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Úvod
Ve své diplomové práci se věnuji genderové výchově probíhající v raném
dětství jedince. Zaměřuji se na předškolní věk dítěte, tedy na děti do šesti let věku,
přičemž se zaměřuji především na vliv rodičů, jakožto hlavnímu zdroji výchovy.
Ostatním vlivům (média, instituce ap.) se nevěnuji nebo jen v míře, kdy je to
nezbytné pro pochopení vlivu ze strany rodičů.
První kapitola, kapitola úvodní, se věnuje genderové výchově obecně.
Objasňuji zde pojem gender, pojem pohlaví a pojem výchova. V hlavní části této
kapitoly se věnuji genderové výchově, jejím specifikům a představuji hlavní teorie
genderové socializace. Pokouším se tak nalézt odpověď na otázku, jak u jedince
vzniká genderová identita. Závěr první kapitoly tvoří reflexe genderových rolí a
stereotypů ve společnosti a nový výchovný přístup к této problematice.
Druhá kapitola hledá odpověď na elementární otázku, kdy se genderová
výchova počíná. Odpovědi na tuto otázku se různí, ale je zřejmé, že čím jsou
výzkumy mladší, tím soudí, že genderová výchova začíná dříve a dříve. Nakonec
teorie uvažují i o prenatální genderové výchově, což je však teorie problematicky
potvrditelná.
Třetí kapitola tvoří samotné jádro mé diplomové práce. Je rozčleněna do
dvanácti podkapitol podle různých vlastností a oblastí, jichž se genderová výchova
dotýká. V každé podkapitole se snažím odpovědět na několik otázek. Které
vlastnosti gender ovlivňuje a jakým směrem? Jsou genderové rozdíly původu
biologického nebo kulturního? Pokud je vlastnost utvořená kulturou, jak probíhá
samotná genderová socializace k dané vlastnosti? Samotným výběrem vlastností a
oblastí genderové výchovy poukazuji na to, kde všude se činí rozdíly mezi
pohlavími, v samotných podkapitolách pak reflektuji současné rozdíly mezi
gendery, které jsou v dané oblasti patrné, dále pak každou oblast vlastností
rozebírám z hlediska jejich vzniku, zda to jsou rozdíly vrozené či zda jsou kulturně
podmíněné, tedy dané výchovou. Pokud jsou tedy dané výchovou, tak zjišťuji, jak
jsou v dětech rozdíly utvářeny výchovou ze strany rodičů, tj. jak rodiče konkrétně
na své děti působí. Odpovídám tedy na otázku, které vlastnosti jsou rozvíjeny u
dívek, které u chlapců a jakým způsobem.

6

Ve čtvrté kapitole se zamýšlím nad tím, jaký mají tyto genderové rozdíly ve
vlastnostech smysl, jaký účel genderové rozdílnosti sledují, jak spolu jednotlivé
vlastnosti souvisí, a zda je genderová odlišnost pohlaví efektivní. Pátá kapitola
reflektuje rozdílný přístup matek a otců к genderové výchově jejich dětí. Šestá
kapitola se zabývá problematikou asymetričnosti hodnoty genderů, a dokresluje tak
celkový obraz genderových rozdílů a rolí.
Ve své práci se opírám zejména o literaturu pocházející z feministických
pozic, kterou se snažím konfrontovat s literaturou věnující se danému tématu
z odlišných

úhlů

v psychologii,

pohledu

(vývojová

sociální psychologie,

psychologie,

psychoanalytické

demografické a sociologické

směry

výzkumy,

biologie aj.). Avšak nalézt к danému tématu literaturu jinou než feministicky
orientovanou byl obecně poněkud problém. Získala jsem dojem, že taková literatura
spíše chybí, česky psaná literatura oponující feministickým pozicím a gender
studies de facto neexistuje, když ovšem pominu díla, která nelze považovat za
vědecky validní. Tuto situaci si vysvětluji tím, že to byl právě feminismus, který
problematiku genderu otevřel a nadále se mu soustavně věnuje.
Nejčastěji citovanými autorkami v mé práci jsou Ann Oakley, Mary
Crawford a Rhoda Unger. Dílo Ann Oakley lze považovat v českém prostředí za
stěžejní literaturu к danému tématu, neboť poměrně úspěšně mapuje celou šíři
problematiky, čerpá z různých vědních oborů (vedle sociologie je to především
psychologie, antropologie a biologie) a nabízí nám tak ucelený pohled na
genderovou problematiku, méně se však zabývá genderovou výchovou samotnou,
zde mi tedy byla oporou především publikace sepsána Mary Crawford a Rhodou
Unger, které se ve své práci opírají především o sociologické výzkumy.
V rámci diplomové práce jsem udělala menší kvalitativní výzkum, který měl
za cíl konfrontovat většinou zahraniční teorie a výsledky výzkumů se současnou
českou realitou v genderové výchově. Výzkum probíhal formou rozhovorů s rodiči
dvojvaječných dvojčat - dívky a chlapce, kterým je mezi třemi až šesti roky (jeden
pár sourozenců byl tříletý, ostatní děti se pohybovaly ve věku pěti až šesti let).
Výzkumu se zúčastnilo celkem šest rodičů z šesti rodin (tedy jeden rodič z každé
rodiny), jeden otec a pět matek. Pro svůj výzkum jsem si rodiče dvojčat vybrala
z důvodu omezení všech ostatních proměnných, které by se na (genderové) výchově
mohly odrazit, čímž mám na mysli především pořadí narození dětí či jedináčky.
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Zkoumání výchovy dvojčat mi zajistilo prostředí, kde jsou děti vychovávány
v totožné sociální (ale i psychické, ekonomické a politické) situaci. Rizikem tohoto
výběru však je, že dvojčata představují nestandardní model. Je riziko, že mohou být
příliš brány „jako jeden", jako sourodý pár, nebo naopak mohou být až uměle
vytvářeny rozdíly pro jejich rozlišení a může tak být genderová výchova u nich více
akcentována. Na tuto otázku jsem se v rozhovorech primárně nesoustředila, přesto
však soudím, že rodiče dvojčat mají spíše tendenci к prvnímu modelu, tedy k tomu,
že svá dvojčata berou často jako jednoho jedince, což má často i praktický základ
v tom, že je to tak organizačně méně náročné, nicméně rozdílnosti mezi dětmi
reflektují.
Zde jsou uvádím otázky, na které rodiče odpovídali:
1. Hrají si vaše dčti i ve včtším kolektivu často spolu?
2. Co dělají děti po příchodu ze školky? Mají nějaké povinnosti?
3. Jak probíhá váš volný den? Např. neděle, jak probíhá, co kdo dělá, jak
trávíte čas?
4. Jak probíhá typický konflikt vašich dětí? Jak na něj reagujete?
5. Které z vašich dětí se jeví jako méně samostatné?
6. Jak své děti oblékáte? Stejně? A kdo vybírá oblečení?
7. O čem si rád povídá syn a o čem dcera?
8. Dokážete odhadnout, jaké budou vaše děti jako rodiče?
9. Mají vaše děti stejné záliby? Jsou některé, od kterých s e j e snažíte odradit?
10. Čím byste si přáli, aby se vaše dcera a syn stali? Myšleno profesně. Jak je
k tomu vedete?
11. Které z dětí je více oblíbeno u babiček a dědečků?
12. Vyjmenujte prosím 10 vlastností, kterými byste charakterizoval/-a své dítě,
každé dítě zvlášť.

Citace odpovědí z výzkumu prezentuji v empirické části podkapitol, kterých
se odpovědi bezprostředně dotýkají, po citacích následuje shrnutí dané oblasti
výzkumu a konfrontace s teoretickou částí.
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1 Genderově specifická výchova
1.1 Pojem gender a pojem pohlaví

Pojmy gender (rod) a pohlaví (sex) jsou si v našich představách často velice
blízké, ne-li totožné, ale přesto to jsou pojmy významově odlišné, a tak není
náhodou, že ke konci 20. století vznikl nový vědní obor „Gender Studies", který se
mimo jiné zabývá odlišením těchto dvou pojmů, jejich přesným vymezením a
problémy vznikajícími z neodlišování těchto dvou kategorií.
„Pohlaví" je kategorie biologická. Tento pojem používáme tehdy, když
chceme hovořit o základních fyziologických rozdílech mezi muži a ženami, tj. o
rozdílech, které se týkají pohlavních orgánů a reprodukčních dispozic. Pohlaví se
tedy vztahuje k tomu, co vytváří muže a ženu biologicky.
Abychom si vymezili význam a způsob užívání pojmu gender, musíme si ho
nejdříve trochu představit. Slovo „gender" znamená v řečtině „rod". Z řečtiny byl
tento pojem přejat do mnoha evropských jazyků. V současnosti je pojem „gender"
přenášen do češtiny především z angličtiny, proto se vyslovuje většinou anglicky
„džendr", ale může se vyslovovat i tak, jak se píše, protože tak se slovo vyslovuje v
řečtině. Slovo rod v češtině nese více významů, označuje nejen pohlaví, ale i rod a
rodinu a také může být chápán jako označení rodu v gramatice. Jelikož by byl
termín „rodová studia" velice nejasný, začalo se po diskuzi s pracovníky Ústavu pro
jazyk český A V ČR užívat pro tento obor anglického slova „gender", a z toho pak
„genderová studia" nebo opět anglicky „Gender Studies". V angličtině a i v jiných
jazycích v sobě pojem gender v námi sledovaném významu zahrnuje především
sociální a společensky podmíněné kulturní rozdíly, očekávání, předsudky a
specifika v postavení mužů a žen. Gender je tedy sociální kategorie. Umožňuje
sledovat a interpretovat rozdíly z hlediska žen a mužů v různých sociokulturních
kontextech i formy porušování lidských práv v demokratických státech.
Na první pohled se může zdát, že pohlaví a gender jsou pouze dva způsoby
nazírání na tutéž věc, že se к určitému pohlaví automaticky pojí daný gender.
Biologické faktory tak často poskytují ospravedlnění či vysvětlení společenského
uspořádání vztahů a rolí mužů a žen, které se zdají neměnné, neboť jsou založeny

9

na konceptu přirozenosti. Ukazuje se, že takové argumenty slouží především к
udržení statu quo dané společnosti. Tyto apologetiky společenského uspořádání jsou
založeny na víře, že lidské vztahy a vlastnosti jsou neměnné. Nemají zájem
zkoumat, zda tvrzení, která se v nich vyskytují, mají opravdu biologický základ či
jsou výslednicí určitých společenských vztahů. Lidské pohlaví tak může být
základem uspořádání vztahů v komunitě a zároveň základem dovozování lidských
vlastností. „Přestože je stále otázkou akademických debat, zda a do jaké míry
předurčují biologické faktory naše charakterové a jiné vlastnosti nebo se na jejich
vytváření podílejí, většina sociologů se domnívá, že gender je společensky
konstruován, tj. že rozdíly mezi muži a ženami jsou vytvářeny spíše prostřednictvím
sociální zkušenosti než biologicky" (Ibid., 2000: 1).
Na jedné straně tedy stojí pohlaví jako kategorie biologická a na straně
druhé stojí gender neboli rod jako konstrukce sociální (nikoli tedy biologická
danost, jak je tomu v případě pohlaví), ke které jsou vázány připisované a
očekávané sociální role, chování, a s nimi spojené předsudky, stereotypy, hodnocení
a sebehodnocení, představy o tom co je či není pro muže nebo ženu správné a
vhodné.
Sociologie zabývající se studiem genderu zkoumá sociální významy, které si
sociální skupiny budují kolem fyzických kategorií mužského a ženského pohlaví.
Proto

je gender

chápán jako souhrn významů, které se v rámci určitého

společenství pojí s ženským a mužským pohlavím. Obecněji lze říci, že genderový
systém je systém významů

a rozdílů, které se к oběma pohlavím

pojí

prostřednictvím uspořádání sociálních vztahů. „Zjevně je tedy nutné rozlišovat mezi
pohlavím jako souborem biologických vlastností specifických pro jedno a druhé
pohlaví a genderem, tedy výše zmiňovanými psychologickými, sociálními a
kulturními rozdíly mezi osobami mužského a ženského pohlaví" (Ibid., 2000: 1).
Být mužem nebo ženou je tedy záležitostí jednak pohlaví, ale stejně tak
záležitostí oblečení, gestikulace, povolání a sociální sítě. Toto tvrzení dokládá řada
výzkumů, především antropologických. Antropologové zjistili, že každá kultura
definuje vlastnosti genderu jinak, jinak ho však definují také různé sociální vrstvy,
věkové kategorie i pohlaví. Každá kultura sice vychází z biologického pohlaví jako
základního rozlišovacího rysu, ale každá kultura přiřazuje к pohlaví gender
s odlišnými vlastnostmi. Kultury se neshodují v tom, jak naplňují kategorii genderu,
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přičemž každá kultura věří, že právě to její realizování genderu je správné,
vycházející z přirozených vlastností pohlaví. V různých kulturách tedy můžeme
najít stejnou biologickou distinkci mezi mužem a ženou v různých variantách
genderových rolí. Lze však také nalézt jednotlivce, jejichž gender, vytvořený
kulturou, není podložený vyhraněným pohlavím (např. intersexuálové), a přece se
takovýto jedinec přikloní к některému genderu (Oakley, 2000: 121).

„Gender je pojem, který má spíše psychologické a kulturní konotace a biologickým
pojmům „mužský" a „ženský" odpovídají názvy genderu „feminní" a „maskulinní". Ty
mohou být zcela nezávislé na (biologickém) pohlaví. Gender je podíl maskulinity a
feminity u dané osoby a je zřejmé, že u mnoha lidí jsou přítomny obě tyto kvality. U
normálního muže převažuje maskulinita, u normální ženy feminita." (Stoller, Robert,
1968, cit. dle Ibid., 2000: 121-122)

U realizace určitého genderu jde vždy o to samé - o identifikaci se skupinou,
se skupinou mužů nebo žen. Tento pocit se vyvíjí shodně u biologicky normálních i
abnormálních jedinců. Studium biologicky abnormálních osob nám však může
napovědět jakou roli při utváření genderu hraje biologie a jakou roli hraje kultura,
tj. sociální zázemí. Zásadní otázka pro biologicky abnormální osoby zní, zda se cítí
jako muž či žena. Genderová identita (cítit se jako muž či žena) je základní
dominantou genderové role (žít jako muž, žena). Biologické pohlaví lze dotvořit a
také se dotváří podle toho, jakou genderovou identitu jedinec přijímá jako svou
vlastní, aby jedninec mohl hrát genderovou roli beze zmatků. Je to tedy biologické
pohlaví, které je tou modelovatelnou

součástí. (Genderovou) identitu

tedy

nemodeluje pouze biologie (Ibid, 2000: 121-122). Na otázku, co ji tedy modeluje a
jakým způsobem, se pokusím odpovědět kapitolami 1.3 a 1.4.

1.2 Pojem výchova

Dítě je budoucností lidstva, proto má pro nás vysokou hodnotu. Díky tomu
se pro nás stávají otázky výchovy, vzdělávání, utváření hodnotové orientace a
osobnostní rozvoj u dětí velice důležité. „Základy výchovy, vzdelávania i utvárania
hodnot u člověka
majů svoje korene už v najútlejšom veku, ba ich opodstatnenie možno nadcházet už
v prenatálním období vývoja jedinca" (Trubíniová, 1994: 31). Pod tíhou těchto
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zjištění, které jsou podloženy vědeckými výzkumy, si musíme uvědomit důležitost
předškolního období pro rozvoj osobnosti. Předškolní věk je období, kdy se
organismus jedince prudce vyvíjí. „Duševný vývoj dieťaťa do šesti rokov
z najväčšej časti je dokončený" (Ibid., 1994: 32). To, co se zanedbá v tomto období,
bude už jen stěží kdy dohnáno či nahrazeno. Proto se klade velký důraz na výchovu
dětí v předškolním věku i na prostředí, které má velký vliv na utváření a vývoj
dítěte. Pod vlivem prvních zkušeností, které dítě získává, se utváří jeho charakter,
vyvíjí se celá osobnost, a tím se utváří i základy všech hodnot člověka (Ibid.,
1994:32).
Rodina je prvním prostředím, které se významně podílí na utváření dítěte a
dítě je na druhou stranu významnou součástí tohoto prostředí. Rodina zde funguje
jako první neformální skupina a vliv jejích členů na jedince je pro jeho celkový
vývoj nejvýznamnější, proto se také vlivem rodinných členů na utváření genderu
budu věnovat ve své práci.
Výchova к genderu probíhá v rámci rodiny především prostřednictvím
socializace. Přičemž ne vždy se dá proces „učení se genderu" nazývat výchovou.
Socializace (lat. socialis = společný) je sociologický pojem, který označuje
proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti. Probíhá-li socializace
úspěšně, individuum má v sobě zakotveny sociální normy, hodnoty, vystupování,
ale také i sociální role svého společenského a kulturního okolí (Socializace).

„Socializace je souhrn procesů vzájemné interakce mezi společností a jedincem,
v nichž společnost působí na jedince tak, aby v sobě svým učením vytvořil vnitřní
psychologické předpoklady nezbytné к participaci ve společnosti současně jako člen
společnosti i jako relativně samostatná osoba schopná řídit své jednání a odpovídat za
ně; v důsledku toho se jedinec "postupně přeměňuje z biologického organismu
novorozeněte v dospělého kulturního člověka, který je určitým způsobem začleněn do
společnosti a který pak postupně tento svůj způsob začlenění do společnosti
v dospělosti a ve stáří mění a ve shodě s tím neustále mění i sám sebe" (Janoušek,
1988: 134).

Socializace je proces, který trvá po celý život. Jedná se o vývoj lidské
osobnosti, k níž na jednu stranu patří osobní individualita, která jedince odlišuje od
okolí, ale také i sociální charakter, který mezi sebou mají všichni členové jedné
společnosti či společenství společný. Prostřednictvím socializace si lidé předávají a
zvnitřňují společenské hodnoty a normy.
Během socializace dochází к proměnám, jimiž se jedinec postupně vzdaluje
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od výchozího stavu novorozeněte a stává se z něho člověk jako kulturní bytost
schopná fungovat ve složitém systému lidské společnosti.
Socializace se rozlišuje na primární, sekundární a terciální. Primární
socializace probíhá téměř výhradně v rodině a končí s uzavřenou individualizací
jednotlivce. „Normy, které se během této socializace vstřebají, platí jako stabilní,
ale mohou se během života ještě změnit. Primární socializace trvá do třetího roku
života" (Ibid.).Sekundární socializace, která probíhá přibližně od třetího roku
života, připravuje individuum na jeho roli ve společnosti a probíhá především v
rodině, ve škole a v kontaktu s vrstevníky. Terciální socializace se uskutečňuje v
dospělosti a označuje přejímání, které individuum neustále uskutečňuje v interakci
se svým sociálním okolím. Ve své práci se budu dotýkat zejména primární
socializace a sekundární socializace probíhající v rodině.
Proces socializace zasahuje všechny stránky duševní činnosti, tj. jak oblast
kognitivní (socializace poznávání), tak i emotivní (socializace citů) a konativní
(socializace vůle). Socializační vlivy intervenují dokonce, byť zprostředkovaně, i do
biologické - fyziologické dimenze života jedince. Existují příklady změn ve funkci
tělesných orgánů i změny somatické, které jsou primárně vyvolány socializačními
vlivy (Řezáč, 1998: 47). Nejenže různé sociální situace vyvolávají fyzickou reakci
organismu, trvalejší povaha takovýchto vlivů může mít, a často i má, vliv na
fyzický stav jedince. František Koukolík a J. Drtilová vyslovili předpoklad, že
nedostávají-li některé funkční systémy mozku v určitou dobu potřebné informace,
vede to к zániku nebo odchylnému zapojení spojení mezi nervovými buňkami
v těch funkčních systémech mozku, které jsou nositeli normality (Koukolík,
Drtilová, 1996: 49). I když je toto tvrzení dosti diskutabilní, je zřejmé, že sociální
vlivy mohou sehrát ve vývoji jedince, obzvlášť v raném období, zásadní roli. Pod
tíhou tohoto tvrzení je zřejmé, že odlišná socializace dívek a chlapců (viz další
kapitoly) z původních malých mezipohlavních rozdílů vytváří změny v jedincích
významného charakteru, a to zřejmě i v rovině fyziologické.
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1.3 Genderová výchova -

socializace

Tato kapitola chce popsat způsoby, jimiž si lidé osvojují gender, včetně
různých pohledů na tuto otázku. Z výše uvedeného vyplývá, že genderová
socializace a výchova je proces učení se genderu - genderovým rolím a s nimi
spjatými vlastnostmi, pozicemi, chováním, hodnotami a normami. Genderová
socializace probíhá celý život, ale nej důležitější a nejvýraznější je v raném období
života, kdy zajišťuje začlenění jedince do společnosti.
Genderová socializace má někdy podobu vědomého úsilí, které posiluje
genderová očekávání explicitními odměnami a tresty. Zejména chlapci bývají
výrazněji vystavováni přímým negativním reakcím, chovají-li se nepřiměřeně
к jejich

připisovanému

genderu.

Genderová

socializace

však

probíhá

i

prostřednictvím jemnějších signálů, skrytě přenášenými způsoby, jimiž dospělí
jednají spolu navzájem i s dětmi, dětským oblečením, hračkami a knihami. Také
děti samy sebe vzájemně socializují tím, že už samy reprodukují a realizují
genderové role, a to jak explicitní, tak i implicitní formou (Renzetti, Curran, 2003:
93).
Jak jsem již dříve uvedla, svou práci chci zaměřit na socializaci, která je
realizována prostřednictvím interakce mezi rodiči a dítětem. Termín interakce
označuje vztah výměny mezi dvěma či více lidmi, trvající po určitou dobu. Tento
základní význam je třeba brát neustále v potaz, jelikož nejde o jednosměrný přenos
z rodiče na dítě, ale o proces obousměrný. Lze jen velice těžko určit nakolik je tato
interakce určována biologií, tedy tím, zda je dítě chlapec či dívka a jeho či její
chování je ovlivněno biologií, a nakolik se už jedná o kulturou dané vlivy a o
sebenaplňující očekávání související s genderem. Také na tuto otázku se budu snažit
ve své práci odpovědět.
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1.4

Teorie genderové

socializace

1.4.1 Tradice biologicko-medicínská, sociobiologická

Podle biologicko-medicínské tradice můžeme v podstatě říci, že se genderu
neučíme, neboť se ho učit nemusíme. Kategorie gender v tomto diskurzu vlastně
neexistuje. „Odlišnost mužů a žen bývá popisována a interpretována jednoznačně
v pojmech

biologických

změn

v životě

žen,

zejména v souvislosti

s jejich

reprodukčním cyklem. Feminita a maskulinita jsou charakteristiky dané biologií
anebo jsou od ní přímo odvozené" (Gjuričová, 1999: 96). Femininita žen je pevně
spjata s jejími pohlavními znaky a s funkcí ženy jako opatrovnice o potomky,
přičemž tato funkce bývá připisována ženě na základě instinktivního charakteru této
péče.

„V souvislosti

hormonálně

s maskulinitou

podmíněná

pohotovost

bývá krom
к agresivitě"

pohlavních
(Ibid.,

znaků

1999:

uváděna

96).

Toto

biologizující pojetí je široce přijímané, patrně díky vysoké prestiži této tradice a
celkovému trendu k biologizaci člověka (Ibid., 1999: 96).
Jistý vliv má také argumentace z oblasti sociobiologie, která se snaží
dokázat, že mnoho stránek našeho sociálního života má základ v genetice.
Argumentace spočívá v tom, že sociální odlišnost muže a ženy je zakódována do
našeho biologického vybavení a má svůj genetický základ v prehistorii (př. aby
lidský rod přežil, muž bojoval a lovil, žena se starala o mláďata) a síla těchto
genetických informací působí dodnes. Klasickým příkladem těchto postojů jsou
publikace Allana a Barbary Pease (př. Proč muži lžou а ženy pláčou; Proč muži
neposlouchají a ženy neumí číst v mapách) a Johna Graye {Muži jsou z Marsu, ženy
z Venuše). Tyto argumenty odmítají sociologové i antropologové, jsou však blízké
některým psychologům.

1.4.2 Psycholanalytické teorie

Hlavním představitelem a zakladatelem psychoanalýzy je Sigmund Freud.
Fredova koncepce týkající se osvojování genderu je známa pod jménem „teorie
identifikace". Podle Freuda prochází děti během svého vývoje třemi stádii. První
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dvě stádia (orální a anální) prožívají obě pohlaví stejně a nedochází tedy к žádným
odlišnostem na základě pohlaví. Teprve ve třetím stádiu - falickém se začínají děti
ve svém prožívání výrazně lišit. V tomto období si děti začínají být vědomy
odlišnosti genitálií obou pohlaví. Během falického období dochází к identifikaci
s pohlavím. Obě pohlaví prochází v tomto stádiu odlišným procesem. U chlapců je
identifikace motivována kastrační úzkostí. Chlapec v tomto věku začíná mít к matce
více sexuální vztah a žárlí na svého otce jako na soka. Ze strachu, aby ho otec
nevykastroval

(při pohledu na ženský klitoris se domnívá, že ženy byly

vykastrovány),

s ním přestává

soupeřit.

Chlapec se identifikuje s otcem

a

prostřednictvím něj tak uspokojuje svůj sexuální vztah к matce. Ztotožněním
s otcem chlapec vstřebává jeho vlastnosti a způsoby chování, včetně těch týkajících
se genderu (Renzetti, Curran, 2003: 94-96).
Zcela odlišný vývoj je u dívek. Identifikace s matkou

je podle Freuda

motivována tzv. závistí penisu. Závist penisu dívky prožívají od chvíle, kdy poprvé
spatří mužské pohlaví, dívka tak shledává, že byla vykastrována. Zachvacuje ji
pocit nedokonalosti, žárlí na muže a opovrhuje všemi ženami včetně své matky.
Svou lásku naopak přenáší na otce, vlastníka penisu, a ve snaze ho získat se
ztotožňuje s matkou. Dochází к poznání, že může získat penis dvěma způsoby:
nakrátko souloží a symbolicky také porozením syna. Touha po penise v ní tedy
vyvolává

lásku

к mužům.

Freud

tvrdí,

že

žena

nikdy

nepřekoná

pocity

nedostatečnosti a žárlivosti, což trvale narušuje její osobnost (Ibid., 2003: 94-96).
Teorií identifikace se také věnovala Nancy Chodorow. Chodorow ale svými
teoriemi spíše spadá do feminismu, takže se o její teorii identifikace více dočteme
v kapitole 1.4.5.

1.4.3 Teorie sociálního učení

Tyto teorie čerpají z psychologického směru zvaný behaviorismus. Hlavní je
zde teorie posilování, někdy nazývaná též jako teorie utvrzování. Teorie
utvrzování hlásá, že pohlavně specifické chování se ustavuje tím, že chlapci a
děvčata jsou již od nejútlejšího dětství utvrzováni v takových způsobech chování,
které daná společnost považuje za přiměřené jejich pohlaví (Karsten, 2006: 32).
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Dostává se jim pochvaly, odměny, souhlasu, uznání, nebo naopak nesouhlasu,
kritiky, odmítnutí či trestu. Následuje-li po určitém typu chování odměna, zvyšuje
se pravděpodobnost, že se takové chování bude opakovat - pokud naopak následuje
trest, pravděpodobnost dalšího opakování se snižuje. Teorie sociálního učení tedy
říká, že děti získávají jim odpovídající genderové identity proto, že jsou
odměňovány za chování odpovídající jejich genderu a trestány za chování, které je
s ním v rozporu. Tato teorie vychází z několika tezí: 1) od chlapců a dívek se již
v dětství očekává rozdílné chování; 2) rodiče a další blízké osoby se chovají jinak
к chlapcům a jinak к dívkám; 3) na chlapce i dívky působí v příslušném směru
rozdílné chování blízkých osob. S těmito tezemi se budu teoreticky vyrovnávat
v kapitole 3 a z praktického hlediska v kapitole 4. Nicméně Karsten (2006: 34)
shrnuje, že dosud provedené výzkumy ukazují, že tato teorie má velké mezery.
Výzkumy, které byly provedeny neprokázaly, zda chování dětí bylo vytvořeno
rodiči, nebo zda existuje nějaká jiná příčina chování. Musíme stále počítat i
s dalšími možnými příčinami. „Zdá se, že skutečně existují rozdílná očekávání vůči
chlapcům a dívkám co do jejich pohlavních rolí. Není však jisté, že tato očekávání
opravdu řídí vychovatelské působení rodičů" (Karsten, 2006: 34). Karsten dále
tvrdí, že existuje mnohem více výzkumů, které potvrzují, že rodiče zachází s dětmi
různého pohlaví podobně, než těch, které by ukazovaly, že rodiče zacházejí
s dcerami a syny odlišně.
Děti se však učí také prostřednictvím nepřímého posilování - mohou poznat
důsledky určitého chování například pouhým pozorováním chování jiných
(Bronstein, 1988, cit. dle Renzetti, Curran, 2003: 99) a následnou imitací neboli
nápodobou takového chování. Imitační teorie se s teorií utvrzování shoduje v tom,
že klade důraz na úspěšnost vzoru, záleží tedy na tom, nakolik je modelové chování
úspěšné, přičemž se napodobuje úspěšné chování vzorů. Děti imitují chování spíše
tehdy, předvádějí-li ho vzory, které mají vyšší postavení (rodiče nebo starší děti
téhož pohlaví), a je-li modelové chování úspěšné. Nejčastěji přitom napodobují
právě ty osoby, které jejich chování posilují odměnami. Stoupenci teorie sociálního
učení tedy konstatují, že děti si za vzor svého chování nejčastěji berou ty dospělé
osoby, které vnímají jako přátelské, vlídné a zároveň mocné. Oba procesy posilování a modelování - tedy jdou spolu ruku v ruce. Děti jsou odměňovány za
nápodobu některých druhů chování a trestány za nápodobu jiných. Součástí teorie
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imitace je předpoklad, že děti imitují především osoby stejného pohlaví, což je
ovšem v rozporu s tvrzením, že děti nejčastěji imitují chování osob, které je za ně
odměňují, protože potom by mělo platit, že děti obojího pohlaví budou napodobovat
především ženy, neboť ty se podílejí na výchově ve větší míře (nejen v rodině, ale i
ve školkách, zdravotnických zařízení ap.). Přesto však chlapci nepřejímají ve
významnější míře ženské chování (Karsten, 2006: 36-38).
Podle vývojového psychologa L. Kohlberga (cit. dle Renzetti, Curran, 2003:
100) musí mít dítě nejprve vybudováno vědomí vlastní nezměnitelné pohlavní
identity, aby bylo schopno samo si vybírat a přejímat takové způsoby chování, které
se к dotyčnému pohlaví hodí (viz kap 1.4.4).
Imitační teorie sama o sobě nemůže uspokojivě objasnit, proč jsou chlapci
ve své genderové roli utvrzeni dříve než děvčata, ačkoli se během prvních šesti let
(ale i později) setkávají s menším množstvím mužských vzorů. Teorie imitace
můžeme přiznat užitečnost při objasňování vzniku a vývoje pohlavně typického
chování, je třeba ji však kombinovat s dalšími teoretickými koncepty.
Identifikační teorie vývoje pohlavních rozdílů tvrdí, že pro vznik pohlavně
specifických způsobů chování mají hlavní význam primární vztahy jedince.
Takovýto vztah je základem a pohnutkou к tomu, aby se dívka identifikovala
s matkou a chlapec s otcem. Identifikací se zde míní prožívání sebe samého jako
někoho více či méně identického s rodičem (nebo někým jiným blízkým) téhož
pohlaví. Problém ovšem nastává s tím, že obě děti mívají silný vztah к oběma
rodičům a zpočátku to je často silnější vztah к matce - identifikační teorie tudíž
nemá snadný úkol, když chce i přes tento fakt vysvětlit, jak je možné, že chlapci se
silněji ztotožňují s otci a dívky s matkami. Podle identifikační teorie by chlapci
museli ustavování konzistentní pohlavní role prožívat s daleko většími potížemi než
děvčata (odpoutat se od primární blízké osoby, matky, která byla zároveň jeho
identifikačním objektem, a přiklonit se к otci). Není pravděpodobné, že by se tyto
procesy týkaly pouze rodičů téhož pohlaví a sloužily by к utváření genderové
identity a můžeme pochybovat o tom, že by pro to identifikace měla ústřední
význam (Karsten, 2006: 39-40).
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1.4.4 Kognitivněvývojové teorie

Kognitivněvývojové teorie vycházejí zdila psychologů Jeana Piageta a
Lawrence Kohlberga, kteří se věnovali
prostřednictvím

děti

rozumějí

svým

studiu mentálních procesů, jejichž
prožitkům

a

pozorováním.

Podle

kognitivněvývojových teorií se jedinci učí genderu v rámci svých rozumových snah
nalézt řád v sociálním světě. Děti ve snaze nalézt v chaosu sociálního světa řád
objevují vzorce, kategorie a pravidelnosti (Renzetti, Curran, 2003: 100-102).
„Jakmile začnou určité kategorie a pravidelnosti objevovat, spontánně si v souladu
s nimi vytvářejí i představu o vlastním já a soubor sociálních rolí." (Bem, 1993:
112) Pořádající kategorie, které si děti vytvářejí, se nazývají schémata a pohlaví je
jedno z nejdůležitějších. Kategorie pohlaví je poměrně jednoduchá, takže si jí děti
vytvářejí velmi brzy. Děti si ji nejprve vztahují na sebe, vymezují se podle ní a
uspořádávají podle ní svou identitu, teprve poté ji začínají vztahovat i na jiné osoby
ve snaze roztřídit lidské vlastnosti do dvou skupin - mužské a ženské. Kognitivní
teorie však popisují učení genderu jako proces, který děti v podstatě realizují samy,
a vysvětlují prvořadou roli dichotomie muž - žena ve smyslovém vnímání a
emocionálním

prožívání

dětí její

přirozenou

a

snadnou

rozpoznatelností,

bagatelizují zásadní úlohu, kterou hraje v genderové socializaci kultura (Bem, 1993:
111-115). Lze uvažovat o tom do jaké míry si děti samy aktivně utvářejí rámec pro
výklad okolního světa a do jaké míry je tento rámec odrazem genderově polarizující
kultury.
Obohacením kognitivněvývojové teorie je dílo právě Sandry Bem, která
zformulovala alternativní koncepci nabývání genderu a tato koncepce zohledňuje
právě vliv kultury. Utváření genderu je podle Bem ovlivněno vlivem kultury. Bem
hovoří o tzv. „optických sklech kultury", což jsou předpoklady, jak by členové
společnosti měli vypadat, uvažovat, cítit a jednat. V americké a ve většině
západních kultur nachází tri optická skla týkající se genderu: a) genderová
polarizace - tím se míní to, že jsou muži a ženy považováni za bytostně odlišné a že
tyto odlišnosti ustavují jeden z hlavních principů uspořádání společnosti; b)
androcentrismus - tím Bem poukazuje na fakt, že jsou muži nadřazeni ženám a že
jejich prožívání světa je jakýmsi standardem, vůči němuž jsou ženy poměřovány; c)
biologický esencialismus - ten slouží k legitimizaci a racionalizaci předchozích
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dvou optik tím, že je vysvětluje jako

přirozený a nutný produkt vrozených

biologických rozdílů mezi pohlavími. Proces osvojování genderu je podle Bem
pouze jedním specifickým případem obecného procesu socializace a enkulturace.
V teorii

Sandry

Bem

lze

rozeznat

prvky

teorie

sociálního

učení

i

kognitivněvývojové teorie. Genderová socializace má explicitní stránku, ale i
implicitní. Bem implicitní stránce říká metasdělení a na něj se také více
soustřeďuje. Bem však nechápe děti a rodiče jako pouhé pasivní příjemce kultury,
protože i ona se domnívá, že dítě samo aktivně vyhledává stabilní vzorce. Bem dále
zdůrazňuje, že definice pohlaví, kterou člověk již v dětství internalizuje, je povahy
sociolkulturní, nikoli sociobiologické a že znaky, z nichž rozdíl mezi pohlavími
dešifruje, jsou rovněž spíše sociokulturní než biologické (Bem, 1993: 6-133).

1.4.5 Feminismus - feministické vývojové teorie

Feminismus přichází se zpochybněním přirozené duality a doplňování
mužských a ženských vlastností a rolí. Feminismus se snaží pohlížet na muže a
ženy jako na bytosti podobné, ne-li stejné. Nehledá tak mezi muži a ženami rozdíly,
ale naopak shodné vlastnosti. Feminismus se zasloužil o rozvoj genderových studií.
Pojmem gender například poukazuje na to, že ženy a muži nejsou jednoznačné
kategorie biologicky či anatomicky určené, dále popírá dichotomii pojmů muž a
žena, poukazuje na to, že sociální vývoj osobnosti muže a ženy jsou vzájemně
propojeny, že jde o lidmi vytvářenou realitu, která je zpětně ovlivňuje.
Feminismus považuje gender za jednoznačně kulturně daný. Toto tvrzení
dokládá antropologickými výzkumy, kdy nelze najít dvě kultury, které by
definovaly gendery jednoho pohlaví totožně, jinými slovy je několik různých
ženských a mužských genderů diferencovaných podle dané kultury. Dalším bodem,
který zpochybňuje biologický základ genderů je příklad intersexuálů, tj, jedinců,
kteří nemají jednoznačně ženské nebo mužské pohlaví I přes nejasné pohlaví jsou
tito jedinci vychováváni podle jednoho (rodiči či doktory) vybraného genderu,
obvykle úspěšně. Intersexualita se tedy vztahuje především к biologickému stavu
(Oakley, 2000:
к problematice

121-127). Jinak je tomu u transsexuality, ta se vztahuje
genderu.

U

transsexuálů
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genderová

identita

zcela

protiřečí

biologickému pohlaví a výchove k příslušnému genderu. Transsexuál se cítí jako
jedinec druhého pohlaví a také se s ním identifikuje, transsexuálové nemají pocit
vlastní genderové identity jako samostatné identity oddělené od jedince (druhého
pohlaví), s nímž se identifikují. Tohoto jedince imitují od oblasti úzce sexuální až
po oblast široce kulturní. Na případech transsexuálních dětí je vidět, že genderová
identita odporující pohlaví je patrná již ve velmi časném dětství, někdy okolo
jednoho roku. Jádrem celého procesuje identifikace. Chlapci se obvykle identifikují
s muži a dívky se ženami, čímž se vytváří normální mužská a ženská genderová
identita. Když se však chlapec trvalým a neměnným způsobem identifikuje se ženou
(hl. s matkou), zvyšuje se pravděpodobnost odchylek, jako je homosexualita nebo
transsexualita. Žen transsexuálek je méně, což je vysvětlováno tím, že dívky jsou
vystaveny nižšímu riziku identifikace s otcem (či jiným mužem), protože v naší
společnosti nebývá otec tolik doma nebo je citově chladný, což stěžuje identifikaci
s ním - toto platí pro obě pohlaví stejně, čímž se současně zvyšuje riziko synovy
identifikace s přítomnou a milující matkou. V odpovědi na otázku, zda hraje
v nasměrování genderové identity u normálních jedinců nějakou roli biologie, se
vědci shodují, že role biologie je tu minimální. Roli biologie přebíjí proces
kulturního učení (Ibid., 2000: 126-129).
Teoretička feminismu Nancy Chodorow nabízí revidované pojetí teorie
identifikace (viz kap. 1.4.2.). Její teorie identifikace je zasazena do společenského
kontextu. Chodorow se pokouší odpovědět na otázku, proč ženy během života
vrůstají do rolí pečovatelek o děti a proč si к dětem vytvářejí silnější citové pouto
než muži. Odpověď vidí v tom, že muži mají obtížnější proces identifikace, protože
se musejí psychicky odpoutat od svých matek a utvářet svou osobnost podle otce,
který však tráví většinu času mimo domov. Chlapci se tak stávají citově odtažitější a
utlumenější než dívky, které takovou psychickou bariérou netrpí, naopak matky a
dcery vzájemný vztah prožívají intenzivně a nepřetržitě. Tímto způsobem získávají
dívky duševní predispozici pro mateřskou péči a „feminní osobnost získává sklon
vymezovat se vztahy a pouty к jiným lidem než osobnost maskulinní" (Chodorow,
1978: 44). Její dílo však bývá kritizováno jako empiricky ne zcela ověřitelné.
Chodorow sice čerpá z empirických dat, ale ty však vzbuzují pochybnosti, protože
do značné míry záleží na jejich interpretaci, a navíc byla získána od pacientů, kteří
tedy nemusí tvořit reprezentativní obraz populace jako celku. Dále je tato teorie
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kritizována jako etnocentrická. Chodorow se však nesnaží o univerzalistickou
koncepci utváření genderové identity, podle ní se totiž stejně vždy jedná o
jedinečný proces založený na aktivní účasti utváření genderově specifického já
skrze citové reakce na prožitky (Renzetti, Curran, 2003: 97-98).
Ann Oakley pochopitelně naprosto odmítá psychoanalytičkou teorii Freuda
jako naprosto empiricky neověřitelnou a operující, stejně jako teorie Chodorow,
s daty získanými jen od pacientů. Kognitivně vývojovou teorii zpochybňuje tím, že
poukazuje na výzkumy, které sice ukazují, že vnímání genderové identity jako stálé
a neměnné ve stejnou dobu, kdy tak pojímá identitu fyzických objektů, ale
zdůrazňuje, že kognitivní procesy vznikají samovolně v procesu zrání,

zatímco

к vymezení genderu dochází dítě prostřednictvím sociálních procesů (Oakley, 2000:
136)
A jak vidí způsob předávání genderu Ann Oakley? „Malé děti si neosvojují
genderovou roli verbálně nebo disciplinárně (to se děje až později), ale kinesteticky
(Ibid., 2000: 132)." Socializace tedy probíhá čtyřmi hlavními způsoby, a to
manipulací (česání, způsob oblékání dítěte), prostřednictvím zaměřování pozornosti
na určité objekty nebo jejich aspekty (jedná se především o hračky), verbálním
pojmenováním (které je pohlavně podmíněno; jedná se o aspekty genderové role,
které jsou přenášeny přímo verbálně, př. rada, v jaké pozici má dítě močit) a
vystavením určité činnosti (podněcování dítěte к určitým aktivitám rozlišeně podle
pohlaví, př. domácí práce, koníčky). Tato socializace probíhá ze strany rodičů často
nevědomě. Matky a otcové nevnímají, že by vynakládali nějaké zvláštní úsilí na
vytvoření příslušné genderové role. Pokud se rodiče všimli nějakých rozdílů v
chování dcery a syna, interpretovali to jako přirozený rozdíl temperamentu daný
rozdílným pohlavím, a nevzali v úvahu, že jejich vlastní přístup к dítěti může
takovéto chování vytvářet (Ibid., 2000: 134).
Svou koncepci nabývání genderu ve své publikaci představuje Weitzman
(1979). Můžeme říci, že spojuje několik teorií dohromady. První socializace dítěte
se děje prostřednictvím prostého posilování určitého chování. Druhý typ socializace
začíná s kognitivním učením, když je dítě schopné třídit a tvořit koncepční rozdíly o
sociálních vztazích. Okolo 3 až 4 let dítě začíná tvořit rozdíly mezi rolemi
příslušnými к pohlaví a přiklání se к některé roli. Rabban shledal, že ve věku tří let
dívky i chlapci stále vykazují nekompletní rozeznávání genderových rozdílů. Každý
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rok se však dětské poznávací schopnosti zlepšují. Ve věku šesti let jsou děti
schopny rozeznat mužské a ženské role velice přesně a náležitě se se svou
genderovou

rolí identifikovat. Učení se genderovým rolím v předškolních letech

lze rozdělit do tří analytických procesů. Dítě se učí: 1) rozlišovat mezi mužem a
ženou, mezi dívkou a chlapcem a ví, jaký způsob chování je pro ně charakteristické;
2) vyjádřit náležité preference к určitému genderu; 3) chovat se v souladu se
standardy chování podle genderu.
Děti

poznávají

rozdíly

mezi

ženami

a

muži

pozorováním

lidí

v bezprostředním okolí. К tomuto odpozorování rolí se obvykle přidávají ze strany
starších jasné instrukce o „správném" vzorci chování. Je obecná víra, že rodiče mají
hlavní podíl při tvorbě genderových rolí pro jejich malé děti. Dělají to vědomě i
nevědomě, příkladem i slovním vedením, odměnou a trestem.
Když se dítě naučí rozlišovat ženu od muže a je schopno určit typy
přiměřeného

ženského

a mužského

chování,

začíná

vyjadřovat

preference

к genderovým rolím. Rabbanův výzkum zjistil, že chlapci i dívky ve třech letech by
v budoucnu chtěli být rozhodně jako maminka. Děti si vybírají hlavně podle toho,
kdo zajišťuje jejich materiální potřeby, vyjadřuje city, kdo si s nimi více hraje a kdo
je nejméně trestá. Ale tyto preference se brzy mění, ve věku pěti let už většina
chlapců a významná menšina dívek preferují otcovskou roli. Výzkumy zjistily, že
děti si takto vybírají na základě vědomí, která role je prestižnější. Dětí vnímají, kdo
usedá v domě na nejlepší místo i kdo dům uklízí. Není tedy divu, že se dívky
zdráhají dostát příslušné roli a přejí si být chlapci. Chlapci se pak naopak se svou
rolí lépe ztotožňují.
Učení chování genderových rolí je třetí částí genderové socializace. Říká se
že chlapci mají z důvodu nedostatku příkladů mužské role a z rigiditou této role a
z omezení, které z ní plynou, ztížený proces učení se této roli. Rigidita této role
souvisí s tím, že po chlapcích je více požadováno, aby byli maskuliní, než po
dívkách, aby byly feminí. Dívky mohou být „divošky", ale chlapci být „slaboši"
nesmí, nicméně se toto později převrací a role ženy je mnohem více omezující.
Chlapci se kvůli absenci mužských vzorů často učí své roli pomocí negativních
vymezeních. Dívky mají učení se ženské roli sice snazší díky sledování matky
během dne a díky blízkému kontaktu s ní, ale jsou zde zase jiné problémy. Dívky
mají s ženskou rolí problém kvůli nižší prestiži této role, proto dívky často preferují
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chlapecké aktivity i hračky. Můžeme shrnout, že socializace chlapců a dívek může
představovat různorodé nesnáze, ale nesnáze a úzkosti v souvislosti s genderovou
socializací jsou společné oběma pohlavím (Weitzman, 1979:4-22).

1.5 Genderové role a stereotypy

Genderovými

neboli

rodovými

stereotypy

označujeme

myšlenkové

konstrukce, představy, přesvědčení a názory, které přidělují к jedinci určitého
pohlaví jisté vlastnosti a sociální role právě na základě toho, že к danému
biologickému pohlaví patří. Přesvědčení, že odlišnost ženské a mužské role
přirozeně vyplývá z biologické odlišnosti ženy a muže, je jedním z nej stabilnějších
pilířů fungování naší kultury. Toto přesvědčení odolává faktům historickým,
sociologickým i psychologickým. „Naše okolie nás prostredníctvom stereotypov
denne presviedča o „pravdivosti" výroku o silnom a slabom pohlaví, ktorý má asi
takú platnosť ako tvrdenie, že ženy nosia sukne a muži nohavice" (Cviková, 2003:
11). V důsledku přesvědčení o přirozené odlišnosti mužů a žen se zapomíná na to,
co mají společné jako lidé. „A hoci biologické pohlavie nie je úplne odlučiteľné od
kultúrného a rodové stereotypy sa „lepia" na biologické pohlavie, je variabilita žien
a mužov v rámci ich pohlavia/rodu výraznejšia než odlišnost žien a mužov ako
skupín" (Ibid., 2003: 11). Tato diferenciace pohlaví a rodů se významně podílí na
vztahu mužů a žen ve společnosti už jen tím, že pod záminkou přirozenosti daný
stav legitimizuje, a tak nezpochybnitelnou platností přírodního zákona např.
ospravedlňuje nespravedlivou dělbu práce, v které ženám připadá větší část
neplacené či hůře placené práce, i nerovné rozdělení moci mezi ženami a muži
apod.
Genderové stereotypy jsou vlastně vírou, že existuje jakási všeobecně platná
a správná „mužskost" a „ženskost", což vtěsnává ženy i muže do předurčených rolí,
které často neodpovídají skutečným potřebám partnerství a spolupráce mezi lidmi,
nehledě na to, že nerespektují individualitu mužů a žen. Z genderové perspektivy se
jasně ukázalo, že nejen rodová role žen, ale i rodová role muže podléhá diktátu
konkrétní společnosti v konkrétním prostoru a čase. Genderové studie prokázaly, že
problematická je nejen očividně znevýhodňující „ženskost", jejíž kritika má již
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dlouhodobou tradici, ale i „mužskost", která např. odsouvá muže ze vztahů a ze
zodpovědnosti za ně. Rodová role není primárně individuální záležitostí žen a
mužů, její formování totiž ovlivňují zejména stereotypní obrazy ženskosti a
mužskosti, které nás obklopují v naší každodennosti. Stereotypy, jež podmiňují
vztahy rodů, jsou konstruované na základě konvencí, kulturních vzorců a ideologií.
Společenský „pořádek" založený na úplné odlišnosti a vzájemném „vylučování" se
dvou pohlaví, jak to naznačuje i označení „opačné pohlaví", implikující, že muž má
být opakem ženy a naopak, se bohužel neomezuje jen na konstatování jakési
jinakosti pohlaví. Opačnost pohlaví se pojí s hodnotami této jinakosti, s vytvářením
hierarchií, s přiřazováním funkcí a formováním stereotypních obrazů.
Uspořádání genderových rolí tak, jak je známe z našeho kulturního kontextu
není ale jediné možné, i když by se dalo argumentovat, že převažuje. Sociální
antropologie přináší důkazy i o jiných uspořádáních genderových rolí.
„Základní premisou sociologického zkoumání genderu je předpoklad, že
vztah mezi pohlavím a genderem je sociálně ovlivněn a že vzorce pozorované ve
společenském životě jsou samy silně ovlivněny (pokud nejsou zapříčiněny)
sociálními silami. I když sociologie připouští, že každý jednotlivec je svébytnou
entitou, která je zodpovědná za vlastní chování, je aktérem, zkoumá vliv sociálních
struktur na vzorce chování, které se objevují v celé společnosti" (Linková, 2000: 1).
Zde je velice důležitý koncept socializace (proces učení se postojům, motivaci a
chování, jež jsou považovány za vhodné pro určitou sociální pozici). Koncept
sociální kontroly je neméně důležitý - odkazuje к "odměnám" a "trestům", kterých
se nám dostává, pokud tato kulturní očekávání naplňujeme či naopak. Procesem
socializace dochází к osvojení vlastností, které se od jednotlivců očekávají. Tento
proces počíná velmi brzy, v následující kapitole se podíváme na názory různých
autorů na dobu, kdy se genderová identita začíná budovat. V dospělosti jsou
společenské hodnoty zakořeněny tak hluboko v hodnotovém systému člověka, že se
zdají být "přirozené". Sociologické genderové studie zkoumají i vliv společenských
institucí. Jednou z nejdůležitějších je rodina (té se budu podrobněji věnovat ve své
práci), neboť nám vštípí základní normy chování, pak je to trh práce, právní systém
a další.
Trh práce odráží sociální rozvrstvení ve společnosti. Ve spojení se sociální
politikou státu určuje přístup pohlaví ke zdrojům, jejich možnosti postupu a
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kariérního růstu, ale i možnost vůbec najít práci (Ibid., 2000: 3). „Lidé vykonávají
různé typy práce a jejich hodnocení a odměňování odráží stávající společenské
ideologie a hierarchie" (Pavlík, 2005: 32). Práce má tak rozměr ekonomický i
sociální. Trh práce je vnitřně členěn genderovou dělbou práce, muži a ženy
vykonávají různé práce (samozřejmě ne vždy, ale máme práce typicky ženské a
práce typicky mužské), tyto pozice jsou považovány z hlediska fungování
společnosti. Musíme si ovšem uvědomit, že toto hodnocení nevychází z žádných
„objektivních" ukazatelů. V naší společnosti se projevuje tendence systematicky
nadhodnocovat práci mužů nad prací žen, což se promítá i v platovém ohodnocení.
Toto nadhodnocování vychází z povahy genderové ideologie, v rámci níž jsou muži
(a vše, co je s nimi spojováno) považováni za důležitější a hodnotnější (Ibid., 2005:
32).
Právo je soubor pravidel, který určuje chování osob ve společnosti a jehož
dodržování je vynucováno státem. Právo je často vnímáno jako neutrální a
nestranné, ale vzhledem k tomu, že je výtvorem lidí, promítají se do něj
náboženské, politické a ekonomické názory společnosti a doby. Tvůrci práva byli a
jsou ve velké většině muži. Je tudíž nasnadě, že zájmy, potřeby, životní zkušenost a
problémy žen právo nezohledňuje do té míry, jak to činí u mužů. Teoretikové práva
a politiky poukazují na to, že právo není neutrální a přes proklamované principy
rovnosti privileguje určité skupiny - muže, obyvatele měst, občany bílé pleti apod.
(Havelková, 2005: 44).
Na tom, že se stáváme muži či ženami a co konkrétně to znamená, mají
podíl i další instituce, v kterých se pohybujeme a za jejichž přispění uskutečňujeme
náš život. Tyto instituce jsou ze své podstaty genderově členěné a chceme-li v nich
pobývat, musíme se tomuto genderovému řádu a genderovým

zvyklostem

přizpůsobit. Jejich prostřednictvím tedy potvrzujeme a posilujeme naší genderovou
identitu. Škola je jednou z institucí, které na nás mají tento vliv. Škola je prostor,
kde se nejen projevují, ale i ustavují genderové nerovnosti. Škola má vedle svého
dominantního úkolu, kterým je vzdělávání a výchova, i řadu dalších funkcí. Jednou
z funkcí školy je funkce socializační, jejíž součástí je socializace genderová.
„Pokud se na proces školní socializace díváme optikou společnosti, pak logicky
dojdeme ke konzervativním požadavkům. Z tohoto hlediska by škola měla předávat
ty hodnoty, normy a vědomosti, které jsou prověřené určitou tradicí. (...) To
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znamená, že škola ze své podstaty má tendenci obhajovat společenský status quo"
(Jarkovská, Smetáčková, 2006: 14).
Dále nesmíme opomenout masová média, která odrážejí a prohlubují
stávající uspořádání a hodnoty společnosti. Média odráží stav společnosti, ale také
ho samy ustavují. Média znázorňují muže a ženy v jistých rolích, často velmi
genderově stereotypních. Nejčastější obrázek ženy v médiích je mladá, hubená, s
mírami 90/60/90, vždy připravená potěšit muže, nejčastější role ženy tedy jsou:
partnerka, matka, pečovatelka, strážkyně domácího krbu, hloupá husička. Tyto
stereotypy jsou nejpatrnější v reklamách. Nositelem těchto stereotypů však není
pouze reklama, ale i televize, noviny a časopisy. Samotnou kapitolou je vztah médií
к vyobrazování ženského těla, často zde dochází k sexismu. „Jak vyplývá z
analýzy českých médií, na fotografiích, které doplňují jednotlivé komunikáty, jsou
ženy prezentovány odlišně než muži. Důraz se klade na polonahé či úplně nahé
ženy ve svůdných pózách, preferuje se erotika a svůdnost. Přednost dostávají ženy
štíhlé, krásné, usměvavé a mladé" (Zelenková, 2007). V případě zobrazení mužů je
důraz na sexualitu (tedy odhalené tělo a sexuální podtext) téměř tabu. Také
v rozhovorech s ženami a muži se vyskytují rozdíly: ženám jsou mnohem častěji
kladeny osobní otázky týkající se partnerského života a dětí (Rozhovory v médiích,
2007).
Další důležitá instituce je jazyk. Jazyk se podílí na tom, jak vnímáme svět,
určuje a definuje kategorie, které nám umožňují svět uchopit. Česká gramatika
v sobě skrývá řadu genderově nekorektních pravidel. Této problematice se věnuje
nová jazykovědná disciplína „genderová lingvistika". Ta sleduje rozdíly ve
vyjadřování žen a mužů, všímá si odlišností v komunikaci obou pohlaví a analyzuje,
jakým způsobem jsou v jazyce zakotveny mužské a ženské role. Dále zkoumá, jaký
má používání jazyka dopad na role obou pohlaví ve společnosti. Přínos této
disciplíny je především v tom, že upozorňuje na problematiku

nadužívání

generického maskulina (Zelenková, 2007). Generické maskulinum je podstatné
jméno množného čísla mužského rodu, které souhrnně označují ženy a muže,
dochází tak к „zneviditelnění" žen a automatickém přenosu pozornosti na muže.
Ve své práci se chci především zaměřit na budování genderové identity
jedince prostřednictvím socializace v rodině. Ostatní vlivy na tvorbu genderu se
nebudu snažit uchopovat, pokud to nebude nezbytně nutné pro popis a analýzu
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genderové výchovy v rodině.

1.6 Genderově senzitivní

výchova

Genderově senzitivní výchova je přístup к výchově a vzdělávání, který se
snaží respektovat rovnost příležitostí chlapců a děvčat, opírá se o myšlenku
genderové rovnosti mezi pohlavími. Prvotní je citlivější přístup к projevovaným
specifikům pohlaví a také snaha o aktivní reflektování existujících rozdílů mezi
pohlavími, které by ovšem neměly být nikdy apriorně předpokládané. Nebezpečí
genderových stereotypů totiž nespočívá jenom v porušování principu rovných
příležitostí, ale také v tom, že je překážkou plnohodnotného rozvoje osobnosti.
Genderově citlivý výchovný přístup tedy usiluje o rozvoj schopností a zájmů dětí v
jakékoliv oblasti bez ohledu na jejich biologické pohlaví. Respektuje individuální
sociální prostředí dítěte, důsledně odmítá genderové předsudky a předchází jakékoli
formě diskriminace založené na pohlaví. Snaží se také o to, aby rozdílné chování,
aspirace a potřeby žen a mužů byly považovány za rovné, aby byly stejně
hodnoceny a podporovány. (Zpravodaj RPPP, 2006: 5).
Tato „výchova" ovšem nijak neřeší situaci, která к těmto genderovým
rozdílům vede. Neřeší problematičnost rozdílů mezi pohlavími komplexně, pouze
se snaží o to, aby tyto rozdíly nebyly překážkou v životě a seberealizaci dětí.
Potvrzuje sice existenci daných rozdílů, poukazuje na problém

rozdílného

hodnocení mužského a ženského genderu i na omezující působení těchto „škatulek"
pro seberealizaci jedince, nicméně zde chybí hlubší reflexe vzniku a dopadu
genderu na rozvoj a charakter jedince a na jeho vztahy s okolím. Neřeší, zda jsou
rozdíly dány pohlavně nebo vytvořeny kulturně. Tato snaha o jakýsi „agenderový"
přístup к dětem neřeší samu podstatu genderu, kdy jsou z dětí systematicky
vychovávány odlišní jedinci, s rozdílnými funkcemi, vnímáním, přístupem к lidem,
touhami atd. Jak chtít např. efektivně podporovat dívky v zastávání dominantnějších
pozic v rámci pohlavně smíšeného kolektivu, když dívek, které vůbec pocítí touhu
být dominantní, bude díky genderové výchově minimum? Gender přece není jen o
tom, že je dítě aktivně omezováno okolím, ale také o tom, že je vychováváno (často
právě nevědomě a necíleně) tak, aby zcela „samoregulativně" ani nepociťovalo
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sklony k chování, které se к danému genderu nehodí.

•

•
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2 Od jakého věku dítěte lze hovořit o genderově
specifické výchově?
Tato kapitola se pokusí odpovědět na otázku, kdy se genderově rozlišená
výchova zapoěíná. Názory se různí, ale je zřejmé, že čím dále se vědci touto
otázkou zabývají, tím stanovují počátek genderové výchovy dříve, nyní už zaznívají
názory, že se tato výchova začíná již v prenatálním období. Pojďme se tedy podívat
na názory různých autorů a autorek, přičemž je budu řadit podle toho, do jaké fáze
vývoje dítěte zařazují počátek jeho genderové socializace.

2.1 Začátek genderové socializace ve věku dítěte 1,5 - 7 let
Podle Freudovy teorie identifikace se začíná odlišný vývoj dívky a chlapce
ve věku čtyř let. Teorie identifikace rozděluje osobnostní vývoj do několika stádií a
tvrdí, že děti prožívají první dvě stádia totožně, teprve ve třetím - falickém stádiu si
začínají být vědomy vlastních genitálií a jejich odlišnosti od genitálií druhého
pohlaví a právě v tomto stádiu dochází u dítěte к identifikaci s rodičem stejného
pohlaví (Renzetti, Curran, 2003: 94). Podle Freuda tedy vlastně ani к žádné
speciálně genderové výchově nedochází, nicméně odlišnosti vidí u dětí až ve
čtyřech letech jejich věku. Více jsme se o této teorii dočetli v podkapitole 1.4.2.
Podle Piageta si děti ve věku mezi osmnácti měsíci a sedmi roky vytvářejí
jednoduché a jasné schémata, mají sklon ke konkrétnosti, a to je také období, kdy si
děti vytváří kategorii pohlaví a tím i genderu. V období od dvou do šesti let se děti
nacházejí v následujícím raném stádiu vývoje, nazvaném Piagetem predoperační
stadium. V tomto období mají děti sklon pohlížet na veškeré pravidelnosti, jako na
jakési neměnné mravní zákony, nedokáží ještě vnímat jednotu v různosti, jsou tedy
ve vytváření kategorií velice rigidní (Ibid., 2003: 100-101). Kritikové vznášejí proti
kognitivněvývojovým teoriím výhrady týkající se především věku, v němž si děti
údajně vytvářejí genderovou identitu. Kognitivněvývojové teorie tuto fázi kladou do
období věku od tří do pěti let, výzkumy však naznačují, že ve skutečnosti nastává
drive, možná již ve dvou letech (Cowan a Hoffman, 1986; Fagot a Leinbach, 1983,
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cit dle Renzetti, Curran, 2003:100). Podle Oakley, Bem, Weitzman a dalších však
genderová socializace a výchova začíná již od okamžiku narození.

2.2 Začátek genderové socializace v raném dětství
(0-2

roky věku dítěte)
„Už v novorozeneckém období se matky chovají jinak к chlapcům a jinak

к dívkám" (Oakley, 2000: 131). „Klinické pokusy ukazují, že výchovu к určitému
pohlaví lze přesměrovat na druhé pohlaví do dvou let věku dítěte, potom již tento
krok s sebou nese příliš velké riziko. Změna po čtvrtém roce obvykle vede
к závažným poškozením. Lze tedy uzavřít, že u biologicky normálních jednotlivců
se genderová identita vyvíjí přibližně ve stejném období jako mateřský jazyk - tedy
během prvních dvou let života" (Ibid., 2000: 125). Tímto Oakley napadá Freudovo
tvrzení o vrozenosti mužských a ženských vlastnostech osobnosti, rysů chování a
sexuálních sklonů.
Rubin, Provenzano a Luria také usuzují, že rozlišování dětí na základě
pohlaví a genderová socializace se začíná projevovat hned po narození, přestože
jsou informace o povaze dítěte minimální. A toto rozlišování na základě pohlaví
možná dobře působí na následující očekávání ohledně způsobů chování, podle
kterého by se mělo dítě chovat, stejně jako na rodičovské chování samo o sobě
(Weitzman,

1979: 1-2). Výzkum Mossové ukazuje, že péče rodičů patrně

zapříčiňuje odlišné chování dětí na základě pohlaví už v raném dětství. Posilováno
je takové chování, které odpovídá danému genderu (Oakley, 2000: 131).
Goldberg a Lewis zjistili, že dívky lpí více na matkách, více se na ně dívají a
více s nimi hovoří již ve 13 měsících života, než tak činí chlapci. Všechny tyto
rozdíly v chování mezi chlapci a dívkami byly spojené s odlišnostmi v péči o ně,
když byli mladší. Tento výzkum ukazuje, že genderová socializace začíná ještě
předtím než si je dítě vědomo sexuální identity: předtím než on nebo ona mohou mít
vnitřní motiv pro konformitu s rolemi, které se přiřazují k tomu kterému pohlaví
(Weitzman, 1979: 3-4).
Z dalších výzkumů také vyplývá, že genderová socializace dítěte začíná
prakticky bezprostředně po narození. Výzkumy například ukazují, že naprostá
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většina rodičovských výroků týkajících se dítěte v okamžicích bezprostředně po
porodu se týká právě pohlaví dítěte (Woolett a kol., 1982, cit. dle Crawford, Unger,
2004: 182).
Crawford a Unger shrnují, že malé děti získávají neuvěřitelné množství
informací o genderových kategoriích, než-li dosáhnou věku dvou let. Nedávné
studie naznačují, že děti si uvědomují genderové kategorie dříve než dosáhnou věku
18 měsíců. (Powlishta, Sen, Serbin, Poulin-Dubois, Eichstedt, 2001, cit. dle
Crawford, Unger, 2004: 175). Děti rozumí některým aspektům okolo konceptu
pohlaví a genderu mnohem dříve než jiným věcem. Ve chvíli, kdy se učí mluvit, již
mají získané genderové kategorie. To poukazuje na dětskou schopnost správně
zařadit samo sebe či jiné osoby podle pohlaví к danému genderu. Toto stádium
Crawford a Unger nazývá „genderová identita". Dále se děti učí, jak zařazovat
prostřednictvím

genderu. Zjednodušeně to znamená

spojování

genderových

kategorií s určitými lidmi, vlastnostmi a chováním. Ve chvíli, kdy dítě ví, že
„panenky jsou dívčí hračky" nebo že „chlapci si rádi hrají drsně", jednoduše
používá prosté genderové schéma. Takováto schémata mohou ovlivnit dětský výběr
ohledně hraní, hraček a spoluhráčů. Ve věku tri až pěti a půl roku je u dětí patrné
velké množství znalostí o tom, co je pro které pohlaví vhodné a co ne, a také se
podle toho obvykle chovají. V tomto věku tedy děti preferují kamarády stejného
pohlaví. Později děti získávají koncept genderové stability - myšlenky, že pohlaví
je stabilní. Před tímto stádiem mohou děti věřit, že vyrostou do druhého pohlaví
nebo že prostřednictvím změny zevnějšku se mění i pohlaví. Obvykle kolem věku
sedmi let děti dostatečně rozumí genderové stálosti, ví, že gender je trvalý.
„Genderová stálost není jednoduchým výsledkem sociálního učení" (Crawford,
Unger, 2004: 175). Toto poznání vyžaduje jistý stupeň kognitivní zralosti předtím,
než dítě shledá, že je buď dívka, nebo chlapec. Nedávné studie naznačují, že věk,
ve kterém dítě dosahuje vědomí genderové stálosti, není závislý na jejich vědomí
genderových stereotypů nebo jiných konceptů zahrnujících gender (Powlishta, Sen,
Serbin, Poulin-Dubois, Eichstedt, 2001, cit. dle Ibid., 2004: 175). Genderové
schéma je komplikované a znalosti v jedné oblasti nevypovídají o znalostech
v jiných oblastech. Výzkumy nezjistily žádný vztah mezi preferencemi к určitému
genderově příslušejícímu chování a přesným zařazením sebe sama к určitému
pohlaví (Cambpbell, Shirley, Cargill, 2002, cit. dle Ibid., 2004: 175). Stupeň
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dětského porozumění genderu se také nezdá být spojen s jejich stupněm genderové
typizace (Golombok, Fivush, 1994, cit. dle Ibid., 2004:176). Mezi vývojem
genderových schémat u dětí jsou rozdíly. Obecně lze říci, že dívky patrně vyvíjí tato
schémata dříve než chlapci, ačkoliv chlapci mají osvojené genderové stereotypy
dříve než dívky. Genderová schémata dětí jsou odlišná od schémat dospělých lidí.
Předškolní děti přehání rozdíly mezi muži a ženami a vidí j e v opozici vůči sobě.
Některé výzkumy charakterizují tento způsob myšlení jako esencialistický. Dětem
trvá dlouhou dobu než poznají, že některé rozdíly mezi pohlavími jsou dány
kulturou. Do věku devíti či desíti let vidí děti gender podobně jako fyzické
charakteristiky - jako skutečnou vnitřní vlastnost člověka (Taylor, 1996, cit. dle
Ibid., 2004:176). Teprve později vidí, že i sociální faktory mohou mít vliv na
gender.
V předchozí kapitole jsem blíže rozepisovala teorii Sandry Bem, nyní bych
chtěla upřesnit, že podle Bem začíná genderově polarizující optika formovat
každodenní život dětí od samého okamžiku jejich narození (Bem, 1993: 137).

2.3 Začátek genderové socializace v prenatálním

období

Někteří vědci dokonce tvrdí, že u rodičů, kteří předem znají pohlaví dítěte,
může genderová socializace probíhat již během těhotenství. Kölker a Burke to
vysvětlují

slovy, že „znalost pohlaví dítěte znamená více než jen znalost

chromozomálních či anatomických odlišností. Zároveň je v ní implikován i gender a
spolu s ním řada očekávání týkajících se osobních vlastností a sociálních rolí."
(Kölker, Burke, 1994:12-13). Potvrdit či vyvrátit takovou hypotézu se však může
zdát takřka nemožné. Vývojová psychologie nicméně naznačuje oprávněnost tohoto
tvrzení. Prostudovala jsem literaturu o prenatálním období, dále tedy dokládám
závěry odborníků na toto téma.
Plod na základní úrovni vidí, slyší, je schopen se učit, má vyvinutou chuť, je
schopen cítit (Věrny, Thomas, 1981, cit. dle Šulová, 2004: 13). Za základní zdroj
podnětů a poznatků, která utvářejí osobnostní charakteristiky dosud nenarozeného
dítěte, lze pokládat matku. Velkou roli hraje však také otec, a to především vztahem
к těhotné ženě, neboť tím ovlivňuje průběh jejího těhotenství, její vyladění,
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rovnováhu, psychické stavy. Otec však také působí přímo svým

vztahem

к očekávanému dítěti. (Šulová, 2004: 13)
Neonatologové,

porodníci

a

psychologové,

zaměření

na

význam

prenatálního období, považují za podstatnou existenci interakce matka-dítě a
důležitost rodičovských postojů vůči nenarozenému dítěti. Dlouhodobé vystavení
negativním emocím v matčině těle může ovlivňovat neurohumorální 1 prostředí
v těle plodu, a tím následně jeho vývoj (Matějček, Durych, Schüller, 1988, cit dle
Šulová, 2004: 14), přičemž platí, že do šestého měsíce je vliv silných emocí matky
spíše na fyzické úrovni, po šestém měsíci je už plod schopen převádět pocity na
emoce a je formován přímo obsahem matčiných informací (Věrny, Kelly, 1981, cit.
Ibid., 2004: 14). Důležitou roli zde hraje komunikace mezi rodiči a dítětem, která je
na rovině emocionální (vedle roviny emocionální existují i jiné roviny komunikace,
př. smyslová a již výše uvedená fyzická) - těšení se na dítě nebo naopak jeho
negativní očekávání, nechtěnost. Ačkoliv je matka spojena s existencí dítěte již od
jeho početí ve větší míře než otec, přesto oba rodiče ovlivňují jeho genetický a
psychický vývoj (Vágnerová, 1996, cit. Ibid., 2004: 17-18).
Z výše uvedeného vyplývá, že genderová „výchova" může opravdu začít už
v prenatálním období, neboť dítě je schopno, byť různým způsobem, vnímat pocity
rodičů. Pokud tedy rodiče znají pohlaví dítěte již před jeho narozením, není důvod
se nedomnívat, že jejich přístup a pocity se nediferencují na základě zjištěného
pohlaví, pokud tedy přijímáme fakt, že si tak počínají po jeho narození.
Není v mých silách ze zjištěných faktů usoudit, jakým způsobem je plod
ovlivňován na základě pohlaví a jak se tyto vlivy projevují po narození. Mohu si
však položit poměrně jednoduchou otázku, jak se na dítěti projeví jeho ne/chtěnost
a ne/spokojenost s ním, a to na základě pohlaví. Výzkumy ukazují, že „nechtěné"
děti bývají kojeny kratší dobu nebo vůbec, jsou častěji nemocné, vyžadují větší
pozornost a péči ze strany rodiny. Učitelky a matky je označují za méně svědomité,
prchlivé a chlapci vykazují větší emocionální nevyváženost. V době adolescence
zažívají větší nespokojenost s dosavadním životem, se zaměstnáním. Častěji si
myslí, že jsou s nimi rodiče nespokojeni. Mají méně přátel, v lásce zažívají častěji
zklamání a trápení, častěji jsou soudně trestáni a vedeni v evidenci protialkoholní
služby. Z výzkumů vyplývá, že je důležitá psychika matky v době těhotenství a její
i
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celkové „vyladění". Psychika matky má zásadní význam pro přijetí mateřské role,
pro přijetí dítěte a jeho integrování do rodiny (Šulová, 2004: 18-19). A jak je to tedy
s chtěností a nechtěností dětí na základě pohlaví? Na tuto otázku nám odpoví níže
uvedené zahraniční výzkumy.
S tezí o prenatální výchově dětí souhlasí Crawford a Unger, které se také
vyjadřují к otázce genderové výchovy ještě před narozením jedince a tvrdí, že
genderové stereotypy ovlivňují vývoj dítěte už před jeho narozením.

„S chlapci a dívkami je zacházeno jinak ještě před narozením. Odlišná péče vytváří
odlišnosti v chování a kognitivní odlišnosti, které postupně, vedoucí к odlišným
sociálním důsledkům pro každé pohlaví, vytváří stále větší odlišnosti (...) Malé
odlišnosti se stávají většími během vývoje jedince, dokud se nezapomene, že dvě
pohlaví byly původně jen velice málo odlišné (Crawford, Unger, 2004: 177)."

Na základě výzkumů také dokazují, které pohlaví dítěte je to žádanější,
alespoň v USA a Kanadě. Existuje mnoho lidových metod, jak určit, zda těhotná
žena nosí chlapce či dívku. Samozřejmě obvykle jsou pravdivé na 50%. Pracují
s ženinou spokojeností, změnou její pleti a zdraví, stejně jako s aktivitou plodu.
Pokud jsou změny, které žena během těhotenství prodělává, negativního nebo méně
žádoucího charakteru, je předvídáno narození dcery. Všichni přece známe lidovou
„moudrost", že dcery berou ženě krásu a zdraví (např. zuby). Z těchto lidových
„moudrostí" lze velice snadno vyčíst, že příchod syna je žádanější. Je sice pravda,
že preference potomka mužského pohlaví se během 20. století více změnila, ale
Crawford a Unger shrnují výzkumy s tím, že „V USA a Kanadě stále existuje
preference potomka - syna." (Crawford, Unger, 2004: 179) Přičemž především
muži si přejí více syna. Jedna ze studií ukazuje, že 86 % studentů vysoké školy by
chtělo mít jako jediného potomka syna, tento názor však mělo jen 42 % studentek.
Jiná studie vykazuje tyto výsledky: muži upřednostňují syny jako jejich první děti a
požadují více synů, pokud mají mít 3 děti, stejně jako kdyby měli mít jen jedno dítě,
měl by to být syn. Podobně ženy by volily syna jako prvorozeného a více synů,
když by měli mít 3 děti, pokud však by mělo jít o jedináčka, preference určitého
pohlaví není zřejmá. Avšak těhotné páry tyto preference synů nevykazují. Situace
v Německu je obdobná, studie ukazuje, že rodiče tráví více času s prvorozenými
dětmi, ale tráví více času s prvorozenými syny než dcerami (Keller, Zach, 2002, cit.
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Ibid, 2004: 179). O jiných kulturách než euroamerické ani nemluvě. Jako příklad
můžeme uvést Asii, arabské kultury (výmluvná je zde fráze: „Proč je ticho?
Narodila se dcera?"). Důvodem upřednostňování synů bývají podobné: jméno
rodiny, ekonomické důvody, společnost (kamarád) pro otce. Otázkou však stále
zůstává, jak se tyto preference pohlaví dítěte promítají
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2 Od jakého věku dítěte lze hovořit o genderově
specifické výchově?

Tato kapitola se pokusí odpovědět na otázku, kdy se genderově rozlišená
výchova zapoěíná. Názory se různí, ale je zřejmé, že čím dále se vědci touto
otázkou zabývají, tím stanovují počátek genderové výchovy dříve, nyní už zaznívají
názory, že se tato výchova začíná již v prenatálním období. Pojďme se tedy podívat
na názory různých autorů a autorek, přičemž je budu řadit podle toho, do jaké fáze
vývoje dítěte zařazují počátek jeho genderové socializace.

2.1 Začátek genderové socializace ve věku dítěte 1,5-7

let

Podle Freudovy teorie identifikace se začíná odlišný vývoj dívky a chlapce
ve věku čtyř let. Teorie identifikace rozděluje osobnostní vývoj do několika stádií a
tvrdí, že děti prožívají první dvě stádia totožně, teprve ve třetím - falickém stádiu si
začínají být vědomy vlastních genitálií a jejich odlišnosti od genitálií druhého
pohlaví a právě v tomto stádiu dochází u dítěte к identifikaci s rodičem stejného
pohlaví (Renzetti, Curran, 2003: 94). Podle Freuda tedy vlastně ani к žádné
speciálně genderové výchově nedochází, nicméně odlišnosti vidí u dětí až ve
čtyřech letech jejich věku. Více jsme se o této teorii dočetli v podkapitole 1.4.2.
Podle Piageta si děti ve věku mezi osmnácti měsíci a sedmi roky vytvářejí
jednoduché a jasné schémata, mají sklon ke konkrétnosti, a to je také období, kdy si
děti vytváří kategorii pohlaví a tím i genderu. V období od dvou do šesti let se děti
nacházejí v následujícím raném stádiu vývoje, nazvaném Piagetem predoperační
stadium. V tomto období mají děti sklon pohlížet na veškeré pravidelnosti, jako na
jakési neměnné mravní zákony, nedokáží ještě vnímat jednotu v různosti, jsou tedy
ve vytváření kategorií velice rigidní (Ibid., 2003: 100-101). Kritikové vznášejí proti
kognitivněvývojovým teoriím výhrady týkající se především věku, v němž si děti
údajně vytvářejí genderovou identitu. Kognitivněvývojové teorie tuto fázi kladou do
období věku od tří do pěti let, výzkumy však naznačují, že ve skutečnosti nastává
dříve, možná již ve dvou letech (Cowan a Hoffman, 1986; Fagot a Leinbach, 1983,

cit dle Renzetti, Curran, 2003:100). Podle Oakley, Bern, Weitzman a dalších však
genderová socializace a výchova začíná již od okamžiku narození.

2.2 Začátek genderové socializace v raném dětství
(0-2

roky věku dítěte)
„Už v novorozeneckém období se matky chovají jinak к chlapcům a jinak

к dívkám" (Oakley, 2000: 131). „Klinické pokusy ukazují, že výchovu к určitému
pohlaví lze přesměrovat na druhé pohlaví do dvou let věku dítěte, potom již tento
krok s sebou nese příliš velké riziko. Změna po čtvrtém roce obvykle vede
к závažným poškozením. Lze tedy uzavřít, že u biologicky normálních jednotlivců
se genderová identita vyvíjí přibližně ve stejném období jako mateřský jazyk - tedy
během prvních dvou let života" (Ibid., 2000: 125). Tímto Oakley napadá Freudovo
tvrzení o vrozenosti mužských a ženských vlastnostech osobnosti, rysů chování a
sexuálních sklonů.
Rubin, Provenzano a Luria také usuzují, že rozlišování dětí na základě
pohlaví a genderová socializace se začíná projevovat hned po narození, přestože
jsou informace o povaze dítěte minimální. A toto rozlišování na základě pohlaví
možná dobře působí na následující očekávání ohledně způsobů chování, podle
kterého by se mělo dítě chovat, stejně jako na rodičovské chování samo o sobě
(Weitzman,

1979: 1-2). Výzkum Mossové ukazuje, že péče rodičů patrně

zapříčiňuje odlišné chování dětí na základě pohlaví už v raném dětství. Posilováno
je takové chování, které odpovídá danému genderu (Oakley, 2000: 131).
Goldberg a Lewis zjistili, že dívky lpí více na matkách, více se na ně dívají a
více s nimi hovoří již ve 13 měsících života, než tak činí chlapci. Všechny tyto
rozdíly v chování mezi chlapci a dívkami byly spojené s odlišnostmi v péči o ně,
když byli mladší. Tento výzkum ukazuje, že genderová socializace začíná ještě
předtím než si je dítě vědomo sexuální identity: předtím než on nebo ona mohou mít
vnitřní motiv pro konformitu s rolemi, které se přiřazují k tomu kterému pohlaví
(Weitzman, 1979: 3-4).
Z dalších výzkumů také vyplývá, že genderová socializace dítěte začíná
prakticky bezprostředně po narození. Výzkumy například ukazují, že naprostá

většina rodičovských výroků týkajících se dítěte v okamžicích bezprostředně po
porodu se týká právě pohlaví dítěte (Woolett a kol., 1982, cit. dle Crawford, Unger,
2004: 182).
Crawford a Unger shrnují, že malé děti získávají neuvěřitelné množství
informací o genderových kategoriích, než-li dosáhnou věku dvou let. Nedávné
studie naznačují, že děti si uvědomují genderové kategorie dříve než dosáhnou věku
18 měsíců. (Powlishta, Sen, Serbin, Poulin-Dubois, Eichstedt, 2001, cit. dle
Crawford, Unger, 2004: 175). Děti rozumí některým aspektům okolo konceptu
pohlaví a genderu mnohem dříve než jiným věcem. Ve chvíli, kdy se učí mluvit, již
mají získané genderové kategorie. To poukazuje na dětskou schopnost správně
zařadit samo sebe či jiné osoby podle pohlaví к danému genderu. Toto stádium
Crawford a Unger nazývá „genderová identita". Dále se děti učí, jak zařazovat
prostřednictvím

genderu. Zjednodušeně to znamená

spojování

genderových

kategorií s určitými lidmi, vlastnostmi a chováním. Ve chvíli, kdy dítě ví, že
„panenky jsou dívčí hračky" nebo že „chlapci si rádi hrají drsně", jednoduše
používá prosté genderové schéma. Takováto schémata mohou ovlivnit dětský výběr
ohledně hraní, hraček a spoluhráčů. Ve věku tri až pěti a půl roku je u dětí patrné
velké množství znalostí o tom, co je pro které pohlaví vhodné a co ne, a také se
podle toho obvykle chovají. V tomto věku tedy děti preferují kamarády stejného
pohlaví. Později děti získávají koncept genderové stability - myšlenky, že pohlaví
je stabilní. Před tímto stádiem mohou děti věřit, že vyrostou do druhého pohlaví
nebo že prostřednictvím změny zevnějšku se mění i pohlaví. Obvykle kolem věku
sedmi let děti dostatečně rozumí genderové stálosti, ví, že gender je trvalý.
„Genderová stálost není jednoduchým výsledkem sociálního učení" (Crawford,
Unger, 2004: 175). Toto poznání vyžaduje jistý stupeň kognitivní zralosti předtím,
než dítě shledá, že je buď dívka, nebo chlapec. Nedávné studie naznačují, že věk,
ve kterém dítě dosahuje vědomí genderové stálosti, není závislý na jejich vědomí
genderových stereotypů nebo jiných konceptů zahrnujících gender (Powlishta, Sen,
Serbin, Poulin-Dubois, Eichstedt, 2001, cit. dle Ibid., 2004: 175). Genderové
schéma je komplikované a znalosti v jedné oblasti nevypovídají o znalostech
v jiných oblastech. Výzkumy nezjistily žádný vztah mezi preferencemi к určitému
genderově příslušejícímu chování a přesným zařazením sebe sama к určitému
pohlaví (Cambpbell, Shirley, Cargill, 2002, cit. dle Ibid., 2004: 175). Stupeň

dětského porozumění genderu se také nezdá být spojen s jejich stupněm genderové
typizace (Golombok, Fivush, 1994, cit. dle Ibid., 2004:176). Mezi vývojem
genderových schémat u dětí jsou rozdíly. Obecně lze říci, že dívky patrně vyvíjí tato
schémata dříve než chlapci, ačkoliv chlapci mají osvojené genderové stereotypy
dříve než dívky. Genderová schémata dětí jsou odlišná od schémat dospělých lidí.
Předškolní děti přehání rozdíly mezi muži a ženami a vidí je v opozici vůči sobě.
Některé výzkumy charakterizují tento způsob myšlení jako esencialistický. Dětem
trvá dlouhou dobu než poznají, že některé rozdíly mezi pohlavími jsou dány
kulturou. Do věku devíti či desíti let vidí děti gender podobně jako fyzické
charakteristiky - jako skutečnou vnitřní vlastnost člověka (Taylor, 1996, cit. dle
Ibid., 2004:176). Teprve později vidí, že i sociální faktory mohou mít vliv na
gender.
V předchozí kapitole jsem blíže rozepisovala teorii Sandry Bem, nyní bych
chtěla upřesnit, že podle Bem začíná genderově polarizující optika formovat
každodenní život dětí od samého okamžiku jejich narození (Bem, 1993: 137).

2.3 Začátek genderové socializace v prenatálním

období

Někteří vědci dokonce tvrdí, že u rodičů, kteří předem znají pohlaví dítěte,
může genderová socializace probíhat již během těhotenství. Kölker a Burke to
vysvětlují

slovy, že „znalost pohlaví dítěte znamená více než jen znalost

chromozomálních či anatomických odlišností. Zároveň je v ní implikován i gender a
spolu sním řada očekávání týkajících se osobních vlastností a sociálních rolí."
(Kölker, Burke, 1994:12-13). Potvrdit či vyvrátit takovou hypotézu se však může
zdát takřka nemožné. Vývojová psychologie nicméně naznačuje oprávněnost tohoto
tvrzení. Prostudovala jsem literaturu o prenatálním období, dále tedy dokládám
závěry odborníků na toto téma.
Plod na základní úrovni vidí, slyší, je schopen se učit, má vyvinutou chuť, je
schopen cítit (Věrny, Thomas, 1981, cit. dle Šulová, 2004: 13). Za základní zdroj
podnětů a poznatků, která utvářejí osobnostní charakteristiky dosud nenarozeného
dítěte, lze pokládat matku. Velkou roli hraje však také otec, a to především vztahem
к těhotné ženě, neboť tím ovlivňuje průběh jejího těhotenství, její vyladění,

rovnováhu, psychické stavy. Otec však také působí přímo svým

vztahem

к očekávanému dítěti. (Šulová, 2004: 13)
Neonatologové,

porodníci

a

psychologové,

zaměření

na

význam

prenatálního období, považují za podstatnou existenci interakce matka-dítě a
důležitost rodičovských postojů vůči nenarozenému dítěti. Dlouhodobé vystavení
negativním emocím v matčině těle může ovlivňovat neurohumorální prostředí v těle
plodu, a tím následně jeho vývoj (Matějček, Durych, Schüller, 1988, cit dle Šulová,
2004: 14), přičemž platí, že do šestého měsíce je vliv silných emocí matky spíše na
fyzické úrovni, po šestém měsíci je už plod schopen převádět pocity na emoce a je
formován přímo obsahem matčiných informací (Věrny, Kelly, 1981, cit.

Ibid.,

2004: 14). Důležitou roli zde hraje komunikace mezi rodiči a dítětem, která je na
rovině emocionální (vedle roviny emocionální existují i jiné roviny komunikace, př.
smyslová a již výše uvedená fyzická) - těšení se na dítě nebo naopak jeho negativní
očekávání, nechtěnost. Ačkoliv je matka spojena s existencí dítěte již od jeho početí
ve větší míře než otec, přesto oba rodiče ovlivňují jeho genetický a psychický vývoj
(Vágnerová, 1996, cit. Ibid., 2004: 17-18).
Z výše uvedeného vyplývá, že genderová „výchova" může opravdu začít už
v prenatálním období, neboť dítě je schopno, byť různým způsobem, vnímat pocity
rodičů. Pokud tedy rodiče znají pohlaví dítěte již před jeho narozením, není důvod
se nedomnívat, že jejich přístup a pocity se nediferencují na základě zjištěného
pohlaví, pokud tedy přijímáme fakt, že si tak počínají po jeho narození.
Není v mých silách ze zjištěných faktů usoudit, jakým způsobem je plod
ovlivňován na základě pohlaví a jak se tyto vlivy projevují po narození. Mohu si
však položit poměrně jednoduchou otázku, jak se na dítěti projeví jeho ne/chtěnost
a ne/spokojenost s ním, a to na základě pohlaví. Výzkumy ukazují, že „nechtěné"
děti bývají kojeny kratší dobu nebo vůbec, jsou častěji nemocné, vyžadují větší
pozornost a péči ze strany rodiny. Učitelky a matky je označují za méně svědomité,
prchlivé a chlapci vykazují větší emocionální nevyváženost. V době adolescence
zažívají větší nespokojenost s dosavadním životem, se zaměstnáním. Častěji si
myslí, že jsou s nimi rodiče nespokojeni. Mají méně přátel, v lásce zažívají častěji
zklamání a trápení, častěji jsou soudně trestáni a vedeni v evidenci protialkoholní
služby. Z výzkumů vyplývá, že je důležitá psychika matky v době těhotenství a její

celkové „vyladění". Psychika matky má zásadní význam pro přijetí mateřské role,
pro přijetí dítěte a jeho integrování do rodiny (Šulová, 2004: 18-19). A jak je to tedy
s chtěností a nechtěností dětí na základě pohlaví? Na tuto otázku nám odpoví níže
uvedené zahraniční výzkumy.
S tezí o prenatální výchově dětí souhlasí Crawford a Unger, které se také
vyjadřují к otázce genderové výchovy ještě před narozením jedince a tvrdí, že
genderové stereotypy ovlivňují vývoj dítěte už před jeho narozením.

„S chlapci a dívkami je zacházeno jinak ještě před narozením. Odlišná péče vytváří
odlišnosti v chování a kognitivní odlišnosti, které postupně, vedoucí к odlišným
sociálním důsledkům pro každé pohlaví, vytváří stále větší odlišnosti (...) Malé
odlišnosti se stávají většími během vývoje jedince, dokud se nezapomene, že dvě
pohlaví byly původně jen velice málo odlišné (Crawford, Unger, 2004: 177)."

Na základě výzkumů také dokazují, které pohlaví dítěte je to žádanější,
alespoň v USA a Kanadě. Existuje mnoho lidových metod, jak určit, zda těhotná
žena nosí chlapce či dívku. Samozřejmě obvykle jsou pravdivé na 50%. Pracují
s ženinou spokojeností, změnou její pleti a zdraví, stejně jako s aktivitou plodu.
Pokud jsou změny, které žena během těhotenství prodělává, negativního nebo méně
žádoucího charakteru, je předvídáno narození dcery. Všichni přece známe lidovou
„moudrost", že dcery berou ženě krásu a zdraví (např. zuby). Z těchto lidových
„moudrostí" lze velice snadno vyčíst, že příchod syna je žádanější. Je sice pravda,
že preference potomka mužského pohlaví se během 20. století více změnila, ale
Crawford a Unger shrnují výzkumy s tím, že „V USA a Kanadě stále existuje
preference potomka - syna." (Crawford, Unger, 2004: 179) Přičemž především
muži si přejí více syna. Jedna ze studií ukazuje, že 86 % studentů vysoké školy by
chtělo mít jako jediného potomka syna, tento názor však mělo jen 42 % studentek.
Jiná studie vykazuje tyto výsledky: muži upřednostňují syny jako jejich první děti a
požadují více synů, pokud mají mít 3 děti, stejně jako kdyby měli mít jen jedno dítě,
měl by to být syn. Podobně ženy by volily syna jako prvorozeného a více synů,
když by měli mít 3 děti, pokud však by mělo jít o jedináčka, preference určitého
pohlaví není zřejmá. Avšak těhotné páry tyto preference synů nevykazují. Situace
v Německu je obdobná, studie ukazuje, že rodiče tráví více času s prvorozenými
dětmi, ale tráví více času s prvorozenými syny než dcerami (Keller, Zach, 2002, cit.

Ibid, 2004: 179). O jiných kulturách než euroamerické ani nemluvě. Jako příklad
můžeme uvést Asii, arabské kultury (výmluvná je zde fráze: „Proč je ticho?
Narodila se dcera?"). Důvodem upřednostňování synů bývají podobné: jméno
rodiny, ekonomické důvody, společnost (kamarád) pro otce. Otázkou však stále
zůstává, jak se tyto preference pohlaví dítěte promítají

3 Konkrétní projevy genderové specifické výchovy
V této kapitole se budu zabývat konkrétními projevy genderové odlišné
výchovy dětí v předškolním věku. Budu se snažit odpovědět na otázku, jakých
oblastí se dotýká pohlaví dítěte a genderová výchova, tj. v jakých vlastnostech jsou
dívky a chlapci rozdílní, zda jsou vychováváni rozdílně nebo se aktivně na tvorbě
takovýchto odlišných vlastností podílejí. Zabývat se budu také tím, jak se tyto
odlišnosti v chování dětí projevují. Klíčovým hlediskem a otázkou v následujících
podkapitolách bude, jakým způsobem tyto pohlavní a genderové odlišnosti vznikají,
jaký mají původ, zda jsou tedy vrozené, nebo získané, pakliže získané, tak jakým
způsobem. Vrozené či vzniklé odlišnosti se pokusím popsat. Vzhledem k tomu, že
mnoho vlastností je utvářeno kulturně a sociálně, budu se také snažit najít odpověď
na to, proč jsou dívky a chlapci vedeni к odlišným vlastnostem potažmo funkcím.
Na tyto otázky se budu snažit najít odpověď v každé podkapitole, přičemž na
otázku, jaký mají vrozené a vzniklé odlišnosti smysl, podrobněji odpovím v
samostatné kapitole, kde také bude následovat shrnutí a úvaha nad tématy, které se
týkají všech projevů genderové výchovy a pohlavních rozdílů.
Tato kapitola bude mít dvanáct podkapitol, přičemž deset z nich bude
rozděleno na dvě části - teoretickou a empirickou. V teoretické části se objeví
závěry odborníků na dané téma, které obvykle vychází z různých biologických,
psychologických či sociologických výzkumů. V empirické části jsou uvedeny citace
z mého výzkumu, po nichž následuje shrnutí a komparace s teoretickou částí. U
dvou podkapitol nalezneme jen teoretickou část, neboť se mi výzkumem к těmto
oblastem nepodařilo nic zjistit.

3.1 Komunikace,

empatie, emoce

3.1.1 Teoretická část
Různé testy ukazují, že verbální aktivita je doménou dívek, zvláště právě
v období předškolního věku. Děvčata mluví dříve než chlapci, dříve užívají delší
věty a obecně lépe artikulují. Dívky se také drive naučí číst a speciální pomoc ve
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výuce čtení potřebuje více chlapců než dívek. Detailnější studie ukazují, že oblasti,
kde mají převahu ženy, lze přesně lokalizovat. V oblasti porozumění textu a
verbální argumentace jsou rozdíly mezi chlapci a dívkami zanedbatelné. Avšak
pokud jde o plynulost řeči a jazykové projevy jako takové, dívky si vedou
jednoznačně lépe. Oblast verbální činnosti, kde mají převahu ženy by se dala
nazývat oblastí lingvistickou, protože jde o řeč s jazykovou komunikací (Oakley,
2000: 65-66).
První rozdíly ve slovní zásobě se stírají přibližně ve věku pěti nebo šesti let,
kdy chlapci dívky dohánějí, rozdíl ve čtení však přetrvává přibližně do deseti let.
V testech gramatiky, pravopisu a plynulosti projevu zaostávají chlapci po celý
školní věk za dívkami (Oakley, 2000: 66).
Zde jsme si nastínili několik odlišností v komunikačních dovednostech
dívek a chlapců. Kde mají tyto odlišnosti původ? Je tento rozdíl v komunikačních
dovednostech dán biologicky nebo jsou odlišnosti způsobeny odlišnou socializací
dívek a chlapců?
Z výzkumů komunikačních dovedností chlapců a dívek, které se zaměřují na
stav těchto dovedností ještě před jejich úpravou socializací, se ukazuje, že dívky a
chlapci v útlém věku nevykazují žádné rozdíly a biologické predispozice či
indispozice ke komunikačním dovednostem (viz výzkumy níže). Z toho vyplývá, že
rozdíly v komunikaci chlapců a dívek jsou způsobené socializací. Nesmíme však
zapomínat ani na roli biologie, kterou nelze zcela vyloučit. Zejména výzkumy
mozku ukazují na odlišnosti u žen a mužů ve struktuře jejich mozků. Ženy mají
větší corpus callosum, který spojuje levou a pravou hemisféru. Dokážou tak využít
obě hemisféry při tvorbě řeči. Muži pro tvorbu jazyka používají jen dominantní
hemisféru, obvykle je to levá. Limbický systém, který je aktivní oblastí při vzniku
emocí, je také větší u žen. Věda tak zdůvodňuje větší citovost a iracionalitu u žen.
Níže uvedené výzkumy však naznačují, že biologický potenciál je přehlušen
sociálním vlivem, který tyto biologické odlišnosti značně rozšiřují, z malých
odlišností jsou

vytvořeny mnohem

větší. Jelikož rozdíly v komunikačních

dovednostech se projevují již v předškolním věku dítěte, je nutné svůj pohled
zaměřit právě к formování těchto vlastností v tomto věku.
Nejprve se pojďme podívat na to, jak rodiče odlišně přistupují к synům a
dcerám v oblasti komunikace a jaké to přináší další důsledky. Nesmíme se také
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opomenout zeptat, proč rodiče dělají takovéto rozdíly při komunikaci s dcerami a
syny.
Z výzkumů Connors (1996) a Fagot (1985) se ukazuje, že děti ve věku
třinácti až čtrnácti měsíců nevykazují ve svých pokusech o navázání komunikace
žádné systematické odlišnosti v závislosti na pohlaví. Zkoumaní dospělí však častěji
reagovali na chlapce, pokud si „vynucovali pozornost" agresivitou, křikem, pláčem
či fňukáním, zatímco podobné snahy ze strany dívek byly většinou ignorovány.
Titíž dospělí byli naopak vnímavější vůči dívkám, pokud komunikovaly gesty,
jemným dotykem či prostě mluvením. Zvláště výmluvné je to, že Fagot zkoumala
tytéž děti o jedenáct měsíců později a shledala již v jejich stylu komunikace zřetelné
odlišnosti: chlapci si počínali asertivněji, dívky zase více mluvily (Renzetti, Curran,
2003: 111).
I další výzkumné studie ukázaly, že rodiče komunikují se svými syny a
dcerami odlišně. V hovoru s dcerami užívají větší počet a pestřejší zásobu
emocionálních výrazů než v hovoru se syny. S dcerami také častěji mluví o smutku
a s chlapci o hněvu (Fivush, 1991, cit. dle Crawford, Unger, 2004: 183). Jedním
s důsledků takto odlišného přístupu je, že již okolo věku šesti let dívky disponují
větším počtem specializovanějších slov vyjadřujících emoce než chlapci.
Výzkumy odhalují, že děti předškolního věku, s nimiž jejich matky často
hovořily o pocitech, jsou schopny lépe porozumět pocitům druhých, a že v době
nástupu do školy dívky obecně převyšují chlapce ve schopnosti interpretovat
emoce a chování lidí ve svém okolí (Denham a kol., 1994, (cit. dle Renzetti, Curran,
2003: 112).
Také Crawford a Unger poznamenává, že rodiče jednají v komunikaci
s dívkami a chlapci rozdílně. Rodiče z výzkumu používali mnohem větší počet slov
vyjadřujících emoce při hovoru s tří a půlletými dcerami než se syny stejného věku.
Ačkoliv čtyřleté děti nevykazovaly zásadní rozdíly ve slovníku emočních výrazů,
v šesti letech však už dívky užívaly mnohem více emočních slov. Rodiče mají také
sklon zdůrazňovat odlišné emoce, když hovořili se syny nebo dcerami. Zmiňovali
mnohem více smutné stránky věcí a událostí při hovoru s dcerami než se syny. To
se později zřejmě odráží v tom, že dívky mluví více o smutných momentech než
chlapci. Dívky se tak zřejmě naučí více přemýšlet o smutku. Rodiče, když mluví
s dívkami, častěji používají minulý čas, dívky si díky tomu pamatují více zážitky
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z minulosti. Bylo také zjištěno, že matka s dcerou v předškolním věku se mnohem
více baví o ostatních dětech a jejich chování než matka se synem ve stejném věku.
Matky emocionálně hodnotily ostatní, když mluvily s dcerami o mezilidských
vztazích. V kontrastu s tímto, matky synů mnohem více emocionálně a podrobně
mluvily o tématech týkajících se učení. Z toho lze shrnout, že dívky mohou nabýt
zkušenosti, že pocity ostatních lidí jsou důležitější než jejich školní záležitosti,
zatímco chlapci se tak více zaměřují na výkon (Crawford, Unger, 2004: 184).
Z rozdílné komunikace s chlapci a dívkami lze vyčíst, že „chlapci jsou více
povzbuzováni

к výkonu,

nezávislosti

a

samostatnosti,

zatímco

dívky

jsou

podporovány к emocionalitě, mezilidské blízkosti, závislosti a smutku" (Ibid.,
2004:184). Děti také nabývají „víru" o závislosti emocionálního chování na základě
pohlaví. Předškolní děti obou pohlaví věří, že ženy jsou daleko častěji smutné než
muži a že muži jsou neschopní vyjadřovat smutek. Věří také, že muži se rozzlobí
daleko častěji a intenzivněji než ženy. (Ibid., 2004: 184)
Co však vede rodiče к takovýmto rozdílům v komunikaci s dětmi na základě
pohlaví? Proč jsou dívky vedeny k tomu, aby pozorně vnímaly pocity druhých a
chlapci vedeni к asertivitě a potlačování emocí? Myslím, že jedním z důvodů může
být snaha připravit dívky na roli matky, která musí umět odhadovat pocity dítěte,
aby o něj mohla pečovat. Chlapec je v tomto směru zřejmě připravován na veřejný
život, kde je asertivní chování výhodou a naopak vyjadřování emocí nevýhodou.

Tab. č. 1: Rozdíly v komunikaci
S dívkami

S chlapci

Důsledky rozdílů

Používání výrazů

Širší škála emočních

Užší škála

Dívky mají bohatší slovník

vyjadřujících

výrazů

emočních výrazů

emocionálních výrazů, lépe tak emoce

Jevy

у

komunikaci

vyjadřují a interpretují je i u ostatních

emoce
Udezva rodičů
snahu o

Reagují nájemný

Reagují na

Chlapci jsou asertivnější než dívky,

dotyk, mluvení, gesta

vynucování si

dívky více mluví

pozornosti

komunikaci

agresivitou,
křikem, pláčem
Používání

Více

Dívky si více pamatují zážitky

Méně

z minulosti

minulého času
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Hovor o druhých

Více

Dívky mohou mít pocit, že mají mít

Méně

větší zájem o ostatní lidi než chlapci

a o vztazích a
chování
Hovor o školních

Méně

Chlapci mohou mít pocit, že mají mít

Více

větší zájem o školu než dívky

povinnostech

Crawford, Unger

3.1.2 Empirická část
Citace z rozhovorů:

TC: „Rozdíly jsou. Terka se chce věci učit, písmenka, malovat, kdežto David by si
jenom hrál. U holky je to o zvířatech hodně, ona jak se uzavírá, tak strašně má ráda
zvířata, koně třeba. Oni se ptaj, furt se ptaj, Ptačí období, oni chtěj vědět všechno."
„Kluk je extrovertní, rád se předvádí, nemá problém v komunikaci, lítostivý nad
sebou, když ho něco bolí, tak je chlap jo, tak se strašně nechá litovat."
„Citlivá."

BK: „V tom kolektivu prostě Makyna je tiskovej mluvčí naší rodiny, ty když někam
přijdou, t a j e schopná za něj vyřídit všechno."
„Tak vykládaj, co bylo ve školce, že jo, to je jeden přes druhýho. No, Michal má
teďka mánii, klasickou chlapečkovskou, spidermany, ten by o tom všechno a
nejradši by o tom pořád mluvil. Markéta, tý je to ve svý podstatě jedno, ta si povídá
o všem, o divadle, si myslím, že prostě normálně. On má spíš takový ty klukovský,
o autech a tak. K tomu věku, a že je to holka a kluk, ale jinak prostě o všem."
„Ona je prostě taková, tím že se tak jako nestydí nebo nebojí tak ona spíš nemá
problém se s těma lidma seznámit, Michal se drží víc v pozadí, on se hůř projevuje
než se někde takhle seznámí nebo s někým dá dohromady."
„Tak teďka zkusím odbočit třeba к Michalovi: řekla bych, částečně agresivní a
částečně lítostivej, všechno si moc bere, člověk si musí dát pozor na pusu, co mu
řekne a jak mu to řekne, ale ta Markéta možná to má taky, ale ta se tak neprojeví,
jestli jí to vadí nebo nevadí, a to kdežto on začne hned nabírat, jo, když na něj
člověk křikne, tak už hned ho to pomalu rozbrečí, reaguje citlivěji než dcera."
„Komunikativní, přátelská."
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„Částečně lítostivej, všechno si moc bere, člověk si musí dát pozor na pusu, co mu
řekne a jak mu to řekne, ale ta Markéta možná to má taky, ale ta se tak neprojeví,
jestli jí to vadí nebo nevadí, a to kdežto on začne hned nabírat, jo, když na něj
člověk křikne, tak už hned ho to pomalu rozbrečí, reaguje citlivěji než dcera."

KS: „Povídaj si rádi o pohádkách, protože teď začínaj sledovat a vnímat pohádky
kreslený, takže i když je zrovna nesleduj ou, nepouštěj si je, tak si o nich povídaj,
takže třeba o krtečkovi, Bolek a Lolek - to je jejich oblíbený. A povídaj si rádi
zážitky, který prožij ou, to jsem si všimla večer, že třeba si sděluj ou, sami si povídaj,
tou svou vlastní řečí si povídaj, co jako ten den dělali, co prožili. Povídají si stejně,
protože oni ten den vlastně prožívají stejně, jsou pořád spolu, nejsou oddělený,
takže ty zážitky maj společný."
„Teď je hodně citlivej a takovej ukňouranej."
„Dokáže zamnou přijít a říct mi, že mě má ráda, kluk zase nedělá, to si na ní vážím,
že maminku má ráda. Kluk se jako víc mazlí, takovej cíťa, ale neřekne to ještě, ale
tak to dává najevo tím, že se mazlí."

MV: „Honzík, od malička teda, od malička je takovej citlivější, on byl i menší o půl
kila vlastně, od malička byl takovej uplakánek."
„On je opravdu cíťa, nechce spát někde jinde než doma, je hodně takovej fixovanej,
prostě se bojí i do kolektivu nějak extra pronikat, dlouho mu trvá než se otrká."
„No, Mařenka řeší problémy ze školky, co maj jako s holkama, tak ta vypráví a
vypráví úplně všechno, o paních učitelkách, co řekla paní učitelka, teď furt řeší
nějakou kamarádku ze školky. Co budeme dělat, se ptá. A to teda naopak u Janka
ještě ten musí mít furt neustále naplánovanej čas, takže se neustále, teď už to není
tolik, ale tak před rokem nebo vůbec musel mít jasně danej plán dne. Co budeme
dělat ráno, co budeme dělat potom a kam půjdeme, a bude to prima a nebude to
prima a fort se jako rozhodoval, takže ten to má plánovaný, taková jako první
pětiletka. Ten to má takhle a o čem si povídá. Teď teda žije hokejem, fotbalem."
„No a povídá si ještě Jeník, teda teď hokej, furt si hraje s malým hokejem a
komentuje to, jako je to v televizi a o zvířatech teda hodně, povídaj si rádi, my často
chodíme do tý zoologický. Honzík: „O lese". Hm, tatínek je myslivec, a pohádky,
no, tak různě řešíme."
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„Jeník naopak si myslím, že bude takovej ten tichej, citlivej otec jako je můj muž
asi."
„Když přijde do kolektivu tak vzbuzuje takovej ten soucit, on jak je citlivej,
drobnější, menší, takový ty očíčka, tak myslím, si, že Jeník bude oblíbenější."
„Citlivý."

AN: „No, tak teď třeba máme to téma pořád toho Ježíška, oni pořád teďkon
vymejšlí ty dárky. Třeba když skoukneme nějakou pohádku, tak jako ji třeba
rozebereme. Ale že by se třeba lišili, to si myslím, že fakt ne. Bavěj se tak o všem
prostě, co se prostě nahodí za téma, tak se o tom bavíme, ale nijak to nerozlišujeme
asi, jako že by kluk se zaměřoval na třeba na auta a holka na panenky. Si myslím,
že nějak úplně zaměřený nejsou."
„Kluk je takovej větší mazlík, takže na to mazleníčko je takovej přítulnější, takže na
to pomazlení je takovej přirozenější, ta holka mi přijde, že když se chce
mazlínkovat, tak je to trošku takový falešný od ní, že ona je trošku taková, no
potvora no."
„On je mazlík, mazlívej, je hodnej."
„Když se učíme logopedii (se synem), protože se trošku musíme učit logopedii..."

SK: „Chlapeček a byl takovej mluvčí, v tý školce, když bylo potřeba něco vyřídit a
Kája se s nikým nekamarádila, vždycky si někam zalezla a nechtěla nic vyřizovat a
teď se to otočilo. Naopak Stáňa je takovej zakřiknutější a Karolínka, ta je taková
hodně komunikativní teďkon s dospělejma, všechno chce vyřizovat."
„Kluk je takovej asi zvědavější, takže toho zajímá všecko, jak funguje. Stáňa je
takovej zvědavej no, potřebuje všechno vědět, když vidí nějakou situaci, potřebuje
ji vysvětlit. No, když mám oba najednou, tak spíš chce se mnou mluvit kluk, ten se
na všechno ptá, je zvědavej a holka je taková, že se na nic neptá, ale když ji mám
samostatně, tak i ona hodně povídá, ale o čem? Tak různě. Asi jako děti v tomhle
věku."
„(Karolínka) už dělá písmenka."
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Shrnutí:
Z rozhovorů se ukazuje, že chlapci bývají častěji „zakřiknutí", naopak dívky
v polovině případů přebírají roli mluvčí za oba sourozence, to samé o synech
nezaznělo ani jednou. Zaměřenost dívek na emoce a vztahy lidí se projevila ve dvou
rozhovorech, jedna z dívek o vztazích mluví, druhá zase dokáže vyjadřovat city
slovně. Čtyři ze šesti párů sourozenců se nezdály být v tématech hovorů výrazně
odlišní, přesto však někteří rodiče reflektují, že nejsou zaměření na „chlapecká" a
„dívčí" témata, děti tak mohou paradoxně od rodičů dostávat signál, že nějaká
taková genderově odlišná témata jsou. Dva chlapci se ve svých hovorech zaměřují
na „typicky chlapecká" témata, jakými jsou auta, akční hrdinové, fotbal a hokej,
jeden z těchto chlapců také rád řeší denní plán aktivit. Dívky se takto tematicky
vyhraněné nezdají být, pouze jedna dívka často hovoří o jiných lidech a vztazích,
jeden z chlapců se zase často na různé situace vyptává, táže se tak po jejich smyslu.
Častým tématem bez rozdílů v pohlaví jsou u dětí pohádky. U dvou dívek se již
v předškolním věku projevuje zájem o písmena a psaní. Mnohem výraznější než
rozdíly v komunikaci se projevila jiná vlastnost dětí, a to citlivost a sebelítostivost,
tato vlastnost se výrazně objevovala u pěti ze šesti chlapců, ale u žádné z dívek.
Toto

z rozhovorů

vyplynulo,

ačkoliv

ani jedna

z otázek

к této

vlastnosti

nesměřovala.
Za systematické rozdíly mezi gendery zde považuji především aktivnější
přístup dívek ke komunikaci s ostatními a ve styku s dospělými, dále „chlapecká"
témata u chlapců a zájem dívek o písmo již v předškolním věku. Velice zajímavý je
také výrazně vyšší citlivost chlapců v tomto věku, což rozhodně neodpovídá
představě o racionálních mužích a emocionálních ženách, zde tedy jednoznačně
musí během dalších let dojít к nátlaku mužského genderu na chlapce.

3.2 Sexuální role, sexualita

Sexualita je chování vztahující se к pohlavnímu spojení. Sexuální chování je
takové, které se týká takového vztahu mužů a žen, jehož faktorem pohlavní spojení
je, může být nebo si je jako součást tohoto chování někdo představuje. Sexualita se
týká

celé široké osobnosti

vztahující se к sexuálnímu

44

chování.

Tendence

к sexuálnímu chování se u muže a u ženy liší. Sexualita je oblast, kde se genderové
rozdíly projevují velmi silně, neboť se v ní odráží „genderová ideologie", která platí
i pro ostatní sféry společenského života. Gender studies poukazují na sociální
rozměr sexuality. Sexualita je tak sociálním konstruktem, který odráží celkovou
genderovou polarizaci společnosti.
„Typickým rysem je spojování sexu s maskulinitou a současně vnímání sexu
prizmatem charakteristik, které z maskulinity vycházejí (např. důraz na orgasmus,
zájem o sexuální experimentování, oddělování sexu od lásky atd.)" (Smetáčková,
2005: 23). I když se v poslední době stále více pohled na ženskou a mužskou
sexualitu přibližuje, stále zde platí „dvojí metr". Ten byl dříve patrný např. na
postojích vůči předmanželské sexualitě. Mužům bylo sociálně „dovoleno" vést
aktivní sexuální život, a dokonce byl od nich očekáván. Od žen byla naopak
očekávána sexuální zdrženlivost a za přílišnou aktivitu v této oblasti byly sociálně
trestány. Tyto postoje samozřejmě z našeho povědomí zcela nevymizely. Dodnes je
to dosti patrné z přístupu к ženské a mužské nevěře, kdy ta mužská je společensky
přijatelnější a tolerovanější. „Tento dvojí standard není pouze rozdílem mezi muži a
ženami, a l e j e přímo výsledkem nerovnosti jejich postavení" (Ibid., 2005: 23). Zdá
se, že ženy jsou dodnes stále výchovou vedeny к pocitům, že přílišná sexuální
aktivita představuje porušování pravidel femininity. Pro mužskou sexualitu je
charakteristická sexuální dominance, pro ženskou naopak sexuální pasivita a
submise. Toto pojetí sexualit je podloženo tím, že mužská sexualita bývá
interpretována jako naléhavá a nekontrolovatelná, čímž vzniká omluva pro
prosazování sexuálních nároků a používání nátlaku ze strany mužů včetně
používání násilí. Jak jsem již dříve uvedla, „dvojí metr" se uplatňuje v rámci
sexuality čím dál méně. Postupně se začíná sbližovat sexuální chování žen a mužů i
smýšlení o sexu. Rozdíly v počtu partnerů, v sexuálních touhách i ve stimulech
sexuálního vzrušení se pomalu snižují (Ibid., 2005: 24).
S vyšší agresivitou, kterou projevují muži ve všech oblastech osobnosti,
souvisí i vyšší agresivita v sexuálním chování. Muž obvykle iniciuje sexuální styk
Muži bývají i při sexu samotném více dominantní. Pasivita ženy v sexuálním
chování souvisí s celou strukturou osobnosti ženy, jakožto závislé, pasivní,
neagresivní a submisivní osobnosti. Ženská sexualita zahrnuje dlouhou předehru,
pomalé uspokojení, menší sexuální touhu, závislost na poli (prostředí, kontextu).
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Z médií můžeme vyčíst, že tyto stereotypy stále přetrvávají.
Výzkumy mužské a ženské sexuality dokazují značné rozdíly ve smýšlení o
sexu. Ukázalo se, že ženy považují za sexuální styk něco jiného než muži. Zatímco
pro ženu představuje sexuální styk celou intimní situaci (bez ohledu na počet
orgasmů), muži uvádějí právě počet orgasmů. Ženy za sex považují širší škálu
aktivit než pouze soulož, u mužů je to opačně (Kimmel, 2000: 134).
Takto sexuální rozdíly mezi ženami a muži reflektují společenské vědy,
jaký je však pohled čistě biologický? Ve výzkumu Williama Masterse a Virginie
Johnson z roku

1954 se ukazuje, že mužské a ženské pohlavní reakce jsou dosti

podobné. Reakce na sexuální podnět vyvolá u muže erekci do 3 - 8 vteřin, u ženy
dojde ke zvlhčení za 5 - 15 vteřin. Ve fázi plató dosahují muži i ženy vysokého
sexuálního napětí. Ve fázi orgasmu u muže i u ženy proběhne 8 - 1 0

stahů

příslušných orgánů, které u ženy trvají déle. Asi 50% žen je schopno dalšího
orgasmu okamžitě, u mužů je toto procento malé. Fáze uvolnění probíhá u obou
pohlaví téměř shodně. Fyziologické reakce jsou stejné u obou pohlaví při
pohlavním styku, masturbaci i u sexuálních fantazií (Oakley, 2000: 79-81).
Kinsey provedl podobné srovnání cyklu pohlavní reakce u žen a mužů a
došel к těmto závěrům: anatomické rozdíly nehrají při sexu podstatnou roli, klitoris
je vybaven stejně jako penis systémem nervů stejné kvality a možná i většího počtu;
žena je schopna dosáhnout stejně rychle orgasmu jako muž, při masturbaci dosahují
obě pohlaví orgasmu za 2 - 4 minuty. Kinseyovy závěry poukazují к totožnosti
fyziologického základu sexuální reakce muže i ženy. Vrchol pohlavní aktivity je
podle pohlaví velice rozdílný. Muži dosahují vrcholu 4 roky po začátku puberty,
ženy však až kolem třicátého roku. Můžeme však pochybovat o tom, jestli je tento
rozdíl dán biologicky. Když vezmeme v úvahu, že schopnost sexuální reakce je
alespoň částečně dána zkušeností, a protože ženy začínají se všemi formami
sexuální aktivity později než muži, mohou také dosahovat pomaleji „mužské"
úrovně pohlavní reakce. Pokud vezmeme v úvahu sexuální zkušenost příslušníků
obou pohlaví a budeme vycházet ze zkušenosti srovnatelné, jejich reakce na
sexuální stimulaci je velmi podobná. Z těchto údajů je jasné, že ženám trvá déle,
než objeví svou pohlavní vzrušivost. Je příčinou tohoto prodlouženého vývoje
ženské genitální sexuality relativně nižší úroveň sexuální zkušenosti ženy? Nebo je
odrazem pomalejšího vývoje ženské pohlavní vzrušivosti? (Oakley, 2000: 81-83)
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Na to jsem odpověď nikde nenašla. Zde by byl třeba doplňující výzkum.
Hlavní otázky, které si pokládám pod tíhou výše uvedených výzkumů, zní:
Jak je možné, že sexualita mužů a žen je natolik odlišná? Je tato „shoda"
fyziologických reakcí nějak porušena učením a výchovou?
Z lékařských důkazů vyplývá, že práh a frekvenci vzrušení ovlivňují
pohlavní hormony. Ukazuje se, že hladina androgenů ovlivňuje sexuální touhu a
zřejmě i aktivitu. Androgeny jsou primárně mužské pohlavní hormony, ale
v určitém množství se tvoří i u žen v nadledvinkách. Z výzkumů se však ukazuje, že
sice androgen zde má významnou funkci, nicméně je důležitější sociální situace.
Ženy, které byly dominantní a byl jim podán androgen, se staly 0,8 až l,2krát
dominantnější. U žen, které byly submisivní, se ani po podání androgenu jejich
chování nezměnilo. Funkci pohlavních hormonů vytvářet signály, které mozek mění
v pohlavní vzrušení, tedy může potlačit sociální učení. (Ibid., 2000:88)
Vývojem sexuality v prvních letech života se zabývaly psychoanalytické
teorie včele s Freudem. Již v kapitole 1.4.2. jsem se zmiňovala o tom, že podle
Freuda je vývoj ve stádiu orálním a análním totožný u obou pohlaví. Rozdíly
vznikají ve falickém stádiu vývoje, kdy se pro chlapce stává středobodem penis a
pro dívky klitoris. Dívka je však s velikostí klitorisu nespokojena, následuje
komplex živený "závistí penisu". Dívka později přetvoří touhu po penisu na touhu
po dítěti, upouští od klitoridální stimulace a dává tak vzniknout pasivitě,
masochismu. Podle Freuda normální žena při pohlavním styku prožívá ne potěšení,
ale jakousi masochistickou bolest. Sexuální život má spojený s mateřstvím, u ženy
chybí prostá touha zbavit se sexuálního napětí. Psychoanalýza se kouká na sexualitu
jako na mužský rys, stejně jako na libido.
Je patrné, že studie fyziologických reakcí nepodávají uspokojivou odpověď
na otázku, kde a jak vzniká rozdíl mezi mužskou a ženskou sexualitou. Freudovu
teorii považuji za překonanou, tudíž ani ta neodpovídá na stanovenou otázku.
Odpovědi na zbylé neznámé musíme hledat jinde. Pokud nenajdeme odpovědi v
„přírodě", tedy ve vrozených vlastnostech, musíme je hledat v „kultuře", tj. ve
vlastnostech získaných. Jak se tedy na vzniku těchto rozdílů v mužské a ženské
sexualitě a na rolích, které na základě těchto rozdílů jedinci zastávají, podílí
socializace a výchova?
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„Představy o sexualitě jedinci získávají v procesu socializace. Jejich
nej důležitějším zdrojem v adolescenci jsou vrstevnické skupiny.
Jejich
prostřednictvím se jedinci učí, jaké sexuální pocity a aktivity jsou „normální".
Důležitější než skupiny opačného pohlaví jsou v této fázi vlastní referenční skupiny,
v nichž adolescenti hledají potvrzení svých pocitů (Smetáčková, 2005: 24)".

Hlavní slovo získává sexuální „výchova" až v pozdějším věku, než který ve
své práci sleduji, nicméně sexuální „výchova" má již v době puberty a rané
adolescenci pevnou základnu z předešlých let, troufám si tedy tvrdit, že sexuální
výchova začíná již mnohem dříve. Pakliže souhlasím s názory, že genderová
výchova začíná nejpozději s narozením jedince, pak můžu tvrdit, že tehdy začíná i
výchova sexuální. Na sexualitu jakožto nedílnou součást osobnosti jedince mají
totiž nemalý vliv ostatní získané vlastnosti, jejichž podoba se utváří obvykle
v raném dětství. Když se budeme chtít podívat, jak sexualita může být ovlivněna
výchovou od narození do šesti let, zjistíme, že zde hlavní roli hrají právě ostatní
vlastnosti a oblasti osobnosti, které se sexualitou sice úzce souvisí, ale nejsou
primárně vnímány jako vlastnosti s ní spjaté, jako je ne/agresivita, aktivita/pasivita,
ne/závislost. Výchovou к těmto vlastnostem se zde nebudu věnovat, neboť se jimi
zabývám v samostatných podkapitolách (viz zejména podkapitolu 3.1, 3.7, 3.8, 3.9
a 3.10), ale vliv těchto vlastností musíme brát v potaz a mít ho na paměti.
Později se v důsledku existence dvojího sexuálního standardu dívky učí také
jiným pocitům, aktivitám a očekáváním v souvislosti se sexuálním chováním než
chlapci. Chlapci se učí, že mohou, a dokonce mají být aktivnější, zkušenější a více
experimentovat. Vůči dívkám se mají chovat dominantně, vztah stavět na dobývání.
Jejich sexuální zkušenosti jsou pro ně zdrojem potvrzení vlastní maskulinity.
Sexuální schopnost vnímají v mechanických analogiích (tělo je stroj). Naopak
dívky si osvojují očekávání, že mají být žádoucí, atraktivní, avšak v míře, která
neohrozí jejich pověst „slušných dívek". Vlastní sexualitu vnímají více přes vztah,
od kterého očekávají romantiku (Smetáčková, 2005: 24). Ukazuje se, že všechny
tyto vlastnosti jsou u obou pohlaví pevně spjaty s jejich genderem, a tím i s celou
jejich osobností. Někteří badatelé to také dokládají svými výzkumy, ve kterých
našli spojitost mezi osobností a výrazem sexuality, jež platí pro muže i ženy. L. M.
Terman dospěl v roce 1957 ve svém výzkumu к závěru, že existuje vztah mezi
určitou osobností a schopností dosahovat orgasmu. Ženy s nízkou schopností
orgasmu byly méně sebevědomé a sebejisté, byly citově labilnější, senzitivnější a
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konformější ve vztahu к autoritě a konvenci. Tyto rysy osobnosti lze najít i u mužů,
kteří jsou méně asertivní v sexu a mají obecně více sexuálních problémů. Další
badatelé (hlavně A. H. Maslow) doplnili, že dominantní ženy mají větší potěšení ze
sexu (Oakley, 2000: 94). Zde je tedy dosti zřejmé, že sexualita a vztah k sexu může
být významně ovlivněn výchovou už v nízkém věku dítěte, když vezmeme v potaz
podkapitoly o jiných vlastnostech, ze kterých vyplývá, že dívky jsou vedeny právě
к vlastnostem jako je pasivita, závislost, konformita, senzitivita.
Můžeme tedy tvrdit, že ženy jsou vedeny к vlastnostem, které činí z jejich
sexuálního života méně naplňující? Sociologické výzkumy to potvrzují jen zčásti.
Se svým sexuálním životem vyjádřilo spokojenost 73 procent mužů a 70 procent
žen (Možný, 2002: 25), procenta spokojených u obou pohlaví jsou tedy téměř
shodná, ale ani toto číslo nemusí být vypovídající, neboť sice zaznamenává
spokojenost se sexuálním životem, ale nepracuje s tím, jaké mají jednotlivá pohlaví
na svůj sexuální život nároky. Jinými slovy, kdo čeká málo, s málem se spokojí, což
dobře odráží porovnání výsledků z různých let. V devadesátých letech klesl podíl
spokojených žen se sexuálním životem - v roce 1993 to bylo totiž ještě 82 procent
(Možný, 2002: 25). Tento významný propad můžeme vysvětlit tím, že ženám začalo
být z médií (zejména ženských časopisů) předkládáno, že i ony mají nárok na
uspokojivější sexuální život.
Antropologické výzkumy také ukazují zajímavé rozdíly, co se dětské
sexuality týká. V naší kultuře je do určitého věku obecně sex tabu (př. pohlavní styk
s osobou mladší patnácti let je trestné), nežádoucí jsou tak i různé sexuální hry dětí
a také platí „zákaz" sahání (si) na genitálie. Ne všechny kultury zakazují sexuální
hry mezi dětmi, jako je tomu v naší kultuře. U děti z ostrova Trobriand, které
sledoval Malinovský, neexistuje sexuální latence, jako v naší kultuře. Malé děti
hrají sexuální hry, častá je manipulace s genitáliemi a orálně genitální stimulace. Ve
věku čtyř až pěti let děti napodobují pohlavní styk a šestileté až osmileté dívky
mají normální pohlavní styk včetně vstupu do pochvy, u chlapců je tato zkušenost
pozdější, patrně když jsou schopni dosáhnout pohlavního styku. Ženy v této kultuře
mají často iniciativu v sexuálních vztazích, a tato kultura tím není výjimečná
(Oakley, 2000: 86-87). Ukazuje se, že naše kultura do určitého věku sexualitu
značně potlačuje a tabuizuje, právě proto se tedy musíme v tomto věku zaměřit na
ostatní vlastnosti, které se sexualitou nepřímo souvisí, neboť sexuální výchova jako
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taková nastupuje mnohem později, u obou pohlaví.
Ve svém výzkumu se tedy na sexuální výchovu zaměřuji jen prostřednictvím
výchovy к vlastnostem, které se sexualitou přímo i nepřímo souvisí.

3.3 Rodičovství,

pečovatelství

3.3.1 Teoretická část
Rodičovství je v naší kultuře spojováno především s mateřstvím. Žena
jakožto bytost, která nosí dítě ve svém těle před narozením a vyživuje ho ze sebe, je
automaticky brána pro život dítěte jako ta důležitější. Toto je podpořeno ještě tím,
že žena je schopná dítě „ze sebe" vyživovat i nadále mateřským mlékem. Vztah
matky a dítěte se tak stává jakýmsi neotřesitelným vztahem, přičemž roli matky
jakoby nikdo nemohl ani po porodu dítěte zastat kromě jí samé (Oakley, 2000:
103). Grafy č. 1 a 2 tuto neoblomnou pozici ženy poměrně jasně dokládají. Je dobře
vidět, že pokud dítě či děti vychovává jen jeden z rodičů, je to v drtivé většině
matka. Při rozvodu je dítě většinou svěřeno do péče matce, v České republice tak
bylo v roce 2004 rozhodnuto v 90,1 % případech, zatímco do péče otci v pouhých
7,1 % (Ženy a muži v datech, 2005: 21).

Graf č. 1 : Děti ve věku do pěti let žijících
Procento dětí ve věku do pěti let žijících
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Zdroj: Ženy a muži v datech, 2005:19
Graf č. 2: Určení dětí do péče po rozvodu
Rozhodnutí o svěření péče po rozvodu
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Avšak „moderní medicína a psychiatrie ničím nedokládají přesvědčení, že
dítě potřebuje matku, i když je nezvratným faktem, že potřebuje dobrou fyzickou
péči, stálé citové vztahy a určitou úroveň verbální i neverbální stimulace, má-li plně
využít svého lidského potenciálu" (Oakley, 2000: 103). Důvodně se však můžeme
ptát, proč zrovna péče ženy? Rodičovství přece zahrnuje mateřství, stejně jako
otcovství. „To, že industriálni společnost bagatelizuje úlohu otce, nečiní z mateřství
univerzální lidskou nutnost" (Ibid., 2000: 103). Stejně jako mateřství může
omezovat sociální a ekonomické role žen, může podoba otcovství v naší kultuře
omezovat role mužů. „Existují společnosti, v nichž se muži a ženy dělí víceméně
stejným dílem o úkoly vyplývající z mateřství a porodu" (Ibid., 2000: 103). Pokud
odmítáme způsob nazírání na naši kulturu jako na jedinou správnou, můžeme
pochybovat o tom, zda dát výchovu dětí do rukou výhradně ženám je nutně nejlepší
a nejpřirozenější způsob výchovy. I u nás existují iracionální pověry o tom, jak
pohlaví a především reprodukce určuje mužské a ženské genderové role. Jednou
takovou pověrou je například nebezpečnost těžké práce pro ženy během těhotenství,
nedávné lékařské výzkumy totiž toto tvrzení zpochybňují (Ibid., 2000: 105).
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Péče o dítě je ve všech industríálních zemích takřka výlučně ženskou
záležitostí jak doma, tak i mimo domov. Za celodenní péči o děti jsou obvykle
odpovědné matky, nikoliv otcové (i když toto se začíná pomalu měnit, je stále více
otců na rodičovské dovolené). Ženy také tvoří drtivou většinu zaměstnanců
v dětských koutcích, mateřských školách, na základních školách a v menší míře i na
školách středních. Zdravotní sestry, včetně dětských, jsou téměř výhradně ženy.
Toto potvrzují i demografické výzkumy provedené v České republice. Ty z roku
2004 ukazují, že žen - učitelek ve školkách je 100% a dětských zdravotních sester je
žen 99,8 % (Ženy a muži v datech, 2005: 57).
V České republice v současné době význam dětí v rodině neklesá, klesá však
jejich počet a stoupá věk, v němž si lidé děti pořizují. V přikládání významu dětem
však také existuje genderová asymetrie. „Ženy více než muži na dětech závisí,
věnují jim více času, více trpí tím, když děti nemají. Feminní socializace pevně
vtiskla tento obraz do povědomí českých žen (Čermáková, 2000: 69)." Muži si více
hledají realizaci jinde, v zaměstnání. Žena je brána jako „plně komplexní", tedy že
zvládne rodinu i práci, muž je tak chápán jako nekomplexní, předpokládá se, že
nezvládne rodinný provoz a plnou odpovědnost za péči a výchovu dětí (Ibid., 2000:
69).
Ženy se však na svou roli často koukají „mužskou" optikou. Přijímají názor
o tom, jakou má rodina funkci v životě ženy, samy považují své reproduktivní
schopnosti za překážku toho, aby mohly zaujmout ve společnosti tytéž pozice, které
zaujímají muži. Pokud by rozhodovali muži (bez ohledu na ekonomickou situaci
rodiny), pak by většina žen pracovala na plný úvazek jen před sňatkem a po
odchodu dětí z domova (Ibid., 2000: 73). Je zřejmé, že v české společnosti převládá
silný stereotyp ženy-matky.
Mateřská role však neznevýhodňuje pouze ženy, ale samozřejmě i muže.
Poměrně snadno uchopitelná je diskriminace v případě rozvodu rodičů (viz graf č.
2), kdy jsou muži, kteří chtějí dítě (děti) do péče, diskriminováni, a sami to tak také
vnímají (Ibid., 2000: 33).
Jak je to se samotnou výchovou к rodičovství а к péči o děti? Dívky jsou na
svou mateřskou roli připravovány již od útlého dětství. Této roli jsou přizpůsobeny i
další vlastnosti, které jsou v dívkách rozvíjeny. Tyto vlastnosti podrobněji
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rozebírám v příslušných kapitolách. Na tomto místě bych však ráda zdůraznila
vztah těchto vlastností к mateřské roli a jejich vliv na ni.
Dívky jsou na mateřskou roli připravovány v podstatě neustále, neboť
jednou z vlastností nebo lépe řečeno dovedností, která je u nich rozvíjena v souladu
s mateřskou rolí, je dovednost komunikace, konkrétně komunikace zaměřená na
emoce, na druhé lidi, na vztahy a především na interpretaci těchto psychických a
sociálních jevů. Pro úspěšné zvládnutí mateřské role jsou tyto vlastnosti nezbytné,
protože osoba, která se stará o dítě musí dobře rozumět potřebám druhého, aby se
mohla o dítě efektivně a plnohodnotně starat.
Velkou část přípravy na rodičovskou roli zprostředkovávají hračky. Dívky
jsou vedeny к výběru takových hraček, na kterých si mohou vyzkoušet svou
budoucí roli. Hračky pro dívky buď přímo vedou к rozvíjení pečovatelských
dovedností, nebo alespoň akcentují sociální vztahy. Drtivá většina hraček pro dívky
je tvořena panenkami nebo jinými hračkami ztvárňující živé bytosti, takže se všemi
těmito hračkami mohou dívky suplovat různé sociální vztahy, a cvičit se tak v nich.
Podrobněji se této problematice věnuji v podkapitole 3.12.
Dívka je od útlého věku vedena více к domácím pracím, z nichž velká část
má taktéž pečovatelský charakter. Pečovatelská role s domácími prácemi úzce
souvisí. Obě probíhají v soukromí domova a domácí práce se s pečováním o druhé
překrývají. Proto je dobré к rodičovské a pečovatelské roli přihlížet к rozložení
domácích prací mezi pohlavími. 1
Jelikož děti se genderově socializují také prostřednictvím pozorování,
imitace a identifikace, je evidentní, jaký podprahový signál je jim předestírán.
Matka je ta, která se o ně více stará. Dívka, která ji s postupem věku stále více
napodobuje a patrně se s ní či jinou ženou identifikuje, přebírá její mateřskou a
pečovatelskou roli za svou vlastní. Dívka není к mateřské roli pouze přímo či
nepřímo vedena okolím, ale také si tuto roli „dobrovolně" volí, a jelikož je mateřská
role v porovnáním s dalšími ženskými rolemi poměrně vysoce ceněna, je dívkami

1

Podobně však můžeme uvažovat i o charakteru profesí, které jsou považovány za

„ženské" a ženy v nich mají vysoké zastoupení. Mnoho „typicky ženských" má taktéž pečovatelský
charakter (viz podkapitola 3.5).
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považována za žádoucí a hodnou následování. Dívky a ženy se prostřednictvím této
role mohou realizovat.

3.3.2 Empirická část
Citace z rozhovorů:

TC: „To si myslím, že se ani snad odhadnout nedá. David určitě bych řekl, že
dobrej, protože, jak říkám, tam je to o komunikaci. U Terky, ona měla blbej porod,
takže, možná má i něco dědičnýho taky, takže ona má, ona je taková hodně, hodně
zvláštní. Uzavřená. Zvířata má ráda, s lidma má problém. To se nedá odhadnout, ale
já takhle pozoruju, že to je o příkladech. Tak já myslím, že nejsme tak úplně
nejhorší, víte co, ale jsou rodiče, který jsou dělaný jako vysloveně na děti, já už
jsem třeba starší a manželka to s dětma vůbec neumí, snaží se, dá jí to mnohem víc
práce než normálním lidem."

BK: „No, kdyby to Makyně zůstalo, tak by byla taková ta maminka pečlivá, tak je
to holka, že jo, takovýto, jak si teď hraje s těma panenkama. U toho kluka, fakt si to
nedovedu představit, to jedině, že bych to brala generačně, že on je částečně po
tatínkovi a kdyby přebíral ty jeho, tak tatínek je napůl ženská a mně přijde, že ten
malej kluk, je sice kluk a taky má spousta takovejch těch holčičích, že je sice kluk,
je agresivní, ale zase je daleko víc lítostivej a daleko víc si všechno bere, ale jakej
bude. I když on byl zase první, kdo si hrál s kočárkama a s panenkama, to je taky
pravda, to je ta ženská v něm, ale fakt, jakej bude rodič, to nevim."
„Jemu nedělá problém vozit si kočárek a takovýhle, mě to nevadí, ale tatínkovi to
vadilo, to já si říkám, že to patří к věku, on pak postupně si místo panenky začal do
kočárku dávat autíčka a vozil autíčka, takže jako v tom nevidím žádnej problém."

KS: „Tak většinou ty děti napodobujou svoje rodiče. Tak si myslím, že co odkoukaj
v rodině, tak budou praktikovat i oni v dospělosti. Myslím si, že holka bude taková
přísnější, kluk je hodně citlivej, takže ten bude takovej citlivější, nebude mít asi
moc autoritu. I když teď si možná odporuju v tom, že on je takovej průbojnější, jako
bejval vzteklejší, teď už tolik ne, teď je hodně citlivej a takovej ukňouranej."
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MV: „Já myslím, že Mařenka bude jako já, takže bude taková ta, nechci říct přísná,
ale docela si myslím, že maj hranice docela dost pevně stanovený, a že s e j e snažím
teda dodržovat, že když někam přijdu, tak ty děti potom jsou jakoby vychovaný, já
jsem v tomhle docela zásadová, někdy si myslím, že jsem taková trochu i ujeěená,
že to Mařenka používá na Honzíka právě, když se dostanou do sporu, tak začne
používat ty moje slova jako „už jsem ti to několikrát říkala, a jestli to ještě jednou
uděláš", to jsou jako blbý tyhle rady, že jo, to se nemá říkat, ale prostě mi to ujede.
A Jeník naopak si myslím, že bude takovej ten tichej, citlivej otec jako je můj muž
asi. Nevím, asi to přebíraj ty děti. A holt on zdědil tu povahu spíš opravdu po
manželovi a Mařenka spíš po mně, i když na druhou stranu ona taková, ona si
z ničeho nic moc nedělá, ona je taková salámistka, kdežto já všechno řeším, jestli
tohle bylo správně, jestli tohle jsem udělala dobře. Ale jinak si myslím, že bude
taková taky metrnice a Jeník ne."
„Maj takový to opatrovatelský, jak jsou vedený, že nesmějí nikomu ubližovat,
mírumilovný."

AN: „No, ale jo. Já myslím, že holka bude po mně hodně, takže bude asi taková,
nevím no, asi trošku striktní. Ale kluk to je už teďkon třeba když jsme byli na
dovolený, on strašně rád pečuje o dětičky, o miminka, on je takovej hodně
opečovávatelskej typ, takže si myslím, že bude takovej mazlívej tatík, ale nemůžu
vědět, to jako v tomhle věku, jestli to tak zůstane, ale teď se to tak jeví."

SK: „No, hodně povahovejch rysů už je jasnejch, jaký budou, ale jaký budou
rodiče, to si nedokážu vůbec představit, o tom jsem nepřemýšlela."

Shrnutí:
První překvapivé zjištění z rozhovorů pro mě bylo, že v této otázce nijak
nevyplynulo na povrch akcentování dcery jakožto „toho hlavního rodiče". Rodiče
věnovali stejný čas hodnocení dcer i synů. Čtyři ze šesti rodičů při svých úvahách
zohledňovali vliv dědičnosti či přejímání vzorů od rodičů téhož pohlaví. U třech
dívek matky odhadovaly, že budou striktní a přísné, což je poměrně zajímavé,
neboť spíše od mužského genderu se tyto vlastnosti obvykle očekávají. U chlapců
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naopak byla zdůrazňována schopnost komunikace (u jednoho chlapce), citlivost a
mazlivost (u tří chlapců), což bychom také mohli očekávat spíše u dívek.
Jedna matka také zmínila hru s panenkami jako signál, jaké bude dítě
rodičem, dcera tak byla pozitivně hodnocena, chlapec také, ale u něj pod tlakem
okolí došlo к výměně panenek za autíčka. Jeden chlapec byl pozitivně hodnocen na
základě přímé interakce s dětmi.
Pět ze šesti rodičů již v tak nízkém věku dokázali zauvažovat nad roli svých
dětí jakožto rodičů, jedna matka si posuzovat úspěšnost v této budoucí roli svých
dětí netroufala.
Z rozhovorů můžeme vysledovat, že děti v tomto věku nevykazují klasické
genderové stereotypy ohledně mateřské a otcovské role, spíše naopak. Chlapci byli
hodnoceni jako ti mírnější a citlivější, dívky naopak jako zásadové a přísné, u
chlapců tedy byla zdůrazňována emocionalita, zatímco u dívek racionalita. Tento
závěr neodpovídá výše uvedeným teoretickým závěrům. Napadat pravdivost a
validitu mnoha vědeckých výzkumů považuji z mé pozice za nesmyslné (vzhledem
к nereprezentativnímu vzorku a množství výzkumů s jinými závěry), proto se
pokusím tento nesoulad vysvětlit něčím jiným. Za nejpravděpodobnější vysvětlení
považuji, že tato role je v dětech výrazně usměrňována s přibývajícím věkem (což
je patrné u chlapce, který si hrával s panenkami a už tak nečiní). Dále se jistě může
projevit to, že jsou u dětí zdůrazňovány vlastnosti pro jejich gender netypické.
Nicméně mi z výzkumu vyplývá, že děvčata nejsou „přirozeně" pečovatelské a
chlapci nikoli, je tedy patrné, že tuto vlastnost utváří výchova a společnost.

3.4 Domácnost, domácí práce
3.4.1 Teoretická část
Práce v domácnosti má několik charakteristik: je prací neplacenou, bez
stanovené pracovní doby (a tedy i bez stanovené doby odpočinku), objem práce
v domácnosti obvykle stoupá v období pracovního klidu a odpočinku ostatních, je
to práce, která je vykonávána pro nejbližší okolí a často způsobuje sociální izolaci
jedince, který ji vykonává. „Práce v domácnosti je dále prací s nízkou společenskou
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prestiží, je prací neustále se opakující, prací pro okamžitou spotřebu, a proto se
stává pro ostatní často „neviditelnou" (Hašková, 2004: 16).
Rozvržení domácích prací úzce souvisí s celkovou koncepcí maskulinity a
feminity v dané společnosti. V každé společnosti existují různá pojetí mužské a
ženské osobnosti a na základě toho jsou jim přikládány vhodné vzorce chování, role
a tedy i práce. Často se tvrdí, že dělba práce podle pohlaví je univerzálním rysem
lidské společnosti. Z výzkumů kultur vyplývá, že téměř v každé společnosti existují
činnosti typicky ženské a typicky mužské. Každá společnost má určité principy,
podle nichž dělí činnosti na vhodné pro muže a vhodné pro ženy. „Tyto principy
se však od jedné kultury ke druhé velmi liší a rozhodně nedokládají obecné tvrzení,
že jejich podobu a obsah nevyhnutelně diktuje biologie" (Oakley, 2000: 99).
Vnáší kultuře je rozvržení činností mezi pohlavími výrazně ovlivněno
biologickou funkcí ženy, tedy funkcí mateřskou, a podle této funkce se odvíjí téměř
všechny její ostatní funkce a činnosti a potažmo i funkce muže. Reproduktivní
funkce ženy je samozřejmě nezpochybnitelná. Můžeme si však pokládat otázky
nakolik je vhodné na základě této funkce utvářet i funkce ostatní, přičemž
z antropologických výzkumů vyplývá, že nelze v žádném případě hovořit o
„přirozeném" rozdělení funkcí a činností.
Koncept, který v naší kultuře ovlivňuje rozdělení rolí, lze zjednodušeně
shrnout takto: „Žena a muž pracují stejně do doby než žena otěhotní. Těhotná žena
je pomalejší než muž, snadněji se unaví, potřebuje ochranu, později si ani sama není
schopná obstarat obživu. Po narození dítěte se o něj musí starat žena, neboť její
mateřské a pečovatelské chování je pudově a instinktivně dáno, a proto opět nemá
kapacitu pro vykonávání jiných prací. Práce se tak nutně začíná na základě pohlaví
diferencovat." Je zřejmé, že takovéto

rozvržení

rolí

může být

nezbytné

v nerozvinutých společenstvích, ale těžko tím budeme vysvětlovat a obhajovat
rozdíly, které přetrvávají i v moderní industriálni společnosti, v níž značná část
matek nemá jinou funkci než pečovatelskou, omezenou na domov. Ještě stále
přetrvává v lidech názor, že zaměstnaná žena budující kariéru, zanedbává děti a
domácnost, a že muži mají zastávat jiná zaměstnání než ženy, přičemž místo ženy je
především doma (Ibid., 2000: 100). Toto dokládá i Čermáková shrnutím výzkumů.
Muži si většinou přejí, aby žena byla doma co nejvíce. Kdyby záleželo jen na
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mužích, pak by většina žen pracovala na plný úvazek jen před sňatkem a po
odchodu dětí z domova (Čermáková, 1997: 28).
Zvýše navrženého konceptu lze vyčíst několik předpokladů, na jejichž
základě se rozdělují role. Tyto předpoklady vykazují souvislosti s reproduktivními a
hospodářskými úkoly. Prvním z předpokladů je ten, že těhotná žena se musí vzdát
jiné práce. Tento předpoklad však narušují kultury, kde žena plně pracuje až do
samotného porodu (Oakley, 2000: 102). Druhým předpokladem je to, že mateřství
je práce, která je usedlá a nevyžaduje mnoho energie a síly. Těžko lze mateřství
považovat za fyzicky nenáročné, když vezmeme v úvahu, že roční dítě může vážit i
přes deset kilogramů, dvouleté až patnáct kilogramů. Třetí předpoklad vztahuje
nenáročnost na domácí práce obecně. Čtvrtým předpokladem je to, že činnost
v domácnosti je činnost v poměru zásadním ekonomickým úkolům okrajová. Pátý
předpoklad se vztahuje na fyzickou slabost ženy, která proto nemůže vykonávat
některé mužské činnosti. Tyto předpoklady jsou podporovány nezbytností tohoto
rozdělení pro samotné přežití. Bez těchto předpokladů se argumenty pro dělbu práce
hroutí.

Druhý a třetí předpoklad, že mateřství a domácnost jsou činnosti

nevyžadující přílišnou aktivitu, jsou do určité míry zavádějící. Již jsem zmínila, že
manipulace jedno či dvouletým dítětem je poměrně namáhavá. Všechny matky (a i
část otců) vědí, že péče o děti je fyzicky a duševně náročná práce. I o práci
v domácnosti, jakožto fyzicky nenáročné, se dá pochybovat, a to především
v neindustriálních zemích. Proč tedy tyto předpoklady stále platí? Není to dáno
spíše společenským povědomím, které je založené na společenském statusu
mateřství, jakožto činnosti neplacené a tradičně ženské, s opomenutím toho, co
mateřství a péče o domácnost reálně obnáší?
Práce v domácnosti je stále prací typicky ženskou. „Většinu prací v
domácnosti zabezpečují v české společnosti ženy, a to ať už se jedná o faktické
úkony, nebo o tzv. „mentální práci spojenou s prací v domácnosti" (Hašková, 2004:
16). Výzkum vedený Čermákovou toto tvrzení široce dokládá. V České republice je
stále většinový názor takový, že muž má vydělávat a žena se starat o domácnost,
s tímto modelem souhlasí 55,4% mužů a 51,4% žen, nesouhlas projevilo jen 22%
mužů a 28% žen (Čermáková, 2000: 41). Výzkum to dále dokládá tím, že stále
přetrvává názor, že místo ženy je doma, u dětí. Pokud je žena zaměstnaná, strádá
tím dítě (děti) a rodina celkově. Z výzkumů dále vyplývá, že žena po roli matky a
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pečovatelky o děti i domácnost touží, ale na otázku, zda si myslí, že být ženou
v domácnosti

ženy uspokojuje stejně jako

práce v zaměstnání,

odpovídali

respondenti v rozporu s prvním tvrzením, tedy že si většina nemyslí, že by práce
v domácnosti přinášela tak velké uspokojení jako práce v zaměstnání (Ibid., 2000:
15-18). „Zhruba polovina souboru se kloní к modelu, v němž je žena pevně
zakomponována do rodiny a kde její hierarchie hodnot začíná a končí rodinou a
dětmi" (Ibid., 2000: 19).
Práce v domácnosti může mít dvě podoby. Jednak práce v domácnosti, které
jsou vykonávány po práci mimo domov, za druhé může mít práce v domácnosti
podobu zaměstnání na celý den. Práci v domácnosti na plný úvazek vykonávají
téměř výhradně ženy, a jsou tak za chod domácnosti plně odpovědné. Práci
v domácnosti na plný úvazek není pro Českou republiku typický (neodpovídá tomu
totiž vzdělanostní struktura, ekonomická situace rodin, systém hodnotových
orientací, všeobecné podceňování práce v domácnosti a nízký sociální status
nezaměstnaných žen). Trochu jiná situace nastává při výkonu domácích prací po
práci mimo domov. Ačkoliv muži nosí domů více kapitálu („Průměrný roční příjem
ženské pracující populace je o 30% nižší než populace mužské." (Ibid., 2000: 46),
ženy často tráví v práci přibližně stejný počet hodin, a právem se tak dožadují, aby
práce v domácnosti nebyla pouze jejich povinností. Větší zátěž ženy v rodině
nevyplývá přímo z faktu, že méně vydělávají. „Spíše se očekává, že jeden z rodičů
bude mít práci, kterou lze kombinovat s rodinnými povinnostmi (Ibid., 2000: 46)."
Z následujících výsledků výzkumu je zřejmé, že tíha domácích prací více doléhá na
ženy.
Jak je to konkrétně s rozvržením domácích prací u nás v současné době?
Z výzkumu zaměřených na rozvržení rolí při praní prádla, běžné údržbě, nákupech a
plánování, co bude к jídlu, vyplývá, že dělení prací uvnitř rodiny se stále více blíží
к tradičnímu modelu (žena je zcela odpovědná za chod domácnosti), než к modelu
moderní domácnosti založené na stejném podílu práce ženy i muže a doplněné o
služby pro domácnost a rodinu. Muži jsou do prací v domácnosti vtaženi méně a
nenesou za ně odpovědnost. „Česká rodina se tak ocitá někde na půl cesty mezi
tradičně orientovaným modelem a změnou gender rolí, kterou by ženy pocítily jako
významnou" (Ibid., 2000: 48).
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Tab č. 2: Průměrný počet hodin odpracovaných v domácnosti zajeden týden
Zeny

Muži

Bezdětné manželství

23

12

Rodin a s dětmi v předškolním věku

35

13

Rodin a s dětmi ve školním věku

32

11

Rodina opuštěná dětmi

25

10

Důchodci

36

16

Zdroj: Smetáčková, 2005: 22

Takto tedy vypadá rozvržení rolí v domácnosti v české rodině. Na otázku
„K jakému modelu jsou tedy děti vedeny?" se odpověď nabízí, neboť reprodukce
tradičních struktur je nedílnou součástí socializace, ale musíme si uvědomit, že role
ženy a muže prožívají neustálou změnu, která je v současné době dobře patrná, a tak
musíme počítat s tím, že jisté proměny při předávání představ týkajících se chodu
domácnosti existují, přičemž změny právě reagují na rozpory v roli ženy, která
vydělává a zároveň je ta hlavní, kdo řídí a spravuje chod domácnosti, a dále na
nenáročnost a nízkou společenskou prestiž domácích prací. Změny v pojetí
domácích prací nastávají a tento proces proměny je dynamický, nicméně nové
prvky a struktury stále naráží na stabilitu tradice, a tak je tradiční model rozvržení
prací stále významný.
Jakým způsobem jsou děti vedeny к přístupu к domácím pracím? Greer
tvrdí, že „dívka je do své služebné role uvedena velmi záhy - v okamžiku, kdy ji
matka začne učit zvládat domácnost" (Greer, 2001: 91). Podle Greer je tedy dívka
vedena к domácím pracím přímým navedením ke kýžené činnosti. Velkou roli při
předávání rolí hraje vzor rodičů, kdy děti reprodukují jejich chování, a to chování
rodiče stejného pohlaví. Výchova к domácím prací se tak také děje prostřednictvím
posilování, pozorování, nápodobou, imitace a identifikace, roli zde hraje i utváření
genderové identity (viz Kognitivněvývojová teorie 1.4.4) a zaměřováním pozornosti
na určité objekty. Hračky při předávání rolí jsou velice významné. Genderově
rozlišené hračky fungují jako prostředek přivedení dívek к domácím pracím a
zároveň také jako tréninkový model (viz 3.12).
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3.4.2 Empirická část
Citace z rozhovorů:

TC: „Nemají povinnosti.'

BK: „Povinnosti žádný nemaj, když tedy odmyslím ty kroužky, který máme letos
úplně nově. Domácí povinnosti nemaj."
„Ale opravdu všechno se mu musí říkat, udělej tohle, že když se vrátím s práce
domu, tak většinou řeknu Markétě „pojď prostřít, pojď uklidit", ale u něj je to
daleko větší problém. I když mu to řeknu, tak jeho to nechává naprosto v klidu, je to
chlapeček, no."
„Pečlivá, pořádná, ale jestli bude po mamince, tak moc pořádná nebude, ale ona se
zatím snaží vymykat, takže bych řekla, že je pořádnější než já."
„On bude přesně naopak takovej nepořádnej, je mu to úplně jedno, jak co nakreslí,
jak co udělá, prostě už aby to měl za sebou."

KS: „Ta se sama nají i svlíkne, trošku se i oblíkne, napapá, dojde se vyčůrat. Kluk
vyloženě je pořád závislej na mně, utřít nudli, utřít nos, prostě všechno ten kluk
vyžaduje a neudělá si nic sám."

MV: „No, chodíme kroužky, máme vlastně třikrát týdně kroužek, takže chodíme
vlastně rovnou ze školky na kroužek, a když přijdeme domů, tak si hrajou."

AN: „Když si jednou za čas složí to oblečení, což je jejich povinnost, když je
k tomu dokopu, manžel spíš je dokope, ten je teda důslednější."
„No, já se musím taky věnovat domácnosti, takže si kolikrát třeba hrajou sami."
„Nechá si spíš jako, možná je to trošku pohodlnost, bych řekla z mýho pohledu,
jako „proč bych to dělal", tak jako se k tomu postaví, j á jsem na to ještě malinkej" a
nechá se obskočit."
„Ale ten kluk je trošičku pohodlnější."
„No, k tomu úklidu, když už se teda rozhoupe, tak uklidí opravdu krásně, to jako
oni vědí, že jsem spokojená, když třeba na zemi hračky nejsou, v regálech to mi
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nevadí, tam ať jsou třeba naházený na hromadě, ale podlaha bude čistá a on když se
do toho zabere, tak opravdu to uklidí, vždycky akorát říká: „Eliška mi nepomáhá."
Eliška zase: „Martínek mi nepomáhá." Oni se tak jako dohadujou, ale myslím, že on
je ten element, co táhne tu holku k tomu úklidu, to ona je větší bordelář. Uklízí víc
kluk, je pořádkumilovnější."

SK: „Povinnosti vlastně nemaj, uklízej si pokojíček, to je asi samozřejmý, ale nijak
extra důsledně, nemaj."
„Určitě kluk bych řekla, že je pořádkumilovnej."
Shrnutí:
Prostřednictvím rozhovorů se mi nepodařilo zjistit dostatek informací, které
by byly dostatečné к utvoření pevných závěrů. Dva rodiče shrnuli, že děti žádné
domácí povinnosti nemají. Ale ani u ostatních se nedá s jistotou soudit, jak a kdo je
více zahrnut domácími pracemi. Nicméně se ukazuje, že v polovině případech se
syn jevil jako pohodlnější, který buď neposlouchá přání rodičů týkajících se úklidu
nebo o sebe nechává více pečovat s odkazem na nízký věk, tj. potřebnost této péče,
ale jeden z těchto chlapců se zároveň jeví jako ten pořádnější. Čtvrtý chlapec byl
také hodnocen jako pořádkumilovný. Pouze u třech dcer bylo zmíněno, jaký mají
postoj к úklidu či prostě к postarání se o sebe (ve smyslu obléci se, najíst). Dvě byly
hodnoceny kladně, jedna byla pečlivá a pořádná, druhá byla schopnější než bratr
v postarání se o sebe. Třetí z dívek se jeví jako ta méně pořádnější, kterou bratr
к úklidu táhne. V jedné rodině bylo zřejmé, že se na pohodlnost syna reaguje nižší
zátěží domácími pracemi, což pochopitelně tento postoj ještě více utvrzuje.
Je zřejmé, že děti v předškolním věku nevykazují žádné systematické
předpoklady či „nadání" к domácím pracím, pouze chlapci vykazují tendenci
к pohodlnějšímu postoji, načež ale reakce od rodičů je taková, že tuto tendenci spíše
podporuje, zde tedy můžeme spatřovat počátek pro pozdější genderové rozdíly.
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3.5 Intelekt, vzdělání, profese, kariéra
3.5.1 Teoretická část
Greer shrnuje, že testy zaměřené na rozlišení inteligence žen a mužů
neprokázaly nic podstatného (Greer, 2001: 125). Ve skutečnosti neexistuje
jednoznačně mužské nebo ženské myšlení. Ačkoliv je myšlení vázáno na mozek a
anatomické výzkumy opravdu našly rozdíly ve stavbě mužského a ženského mozku,
tyto rozdíly nejsou příliš velké, jsou například srovnatelné s rozdíly v mozku
praváka a leváka. Mužský mozek je větší, má o 4 % víc buněk a o 100g více hmoty,
ale v jiných kvantitativních výzkumech „vedou" ženy. Ženy mají více dendrických
spojení mezi buňkami a větší corpus callosum, což je útvar propojující pravou a
levou hemisféru, díky čemuž se mezi nimi rychleji přenáší signály. Při jazykové
produkci ženy používají obě hemisféry, zatímco muži zpravidla jen levou.
Limbický systém, který je aktivní při tvorbě emocí, je též v průměru větší u žen.
Tím věda zdůvodňuje větší citovost a iracionalitu u žen. Z části je za tyto rozdíly
zodpovědný chromozom Y, který „přetváří ženu v muže". Přesto existuje vysoká
variabilita a dichotomické dělení na typicky ženský a typicky mužský mozek není
opodstatněné, spíše se uvažuje, že rozmanitost lidských mozků vytváří kontinuum.
Výzkumy dále ukazují, že stavbu a funkci mozku ovlivňují ženské a mužské
hormony (Lacinová, 2005: 240-248).
Ačkoliv je zřejmé, že nějaké rozdíly ve výbavě žen a mužů existují, můžeme
se ptát, jak významné a důležité tyto rozdíly jsou a nakolik jsou tyto rozdíly
ovlivněny či dokonce přetvořeny vnějším vlivem, vlivem okolí a kultury. Také si
musíme uvědomit, že je to kultura, jež rozhoduje o tom, který „typ" mozku je ten
hodnotnější (více viz kap. 6). Ať jsou rozdíly velké nebo malé, ať jsou dány
biologicky nebo kulturně,

stále platí, že к ženské a mužské

způsobilosti

к pracovním úkonům se přistupuje různě.
Pokud chceme zkoumat vztah mezi biologickým pohlavím a intelektem,
musíme к inteligenci přistupovat jako к několikavrstevné „vlastnosti". Inteligenční
testy

jsou

standardizovány

tak,

aby

známé

rozdíly

mezi

pohlavími

v kombinovaných vlastnostech minimalizovaly. Obecně z inteligenčních

testů

vyplývá, že dívky dopadají lépe než chlapci v raném dětském věku (zejména do
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šesti let) a chlapci naopak později (zvláště po pubertě). Výsledky testů, které byly
zadávány opakovaně stejné skupině v období dospívání a dospělosti, ukazují trvalé
zlepšování mužů ve srovnání se ženami (Oakley, 2000: 67).
Pokud intelekt rozčleníme do několika složek, rozdíly mezi pohlavími se
projevují ve verbálních, numerických, prostorových a analytických schopnostech a
v tvořivosti. Ve verbálních schopnostech mají převahu dívky, v numerických
schopnostech mají v dětství převahu dívky, později je však předeženou chlapci.
V tvořivosti jsou rozdíly proměnlivé na základě oblasti tvořivosti. Analytické a
prostorové úkoly řeší lépe muži, protože jsou méně závislí na poli, ženy však lépe
nakládají s detaily. Ale naměřená hodnota IQ a dosažená intelektuální úroveň
nejsou to samé. Dívky si ve škole i u zkoušek vedou lépe. Dívky jsou úspěšnější i
v předmětech, na které mají chlapci větší talent, což je obvykle připisováno lepším
verbálním schopnostem dívek. Studie zabývající se talentovanými dětmi ukázala, že
naměřená hodnota IQ a dosažené postavení v zaměstnání nemá u dívek žádný
vztah, přestože u chlapců úzce souvisejí. Dívky často aspirují na nižší postavení,
než odpovídá jejich zjištěné hodnotě IQ. Tato zjištění ukazují, že důležitou roli tu
hraje jednak lingvisticko-verbální složka ve prospěch dívek a vnější faktory ve
prospěch chlapců (Ibid., 2000: 96-70). Relativní neprospěch se u dívek začíná
projevovat především kolem puberty, u chlapců (kde je to celkově méně častý
případ) dříve. U dívek tedy к tomuto dochází v době, kdy se zrychluje hormonální
diferenciace pohlaví, ale také kdy jsou příslušníci obou pohlaví více tlačeni к rolím,
které se od nich očekávají v dospělosti. U mužské role se dosažení pracovního
úspěchu považuje za její důležitou součást, u ženské role je touto nedílnou součástí
naopak spíše konformita. Výsledkem je protichůdný tlak na dívky - jednak mohou
být intelektuálně schopné a mít chuť do studia, a jednak jsou si vědomy, že k roli
ženy patří nižší studijní schopnosti

a nižší pracovní výsledky než u muže, aby

nebyla ohrožena jejich feminita, a

tím úspěch u chlapců. Tato hypotéza není

spekulace, ale potvrzují ji výzkumy, kdy ženy mají nižší ambice a plánují pouze
manželství a vedení domácnosti a neočekávají budování kariéry jako muži (Ibid.,
2000: 69-70).
U všech inteligenčních rozdílů mezi mužem a ženou bychom si měli
pamatovat, že nemusí být vrozené. Z výzkumů se ukazuje, že jistým dílem souvisí
s celkovou feminní nebo maskulinní osobností (viz kap 3.1). Jiný příklad kulturního
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vlivu na inteligenci představuje ne/závislost jedince, protože „svoboda pohybu a
objevování" podporuje intelektuální úspěšnost, tato korelace se potvrzuje zejména
v analytických schopnostech. Další nezanedbatelný faktor jsou hračky, z výzkumů
se totiž ukázalo, že bystré dívky mají v oblibě spíše chlapecké hry (Oakley, 2000:
75-76). Obecně se schéma vývoje dívek a chlapců liší, lze tedy předpokládat, že se
bude lišit i schéma vývoje intelektuálního.

„Rozdíly mezi chlapci a dívkami jdou během dětství ruku v ruce s
fyziologickým vývojem. Tak dívky mluví dříve, protože mozkové struktury
nezbytné pro vývoj řeči dozrávají dříve u dívek. Fyziologií však nelze vysvětlit
rozdíly v prostorových schopnostech, ve kterých existují nej stabilnější rozdíly
v inteligenci mužů a žen, ani výkyvy korelace naměřených hodnot IQ a
intelektuální úspěšnosti. Pro tyto skutečnosti musíme hledat vysvětlení jinde"
(Oakley, 2000: 76).

Z předchozích kapitol vyplývá, že pohlaví je univerzálním organizačním
principem, podle něhož se určuje, kdo bude pečovat o dítě a kdo se bude starat o
domácnost. V obou těchto případech je to žena. Jelikož je žena tolik vytížena
mateřskou rolí a domácími pracemi, musí se tento organizační princip nutně odrazit
i v ostatních pracovních sférách. Navzdory všem tvrzením, pohlaví stále hraje
důležitou úlohu při rozdělování sociálních rolí (Ibid., 2000:115-116).

Typ,

náročnost a délka studia jsou často vybírány s přihlédnutím к pohlaví. Typ, tedy
obor či zaměření, studia je ovlivňován „přirozenými" sklony toho kterého pohlaví.
Jsou prostě obory, které jsou vhodné pro dívky, a obory, které jsou vhodné pro
chlapce. Na základě rozboru oborů „pro dívky" a „pro chlapce", lze vysledovat,
kterak obory podporují feminitu u žen a maskulinitu u mužů, kterak jsou dívky už
na školách připravovány к mateřské roli.
Z demografických výzkumů jasně vyplývá, že některé obory mají téměř
výhradně v rukou ženy a jiné v rukou muži. Čistě ženskými profesemi je tak
zaměstnání

učitelky předškolní

výchovy,

zdravotní

sestry (všeobecné,

pro

intenzivní péči, dětské, ženské sestry či porodní asistentky), švadleny, pradleny a
žehlířky, písařky a pečovatelky v domácnosti. Všechny tyto profese mají zastoupení
žen pohybující se mezi 100 - 97,6 %. Mezi výhradně mužské profese patří zedníci,
obsluhy důlních zařízení, horníci, dělníci pro těžbu dřeva, strojvedoucí, tesaři a
truhláři, řidiči (sanity, nákladních automobilů a tahačů) a obsluha zemědělských a
lesních strojů). Tyto profese mají zastoupení mužů 100 - 99,5 % (Ženy a muži v
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datech, 2005: 57). Z těchto údajů je poměrně jednoduše čitelné, jak „ženské"
profese pracují s mateřskou a pečovatelskou rolí, podobné tendence v „mužských"
profesí nenalezneme. Zde je více patrný model muže pracujícího v přírodě
s těžkými stroji, muže tvořitele či muže na cestách.
Nejen ve světě práce funguje standard muže, podle něhož jsou obě pohlaví
posuzována. Tomuto úhlu pohledu se říká androcentrismus, což doslovně znamená
„mužostřednost". Androcentrismus odráží představu, že muži a jejich prožívání
světa představují normu, vůči níž jsou ženy poměřovány (Renzetti, Curran 2003:
103). V oblasti pracovního trhu je praxe tohoto pohledu markantní a jsou podle něj
ženy segregovány

do určitých povolání, které odpovídají

androcentrickým

definicím ženy. Androcentrické definice ženy vychází zejména z její funkce
v procesu reprodukce, tento model je volně přenášen do sféry pracovní i jiných. A
tak se v povolání pečovatelská role přeměňuje na administrativní a logistickou
podporu výše postavenému muži (sekretářka, laborantka, zdravotní sestra ap.).
Sexuální funkce se uplatní jako schopnost stimulovat a uspokojovat mužské
sexuální potřeby (prostitutka, tanečnice, striptérka) nebo se uplatní v povoláních,
kde je nepřímo kladen důraz na ženskou atraktivitu (letuška, recepční, televizní
hlasatelka). Z toho, že muž je zde středobodem, vyplývá, že žena je odchylka, a to
méně kvalitní. Tato definice ženy, jakožto odchylky, se v pracovní sféře také odráží,
a to tak, že systém pracovní kariéry (lineární nepřerušený proces, kumulace
vzdělání a zkušeností, tvorba sociálních vazeb) a práce na plný úvazek je šitý na
míru muži, který obvykle neodchází na rodičovskou dovolenou nebo starat se o děti
v době jejich nemoci ve věku, jenž je klíčový z hlediska budoucího kariérního růstu
(Bem, 1993, cit. dle Pavlík, 2005: 22-23).
Volba povolání je dlouhodobý proces v němž se promítá několik vlivů - je
to osobnost jedince (vlivy personální, individuální), okolí jedince (vlivy sociální) a
společnost (vlivy kulturní). Tyto vlivy se mezi sebou prolínají. Vlivy individuální
zahrnují vlastnosti, schopnosti, zájmy, hodnoty jedince a životní historii. Část
z těchto je vrozená, část je získaná, a tedy ovlivněná prostředím. Individuální
faktory jsou často zatlačeny do pozadí sociálními vlivy, ty jsou pak tvořeny
bezprostředním okolím jedince (rodina, vrstevníci, vyučující ap.). Okolí vyvíjí vůči
jedinci tlak - očekávání, kterým se jedinec obvykle snaží dostát, aby neztratil
stávající vztahy. V těchto očekáváních se odráží charakteristika člověka, vůči
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kterému směřují, ale také charakteristika člověka, které tato očekávání tvoří. Vlivy
kulturní individuálním a sociálním vlivům udávají širší rámec. Jsou to relativně
jednotné hodnoty a normy, které vdané společnosti platí a jsou vyžadovány.
Součástí těchto vlivů, které působí na volbu povolání a profesní dráhy, jsou
společenské stereotypy, včetně těch genderových (Smetáčková, 2005: 80). „Volba
povolání nemůže probíhat bez působení výše popsaných vlivů. Řada z nich má však
na proces volby povolání negativní účinek, neboť potlačuje individuální dispozice
konkrétního člověka ve prospěch sociálně obvyklých rozhodnutí" (Ibid., 2005: 80).
Je ovšem zřejmé, že skutečné dispozice a zájmy člověka by měly být tím hlavním
hlediskem při volbě povolání, rozpoznat však tyto dispozice pod nánosem
společnosti není tak snadné.
„Od

útlého

dětství

jsou

děti

vedeny

к

vymezování

sebe

sama

prostřednictvím určitého povolání" (Ibid., 2005: 80). Jedním ze způsobu, jak dětem
vštípit tu „genderově správnou" volbu povolání je sociální posilování a přímé
zaměření pozornosti na žádanou činnost. V dětství děti napodobují různá povolání,
která vidí kolem sebe. К některým hrám jsou děti svým okolím povzbuzovány,
к jiným naopak. Rodiče a okolí podporují děti zejména v těch imitačních lirách,
které odpovídají danému genderu. „Nabídka hraček na trhu, stejně jako obvyklý
přístup rodičů a okolí svědčí o tom, že děti jsou směrovány к napodobování těch
činností a povolání, která jsou v souladu s rozdělením činností a povolání na
mužské a ženské tak, jak existují v současné společnosti" (Ibid., 2005: 80). Pokud
mají rodiče představy o tom, čím by chtěli, aby jejich dítě v dospělosti bylo,
obvykle ho aktivně к této činnosti vedou a snaží se v něm vyvolat pro dotyčný obor
zájem, i zde se však obvykle promítají genderové stereotypy. Oblast, v níž dítě
zažívá úspěchy, pocity uspokojení a která je podporována jeho okolím, se může stát
oblastí, ke které dítě postupně začne vztahovat své plány do budoucna. Zde se právě
ukazuje, jak významně může okolí ovlivnit přání a záliby dítěte. To se potvrzuje
především antropologickými a sociologickými výzkumy, kdy různé etnika, sociální
skupiny i pohlaví mají rozdílné zájmy (Ibid., 2005: 81). Později se na volbě
povolání samozřejmě podílí nemalou měrou škola. „Výzkumy ukazují, že
učitelé/učitelky se odlišným způsobem chovají к dívkách a chlapcům v závislosti na
vyučovaném předmětu" (Ibid., 2005: 82). Podrobněji se vedení к povolání
prostřednictvím školy věnovat nebudu, neboť to přesahuje rámec mé práce.
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3.5.2 Empirická část
Citace z rozhovorů:

TC: „Těžko říct. Já si osobně myslím, že by měli bejt to, co je bude bavit a to co jim
půjde, nenutit je do toho. A to, že je dítě nadaný neznamená ještě, že to musí dělat.
i
To je taky omyl rodičů, že když je dítě nadaný, že je do toho nutěj. Ono dítě chce
popohnat, protože oni maj tendenci se na všechno vykašlat. Takže to, že David
krásně zpívá, neznamená, že by musel být zpěvák, že by to třeba chtěl, zatím jo, ale
může se to změnit a v pubertě se to většinou změní. Musím je pokopnout, chci jim
zařídit vzdělání, aby měli, ale musej se snažit, že jo. Chci, aby měli vzdělání, a pak
ať se rozhodnou. Teď se děti nemůžou rozhodovat. Manželka už to má vymyšlený,
chtěla by, aby David zpíval operu nebo něco takovýho, no Terka aby malovala nebo
aby pěstovala koně."
„Když mu něco nejde, tak se do toho opře jako kůň - cílevědomý, když mu něco
nejde, tak se snaží."
„Naopak, když jí něco nejde, tak vzdávačka."
BK: „V tomhle věku ještě ne. My máme před sebou první třídu, takže si myslím, že
jsme je ještě к ničemu nesměřovali, ale každopádně bych chtěla, aby měli aspoň
střední školu. Co je pak bude bavit...(?) On je právě teď schopnej říct, že bude
spidermanem a že bude lítat, právě když něco vidí, tak to ho prostě nadchne, třeba
teďkon viděl v TV skákání na trampolíně, tak tohle by chtěl umět, a teď vidí něco
jinýho a tohle by chtěl taky umět. Takže já si myslím, že oni jsou v tom věku, že by
chtěly dělat všechno, co zrovna teďka někde viděj, nebo když je někde něco
zaujme, tak zrovna to, ale myslím, že je teďkon příliš brzy, fakt ne."
„Je šikovnej, chytrej kluk."
„Až teďka půjdou do školy, že on, jemu to bude jedno, a nebo prostě se nedovede
soustředit, takovej nesoustředěnej, kdežto u ní je zase problém, u Markéty, protože
ta zase chce bejt úplně precizní, taková jako dokonalá, tam je problém, že když s e j í
něco nepovede nebo něco zkazí, ta je schopná to chtít začít dělat celý znova a celý
to předělat, aby tam prostě neměla jedinou chybičku, aby to prostě měla, taková ta
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paní dokonalá, kdežto kluk to je přesně opačně, Michalovi to je úplně naprosto
jedno, třeba né, třeba mu to taky bude vadit jako když bude mít nějakou chybu, to
asi by nebyl rád, kdyby ho třeba kritizovali nebo něco dělal špatně, ale zase si
myslím, že si to tolik nepřipouští."

KS: „Asi si rodiče většinou přejou, co by sami chtěli dělat, třeba se jim to nesplnilo,
takže já u tý holky jsem chtěla mít tanečnici, aby to byla baletka. U kluka, tam
nevím no. To jsem ještě nepřemýšlela, co bych chtěla, čemu by se mohl věnovat.
No, určitě je chceme vést ke sportu, protože i manžel je sportovec, takže určitě ke
sportu, docela se nám líbí lyžování, takže aby měli kladnej vztah ke sněhu a
к lyžování, ale čemu by se měli věnovat do budoucna, nevím. Vedeme je, no právě
tím, že od malička chodili na plavání, do bazénu, na cvičení, jenomže oni spíš si
ještě hrajou, než že aby cvičili a poslouchali tu paní učitelku. Snažíme se, ale ještě
tam není žádnej ten účinek, kterej by měl bejt."
„Takový ty naše představy, že já bych chtěla mít baletku z holky , to asi nebude,
protože to už jsme zkoušeli jít do baletu a nebyl to žádnej úspěch, takže uvidíme, co
budou dělat."
„Maj postřeh, hodně si pamatujou."

MV: „Ježiš, no tohle to já docela nemám ráda, takovýto „já bych chtěla, aby, jednou
půjdou na vysokou", to já se tomu hrozně bráním, takže je nepředurčuju ničemu,
prostě když budou zedníci, tak budou zedníci a jako to neřeším. Hlavně budu ráda,
když budou spokojený. Hlavně né učitelka jako já, tak to tak jediný, ne to si dělám
teď legraci. Ale opravdu nemám žádný tendence к ničemu směřovat."
„Dobře se soustředěj na to, jak jsou malý."

AN: „No, tak zatím je nevedu teda vůbec к ničemu, co se týče profese, protože si
myslím, že je na to ještě hodně brzo, že to ještě stokrát změněj. Já myslím, že to
ještě vůbec neřeším v tuhle chvilku, jako vůbec, já si říkám, uvidíme vůbec, jak jim
to půjde ve škole. Holka se jeví, že bude jako chytrá, bystrá, že třeba půjde na
střední školu atd. U kluka jako nevím no, je takovej pohodlnej na učení. Já si
myslím, že to bude takovej ten klasickej klučík, co bude rád, že bude mít trojky, a já
ho honit nebudu, ono dneska je to sice o škole, ale jako dneska i to řemeslo bude
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zajímavá záležitost. Proto ať bude cokoliv, tak pokud to nebude něco, co by mě teda
zvedalo ze židle, tak ať tím je prostě, ale na to je ještě čas, to jsme ještě neřešili.
Jako ptáme se, ale to jsou někdy nápady, že to snad je i nereálný, ale nejvíc mě
rozčiluje, když říká, že bude jako tatínek řidičem. To ho přejde třeba no."
„Že je až dost chytrá na svůj věk."

SK: „Ne, určitě ne. Určitě, když, podle mě každej může bejt odborník v nějakým
oboru, ať už je to lékař nebo zámečník, teď maj touhu, že kluk se chce stát
natěračem, pokud by chtěl bejt natěračem a bejt v tom machr, tak ať je natěračem,
v tomhle nebudu je к ničemu, tak jasně, že se budu snažit, aby dosáhli nějaký
vzdělání a budu je k tomu vést,ale nemám nějaký, že bych vkládala nějaký."
„U kluka, kluk je takovej řekla bych že zodpovědnej, že se snaží vždycky dodržet,
co má. Je učenlivej, snaží se všechno pochopit. Karolína, ta je taková, s tou
zodpovědností to bude slabší, je taková rozverná, ta si z ničeho hlavu nedělá, taková
spíš flegmatická, veselá."

Shrnutí:
Z rozhovorů se ukázalo, že rodiče většinou odmítají vést děti к něčemu
podle svých představ, řekla bych, že je jim tato tendence poměrně nesympatická.
Pouze jedna matka z výzkumu vkládala do dcery své nesplněné sny a jedna matka
mimo výzkum má představu o dětech, že budou pokračovat v tom, v čem jsou nyní
talentované. Zbytek rodičů tyto tendence odmítá, jediné, na co většinou dbají, je
vzdělání, к němuž se budou snažit vést obě děti v polovině případů. Pokud už
rodiče nějaké své tendence zmínili, jednalo se většinou o genderově nestereotypní
profese, výjimku tvořila pouze touha mít z dcery baletku. Také v hodnocení dětí, co
se týká vlastností souvisejících se studiem, jako je inteligence, učenlivost,
cílevědomost, soustředěnost ap., nemůžeme vyčíst žádné podobné charakteristiky u
jednoho pohlaví. Na základě rozhovorů můžu soudit, že v předškolním věku se ještě
(téměř) žádné stereotypní tendence nevyskytují, rodiče rozdíly mezi pohlavími
nečiní a ani děti samotné je nevykazují.

70

3.6 Přátelství, skupinová

dynamika

3.6.1 Teoretická část
Z pozorování vyplývá, že si děti již od útlého věku hrají ve skupinkách dětí
stejného pohlaví. Ukazuje se, že věková hranice, kdy děti vyhledávají přátelství u
stejného

pohlaví

se

stále

snižuje, pravděpodobně

kvůli

vlivu

genderově

stereotypních médií a brzkými zkušenostmi z předškolních zařízení. V současnosti
preference přátelství s dětmi stejného pohlaví se začíná objevovat již ve věku dvou
let dítěte (Powlishta, 2001, cit. dle Crawford, Unger, 2004: 197). Přičemž u chlapců
se tato preference objevuje přibližně

o rok. později než u dívek.

Toto

upřednostňování jedinců stejného pohlaví během předškolních let vzrůstá. Ve věku
tří let preferují děti na hraní děti stejného pohlaví ve více než v polovině případů, ve
věku čtyři a půl roku je to však už téměř vždy, přibližně v 90 % případů (Martin,
Fabes, 2001, cit. Ibid., 2004: 197). Ukazuje se, že výběr kamarádů na hraní se
v raném dětství řídí hlavně tím, zda se děti chovají podobně, jedná se o jakousi
kompatibilitu mezi dětmi. Sdružují se děti, které mají výraznější charakteristiky,
zpravidla „genderově stereotypnější". Citlivější dívky si tak hrají spolu, stejně jako
aktivnější chlapci, kteří často ruší (Moller, Serbin, 1996, cit. Ibid., 2004: 197).
Starší děti předškolního věku už při své volbě kamarádů reflektují genderem dané
rozdíly v hraní si. Pro dívky i chlapce platí, že hraní si ve skupinkách složených
z dětí stejného pohlaví, přispívá к rozvoji genderově stereotypnějšímu chování
(Martin, Fabes, 2001, cit. dle Ibid., 2004: 197), a tak se genderově stereotypní
chování dále znásobuje. Ve věku čtyř až pěti let jsou genderové rozdíly v hraní si
snadno patrné. Chlapci si hrají s „dívčími" i „chlapeckými" hračkami vždy
s dobrodružným kontextem, zatímco dívky tak činí pouze s těmi „chlapeckými"
(Boyatzis a kol., cit. Ibid., 2004: 197-198). Později se tohoto rozlišení na chlapecké
a dívčí skupinky a hry drží důsledněji chlapci (Martin, Fabes, cit.Ibid., 2004: 198).
Tato pohlavní segregace je patrná napříč kulturami a je výraznější než segregace na
základě rasy (Edwards, Whiting, 1988; Graham, Cohen, 1997, cit. Ibid., 2004: 198).
Ukazuje se, že se děti seskupují do skupinek podle pohlaví podle sebe, ne podle
vedení dospělých. Děti věří, že vrstevníci je hodnotí podle toho s kým si hrají, věří,
že více schvalují jejich chování, když si hrají s dětmi stejného pohlaví, tato víra se
zvyšuje s věkem (Martin, Fabes, Evans, Wyman, 1999, cit. Ibid., 2004: 198). Děti
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nejenom, že favorizují děti stejného pohlaví, ale také pohrdají dětmi druhého
pohlaví a vyhýbají se aktivitám s tímto pohlavím spojeným. Chování chlapců a
dívek v rámci těchto skupin pohlavní segregaci ještě více podporuje.
Pro zachování skupinek stejného pohlaví funguje skupinová sociální
kontrola, hlavně mezi chlapci, proto jsou kamarádství mezi chlapcem a dívkou
v tomto věku výjimečná. Chlapci a dívky se navzájem zřídka uznávají ve škole, ale
zároveň pokračují ve společných hrách v prostředí svých domovů (Ibid., 2004: 200201).
Jeví se tedy, že sdružování se dětí do skupinek na základě pohlaví, je spíše
důsledkem již existujících genderových odlišností a zároveň tyto odlišnosti dále
rozvíjí. Toto chování tedy není předmětem přímé genderové socializace, ale spíš
jejím dopadem a až následně funguje také jako prostředek socializace, jejího
rozvíjení.
Výzkumy ukazují další rozdíly ve skupinovém chování chlapců a dívek. Při
hře se dívky nechají ovlivnit ostatními dívkami a vyučující/m, zatímco chlapci se
nechají ovlivnit méně. Chlapci ve svých hrách se nechají ovlivnit ostatními chlapci,
ale dívkami a vyučující/m se nechají ovlivnit méně nebo vůbec, z tohoto se dá
vyvodit, že chlapci mají vyvinutou skupinovou strukturu, která odolává sociálním
vlivům kromě vlivu chlapců (Crawford, Unger, 2004: 199). Podle povahy skupiny
se mění chování dětí. Chlapci se chvástají a urážejí své nepřátele stejně bez ohledu
na to, zda jsou ve skupince smíšené nebo jen chlapecké. Dívky mluví častěji mimo
téma, přerušují se a smějí se častěji ve dvojici s dívkou než tak činí s chlapcem.
Chlapci celkově tyto postupy používají méně. Chlapci si často kladou podmínky
mluví více o sobě v interakci s dívkami. I když se chlapci neprojevují dominantně,
dívky se při jednání s nimi necítí ve své kůži a jsou méně angažované než při
jednání s jinými dívkami (McCloskey, Coleman, 1992, cit. dle Ibid., 2004: 199).
Zde se patrně promítají ostatní genderově určené vlastnosti, jako nakládání s
agresivitou, dominance/submisivita, rozdíly v komunikaci a nesamostatnost a
závislost.
Výzkumy týkající se kvality přátelství si často odporují, několik závěrů
utvořit lze, nicméně se ale tyto závěry týkají pozdějšího věku než je ten mnou
sledovaný. Po dobu raného dětství nemůžeme rozdíly přesvědčivě doložit, neboť
teprve starší děti a mladiství jsou schopni uvažovat o kvalitě přátelství, popř. o něm
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podrobně vyprávět. Přesto bych zmínila, že dívky ve svých

přátelstvích

s vrstevnicemi vyhledávají především individuální vztah , zatímco chlapcům jde
spíše o skupinový aspekt a o společenství ve hře a sportu. I zde se tedy odráží
genderové stereotypy - dívky si svými vztahy získávají citlivost pro utváření
individuálních vztahů a další kompetence v sociální oblasti. Chlapci získávají
zkušenost s kooperací s druhými a se společnými výsledky, což se jim hodí
v budoucí profesní dráze (Karsten, 2006: 76).

3.6.2 Empirická část
Citace z rozhovorů:

TC: „No, ano, velmi, až bych řekl jako moc, jo, že bych to uvítal, kdyby to bylo
míň. Aby si hráli se všema."

BK: „Já myslím, že teď ve školce už si tak spolu nehrajou, jakože dřív si hrály na
pískovišti a takhle, tak i když tam byly jiný děti, tak si hrály spolu, ale teďka už si
myslím, že každej zvlášť, ale taky jako neříkám, že vůbec ne, ale každej už si dělá
svůj okruh trošičku. Holčička s holčičkama a kluk s klukama. Ale když tam ty děti
nejsou, tak jim to nedělá problémy být spolu."
„Ona je prostě taková, tím že se tak jako nestydí nebo nebojí tak ona spíš nemá
problém se s těma lidma seznámit, Michal se drží víc v pozadí, on se hůř projevuje
než se někde takhle seznámí nebo s někým dá dohromady."
„Přátelská."

KS: „Pořád spolu. I když jsme takhle v kolektivu, tak ne s jinýma dětma."

MV: „No, spíš ne. Já myslím, že spíš ne, že si užívaj toho, že jsou mezi jinejma
dětma a že nevyhledávaj tolik sebe. Ale zase když je pak problém nějakej, tak se
semknou, tak jsou jakoby spolu a držej spolu, když viděj, že je jednomu ubližováno
tak toho druhýho prostě ten druhej brání. Ale je problém, že máme známý hodně
jako klučicí pohlaví, takže Mařenka si musí hrát i s klukama, ale když je v holčičím
kolektivu, tak holky preferuje Mařenka a kluky samozřejmě Janek."
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AN: „No, to já nevím, já ve větší kolektivu je nevídám, to jedině ve školce, a to zas
mi ze školky nikdo neříká, jestli si hrajou spolu. Ale tak mám pocit, že si hraje
každý zvlášť, že maj každý svoje vlastní kamarády, protože, když už se takhle o
tom doma bavíme, že vlastně holka tíhne к holčičkám a kluk zase к těm klukům,
takže si myslím, že mají zvlášť ty kamarády. Navíc byli loni rozdělený, takže oni
byli každý v jiným oddělení, takže oni si docela jakoby odvykli od sebe, že ty
kamarády si sami našli."

SK: „Nepříliš. Každej má ve školce většinou svý kamarády, někdy maj i společný
kamarády, takže si třeba hrajou spolu, ale jakože by vyloženě oni dva, nijak se
neseparujou a nijak se nevyhledávaj, a když jdou třeba se školkou na vycházku,
nikdy spolu nejdou za ruce, každej jde se svým kamarádem. Standa si hraje
vždycky s klukama. Karolínka si hraje většinou s holkama, ale teď bych řekla, že si
taky víc hraje s klukama."
Shrnutí:
Mnou zjištěné postřehy rodičů se téměř dokonale shodují se závěry
uvedenými v teoretické části. Čtyři ze šesti dvojčat v kolektivu vyhledávají jiné
přátelé než sourozence. U chlapců to byl vždycky chlapec, u dívek ve třech
případech dívka, pouze jedna dívka vyhledává v současnosti více přátelství
chlapců,ale přátelství s dívkami bylo také zmíněno. Oba tito sourozenci mají
některé přátele společné, takže si zřejmě i bratr hraje s dívkami, ale patrně výrazně
méně. Dva páry dvojčat si hrály hlavně spolu. V jednom případě šlo o děti téměř
šestileté a tato jejich nerozdělitelnost byla reflektována s nevolí. Druhý pár dvojčat
byl tříletý, což může být důvodem jejich semknutosti, protože takto se dříve jevil i
pár dvojčat, které si v současnosti spolu v kolektivu nehrají, jak se tento pár dvojčat
bude s postupem věku co se týká přátelství dál vyvíjet není možné s určitostí
předpovídat. I děti, které si v kolektivu spolu nehrají, v domácnosti (či jinde, kde
jsou jen ve dvou) si spolu hrají bez větších problémů, tudíž jejich oddělené hraní
v kolektivu není důsledkem vážnějších neshod, spíše lze usuzovat na tíhnutí ke
stejnému pohlaví na základě kompatibility a přizpůsobení se konvencím v rámci
vrstevníků.
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3.7

Agresivita

3.7.1 Teoretická část
Agresivita je jedním z faktorů vymezení, podle něhož se muži a ženy
porovnávají. Z výzkumů předškolních dětí ve věku dva až čtyři a půl roku se
ukazuje, že největší rozdíly v chování

chlapců a dívek je převaha agresivity

v chování chlapců к ostatním dětem, negativismu к dospělým, výrazné aktivity a
problémového chování (L. A. Hattwick, 1937, cit. dle Oakley, 2000: 54).
Hattwickova studie také objasňuje skutečnost, že rozdíl v agresivitě obou pohlaví se
začíná utvářet už při narození nebo velmi brzy po něm. Chlapci se dopouštějí
agresivního chování ve větším rozsahu než dívky a také projevují i vyšší stupeň
agresivity a reagují agresivitou. Z výzkumu dále vyplývá, že chlapci pozitivně
hodnotí agresivitu u ostatních chlapců, u dívek navzájem tomu tak není. Tyto studie
však bohužel nepracují s dětmi do dvou let věku (Oakley, 2000: 54-55).
Chlapci jsou fyzicky agresivnější než dívky už od útlého dětství. Nicméně
výzkumy, které rozlišují mezi fyzickou agresivitou a agresivitou ve vztazích (např.
ignorace někoho, nepozvání někoho mezi sebe) dokazují, že pakliže vezmeme
v potaz právě vztahovou agresivitu, chlapci a dívky jsou téměř stejně agresivní.
Vztahová agresivita je více typická pro dívky než pro chlapce. Cílem vztahové
agresivity bývají hlavně dívky a fyzické agresivity naopak chlapci. (Crawford,
Unger, 2004: 202)
Proč je agresivita takto genderově odlišná? Lze z toho usuzovat, že dívky
více trápí a bolí vztahová agrese, a proto je na ně uplatňována, a že chlapce zase
více bolí fyzická agrese? Co z toho vyplývá? Že na chlapce vztahová agrese neplatí,
protože jim tolik nezáleží na vztazích? Nebo že dívky nejsou fyzické agresivity
tolik schopny? Nebo chlapci té vztahové? Je to tedy tím, že chlapci nejsou vedeni
k tak pevným vztahům, a proto neumí společenské vazby zneužívat к agresi, a tím,
že dívky neumí uplatňovat fyzickou agresi, protože к ní nebyly vedeny?
Je zřejmé, že jedním z důvodů, proč je na různá pohlaví uplatňována různá
agrese, je to, že děti mají spíše homogenní vztahy, a tak dívky jsou vztahově
agresivní na dívky a chlapci jsou fyzicky agresivní na chlapce. Chlapecká agresivita
je vedena s tím, že zničí dominanci oběti v jejich vrstevnické skupině. Dívčí
hostilita ničí blízké vztahy a pocity sociálního zahrnutí. Z kapitoly o komunikaci
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nám vyplývá, že dívky jsou vedeny k tomu, aby byly zaměřeny na vztahy, můžeme
tedy soudit, že v nich uplatňují i vztahovou agresi, protože ta je zde poměrně
účinná. Chlapci ve skupinách s jinými chlapci tyto postupy nevyužívají, neboť
vztahy nejsou tak komplikované a vztahová agrese by nebyla tak účinná, navíc
můžeme vzít v potaz

větší sílu chlapců, proto je jim i snadno po ruce к řešení

konfliktů. Je logické, že dívky i chlapci uplatňují naučené a osvědčené postupy
k sebeprosazení.
Dalším rozdílem v této otázce mezi dívkami a chlapci je jejich přístup
к agresivitě. Ženy ve vztahu к agresivitě obecně více projevují vinu a konfliktní
postoj. „Setkají-li se s agresí, ať už ve vlastním chování nebo u druhé osoby, jsou
méně ochotné ji uznat a akceptovat a to je často spojeno s pocitem viny, střetu a
úzkosti" (Oakley, 2000: 56).
Jiné výzkumy se zabývají otázkou, nakolik je míra agresivity u lidí dána
biologicky a nakolik učením. V zásadě z nich vyplývá, že rozdílná míra agresivity
mezi dívkami a chlapci může být částečně způsobena biologickými předpoklady
(hladina androgenů). Druhá příčina, která se podílí na vzniku rozdílů v agresivním
chování, je spatřována ve výchově. U dívek jsou tendence к agresivnímu chování
systematicky potlačovány. To je součástí specifické výchovy dívky к určití
pohlavní roli, která je dále posilována představami dospělých o tom, jak je důležité,
aby se příslušníci jednotlivých pohlaví chovali v souladu s tím, co se od jejich
pohlaví očekává (Ibid., 2000: 56-57).
Za účelem zjistit nakolik je míra agresivity dána biologicky, byly provedeny
pokusy na zvířatech, které spočívaly v aplikování androgenů. Ale při zobecnění
těchto pokusů na člověka nastává mnoho problémů. Nad tím se dále zamýšlí D.
Hamburg a D. Lundě, 1967 (cit. dle Oakley, 2000: 43-43):

„Existuje-li podobný vztah mezi androgeny a agresivním chováním u člověka, jak se
projevuje? Vzhledem к velmi silné závislosti člověka jako druhu na procesu učení se
jeví dost nepravděpodobné, že by vystavení mozkových buněk androgenu vraném
stádiu vyvolalo u člověka komplexní vzorce agresivního chování na celý život. Je
daleko pravděpodobnější, že se tento vliv androgenu projeví daleko mírněji. Možná, že
ovlivní-li androgen během kritického období vývoje mozku okruhy, které mají později
řídit agresivní chování, vyvolá to diferenciaci centrální nervové soustavy, která usnadní
učení agresivním vzorcům chování a zvýší připravenost jedince к tomuto učení."

Oakley к tomuto dodává, že „není jisté, že pohlavní hormony skutečně vytvářejí
vzorce mozkové činnosti, které by přetrvávaly po celou dobu života," a že
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„zobecnění poznatků od jednoho druhu pro jiný nejsou zcela platná" (Ibid., 2000:
44).
Z výzkumu, kdy byl podáván androgen ženám (transsexuálkám), se ukazuje,
že androgeny mají vliv na míru agresivity jedince. V závislosti na podané dávce
androgenu se zvětšovala sexuální dráždivost a agresivita sledovaných žen (Stárka a
kol.:1985: 614-617). Androgen je mužský pohlavní hormon, u žen je v nižší
hladině. Lze tedy usuzovat, že androgen může mít na míru agresivity jistý vliv,
nicméně názory odborníků nesouhlasí a přikládají vyšší míru vlivu výchově (viz
výše).
Byly provedeny studie, které se zabývají vztahem mezi agresivitou

a

tělesnou výškou a svalovou hmotou. Některé z nich vykazují pozitivní vztah mezi
agresivitou a větší svalnatostí či výškou. Část z nich to potvrzuje u obou pohlaví,
část tvrdí, že u dívek agresivita souvisí s větší výškou a svalnatostí jen někdy.
Otázka je, zda matky považují svalnaté děti za dominantnější a asertivnější, nebo
proto, že tělesná výška nějak biologicky souvisí a projevy agresivity? Skutečnost,
že dívky, které přesahují průměrnou výšku a průměrné množství svalové hmoty,
přesahují také míru agresivitu běžnou u žen, by potvrzovala obě tyto hypotézy
(Oakley,2000: 55).
Agresivita bývá také spojována se silou a aktivitou na jedné straně a naopak
s podřízeným chováním, slabostí a pasivitou na straně druhé. Stejná spojitost je
ovšem patrná v chování mužů a žen obecně. Malá děvčátka projevují závislejší
chování a starší dívky jsou prokazatelně závislejší a méně fyzicky asertivní než
chlapci (Crawford, Unger, 2004: 184).
Ačkoliv je vyšší míra agresivity u chlapců zřejmě dána zčásti biologicky,
přičemž gender tuto vlastnost u chlapců dále rozvíjí, sociální prostředí se jeví jako
významnější prediktor. Srovnání vesnických a městských dětí ukazuje, že městské
děti projevují více zlosti v reakcích na různé situace. Nicméně chlapci zobou
prostředí projevují více agresivních reakcí než dívky, zatímco dívky používají více
mimiku nebo odmítavé, uzavřené chování к vyjádření zloby (Ibid., 2004: 184).
Výzkumy upozorňují na rozdílný přístup rodičů к dívkám a chlapcům,
pokud jde o agresivitu a pasivitu. Pasivita u chlapců je přijímána s nevolí stejně
jako agresivita u dívek. Další výzkumy také potvrzují rozdíly v agresivitě mezi
chlapci a dívkami, které se projevují už v předškolním věku a se vstupem do školy
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ještě rostou. Dívky ve zkoumaném vzorku, které byly v předškolním věku schopné
fyzicky napadnout

jiné

děti,

v dospělosti

tendence

к odvetným

postojům

neprojevovaly. Zvýšenou agresivitu školaček potlačovala metoda odměny a trestu
ze strany rodičů, učitelů a vrstevníků. Tato agresivita slábla také větší identifikací
dívek se ženami (tj. neagresivními vzory), která se objevuje před dobou dospívání
(Oakley, 2000: 56).
S rozvojem vyšší agresivity u chlapců a nižší u dívek samozřejmě také
souvisí hračky. Obecně lze poznamenat, že hračky určené chlapcům vykazují více
agresivních rysů - agresivitu nějak ztvárňují nebo nabádají к agresivním hrám.
Hračky určené dívkám agresivní rysy

nemívají, naopak prohlubují u dívek

sebezkrášlující, sociální, pečovatelské a mateřské

dovednosti. Příkladem vlivu

hraček zde mohou být počítačové hry, plné agresivity. Děti, které je hrají, vykazují
vyšší míru agresivity, přičemž platí, že chlapci hrají tyto hry častěji než dívky (více
o hračkách viz v podkapitole 3.12). Na rozvoj agresivity mají vliv také média.
Jelikož akční hrdinové bývají v drtivé většině muži, mají tyto mediální produkty
větší vliv na chlapce, kteří považují akční hrdiny za svůj vzor.
Nesmíme také zapomínat, že i agresivita je vlastnost, která je pevně spjatá
s ostatními vlastnostmi. Už z předchozích závěrů můžeme vyčíst nakolik souvisí se
způsobem komunikace a se vztahy, které mají odlišnou kvalitu na základě
pohlaví/genderu. Dále souvisí s dominancí. Nepřímé formy agrese asociované
s dominancí (asertivita) je více charakteristická pro chlapce. Musíme mít také na
paměti, že mezi asertivitou a agresivitou je velice tenký přechod. V dívkách je
asertivita potlačována, je za ni trestána, zatímco chlapci je dovoleno více prudké a
asertivní chování. (Více o dominanci a asertivitě viz v následující podkapitole.)

3.7.2 Empirická část
Citace z rozhovorů:

TC: „Nejdřív se začnou tahat o něco, pak na sebe začnou řvát, pak se začnou mlátit
Terka začne nejvíc, ta mu jí prostě ubalí. On si to nechá do značný míry líbit, má
mnohem větší sílu než ona . Když ona je hbitější, tak on je přece jenom kluk a je
robusní. Ten kdyby jí ubalil, tak by letěla a on ji nechá. Já začnu řvát, protože když
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neřvu, ne vztekle, ale cíleně, když netlesknu nebo nedupnu, tak oni se neutiší.
Musím na ně vletět a oboum jim dát třeba na zadek, ne často, tak jednou za dva za
tři měsíce dostanou."
„David by si nejradši hrál, pere se."
„Kluk je vzteklý."
„Není zákernej nebo postranní úmysly jako u Terky, Terka ta jo, to jsou intriky,
kdežto on je takovej přímo." „No, intrikářka, mazaná."
„Vzteklá."

BK: „Společně mezi sebou? No, tak to mají docela komplikovanější, protože oni si
strašně potrpí na to, že chtěj mít všechno stejně, jako „ty si dala tomuhle pusu a dvě
a mně jsi dala jednu pusu", takže mezi tím bojujou, hlavně se perou o něco, prostě
„já to chci a já to chci taky", ono je to těžký do toho zasahovat. Mohla bych říct, že
je asi častěji začíná chlapeček, ale nejsem si tím úplně stoprocentně jistá, záleží, o
co se jedná, protože prostě nemají všechny věci dvakrát, mají některý jenom jednou
a tam to nastává, „ona mi to nechce, on mi to nechce půjčit". Řeším to, no, zaleží, o
co se přesně jedná, třeba ať si to navzájem půjčí. Když se dá něco dělat oba dva, tak
se snažím, aby to mohli dělat oba dva. Ale je jasný, že ne všechno si můžu dovolit
kupovat dvakrát. Jo, chlapeček je agresivnější, protože on má hroznou sílu a on si to
neuvědomí a on prostě buchne a neuvědomí si, že on je sice malej, ale že má
pořádnou ránu."
„Že je sice kluk, je agresivní."

KS: „Perou se, hodně, škrábou se v obličeji, tahají si za vlasy, koušou, takže už od
nějakýho toho jednoho

roku se takhle perou, často. Hlavně o hračky se perou.

Protože musíme mít doma všechno dvakrát, prostě i kluk musí mít tu panenku a
kočárek, holka zase musí mít auto, takže prostě se perou o hračky nebo o jídlo, kdo
dřív bude jíst, i o pozornost rodičů. Ono je to tak nastejno, dřív je častěji vyvolával
kluk, ale teď docela holka začíná být taková rošťanda hodně, že vyvolává ty
konflikty. Už je i plácneme přes zadeček, přes ruku, takže když se perou, tak
dostanou přes ruku, a potom okřikujeme. No, moc na nějaký domlouvání oni ještě
nedaj, takže okřiknout, vysvětlit, že se to nedělá, jenže oni to pak stejně udělají
znova. Přes tu ručičku plácnout nebo přes zadeček."
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„On je takovej průbojnější, jako bejval vzteklejší, teď už tolik ne."

MV: „Oni jsou věčně v sobě, jo, tak mi přijde teďkon, v tomhle tom období. Ale
většinou Janek, jako kluk, je provokatér a Mařenka jako pak teda ječí a dělá
takovou tu ženu „nech mě, maminko, on mi ubližuje", takže nejvíc se začínaj jako
šňafat, a pak jdou do sebe, jako i fyzicky, oba dva, ale Mařenka je ta, která utíká,
která vyloženě nedělá takovýto, že by do něj hned šla fyzicky. Ale nejvíc se začnou
hádat, nejdřív je to tak jako hádka, pak žalování. A jak reaguju já? Samozřejmě, že
nejdřív se jim snažím vysvětlit, pak teda už zvyšuju hlas, nemydlim je, to ne, to je
málokdy, to už musí bejt. Když si začnou ubližovat fyzicky, tak to samozřejmě
zasahuju okamžitě, protože to jako nesnesu, to nechci, aby dělali. No, a taky teďka
poslední dobou říkám, „vyřiďte si to spolu sami". Jenže oni to neuměj, takže si to
vyřizuj ou, že se na sebe vrhnou. No, ale spíš říkám, Jeník je ten, kterej to jako
vyhledává. On si neumí hrát sám, Mařenka si ráda hraje často sama, že si jako staví
domečky a panenky a tak a vydrží u toho a on se nudí jakoby, takže ji vybízí ke hře
tímhle způsobem, že to neumí jinak."
„Když se dostanou do sporu, tak začne používat ty moje slova jako „už jsem ti to
několikrát říkala, a jestli to ještě jednou uděláš".
„Mařenka je hysterická občas."

AN:

„Nebo

se dohadujou, občas je

musím

taky roztrhnout,

protože

se

pošťuchuj ou."
„Jeden druhýho vyprovokuje к něčemu, pak začnou na sebe křičet, holka se
většinou i urazí, přijde žalovat, tak jí říkám, že teda žalovat né, ale stejně, když už
to řekne, tak to řekne, tak tam mezi ně vlítnu a seřvu je na dvě doby. Tak i někdy
plácnu. Já bych řekla, že holka provokuje kluka, víc ho provokuje a on pro to
naštvání nejde daleko. Jo, ona ho vyprovokuje a on jde a něco jí vždycky jako na
just, jestli jí šťouchne, plácne, strčí do ní, rozbije jí hračku, jako že stavebnici jí
rozhází, ale ona ho vyprovokuje, Eliška je víc, že to víc začíná."
„Ta holka mi přijde, že když se chce mazlínkovat, tak je to trošku takový falešný od
ní, že ona je trošku taková, no potvora no."
„Když bych brala holku, tak to je taková prostě potvůrka vyčůraná, jak se říká, ona
je vychytralá, přijde mi, že je až dost chytrá na svůj věk a prostě hodně toho
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zneužívá a dovede trošku zneužít, využít každý situace, ona prostě je žalobníček,
což mi teda hrozně vadí, ale co nadělám, to se mi ňák nedaří toho zbavit, a hodně
svádí vinu na bráchu, „to Martínek", prostě když chci někdy rozlousknout, co se
děje, tak je to někdy složitý. A je trošku vzteklá." „Ale taky dovede čertit (syn)."

SK: „Ty konflikty jsou asi způsobený většinou, že někdo si s něčím hraje, ten
druhej si s tím chce taky hrát, a pak je to tím, že mu to chce vzít a začnou se trošku
bít, začnou ječet, „ten mi udělal tohle, tadle mi udělala tohle", a jdou s tím za mnou,
abych to rozřešila, a já většinou to neřeším, nechám to, ať si to vyřešej sami,
protože stejně se pravdy nedopátrám, kdo to způsobil, kdo si začal, to by bylo na
hodinu, kdo proč udělal, ale stejně, i když věděj, že s tím nic neudělám, tak stejně s
tím za mnou jdou a stěžujou si, že „ten mě uhodil, ta mě uhodila sem", musím to
pofoukat. Nedá se vysledovat, kdo si víc začíná."
„Ona je takový bezproblémový dítě, veselý, spokojený a se Stáňou je to takový
hodně problematický někdy. Stáňa je protivnej a svádí na všecky vinu za cokoliv,
cokoliv se mu přihodí špatnýho, tak my za to můžeme, takovej, často je protivnej, já
mám podezření na nějakou poruchu, buďto hyperaktivitu nebo nějakou lehčí formu
autismu, prostě není zcela normální, někdy je s ním těžko vyjít."
„Trošku vzteklej."

Shrnutí:
Z provedených rozhovorů není snadné se dobrat jasných závěrů týkajících se
fyzické agresivity, což už samo o sobě naznačuje, že to s tou agresivitou není tak
černobílé, jak by se mohlo na základě teorie zdát. Dvě ze šesti děvčat jsou ty, které
konflikty začínají, na jednu z nich je reakce spíše fyzicky neagresivní, nebo jen
někdy, na tu druhou však je reagováno fyzickou agresivitou poměrně brzy. Dva ze
šesti chlapců jsou ti, kteří si častěji začínají, provokují konflikty. U zbylých dvou
dvojčat jsou tendence к vyvolávání konfliktů shodné nebo se primární agresor nedá
odhadnout. Můžeme tedy shrnout, že tendence к fyzické agresivitě jsou téměř
stejné, jen možná pohotovost chlapců к tomuto typu agresivity je vyšší. Nicméně,
že jsou chlapci fyzicky agresivnější než dívky na základě mých rozhovorů o
předškolních dětech rozhodně nelze vyvodit.

81

Jinak je tomu však se vztahovou agresivitou, zde se ukazují teoretické
závěry poměrně shodné s těmi mými. Tři z šesti dívek projevují tendenci к vztahové
agresivitě, která se u nich projevuje „intrikařením", manipulací, získáváním okolí
na svou stranu, ječením, žalováním, zneužíváním situace ap.
Vzhledem k tomu, že teoretická část tvrdí, že muži jsou к fyzické agresi
pohotoví mnohem více než ženy, zatímco ty s ní mají značný problém a nepoužívají
ji, je pravděpodobné, že přístup к fyzické agresi je zřejmě značně utvářen později,
tedy ve školních letech dětí a mládeže, kdy je v dívkách agresivita potlačována a
v chlapcích je buď potlačována v menší míře ,nebo j e j í dán volný průběh, případně
je přímo podporována.

3.8 Dominance, submisivita,

asertivita

3.8.1 Teoretická část
Dalším rozdílem v chování dívek a chlapců je dominance a submisivita,
s čímž souvisí moc, kterou daný jedinec (určitého pohlaví) je schopen užívat a také
postupy, které k tomu ovládá. Dominantní chování je odvislé od schopnosti prosadit
se ve skupině. Dovednost sebeprosazení se nazývá asertivitou. Asertivita je
dovednost vztahující se ksebeůctě a považuje se za důležitou komunikační
dovednost. Jako komunikační styl a strategie se asertivita odlišuje od agrese a
pasivity. Osoba, která komunikuje asertivně, sé nebojí vyslovit svoje myšlenky ani
přesvědčovat ostatní, ale respektuje ostatní a jejich stanoviska. Proti agresivním
útokům se však brání. Nicméně hranice mezi asertivním a agresivním chováním
bývá tenká hranice, proto spolu často souvisí.
Rozdíly v moci mezi gendery jsou patrné v moci, kterou daný gender
disponuje. Děti se tomuto rozdělení moci učí velice záhy. Ze sledování australských
chlapců ve věku tří let bylo zjištěno, že chlapci používají sílu к ovládání hraček či
prostoru, a to ve vztahu к ostatním chlapcům i dívkám (Sims, Hutchins, Taylor,
1998, cit. dle Crawford, Unger, 2004: 201). Dívky uplatňují stejné strategie ve
vztahu к ostatním dívkám, ve vztahu к chlapcům však uplatňují jiné strategie,
nepoužívající síly, jako je např. přemlouvání. Tyto rozdíly v používání síly se s
postupem věku zvětšují a utvrzují. Z výzkumu v USA se zjistilo, že chlapci ve věku
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sedmi let používají v jejich interakcích s ostatními chlapci ovládající a dominantní
chování. Dívky místo toho s jinými dívkami a i s chlapci častěji spolupracují a
domlouvají se (Leaper, Tennenbaum, Shaffer, 1999, cit. Ibid., 2004: 201).
Charakter chlapeckých her v nich podporuje jejich dominantní chování ve skupině.
Výzkum sledující chování chlapců a dívek ve čtyřčlenné skupině (dvě dívky a dva
chlapci) vysledoval, že chlapci zastávají ve skupinkách dominantní postavení. Jiná
studie zkoumající jednopohlavní skupinky dětí zjistila, že děti podle pohlaví
dosahují svého různými

strategiemi. Chlapci obvykle získávají

dominantní

postavení tím, že si „vyklidí pole", zatímco dominantní dívky obvykle používají
verbální přesvědčování (Charlesworth, Dzur, 1987, cit. Ibid., 2004: 201).
Výchova к dominanci a asertivitě začíná u chlapců velice brzy. Matky
tolerují asertivnější chování u chlapců než u dívek, používají různé styly jednání pro
dcery a pro syny už od čtyř až pěti let. Dívky se častěji než chlapci ospravedlňují a
méně často používají jasné „ne". Zdá se, že předškoláci si jsou vědomi genderových
rozdílů, které rodiče dělají, když reagují na neposlušnost. Dívky věří, že dospělí by
byli více nespokojeni s prostým „ne" než s neposlušností, zatímco chlapci si myslí
opak (Leonard, 1995, cit. Ibid., 2004: 202). Jejich postoje jsou v souladu s tím, jak
matky posuzují který druh opozitního chování, a jak na něj konfrontačně reagují.
Chlapec se učí, že může být prudký dokud zjevně nevyvolá matčinu autoritu,
zatímco dívky se mohou dostat do problémů jen kvůli prosté asertivitě (Crawford,
Unger, 2004: 202).
Z výše uvedených závěrů z výzkumů se ukazuje, že v dívkách je asertivní
chování potlačováno a v chlapcích je naopak podporováno, a to často až do fáze
agresivního chování. Chlapci tak ve skupinách používají asertivní i agresivní
postupy a získávají tak dominantnější postavení a tím zároveň i více moci. Na druhé
straně pak stojí dívky, které používají submisivnější postupy, pravděpodobně
manipulativnějšího charakteru.
Lze uvažovat nad tím, proč je u chlapců a dívek takto odlišná výchova.
Asertivita a dominance souvisí s agresivním chováním, proto můžeme usuzovat, že
je toto součástí celkové tendence z chlapců vychovat průbojné jedince, kteří uspějí
ve společnosti a v konkurenci, zatímco dívky jsou vedeny к „mírnému" a
submisivnímu chování, které je vhodné pro její pečovatelskou roli. Také nesmíme
zapomínat na rozdílnou hodnotu genderů (více viz kap. 6), jak by dívky, jakožto
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nositelky nižší společenské prestiže, mohly být ve společnosti asertivní a
dominantní? Vždyť s nižšího statusu přímo vyplývá, že prosazení vůle musí jít
cestou manipulace, přemlouvaní ap. a ne jasně řečeným stanoviskem a pevným
stáním si za ním. Dívce a ženě totiž chybí ona pevná půda pod nohama, na které by
mohla dominantně a asertivně stát. Nechci tvrdit, že je to tak vždycky a že i toto
není předmětem společenské změny a sblížením hodnoty obou pohlaví a tedy i
genderů, ale s minulostí jsme se ještě zcela nevyrovnali a žena stále zastává tu méně
výhodnou pozici.

3.8.2 Empirická část
Citace z rozhovorů:

TC: „Ráda všechny sekýruje, všechno, aby bylo podle ní."

BK: „Ona je prostě taková, tím že se tak jako nestydí nebo nebojí tak ona spíš nemá
problém se s těma lidma seznámit, Michal se drží víc v pozadí, on se hůř projevuje
než se někde takhle seznámí nebo s někým dá dohromady. Takže Markéta spíš bude
taková ta, která se víc prosadí."

KS: „Možná průbojný jsou, někdy až moc, dokážou otravovat, dokud nedosáhnou
svýho. Nechtěj poslouchat, to neposlouchaj ani nás, ani nikoho."

MV: „Dominantní, má cit pro spravedlnost a je vzpurná, tvrdohlavá, oproti
Honzíkovi zase srovnávám."

AN: „Když se učíme logopedii, protože trošku musíme učit logopedii, tak jako
když ho to zrovna nebaví, tak ho k tomu nedonutím, to mi utíká."

SK: „No, když mám oba najednou, tak spíš chce se mnou mluvit kluk, ten se na
všechno ptá, je zvědavej a holka je taková, že se na nic neptá, ale když ji mám
samostatně, tak i ona hodně povídá."
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Shrnutí:
Z rozhovorů nelze vyčíst jasné závěry ohledně agresivity, tedy agresivity
fyzické, což narušuje teorii, že jsou chlapci přirozeně více fyzicky agresivní či že
jsou v agresivitě podporováni již v útlém věku. Závěry ohledně dominance a
submise jsou však ještě více v konfliktu s uvedenými teoriemi. Dívky se ve třech
rodinách jeví jako ty dominantnější, což se projevuje tendencí ovládat ostatní,
schopností se prosadit v kolektivu, tvrdohlavostí. V jedné rodině se jeví jako
dominantnější chlapec tím, že sestra v jeho přítomnosti zastává submisivní pozici.
Druhý dominantní chlapec svou dominanci projevuje negativismem a odmítáním
vůle matky. V šesté rodině se děti jevili jako stejně dominantní, jsou to děti, kterým
jsou tři roky a je zřejmé, že se role ještě vykrystalizují, není však jasné, jakým
směrem.
Jak si vysvětlit tento konflikt teorií s mým výzkumem? Jedním vysvětlením
může být, že dívčí dominance je mnohem více reflektována, protože je
nesamozřejmá, protože by třeba být ani neměla, proto si na ní rodiče mnohem
snadněji vzpomenou a dokáží ji verbalizovat.

Vlastnost, která je v souladu

s očekáváním, se může stát neviditelnou. Druhým vysvětlením by mohl být věk
dětí. V teoretické části zaznívá, že rodiče používají různé styly jednání pro dcery a
pro syny od čtyř až pěti let, což ve věku pěti až šesti let (věk, mezi kterým se
pohybovalo deset dětí z výzkumu) nemusí mít za následek systematické rozdíly
mezi pohlavími, ty se mohou také s novým vlivem školy objevit později. Počítat
bychom taktéž mohli s pomalou proměnou genderových rolí.

3.9

Samostatnost,

závislost

3.9.1 Teoretická část
Prostudovaná literatura zabývající se tímto tématem naznačuje, že v dívkách
je samostatnost potlačována a je v nich podporována závislost na ostatních lidech.
Chlapci jsou naopak vedeni к nezávislosti a samostatnosti
„Chlapci se mohou matce vymanit; konečně to vždycky chtějí a jsou k tomu
i vedeni. Holčičky nikoli" (Greer, 2001: 91). Aby se dívky nestaly příliš výbojné a
samostatné, je na nich často uplatňována přísnější výchova než na chlapcích, což ve
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skutečnosti znamená, že jsou dívky střeženy na každém kroku spíš než, že by k nim
byli rodiče ráznejší.
Rodiče i ostatní dospělí věří, že dívky potřebují více pomoci než chlapci.
Ačkoliv z demografický údajů vyplývá, že chlapci v kojeneckém věku náchylnější
к nemocem a úmrtí (pravděpodobnost úmrtí bylo v roce

2004

v kojeneckém věku u

dívek 3,4 %o, u chlapců 4,3 %o, úmrtnost dětí ve věku 1 až 4 roky je u dívek 0,2 %o,
u chlapců 0,2 %o; údaje z předešlých let však naznačují větší rozdíly v úmrtnosti
chlapců a dívek i vyšší úmrtnost celkově), chování rodičů к dětem těmto údajům
neodpovídá. S chlapci je nakládáno jako s těmi silnějšími a odolnějšími, a jsou tudíž
vedeni к větší samostatnosti (Ženy a muži v datech,

2005: 23).

Studie ukazují, že otcové nosí častěji dívky než chlapce, to samé platí pro
podávání hraček (Snow, Jacklin, Maccoby, 1983, cit. dle Crawford, Unger, 2004:
184). Jiná studie, založená na pozorování, ukazuje, že batolata mužského pohlaví
jsou častěji nechána „procházet se" někam sám než batolata ženského pohlaví
(Mitchel, Obradovic, Herring, Tromborg, Burns, 1992, cit. dle Ibid., 2004: 185).
Jiný výzkum ukázal, že ženy rychleji reagují na pláč batolete-dívky než na pláč
batolete-chlapce bez ohledu na to, co o daném dítěti věděly (měly informaci jen o
pohlaví dítěte). Zkoumaní muži reagovali na pláč batolete stejně bez ohledu na jeho
pohlaví (Condry, Pogatshnik, 1983, cit. dle Ibid., 2004: 185). Když dívky či chlapci
vypadají, že jsou smutně či vystrašeně, dívky se dočkají pomoci dříve a častěji než
chlapci. Dívky se tím učí, že potřebují pomoc častěji a věří tak ve svou bezmocnost.
Ve věku čtyř let jsou dívky ochotnější žádat o pomoc než chlapci bez ohledu na její
skutečnou potřebu. Rané zkušenosti s výsledky s vyhledáváním pomoci mohou
naplnit víru u dětí o jejich působení na ostatní -

tyto zkušenosti vedou

k sebenaplňujícím proroctvím, ve kterých se dívky vidí jako bezmocné a také
reakce okolí je v této víře utvrzuje. Dívky získávají méně přesvědčivou zpětnou
vazbu o jejich schopnostech než chlapci, jejichž chování týkající se vyžadování
pomoci je více určeno reálnou potřebou (Crawford, Unger, 2004: 185).
Také Louis Murphyová zaznamenala ve své studii o výchově dětí rozdíly
matek v přístupu к dětem různého pohlaví. U chlapců matky více respektují jejich
samostatnost, řídí se více biorytmem dítěte a více je podněcují k tomu, aby si sami
uměli věci zařídit. O dívky více opatrují a zacházejí s nimi stylem „maminka to umí
lépe" (Oakley, 2000: 132).
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Přestože u předškoláků nebyly zjištěny velké rozdíly mezi chlapci a dívkami
v projevované pasivitě a závislosti, po vstupu do školy (patrně pod vlivem učitelů a
spolužáků) pasivita a závislost u chlapců je nahrazena aktivnějším přístupem a větší
pohotovostí к odvetě při napadení (Ibid., 2000: 56).
Také Weitzman potvrzuje tyto tendence u rodičů. Rodiče z výzkumů tvrdí,
že chtějí, aby byly jejich dcery pasivní a závislé a jejich synové agresivní a
nezávislí. Tudíž rodiče u dcer trestají hlavně agresivitu, přímo či nepřímo, a u synů
zase závislost a pasivitu, např. když se dcery věší matce na zástěru je to v pořádku,
ale chlapci to dělat nesmějí, jinak jsou označováni za „slabochy". Závislost a
potřeba citové odezvy od rodičů se jeví jako normální v nízkém věku u všech dětí,
ale u starších dětí už je považována za feminní. Dívky nejsou odděleny od rodičů
jako zdroje podpory, a proto nejsou nuceny vytvořit si vlastní

nezávislé

sebevědomí, místo toho svou cenu odvíjí od hodnocení ostatních lidí. Dívky tak
mají větší potřebu schválení od ostatních a také mají větší strach z odmítnutí okolím
než chlapci. Chlapci jsou podporováni v samostatnosti i prostřednictvím jiného
maskulinního chování (Weitzman, 1979: 18).
Samostatnost a závislost se jeví jako vlastnost, která úzce

souvisí

s agresivitou a dominancí. Ukazuje se, že dívky a chlapci jsou v předškolním věku
co se závislosti a

samostatnosti týká dosti podobní, větší rozdíly vznikají až

z nástupem do školy a mohly by tak být přičítány rozdílnému přístupu к chlapcům a
dívkám ve školním procesu a také ve zvyšujícím se tlakům к přizpůsobení se
genderovým rolím. Samostatnost a závislost jsou v dětech utvářeny především
pomocí utvrzování chování, tedy odměnou a trestem, přičemž platí, že to může a je
ze strany „vychovávajících" často nevědomé. Z výzkumů vyplývá, že se tak děje
také prostřednictvím manipulace (př. nošení dětí), případně vystavením určité
činnosti (př. ponechání bez dozoru). Samozřejmě zde hraje roli i imitace a
identifikace.
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3.9.2 Empirická část
Citace z rozhovorů:

TC: „Strašný rozdíly jsou. No, jak v čem, to se nedá takhle říct, protože holka je
před klukem, výrazně, co se týče malování, postřehu a tak dále, ale kluk, protože je
extrovert, rád se předvádí, nemá problém v komunikaci, tak on je v něčem vlastně
dál. Oni chtějí aby jsme jim všechno dělali, což teda samozřejmě odmítám. Ale
když můžou oni to zkoušej. Terka se od nás nehne, ona je na nás strašně závislá,
nechce do školky, pak se jí tam líbí, ale do školky prostě nechce, ona je na nás
závislá. U syna je to míň, ten si poradí, to je takovej suverén."
„Je strašně závislá na nás, až chorobně uráží se a hrozně žárlí, na nás, ale i na
Davida, strašně žárlí."

BK: „Michal je míň samostatnej. On je prostě typickej kluk, tomu se musí všechno
říkat dvacetkrát, než se oblíkne, než něco, i v tom kolektivu prostě Makyna je
tiskovej mluvčí naší rodiny, ty když někam přijdou ta je schopná za něj vyřídit
všechno. U něj byli ze začátku problémy, když teda ona jde sama do školky, opačně
se nám to teda nestalo, dříve byl problém, aby tam šel sám, ale dneska by už teda
sám šel, ale zpočátku by s tím byly problémy, jakože on by šel sám do školky a ona
by šla někam jinam, třeba к doktorovi nebo tak. Ale opravdu všechno se mu musí
říkat, udělej tohle. I když mu to řeknu, tak jeho to nechává naprosto v klidu, je to
chlapeček, no."

KS: „Kluk, určitě kluk. Přitom je o minutu straší a ze začátku to vypadalo, že bude i
takovej opravdu jako dominantnější, tím že byl i jako větší, narodil se větší, a teď se
to otočilo, že holka je samostatnější. Ta se sama nají i svlíkne, trošku se i oblíkne,
napapá, dojde se vyčůrat. Kluk vyloženě pořád je závislej na mně, utřít nudli, utřít
nos, prostě všechno ten kluk vyžaduje a neudělá si nic sám."
„Tak holka je samostatná."

MV: „No, chlapeček, Honzík, od malička teda, od malička je takovej citlivější, on
byl i menší o půl kila vlastně, od malička byl takovej uplakánek. A Mařenka byla
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taková ta silnější žena a i mě na to teda začaly upozorňovat paní učitelky ve školce,
že Honzík je v tahu za Mařenkou, že Mařenka ho věčně opatruje, to tam tak jako
funguje, že třeba minule hledal pyžamko, nemohl ho najít, tak Mája šla, zařídila to,
našla pyžamko a prostě bylo to v pohodě, ale samozřejmě to taky nechci, takže i
paní učitelky samy řekly, že se budou snažit ho trošku vést víc к samostatnosti, a ne
aby byl tak v tom vleku tý Máji. Tak u nás je to vyloženě on a jakože hodně, že to je
vyloženě i vůči ostatním dětem, teď nemyslím dvojčata, ale že v jeho věku ty kluci
jsou docela otrkanější a on je opravdu cíťa, nechce spát někde jinde než doma, je
hodně takovej fixovanej, prostě se bojí i do kolektivu nějak extra pronikat, dlouho
mu trvá než se otrká."

AN: „To oni jsou samostatný oba až dost, ale možná spíš kluk je míň samostatnej,
ale jenom o trošičku. Nechá si spíš jako, možná je to trošku pohodlnost, bych řekla
z mýho pohledu, jako „proč bych to dělal", tak jako se k tomu postaví „já jsem na to
ještě malinkej" a nechá se obskočit. Ale když chtěj, tak jsou samostatný na to, co
jim je přiměřený věku, tak na to samostatný bejt uměj. Ale ten kluk je trošičku
pohodlnější."
„Ale je hodně samostatná teda ,to si myslím, že za tři roky mě nebude vůbec
potřebovat."
„A holka je taková hodně taková soběstačná, že si myslí, že nikoho nepotřebuje, že
se rozhodne sama, že už má ten svůj mozeček až moc chytrej."

SK: „Tohle se změnilo. Když ve třech začali chodit do školky, tak byl samostatnější
chlapeček a byl takovej mluvčí, v tý školce, když bylo potřeba něco vyřídit, a Kája
se s nikým nekamarádila, vždycky si někam zalezla a nechtěla nic vyřizovat a teď
se to otočilo. Naopak Stáňa je takovej zakřiknutější a Karolínka, t a j e taková hodně
komunikativní teďkon s dospělejma, všechno chce vyřizovat, všechno chce zařídit a
je taková průbojnější teďkon ona, ale nebylo to tak, tak třeba se to zase změní. Po
tom čtvrtým roce se to přehouplo, spíš až k tomu pátýmu."

Shrnutí:
Z rozhovorů se jasně ukazuje, že v předškolním věku jsou dívky ty
samostatnější, a to výrazně. Těžko říct, zda mohu tento závěr považovat za
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reprezentativní, nicméně zcela odporuje závěrům plynoucích z teoretické části.
Dívky se projevují jako samostatnější a schopnější ve styku s dospělými (fungují
jako mluvčí za oba sourozence), samostatnější se jeví také v postarání se o sebe,
někdy i o svého bratra. Chlapci jsou výrazně nesamostatní a závislí na péči rodičů.
Tyto rozdíly je možné vysvětlit tím, že dívky v předškolním věku obecně projevují
jako verbálně zdatnější, a neschopnost chlapců v postarání se o sebe může být
důsledkem toho, že jim je více než dívkám posluhováno, na což poukazuje reakce,
že je prostě „typickej kluk", ukazuje se totiž, že děti rodiče zkouší, co všechno jim
budou ochotni udělat, pakliže rodiče к chlapcům přistupují s tím, že chlapec je
pohodlnější, je jasné, že mu i dříve vyhoví, čímž se tato vlastnost u chlapců
postupně vytvoří.
V této vlastnosti se můj výzkum nejvýrazněji rozchází z teoretickou částí,
přirozeně se tedy táži proč. Jedno z možných vysvětlení může být to, že se v mém
výzkumu jedná o předškolní věk a že v chlapcích je rozvíjena samostatnost hlavně
ve škole, přičemž by však muselo platit, že v dívkách je potlačována. Další možné
vysvětlení může být také, že můj malý vzorek čítající 12 dětí není dostatečně
reprezentativní, což sice samozřejmě není, ale věřit, že pět ze šesti případů je
náhoda, se mi také nechce. Můžeme vzít rovněž v úvahu cizí prostředí či stáří
výzkumů a společenskou proměnu směřující к odstranění genderových stereotypů
(v některých oblastech), což se mohlo projevit těmito rozdílnostmi. Já se asi nejvíc
kloním к vysvětlení, že dívky jsou více vedeny к samostatnosti, co se týká postarání
se o sebe, což platí i ve školním věku, zatímco chlapci nikoli, ale chlapci jsou oproti
tomu ve větší míře vedeni ve škole к samostatnosti projevující se nezávislostí na
lidech a vztazích, průbojností a pronikání do okolí, a tak se začínají jevit jako více
samostatní, také ve verbálních dovednostech začínají dívky dohánět. Myslím si
však, že se jedná o dva různé typy samostatnosti. Nesmím opominout také vliv
asymetričnosti hodnoty genderů, která rovněž může pozitivně zapůsobit na
chlapeckou samostatnost.
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3.10Aktivita a pasivita
3.10.1

Teoretická část
Malé děti vykazují jen velice málo rozdílů na základě pohlaví. Jedním

takovým rozdílem je stupeň aktivity. Chlapci jsou aktivnější než dívky. Výzkumy
dokazují, že tento rozdíl je biologicky daný. Nicméně očekávání a zkušenosti
pracují s tímto malým biologickým rozdílem tak, že během dětství vytváří mnohem
větší genderový rozdíl v aktivitě (Campbell, Eaton, 1999, Crawford, Unger, 2004:
182), což znamená že, aktivita chlapců je posilována a u dívek je rozvíjena naopak
větší pasivita. Studie H. A. Mosse ukázala, že třítýdenní chlapečci spali méně než
děvčátka, byli neklidnější a častěji a déle plakali - to však může být ovlivněno
poruchami chování chlapců, které mají vztah ke komplikacím v těhotenství a při
porodu (Oakley, 2000: 132).
Nedávné výzkumy ukazují, jak může očekávání ovlivňovat motorické
dovednosti dětí. Výzkumy zjistily, že matky jedenáctiměsíčních chlapců přeceňují
jejich dovednosti v nových situacích, zatímco matky dívek jejich dovednosti
podceňují, přičemž dívky a chlapci vykazovali stejný stupeň

motorických

dovedností (Mondschein, Adolph, Tamis-LeMonda, 2000, Crawford, Unger, 2004:
182). V pozdějším dětském věku se rozdíly v pohybových dovednostech ještě
rozvíjí, ale tato studie ukazuje, že na to mají vliv právě genderové stereotypy.
Germaine Greer ve své knize Eunuška píše o tom, jak je energie v dívkách
postupně zadupávána feminizací. Podle Greer jsou dívky stejně energické jako
chlapci, ale socializace do role dívky a později ženy způsobuje, že se z dívky stává
pasivní jedinec. Také dokládá, že se tato socializace neděje bez vzdoru dívek proti
této omezující roli, a tak nastupuje období „divošek", které trvá přibližně od pěti do
patnácti let. Některé dívky „podlehnou" tlaku výchovy velice brzy - panenky, hezké
oblečení, parádění a negativní reakce okolí na jejich živelnost je brzy zpracují do té
správné dívčí podoby. Pokud se tomuto tlaku úspěšně brání v dětství, puberta
zasazuje poslední ránu jejich aktivitě (Greer, 2001: 94-100). Greer tedy naznačuje,
že dívky a chlapci jsou stejně aktivní, a že dokonce i dívky aktivní být chtějí,
nicméně tlak okolí - socializace v nich podporuje pasivní složky a ty aktivní
potlačuje. U chlapců se tomu tak neděje.
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Socializace к pasivitě a aktivitě probíhá již několikrát

zmiňovanými

postupy, zde bych asi nejvíce zdůraznila socializaci prostřednictvím posilování a
utvrzování- tedy odměnou a trestem, manipulací a vystavením činnosti.

3.11 Péče o vzhled, oblékání
3.11.1

Teoretická část
Oblékání a péče o vzhled je poměrně snadno popsatelná oblast genderových

rozdílností. Již při letmém poohlédnutí se v obchodě s dětským oblečením zjistíme,
že dívčí a chlapecká sekce je odlišná. Dívčí je plná růžové, fialové a červené barvy,
přičemž převažují světlé barvy. Chlapecká sekce je modrá, zelená, khaki a oproti
dívčí sekci je mnohem tmavší. U dívek nalezneme sukýnky, halenky, různé doplňky
a ozdoby. U chlapců téměř žádné doplňky a ozdoby nenajdeme. V předškolním
věku, kdy je typologie postav dětí podle pohlaví ještě víceméně totožná (rozdíly
nalezneme jen ve velikosti), se můžeme tázat, proč vůbec existuje něco, jako je
dívčí a chlapecké oblečení?
„Některé holčičky dosud chodí častěji v růžových než modrých šatečkách
s jemnou krajkou, za jejichž roztrhání hrozí trest" (Greer, 2001: 89). Dívkám se
natáčejí vlasy, běžné je nošení různých ozdob ve vlasech komentované tím, jak jsou
krásné. „Nikdo nechce vychovat dítě, jež by nevědělo, к jakému pohlaví patří, a
styly ženskosti jsou na rozdíl od všech zanedbávaných konceptů ženské sexuality
dívkám takřka nepovšimnutelně vštěpovány již od začátku" (Ibid., 2001: 90).
Ukazuje se, že rodiče při oblékání svých dětí nejsou genderově neutrální.
Dívkám jsou často do vlasů dávány různé růžové doplňky ještě, když jsou plešaté
spíš než vlasaté (Crawford, Unger, 2004: 185).

Výzkumy dokládají, že dívky

bývají oblékány do oblečení růžové barvy s nadýchanými rukávy a krajkami,
zatímco chlapci jsou oblečeni do modré nebo někdy do červené, ale bez zdobení a
růžová barva je naprosto vyloučena (Shakin, Sternglanz, 1985, cit. dle Ibid., 2004:
186).
Jaký mají smysl genderové odlišnosti? Oblékání dětí podle genderových
standardů zajišťuje patřičný přístup к dítěti podle pohlaví ze strany lidí, kteří dítě
neznají (tudíž by nebyli na první pohled schopni poznat pohlaví dítěte, protože
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batolata nevykazují téměř žádné rozdíly). Znalost pohlaví dítěte však nemusí
dostatečně zajistit, že neznámí lidé budou na ně reagovat podle pohlaví odlišně.
Výzkumy ukazují, že lidé na neutrálně oblečené děti nereagují důsledně podle
uvedeného pohlaví (Stern, Karraker, 1989, cit. dle Ibid., 2004: 186). Genderově
odlišené oblečení tedy slouží к správné genderové výchově, protože vhodné
chování musí být utvářeno a zpevňováno již v útlém dětství. Oblékání má vedle
signalizování pohlaví i přímou funkci vedení к určitému chování. Dívčí oblečení,
které je jemnější, přiléhavější a stahovací, může překážet při různých aktivitách a
podporovat tak genderově stereotypní chování (Crawford, Unger, 2004: 186).
Oblečení tak rozvíjí různé pohybové schopnosti - vlastnosti oblečení povzbuzuje
к určitému typu aktivit a od jiných odrazuje. Dívky v šatech plných volánků a
krajek si sotva mohou dovolit účastnit se fyzicky náročných aktivit, naopak chlapci
nebývají oblékání do věcí, které by jim bránily ve fyzickém pohybu (Renzetti,
Curran, 2003: 110).
Socializací se také v děvčatech a chlapcích pěstuje naprosto odlišný přístup
к vlastnímu tělu. Už od útlého věku přichází signály, které sdělují, že chlapci mají
pěstovat fyzickou sílu a obratnost, dívkám je říkáno, že mají svoje tělo pěstit,
chránit před opotřebením a učinit je co nejpřitažlivějším na pohled. Zatímco
„mužské" sporty jsou postaveny na pěstování svalů a síly, ty „ženské" jsou
zaměřeny na úbytek váhy, případně na formování postavy. Samozřejmě i muži
chtějí vypadat atraktivně, zvlášť poslední dobou můžeme zaznamenat posun
v důrazu kladeném na mužský vzhled, ale fyzická přitažlivost je stále mnohem více
důležitější pro ženy (Lišková, 2005: 106-107).
Vzhled u dívek a žen se stal důležitým hlediskem jejich hodnocení, proto se
na něj klade nemalý důraz. S tímto důrazem na ženský (i když v poslední době více
a více i mužský) vzhled souvisí tzv. mýtus krásy. Mýtus krásy je považován za
novodobý nástroj útlaku žen. Krása je brána jako něco, co objektivně existuje a
mýtus krásy neodpovídá běžnému ženskému vzhledu (Průvodce na cestě к rovnosti
žen a mužů, 2004: 14). Jelikož se krása ve smyslu mýtu krásy stává „kapitálem" žen
v různých oblastech (partnerství, pracovní trh ap.) je pochopitelné, že ženy, když
chtějí být úspěšné, jsou „nuceny" mýtu krásy dostát, proto se snaží splnit očekávání
a ztotožňují se s vytvořenými standardy krásy. „Chtějí se vyrovnat top modelkám,
jejichž ideální vzhled a tělesné proporce jsou uměle dotvářeny (elektronické
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korektury fotografií) a tato jejich „ideální" podoba často hraničí s tím, co je
narušený organismus ještě schopen zvládnout" (Ibid.).
Jelikož již i velice malé dívky mají к oblékání a ke svému tělu jiný přístup,
mohlo by se snadno zdát, že ženská „parádivost" je přirozená. Tuto domněnku však
spolehlivě vyvracejí antropologické výzkumy, např. výzkum Margaret Mead, která
našla kultury, kde jsou muži marniví a celkově mají mnoho „ženských" vlastností
(Oakley, 2000: 49). Chlapci a dívky jsou již od narození oblékáni odlišně, brzy děti
začnou i samy odlišné oblíkání vyžadovat, respektive jsou to dívky, které vzhled a
oblékání řeší. Rozdíly tedy primárně vznikají odlišnou manipulací s dítětem,
později nastupuje socializace pozorováním, imitací a identifikací, která se projevuje
právě aktivním přístupem ze strany dívek.

3.11.2

Empirická část

Citace z rozhovorů:

TC: „Každý úplně jinak. Vybírá manželka podle toho, co je, protože my
nekupujeme nový, to je moc drahý, my kupujeme od Vietnamců nebo ve fřcu.
Podobně je neoblíkáme."

BK: „Když jim kupuju já něco sama a jde to, že se to dá koupit pro oba stejně, tak
jim to kupuju stejně, ale to, že občas něco dědíme a ona už má spíš takový ty
sukýnky a podobně, tak už vyloženě netrvám, že musí mít stejný oblečení, ale
snažím se, když to jde, tak se jim snažím kupovat třeba aspoň podobný v jiný barvě,
ale je fakt, že Markéta, ta už si teďka rozhoduje. Michalovi je teda naprosto zase
jedno, co mu připravím, co si má vzít na sebe. Ale Markéta ta už si jde, prostě tohle
tričko nechci a já chci sukýnku a já si vezmu tohle to a jde si ty trika vyměnit.
Takže nemají všechno stejný, ale když to jde, tak jim kupuju stejný. Takže tak, aby
jedno bylo spíš víc klukovský a to druhý na holku, takže se snažím třeba podobný ty
typy-"
„Každopádně bude asi parádivá, protože to už si teďka, a ne jenom teďka, to už jí je
šest, už od dvou od tří let už kouká na to, co si má vzít na sebe a co si nemá vzít na
sebe, já to beru tak, že ona je holka a on je kluk jo, prostě ten rozdíl, protože když
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byly malý a chtěla jsem, aby si něco vyzkoušely, tak ona hned „já si to vyzkouším",
a on prostě nechtěl, jemu něco vyzkoušet v obchodě, když byl menší, teďka dobře,
teďka třeba jo, ale jemu to je jedno, on si vezme prostě, co mu připravím, ale ona už
pomalu od spodního prádla počínaje přemejšlí, jestli si vezme tohle nebo nevezme."

KS: „Snažím se stejně, ale protože je to kluk a holka, tak barevně odlišit. Na doma
ne, doma samozřejmě používám i starší oblečení po někom, taky třeba po
dvojčátkách, takže doma chodí každej jinak, ale když jdeme ven, tak se snažím, aby
jim to ladilo. A prostě holka růžová a kluk modrej. Ale jinak je to oblečení stejný."
„Akorát že kluk si nechce nechat ostříhat vlasy, tak j e zarostlej."

MV: „Tak zase jo, Mařenka, ta už je zase slečna, takže si tak od dvou let už si jako
postaví hlavu, že teda ona nepůjde v tomhle, ona půjde v něčem jiným. Já jsem se ji
dost často snažila omezovat, teď už vlastně téměř ne, jakože se je snažím slaďovat,
protože jsem jako výtvarnice trošku, a tak jako ráda šiju, ráda pletu, tak jakože maj
třeba jiný barvy, ale mají ty oblečení podobný, takže maj bundy třeba stejný teďka,
červenou Mařenka, Honzík má modrou, Mája má červenou čepici, Honza má
modrou, ale tu samou. Ale není to tak, jako když byli malinký, ale to nebylo tím, že
bych vyloženě vyhledávala, aby byli stejný, ale že jsme poděďovali různý věci po
dvojčatech. Ale vyloženě Jendovi je jedno, co na něj navlíknu, ten prostě málokdy
má nějakej úlet, že chce třeba triko s fotbalistou, to jako jo, to že tam vidí nějakej
ten chlapskej svět. A Mařenka ta vyloženě, to ne, teď se převlíkla do šátečků. Přijde
domů a ona se hrozně ráda převlíká, to možná k tomu, co dělají, když přijdou ze
školky, tak ona se začne převlíkat za baletku a za slečnu a za princeznu a tak."
„Ona i tím, jak se ráda oblíkne do všeho, čehokoliv a vyrazí v tom ven a připadá si,
jakože je hvězda."
„Od počítače se je snažím odradit, ale v tom jede jenom Janek, toho jako zajímaj
nějaký hry občas, Mařenku vůbec, ta akorát, když je tam nějaký převlékání
panenek,tak to jednou chtěla, že to zkusí, ale nějak ji to nechytlo."

AN: „Tak oblíkaj se s tím, že je to kluk a holka, tak je to, jak se říká, každej v jiným
barevným provedení a většinou, když jdeme něco kupovat, tak to koupíme dvakrát,
to je fakt, takže mívaj věci stejný, ale barevně odlišený. Není to o tom, že by byly
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vyloženě červený nebo modrý, prostě je to třeba hnědá a zelená nebo jaká barva
zrovna je, podle toho, co se vyrobí, co to je, ale třeba boty a všechno to mají takňák
stejný. Většinou jim ho vybírám já, ale když jdeme někam, jak se říká svátečně, tak
jim nechám, ať se rozhodnou sami, co si chtějí vzít a kolikrát sami doma, protože
doma nosej tak jako co je, to už nechoděj zas až tak stejný, tak kolikrát jdou a
vezmou si to, co jim je milý, jako že si vybíraj na doma to oblečení, který je jim
nejpříjemnější a nejpohodlnější."

SK: „Vybírám jim oblečení já a musím říct, že tak do tří let měli spoustu věcí
stejnejch, opravdu hodně věcí, Karolínka byla za kluka spíš, a teďkon pořád mají
pár věcí stejnejch, maj třeba stejný bundy. Já už bych jim stejný nekoupila, ale
když jsem kupovala jednu a Karolínka ji viděla, chtěla jí taky, takže jsme zase
koupili stejný, ale jinak je to tak, že Kája se ráda strojí do šatiček, takže teď třeba
maj tyhle mikynky stejný, ale to spíš je mimořádný, spíš už maj každej svoje.
Mikyny, svetry mají stejný, ale kalhoty má každej klučicí, holčičí, trička už jsou
různý."

Shrnutí:
Provedené rozhovory dobře kopírují, a tím potvrzují závěry uvedené
v teoretické části. Tři z šesti párů dvojčat vykazují naučené a zvnitřněné způsoby
oblékání podle jejich genderu. Dvě dívky z šesti se projevují už od útlého věku (2 3 roky) jako „parádnice", které poměrně značně řeší, co si vezmou na sebe, a
prosazují svou vůli. Třetí z těchto dívek byla drive oblékána spíše jako kluk, ale už
také více tíhne к „typicky dívčímu" oblečení. Tříletá dívka ještě takové stereotypy
nevykazuje,

ale

vzhledem

k tomu,

že jsou

zatím

realizovány

rodiči,

je

pravděpodobné, že později je začne realizovat sama. Zbylé dva páry dvojčat
takovéto rozdíly v oblékání nevykazují, nebo nebyly výzkumem odhaleny. Patrný
byl také lhostejný až odmítavý postoj chlapců к oblékání a úpravě zevnějšku, u tří
z nich to bylo explicitně zmíněno, podobné tendence u dívek nebyly. Jedna z dívek
byla v nižším věku oblékána víc po chlapecku, zde se objevuje možnost překročení
dívčího genderu do chlapeckého, opačně to bývá problematičtější (viz teorie žádná růžová pro chlapce).
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Ve všech případech to byly ženy, které vybíraly oblečení pro své děti,
v pozdějším věku se na výběru začínají účastnit i děti, přičemž dívky si chtějí
vybírat oblečení dříve a jsou v tomto celkově aktivnější. Tím, že oblečení vybírají a
nakupují s dětmi především matky, nikoliv otcové, děti dostávají jasný signál,
к jakému genderu péče o zevnějšek náleží, a není tedy divu, že již v tak nízkém
věku děti tento stereotyp reprodukují. Zde vedle nesporného vlivu médií, hraček ap.
je zřejmý i vzor a konání rodiče. Rodiče sami vykazují jasné povědomí o
genderových rozdílech v oblékání, obvykle jim přijdou přirozené, tendenci dívek
k parádivosti interpretují jako přirozený rozdíl mezi dívkou a chlapcem.

3.12 Hračky, hry,
3.12.1

záliby

Teoretická část

Genderová polarita prochází celým společenským životem, ani hračky a
záliby netvoří výjimku, i zde nalezneme genderově odlišné přístupy к dětem a jejich
genderově odlišné chování.
Jistá genderová neutralita hraček existuje do tri let dětí. Neplatí to sice pro
všechny hračky, ale velká část z nich je adresována pro dívky i chlapce. Genderová
neutralita je obvykle naznačena

žlutou barvou,

která nemá

jednoznačnou

souvztažnost к jednomu genderu. Po třech letech věku dítěte masově nastupuje
růžová a modrá mezi hračkami, do této doby bylo toto barevné odlišení zejména
doménou oblečení. A tak se svět dětí dále rozděluje na ten dívčí, tj. růžový, a
chlapecký, tj. modrý. Růžový svět představuje hry na maminku, na hospodyni či na
parádnici. Modrý svět je plný zkoumání, tvoření, aut a také násilí. Signály pro děti
jsou jasné, dívka je především budoucí matka a chlapeček je budoucí profesionál
nebo také dobyvatel. I když se budeme ostýchat mluvit o zákazu dětí zastávat role
druhého pohlaví, můžeme směle tvrdit, že k nim rozhodně nejsou vedeny, navíc je
podprahově sdělováno: „dívky a chlapci neobývají společný svět" (Cviková, 2005:
21-25). Výběr hraček svědčí o tom, že děti už velmi brzy poznají, za jaké chování je
okolí odměňuje a jaké chování je přeměřené jejich pohlaví. Skutečnost, že rozdělení
hraček na dívčí a chlapecké stoupá s věkem, poukazuje na silný vliv kultury.
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Mnoho rodičů odmítá jakýkoliv záměr dělat rozdíly mezi jejich syny a
dcerami, ale většina jich je dělá nevědomě, to dokreslují i výzkumy týkající se
hraček, se kterými si děti hrají a které dostávají od rodičů i dalších dospělých. Jeden
výzkum zjišťoval počet různých dětských hraček v jejich pokojích, zkoumáno bylo
48 dívčích a 48 chlapeckých pokojů. Rozdíly počtů hraček z genderového hlediska
byly více než výmluvné. Bylo nalezeno 375 vozidel chlapců a jen 17 jich bylo
vlastněno dívkami. Dívky neměly žádné autíčka, vláčky, lodě či motorky. Pouze
v šesti chlapeckých pokojích byly panenky, které však byly ve 42 pokojích dívčích
(Crawford, Unger, 2004:187).
A jak tyto genderové rozdíly ve výběru a. vlastnění hraček vznikají? Jaké
mají tyto skutečnosti vliv na hraní si děti? „Rozhodnutie bábika, alebo autíčko
nevyplýva z biologického pohlavia diaťaťa, ale zo spoločenského hodnotenia
hračky ako vhodnej či nevhodnej, dievčenskej či chlapčenskej" (Cviková,
2005:20). Když se rodiče rozhodnou dát svému synovi panenku, jsou si obvykle
vědomi, že porušují společenské konvence. Rodiče povzbuzují chlapce i dívky ke
genderově „správnému" chování přímo i nepřímo. Ve věku dvou let si většina dětí
hraje s náklaďáky, kostkami i kuchyňským nádobím, ale reakce rodičů se může
proměňovat na základě pohlaví dítěte. Rodiče si například hrají s kostkami častěji
se synem než s dcerou. Přičemž platí, že rozdílné chování к dětem s různými
hračkami může mít velice implicitní charakter. Z výzkumů se například ukazuje, že
s dětmi, které si hrají s genderově „příslušnými" hračkami, si hrají zapáleněji, také
platí, že když sami mohou volit s čím si budou s dítětem hrát, volí genderově
stereotypní hračky (Crawford, Unger, 2004:190). Avšak i když si obě pohlaví hrají
s toutéž panenkou, reakce na chlapce a dívku jsou odlišné. Obvykle se liší rady, jak
s hračkou zacházet, ale také hodnocení celé situace. Dívce se radí, jak má o
„miminko" pečovat a je nazývána maminkou, podobné reakce na chlapce
s panenkou nemůžeme očekávat. U chlapců se rozhodně nemluví o „vrozeném
otcovském

instinktu",

kdežto

reakce

na

dívku

jednoznačně

směřují

к předpokládanému mateřství v dospělosti. Ačkoliv si zdánlivě mohou děti hrát
stejně, pohled společnosti a kultury je na jejich hraní různý (Cviková, 2005: 20).
„Dieťa má vrodenú schopnosť hrať sa, no prejavy hry, jej pravidlá a objekty, sú
nepochybne produktom kultúry" (Belotti, 2000: 24). Od dvou let si děti obvykle
vybírají hračky samy, ale musíme mít na paměti, že jejich volba je silně ovlivněna

98

jejich okolím; a to bezprostředním (rodina, školka, vrstevníci), ale i širším (např.:
média, reklama), přičemž platí, že blízké okolí je samo ovlivněno tím širším, tedy
společností a její kulturou.
Chlapci jsou více než dívky odrazováni od her a hraček, které „nepřísluší"
jejich genderu. Po chlapcích je tedy genderová konformita vyžadována důrazněji,
jsou více ovlivňováni a jejich chování je genderově stereotypnější než chování
dívek, a také se tak chovají dříve než dívky. Jedním z důvodů tohoto rozdílu je ten,
že přístup к dívkám v jejich oblékání, výběru hraček a chování je liberálnější.
Paradoxní ovšem je, že důvodem tohoto liberálnějšího přístupu je zřejmě vyšší
hodnota maskulinity, mužského genderu a mužů. (Crawford, Unger, 2004: 205).
Lidé tak mají větší pochopení pro dívky, které tendují k maskuliním aktivitám, ale
chlapce, kterého zajímají feminní aktivity, považují za dvojitě deviantního: za prvé
jsou to aktivity nevhodné к jeho genderu a za druhé mají nižší status. Výzva
к chlapci „nechovej se jako holka" je negativnější než v případě dívek výzva
„nechovej se jako kluk". Toto je patrné i z hodnotícího nádechu pojmenování jako
je „slaboch" a „divoška", kterými bývají běžně označovány děti, které se nechovají
přiměřeně svému genderu. Sociální kontrolu nad správným genderem přebírají i
samy děti. Například tří až šesti letí chlapci jsou velice netolerantní к ostatním
chlapcům, kteří se chovají „feminně" (Zucker a kol., 1995, cit. dle Ibid., 2004:
205).
Hry a hračky hrají při socializaci dítěte důležitou roli. Jsou sociálně
ukotvené a slouží к nasměrování zájmů dětí určitým směrem. U obou pohlaví je
zřejmé, že je navádí a připravuje к jejich budoucí konvenční sociální roli (Cviková,
2005: 25-26).
Také širší oblast zájmů je genderově rozdělená. Některé záliby jsou feminní
a rozvíjí ženskost a jiné jsou naopak maskulinní a rozvíjí mužskost. Poměrně dobře
je tato hranice čitelná ve světě sportu. Sport patří mezi sociální a kulturní procesy,
proto i zde hrají konstrukty mužskosti a ženskosti svou roli. I zde tedy platí různá
pravidla pro dívky a chlapce, potažmo pro ženy a muže. Ženská pozice je ve světě
sportu méně výhodná než ta mužská. Sport je už tradičně spojován s muži. Platí
zde různé mýty, které dívky od sportu odrazují nebo je navádí к „ženským"
sportům. Mezi tyto „mýty" patří názory, že ženy jsou snadněji fyzicky zranitelné,
psychicky slabší, že sportování dělá ženy maskulinními a že sport je pro lesby
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(Watson, 2003: 7). Na druhou stranu muži, kteří jsou ve sportu neúspěšní jsou
označováni za „bábovky", „zženštilce" ap. Do světa sportu také promítají další
okolnosti, které dívky a ženy znevýhodňují, jako je například nedostatek ženských
vzorů, nedostatek žen ve vedoucích a trenérských pozicích, vytíženost žen
v domácnosti, sexuální harašení Se znevýhodňující pozicí žen ve sportu souvisí i
další negativa, ženám se tak nedostává veřejného prostoru, nezískávají určité
dovednosti, nezažívají radost ze svobodného pohybu a z aktivity, nezažívají pocit,
kdy jim je fanděno. To se může promítat do ostatních složek osobnosti. Sport totiž
podporuje např. dobrý pocit s vlastního těla, zvyšuje sebevědomí, učí jedince
rozhodovat se (Sever, 2005: 5-6). Je zřejmé, že může přispět к odolávání mýtu
krásy, к vyrovnanějším sexuálním rolím atd.
Tabulka č. 3 (s. 118) dokládá, že na sportovní aktivity u svých dětí kladou
matky i otcově větší důraz u synů. Můžeme předpokládat, že dívky nejsou ve
sportovních aktivitách tolik podporovány právě kvůli mýtům, které jsou se sportem
spjaty. V předešlé podkapitole jsem také zmínila, že ženské sporty jsou více
zaměřeny na úbytek váhy, případně na formování postavy, zatímco „mužské"
sporty jsou postaveny na pěstování svalů a síly. Otázkou však zůstává, zda tyto
sporty „pro lepší vzhled" působí stejně pozitivně na duševní rozvoj jedince jako
sporty, jejichž cílem je dovednost či výkon.
Zatímco chlapci více motivováni ke sportu, dívky jsou více vedeny к umění
(hudba, výtvarné umění, tanec), což dokládá již dříve uvedené teze, že dívky jsou
vedeny jednak к aktivitám, které dívky uzavírají doma, nebo к aktivitám, které
vedou dívku к uspokojování diváků, a tak к vlastní objektivizaci (tanec).
Z výše uvedeného můžeme snadno vyčíst, že sportovní aktivity a některé
zájmy sice nevedou dívky a chlapce přímo к budoucím rolím, nicméně přesto
dobře dotváří komplexnost genderových rolí.

3.12.2

Empirická část

Citace z rozhovorů:

TC: „Stejný záliby nemají, každej má jiný. David by si nejradši hrál, pere se. Terka
si hraje na zvířata, David spíš kolektivní hry. Jako on furt něco staví, z nábytku,
100

z kostek, z písku, on by něco stavěl furt, kdežto Terka ta spíš si hraje na ty zvířata.
No, takže záliby mají jiný. Terezka jezdí na koni, už jako malá a jde jí to hrozně, ta
je na to úplně jak dělaná. No, David je zase extrémně nadanej ve zpěvu. Terka navíc
ještě maluje, furt jo, furt, vezme papír a jede. Odrazuju? Já je spíš odrazuju, aby
někam nelezli, protože se bojím, ale no, určitě bych je odrazoval od adrenalínovej ch
záležitostí, obě děti. David je takovej bábovka trošku na tohleto, takže to nebude
problém."
„Je bázlivěj, takže na takový ty sporty, on se víc bojí, Terka nemá pud sebezáchovy,
on ho má, ta leze po stromech, takovej línej."
„Strašně hbitá, co se týče fyzicky, mnohem víc než David, ona je guma, takovýto
s těma zvířatama, ona je prostě fakt úplně gumová, oba jsou jako nápaditý, hrozně
si vymýšlí nový věci, maj prostě fantazii."

BK: „Od toho spiredmana bych ho odradila okamžitě nejradši, ale to se bohužel asi
nepodaří. Jako společně, oni jsou schopní společně si hrát, takže jsou schopni najít
společný téma, ale i taky úplně jinak, prostě i když jim dám kreslit, tak každej
k tomu má naprosto jinej přístup. Ta to prostě pečlivě kreslí, aby to měla, aby to
nezkazila, aby to nepřetáhla, on udělá šup, šup, šup a je mu to jedno. A když kreslí,
tak on kreslí auta a ona zvířátka a panenky. Ale jinak, když odmyslím toho
spidermana, tak mi je to jedno, je mi jedno na co koukaj, na společný pohádky, je
mi jedno, jestli je to zrovna pro kluky nebo pro holky. Ona je schopná si s ním hrát
s tím autíčkem, ale spíš bych řekla, že on je schopnej si s ní hrát s těma panenkama
než ona s ním s tím autíčkem, jemu nedělá problém vozit si kočárek a takovýhle,
mě to nevadí, ale tatínkovi to vadilo, to já si říkám, že to patří к věku, on pak
postupně si místo panenky začal do kočárku dávat autíčka a vozil autíčka, takže
jako v tom nevidím žádnej problém."
„Když tak teď přemýšlím, jak on chodí na výtvarku, na hudebku, že kdyby třeba
sport, jsem si myslela, že by třeba Michal by byl na něco takovýho, protože on je
takovej si myslím, nevybouřenej, mě přijde, že má málo pohybu, že vždycky něco,
ale já nejsem schopná časově zorganizovat, aby jeden chodil na něco a druhej
chodil na něco jinýho, to prostě nezvládám, tak prostě musí chodit Maky na fotbal
nebo a on s ní hudebku, nebo prostě nevim, nebo budu muset sehnat někoho, kdo
pomůže. Že on mi přijde i takovej rozvláčnej, on je vysokej právě proti ní, takovej
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samá ruka, ty pohyby nekoordinovaný a třeba paradoxně jemu se hrozně líběj
tanečky a tancování a lidový tance, my když se na něco takjvýho díváme, on je
z toho úplně unesenej, on prostě asi nebude typickej kluk, ale když jsem teď doma,
že je dám na tanečky, tak to doma taky neprošlo, to se tatínek bouřil, jo, já myslím,
že by se mu o líbilo, ale i když zase jestli by to bylo šlo přes tu jeho koordinaci,
protože on má si myslím trošku problémy s tou koordinací."

KS: „Zatím mají stejné, my je ještě neoddělujeme, takže chodíme i na cvičení
stejně, na plavání, takže to mají stejný zatím. Odradit? Tak když vidím vyloženě, že
dělají něco špatně, co se mi nelíbí, tak to je jasný, že zakročím, no, ale jinak ne.
Takový ty naše představy, že já bych chtěla mít baletku z holky, to asi nebude,
protože to už jsme zkoušeli jít do baletu a nebyl to žádnej úspěch, takže uvidíme, co
budou dělat."
„Jinak docela jsou šikovný na kreslení, kreslit a zpívat, se snažej i sami nějaký
básničky, co se učíme spolu, tak se snaží opakovat."

MV: „Mařenka si ráda hraje často sama, že si jako staví domečky a panenky."
„Teď teda žije hokejem, fotbalem. Teď začal s tatínkem chodit na hokej, na nějaký
zápasy a my zůstáváme s Mařenkou samy doma a děláme si kafíčko. Takže to teď
začíná bejt takový, to dřív nebylo, to jsme trávili všechen čas spolu, a teď to trochu
rozlišujou, ale říkám začalo to tím hokejem, to myslím, že taky bude důležitý pro tu
studii, prostě padlo pět let a Honzík víc tíhne к těm chlapskejm věcem narozdíl od
Máji. A Mařenka teda minule dokonce řekla, že jestli bysme mohly jet nakupovat,
což to ne, to já nejsem žádná velká nákupčí, já ten shopping moc neprovozuju, ale
Mařenka prostě chtěla jet nakupovat. No a povídá si ještě Jeník, teda teď hokej, furt
si hraje s malým hokejem a komentuje to, jako je to v televizi."
„Honzík teda sportovně, ten by se rád vybíjel nějak sportem, to určitě. Mařenka
možná bude větší pecivál, ale ráda maluje, Honzík vůbec nechce kreslit, já ho
к tomu nutím, protože on tu kresbu má opravdu docela opožděnou mi přijde a
máme jít к zápisu, tak nevím, co tam předvede. Takže Mařenka malování, kreslení a
o tu gymnastiku a takový to jako baletění, že chce být jako žena. A Janek ty sporty
teďka, taky ten les trošku, hodně zvířata,ale to maj oba společný. Plavání maj oba
společný, to rádi, rádi zpívaj. Od počítače se je snažím odradit, ale v t o m jede
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jenom Janek, toho jako zajímaj nějaký hry občas, Mařenku vůbec, ta akorát, když je
tam nějaký převlékání panenek,tak to jednou chtěla, že to zkusí, ale nějak ji to
nechytlo, takže nic. a takovýto jako sezení u televize, a Honzíka od fotbalu, protože
si myslím, že fotbalisti jsou takový... Já je téměř neodrazuju, ať si zkusej všechno."

AN: „Ale většinou teď hodně kreslej, kreslej, kreslej a nebo hrajou nějaký hry,
takový typu jako je „Člověče, nezlob se" a to si hrajou teda spolu, to si vyhrajou."
ale nijak to nerozlišujeme asi, jako že by kluk se zaměřoval na třeba na auta a holka
na panenky, tak jako kluk spí teďka s miminkem Eliščiným, s panenkou, v posteli
už asi měsíc, takže to se tak prolíná, prostě holka si hraje s autíčkama taky, tak co
zrovna je napadne. Si myslím, že nějak úplně zaměřený nejsou."
„No, tak hrozně rádi by koukali pořád a neustále na televizi, takže to neustále
bojujeme a teď je čím dál tím víc různejch filmů na dvdýčkách a oni se to naučili
pouštět, to je metla prostě, to schovávám a vůbec,nejradši bych, jak se říká, vzala
kabel od televize. To bych je nejradši odnaučila,ale jestli maj nějaký záliby, tak jako
trošku se to liší, kluk si hraje spíš na ty mašinky všelijaký autíčka a tyhlety, má
autodráhu, no a holka zase s těma princezničkama a s koníkama, to si vyhraje, to
maj rozdělený, ale tím, že si kolikrát hrajou společně, že prostě si pomáhaj, jak se
říká, jak s tou autodráhou, tak s těma panenkama, prostě že maj čtyři ruce
dohromady vlastně, takže oni si vyhrajou i společně a ňák si myslím, že to úplně
nerozlišujou. To kreslení, potom modelujou doma často, to pořád sundáváme
z lednice modelínu, na koleje baví jezdit, když je teplo, to mě pořád honěj. a jinak
jako vyhraněný záliby v tomhle věku, zatím něco konkrétního, mě nic nenapadá,
spíš přiměřený věku,ale od všeho trošku. Stříhaj, lepí, kluk hodně dělá ty koláže,
vystříhá kde co a lepí na papír. A co dělá: zmuchlá nějakej pokreslenej papír a
izolepa, to je jeho, široká izolepa a teď motá různý kornouty, prostě sestavuje z toho
takový monstra, takovýhle patvary, to teda tvoří."
„Když ho něco baví, tak se do toho zahloubá a třeba hodinu ho vůbec neslyším, on
si třeba tvoří, něco, a hrozně se do toho zabere, je prostě soustředěnej, když si
hraje, tak je soustředěnej, ale pak když ho to nebaví, tak se nesoustředí."
„Zručnější je kluk, manuálně zručnej, opravdu si šroubuje ty svý stavebnícky a je
spokojenej."
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„Ona je v tomhle rychlejší, v takovým tom učenlivějším, v tom školníma kluk je
spíš učenlivější na takový ty manuální věci, na tu zručnost, to má zase v ruce kluk
víc."

SK: „Něco si stříháme, malujeme."
„Manžel má koníčky auta, takže vždycky vezme jednoho nebo druhýho, jede si
vyřizovat svoje věci, že to tady buduje v garáži, oba si nebere většinou, jednoho si
vezme a my s druhým si taky uděláme nějaký svůj program."
„Ne, určitě ne. Chlapeček je typickej kluk, zajímaj ho hlavně auta, on pozná
vymontovanou převodovku, já sama nevím, co to je za šrot, a on jde „maminko, to
je převodovka" a pozná auta a bavěj ho takový ty technický věci. A Karolínka, ta
radši kreslí, už dělá písmenka a hodně je zdatná fyzicky, takže dělá hodně
kotrmelce, přemety, viď, akrobacie dělá, že chce bejt cirkusačka jednou a hodně
spíš jí baví ty sporty."

Shrnutí:
Rozhovory v mnohém potvrzují závěry uvedené v teoretické části. Potvrdil
se předpoklad, že děti jsou co se hraček a hraní si postupem věku více a více
genderově stereotypní. Tříletí sourozenci byli v porovnání s ostatními

dětmi v

aktivitách téměř bez rozdílů, ale již i zde byla patrná tendence rodičů vést dívku
к typicky dívčímu sportu - baletu. S rozhovoru s BK se hezky ukázalo, kterak
nátlak okolí usměrnil chlapcovu hru s kočárkem a panenkami - nejdřív vozil
v kočárku panenky, později autíčka, takže je to v pořádku.
Ještě méně stereotypů než pár tříletých sourozenců vykazovali děti TC, které
se celkově jeví jako genderově „atypičtí", nestereotypní. Zbylé čtyři páry
sourozenců vykazují poměrně značné genderové rozdíly v této oblasti a pokud ne,
rodiče to reflektují a je zřejmé, že časem dojde ke kýžené „nápravě". Dívky si
obvykle hrají s panenkami nebo malují. Chlapci mají rádi fotbal, hokej, auta.
Obvykle však platí, že si obě pohlaví dokážou hrát se svým sourozencem a věnovat
se tak genderově „nepříslušným" aktivitám. Ukazuje se také, že chlapci se „dívčím"
hrám věnují radši než dívky těm „chlapeckým".
Obě pohlaví se shodně zabývají výtvarnými technikami a zpěvem, chlapci
projevují větší sklon ke stavění a tvorbě plastických věcí. Dívky a chlapci vykazují
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stejné nadání ke sportu, žádné systematické rozdíly zde nevykazují, obě pohlaví
jsou ke sportu vedena, hlavně k tomu genderově neutrálnímu (kolo, plavání), snad
jen dívky se jeví jako hbitější a pružnější, ale je zřejmé, že u chlapců je sport
podporován jakožto vybití přebytečné energie, nesmí se však jednat o typicky dívčí
sport - tanec. Chlapec, který byl sportovně nenadaný, byl charakterizován jako líný
a za bázeň označen jako „bábovka".
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4 Smysl a funkce genderově odlišné výchovy
V této kapitole se zamyslím nad souvztažností jednotlivých vlastností, nad
jejich koherentností a spjatostí, nad tím, zda a jak se ovlivňují. Dále se zamyslím
nad smyslem pohlavně odlišné výchovy, nad její funkcí a funkčností, také nad tím,
proč jsou děti vedeny právě к těmto vlastnostem na základě pohlaví, a ne к těm
„opačným". Jednou z otázek bude, zda se vlastností dívek a chlapců (a později
mužů a žen) opravdu efektivně doplňují, a je proto genderová odlišnost výhodná,
nebo zda je tato odlišnost spíše kontraproduktivní, popřípadě v čem a jak jsou
efektivní či neefektivní. Jaký má mít tedy genderová výchova efekt?
Už v rámci jednotlivých podkapitol týkajících se genderově rozlišených
vlastností a oblastí bylo naznačeno, že spolu úzce souvisí, že se ovlivňují a často
také podmiňují. U mnoha vlastností a oblastí bylo odkazováno na biologické funkce
žen a mužů, jakožto na hlavní „přirozené" hledisko pro genderové role. Mateřská
role ženy ji předurčuje к určitým vlastnostem, stejně jako role muže - živitele
rodiny. Pokusím se tedy od reprodukční funkce odvodit vlastnosti, které jsou do
jedinců vštěpovány v procesu socializace nebo jsou biologicky dané. Nezapomeňme
však, že se z výzkumů ukázalo, že kultura má při výchově významnější vliv než
biologické predispozice.
Právě atmosféra přirozenosti a nevyhnutelnosti, která obklopuje rozdělení
genderových rolí v moderní společnosti, nepochází z biologické nutnosti, ale prostě
z přesvědčení, která lidi v této souvislosti zastávají. Většina lidí věří, že existují
vrozené rozdíly mezi pohlavími, že diferenciace zvyšuje sociální efektivnost, a že je
přirozeným zákonem. Argument pro „sociální účelnost" současných genderových
rolí se točí právě okolo představy, že místo ženy je v domácnosti, kde je matkou a
ženou. Široce rozšířené je také přesvědčení, že jakýkoli zásah do těchto rolí by byl
zásahem na úkor rodinného štěstí. Dnes, v době pokračující emancipace, stále
zaznívají hlasy, že přílišná stejnost a malá diferenciace je hrozbou pro manželství, a
tedy i pro rodinu. Intenzivní emocionální vztah moderního manželství přetrvá prý
pouze při komplementaritě (tj. diferencovanosti) pohlaví. Což však znamená, že
prostá odlišnost mužského a ženského pohlaví je složitě rozpracována do sociálních
rozdílů mezi feminitou a maskulinitou (Oakley, 2000: 142-144).
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Vnáší kultuře stále přetrvává silný kult vztahu matky a dítěte. Matka
představuje základní jistotu dítěte, je zárukou jeho psychického zdraví a sociálního
přizpůsobení.

Význam

mateřství je pokládán nejen za záležitost

biologickou (schopnost plození a

nejenom

krmení prostřednictvím kojení), ale také

záležitost sociální a psychickou. Společenské normy matku (i otce) přesvědčují, že
její povinností к dítěti je neustálá péče po celé dětství a zvláště zvýšená citlivost
vůči potřebám dítěte v prvních měsících života. Toto je však poněkud překroucené
vědecké zjištění. Je pravda, že kojenci potřebují dobrou fyzickou péči a úzký citový
vztah к jiným lidem, žádný vědec však nedokázal, že tuto péči musí vykonávat
matka spíše než otec, žena spíše než muž. Ale samozřejmě, že společnost, která
pěstuje něhu a pečovatelské sklony jen u žen, musí nutně potřebovat úzké pouto
mezi matkou a dítětem (Oakley, 2000: 146).
Tím, že se péče o dítě stává výlučně ženskou záležitostí, je nutné, aby byly
ženy na tuto roli dobře připravené. К tomu pak slouží celý mechanismus
diferenciace pohlaví ještě před dosažením dospělosti od hry s panenkami až po
pečující profese. Nejde zde však o míru mateřské péče, ale o její výlučnost - o
předpoklad, že otec se nemusí (nebo nemůže) ve stejné míře podílet na výchově
dětí. Tato pověra nemá nic společného s přirozeností lidské bytosti, vychází totiž
přímo z toho, že ekonomické uspořádání naší společnosti znemožňuje otcům
většinu času pobývat doma. Předpoklad, že místo ženy je doma, znamená, že jejím
posláním není kariéra. Když žena přijme zaměstnání mimo domov, je to - jak jsem
viděli - téměř vždy tradičně „feminní" práce, která odpovídá

konvenčním

představám o genderové roli ženy. Toto rozšíření „feminních" aktivit je založené na
způsobu, jak žijeme v rodinách. Asymetrická struktura rodiny - otec v práci, matka
doma - umožňuje dávat do souvislosti tak odlišné aktivity, jako je například krmení
malých dětí a úklid domu. Rození dětí je biologickou funkcí, a tudíž ženskou
činností, ale domácí práce je sociálně-ekonomickou funkcí, a tedy z hlediska
pohlaví neutrální. Protože v praxi jsou obě tyto činnosti hodnoceny jako feminní,
přebírá biologická funkce konotaci s domesticitou. Rození dětí je tak spojováno
s úklidem domácnosti a status žen je dán těmito druhotnými společenskými
důsledky primární biologické specializace. Od tohoto výchozího bodu roli ženy
neurčuje biologie, ale domesticita (Oakley, 2000: 146-149).
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Pojďme se nyní podívat, jak funguje struktura vlastností pohromadě, kterak
se ovlivňují a tvoří gender, gender ženský a mužský. Jak už jsem výše zmínila role
ženy je především odvozována od její biologické funkce, žena je tedy především
(potencionální) matka. Charakter role matky je v naší společnosti určen právě
mýtem o výlučnosti této role pro zdraví dítěte. Jelikož matka je pro dítě ta
nejdůležitější, jsou všechny ostatní osoby z tohoto vztahu odsunovány, a tak na
matce zůstává nemalé břímě, které tato role obnáší. Role matky je náročná, a proto
na její oltář padá nejedna oběť. Pro její zvládnutí jsou také nezbytné jisté
dovednosti. Právě ono vedení к jistým dovednostem a vlastnostem, vyloučení
rušivých vlivů či činností, které by od dané role zbytečně odlákávaly a spojení
s činnostmi vhodnými, tvoří kostru genderu. Žena, aby dobře hrála roli matky, je již
od dětství vedena к vlastnostem a dovednostem, které ji usnadní pečování o dítě.
Tyto vlastnosti a dovednosti jsou zejména schopnost komunikace s důrazem na
emocionální a sociální aspekt, což je nezbytné pro komunikaci s dítětem, pro
odhadnutí jeho potřeb a pocitů, pro začátek zdravých sociálních vazeb dítěte
s okolím. Stejně nezbytné je vedení dívek a žen к pečovatelským sklonům, což
ovšem vylučuje agresivitu v chování, matka musí být mírná a klidná, agresivita je
pro ženu nejen zbytečná, ale i nežádoucí. V podkapitole věnující se agresivitě jsem
dávala agresivitu do souvislosti s dominancí, zde tedy nacházíme pojítko ženoumatkou a submisivitou. Domnívám se nicméně, že submisivita mnohem více než
s rolí matky souvisí s nižším společenským statusem ženy (viz dále a v kap. 6).
Role matky je vykonávána doma, a proto na sebe logicky váže činnosti, které lze
vykonávat v domácnosti. Žena se tak stává ženou v domácnosti, která se o ní stará,
je to kromě „práce" matky její „zaměstnání". Role matky a ženy v domácnosti jsou
časově i energeticky náročné, tudíž není divu, že od jiných rolí a činností jsou ženy
„odrazovány" nebo v nich nejsou podporovány, či jsou brány jen jako dočasné, než
se žena matkou stane. Náročná profese a kariéra se s těmito rolemi neslučují. Pokud
žena zastává nějakou profesi, je to obvykle profese, která v ní podporuje
pečovatelské a služebné chování nebo souvisí se sexualitou. Budování kariéry je pro
ženu nevhodné, protože je v přímém protikladu s rolí matky, na obé není možné mít
čas ani energii. Ambiciózní žena není žádána, neboť je riziko, že nezvládne
základní roli matky.
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A jaká je role muže? Rodičovská funkce je plně vyčerpána rolí matky, a tak
hlavní rolí muže otec není, nebo alespoň ne ve smyslu osoby pečující o dítě. Muž
jakožto partner ženy, která je plně vytížena rolí matky a ženy v domácnosti, musí
obstarat prostředky pro opatření svého dítěte a osoby, která o něj pečuje, hlavní rolí
muže je tedy role živitelská. Základním požadavkem na muže je být profesně
úspěšný, aby získal dostatek prostředků pro svou rodinu. Pro úspěšného muže jsou
tedy důležité diametrálně odlišné vlastnosti než pro úspěšnou ženu. Základní
schopností je vydělat peníze, proto jsou u něj zásadní profesní schopnosti a kariérní
růst. Z většiny pečovatelských a sociálních profesí je vytlačen ženou, ale i tak mu
zůstává široké spektrum možností uplatnění. Oblast profese není důležitá tolik jako
úspěšnost v ní, tak vlastnosti jako je agresivita a dominance přijdou vhod, naopak
empatie a vyjadřování emocí může být v konkurenčním boji na obtíž., muž tedy
zůstává verbálně zdatným, ale vyjadřování emocí a potřeb a jejich vnímání u
ostatních jedinců není podporováno a rozvíjeno, často právě naopak. Mužovo místo
je ve společnosti, mimo domov, není tedy žádný důvod mu přidělovat činnosti,
které se vykonávají doma, ani v něm pěstovat vlastnosti, které jsou pro zvládnutí
takovýchto činností nezbytné. Rodičovství je omezeno na funkci zajistit obživu
mimo domov a tím prakticky končí, ani pečovatelské schopnosti nejsou nutné,
navíc mohou být překážkou v úspěchu v zaměstnání. Ambiciózní a profesně
úspěšný muž je tedy pravým partnerem pro pečující a o druhé a o domácnost se
starající matku.
Vliv na genderové role má také jejich společenská hodnota, chcete-li status.
Status obou genderů rozebírám v kapitole 6, teď se prozatím spokojme s tvrzením,
že mužský gender je prestižnější a má také větší sociální moc. S asymetrií hodnoty
genderů se pojí jisté vlastnosti a jejich vzájemné vztahy. Být mužem (mít mužský
gender) je víc, než být ženou (mít ženský gender). Tento fakt ustavuje, že žena je
tady pro muže, podle radikálního feminismu je to v současnosti poddaná muže, je
tedy ta, která má uspokojovat jeho potřeby, sexuální, reprodukční i jiné. Pojďme se
podívat, jak nižší postavení ženy hezky zapadá do role ženy-matky. Žena-matka
rodí (mužovi) děti, stará se o ně i o muže, pečuje o domácnost, uklízí, muž chodí
mimo domov za prací, aby si tuto „pracovní sílu" mohl „zaplatit". Model nerovnosti
by nemohl platit, pokud by žena a muž byli rovnocenní, ale jak si můžou být
rovnocenní lidé, z nichž pouze jeden vlastní prostředky к uspokojení potřeb obou a
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volně jimi disponuje? V zájmu ženy je tedy najít si co nejúspěšnějšího muže, který
by jí a jejich potomky živil v době, kdy ona vykonává neplacenou práci
v domácnosti a při pečování o dítě. Pro ženu tedy není cílem úspěšná kariéra, ale
muž, který je profesně úspěšný. Zde můžeme hledat základy důrazu na ženský
vzhled a oblékání, neboť to je prostředek к získání muže. U muže o vzhled tolik
nejde, u toho je důležitá schopnost vydělat peníze. Zájmem ženy je tedy uspokojit
všechny potřeby muže, aby o něj nepřišla. Zde můžeme najít vysvětlení i pro
odsunutou ženskou sexualitu, která je zaměřená spíše na uspokojování mužských
potřeb než těch ženských. S nižším statusem ženy samozřejmě souvisí i obvyklá
submisivita ženského genderu. Protože žena nemůže být dominantní a třeba i přímo
agresivní, musí své zájmy uspokojit „pokoutně", odtud může plynout „typická
ženská" agresivita ukazující se v intrikaření a , jemné" vztahové agresi.
Pro oba gendery je tedy typická nejen jejich hlavní role, ale i status. Role
genderu a status je určující pro jeho naplnění a konkretizaci obsahu i formy.
Výše jsem představila poměrně zjednodušený model ženského a mužského
genderu. Maskulinita a feminita v mém modelu do sebe zapadají jak dílky puzzle,
ale ptám se: je realita takto jednoduchá? A je vůbec taková, že se v ní mohou tyto
modely mohou úspěšně aplikovat? Představení konstruktu ženství a mužství
v tomto úhlu pohledu dělají z muže a ženy pouze jednotky, které slouží
к reprodukci, a celá realita se tak zužuje jen na úspěšné zvládnutí této lidské
potřeby. Muž a žena tvoří dva naprosto odlišné jedince, dvě různé funkce sledující
jeden cíl - úspěšně se rozmnožit. Ano, mohlo by to být funkční, kdyby však muži a
ženy neměli jiné potřeby, které nesouvisí s biologickými potřebami, jakými jsou
například potřeba seberealizace a emoční potřeby. Dalším „problémem", který ubírá
tomuto modelu na funkčnosti, je sociální změna. S industriálni revolucí přestává být
rodina jednotkou, jejíž hlavní funkce je reprodukční a ekonomická, rodina se
přeměňuje a stále více se požaduje, aby plnila také funkci emoční, citovou a
sociální. Jak však můžou žena-matka a muž-živitel vzájemně uspokojovat své
emoční a sociální potřeby, když jejich světy jsou natolik odlišné? Jak mohou nalézt
společné témata a cíle a uspokojit vzájemné emoční potřeby, když jsou tolik
rozdílné, že kromě reprodukčních cílů se téměř neshodují? Rozdílné nejsou jenom
potřeby a cíle, ale také způsoby komunikace, což značně ztěžuje možnost sblížení
světů. Jak jsem již podotkla, změnila se také ekonomická funkce rodiny, už to není
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jen muž, který je živitel, ale také žena dochází za výdělkem mimo domov, jednak
z důvodu nutnosti druhého platu, ale často také z potřeby seberealizace ženy. Žena
tak vstupuje do tradičních struktur muže a učí se tak vlastně jeho genderovou roli.
Ve chvíli, kdy žena opouští domov, vzniká pnutí, které je důsledkem nenahrazení
její výsadní role v domácnosti a při péči o potomky oběma rodiči. Muž totiž do
ženského světa pomalu proniká až v posledních letech, protože mu v tom brání
dvojitá bariéra. Muž nejenže musí překročit hranice vlastního genderu, ale také
vstoupit do oblasti s nižší společenskou prestiží. Muž-otec pronikající do ženského
světa je tak dvojnásob deviantní než je žena-živitelka. Se změněnou ekonomickou
funkcí rodiny, kdy i žena dochází za prací a disponuje prostředky, nastává chvíle,
kdy se ženě její nižší status příčí, není totiž důvod, proč by ho měla trpět, a nastává
emancipace ženy, která nejenže pomalu přestává být závislá na muži, ale také mu
chce být rovnocenná. Tato společenská proměna sebou nese nejedno úskalí, přináší
sebou totiž mnoho změn pro obě pohlaví v podobě úplně nových nároků. Pro muže
je to opět dvojnásobně bolestné, jednak jsou na ně kladeny nové nároky (s nižší
společenskou prestiží), jednak jsou zbavováni vyššího postavení vůči ženám. Ale
ani pro ženy to není jednoduché, sice pomalu dosahují rovnějšího postavení vůči
mužům, ale s novými nároky stále neubývají ty staré, což ovšem částečně platí i pro
muže (žena vedle domácnosti a výchovy dětí má být druhou živitelkou rodiny, muž
má být sice stále živitel, ale už se má zapojit i do chodu domácnosti a výchovy dětí;
žena v zaměstnání na plný úvazek je však již mnoho let normou, muž podílející se
poloviční měrou na domácnosti a výchově dětí je stále hudba budoucnosti). A tak
není divu, že obě pohlaví mají s novými genderovými nároky, s prolínáním genderů
a znejasňováním pozic těžkosti.
Jak vidíme realita, ani potřeby žen a mužů nejsou tak jednoduché a
černobílé, jak se po přečtení mého modelu maskulinity a feminity může zdát.
Ačkoliv však tyto koncepce mužství a ženství neodpovídají realitě ani potřebám
jedinců, stále je po ženách a mužích požadováno, aby se podle tradičních genderů
řídili. Je sice pravda, že se v současnosti hranice obou genderů rozvolňují,
posouvají a nabourávají, ale tento proces není zdaleka tak pružný jako proměna
reality a lidských potřeb. Ze společnosti zaznívají hlasy po zachování tradičních
genderů, které se zakládají na diferenci a komplementaritě, ale zaznívají i hlasy po
sblížení genderů a nahrazení komplementarity kooperací. Já osobně se domnívám,
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že je načase, aby se gendery přizpůsobily novým požadavkům, že touha po
zachování tradičních genderů je ve své podstatě zpátečnická a kontraproduktivní.
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5 Odlišná výchova matek a otců
V této kapitole se zaměřím na rozdílnou roli matky a otce při výchově a
zejména genderové výchově dětí. Role matky a otce pro výchovu dětí není stejná,
ani být taková nemůže, z důvodu, že ženy a muži zastávají ve společnosti a i
vzhledem к reprodukci a výchově dětí diametrálně odlišné role.
V současnosti se role otce mění. „Stará" role otce-živitele, který je většinu
času mimo domov, se pomalu mění na „nového" otce, který je více doma a na
výchově dětí se aktivně podílí. Ale představa, podle které se otcové začínají
mnohem více angažovat v péči a výchově potomstva, se objevila několikrát již od
samotného počátku 20. století (Griswold 1993, 1998; Lewis, O'Brien 1987, cit. dle
Dudová, 2007).
Podle konzervativních kritiků představuje nepřítomnost otců v rodinách
jeden z nej významnějších sociálních problémů, jelikož stojí u zrodu mnoha dalších
problémů. Ačkoli teoretikové rodiny nepřijímají tuto tezi bez výhrad, často
vycházejí z předpokladu, že dnešní otcové nenaplňují dostatečně svou úlohu. Podle
některých autorů studií nelze dítě uspokojivě vychovat v jiném uspořádání než v
úplné nukleární rodině, složené z obou jeho biologických rodičů. Historický pohled
navíc ukazuje, že stížnosti na absenci otců ve výchově existují již od samého
počátku průmyslové revoluce, která přinesla požadavek práce muže mimo
domácnost, a tudíž jeho fyzickou nepřítomnosti v domácnosti během většiny dne.
Ale platí, že striktní diferenciace mezi mužskými a ženskými rolemi v rodině
pomalu podléhá novým sociálním realitám.
Elisabeth Badinter (1980) dokazuje, že otcovská láska, stejně jako láska
mateřská, je sociálně konstruovaná. Podobně francouzská psychiatrička Genevieve
Delaisi de Parseval (1981) vyslovuje tezi, podle které má matka i otec identické
psychické předpoklady a odlišnost a výhody předpokládané u jednoho pohlaví vůči
druhému, ať už se projevují v jakémkoli směru, jsou konstruované a j sou výsledkem
ideologických a kulturních faktorů.
Tradiční pohled na mateřství a otcovství předpokládá vrozené odlišnosti
mezi mužem a ženou. Konzervativní myslitelé vycházející ze sociobiologie tvrdí, že
dítě potřebuje dva různé typy lásky a disciplíny - mateřský a otcovský, a to nejlépe
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poskytované biologickou matkou a otcem. Konstruktivistický koncept oproti tomu
zdůrazňuje, že odlišnosti mezi mužským a ženským rodem jsou vytvořeny sociálně,
a tudíž nemohou být ospravedlňovány jako přirozené, legitimní a neměnné. Navíc
zatímco jedni zastánci tohoto pohledu se domnívají, že neexistuje žádný důvod,
proč by odlišnosti mezi mateřstvím a otcovstvím měly být zachovány, jiní jsou
přesvědčeni, že i když jsou sociálně konstruovány, mají svůj nenahraditelný
význam a funkci.
Empirické studie ukazují, že otcové jsou schopní budovat a udržovat vztahy
se svými dětmi, které se velmi podobají vztahům mateřským, a dokážou s dětmi
interagovat stejně jako matky (Le Camus 1994; Zaouche-Gaudron 2001, cit. dle
Ibid.). Přesto se v realitě mateřský a otcovský přístup odlišují. Lesley Lupton a
Deborah Barclay ve své studii o zkušenosti otců docházejí к závěru, že muži i ženy
mají stejné předpoklady vytvořit si blízký a intimní vztah se svými dětmi
prostřednictvím každodenních pečovatelských aktivit. Tyto aktivity jsou ale
nejčastěji v praxi vykonávány ženou, která tím získává určité znalosti a dovednosti
a postupně se v rodině stává „expertem" na záležitosti týkající se dětí. Jakmile je
jednou jeden z rodičů ustaven v pozici odborníka, pro druhého se stává obtížné do
jejich vztahu zasahovat a je delegován do funkce živitele a ochránce (Lupton,
Barclay 1997: 124-133, cit dle Ibid.).
Rozdílnost mezi otcovskou a mateřskou účastí spočívá mimo jiné také v
odlišné disponibilitě otce a matky pro své děti. Otcův čas je zpravidla rozdělen na
období absence věnované profesionální aktivitě a období přítomnosti v blízkosti
dětí, která jsou často dopředu naplánovaná a připravená. Genderová odlišnost
rodičovství tak nepramení pouze z odlišných praktik, ale také z odlišných možností.
Otcova nepřítomnost v domácnosti ještě nemusí nutně znamenat, že muž není
angažovaným otcem. Profesionální čas je mnoha muži vnímán jako nepřímý
rodičovský čas, kdy vydělávají peníze pro zajištění potřeb svých potomků (Dudová,
2007).
Svěřování dítěte do péče matky je společenský zvyk, který se utvořil v
historii relativně nedávno. Není to žádný biologický imperativ. Stejně tak jako
každá sociální role je definován a formován mnoha společenskými a kulturními
faktory, které ovlivňují a proměňují statut otců ve společnosti společně s jejich
právy a povinnostmi. Na začátku devatenáctého století měl otec stále ještě větší
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zodpovědnost za dítě než matka. V průběhu tohoto století však přichází první
změny. Muži jako živitelé rodin opouštěli domovy a trávili mnohem více času v
práci. Otec se stal hlavou rodiny díky své neochvějné mužské racionalitě. Souběžně
s vyloučením žen z aktivní účasti na událostech vnějšího světa byla pomalu, ale jistě
povznášena právě tato mužská racionalita, která muže nakonec vyloučila z
intimního vztahu se svými dětmi. Odstup muže od miminek a malých dětí si lze
vysvětlit jako kulturní tlak. Žádná rozvíjející se společnost, která potřebuje, aby její
muži opouštěli domov a pracovali pro ni, nikdy nedovolí, aby se její mladí muži
sbližovali s nově narozenými, neboť je zřejmé, že pokud se noví otcové způsobem
upoutají, nikdy rodinu neopustí a nebudou řádně plnit své úkoly (Petr, 2007).
Dalším faktorem ovlivňujícím postavení otců byl vznik tzv. „kultu
mateřství", který s sebou mimo nekritické víry v mateřské instinkty přinesl
podceňování významu otce pro vývoj dítěte. Postupem času otcové přicházejí o své
rodičovské schopnosti. Diskriminace výchovné působnosti otců vedla později
к řadě výzkumů, jejichž výsledkem byla revoluce v pohlížení psychologů na
relativní podíl otců a matek při výchově dítěte. Zjistilo se, že otec je významný,
nejen když jsou děti starší, nýbrž i v raných letech. Přes mnohé výzkumy a
poznatky se však kult mateřství i nadále odráží ve veřejném mínění (Ibid.).
V současnosti můžeme hovořit o tzv. krizi otců, neboť muži ztratili mnohé
ze svého původního

statusu v oblasti rodiny. Mnohé ztratili z

tradičního

patriarchálního modelu, kdy muž svým postavením ve společnosti určoval
postavení celé rodiny. Měl právo rozhodovat, byl hlavní autoritou, chránil a
zabezpečoval rodinu. Byl charakterizován jako dominantní, soběstačný a schopný
se prosadit. Na druhou stranu se současní muži více angažují ve výchově a péči o
dítě. Jejich aktivity jsou jiné povahy než dříve, kdy otcové přistupovali к výchově
více z mocenské pozice. Dnes jsou více partnery svého dítěte, jsou přímou součástí
jeho života (Ibid.).
Tento model chování však vychází z tzv. egilitářského modelu rodiny, kdy
jsou pozice ženy a muže rovnocenné, dělba práce je flexibilní a je chápána jako
společná a kooperativní. V současné době se stále větší počet rodin snaží přiklánět к
tomuto modelu, ve výsledcích výzkumů je však patrné, že jde zatím skutečně spíše
o snahy. Většinovou společností je i nadále uznáván tradiční model rodinného
života s typickým rozdělením ženských a mužských rolí (Ibid.).
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Přestože, mnohé teorie, které rozdělují mužské a ženské role mluví o
dovednostech při péči o dítě ve prospěch matky, je pozoruhodné, že výzkumy
dokázaly nečekaný objev. Jsme vybaveni „intuitivními rodičovskými schopnostmi",
a to nezávisle na tom, jakého jsme pohlaví, v jaké žijeme kultuře, zda jsme se už
rodiči stali, či nikoliv. Nevědomky reagujeme na zvláštní požadavky dítěte. Ve
výzkumech se vždy shodně prokázalo, že muži jsou vůči malému dítěti vybaveni
týmiž mechanizmy jako ženy. Staví se к dítěti stejným způsobem, dotýkají se
stejným způsobem, dívají se na ně ze stejné vzdálenosti, mluví na ně vyšším hlasem
atd. Při vší specifičnosti mužského přístupu к věci jsou stejně jako ženy schopni
postarat se o své potomstvo. Příroda si nemohla dovolit luxus pouhé mateřské lásky
- ochranu lidskému potomstvu zajistila instinktivní výbavou obou pohlaví, žen i
mužů. Přes všechny poznatky a výzkumy, je ale rozhodujícím faktorem pro
příznivý vývoj dítěte podstatná jedna skutečnost. Musí být splněna podmínka, že
jde o otce angažovaného, pečujícího, věnujícího svým dětem nezanedbatelnou část
svého času a může sám dítěti poskytnout pozitivní identifikační vzor. Pouhá
přítomnost otce v rodině nestačí. Bylo by jen dobře zájem mladých mužů o děti
povzbuzovat a posilovat. Bylo by dobré onu přírodou uloženou

mužskou

vybavenost instinktivními mechanizmy vůči malému dítěti pěstovat a kultivovat
(Ibid.).
Role otce a cíle, které splňuje, se při výchově dětí obvykle liší od těch
mateřských. Otec povzbuzuje děti к nezávislosti, a je tak často protiváhou к přemíře
ochranitelských tendencí matky. Dětem zahrnutým velkou mateřskou péčí, když
není v jejich životě přítomen muž, se povoluje jen málo volnosti pro zkoumání
světa a ani nejsou povzbuzovány к vývoji asertivních, nezávislých postojů (Ibid.),
což zajišťuje muž, který je zpravidla těchto vlastností sám nositelem.
Od období kojeneckého až po batolecí nemá otec přesně vyhrazenou roli.
Poskytuje ale svým dětem jiné zkušenosti a přispívá к rozvoji jiných kompetencí.
Děti je mohou chápat jako zdroj zábavy a vzrušení, protože jim přináší nové
podněty a nápady, oživuje jejich denní stereotyp. V interakci otce s dítětem
převažuje tělesná stimulace a společná hra. Otcové již v tomto věku kladou větší
důraz na dodržování řádu, na plnění určitých požadavků, podporují rozvoj
samostatnosti. V předškolním věku dochází к další diferenciaci v chování otců к
dětem, výrazně s ohledem na pohlaví dítěte. Rodič stejného pohlaví představuje
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významný model genderové role, připoutání к tomuto rodiči a jeho napodobování
posiluje sebejistotu, ale důležitou funkci má i rodič opačného pohlaví. Ve školním
věku otec i nadále funguje jako opora dětské samostatnosti, nezávislosti, sebejistoty
a sebedůvěry. Učí děti respektovat pravidla, spolupracovat a prosadit se v různých
skupinách i mimo rodinu (Ibid.).
Ano,

rozdíly v chování kojenců jsou minimální, rodiče s nimi zacházejí

rozdílně podle pohlaví, rozdíly nejsou jenom ve směru к dětem, ale také mezi
zacházením matky a otce. Ale rozdíly mezi výchovou matky a otce jsou patrné i co
se důrazu na gender týká. Současné výzkumy ukazují, že genderová výchova je
silnější než byla před patnácti lety, ale tento fakt se dá vykládat i tak, že se současné
výzkumy zaměřují také na roli otce, což dříve nebylo. Mnoho výzkumů ukazuje, že
otcové dělají větší rozdíly mezi synem a dcerou, než tak činí matky. Otcové vidí své
děti jako genderově konformní. Chlapci byli považováni za podobné jim samým, tj.
otcům. Více než dvě třetiny otců své syny považuje za velmi maskulinní, ale pouze
40 % otců vidí své dcery velmi feminní. Nejobecnější maskulinní vlastnosti u synů
byly fyzické a atletické dovednosti. Feminní vlastnosti byly fyzická atraktivita,
vzhled, hraní si s panenkami, jemné chování a vykonávání domácích prací
(Crawford, Unger, 2003: 182-183).
Také od Weitzman zaznívá, že otcové se více než matky zasluhují o utváření
genderu u malých dětí. Rozhovor s rodiči s dětmi od dvou do čtyř let ukázal, že
otcové striktněji rozlišují role podle pohlaví a více jejich vznik u dětí podněcují
(Weitzman, 1979: 5).
Níže uvádím tabulku, která však tak markantní rozdíly mezi mateřskou a
otcovskou genderovou výchovou nedokládá. Tabulka je zpracována na základě
výzkumu, který byl proveden ve skupině rodičů vyskokoškolských studentů a
studentek.
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Tab č. 3: Genderově rozdílná výchova matek a otců
Výchovné cíle, na
které byl kladen
stejný důraz u synů
i dcer

Výchovné cíle, na
které byl kladen
větší důraz u dcer

Výchovné cíle, na
které byl kladen
větší důraz u synů
Rašticová, 2004: 14

Matky
kvalitní vzdělání
zodpovědnost za život
uspokojivá práce
pěstování přátelství
vydělat peníze
životní partner/-ka
péče o vzhled
péče o děti
domácí práce
umění (hudba,
malování, tanec apod.)
sport

Otcové
kvalitní vzdělání
zodpovědnost za život
uspokojivá práce
pěstování přátelství
vydělat peníze
životní partner/-ka
péče o vzhled
péče o děti
domácí práce
umění (hudba,
malování, tanec apod.)
sport

Ve svém výzkumu jsem se na tento úhel pohledu nezaměřovala, nicméně se
i tak místy ukazuje, že potvrzuje závěry Crawford, Unger a Weitzman. Níže uvádím
dvě citace, které toho budiž důkazem.

BK: „Třeba paradoxně jemu se hrozně líběj tanečky a tancování a lidový tance, my
když se na něco takovýho díváme, on je z toho úplně unesenej, on prostě asi nebude
typickej kluk, ale když jsem teď doma, že je dám na tanečky, tak to doma taky
neprošlo, to tatínek se bouřil, jo, já myslím, že by se mu o líbilo."

MV: „Teď začal s tatínkem chodit na hokej, na nějaký zápasy, a my zůstáváme
s Mařenkou samy doma a děláme si kafíčko. Takže to teď začíná bejt takový, to
dřív nebylo, to jsme trávili všechen čas spolu, a teď to trochu rozlišujou, ale říkám
začalo to tím hokejem."
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6 Asymetričnost hodnoty gender
V této,

předposlední,

kapitole

se

objeví

reflexe

a

zamyšlení

nad

společenskou hodnotou jednotlivých genderů, tedy nad hodnotou feminity a
maskulinity, neboť se domnívám, že seznámení se pochopení odlišné hodnoty
genderů, je nezbytné pro porozumění celé šíře problematiky genderu.
Přesvědčení, že odlišnost ženské a mužské role přirozeně

vyplývá

z biologické odlišnosti muže a ženy, je jeden z nej stabilnějších pilířů fungování naší
kultury. Má velkou moc, lehce ignoruje všechno, co ho podrývá - historická,
sociologická či psychologická fakta a popírá dokonce i naší vlastní zkušenost, což
je patrné i z výzkumu, který jsem dělala. Pokud se chlapci či děvčata liší od svých
generových rolí, jsou oni těmi divnými, role jsou stále ty správné, které se mají
naplňovat. Role je danost, jedinci ji buď naplňují, nebo ne. Pokud jedinci nesplňují
vlastnosti daného genderu, pak jsou netypičtí, a tedy divní, nenormální. V důsledku
přesvědčení o přirozenosti odlišnosti často zapomínáme na to, co mají ženy a muži
společné. Víra v to, že existuje jakási všeobecně platná a správná „mužnost" a
„ženskost"

vtěsnává ženy a muže do rigidních a předurčených rolí, které často

neodpovídají potřebám partnerství a spolupráce mezi ženami a muži i mezi lidmi
obecně, tyto koncepty však nerespektují ani individualitu mužů a žen, a tak
označení „chlapec" či „dívka" nalinkují jedinci jeho budoucnost nehledě na jeho či
její opravdové sklony.
Nejde zde však pouze o tlak genderu na osobnost jedince, ale také o jejich
rozdílnou hodnotu. Okolí nás denně přesvědčuje o „pravdivosti" výroku o silném a
slabém pohlaví. Definice pohlaví a genderů se tak významně podílí na uspořádání
vztahů mužů a žen v společnosti už tím, že pod záminkou přirozenosti toto
upořádání

legitimizují.

Nezpochybnitelnou

platností

přírodního

zákona

se

ospravedlňuje nerovná a nespravedlivá dělba práce mezi ženami a muži, ve které
ženám připadá větší část neplacené a méně placené práce, více práce s nižší
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společenskou prestiží, dále ustavuje nerovné rozdělení moci mezi pohlavími, moci
r
2
rozhodovat o sobě a o světě kolem sebe (Cviková, 2005: 13-14).
Gender je ve své podstatě vyjádřením představy, že se lidé dělí na
dvě skupiny, ženy a muže, které mají do značné míry odlišné maskulinní a feminní
charakteristiky, vlastnosti, schopnosti apod. Jedná se zde o koncept vztahový, neboť
maskulinita má smysl jen ve vztahu (protikladu) к feminitě. Feminita a maskulinita
je množina struktur a podmínek, které vymezují, co to typicky znamená být ženou
či mužem v dané společnosti i typický způsob, jak jedinci tuto „situaci" prožívají
(Pavlík, 2006: 9). V naší kultuře tedy však gender kromě duality vyjadřuje asymetrii
v hodnotě. Tímto se také zabývala Sandra Bem, která uvádí koncept androcentrismu
neboli „mužostřednosti",

čímž dokládá nerovnost a vyšší postavení

muže.

Maskulinita je chápána jako dominantní a nadřazená feminitě, jako norma, od které
je feminita odvozena. Muž je standard, je ten, podle něhož jsou obě pohlaví
posuzována. Androcentrismus tak odráží představu o tom, že muži a jejich
prožívání světa představují normu, vůči níž jsou ženy poměřovány (Bem, 1993:
140).
Pro plné pochopení, jak gender rozlišuje a stratifikuje lidi, musíme
zauvažovat nad konceptem jako je sociální moc, připisovaný status a dosažený
status. Sociální moc je kontrola nad děním a zdroji, kterým lidé přikládají hodnotu.
Je to vlastnost vztahů, ne jedinců samotných. Z důvodů autority, legitimnosti nebo
kvalifikace mají vedoucí více moci než zaměstnanci, vyučující více než studující
apod. Sociální moc se liší od sociálního vlivu tím, že sociální moc naznačuje
možnost použití nějakého druhu nátlaku (př. ztráta platu, horší známka ve škole).
Status přiřazuje jedinci potenciální možnost ovlivňovat a kontrolovat druhé.
Sociologie rozlišuje dva druhy statusů: připisovaný a dosažený. Dosažený status je
částečně založený na postavení statusu vůči ostatním statusům (př. vedoucí asistentka, otec - matka, vyučující - studující), součástí tohoto statusu však také je,
jak dobře jedinec daný status (roli) zastává. Dosažený status má tuto souslednost,

Základním dílem, které odhaluje nerovnocennost genderů, je dílo Francouzsky Simone de
Beauvoir „Druhé pohlaví" (1949, česky 1967). Druhým pohlavím označuje ženy na základě analýzy
kulturních vzorců, která odhaluje hierarchiský vztah mezi pohlavími (a gendery), neboť ženy jsou do
pozice druhého pohlaví odsunuty.
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něčeho dosáhnu, získám určitý status a na základě něho mám jistou sociální moc. U
připisovaného statusu je tomu vlastně naopak. Něčím jsem bez ohledu na mé
zásluhy, a proto mám jistou sociální moc. Připisovaný status popisuje a předurčuje
vztahy mezi skupinami lidí. Připisovaný status definuje, kdo (která skupina lidí) je
předurčený к tomu, aby měl více sociální moci ve společnosti. U připisovaného
statusu nezáleží na tom, jak dobře jedinec svou roli zastává, připisovaný status je
totiž založený na kulturních normách. Tento status patří tomu, kdo je součástí dané
skupiny. Rasa, etnicita, věk, společenská třída a pohlaví jsou příklady determinant
určujících připisovaný status. Připisované statusy obvykle obsahují hierarchické
uspořádání - lidé mají lepší či horší sociální pozici, a tedy i moc. Připisovaný status
nelze snadno změnit svým chováním. I jedinec, který se chová podle vyššího
statusu, má stále sociální moc podle původního připisovaného statusu, a tak i ženy,
které se chovají maskulinně mají pořád méně sociální moci než muži samotní,
protože jsou v tu chvíli považovány za sociálně deviantní (Crawford, Unger, 2004:
77-79).
Gender tedy vykazuje dominanci jednoho genderu nad druhým, a tím také
jejich mocenský vztah. Moc tak není vlastností jednotlivce, ale jde o základní
aspekt sociálního života, nedílnou součást všech sociálních vztahů. Tato sociální
moc je obvykle neviditelná právě těm, kdo jí disponují, protože své zvýhodnění
chápou jako samozřejmé. Ve vztahu к genderu obecně platí, že muži jako skupina
vládnou větší mocí než ženy jako skupina, nicméně je důležité si uvědomit, že
v rámci obou skupin existují velké mocenské rozdíly (Kimmel, 2000: 34).
Tvrzení o mužské dominanci je často kategoricky odmítáno, pokusím se ho
tedy podložit

některými

příklady. Na

úrovni

symbolické

lze

nadřazenost

maskulinity dobře demonstrovat generickým maskulinem (viz 1.5), maskulinum
kontroluje koncovku slovesa v pričestí minulém, feminina mají často negativní či
pejorativní konotace (př. zmužilý - zženštilý, čaroděj - čarodějnice), skupiny lidí
různého pohlaví jsou obvykle souhrnně označovány pouze mužským rodem, a tak
se účast žen stává neviditelnou. Stejně evidentní je androcentrický charakter tak
zásadního symbolického systému, jakým je křesťanství, jehož východiska i etika
stále strukturují i morální zásady naší sekularizované společnosti. Maskulinita je
normou božství i lidství a musíme počítat s tím, že tyto charakteristiky základních
symbolických systému naše myšlení a vnímání sociálního života ovlivňují. Na

121

úrovni sociálních vztahů a struktur se symbolická nadřazenost

maskulinity

projevuje systematickými genderovými nerovnostmi, kdy muži dominují většině
společenských

hierarchií

a

kontrolují

většinu

společenských

zdrojů

-

ekonomických, symbolických, sociálních, politických (např. zastoupení mužů ve
vládě je v ČR již 15 let téměř 90%, ženy berou v průměru o 25 % nižší platy). A tak
mají muži mnohem větší možnosti ovlivňovat chod společnosti i směr jejího vývoje
než ženy. Tyto mocenské nerovnosti ve společnosti tvoří kontext, ve kterém lidé
žijí, interagují a konstruují své individuální identity (Pavlík, 2006: 9).
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7 Závěr
Genderové studie zažívají v současnosti svůj rozkvět. Již nyní existuje
poměrně široká teoretická i empirická základna, která nám umožňuje vyjádřovat
závěry a stanoviska. Nicméně, stejně jako ve všech společenských vědních
disciplínách, existují i zde protichůdné názory i protichůdné závěry výzkumů.
Častokrát se není jednoduché dopátrat validních závěrů, neboť od mnohých
výzkumů neuplynulo dostatek času, který by je potvrdil, nebo jsou z důvodu
neustálé společenské proměny výsledky zpochybňovány či korigovány, a mají tak
poměrně časově (i místně) omezenou platnost. Společenský vývoj je dynamický,
nejsou jím ušetřeny ani role žen a mužů. Právě v proměně genderových rolích je
tento proces znatelný, troufám si tvrdit, každým rokem. Mezigenerační rozdíl je
značný. Ve své práci jsem se těmto úskalím snažila vyhnout, čerpám proto
informace z různých zdrojů a ke starším poznatkům přistupuji dvojnásobně
obezřetně.
Z důvodu získání současných empirických dat z českého prostředí jsem
provedla výzkum, výzkum formou rozhovorů s rodiči o výchově jejich dětí
(různopohlavních dvojčat). Závěry mého výzkumu mají sloužit к porovnání
s teoretickými závěry, které jsem načerpala z odborné literatury. Výzkum jsem
provedla tedy hlavně z důvodu komparace. Musím přiznat, že výsledky výzkumu
tvoří spíše jakousi opozici к závěrům v teoretické části, které „si obvykle jdou na
ruku".

Tento

nesoulad

mě

dovedl

к hlubšímu

zamyšlení

se

nad

danou

problematikou. Můj výzkum, kvůli svému malému rozměru, a tedy i validitě, nemá
aspirace к nabourání mnoha jiných vědeckých výzkumů a teoretických úvah, přesto
poukazuje na to, že současná situace podoby genderů není zdaleka tak černobílá, jak
naznačuje teoretická část mé práce, tedy alespoň co se předškolních českých dětí
týká.
V teoretické části práce jsme se dočetli, kterak jsou děti vedeny ke
genderově odlišným vlastnostem, jak značné rozdíly jsou vytvářeny a kdy vznikají.
Obecně přitom platí, že genderové rozdíly jsou vytvářeny systematicky již od
prvních let dítěte. Předpokládala jsem, že se v mém výzkumu tyto závěry potvrdí,
že dívky a chlapci budou vykazovat již snadno rozpoznatelné genderové stereotypy.
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Mé předpoklady se však nenaplnily, závěry mého výzkumu jsou s teoretickou částí
místy i v přímém protikladu, o naprosté shodě mezi teoretickou a empirickou částí
mé práce nemůže být ani řeč. Ovšem nedošlo ani к úplné negaci, některé tendence
v genderové výchově zkoumaných dětí uvedené teorie potvrzují.
Na tomto místě bych se ještě ráda poohlédla za hlavními konflikty mezi
teoretickou a empirickou částí, samozřejmě zmíním i místa shody a chybět nebude
ani interpretace této komparace.
Nej významnější

neshody

jsem

nalezla

v podkapitole

o

rodičovství,

dominanci a submisi, samostatnosti a závislosti a částečně v podkapitole o
agresivitě (teorie a výzkum si totiž odporují v závěrech o fyzické agresivitě, ale
závěry o vztahové agresivitě se naopak jeví jako souhlasné). Zkoumaná dvojčata
nevykazovaly ve vlastnostech týkajících se rodičovství a pečovatelství žádné
systematické proměnné na základě genderu, rodiče v odpovědích

rozhodně

neakcentovali dívku jako budoucí matku a ani neměly o dcerách představy jako o
budoucích milujících matkách, spíše naopak v dcerách viděli budoucí přísné matky,
což poukazuje na racionalitu více než na emocionalitu tradičně spojovanou
s ženským genderem. Tato kontroverze byla patrná i v hodnocení synů, neboť ti
byli naopak označováni jako citliví a mazliví. Totožný střet teorie s výzkumem
můžeme vysledovat i v kapitole věnující se samostatnosti a závislosti, zkoumané
dívky totiž byly popisovány jako ty výrazně samostatnější ve většině případů.
Podobné, ale již méně odporující byli i závěry vyplývající z výpovědí týkajících se
dominance a submisivity dětí. Dívky se sice jevily jako ty dominantnější, ale už ne
tak výrazně, dívky byly dominantnější ve třech rodinách, ve dvou to byli chlapci a
v jedné rodině byli dominantní oba sourozenci. Také neochvějnost tvrzení, že
chlapci jsou fyzicky agresivnější než dívky, byla výzkumem narušena. Nemůžu
tvrdit, že by bylo toto tvrzení přímo vyvráceno, nicméně výzkum zjistil, že
sledované dívky a chlapci nevykazují žádné systematické tíhnutí jednoho genderu
к tomuto druhu agresivity. Chlapci se sice jeví jako ti fyzicky silnější a možná o
něco více pohotoví к tomuto typu agresivity, ale ani dívky nemají s fyzickou
agresivitou problém a dokáží ji použít.
Jinak tomu je však v případě vztahové agresivity, zde se již dostáváme na
pole, kde se výzkum s teorií spíše shoduje. Vztahovou agresivitu ze zkoumaných
dětí opravdu častěji používají dívky, byly to tři dívky, ale pouze jeden chlapec. Zde
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se tedy potvrzuje, že dívky začínají mít své vztahy hlubší a komplikovanější, bez
tohoto předpokladu by totiž vztahová agresivita byla jen málo účinná. Zdá se, že i
kapitola o přátelství poukazuje na sociální rozdíly mezi pohlavími, děti si totiž ve
většině případů vybírají pro hru jedince stejného pohlaví. Zde však můžeme
polemizovat, zda je tento výběr opravdu zapříčiněn kompatibilitou dětí na základě
genderu nebo jen prostým předáváním stereotypu mezi dětmi, tzn. že dívky si mají
hrát s dívkami a chlapci s chlapci. Najít odpověď na tuto otázku se mi bohužel
nepodařilo. Značné stereotypy jsme mohli nalézt také v podkapitole věnující se
oblékání a péči o vzhled. Zde výzkum teorii téměř doslovně potvrdil. Nejenže
rodiče děti většinou oblékají podle genderových stereotypů, ale děti již ve velmi
nízkém věku stereotypy reprodukují, a tak se již některé dívky od dvou let stávají
„parádnicemi", zatímco jejich bratři nejeví zájem o svůj zevnějšek ani o tři roky
později. Ve všech případech vybíraly oblečení pro děti matky, nebo později matky s
dětmi, a tak je zřejmé, jakého signálu se dětem dostává - ženy jsou prostě ty, které
vzhled řeší a pečují o něj. Podobné stereotypy můžeme najít také ve výběru hraček.
Ačkoliv děti občas ve výběru hračky překračují meze svého genderu, a jevily se tak
ne zcela genderově stereotypními, byl zde patrný vliv rodičů na výběr té genderově
správné hračky. I když dítěti hru s genderově nepříslušnou hračkou vyloženě
nezakázali, bylo zřejmé, že tento „rozpor" v chování dětí reflektují a postupně,
zřejmě především nepřímo, působí к jeho odstranění. Odpovědi týkající se
komunikace mi poskytly jen několik dílčích závěrů. Jedním z nich je potvrzení
teorie ve stanovisku, že dívky jsou v předškolním věku ve verbálním vyjadřování
napřed, tak se jeví čtyři dívky, chlapec jen jeden. Dvě dívky mají již v předškolním
věku zvýšený zájem o písmo, což s komunikací souvisí, ale také to může být
projevem zaujetí pro malování a kreslení. Vysledovat, zda dívky a chlapci volí pro
své hovory genderově odlišná témata, se mi nepodařilo, rodiče spíše soudili, že se
baví o podobných věcech, nicméně jistou tendenci к genderovým rozdílům spatřuji
v tom, že dva chlapci volili pro hovor „typicky chlapecká" témata, jedna dívka
obvykle hovoří o vztazích, jiná dokáže verbálně vyjadřovat své city. Nejsem si však
jistá, zda toto к potvrzení teoretických závěrů postačuje.
Téměř žádné závěry se mi nepodařily vytvořit u podkapitol týkajících se
domácích prací, vzdělání a profese. Ve vykonávání domácích prací jsem nenalezla
téměř žádné genderové stereotypy, neboť většina zkoumaných dětí měla domácích

125

povinností (myšleno domácích prací) mizivě. Avšak přece jenom jedna skutečnost
se opakovala v polovině případů, a to že chlapci se jevili jako ti pohodlnější, kteří
vyžadují péči rodičů více než sestra a zřejmě tedy neoprávněně. Je možné, že tak
reprodukují role mužů, o které se žena často stará. Jelikož tato tendence byla
omlouvána s tím, že „je to chlapeček", a tak i tolerována, soudím, že zde může být
počátek budoucích genderových nerovností ve vykonávání domácích prací. O
očekávání rodičů na budoucí profesi svých dětí se mi nepodařilo získat téměř žádné
konkrétní odpovědi. Rodiče z velké části odmítají své děti vést к profesi podle své
představy, volbu profese nechávají na přání svých dětí, které zatím žádné cíle v této
oblasti nemají, nebo je často mění. Jediné, co rodiče plánovali, bylo zajištění
vzdělání pro obě děti.
Jak si však vysvětlit jisté konflikty teorií, které jsou z velké části založeny na
výzkumech, se závěry z mého výzkumu? Samozřejmě, můj vzorek nelze považovat
za reprezentativní, takže napadat teoretickou část na základě mých odlišných
výsledků nemohu, proto se budu snažit najít vysvětlení jinde. Jedním vysvětlením
pro rozpory může být to, že vlastnosti neodpovídající genderové roli jsou více
reflektovány, a tak mohou být paradoxně více zdůrazňovány. Vlastnost, která je
v souladu s očekáváním, se může stát neviditelnou. Druhým vysvětlením by mohl
být nízký věk dětí. Genderové odlišnosti jsou utvářeny postupně a je možné, že se
mnohé v chování a vlastnostech dětí upraví, a proto jsem objevila jen málo
systematických rozdílů mezi pohlavími v předškolním věku. Samozřejmě bychom
také měli brát v úvahu pomalou proměnu genderových rolí směrem к snižování
jejich rozdílností а к míšení rolí, což se právě může prokázat v nových výzkumech.
Na úplný závěr své práce musím souhlasně pokynout teoriím, které tvrdí, že
gender je společensky konstruován. К tomuto souhlasu docházím po té, co se
z mého výzkumu ukazuje jen málo genderových rozdílností mezi dětmi. Pokud
takové rozdíly vykazují děti v předškolním věku jen málo, je pravděpodobné, že
к jejich rozvoji dojde později, neboť demografické a sociologické průzkumy mezi
dospělou populací představují rozdíly diametrálně odlišné, a proto lze soudit, že je
utváří právě společnost, a ne biologie.
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