písmenko Z a k němu text 

s názvem zápas. Otec se synem zápasí, rozbíjí vázu, maminka je okřikuje a chlapec sám 

běží koupit novou. Nakonec ještě maminka musí dát tátovi pusu, za napravení chyby. Na 

straně 77 se chlapec nabídne, že poveze kočárek, nakonec je to však maminka, kdo 

miminko pochová a ukonejší.  

Texty v knize jsou vyprávěním malého Tomáše. Žena se objevuje v celé knize jako 

maminka, která šije, vaří, stará se o miminko, celkově je brána jako žena v domácnosti. 

Naopak tatínek je brán jako ochránce, lékař, kutil a opravář, zná odpověď na všechny 

otázky. Muž je v textech ve výrazně častějším zastoupení než žena. Dokonce i zvířata, 

která mají v knize jméno, jsou mužského pohlaví.  

Písmo je dostatečně velké, nadpisy jsou pro přehlednost podtrženy, jednotlivá písmena 

jsou předvedena v tiskací i psací podobě, velká i malá.  

3.1.2 Ilustrace 

Na obálce knihy najdeme obrázek jen chlapce s knihou. Dívky tato obálka pravděpodobně 

nezaujme a nikterak je nemotivuje ke kladnému vztahu ke čtení.  

 Na straně 7 je maminka hned v několika ilustracích, skoro všechny stereotypně 

zaměřeny. Maminka zde šije, vaří, cvičí, maluje a jede na kole. Na následující straně je 



28 

 

naopak tatínek vyobrazen jako lékař, rybář, řídí auto, hraje na kytaru a píše u stolu. Na 

první pohled jsou muži zobrazeni v důležitějších postaveních a ženy jako matky 

v domácnosti.  

Na straně 15 vaří maminka společně se synem. Syn mele maso a maminka jej solí. Muž, 

v tomto případě chlapec, pomáhá v kuchyni. Zde se objevuje důkaz pro chlapce, že domácí 

práce nejsou jen pro ženy. Na straně 20 muž a žena jedou v autě. Muž řídí a žena sedí 

vzadu, zde je muž opět zobrazen na vyšším postavení. Na další straně tatínek a syn sedí 

u stolu, zatímco maminka přináší jídlo. Žena je tedy opět zobrazena v roli ženy 

v domácnosti.  

Na straně 24 se chlapec ukazuje i v jiné roli, pečovatele a to tím, že chová miminko, 

ovšem na další straně miminko opět koupe žena. Muž tedy na chvíli svou stereotypně 

danou roli opustí, žena však nikoli. Na straně 50 se poprvé objevuje obrázek dívky, do té 

doby zde byla jen maminka, či miminko. Chlapci a dívka se koulují, dívka jako jediná leží 

na zemi. Chlapci jsou zobrazeni jako silnější.  

Strana 54 – děti sedí v lavicích, chlapci a dívky zvlášť. Toto je důkazem genderového 

rozdělování třídy. Strana 74 – chlapec tahá dívku za cop. Pro děti výjev zcela nevhodný. 

Vzhledem k tomu, že obrázek je doplněn textem, že chlapec zatahá dívku za cop a ta se 

směje, tak nám učebnice ukazuje, že je zcela normální, aby chlapci tahali dívky za vlasy, 

což samozřejmě není. Na straně 77 tlačí maminka se synem kočárek. Žena je opět 

zobrazena ve své tradiční roli. Další je zobrazení babičky na straně 79. Babička má brýle, 

klobouk a šátek. Je vykreslena jako opravdu stará vrásčitá dáma. Zobrazit babičku ale snad 

ani jinak nelze. 

Na straně 81 jsou na rybách táta a syn. Maminka pravděpodobně zůstala doma. Strana 

89 – maminka vaří, chlapec v zástěře pomáhá. Na straně 97 je obrázek dívky Lucie 

v růžových šatech stojící vedle psa, který je větší než dívka. Na následující straně je opět 

dívka v růžovém, v ruce drží růžové sluchátko. Dle tohoto se lze domnívat, že dívky mají 

nutně vše růžové.  

V této knize jsou ženy zobrazovány v tradičních rolích – v kuchyni, s miminkem, jak 

šije. Muži jsou zde naopak ve všech dobrodružných podobách – na rybách, na lyžích, řídící 
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auto. Na dvou obrázcích najdeme muže, jak uspává či chová své dítě. Tím alespoň 

částečně změnil své tradiční postavení.  

3.1.3 Jazyk v učebnici 

Kniha se vyhýbá genderovým stereotypům v oblasti oslovování žáků. A to proto, že zde 

žádné oslovování není. Co se týká jednotlivých textů, o těch to samé říct nemůžeme. 

Strana 21 – „Táto máme mimino! Mami, to je ale malé!“ dítě zde nemá ani jméno, je 

jen „to“. V textu s názvem „U nás doma“ na straně 40 popisuje chlapec, jak to u nich doma 

vypadá. „Mimino pije“ stále je dítě bráno jen jako „to“. Následující strana popisuje výlet 

dvou chlapců na voru. „Supíme a napínáme síly.“ Muži jsou již od dětství zobrazováni 

jako ti silní. A konečně se na straně 47 dozvídáme jméno a tím i pohlaví miminka. Přesto 

ale je vypravěčem stále zmiňováno jako to mimino. Tento úkaz však může být jen snahou 

autora o zjednodušení textů vzhledem k úrovni čtenářů a čtenářek.  

Text „Kouzelné slovo“ ze strany 57 učí děti prosit a samozřejmě, že dítěti slušné 

vychování vysvětluje maminka, která pak také s úsměvem dá synkovi peníze. Žena tedy 

dává, a to vždy s úsměvem. „Táta napřed, Honza vzadu, nesli pařez přes zahradu.“ Tato 

věta ze strany 70 je opět důkazem mužské síly.  

Následující strana se věnuje Vánocům a dárkům. Tatínek našel pod stromečkem košile, 

pero a raketu. Maminka dostala šaty, lak na vlasy a náramek. Dárky evokují to, že tatínek 

je aktivní sportovec, zatímco maminka se musí především líbit. Pro miminko, které je zde 

stále jako „to“ mimino, byla pod stromečkem panenka, dítě je totiž ženského pohlaví. 

A chlapec se raduje z hokejky a vláčku, což jsou typicky chlapecké hračky.  

„Vaříme“ na straně 89. Vaří maminka, ale občas i tatínek. Pozitivní poznatek, že 

i tatínek vaří. K mamince se přidává chlapec, aby pomohl a vařil společně s maminkou. 

Bohužel větou „…nesmíš ty řízky připálit!“ dokázal mužskou nadřazenost.  

Na straně 107, tedy až téměř na samém konci knihy, se konečně o miminku mluví jako 

o děvčátku. „Terezka už umí sedět jako člověk.“ „Já jí naučím chodit.“ Do té doby tedy 

nejspíš malá Terezka nebyla brána jako člověk a Tomáš jako její starší bratr je představen 

jako ochranitel a učitel své mladší sestřičky.  
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3.2 Nakladatelství Alter – Slabikář 

Jako druhou knihu k analýze jsme zvolili deváté vydání Slabikáře, jehož autorem je 

také Jiří Žáček a ilustrátorkou Helena Zmatlíková. Knihu schválilo MŠMT dne 10. 10. 

2006 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání na dobu platnosti 6 let.  

3.2.1 Obsah učiva 

Na konci učebnice nalezneme obsah, dle kterého se můžeme v knize snadno orientovat. 

Učivo je rozděleno na jednotlivá písmena, případně náročnější slabiky. Stránky se slovy na 

procvičení čtení jsou v dolním rohu označeny barevně pro snazší orientaci v knize.  

Jednotlivá písmena jsou vždy předvedena v podobě psací i tiskací, velké i malé. 

U každého nalezneme ilustrace a texty spojené s probíraným písmenem.  

Celou knihou nás provází chlapec Tomáš, jehož můžeme nazvat vypravěčem, který 

vypráví příběhy a zážitky. Muž a žena jsou tedy v tomto případě nejčastěji maminka 

a tatínek.  

Text ze strany 37 „Jedeme do lesa“ se proti čtvrtému vydání nijak nezměnil, žena je zde 

stále brána jako ta, která zůstává s dítětem doma a čeká na muže až se vrátí ze svého 

dobrodružství. Oproti tomu text ze strany 77 byl pozměněn a chlapec vede kočárek 

s tatínkem. Avšak na konci textu bere miminko do náručí opět maminka, aby ho 

ukonejšila, otec pravděpodobně utěšit dítě nedovede. V textu o zápase na straně 46 otec se 

synem rozbijí vázu a společně jdou koupit novou vázu i květinu. Maminka pak od syna 

dostane povel, dát otci pusu za to, že chybu napravil. Přestože již otec neposlal syna 

samotného, matka jej stejně musí odměnit. 

Proti čtvrtému vydání přibylo i pár stran textu, například text o nové spolužačce, která 

pochází z Číny. Paní učitelka zde nabádá děti, aby se nové spolužačce nesmáli za to, že 

neumí česky. Text má pro děti i výchovný charakter.  

 

3.2.2 Ilustrace 

Na obálce knihy vidíme chlapce s knihou a kočku hrající si s míčem. Kočka byla zřejmě 

přidána, aby motivovala i dívky k vytvoření si kladného vztahu ke knize.  



31 

 

Na straně 7 je maminka vyobrazena v několika činnostech: vaří, sedí u počítače, cvičí, 

maluje a řídí auto. Vidíme ji tedy i v jiných rolích než jen jako ženu v domácnosti. Na 

následující straně vidíme tatínka při několika činnostech: hraje na kytaru, vaří, řídí auto, 

píše u stolu a jako lékaře. Zobrazení otce v kuchyni je z hlediska genderové neutrality 

pozitivní, dětem ukazuje, že i muž může vařit. To potvrzuje obrázek na straně 15, kde na 

obrázku pomáhá chlapec mamince s mletím masa.  

Na straně 20 otec řídí auto, maminka sedí vzadu. Muž je tedy ten schopný, kdo umí řídit 

auto. Na následující straně sedí otec a syn u stolu s talíři a hledí stejným směrem. 

Pravděpodobně vyhlíží někoho, kdo jim přinese jídlo a kdo jiný by to mohl být než 

maminka.  

 První obrázek dívky vidíme až na straně 50, kde se kouluje společně se třemi chlapci. 

Dívka jako jediná leží na zemi, což nám ukazuje slabost ženského pohlaví. Na straně 54 

vidíme náznak genderového rozdělení třídy, kdy v jedné lavici sedí chlapci a v druhé 

dívky. 

 Na straně 77 tatínek a syn tlačí kočárek, zdá se tedy, že je to činnost vhodná i pro muže. 

Na straně následující je babička s brýlemi a kloboukem, ovšem bez vrásek. Pro děti to 

může být ukázka toho, že babička nutně nemusí být vrásčitá stará dáma, jak byla 

zobrazována dříve. Další ukázku jiného zobrazení muže než v jeho tradiční roli, nalezneme 

na straně 89, kde chlapec pomáhá mamince v kuchyni a tatínek mezitím opečovává 

miminko. 

Z celkového pohledu můžeme říct, že v porovnání se čtvrtým vydáním slabikáře prošly 

ilustrace úpravami, některé obrázky byly poupraveny, některé se dokonce zcela změnily. 

Přesto však stále nacházíme drobné prohřešky proti genderové korektnosti.  

3.2.3 Jazyk v učebnici 

V knize nenalezneme žádné přímé oslovování čtenářů a čtenářek, tím se tedy chybám 

vyhnula, v jednotlivých textech však drobné prohřešky nalezneme.  

Na straně 21 „Táto, máme mimino! Mami, to je ale malé!“ dítě je zde označeno jako 

„to“, neznáme jeho pohlaví ani jméno. Dítě nemá jméno ani v dopise, který chlapec posílá 

kamarádce na straně 26.  
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 Na straně 53 je teta v tradiční roli švadleny, na konci textu však nalezneme pozitivní 

náznak rovnováhy. „Táto, mámo, ta šála kouše!“ Jsou zde osloveni oba rodiče, pro děti 

tedy ukázka toho, že rodiče jsou na stejné úrovni. Podobně je tomu tak na straně 58, kdy 

z porouchaného vozu vystoupí a po opravě nastoupí nejen otec, ale i matka. 

Ve výčtu dárků pod stromečkem má tatínek košili, pero a raketu, matka šaty a náramek, 

muž je tedy aktivní sportovec a žena se musí líbit. Chlapec dostane hokejku a vláček, 

typické chlapecké hračky. Druhé dítě je stále jen „mimino“ stejně jako na další straně ve 

výčtu schopností, co už mimino umí. Přesto, že jméno i pohlaví známe již ze strany 47, 

jménem je oslovováno až při návštěvě babičky až na straně 79. Tento jev však může být 

způsoben snahou autora o jednoduchost textů.  

Důkaz muže jako ochranitele ženy můžeme najít na straně 74 v textu o copaté Lucii, 

kde chlapec sice dívku škádlí, ale přesto je to kamarádka a kdo ji zatahá za cop toho si 

podá.  

V textech se střídá komunikace s matkou a otce, zastoupení muže a ženy je tedy více 

vyrovnané než ve čtvrtém vydání. Autor se snaží chyby odstranit, přesto však jsou v knize 

představováni muže více a muži i ženy jsou ukazování ve svých tradičních rolích 

zavedených společností.  

3.3 Nakladatelství Nová škola – Český jazyk 2 

Nakladatelství Nová škola sídlící v Brně vydává nejen učebnice ale i pracovní sešity 

od roku 1997. Nabídka titulů je stále rozšiřována i aktualizována. Kromě tištěných titulů 

nabízí nakladatelství i multimediální interaktivní učebnice (MIUč+). Záměrem autorů je 

nejen žákům předat důležité poznatky, ale vytvořit u nich i základy samostatného 

logického myšlení.  

Kniha Český jazyk 2 učebnice pro 2. ročník základní školy byla schválena dne 10. 

října 2012 MŠMT pro zařazení do seznamu učebnic základního vzdělávání jako součást 

celé řady učebnic s dobou platnosti na šest let. Čtvrté vydání této učebnice vyšlo roku 2014 

a jejími autorkami jsou Mgr. Monika Konůpková, Mgr. Hana Marková a ilustrátorkou je 

Andrea Schindlerová. K učebnici patří i dva pracovní sešity. 
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3.3.1 Obsah učiva 

   Na první straně učebnice nalezneme obsah, podle kterého se snadno zorientujeme. 

Kniha je rozdělená na 16 kapitol, každá z nich obsahuje jednotlivé části učiva a následné 

opakování celé kapitoly a slohová cvičení. Mimo obsahu jsou na první straně i vysvětlivky 

symbolů, které v učebnici nalezneme.  

Na začátku se „seznámíme“ se stonožkou Agátou, která učebnicí provází. Pro 

snadnější orientaci v knize jsou všechny nadpisy zeleně podbarvené, poučky žlutě 

podbarvené, pro zvýraznění je přidán ještě velký vykřičník. Nechybí ani odkazy na 

příslušné strany v pracovním sešitě pro další procvičování.  

Kniha podporuje mezipředmětové vztahy, jako jsou prvouka, výtvarná výchova, 

hudební výchova či pracovní činnosti. Na vazby na určité předměty nás upozorní daný 

symbol vedle jednotlivých úkolů. Mezipředmětové vztahy prohlubují spojení vědomostí 

z jednotlivých předmětů a k propojení učiva s životní praxí. 

Kniha má i výchovný charakter, autorky zařadily do učebnice cvičení o pozdravu, 

v rámci mezipředmětových vztahů i cvičení s několika pozdravy v cizích jazycích. Kromě 

pozdravu zahrnuly autorky i prosbu a poděkování, „Chceš-li něco, popros. Dostaneš-li 

něco, poděkuj.“ (s. 17), nechybí ani hra na různé způsoby omluvy.  

Celkově se autorky genderovým stereotypům vyhýbaly. Děti se setkávají spíše s členy 

rodiny a svými vrstevníky než s tradičním povoláním. Knihou je provází stonožka Agáta, 

která dětem zadává úkoly.  

3.3.2 Ilustrace 

Na obálce knihy vidíme stonožku věšící různobarevné ponožky s nápisy souvisejícími 

s výukou českého jazyka. Pozadí za stonožkou je žluté, což je neutrální barva pro obě 

pohlaví. Stonožka je ženského pohlaví, přesto však by i chlapci v obálce mohli najít 

zalíbení.  

V knize objevíme spoustu ilustrací, nejčastějšími je již výše zmíněná stonožka Agáta. 

Dále nalezneme i obrázky jiných zvířat, pohádkových postav a dětí. Ilustrace jsou využity 

i místo text (s. 23). Na straně 6 máme obrázek školy, v jednotlivých oknech jsou vypsána 

slova se školou související: „učitel, kuchařka, žák, školník, ředitel, …“ ze všech označení 
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osob je jen jedno femininum. V rámci genderové korektnosti by dle mého názoru bylo 

vhodnější použít například mužské i ženské tvary slov, případně vyvážit počet mužských 

a ženských tvarů.  

Na straně 22 pouštějí dva chlapci draka. Rozhodně vyváženější by bylo, přidat k nim 

i dívku. Na straně 35 se objevuje rovnocenné postavení muže a ženy. Muž i žena sedí 

u stolu, jedí a smějí se.  

Na straně 69 vidíme průvodčí. Představuje ženu v ne zcela tradiční roli. Naopak 

v tradičním postavení jsou zobrazeny děti na straně 91. Dívka si hraje s panenkou, jeden 

chlapec sedí na kole, druhý drží fotbalový míč a třetí staví hrad z písku. Role jsou tu 

nevyrovnané a zcela stereotypní. Na straně následující oproti tomu vidíme ženu a muže, 

oba pracující na zahradě, a chlapce a dívku, společně si hrající s míčem.  

Ilustrace se velkým chybám vyhnuly, drobné výkyvy jsou spíše náhodné, autorky si 

daly záležet, aby se tradičním rolím mužů a žen vyhnuly.  

3.3.3 Jazyk v učebnici 

Úkoly jsou zadávány v druhé osobě jednotného čísla, definice a poučky jsou psány ve 

třetí osobě jednotného čísla, či v druhé osobě množného. Použito je i obou tvarů slov: 

„rád/a“, „zapomněl/a“  

Do knihy jsou zapojeny i cizí jazyky, zdůrazněno je však, že „Jsme Češi“ (s. 18). 

Příležitostně se v knize užívá generického maskulina například na straně 21 při zadání hry 

po celou třídu: „Žáci utvoří dvojice“, použít žáci a žákyně by bylo vhodnější. Totéž se 

objevuje i při popisu pantomimy na straně 63.  

„Zahraj paní učitelku, která volá mamince.“ Toto zadání pro sehrání scénky ve třídě 

zcela opomíná přítomnost chlapců, kteří se do role ženy jako učitelky pravděpodobně 

nepohrnou.  

Na stranách 92 a 93 také objevíme drobné chyby. Ve cvičení na podstatná jména se zde 

mluví jen o učiteli a žácích. Použití výrazu „vyučující“ by působilo lepším dojmem. Na 

protější straně jsou muž a žena představeni tak, že maminka vaří a tatínek pracuje v garáži, 

tedy zde se autorky tradičním rolím nevyhnuly.  
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Z celkového jazykového hlediska se autorky snažily vyhnout tradičním stereotypům, 

ovšem vzhledem k roku vydání učebnice bychom očekávali, že například užívání 

generického maskulina bude minulostí.  

 

3.4 Nakladatelství Nová škola – Český jazyk 2 

Nakladatelství Nová škola sídlící v Brně vydává nejen učebnice ale i pracovní sešity 

od roku 1997. Nabídka titulů je stále rozšiřována i aktualizována. Kromě tištěných titulů 

nabízí nakladatelství i interaktivní učebnice (MIUč+). Záměrem autorů je nejen žákům 

předat důležité poznatky, ale vytvořit u nich i základy samostatného logického myšlení.  

Kniha Český jazyk 2 učebnice pro 2. ročník byla dne 10. října 2013 schválena MŠMT 

pro zařazení do seznamu učebnic základního vzdělávání jako součást celé řady učebnic 

s dobou platnosti na šest let. Jejími autorkami jsou Hana Mühlhauserová, Zita Janáčková 

a Olga Příborská, ilustroval ji Jiří Růžička. K učebnici patří i dva pracovní sešity.  

3.4.1 Obsah učiva 

Již na první straně knihy zjistíme, že kniha je rozdělena do 15 kapitol, které postupují 

chronologicky podle školního roku. Začíná opakováním první třídy a vzpomínáním na 

prázdniny. V dalších kapitolách jsou zmínky spolu s úkoly o podzimním pouštění draka, 

o Vánocích, Velikonocích, o svátku matek a končí úkoly o přicházejícím létě.  

Na stránkách jsou barevně odlišena cvičení, dodatkové úkoly ke cvičením a poučky či 

shrnutí probírané látky. Stránky jsou doplněné ilustracemi, některé ilustrace jsou součástí 

cvičení. Cvičení jsou rozdílná, doplňování, psaní, sloh, doplněné jsou občas hrami 

určenými pro celou třídu. V učebnici nalezneme i odkazy na další cvičení v pracovních 

sešitech, které knihu doplňují. 

Kniha má i částečně výchovný charakter. V kapitole věnované pořádku vět mají děti za 

úkol zopakovat si pozdravy, které znají, navíc je zde poznámka: „Pozdravit je slušnost 

a odpovědět na pozdrav je povinnost“ na straně 24. Dále v knize nalezneme i úkoly, které 

primárně nepatří do předmětu český jazyk: „Které koledy znáte?“, „Zazpívejte si některou 

z nich“ (s. 51), jsou zde zmíněné i některé pranostiky, či úkol namalovat velikonoční 

pozdrav. 
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Celkově se dá říct, že kniha se genderovým stereotypům vyhýbá. Žáci a žákyně se 

v knize setkávají s kocourem Bonifácem, který občas pokazí nějaké věty, děti pak musí 

jeho chyby napravit. Dále se setkávají spíše s vrstevníky a členy rodiny. Jen výjimečně 

jsou zmíněna povolání jako pekař, co peče rohlíky a truhlář vyrábí dřevěné hračky, to je 

ale uvedené u her jako příklad.  

3.4.2 Ilustrace 

Na obálce vidíme kocoura tahajícího rybu z kádě a oblečení na šňůře. Obrázek se zdá 

genderově neutrální, jediné, co by mohlo chlapce od této učebnice odradit je fakt, že 

obálka je celá růžová.  

Hned první obrázek učebnice zobrazuje čtyři chlapce setkávající se po prázdninách. 

Dívky nejsou ani v dohledu. To nám naznačuje genderové rozdělení třídy. Na následující 

straně jsou kolem dveří namalované květiny se jmény dětí. Zde jsou dívčí i chlapecká 

jména v rovnováze. Pod nadpisem „Vzpomínka na prázdniny“ najdeme obrázek dětí 

u rybníka. Z osmi osob na obrázku není ani jedna dívka. To nabízí otázku, kde trávily léto 

dívky? Na straně 14 pozoruje chlapec a pravděpodobně dívka polici s několika předměty. 

Vidíme čajovou soupravu, autíčko, míč, panenku a telefon. Výčet předmětů je genderově 

vyrovnaný.  

Na straně 23 vidíme první velmi nápadný znak genderové stereotypnosti. Otec a syn 

sedí u stolu, maminka v zástěře přináší jídlo. Na straně 48 žena chová sele. Patrně ve snaze 

předejít tradičnímu zobrazení ženy, bylo jí do ruky místo dítěte vloženo mladé prase. Na 

straně 77 přináší chlapec a tatínek matce květiny. Přestože by bylo inovativní, kdyby 

květinu předávala i dcera, alespoň jsou děti poučeny o svátku matek a že i otec může 

přinést ženě květinu.  

 Z hlediska ilustrací jsme v učebnici nenalezli žádné velké prohřešky. Autorky 

s ilustrátorem se těmto prohřeškům vyhnuli i proto, že většina ilustrací zobrazuje neživé 

věci či zvířata, v případě zobrazení osob jsou představeny v neutrálním postavení, či je 

zobrazena celá rodina ve stejné roli, jako například na straně 16, kdy maminka, tatínek, 

dcera, syn a pes všichni kráčí stejným směrem společně. 
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3.4.3 Jazyk v učebnici 

  Jazyk učebnice je spisovný, místy se u jmen dětí a některých podstatných jmen 

objevují zdrobněliny. Žáci a žákyně jsou oslovováni v druhém čísle množného čísla, 

například „Opište, spočítejte, dokončete větu“, shrnutí a poučky jsou psány v první osobě 

množného čísla. 

V textech úkolů bohužel nějaké drobné nedostatky najít můžeme. Na straně 15 v úkolu 

„Řekněte, jak oslovíte …“ je zmíněna paní učitelka a pan ředitel. V dětech to může vyvolat 

pocit, že žena je v postavení níže než muž. Naopak je zde zmíněna paní doktorka, což 

odstraňuje časté užívání generického maskulina.  

Na straně 24 v příkladech prosby k psaní slohu nalezneme v nabídce „buďte tak hodná 

(hodný)“, dětem jsou tedy poskytnuty obě možnosti. Podobný příklad vidíme i na straně 26 

v zadání hry. „Paní učitelka/pan učitel …“ autorky se vyhýbají genderové nevyváženosti.  

Na straně 35 naopak vidíme částečně genderovou nevyváženost. V zadání úkolu 

„Napište o svých kamarádech…“ a jako příklad uvádí „Eliška je milá. Terezka je pečlivá“ 

v zadání tedy užívá generické maskulinum, v příkladech uvádí pouze dívky. Pro obě 

skupiny to může být matoucí.  

Na straně 47 pověsila maminka prádlo na šňůry. Žena je zde jasně popsána v tradiční 

roli. Na straně 67 u popisu kulhajícího pejska je užito generické maskulinum: „Navštivte 

veterináře“. Na straně 82 mají děti za úkol říct, co dělá maminka, když uklízí. Použít 

maminka nebo tatínek případně rodiče, by mohlo být vhodnější, takto je žena dětem 

představena jako jediná, kdo uklízí.  

Z jazykové stránky není kniha naprosto bez chyb, přesto je vidět, že se autorky snažily 

genderovým stereotypům co nejvíce vyhnout. Případy genderové nevyváženosti jsou spíše 

výjimečné, kniha celkově nepředstavuje muže a ženy v tradičních rolích.  

3.5 Nakladatelství Nová škola – Čítanka pro 2. ročník 

Nakladatelství Nová škola sídlící v Brně vydává nejen učebnice ale i pracovní sešity 

od roku 1997. Nabídka titulů je stále rozšiřována i aktualizována. Kromě tištěných titulů 

nabízí nakladatelství i interaktivní učebnice (MIUč+). Záměrem autorů je nejen žákům 

předat důležité poznatky, ale vytvořit u nich i základy samostatného logického myšlení.  
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Čítanka pro 2. ročník vyšla jako třetí vydání v roce 2018. Jejími autorkami jsou Lenka 

Bičanová a Lucie Dymáčková, o ilustrace se postaraly Andrea Schindlerová a Soňa 

Flajžíková. Knihu schválilo MŠMT dne 29. dubna. 2014 schválena MŠMT pro zařazení do 

seznamu učebnic základního vzdělávání jako součást celé řady učebnic s dobou platnosti 

na šest let.¨ 

3.5.1 Obsah učiva 

Kniha je rozdělena do deseti kapitol, jejichž výčet nalezneme na konci knihy v obsahu. 

Kromě obsahu nalezneme na konci knihy i jmenný rejstřík ilustrátorů, slovníček literárních 

pojmů a řešení hádanek z knihy. Již podle názvů kapitol „barevný podzim“, „zima přebírá 

vládu“ či „ve vzduchu je jaro“ je zřejmé, že kniha kopíruje průběh školního roku. 

Kniha začíná úvodním slovem autorek, ve kterém se dozvíme, že kniha spojuje český 

jazyk, hudební výchovu, výtvarnou výchovu a předává důležité informace pro život. 

Nechybí ani vysvětlivky značek užívaných v knize, i upozornění na rubriku „Věděli jste, 

že…“, která obsahuje doplňující informace. Na každé straně čítanky také nalezneme 

vybrané slovo přeložené do anglického jazyka společně s fonetickým přepisem.  

V zastoupení je zde nejen próza, ale i poezie a drama. Mnoho textů jsou úryvky z dětem 

známých pohádek („Fík ve škole“ s. 10, „Štaflík a Špagetka staví dům“ s. 74), některé jsou 

známé spíše pro rodiče („Kolik je nás dětí v Bullerbynu“ s. 75). Velmi častými motivy jsou 

příroda a zvířata, v některých textech jsou zvířata hlavními postavami („Když se zoubek 

neléčí“ s. 84, „O tom, jak se hází lasem“ s. 154). Příležitostně se zde objevují i texty písní, 

které si děti mohou společně zazpívat („Na tom pražském mostě“ s. 69) či komiks (s. 24 

a 166).  

Texty v této čítance neslouží jen ke čtení, jejich funkce je rovněž poučná a informativní. 

Nalezneme zde několik pranostik spojenými s jednotlivým ročním obdobím či měsícem. 

Děti jsou krátkými veselými texty vedeni k čistotě a zdravé stravě, připojeny jsou i rady, 

jak se nemocím vyhnout. Člověku a zdraví je věnována celá kapitola (s. 84–99), dále 

nalezneme i kapitolu „Dopravní prostředky, bezpečnost na silnici“ (s. 124-131), ve které 

jsou vysvětlena některá pravidla silničního provozu, a především přecházení silnice 

pomocí semaforu. V této čítance je kladen důraz na spojování souvislostí mezi předměty, 

což přispívá k těsnému spojení učiva a životní praxe. Díky těmto mezipředmětovým 
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vztahům tak nalezneme v knize i texty o Vánocích, Velikonocích, svátku matek, ale 

i příklady z biologie („Housenka“ s. 152)., či návod na výrobu pochoutky pro sýkorky 

(s. 64). Důležitá je i stránka věnována důležitým telefonním číslům na složky 

integrovaného záchranného systému.  

Různé dodatkové úkoly motivují děti k diskusím a komunikaci mezi sebou 

i s vyučujícími, tím mohou získávat další důležité informace nejen z oblasti českého jazyka 

a literatury.  

Autorky učebnice pracují především s personifikací zvířat a věcí, přesto se setkáme 

i s tématem ženských a mužských rolí. Žena zde není představena jako slabá, naopak 

v textu na straně 35 je žena jako maminka přísná a nemá na své dítě příliš čas, na rozdíl od 

tatínka, který ho má mnohem více. Ani o mužské roli nemůžeme říct, že by zde převládal 

muž jako silný živitel rodiny.  

3.5.2 Ilustrace 

 Na obálce knihy vidíme strom, pod kterým sedí dívka s knihou, kolem ní nalezneme 

několik zvířat a skřítků, na zadní straně zpoza stromu vykukuje chlapec. Celkově je obálka 

převážně zelená a modrá, tato obálka tedy motivuje ke čtení jak dívky, tak i chlapce.  

V čítance nalezneme velké množství ilustrací od mnoha autorů, což knize přidává na 

atraktivnosti a zajímavosti. Převládají zde obrázky zvířat, věcí a přírody nad obrázky lidí. 

V některých případech jsou obrázky použity místo textu jako symboly pro určité věci jako 

například na straně 3. Na téže straně vidíme tradiční zobrazení ženy jako učitelky, podobné 

zobrazení nalezneme i na straně osmé. V obou případech mají postavy sukni, růžovou 

halenu a brýle. Nejen že je žena představena v tradiční roli, ale vzhled může děti zmást, že 

učitelka se pozná podle brýlí.  

Na straně 33 se setkáváme s chlapcem a dívkou u ohně. Chlapec nese dřevo a dívka 

pravděpodobně opéká klacek. Role jsou v tomto případě relativně vyvážené. Na straně 37 

nás potěší obrázek rodiny nad miminkem, které je pravděpodobně dívka, kde starší 

sourozenec není chlapec, jak tomu bývá v tradičním zobrazování rodiny, nýbrž dívka.  

Na následující straně se nesetkáme ani s tradičním zobrazením muže. Obrázek tatínka 

zde nahrazuje nápis „Táta“, písmeno T je nakresleno s kloboučkem a knírem. 
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Na straně 63 jsou zobrazeny osoby bruslící na rybníku, jedna z nich leží na zemi. Dle 

oblečení ani jiných znaků neurčíme pohlaví ani jedné z nich. To nás vede k zamyšlení, zda 

to byl autorův záměr, či náhoda. Naopak na stranách 96 a 97 v obrázkovém příběhu 

pohlaví poznáme zcela zřetelně a vidíme, že role byly postavám přiděleny podle tradiční 

společnosti. Žena jako sestřička, muž jako lékař a řidič sanitky taktéž muž, ostatní pacienti 

v nemocnici jsou rovněž muži či chlapci.  

Obrázek u zmínky o první pomoci ze strany 144 nám představuje muže jako ochránce, 

který zavolá pomoc, když se jeho žena zraní. Autor přidal zraněné ženě i slzu, aby 

zdůraznil její slabost. U příběhu „Jak se pan učitel málem utopil“, ukazuje muže 

v nesnázích, a navíc v roli učitele, pod učitelem stojí chlapci i dívky, obrázek se tedy 

vyhýbá genderovým stereotypům ve všech ohledech. Jediné, co bychom vytkli, jsou opět 

brýle na nose vyučujícího. To jen potvrzuje již výše zmíněnou domněnku.  

Velké množství obrázků v této knize jsou pohádkové dá se říct, že i nereálné, jako je 

například zobrazování věcí s obličeji (zub na straně 87, slunce na straně 103), pro čtenáře 

a čtenářky z druhé třídy to jsou ale obrázky zábavné a motivující k pokračování v četbě 

této knihy. Obrázky nijak nepodporují zobrazování muže a ženy v tradičních rolích, a to 

i z důvodu, že obrázků mužů a žen v knize není mnoho. 

 

3.5.3 Jazyk v učebnici 

Jazyk v učebnici je spisovný a jeho úroveň odpovídá úrovni čtenářů a čtenářek. 

Klasické zadání úkolů v knize nevidíme, naopak pod každým textem nalezneme několik 

doplňujících úkolů, které jsou pro lepší orientaci umístěny do barevných rámečků. Úkoly 

jsou zadávány převážně v druhé osobě množného či jednotného čísla, případně je užíváno 

obou variant příčestí minulého („Řekni, čemu jsi se v poslední době nejvíce zasmál/a.“ 

s. 35) nebo obou variant podstatného jména („Co obvykle přeješ … kamarádovi/kamarádce 

ty?“ s. 93). 

Jak už bylo zmíněno, na každé straně se objevuje vybrané slovo s anglickým 

překladem a jeho fonetickým přepisem. Ten nalezneme i u jmen cizího původu. 
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Většina textů se stejně jako ilustrace věnuje věcem, zvířatům a přírodě, takže se 

genderovým stereotypům vyhýbá. Na straně 3 mají žáci za úkol říkat si čím by chtěli být 

až vyrostou. Zde je prostor pro učitele podpořit děti v odstraňování stereotypů, co se volby 

povolání týkají.  

Na straně deváté jsou dětem předvedené dvě vtipné poznámky ze žákovských knížek. 

Ty probouzí domněnku, že zlobí především chlapci, jelikož obě poznámky jsou 

z chlapeckých žákovských knížek.  

V textu „Ohýnek“ ze strany 33 pomáhají chlapec i dívka se stavěním hranice na oheň. 

Role jsou tedy vyrovnané, nejen muži jsou silní natolik, aby se starali o oheň. Na straně 

následující jsou zadány dva doplňující úkoly k textu. „Říkej, co pro tebe dělá maminka 

a co tatínek.“ a „S čím může tatínek pomoci mamince a s čím maminka tatínkovi?“ 

Názorná ukázka toho, že v rodině jsou si muž a žena rovni a vzájemně si pomáhají.  

Text „Maminka čaruje“, kde maminka lusknutím prstů začaruje předměty, aby samy 

uklízely, představuje ženu jako jedinou vhodnou osobu na uklízení a děti mají pocit, že „se 

to stalo kouzlem“.  

Muži a ženy se v knize i z jazykového hlediska vyskytují ve stejných rolích, muži 

nejsou popisováni jako silní živitelé rodin. Autorky se ze všech stran vyhýbají genderovým 

stereotypům.  

 

4 Závěr 

V této práci jsme postupně zanalyzovali dvě vydání slabikáře, dvě učebnice a jednu 

čítanku z čehož jedno vydání slabikáře pochází z roku 1992, tedy z doby, kdy genderová 

korektnost ještě nebyla jedním z kritérií pro udělení schvalovací doložky ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. Učebnice byly zkoumány nejen z hlediska genderové 

korektnosti, ale sledovali jsme i další faktory, které vytváří základ pro vnímání sociálního 

světa u dětí.  

Knihy od nakladatelství Nová škola mají několik společných znaků, přestože 

autoři/autorky knih se liší. To je pravděpodobně podporováno filozofií samotného 
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nakladatelství, které zapojuje do učebnic mezipředmětové vztahy pro motivaci žáků 

a žákyň k logickému myšlení, zvídavosti a pro prohlubování znalostí a celkové vnímání 

okolního světa. Knihy mají nejen funkci vzdělávací, ale i výchovnou. 

Ani v oblasti ilustrací se knihy nerozcházejí. Většina obrázků představuje přírodu a zvířata, 

ty na kterých se objevují lidé, se ve velké míře stereotypům vyhýbají, jediné co bychom 

vytkli je občasné tradiční zobrazování rodiny. Učebnice používají i děti z neúplných rodin 

a dětských domovů, proto by se učebnice měly vyvarovat představě, že je „normální“ mít 

maminku i tatínka, případně sourozence.  

Z jazykového hlediska se autorky i autoři učebnic vyhýbají nesprávnému oslovování žáků 

a žákyň i častému užívání generického maskulina. Nejčastěji jsou žáci oslovováni 

neutrálně, případně jsou použity oba tvary sloves. Nejčastější užívání generického 

maskulina se objevuje v učebnici českého jazyka pro druhý ročník z roku 2014. 

Knihy dávají prostor i pro debaty a komunikaci s vyučujícím. Role učitele/učitelky je tedy 

ve výuce velmi důležitá. Vyučující je pro děti vzorem správného vnímání jejich okolí.  

U slabikáře můžeme pozorovat, jak genderová korektnost zasáhla do starších typů učebnic. 

Maminky jsou nahrazeny tatínky, používání mužských a ženských rolí je v novějším 

vydání více v rovnováze, některé texty jsou zcela pozměněny. V případě některých textů 

by bylo lepším řešením je zcela vynechat, případně pozměnit lepším způsobem.  

Z celkového hlediska shledáváme analyzované knihy genderově nezatížené i přes drobné 

prohřešky. Díky poznatkům z praktické části vidíme, že jednotlivé body zmíněné 

v Příručce pro posuzování genderové korektnosti učebnic nemusí být zcela perfektní, 

přesto jsou učebnice považovány za genderově nezatížené.  
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