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1. ÚVOD

Disertační práce, kterou předkládám k obhajobě, vznikala po dobu pěti let. Na jejich začátku
jsem byla plná otázek, které se zrodily při výzkumech v rámci mých diplomových

prací

z pedagogické psychologie a sociologie. Obě práce se věnovaly učitelům a učitelkám; první
z nich (2000) rozpracovávala téma identity vyučujících a její saturace dětmi a jejich rodiči,
druhá diplomová práce (2002) pak sledovala rozdíly v představách učitelů a učitelek o jejich
povolání.
Z obou diplomových prací vyplynulo, že důležitým tématem pro učitele i učitelky je vztah
s rodinami jejich žáků/yň. Kromě obvyklých dilemat, která kontakt s rodiči přináší, se však
v diplomových rozhovorech opakovaně ukazovaly ještě další zajímavé aspekty. Jejich společným
jmenovatelem byla nesamozřejmost, kterou v už tak často napjatých setkáních zvyšuje ještě
skutečnost, že na straně školy a na straně rodiny stojí buď žena, nebo muž.
Z diplomové práce na oboru sociologie, ze studia literatury i z dalších vlastních odborných aktivit
jsem poznala, že ve školství existuje řada oblastí, které jsou genderové uspořádány a jsou
determinovány genderovými stereotypy. Ačkoliv genderový rozměr vztahu mezi vyučujícími
a rodiči není výzkumně zpracované téma, lze předpokládat, že je podobně relevantní jako
například genderový rozměr komunikace mezi vyučujícími a studujícími. Rozhodla jsem se proto
jej blíže prostudovat.
Za cíl práce jsem si vytyčila popsat, jak učitelé-muži a učitelky-ženy přistupují, prožívají
a hodnotí svůj vztah s rodiči žáků/yň, a to zvlášť s matkami a s otci. Svůj zájem jsem omezila
na genderový rozměr vztahu mezi školou a rodinou z hlediska vyučujících. Základní otázkou pro
mě bylo, zda ve vztahu mezi školou a rodinou je důležitá jeho genderová konstelace a případně
v které rovině či oblasti tohoto vztahu se projevuje nejsilněji.
Vzhledem

k feminizaci

učitelského

povolání,

která má dopady jak

na vnímání

učitelství

veřejností, tak i na chování a spokojenost učitelů a učitelek, je podstatné zabývat se všemi
otázkami, které potenciálně mohou vysoké zastoupení žen ve školství umocňovat. Z řady
výzkumů víme, že kontakt s rodiči žáků/yň je pro většinu vyučujících znejišťující zkušeností. Je
proto na místě se ptát, zda je míra znejistění shodná u učitelů i učitelek nebo zda je pro míru
znejistění podstatné, pokud rodinu zastupuje matka či otec. V obou případech je pak přínosné
otázku doplnit genderově citlivým rozborem, v jehož rámci identifikujeme ve vnímání a chování
aktérů situací vzorce vycházející z genderového řádu naší společnosti.

Ve své disertační práci jsem důsledně využívala genderovou perspektivu, která se stala mým
východiskem při volbě tématu, výběru metod sběru dat i stanovení interpretačního rámce.
Genderová perspektiva vychází z konstruktivistického paradigmatu, které předpokládá, že lidé si
představu o realitě i o sobě samých vytvářejí, nikoliv že je objektivně dána. Princip sociální
konstrukce stojí také v základu představy mužství a ženství, sociálního postavení i osobní
identity jednotlivých žen a mužů i jejich vnímání různých situací. Rozdíly mezi ženami a muži
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nepovažuji ve shodě s oborem genderových studií za biologicky dané, nýbrž většinu z nich
chápu naopak jako sociálně utvářené.
Genderová perspektiva, kterou uplatňuji jak v předkládané disertační práci, tak v dalších
odborných aktivitách, které realizuji mimo doktorské studium, má své důsledky pro chápání
vědecké práce a pro prezentaci jejích výsledků. V tradici genderových studií je vysoká vědecká
angažovanost, která je mi osobně blízká. Prostřednictvím vědeckého zájmu o témata, která jsou
společností vnímána jako problematická, jim lze dopodrobna porozumět a následně usilovat
o sociální změnu. K tomu je však nutné věnovat se tématu nejen na úrovni deskripce, ale
rovněž porozumění jeho vnitřním mechanismům. Vzhledem k tomu jsem akcentovala zejména
kvalitativní metodologii a pro sběr konkrétních dat použila kombinaci dvou metod - dotazníkové
šetření s převážně kvantitativním zpracováním a opakované, hloubkové rozhovory s rozborem
ryze kvalitativním.
V disertační práci používám výhradně genderově korektní jazyk. Ten představuje zejména
odmítání generického maskulina, případně feminina, které z hlediska představ utvářených na
základě jazykového označení vede k marginalizaci žen, případně mužů. Z toho důvodu používám
přechýlení pomocí lomítka (tj. učitelky/é), plné označení v obou rodech (tj. učitelky a učitelé)
nebo označení neutrálního charakteru (tj. ti vyučující).
V tradici feministické vědy je dále prezentovat vědeckou práci jako osobní produkt, v němž
přiznáme svoji výzkumnou pozici i na úrovni toho, že hovoříme v první osobě jednotného čísla
namísto obvyklé snahy o objektifikaci a neutralizaci výzkumných zpráv používáním množného
čísla či trpných rodů. Feministickou či siřeji konstruktivistickou kritiku vědy, která vedla
k ustavení těchto požadavků, považuji za legitimní a z hlediska vlivu jazyka na mentální
reprezentace reality i za správnou. Nicméně v předkládané disertační práci jsem se rozhodla
tento nárok neakceptovat v plné míře. Důvodem je obvyklost určitých jazykových rituálů při
prezentaci

vědeckých

výsledků,

které

nejsou-li

dodrženy,

dochází

k oslabování

dojmu

hodnověrnosti práce. Při vědomí toho, že disertační práci předkládám v roli studentky a navíc
komisi, která pravděpodobně nemusí být seznámena s axiomy a metodologickými principy
genderové perspektivy v sociálních vědách, používám spíše tradiční způsob prezentace.

Disertační práce je tvořena sedmi obsahovými kapitolami a dále kapitolou úvodní a závěrečnou.
Práce je rozvržena v obvyklé struktuře, kterou představuje kombinace teoretického expozé do
zvoleného tématu (tři kapitoly) a seznámení s empirickým šetřením a jeho výsledky (čtyři
kapitoly). Tuto strukturu jsem si zvolila s ohledem na skutečnost, že disertační práce je
završením doktorského studia, jehož cílem je prokázat, že jsem schopna vědecky pracovat.
Stávající struktura mi tak dovoluje jasněji představit, jak jsem

pracovala s dosavadním

poznáním o vztahu školy a rodiny z genderového hlediska a dále jak jsem prováděla samotný
výzkum.
Teoretická část práce je rozdělena do tří kapitol, z nichž každá představuje jeden pilíř poznání,
které je nutné ovládat pro správné porozumění genderovému rozměru vztahu mezi školou
a

rodinou.

První z teoretických

kapitol diskutuje

kategorii gender a ukazuje

genderové

uspořádání naší společnosti. Druhá kapitola je pak aplikací genderové perspektivy na školství
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a nabízí popis většiny oblastí, které jsou v rámci školního vzdělávání genderové zatíženy.
Účelem této kapitoly je jednak ukázat, jak vysoce relevantní je studovat genderový rozměr také
ve vztahu mezi školou a rodinou, jednak popsat širší genderový kontext, v kterém tento vztah
probíhá.

Třetí

kapitola

prezentuje

poznatky

o

vzájemném

poměru

instituce

školy

a instituce rodiny, rozdělení jejich kompetencí a konkrétních formách jejich setkávání. Všechny
tři kapitoly jsou koncipovány jako přehled teoretických východisek, která jsem zvažovala
v empirických šetřeních. Nejedná se tedy primárně o diskusi mezi různými teoretickými přístupy,
ale spíše o vykreslení mé představy o daných tématech, která vznikla na základě studia
konkrétních výzkumných a teoretických prací.
Empirická část práce je tvořena čtyřmi kapitolami. První z nich představuje obecný popis
a zdůvodnění dvou realizovaných výzkumů v rámci disertační práce. Součástí této kapitoly je
také diskuse o metodologických limitech genderové orientovaných výzkumů. Druhá kapitola
přináší výsledky dotazníkového šetření, které u téměř 900 učitelů a učitelek mapovalo postoje
a zkušenosti s učitelstvím jako výrazně feminizovaným povoláním a se vztahem s rodiči žáků/yň.
Třetí kapitola se zabývá analýzou rozhovorů, jež byly ve dvou etapách vedeny s 13ti učitelkami
a učiteli a které se soustřeďovaly zejména na vztah s rodiči žáků/yň, na formy setkávání s nimi,
na naděje a případné obavy, které s tím souvisí. Čtvrtá kapitola pak shrnuje nejpodstatnější
závěry z dotazníkového šetření i z rozhovorů a ukotvuje je v dosavadním teoretickém poznání.

Čas strávený přípravou disertační práce byl pro mě osobně velmi přínosný. Doufám, že čas,
který Vy strávíte jejím čtením, budete hodnotit stejně.
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2. VYMEZENÍ GENDEROVÝCH VÝCHODISEK

Genderová

perspektiva

není v českém

sociálněvědním

kontextu

dosud

plně

etablovaná.

Současně platí, že obor genderových studií je v zahraničí standardní vědeckou disciplínou, jejíž
historická i současná tematická a metodologická pestrost je poměrně široká. Z obou uvedených
důvodů zde věnujme prostor představení konceptu genderu, který tvoří východisko samotného
věcného tématu této disertační práce.
Následující kapitola vymezuje pojem gender a ukazuje jeho postavení v rámci sociálních věd
coby zdroje obsahových i metodologických přístupů ke zkoumání sociální reality. Dále se
kapitola zabývá úlohou genderu v uspořádání společnosti i v životě jednotlivců. Vzhledem
k výše naznačené

multiparadigmatičnosti

genderových

studií

bude

v kapitole

přednostně

pojednáno to pojetí genderu, z něhož vychází celá následující práce a zejména empirický
psychologický výzkum. Tato práce si nečiní nárok na vyčerpávající popis současného stavu
oboru genderových studií a jeho poznatků. Proto ostatní přístupy budou zmíněny spíše
okrajově, především pro dokreslení autorského pojetí.

2.1. GENDER JAKO ANALYTICKÁ KATEGORIE
Pojem gender vstoupil do sociálních věd v poměrně nedávné minulosti. Přibližně do 70. let
20. století se sociální bádání bez tohoto pojmu plně obešlo a vystačilo si výhradně s pojmem
pohlaví. Částečně to bylo proto, že se některé aspekty jím popisovaných skutečností vyjadřovaly
opisy. Podstatně důležitějším důvodem však bylo to, že se věda nezabývala tématy, v nichž by
tento pojem mohl být adekvátně používán. Převládající přístup sociálních věd až do zmíněného
období byl orientován

na popis stability společenského

uspořádání. Ve většině

disciplín

vycházelo dominantní paradigma ze strukturálního funkcionalismu, který vnímal společnost jako
systém, v němž každý prvek má svoji úlohu. Ženy a muži byli viděni jako dvě protikladné,
vzájemně komplementární skupiny, jejichž existence je z hlediska zachování stability společnosti
nejen nutná, ale i přirozená. V tomto pojetí nebyl prostor na otázky týkající se nerovností
plynoucích z tohoto uspořádání či alternativních společenských řádů a jejich důsledků pro
organizaci

veřejné

i

soukromé

sféry.

Stávající

společenský

řád,

v němž

jednou

z nej podstatnějších charakteristik každého jedince je jeho pohlaví, byl chápán jako optimálně
funkční a s odvoláním na biologii či historii jako neměnný. (Parsons 1955)
Společenské změny spolu s posunem vědeckého

uvažování

přinesly zhruba v 70.

letech

20. století potřebu klást si nové otázky týkající se postavení žen a mužů ve společnosti.
V návaznosti na feministické hnutí začala být kriticky přijímána vědecká zjištění vyjadřující se
všeobecně o jednotlivých tématech lidských životů, avšak vycházející téměř výhradně z šetření
na mužské populaci. Interpretace generalizující výzkumy mužů byly odmítány s poukazem na
specifické životní zkušenosti žen. Ženy začaly být více zahrnovány do výzkumů zabývajících se
obecně lidskými tématy a současně začaly být realizovány výzkumy výhradně na ženách. To
přineslo do vědy mnohé obsahové a metodologické změny (Harding 1986).
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Původně se specifičnost žen mnohdy zdůvodňovala biologickou rozdílností oproti mužům. Pojem
pohlaví byl v tom případě stále dostačující kategorií pro uchopení daných výzkumů i interpretaci
jejich výsledků. Srovnávací, zejména kulturně antropologické výzkumy však brzy ukázaly, že
obdobná, ba větší hloubka rozdílů, než jaká panuje mezi ženami a muži, existuje i uvnitř
skupiny žen a uvnitř skupiny mužů. Ženy z různých kultur, respektive subkultur a dílčích
sociálních prostředí se vzájemně odlišují. Běh jejich životů, ale i jejich pocity a úvahy jsou
rozdílné. Totéž platí i o mužích. Bylo evidentní, že nelze nadále přistupovat k ženám, respektive
k mužům na základě jejich biologických daností jako k jednotným, vzájemně protikladným
skupinám. Mnohem více, než se dosud připouštělo, se vyjevily socio-kulturní vlivy působící na
to, jaké jsou ženy a jací jsou muži.
Pojem pohlaví, který víceméně odkazuje k biologickému určení žen a mužů, přestal dostačovat.
Nedokázal
prostředích

postihnout fakt, že biologické ženy, respektive muži se v různých
a situacích

chovají

rozdílně.

Pro odlišení

biologické

přirozenosti

kulturách,
a

sociálně

utvářených charakteristik byl proto zaveden pojem gender. (Lorber 1994)
Pojem gender se nejprve vymezoval jako sociálně konstruovaný soubor charakteristik, které
v dané společnosti souvisí s obrazem ženy nebo s obrazem muže a které si jedinci postupně
osvojují v procesu výchovy a následně prezentují ve vztazích s druhými lidmi. V tomto pojetí se
gender chápal jako opak biologického pohlaví, s nímž se rodíme. Panovala představa, že
biologické a sociální existuje v osobnosti člověka odděleně a že člověk sám může mít od svých
genderových charakteristik odstup. Pro výklad genderu se využíval zejména koncept sociálních
rolí coby jednání očekávaného od člověka v určité sociální pozici. Genderové role představovaly
zvláštní případ sociálních rolí, kde sociální pozici reprezentuje pohlaví jedince. Z toho tedy
vyplývá, že počáteční pojetí pojmu gender pracovalo s obdobnou dichotomií jako samotné
biologické pohlaví a s jednoznačným přijetím a zapojením každého jedince do ní. Ryzí biologický
esencialismus tak byl víceméně vystřídán esencialismem sociálním.
Koncept sociálních rolí se však brzy ukázal jako hlavní výkladový rámec neudržitelný. S jeho
pomocí totiž dokážeme porozumět pouze určitému chování a téměř vůbec jím nemůžeme
postihnout vnitřní prožívání a motivaci jedince. Role byly kritizovány rovněž za pasivitu
a zároveň za příliš velkou reflexivitu, kterou připisují jednajícím osobám. Výzkumy naopak
naznačují, že lidé přistupují k rozpoznávání a osvojování sociálních rolí aktivně, reagují pouze na
některé podněty a jiné si sami vyhledávají, okrajové charakteristiky rolí modifikují a především
mají tendenci role začleňovat do své osobní identity. Totéž platí ve vztahu k rolím genderovým.
Pod vlivem uvedené kritiky a dalšího vývoje sociálněvědního poznání i feministického hnutí se
postupně začalo pojetí konceptu gender posouvat, a to ve dvou směrech. Jednak byl kladen
větší důraz na úlohu genderu v uspořádání společnosti a v nastavení sociálních struktur, které
tvoří kontext životů jednotlivců. Gender tedy nemá smysl studovat pouze z hlediska konkrétních
žen a mužů, ale také a zejména z hlediska celé společnosti (Kimmel 2000). Dalším posunem
bylo, že se gender v individuální rovině začal více spojovat s identitou jedince než s rolemi
(Unger 2001).
Vedle těchto dvou pohybů se postupně rozrušovala i dichotomie žena-muž, ženství-mužství.
Původně opoziční disparátni kategorie žena-muž byly pojímány jako póly jedné škály, na níž se
situují jednotliví lidé - muži a ženy. Namísto uvažování o dvou oddělených, zcela samostatných
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genderových rolích se tak začalo pracovat s genderovým kontinuem, jehož jeden pól tvoří
dominantní mužská genderová role a druhý pól dominantní ženská genderová role. Každý
jedinec se pak situuje na této škále a ve vazbě na vnímané role si buduje vlastní genderovou
identitu. Jedná se přitom o aktivní proces, v němž sociální tlaky a očekávání

interagují

s dispozicemi daného člověka. Umístění sebe sama v genderovém kontinuu zároveň není
stabilní - může se proměňovat jak z hlediska vývoje života člověka, tak i z hlediska jednotlivých
situací. V každé situaci může jedinec přikládat genderovému principu odlišný význam a váhu, a
to může vést k odlišným genderovým projevům.
Současné

převládající

pojetí

genderu

coby

vědecké

kategorie

tedy

staví

na

existenci

hegemonních společenských očekávání vůči ženám a mužům, která stojí v základu sociálních
struktur a institucí. S těmito hegemonními představami je spojena moc a tedy i existující
genderové nerovnosti. Zároveň však tyto hegemonní obrazy žen a mužů nejsou jediné možné,
neboť, jak bylo uvedeno výše, jsou součástí širší škály, která některé genderové projevy činí
společensky plně přijatelnými, jiné částečně přijatelnými a jen malou část zcela nepřijatelnými.
Koncept genderu tak přináší do sociálních věd zajímavé téma osobního vyrovnávání se jedinců
se strukturálními podmínkami svých životů a jejich zpětné podílení se na jejich reprodukci,
respektive změně.
Gender slouží jako analytická kategorie. Nevyužíváme ji k pouhé deskripci sociální reality, neboť
ta je vůči genderu coby sociálně utvářenému ženství a mužství slepá. Realita je uspořádána na
základě pohlaví, které se chápe především biologicky. Všichni lidé a téměř všechny věci,
činnosti, hodnoty atd. jsou členěny na muže/mužské a ženy/ženské. A toto členění je ve
společenském diskurzu opřeno o biologické pohlavní rozdíly mezi ženami a muži. Proto si
při popisu toho, jak je uspořádána společnost a jak o ní i o sobě smýšlejí jednotliví lidé,
vystačíme s pojmem pohlaví. Chceme-li však proniknout pod povrch sociální reality, koncept
genderu se stává velmi cenným a nezbytným nástrojem. (Kimmel 2000)

2.2. CO NABÍZÍ GENDEROVÁ PERSPEKTIVA
V žité realitě každodennosti se lidé dělí na ženy a muže. Pohlaví je jedním z hlavních znaků, jež
u druhých rozpoznáváme již při prvním setkání a které dále determinují naše vztahování k nim.
Pohlaví slouží jako jednoduchý třídící princip, který nám dovoluje snadno se orientovat ve svém
okolí. Jeho jednoduchost spočívá jednak ve snadné rozpoznatelnosti na základě vnějších
projevů a jednak v jeho dichotomii. Podstatný je rovněž biologický základ tohoto třídícího znaku,
který jej činí přirozeným, nezpochybnitelným a neměnným.
S tříděním lidí do dvou disparátních skupin (ženy a muži) se pojí třídění řady dalších vlastností,
hodnot, činností, životních stylů atd. Téměř vše v sociální realitě lze přiřadit a přiřazuje se
k ženství či k mužství. Růžová barva, afektivita, citlivost, zaměření na péči o druhé, fyzická
atraktivita atd. -

to jsou charakteristiky

spojované

s ženstvím.

Naopak

modrou

barvu,

racionalitu, zaměření na vnější svět, fyzickou sílu atd. spojujeme s mužstvím.
Všudypřítomné členění na mužské a ženské je určujícím principem organizace sociální reality.
Společnost je postavena na tzv. genderovém

řádu (či genderově-pohlavním

řádu). Ten
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představuje uspořádání na základě sociálně konstruovaného ženství a mužství, které je však
vydávané za biologické pohlaví. Kulturně utvářené charakteristiky jsou tak stavěny do polohy
biologicky daných, a tedy univerzálních a neměnných charakteristik. Tím se genderově-pohlavní
řád společnosti stává stabilním a přináší společenský konsenzus i kontinuitu.
Fakt, že fungování společnosti je postaveno na sociálně utvářených charakteristikách mylně
chápaných jako charakteristiky biologické, dokazují zejména kulturně antropologické studie. Ty
se sice shodují v t o m ,
společenství,

avšak

že pohlaví je

vymezení

toho,

podstatným třídícím znakem ve většině

co

znamená

ženství

a

mužství,

se

známých

napříč

těmito

společnostmi značně liší.
Tak například v kmeni Čambuli se s ženami a s muži pojí do značné míry opačné charakteristiky,
než jak je tomu v naší kultuře. Ženy tohoto kmene jsou dominantní, nezdobí se, jsou
zodpovědné za obživu a jsou sexuálně aktivní, zatímco muži jsou spíše submisivní, emocionální
a zaměření

na péči o svůj vzhled. Stejně jako v naší kultuře, i tamní představy jsou

zdůvodňovány

poukazem

na fyzické

rozdíly

mezi ženami

a muži, tedy

na

biologickou

přirozenost. (Soukup 2000, Kottak 1991)
Genderové uspořádání společnosti a životů jednotlivců tedy existuje v podmínkách vymezených
biologickým pohlavím, avšak současně je na něm do značné míry nezávislé. Jednoznačně
oddělovat gender a pohlaví nelze. Obě kategorie spolu souvisí, vzájemně se podmiňují a obě
jsou sociálními konstrukty. Ustálené vymezování pohlaví (a v návaznosti toho i genderu) coby
dichotomické kategorie je víceméně pouze projevem statisticky orientovaného rozpoznávání lidí
na základě sekundárních pohlavních znaků a v rámci vědy historickou zvyklostí či ideologickou
zaujatostí. Současné vědecké poznatky totiž ukazují, že pohlaví je podstatně složitější kategorie,
než máme tendenci připouštět.
Pohlaví člověka se určuje na minimálně třech základních rovinách - chromozomální, hormonální
a genitální. 1 Jednoznačnost a shoda na všech čtyřech úrovních znamená, že pohlaví člověka je
evidentně ženské či evidentně mužské. Relativně často však vznikají různé odchylky, které
určení biologického pohlaví komplikují. To však neznamená, že by bylo stejně zkomplikováno
i začlenění jedince do genderového řádu, tj. vybudování jeho/její ženské či mužské identity.
Na chromozomální úrovni je výbava každého člověka tvořena 23 páry chromozomů, z nichž
jeden je pár chromozomů pohlavních. U mužů je pár tvořen chromozomem X a Y, u žen je pár
složen ze dvou chromozomů X. Před či v průběhu oplodnění však může dojít k abnormálnímu
spárování chromozomů. Pár může obsahovat pouze jeden chromozom X, zatímco druhý
chromozom chybí. Člověk tak má chromozomální informací X0. Může však také dojít k zmnožení
chromozomů v důsledku neobvyklého meiotického dělení spermií. V takovém případě vzniká
chromozomální informace XXX, XXY či XYY. U jedinců s těmito neobvyklými informacemi není
snadné jednoznačně určit, zda jsou z chromozomálního hlediska muži či ženami. Navíc uvedené
abnormality mají vliv na utváření plodu v průběhu těhotenství i tělesné změny v postnatálním
životě. Vnitřní i vnější pohlavní orgány se u některých z uvedených případů vyvíjejí z hlediska

1
Podle některých autorů/ek je možné rozlišovat čtyři roviny biologického pohlaví, kromě jmenovaných tří ještě rovinu
gonádní, tj. rovinu vnitřních pohlavních orgánQ. Tu ve stručném výčtu vypouštíme, neboť je zahrnuta do pasáže
o hormonálním aspektu pohlaví. Primární hormony jsou totiž zodpovědné za vznik vnitřních pohlavních orgánů
a hormony produkované těmito orgány následně řídí utváření vnějších pohlavních orgánů.
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tradiční

mužsko-ženské

optiky

neobvykle.

Například

lidé

s chromozomální

informací

XO

neprodukují pohlavní hormony a nevytvoří se u nich tedy vnitřní pohlavní orgány, avšak vnější
pohlavní orgány jsou podobné ženským, a proto jsou vychováváni jako ženy a v dospělosti
vykazují výrazně femininní projevy (Renzetti, Curran 2003).
Druhou rovinu, na níž vzniká biologické pohlaví člověka, tvoří již zmíněné pohlavní hormony. Ty
se jednak podílejí na vývoji vnitřních pohlavních orgánů z původně indiferentní gonády a poté
jsou další hormony těmito orgány vylučovány. U mužských plodů se začínají hormony tvořit
přibližně v 6. týdnu prenatálního života poté, co se vyvinou varlata, a dále podporují vývoj
vnějších genitálií. U ženských plodů je vývoj posunutý až do 12. týdne, kdy se vyvíjejí vaječníky.
Abnormality v hormonálním působení způsobují odlišný vývoj vnitřních, ale pak zejména
vnějších pohlavních orgánů. Příkladem může být tzv. syndrom androgenové necitlivosti, který
znamená sníženou reaktivitu na mužské hormony androgeny. V případě geneticky mužských
plodů

vede

androgenová

necitlivost

k vývoji

ženských

genitálií.

Vnější

pohlavní

orgány

narozených dětí, ačkoliv mají chromozomální informaci XY, vypadají jako ženské, a proto jsou
děti (obvykle až do puberty, kdy se nedostaví menstruace) vychovávány jako dívky.
Třetí rovinou, která již byla ve výše uvedených příkladech představena, je rovina genitální. Ta
bývá pro běžné určení pohlaví člověka nejpodstatnější. Vnější pohlavní orgány však mohou být
z důvodu odchylek ve vývoji vůči dvěma předcházejícím rovinám protikladné. Takoví lidé jsou
často přijati a vychováváni jako ženy či muži, ačkoliv z ryze biologického hlediska jimi nejsou.
Právě případy těchto lidí ukazují, jak silná je v procesu stávání se ženami a muži role výchovy.
Biologické podmínky tvoří spíše okolnosti ženských a mužských životů a úzce se provazují se
sociálními

vlivy,

než

že

by

přinášely

jednoznačné

a

fatální

scénáře.

Vedle

kulturně

antropologických příspěvků jsou tedy současné biologické poznatky důkazem toho, jak falešné
jsou argumenty o biologické determinaci našich životů.
Z výše uvedené pasáže o pohlaví však současně vyplývá, nakolik klíčová je role představy
o výhradní existenci dvou pohlaví, jejímž prizmatem nahlížíme na všechny jedince. Uvažovaná
dichotomie nás činí necitlivými vůči alternativním projevům a automaticky je považuje za
vybočení z norem. Přitom právě případy nejednoznačnosti biologického pohlaví zpochybňují
platnost na dichotomii postaveného řádu. Existují společnosti, kde jsou více skupin pohlaví
a dokonce jeho možná fluidita přijímány jako samozřejmé. Vedle žen a mužů se v některých
společnostech rozlišuje i třetí či dokonce čtvrté pohlaví a na ně navazující gendery. Z toho
plyne, že pohlaví stejně jako gender jsou sociálně konstruované kategorie, jejichž vymezení
vychází z nastavení dané společnosti a prostřednictvím uzavřenosti vůči jiným pojetím toto
společenské nastavení zpětně prohlubuje.

2.3. JAK FUNGUJE GENDER: 3X1
Jak bylo uvedeno výše, gender představuje organizační princip společnosti. Společnost je
mnohovrstevnatý komplexní systém jedinců a vztahů mezi nimi, kteří jsou uspořádáni do
segmentů, s nimiž se pojí specifické sociální struktury a statuty. V tomto vysoce komplexním
systému plní roli organizačních principů více znaků, z nichž jedním je právě gender. Vedle něho
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je to například rasa či kapitál. Jaké principy v dané společnosti existují a jaká je síla každého
z nich, závisí na konkrétní kultuře, případně subkultuře.
V případě současné euro-americké kultury je zřejmé, že gender patří k dominantním třídícím
znakům, a to i navzdory tomu, že postupně dochází k proměnám původního genderově-pohlavního systému. Ten, uvažujeme-li již novověké uspořádání společnosti, byl postaven na
velmi přísném dichotomickém členění ženského a mužského světa a současně oddělení veřejné
a soukromé sféry. Tradiční genderově-pohlavní systém spojoval ženy výhradně se sférou
soukromou, tj. s péčí o rodinu a domácnost, zatímco muže se sférou veřejnou, tj. s výdělečným
zaměstnáním a s řízením společenských záležitostí. Překročení ideálních ženských a mužských
rolí bylo přísně sankcionováno. Postupná demokratizace společnosti přinášela rozvolňování
tohoto rigidního nastavení, což se projevovalo zejména v legitimizaci dříve nedostupného
společenského uplatnění žen a mužů (např. volební právo žen či vysokoškolské vzdělání žen
atd.) a ve snižování sociální kontroly a sankcí vůči genderové atypickému chování. V současné
době tak vidíme značné rozvolnění tradičních genderových rolí, které je patrné zejména
v životech konkrétních osob. Na institucionální a symbolické rovině nicméně jsou i nadále
mnohé aspekty původního genderově-pohlavního systému zachovány.
Skutečnost, že gender může stát v základu organizace společnosti, a zároveň skutečnost, že se
genderové uspořádání postupně proměňuje, jsou možné proto, že gender prochází všemi
úrovněmi společenského života. Ty lze uvažovat minimálně tři. Jednou je rovina individuální, tj.
konkrétní osoby a jejího vnímání sebe sama. Druhou jsou pak interakce mezi jedinci, jejichž
prostřednictvím se spojují do vzájemných vztahů a vazeb. Třetí rovinu tvoří instituce, do kterých
se jedinci zapojují a které tvoří širší kontext jejich životů. (Kimmel 2000) Věnujme se nyní
postupně každé z těchto úrovní a ukažme, jak přispívá k tomu, aby gender existoval jako
uspořádávající princip sociální reality.
V rámci společnosti je každý člověk veden k tomu, aby se vnímal jako žena či jako muž, tedy
aby se začlenil/a do genderově-pohlavního systému. Toto vnímání je odvislé jednak od poznání
sebe sama, jednak

od toho, jak

k nám přistupují ostatní,

přičemž obojí je

spojováno

s charakteristikami vázanými na biologické pohlaví. Pojetí sebe sama jako ženy či muže se stává
základem pro budování genderové identity. Jelikož identita představuje vědomí sebe sama
v kontextu prostředí, v němž jedinec žije, je vždy situována do určitých společenských hodnot,
norem a struktur, od nichž odvisí. Kulturní zdroje, které používáme, chceme-li rozvíjet svoji
identitu, tradičně spojují ženy především s péčí o děti, vztahovostí a emocionalitou, zatímco
muže s racionalitou, odstupem a orientací na veřejnou sféru. Využívání těchto kulturních
představ vede každého jedince, který se definuje jako muž nebo jako žena, k tomu, aby
konstruoval svoji identitu v souladu s nimi. Vzhledem k tomu, že kulturní představy maskulinity
a femininity jsou zdůvodňovány biologickými argumenty, tj. ženské a mužské charakteristiky
jsou odvozovány od biologického pohlaví, je následně i genderová identita vnímána jako
přirozená, nikoliv konstruovaná. (Deaux, Stewart 2001)
Jak již bylo uvedeno výše, identita je v konceptu gender klíčovým pojmem. Jedná se o kategorii
původně psychologickou, která však v současné době tvoří jakési přemostění mezi většinou
sociálních věd, jež s ní pracují. Identita představuje relativně stabilní a komplexní vědomí sebe
sama, které dává jedinci pocit totožnosti. Cítit se se sebou totožný předpokládá vnímat časovou
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kontinuitu svého bytí a současně hranice mezi sebou a ostatními jedinci. Identita je tedy vždy
spojena s hledáním rovnováhy mezi figurou (osobou daného člověka) a pozadím (sociálním
prostředím tohoto člověka). (Bačová 1994, Ricoeur 2000)
Z psychologického hlediska je identita mnohoúrovňová kategorie, přičemž zastřešující úroveň
bývá obvykle označována jako identita osobní, tj. co nejširší vědomí sebe sama. Osobní identita
dále zahrnuje identitu skupinovou, identitu profesní či identitu genderovou aj. V každé z nich
dochází k tomu, že jedinec zastává určitou sociální pozici, která definuje jeho/její místo
v uspořádání společnosti. S touto pozicí se obvykle pojí určité sociální role, které představují
očekávané ideálně-typické chování. (Bačová 1994) S tímto očekávaným chováním se jedinec
postupně seznamuje a vytváří si strategie, kterými je začleňuje do své osobní, respektive dílčí
identity. Tyto strategie nejsou pouhým přenesením očekávaného chování z vnějšího prostředí
do vzorců chování daného člověka. Jinými slovy, nejedná se o pasivní osvojování, nýbrž
o relativně aktivní strategie výběru a modifikace.
Obsah jednotlivých sociálních rolí lze rozčlenit na charakteristiky, které jsou zásadní, jádrové,
a

na

charakteristiky

doprovodné.

Například

jádrovou

charakteristikou

sociální

role

učitele/učitelky by mohly být zodpovědnost za proces učení a vztah s učícími se osobami,
zatímco doprovodnými charakteristikami by pravděpodobně byly výkon role v instituci školy,
vztah

s ostatními

vyučujícími

či

organizace

procesu

učení.

Budou-li

splněny

jádrové

charakteristiky, bude sociální role učitele/učitelky jednoznačně identifikovatelná, bez ohledu na
to, zda charakteristiky doprovodné, navzdory svojí rozšířenosti a obvyklosti, jsou v popisu
zastoupeny. Obdobně je tomu i v případě rolí genderových, tj. charakteristik očekávaných od
mužů a od žen. Doprovodné charakteristiky vytvářejí prostor pro manipulaci s obsahem sociální
role. Jedinec si je může přizpůsobovat bez většího rizika, že bude sankcionován za odchýlení se
od rolových požadavků. Přizpůsobování představuje aktivní zásahy, kterými člověk slaďuje své
osobní dispozice a svoji dosavadní identitu se svojí novou životní pozicí a nároky s ní spojenými.
Chování, které vymezují sociální i genderové role, se netýká pouze bezprostředních aktů
v interakci s druhými osobami, ale i méně přímých projevů, jakými je například úprava vzhledu,
pohyby těla atd. To znamená, že představy týkající se genderu neovlivňují pouze způsoby
chování a jednání, které jsou považovány za víceméně ovlivnitelné kulturními zvyklostmi, ale
také to, co je v obecném povědomí již spojováno s našimi danostmi a přirozeností. Jak ukazují
výzkumy, i naše tělo a tělesné projevy jsou determinovány sociálně, tedy formují se pod vlivem
genderových očekávání. Pierre Bourdieu tak například hovoří o somatizaci nadvlády, která
společenské představy a očekávání vpisuje prostřednictvím oceňovaných a častých aktivit do
našich těl. Bourdieu ukazuje, že ženy v návaznosti na očekávanou submisivitu a orientaci na
soukromí mají tendenci zaujímat i fyzicky menší prostor, stahovat se do sebe, zatímco muži, od
nichž je očekávána dominance a průraznost, svým tělesným postojem a pohyby působí jako
větší a expanzivnější (Bourdieu 2000).
Identita je postupně vznikajícím vědomím sebe sama. Z psychologického hlediska neexistuje
identita coby komplex pocitů definujících sebe sama na základě sebepoznání a sebehodnocení
a priori a univerzálně. Identita je považována za fenomén související s určitým kulturním
prostorem, pro nějž je charakteristická vysoká hodnota individuality a důraz na proces
individualizace a personalizace. (Giddens 1991)
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Jak je patrné z předcházejícího výkladu, vztah genderové identity a genderových rolí poukazuje
na činnostní charakter genderu. Gender není pouze aspektem osobnosti, nýbrž je to aktivita,
kterou jedinec reaguje na své okolí. Genderová identita se utváří prostřednictvím vztahů
s druhými lidmi a v těchto vztazích se pak zpětně projevuje a upevňuje, případně proměňuje.
Tím se dostáváme k druhé rovině, na níž gender existuje a která umožňuje, aby se podílel na
uspořádání společnosti. Touto rovinou jsou interakce. Vědomí sebe sama jako ženy či muže
a všechny charakteristiky, které jsou s obrazem žen a mužů v dané společnosti spojovány, si
osvojujeme prostřednictvím interakcí se svým okolím. V těchto interakcích pak také dáváme
svůj gender najevo. Gender „děláme" - prezentujeme naší femininitu a maskulinitu.
Gender je ze své podstaty pojem vztahový. V tradičním genderově-pohlavním uspořádání je
naplňován dvěma dichotomickými kategoriemi - žena/ženskost a muž/mužskost. Tyto kategorie
nemají význam samy o sobě, ale pouze ve svém

komplementárním

vztahu.

Navzdory

částečnému rozrušení genderové binarity stále platí, že maskulinita nabývá svého smyslu
především tehdy, stojí-li vedle femininity.
Kromě tohoto rozměru vztahovosti zahrnuje gender i vztahovost a-genderovou, obecně sociální,
která souvisí s výše popsanou prezentací genderových projevů v interakcích s druhými lidmi.
V tomto smyslu je irelevantní, zda těmito lidmi jsou ženy či muži, tedy zda svou maskulinitu či
femininitu projevujeme vůči femininitě či maskulinitě druhého člověka. Podstatné je, že ji
projevujeme před člověkem, který je zakotven ve stejném genderově-pohlavním řádu a tudíž je
schopen

posoudit

naše

projevy ve vazbě

na ideální,

hegemonní

představu

maskulinity

a femininity. Druzí lidé reagují na naše genderové projevy, posuzují jejich relevantnost vůči
kulturně přijatelným genderovým rolím. Pokud produkované chování tyto kulturně přijatelné
představy překračuje, reaguje na to okolí obvykle odmítavě a tím jedince usměrňuje.
Podstatným prvkem je ovšem situačnost genderových interakcí. Gender je sice téměř neustále
přítomnou charakteristikou, avšak v některých situacích je jeho význam větší, v jiných naopak
menší. Záleží na definici dané situace, s níž pracují její aktéři.
Kontextem jedinců samotných i interakcí mezi nimi je sociální prostředí, které je tvořeno
sociálními institucemi a sociálními strukturami. Ty jsou samy o sobě genderované, tj. jsou
založeny na představách dominantní maskulinity a femininity, které se jejich prostřednictvím
reprodukují. Pro uspořádání institucí je klíčové, že gender je nejen koncept vztahový, ale rovněž
hierarchický.

Maskulinitě a femininitě je přiznána odlišná míra moci, což zakládá jejich

nerovnost. Maskulinita je femininitě nadřazená. V mnoha ohledech se femininní charakteristiky
odvozují od charakteristik maskulinních, které působí jako norma. Dominance maskulinity
v symbolické rovině 2 se přenáší rovněž na nejnižší úrovně žité reality. V ní muži jako skupina
drží více moci než ženy jako skupina (ačkoliv uvnitř obou skupin mohou existovat značné
individuální rozdíly a ačkoliv existují oblasti, kde je naopak větší váha přiznávána ženám
a femininitě).

2
Příkladem nadřazenosti maskulinity nad femininitou v symbolické rovině je užívání generického maskulina v českém
jazyce. Generické maskulinum představuje označení osob v mužském rodě, ačkoliv jsou při použití označení myšleni
nejen muži, ale i ženy. Z psycholingvistického hlediska má nadužívání generického maskulina za důsledek marginalizaci
a zneviditelňování žen. (Valdrová 2006, Crawford 2001, Litosseliti 2006)
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Nerovné postavení maskulinity a femininity následně zakládá rozdíly mezi postavením žen a
mužů ve společnosti. Tyto rozdíly jsou patrné téměř ve všech oblastech společenského života například v přístupu na trh práce, ve finančním ohodnocení, v podílu na péči o domácnost atd.
Dlouhodobě

například

muži

převažují

v pracovních

pozicích

s nejvyššími

rozhodovacími

pravomocemi, ženy mají vysoké zastoupení v povoláních, jejichž definice je spojena s péčí o
druhé, průměrný plat žen tvoří pouze 75 % průměrného platu mužů, podíl mužů na rodičovské
dovolené nepřesahuje 1 % atd. ( M u ž i a ženy

v datech 2005) Za zmíněnými genderovými

nerovnostmi stojí majoritní představy o maskulinitě a femininitě, které jsou těmito nerovnostmi
zpětně legitimizovány. Obě stránky - symbolická a žitá - se tak vzájemně posilují.
Všechny tři popsané roviny - identita, interakce, instituce - , na kterých se realizuje gender, jsou
vzájemně provázané a tvoří stabilní komplex. I proto zde mohou vznikat určité rozpory (např.
protiklad vůči instituci postavené na tradičních genderových představách a jedince, který se jim
vymyká), které však neznamenají zásadní ohrožení celého genderového řádu. Ten může ve své
mnohoúrovňovosti buď posílit strategie, které nestandardní genderové projevy usměrní, nebo
může tyto projevy označit za výjimku, odchylku, nebo je dokonce může sám do sebe přijmout
a změnit jejich definici tak, aby genderové představy de facto podporovaly. Poslední jmenovaný
přístup vede k proměně samotného genderového řádu, avšak výrazně pomaleji, než jak by bylo
možné logicky předpokládat.
Důvodem rezistence genderově-pohlavního řádu je, že stojí na již výše naznačených principech,
které jsou do sebe zaklesnuté a které jej činí v praktické i v myšlenkové dimenzi obtížně
zpochybnitelným. Identifikaci principů nabízí například teorie optických skel Sandry Bern (1993),
podle níž musíme rozlišovat tři oddělené, ale vzájemně provázané roviny genderového řádu.
Prvním principem podle Bern je polarizace společenského bytí na základě genderu. Ta je možná
proto, že ženy a muži jsou považováni za odlišné (a na odlišnosti mezi nimi je kladen podstatně
větší důraz než na shody, což dokládá například i historický přehled otázek vědeckého bádání)
a podle těchto odlišností je uspořádána společnost. Druhým principem je androcentrismus, tedy
představa, že muži jsou nadřazeni ženám. Vše, co souvisí s maskulinitou, proto tvoří normu,
podle níž jsou posuzovány ženy. Třetím principem je pak biologický esencialismus, podle něhož
jsou veškeré odlišnosti mezi ženami a muži založeny na jejich fyzických rozdílech a tedy tyto
odlišnosti i mužská nadřazenost z nich odvozená jsou přirozené a nezměnitelné. Podle Sandry
Bern mají uvedené principy charakter předpokladů, které si osvojujeme v průběhu socializace
a enkulturace. Jejich přijetím se staneme členy a členkami dané společnosti natolik pevně
a hluboko, že stav věcí pokládáme za univerzální a nezpochybnitelný.
Teorie Sandry Bern i teorie dalších autorů/ek pojmenovávají různými způsoby a z různých
hledisek to, co v běžném jazyce, ale také například v sociální psychologii nazýváme souhrnně
genderové stereotypy. Stereotypy představují zobecňující přesvědčení o charakteristikách osob,
které patří na základě určitého vnějšího, snadno pozorovatelného znaku do společné skupiny.
Spojení mezi určitým vnějším znakem (barvou pleti, sekundárními pohlavními znaky atd.)
a přiřazenými skupinovými charakteristikami (muzikálnost, emocionalita atd.) může vzniknout
z osobní zkušenosti nebo přijetím stanoviska druhých lidí. Klíčovým rysem stereotypů je
generalizace

-

na základě výskytu

určitého vnějšího

znaku danému

člověku

přiřadíme

charakteristiky celé skupiny.
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Jelikož lidská psychika se obtížně vyrovnává s kognitivním nesouladem, máme tendenci nebýt
vnímaví vůči informacím, které by mohly jít proti naší původní představě. Stereotypy mají
výrazně systémový charakter a jejich prostřednictvím si vytváříme představu o fungování určité
oblasti. Jejich funkcí je zjednodušovat, zpřehledňovat chod věcí a naše přemýšlení o nich.
Z toho plyne, že narušit platnost stereotypů je poměrně obtížné. Lidská psychika se obvykle
brání připustit jejich neplatnost, neboť rozklad jednoho stereotypu vede ke znejistění celé
představy jedince o tom, jak daná oblast funguje. Přitažlivost, ale zároveň sociální nebezpečnost
stereotypů navíc souvisí s tím, že jejich součástí bývá i hodnocení (dobrý/špatný).
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3. GENDEROVÝ ŘÁD VE ŠKOLSTVÍ

Předcházející

kapitola

popsala, co znamená a jak se projevuje genderové

patriarchální

uspořádání společností v euroamerické kultuře, včetně společnosti české. Rozlišování osob, ale
rovněž aktivit, charakteristik, věcí atd. na ženy/ženské a muže/mužské je jedním z nejhlubších
principů, podle nichž je společnost organizována. Gender představuje klíčovou optiku, kterou je
nahlížen chod společnosti i soukromé životy jednotlivých osob. Pochopitelně se nejedná o jediný
třídící znak, který slouží k uspořádání společnosti. Obdobnou úlohu plní například věk či rasa.
Postavení genderu je však specifické v tom, že ačkoliv se jedná o sociální konstrukt, je
prezentován jako

biologická

a

univerzální

danost.

Ženství

a

mužství je

zdůvodňováno

a legitimizováno biologickými argumenty, které vytvářejí dojem neměnnosti. Gender se tak
redukuje na biologicky chápané pohlaví.
Představy o tom, co znamená být ženou a mužem, které charakteristiky, činnosti či hodnoty
jsou

spojovány

s ženami

a s muži a jak je

z genderového

hlediska organizován

chod

společnosti, si osvojujeme v rámci genderové socializace. Ta probíhá prostřednictvím řady
sociálních institucí, mezi nimiž výjimečné postavení zastává rodina a škola. Škola je klíčovou
socializační institucí. Jejím cílem je prohloubit žákovskou orientaci ve světě, v němž žijí a do
něhož budou v dospělosti vstupovat, a to maximálně jednotným způsobem tak, aby všichni lidé,
kteří procházejí vzdělávacím systémem, akceptovali alespoň na minimální úrovni shodné normy,
hodnoty a pravidla chování dominující v dané společnosti. V čem se odlišuje socializace, včetně
socializace genderové probíhající ve škole a v rodině, bude ukázáno v kapitole 4. Stávající
kapitola se bude zabývat tím, jak se genderové uspořádání specificky projevuje ve školním
prostředí, tj. jak škola přispívá k tomu, aby si její žáci a žákyně osvojovali genderové představy
o sobě samých i okolním světě.

3.1. CHARAKTER ŠKOLNÍ SOCIALIZACE A GENDEROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI
Školský systém zastává v moderní společnosti velice podstatné místo. Jeho prostřednictvím se
dovršuje hlavní fáze socializace nejmladší generace. Vzdělání a výchova, k níž ve škole dochází,
má za cíl vybavit děti znalostmi o tom, jaká je společnost, v níž žijí a do níž budou stále hlouběji
vstupovat, a dále dovednostmi, které jim v přístupu do „světa dospělých" budou nápomocné.
Jak popsala kapitola 2, v základu organizace společnosti stojí genderový princip. V zájmu toho,
aby škola naplňovala svoji socializační funkci a seznamovala děti s tím, jaká je společnost, do
níž se začleňují, musí při zobrazování světa toto genderové uspořádání respektovat.
Školní socializace je ze své podstaty orientována konzervativně, na představení a obhajobu
statu quo. Z genderového

hlediska je tedy škola zaměřena na reprodukci

genderových

stereotypů, respektive na utváření a prohlubování genderových optických skel tak, jak o nich
uvažuje Sandra Bern (1993). Jejich prostřednictvím se díváme na svět jako na prostor
organizovaný podle odlišností mezi ženami a muži, které jsou hierarchizované (tj. maskulinita je
ve většině oblastí nadřazena femininitě) a které jsou zdůvodňovány biologickou přirozeností.
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Škola tedy ukazuje zejména tu část společnosti, která je prověřená tradicí a která působí
stabilním, vnitřně kompaktním dojmem. Této konzervační úlohy se podle řady autorů/ek škola
nemůže zbavit. Pokud by k tomu došlo, pak by společnost riskovala narušení svého konsenzu
a kontinuity (Arendtová 1994, Štech 1998).
Současně však platí, že tato orientace školy na minulost a na předávání ověřených (a tedy
v kontextu aktuálního života zastaralých) poznatků bývá permanentně kritizována. Škola je
téměř neustále viděna jako „instituce v krizi". Apeluje se na ni, aby se ve větší míře
soustřeďovala na nejnovější společenské trendy a studující s nimi seznamovala. Požadované
změny by se měly dotýkat nejen obsahu, ale také formy školního vzdělávání - obojí by se mělo
stát pro studující atraktivnějším. Ideálem, který se v odborném pedagogickém i laickém
diskursu stále více objevuje, je, že žáci a žákyně by měli pociťovat sepětí vzdělávání se svým
každodenním životem a z toho plynoucí smysluplnost svého pobytu ve škole. Zároveň se
předpokládá, že by tento obsahový posun školního vzdělávání vedl ke kvalitnější přípravě
studujících a následně k jejich lepší uplatnitelnosti ve společnosti, zejména na trhu práce. Mezi
současnými apely na školní vzdělávání a podstatou jeho socializačního působení tak vzniká
napětí.
Toto napětí se projevuje v různých tematických oblastech. Kromě genderových témat je
můžeme pozorovat například v multikulturních tématech či v požadavku maximální flexibility
vůči trhu práce. Jedná se o oblasti, které v současné společnosti prošly většími změnami, avšak
škola je jen obtížně vstřebává a přizpůsobuje jim obsah vzdělávání. Některá z těchto témat však
jsou, zdá se, v prostředí školy proměnám otevřena více než ostatní. Ačkoliv i v nich se projevuje
výše popsané napětí, lze vysledovat alespoň snahu o jejich diskutování a přijímání opatření. Jiná
témata, mezi nimiž je i genderová rovnost, stojí však spíše v pozadí zájmu.
Ačkoliv v uplynulých několika letech můžeme vidět nárůst aktivit v této oblasti, dosud mají spíše
formální charakter. Školská politika státu sice genderovou rovnost přijala mezi své priority
(ovšem zdá se, že spíše pod tlakem direktiv Evropské unie než vlastního uvědomění důležitosti
této problematiky), avšak vyvíjí jen minimum reálných aktivit k její podpoře, a to jak ve smyslu
opatření bezprostředně zajišťujících rovné příležitosti žen a mužů, tak ve smyslu zasazení této
rovnosti do širší genderové perspektivy (tj. tematizovat maskulinitu a femininitu jako sociální
konstrukty). 3 Analogický přístup vidíme i na úrovni konkrétních škol a vyučujících - zajištění
rovných příležitostí pro ženy a muže považují za samozřejmou a podstatnou hodnotu, avšak
samotný koncept rovnosti neproblematizují ani nevyvíjejí konkrétní aktivity tímto směrem.
Naznačený rozpor mezi deklarovanými hodnotami a absencí reálných aktivit souvisí s hlubším
rozporem mezi konzervační a modernizační funkcí školy. V rovině hodnot školský systém
reaguje na momentální společenské změny a na požadavky, které společnost vznáší vůči škole
jako prostoru pro nápravu negativních jevů (např. odstraňování sociálních nerovností, včetně
nerovností genderových). V praktické rovině se však těmto hodnotám brání a přiklání se ke
konzervativismu a obhajobě statu quo. To se děje do velké míry nezáměrně prostřednictvím

Aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jím přímo řízených organizací i krajských úřadů coby zřizovatelů
škol jsou dlouhodobě mapovány a popisovány ve Stínových zprávách v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí
žen a mužů (Pavlík 2006).
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stěžejních

aktérů,

kteří

ve

svých

činnostech

reprodukují

dominantní

sociální

struktury

(Giddens 1998, Kimmel 2000).
Každý z nás jako člen/ka společnosti je zároveň součástí genderového řádu. Být součástí
systému

znesnadňuje

uvědomovat

si jeho

povahu

a

limity,

neboť jej

přijímáme

jako

samozřejmý, biologicky přirozený a univerzální, a sebe v něm vidíme jako individualitu, která
existuje uvnitř, avšak nikoliv díky či skrze tento systém. Teprve poodstoupení od něj nám dovolí
uvidět jeho nesamozřejmost,
sociálních

struktur

nepřirozenost a socio-kulturní

pochopitelně

není

pro

člověka

coby

podmíněnost. Vyvázat se ze

sociální

bytost

reálně

možné.

Prostřednictvím poznání, které nám nabídne optiku a interpretační rámce, můžeme uzřít dosud
přehlížené jevy nebo viděným dát nový význam. Platí tedy, že uvědomění si existence
genderového řádu jako řádu sociálně utvářeného, avšak biologicky zdůvodňovaného, řádu,
který se navíc opírá o stereotypní představy o ženách a mužích a vede k nerovnému postavení
žen a mužů, je

pro nás bez specifických

nástrojů nedosažitelné. V případě

seznámení

s teoretickými poznatky se však otevírá možnost reflexe genderového řádu.
Absence adekvátní genderové perspektivy v současném školství vyplývá z výše uvedených
příčin. V přípravě budoucích vyučujících ani v dalším vzdělávání, kterým procházejí vyučující
z praxe, se nevyskytují kurzy k genderové problematice. Tematizace podob a vztahu ženství
a mužství zcela chybí. Proto o femininitách, maskulinitách a jejich zasazení do genderového
řádu přemýšlíme v návaznosti na své osobní životní zkušenosti 4 , které jsou však zkušenostmi
získanými v genderovém řádu. Odráží se v nich tedy principy genderového řádu (tj. především
androcentrismus a biologický esencialismus). Naše zkušenosti a chování, které na jejich základě
produkujeme i v pedagogických situacích, proto víceméně reprodukují stávající genderové
struktury.
Zdálo by se, že orientace školního vzdělávání na genderový status quo vychází výhradně od
vyučujících. Tak tomu však není. Podílí se na ní i všichni další aktéři působící ve vzdělávacím
systému. A to nejen jako konkrétní lidé, kteří jsou nositeli genderových identit a genderové
determinovaných zkušeností a očekávání, ale rovněž jako představitelé instituce, která je ze své
podstaty

součástí

genderových

sociálních

struktur.

Reprodukce

genderového

řádu

prostřednictvím školského systému se děje na mnoha dílčích rovinách a v mnoha dílčích
situacích. V každé z nich dochází k prolínání obecně institucionálních dimenzí s konkrétními
jedinci, kteří tuto instituci zastupují.

3.2. ŠKOLA - GENDEROVANÁ INSTITUCE
Díváme-li se na školu jako na sociální instituci a organizaci, vidíme, že do ní gender vstupuje
různými způsoby. Sociologické koncepce se víceméně shodují, že gender je v organizaci
přítomen nejméně na pěti různých rovinách (Savage, Witz 1992). Všechny z nich lze rozeznávat
také ve školách.
4

Zde stojí za připomenutí analogie s rozšířeným přesvědčením o rozumění otázkám školství a pedagogiky. Všichni lidé
prošli vzdělávacím systémem, a považují se proto za „experty". Obdobně, všichni lidé jsou ženami či muži,
a nepochybují tedy o tom, že mají k dispozici všechny potřebné poznatky o tomto tématu. Potřeba vzdělávání v daných
oblastech proto není obvykle lidmi pociťována. Vzhledem k tomu přistupují ke snahám o rozšírení svého povědomí
o těchto oblastech skepticky až odmítavě. Tím se kruh reprodukce uzavírá.
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První rovinou, na které můžeme pozorovat gender, je praktické oddělení úkolů a fyzického
prostoru určeného ženám a mužům. V případě školy je to například oddělení ženských
a mužských šaten a toalet, zasedací pořádek ve třídě, který často operuje s pohlavím
studujících, 5 genderové přidělování činností -

například zadávání oprav či přenášení lavic

chlapcům fyzicky silnějším a zalévání květin jako činnosti pečovatelského charakteru dívkám
atd.
Druhá rovina zahrnuje konstrukci symbolů a představ, které podporují či vysvětlují praktické
oddělení maskulinity a femininity. Jedná se například o zažité zdůvodnění, že ženy jsou více
kulturně a esteticky orientované, a proto mají organizovat školní besídky či se starat o nástěnky.
Stejné zdůvodňování existuje i ve vztahu k vyučovacím předmětům - a to jak na straně
vyučujících (odlišné zastoupení žen a mužů mezi vyučujícími různých aprobací, viz dále), tak na
straně studujících (odlišná úspěšnost a obliba různých předmětů, rovněž viz dále).
Třetí rovina se týká formálních i neformálních pravidel komunikace mezi ženami a muži v dané
organizaci. Ve škole jsou to například očekávání gentlemanského chování mužů vůči ženám
v pedagogickém sboru s tím, že v opačném případě je muž podezříván z nemužnosti, divnosti,
případně z homosexuality. Obdobně je genderové specifické chování požadováno od studujících
- dívky a chlapci jsou vyučujícími i svými vrstevníky oceňováni a trestáni za různé chování
(například u chlapců se více než u dívek toleruje porušování pravidel).
Čtvrtou rovinou je osobní identita členů/ek organizace, která zahrnuje jak jejich genderovou
příslušnost, tak i příslušnost k určitému povolání a organizaci. Tyto dvě oblasti mají tendenci být
vůči sobě vymezeny a vzájemně sladěny, aby nedocházelo k jejich konfliktnímu střetávání. Ve
škole to znamená, že například důraz kladený ženami v představě učitelství by měl konvenovat
ženské genderové roli (výchova - emoce - mateřství), a naopak důraz kladený muži by měl
odpovídat genderové roli mužské (vzdělávání - racionalita - odstup). Pokud vyučující z tohoto
schématu vybočují, mohou se setkávat s nesouhlasem svého okolí, a to jak kolegů/yň, tak
žáků/yň a jejich rodičů.
Poslední rovinou, v níž gender působí na organizaci, je obecná logika (respektive étos, klima)
života

v

organizaci.

Logika

organizace je

významná

proto,

že

vyzdvihuje,

konzervuje

a reprodukuje struktury, na nichž organizace stojí. Tyto struktury mají obvykle své symbolické
zdůvodnění, ale ustavují se také v materiální podobě, například ve formě pracovního řádu či
pracovních smluv. Ve škole jsou těmito fixovanými podobami školní či klasifikační řád.
Jak z historického hlediska, tak i z hlediska vnitřních struktur a dynamik je škola institucí
s výrazně

ambivalentním

institucionální

a

zaměřením.

symbolické

podmínky

Ačkoliv
tohoto

učitelství
povolání

je

povoláním

jsou

v řadě

s převahou
aspektů

žen,

spojeny

s maskulinitou. Pod vlivem feminizace učitelství dochází k posunům v definici tohoto povolání
i v podmínkách jeho výkonu, nicméně očekávání vůči profesionalitě vyučujících a kritéria, podle
nichž jsou hodnoceni, se stále do značné míry odvozují od maskulinních norem. 6

Děti mají tendenci sedat si spíše do genderové homogenních dvojic, vytvoření dvojice chlapec-dívka bývá často
vyučujícími používáno „za trest" a/nebo jako prevence proti rušení výuky. Tím vyučující podporují oddělování
chlapeckých a dívčích skupin a zdůrazňují tak hranici mezi ženami a muži.
6
V představě „univerzálního pracovníka" převládají podle sociologických výzkumů charakteristiky a životní styl, který je
v obecném diskursu spojován zejména s muži. (Pateman 2000)
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3.3. SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ: PŘÍČINY A NÁSLEDKY GENDEROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
Gender stojí v základu uspořádání většiny oblastí společenského života. Jak bylo popsáno výše,
rovněž školy jako organizace jsou výrazně genderové strukturovány.
Implicitním úkolem školy jako socializační instituce je reprodukovat genderové představy na
nejmladší generaci. Proto ať se podíváme na školství z jakéhokoliv úhlu pohledu, vždy se před
námi vyjeví i genderová témata. V následujících podkapitolách budou představeny hlavní oblasti
školského systému, kterými nutně procházejí aktéři školního života a které bývají výrazně
genderové zatíženy. Jedná se o oblasti, jejichž prostřednictvím škola reprodukuje genderový
společenský řád na žákovskou generaci.

3.3.1. Genderové zatížení kurikula
S kurikulem je spojena vzdělávací i výchovná funkce školy. Kurikulum lze jednoduše vymezit
jako obsah toho, co je ve škole vyučováno a co se studující ve škole učí. To znamená, že
představuje konkrétní učivo, které je studujícím předáváno v rámci ohraničených předmětů, a to
s ohledem na očekávané výstupy, jež vedle znalostí zahrnují rovněž dovednosti, případně
klíčové kompetence, tj. předmětové i nadpředmětové cíle školního vzdělávání, ale rovněž
všechny ostatní znalosti, dovednosti a zkušenosti, s nimiž studující ze školy odcházejí. (Průcha
1997) Běžný pohled na školu staví do popředí formální kurikulum. Při rozboru školního působení
by však nemenší pozornost měla být věnována kurikulu neformálnímu. Na genderové socializaci
probíhající ve školním prostředí se podílí oba typy.
Formální kurikulum je takové učivo, které bylo záměrně vytyčeno. Představuje soubor znalostí
a dovedností ve vztahu k aktuálně probíhajícímu školnímu vzdělávání. Obvykle se v jeho rámci
rozlišuje kurikulum oficiální, které je obsaženo v pedagogických dokumentech a stanovuje
povinné či doporučované učivo ze strany decizních školských orgánů, a kurikulum realizované,
které vyučující zařazují do výuky.
V českých podmínkách je oficiální kurikulum prezentováno v učebních osnovách, vzdělávacích
standardech a nově v rámcových a školních vzdělávacích programech. Z historického hlediska
se oficiální kurikulum vytvářelo ve vazbě na vědecké poznání a současně na politické záměry
státu, případně církví či dalších zřizovatelů škol. V laickém diskursu však spíše přetrvává spojení
oficiálního kurikula s vědami a v případě nižších vzdělávacích stupňů s potřebami každodenního
praktického života. Mocenské aspekty kurikula bývají marginalizovány. Učivo je obvykle chápáno
jako výběr podstatných, ověřených a univerzálně platných poznatků. V běžném laickém, ale
i odborném pedagogickém diskursu se k němu nepřistupuje jako k sociálnímu konstruktu. A to
navzdory tomu, že u některých vyučovacích předmětů, jako je například občanská výchova či
dějepis, není existence jejich ideologických rozměrů zpochybňována (zvláště v kontextu školství
před rokem 1989).
Jak

ukazují

sociologické

analýzy

kurikula,

učivo

nikdy

není

objektivním,

neutrálním

a univerzálním přehledem toho nejvýznamnějšího, co daný obor nabízí, respektive s čím by se
studující měli obeznámit. Naopak,

učivo je výběrem, který probíhá ve shodě s určitou

„představou světa", k níž chceme žáky/ně dovést. Do jisté míry se s touto představou mohou
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ztotožňovat všichni lidé v dané společnosti, pravděpodobně však ne zcela. Představa světa,
která stojí za kurikulem, je představou určitých lidí, respektive určité sociální skupiny s jejím
sociálním postavením, zkušenostmi a zájmy. 7 Porozumění tomu, jak může být genderové
zatíženo oficiální kurikulum, by proto mělo začínat u vymezení pravděpodobné „představy
světa", kterou měl na mysli autorský tým pedagogických dokumentů vymezujících povinné
kurikulum, a dále by mělo pokračovat přes otázky, kteří lidé a z jakých důvodů dané poznatky
vybrali.
„Představa světa" je v pedagogických dokumentech zahrnuta ve dvou rovinách, které jsou
pochopitelně vzájemně provázány. První tvoří obecná koncepce předmětu, druhou pak výběr
konkrétního učiva.
Koncepcí předmětu míníme obecné, do určité míry hodnotové zaměření celku učiva. Koncepce
předmětů se mohou lišit. Některé jsou velmi striktní, uzavřené, s jasnou představou toho, co je
důležité a co není. Jiné se naopak snaží zahrnovat pestré až protichůdné údaje, vytvářejí
představu komplexní sociální reality. Tento rozdíl může mít své genderové důsledky. Různé
koncepce mohou být v různé míře otevřené genderové senzitivnímu učivu. (Paechter 2000)
Příkladem je předmět dějepis. Jeho koncepce může vycházet z tradičního pojetí historie jako
seznamu významných, zlomových událostí, které se vztahují zejména k politickému, případně
hospodářskému uspořádání společnosti. Těmito událostmi jsou zejména vojenské bitvy, války
a politické převraty. Z genderového hlediska se jedná o oblasti, v nichž historicky měly ženy
velmi malé uplatnění. Pokud tedy koncepce předmětu vychází z tohoto pojetí historie, je zřejmé,
že se v něm vyskytují zejména poznatky o významných mužích a téměř žádné poznatky
o ženách či marginalizovaných skupinách mužů. Například v učebnici dějepisu pro 6. ročník ZŠ
(Michovský 1995) je uvedena tabulka s přehledem nejdůležitějších historických událostí. Ta
obsahuje pouze údaje týkající se založení a rozpadu států, válek a vojenských bitev, případně
velkých politických reforem. Neobsahuje žádné údaje týkající se kultury či hospodářství (např.
objevení kola).
Koncepce dějepisu však může vycházet i z jiného pojetí historie, a sice historie jako porozumění
každodennímu životu. 8 Každodenní život, na rozdíl od výjimečných vojenských a politických
událostí, zahrnuje všechny skupiny obyvatelstva, včetně žen a znevýhodněných mužů. Tato
koncepce dějepisu tak vytváří prostor pro představení ženské životní zkušenosti. Žáci a žákyně
se prostřednictvím takto koncipovaného dějepisu seznamují s tím, jak žily různé sociální vrstvy
a jak byly organizovány různé oblasti společenského života. Ženy v tomto pojetí nemohou
zůstat opomenuty.
To pochopitelně neznamená, že dějepis postavený na výjimečných událostech musí ženy stavět
zcela do pozadí. I v této koncepci dějepisu je místo například pro doprovodné výklady, které
vysvětlují, že ženy nejsou v souvislosti s panováním a válčením zmiňovány nikoliv proto, že
nebyly obecně důležité, nýbrž proto, že v daných oblastech nemohly vůbec působit. Navzdory

Podle řady autorů se jedná o představu světa, kterou vyznávají střední třídy. Škola je tak institucí středních tříd. To je
také hlavní příčinou školního selhávání dětí z nižších sociálních tříd. (Hadj-Moussová, Štech, Vágnerová 1999,
Bernstein 1971)

8

'

Tento přístup se pravděpodobně nejsilněji promítá do pojetí výuky dějepisu ve Francii, kde navazuje na francouzskou
historiografickou školu Annales.
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těmto spíše výjimečným snahám však uvedená koncepce dává menší příležitost pro ukázání
významu žen a marginalizovaných mužů. Je tedy patrné, že koncepce dějepisu, který vychází
z historie každodennosti, je genderové citlivé výuce otevřena podstatně více.
Jak bylo doloženo na příkladu dějepisu, z koncepce předmětu se následně vychází při výběru
konkrétního

povinného

a

doporučovaného

učiva,

které je

zařazeno

do

pedagogických

dokumentů. Genderové otevřená koncepce vede k ustanovení genderově citlivého a pestrého
učiva. Takové učivo v sobě zahrnuje tematizaci ženství a mužství, informace o jednotlivých
významných ženách a mužích, kteří se prosadili v tradičně genderově atypickém oboru, údaje
o postavení žen a mužů a podněty k rovnosti žen a mužů. Vše je přitom představováno
z genderové perspektivy, která ukazuje kulturní a historickou podmíněnost postavení žen
a mužů a učí nahlížet maskulinity a femininity jako sociálně konstruované představy.
Důsledně genderově citlivé, nestereotypní koncepce vyučovacích předmětů jsou velmi řídké,
avšak na druhou stranu ve většině kurikulí bývají zahrnuty základní hodnoty sociální rovnosti,
včetně rovnosti genderové. To lze vidět i v českých pedagogických dokumentech. Do rámcových
vzdělávacích programů pro základní vzdělávání byla například genderová problematika zařazena
následujícím způsobem:
Vzdělávací oblast Člověk a společnost obsahuje cílové zaměření: Utváření pozitivních
k opačnému pohlaví v prostředí škoiy i mimo školu, k rozpoznávání
postavení

muže a ženy

v rodině,

v zaměstnání

i v politickém

stereotypního

vztahů

nahlížení na

životě, k vnímání

předsudků

v nazírání na rol i žen ve společnosti.
Vzdělávací obor Výchova k občanství stanovuje v učivu téma: Lidská

setkání

-

přirozené

a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen, lidská

solidarita,

pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti.
Z uvedených vzdělávacích cílů a učiva je patrné, že jsou formulovány poměrně vágně a stručně.
Pozornost je věnována pohlaví, avšak bez zdůraznění perspektivy, prostřednictvím které by se
měly vztahy a postavení žen a mužů nahlížet. Volba konkrétního přístupu je na vyučujících.
Může se jednat buď o biologicky esencializující perspektivu (tj. ženy a muži jsou a priori odlišní,
tuto odlišnost bychom měli akceptovat), nebo o genderovou perspektivu (tj. odlišnosti mezi
ženami a muži narůstají pod vlivem rozdílných očekávání a praktik, namísto akceptace odlišností
bychom se měli tázat po jejich příčinách).
Vedle

učiva,

které je

obsahem

povinných

pedagogických

dokumentů

a

má

charakter

očekávaných standardů, je z genderového hlediska podstatné také učivo, které konkrétní
vyučující zařazují do výuky. Toto učivo bývá označováno jako realizované kurikulum. Jeho
podoba je určena kombinací oficiálního kurikula a individuálních charakteristik i preferencí
konkrétních vyučujících. Vyučující vycházejí z cílů a obecných vymezení učebních témat, které
stanovují dokumenty - vybírají si z nich, interpretují je, naplňují konkrétními obsahy a sestavují
je do smysluplných vyučovacích celků. Je-li učivo dané dokumentem genderově zatížené, může
konkrétní učitel/ka svým přístupem tuto genderovou zatíženost prohloubit, nebo

naopak

potlačit. Podobně významná je úloha vyučujících i v případě genderově citlivého pedagogického
dokumentu - mohou jeho charakter posílit, nebo naopak popřít. Záleží na tom, jaké konkrétní
poznatky a jaké vyučovací metody učitelé/ky zvolí pro daný vzdělávací cíl.
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Kromě formálního kurikula je pro rozbor instituce školy důležité také kurikulum neformální. To
představuje nezáměrně předávané a osvojované obsahy školní socializace. Studující se ve škole
učí i takové poznatky, dovednosti, vzorce chování atd., které neodpovídají předem definovaným
vzdělávacím

cílům

z hlediska

pedagogických

konkrétních

učitelů/ek. Učí se ze způsobů

dokumentů

či

podrobněji

z hlediska

výuky

komunikace s vyučujícími, z řešení situací

se

spolužáky/ačkami, z fyzického uspořádání školního prostředí atd.
Neformální
významnější

kurikulum
než

je

z hlediska

kurikulum

genderové

formální, jehož

socializace

limity

vůči

v současné

prosazování

době

podstatně

genderově

citlivého

a nestereotypního vzdělávání byly popsány výše. Formální kurikulum je formulováno natolik
obecně a dále při uvádění do pedagogické praxe naráží na takové překážky, že jeho
prostřednictvím

nejsou

genderové

představy

studujících

výrazněji

měněny.

Na

podobu

genderových představ má proto hlavní vliv kurikulum neformální. To do výuky proniká například
prostřednictvím učebnic či prostřednictvím vyučujících - v obou oblastech se kombinuje formální
a neformální kurikulum.
Jak bylo ukázáno výše, vyučující jsou stejně jako ostatní lidé součástí společnosti, která je
organizována podle genderového řádu. To znamená, že vyučující jsou rovněž jeho součástí,
přijímají tradiční představy o ženách a mužích a podílejí se na institucionálním konstruování
ženství a mužství. Bez specifických nástrojů, kterými by mohli genderový řád nahlédnout,
nejsou obvykle schopni - navzdory maximálně kvalitní pedagogické práci - ve svých vlastních
praktikách genderové principy překonat. Vzhledem k tomu, že osvojování těchto nástrojů dosud
není v českém prostředí samozřejmou součástí učitelské přípravy,9 je genderově citlivá výuka
(ať již na úrovni formálního, či neformálního kurikula) poměrně řídkým jevem.

3.3.2. Genderové zatížení učebnic a učebních pomůcek
Učebnice potenciálně obsahují genderové zatížení v několika rovinách. Jejich projevy a vlivy se
vzájemně kombinují a prohlubují. Genderová analýza učebnic však vyžaduje studovat jejich
podoby odděleně.
Nejhlouběji položenou rovinou, na které se učebnice může stát genderově zatíženou, je již výše
zmíněná koncepce a povinný obsah vyučovacího předmětu, k němuž byla učebnice připravena.
Učebnice obvykle konvenují pedagogickým dokumentům a převládajícímu pojetí předmětů.
Většina vyučovacích předmětů je odvozována od vědeckých oborů, které přináleží buď ke
skupině sociálních, nebo přírodovědných a technických věd. 10 Jejich pojímání ve společnosti má
genderové sycení - čím více má obor sociální charakter, tím spíše je chápán jako obor blízký
ženám, a naopak čím přírodovědnější či techničtější je charakter oboru, tím spíše je chápán jako
vlastní

mužům.

Humanitní

vyučovací

předměty

(jazyky,

občanská

výchova)

jsou

pak

z genderového hlediska často spojovány s dívkami, technické a přírodovědné vyučovací

9

V akademickém roce 2006/2007 žádná pedagogická fakulta nevypsala jako povinný kurz týkající se genderové
problematiky. Na třech pedagogických fakultách však podobný kurz probíhal jako volitelný.
10
Z historického hlediska je věda sférou, v níž dlouhodobě dominují muži, a oblastí, která je více než jiné stavěna na
maskulinních charakteristikách. Uvnitř věd však existují rozdíly - přírodovědné obory (nazývány „tvrdými" vědami) jsou
v symbolické i praktické rovině uzavřeny femininitě a ženám více než obory sociální (signifikantně nazývány vědami
„měkkými"). (Harding 1986, Paechter 2000)
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předměty (matematika, fyzika) naopak s chlapci. Toto spojení bývá v učebnicích respektováno
a promítá se jak do celkového zaměření učebnice, tak i do detailů, kterými jsou učebnice
naplněny. Příkladem mohou být výše popsaná pojetí dějepisu.
Další rovinou učebnice, na níž může dojít k ovlivnění genderovými stereotypy, je výběr učiva.
Ten představuje již způsob naplňování výše představeného pojetí předmětů jako „ženského" či
„mužského". Obvykle přitom dochází k posilování genderově specifické prezentace povinného
učiva, které vymezují pedagogické dokumenty, a to volbou klíčových a doplňujících informací.
Učebnice bývají tvořeny několika typy informací: 1. informace jako povinné učivo, u něhož je
cílem jeho osvojení (úroveň znalostí), 2. informace jako potenciální učivo, které je jednou z cest
vedoucí k povinnému cíli (informace jako základ pro osvojení dovedností), 3. informace
doprovodné a doplňkové, rozšiřující učivo. Které informace budou do učebnice zahrnuty, záleží
na autorském týmu a na tom, jaká je „představa světa", kterou vyznává. 11
Třetí rovinu genderového zatížení učebnic představují příklady, které slouží k výkladu nového
učiva nebo k opakování učiva právě osvojeného. Částečně se jedná o výše zmíněnou skupinu
informací, které mají ve vztahu k povinnému učivu prezentovanému v učebnicích doplňkový,
rozšiřující charakter. Příkladem může být učivo o lidských právech, které lze doprovodit
historickým medailonkem buď o hnutí proti otroctví, nebo o hnutí za práva žen. Volba závisí
výhradně na osobních postojích autorského týmu, avšak z hlediska působení učebnice na
představy dětí o lidských právech může mít silně normativní účinky.
Z psychodidaktického hlediska bývá používání příkladů, s jejichž pomocí je prováděn výklad
nového učiva, spojováno s potřebou názornosti. Předpokládá se, že pochopení a osvojení
nového učiva proběhne rychleji a snadněji, pokud žákům/yním učivo přiblížíme na jim blízké
životní zkušenosti. (Průcha 1997) Životní zkušenost dívek a chlapců se v důsledku rozdílné
genderové socializace liší (podrobněji viz kapitola 2). V převládající, genderově tradiční výchově
je většina dívek orientována na vztahy, hrají si s panenkami, pomáhají v péči o domácnost.
Většina chlapců je naopak touto výchovou více zaměřena na neživý svět, jsou podporováni
v zájmu o techniku a expandují více mimo rodinu.
Analýzy učebnic ukazují, že životní zkušenosti, na nichž obvykle stavějí příklady používané
v učebnicích, představují specifické zkušenosti, ke kterým vede převládající výchova dívek či
naopak výchova chlapců - a učebnice tyto genderově strukturované zkušenosti akceptují a ještě
více podporují. Zahraniční pedagogické přístupy, které směřují k vizi genderově citlivé školní
socializace, vyzývají ke dvěma cestám, jak lze dosáhnout rovných příležitostí dívek a chlapců
(např. Magno, Silová, Wright 2003, Horgan 1995).
Jedna cesta spočívá v tom, že by příklady používané učebnicemi měly pracovat výhradně s tím,
co je dosavadní výchově dívek a chlapců společné. Zcela vynechány by měly být zkušenosti,
které mohou získat výhradně chlapci či dívky. Při popisu příkladů by nemělo být nijak
upozorňováno na jejich potenciální blízkost obvyklému chlapeckému či dívčímu životnímu stylu.

11
Požadavek, který bývá kladen na genderově citlivé učebnice, je respektování principu tzv. gender mainstreamingu.
Ten spočívá v tom, že u každého rozhodnutí zvažujeme jeho přímé i nepřímé dopady na dívky/ženy a chlapce/muže
a usilujeme přitom o podporu rovných příležitostí.
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Druhý způsob dosahování genderově citlivé výuky prostřednictvím prezentace učiva spočívá
v tom, že se uvádí větší množství příkladů, z nichž některé staví na obvyklé dívčí a jiné na
obvyklé chlapecké zkušenosti. Aby tento přístup vedl k upozaďování genderových rozdílů, je
podstatné přitom nezdůrazňovat, koho by daný příklad podle očekávání měl více oslovit - zda
dívky, či chlapce (odmítány jsou například komentáře „A teď jeden

příklad

pro

dívky.').

Jednotlivé děti si pak mohou vybrat ten výkladový či ilustrující příklad, který nejlépe odpovídá
jejich vlastním zkušenostem - a to bez ohledu na tradičnost či netradičnost jejich dosavadní
genderové socializace. 12
Vedle využívání názorných příkladů blízkých životní zkušenosti, k níž jsou výchovou majoritně
vedeni chlapci nebo naopak dívky, jsou vůči genderově citlivým učebnicím vznášeny požadavky
na rovnovážné a alternativní zobrazování ženských a mužských postav. Příkladem publikace
tento požadavek nesplňující může být učebnice občanské nauky, kde nalezneme mimo jiné
pasáž: „Maminky si sednou k šití, k pletení, pěstují květiny nebo neustále vymýšlejí způsoby, jak
zpestřit jídelníček.
tatínkové

sbírají

Chodí na gymnastiku,
známky,

staré

mince,

rády si zajdou
kutí

v dílnách,

do kina nebo do divadla.

kde

vyrábějí

užitečné

doplňky

Mnozí
pro

domácnost." (Valenta 1999, str. 77)
Genderově citlivé učebnice by měly prezentovat ženy a muže v širokém spektru sociálních rolí
(například profesních) tak, aby si studující z učebnice neodnášeli stereotypní spojení žen s péčí
o domácnost a mužů s veřejnou sférou. To se přitom může dít velmi skrytě v rámci příkladů,
které se týkají naprosto odlišných témat. Například k prověřování shody prísudku s podmětem
může být použit text, který popisuje život v jedné rodině, kde se žena stará výlučně
o domácnost, zatímco muž se věnuje svému zaměstnání a koníčkům. Příkladem vhodného
přístupu k zobrazování žen a mužů je naopak učebnice německého jazyka, kde jedno cvičení
obsahuje následující vyprávění muže: „Musím

vstávat už v šest hodin. Nejdřív 10 minut cvičím

a sprchuji se. Pak udělám snídani a vzbudím děti. O půl osmé je přivedu ke škole. V osm jsem
již

v obchodě.

(...) Děti vyzvedne ze školy moje žena.

Vezme je domů, udělá s nimi úlohy

a zaveze je na sport a do hudební školy. V osm děti uložím do postele. Pak se ještě chvíli dívám
na te/ewz/..."(Kettnerová, Tesařová 2002)
S rovinou výkladových a procvičovacích příkladů úzce souvisí i další rovina - grafické ilustrace.
Téměř každá učebnice obsahuje obrázky, které mají jednak motivovat k práci s učebnicí, jednak
názorně doprovázet a doplňovat výklad učiva. Požadavky vůči ilustracím jsou obdobné jako vůči
příkladům. Týkají se jednak frekvence a jednak podoby zobrazování žen a mužů. Předpokládá
se, že ilustrace by měly být vyrovnané z hlediska počtu zobrazovaných žen a mužů. Pokud
například učebnice matematiky obsahuje 50 ilustrací, z nichž pouze 10 zobrazuje dívky či ženy,
může učebnice v žákyních a žácích prohlubovat představu, že matematika jako předmět, který
je základem technicko-přírodovědných oborů, je blízká spíše chlapcům.
Kromě počtu ilustrací zobrazujících ženy a muže je podstatné také to, jakým způsobem jsou
ženy a muži prezentováni. Ilustrace se obvykle omezují na tradiční role žen a mužů - to

12
Vyústění tohoto přístupu může mít například v učebnici fyziky následující podobu: fyzikální jev proudění může být
současně vysvětlen/ilustrován na motoru letadla i na pohybu záclon nad topením. Každé dítě použije pro porozumění
ten výklad, který je mu/jí blízký. Vzhledem k současné podobě genderové socializace bude pravděpodobně většina
chlapců pracovat s ilustrací na letadlech, většina dívek s ilustrací na záclonách. Protože se však uvádějí oba příklady,
staví se na roveň a explicitně se nespojují s dívkami či chlapci, nedochází tím k přímé reprodukci genderového členění.
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znamená, že ženy ukazují v situacích, kdy pečují o druhé lidi či se starají o domácnost, a muže
v zaměstnání či při jejich koníčcích. Požadavek proto směřuje k tomu, aby ženské i mužské
postavy byly na obrázcích prezentovány v široké škále rolí, prostředí a situací.
Současně je však pozornost věnována také jemnějším rozdílům, které se týkají míry aktivity
a kompetence ženských a mužských postav. Genderově stereotypně prezentované ženské
postavy jsou často ukazovány jako pasivní, vyžadující pomoc, zatímco muži jsou naopak
zdrojem aktivity, organizují a nabízejí radu. Tak například lze v učebnici matematiky pro
3. ročník základní školy najít obrázky, kde dívka sedí v lavici a řeší matematický úkol, má
smutný, bezradný výraz a nad hlavou bublinu s otazníkem. Vedle stojí chlapec,

který

s úsměvem říká: „Ukaž, pomůžu ti to vyřešit, je to jednoduché."
Zahraniční studie ukazují, že zobrazování žen a mužů v textu učebnic i v jejich ilustracích má
dopad na žákovské postoje k předmětům (tj. utvrzují se tím představy, že některé předměty,
respektive oblasti nejsou vhodné pro dívky/ženy či pro chlapce/muže) a na žákovské představy
o ženách a mužích. (Klein 1991, Paechter 2000, Horgan 1995) Současně se upozorňuje na
skryté bariéry ve vztahu ke školnímu vzdělávání, které se vytvářejí ve studujících v důsledku
jednostranné a tradiční genderové prezentace učebnice.
Může se zdát, že tím vzniká vnitřně rozporuplná kombinace požadavků vůči genderově citlivým
učebnicím. Na jedné straně se požaduje, aby učebnice přinášely maximálně názorné příklady
a

ilustrace,

tj. takové,

které vycházejí z převládajících

dívčích a chlapeckých

životních

zkušeností. Apeluje se na to, aby učebnice nereagovaly pouze na zkušenosti obvykle chlapecké
či obvykle dívčí, nýbrž aby nabízely široké množství příkladů a ilustrací, z nichž si každý vybere
takové, které ji/ho oslovují. Avšak reálná genderová socializace probíhá spíše tradičními způsoby
a podporuje u dívek budování identity odpovídající hegemonní ženské genderové roli, a naopak
u chlapců budování identity odpovídající hegemonní mužské genderové roli. Akceptace této
podoby genderové socializace by pak vedla k prohlubování genderového řádu a k vylučování
genderově netradičních podob sociální reality.
Přesto však nároky vůči genderově citlivým učebnicím akcentují nejen šířku projevů, ale také
jejich

genderovou

netradičnost.

Jdou

prohlubování tradičního genderového

tím

zdánlivě

proti

výše

uvedenému

argumentu

řádu. To se týká například prezentace

minoritních

sexuálních a citových orientací a podob soužití, které z nich vyplývají. Učebnice v rovině
neformálního kurikula, které se projevuje právě ve výkladových či procvičovacích příkladech
a v ilustracích, jsou velmi heterosexuálně normativní - ukazují ponejvíce úplné rodiny s dětmi,
matkou a otcem, a partnerské vztahy výhradně mezi ženami a muži. Studující se tak utvrzují
v tom, že heteronormativita a tradiční genderové uspořádání je ideální a jejich případně odlišné
životní zkušenosti a podmínky jsou odchylkou. Jak bylo ukázáno v kapitole 2, individuální
každodenní sociální realita a její symbolicko-institucionální dimenze nemusí být v plné shodě.
Ačkoliv převládající představy jsou genderově tradiční a heteronormativní, realita se proměňuje
a stává se stále pestřejší. Právě proto se apeluje na to, aby genderově citlivé učebnice
zahrnovaly i genderově netradiční životní zkušenosti - řada studujících je totiž může reálně žít.
Například slabikáře zdůrazňující výhradně úplné rodiny zcela upozaďují děti, které vyrůstají
v rodinách s jedním rodičem. Totéž se týká i minoritních sexuálních a citových orientací.
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Studující, pro něž dané zkušenosti tvoří životní realitu, mohou prostřednictvím takových učebnic
získat dojem osobní nepatřičnosti.
Poslední rovinou genderového zatížení učebnic je jazyk. Jeho prostřednictvím se rovněž utváří
a předává neformální kurikulum. Genderově zatížené jazykové postupy se týkají jednak
oslovování a označování osob, a dále používání ustálených výrazů vztahujících se k ženství
a mužství. V souvislosti s oslovováním a označováním osob je hlavním problémem používání tzv.
generického maskulina. Jedná se o mužský tvar při označování skupin osob, mezi kterými jsou
zahrnuti muži i ženy. Například je používáno označení žáci, ačkoliv jsou míněni žáci-chlapci
i žákyně-dívky. Asociační testy opakovaně potvrzují, že generické maskulinum má vliv na
vnímanou realitu. Označování v mužském rodě vyvolává častěji představu mužských postav,
ačkoliv máme na mysli smíšenou skupinu. (Valdrová 2006)
Nebezpečí generického maskulina tak spočívá v upozadění žen. Vytváří se dojem, že ženy
nejsou v daných situacích aktivně přítomny. Podporuje se tím stereotypní spojení mužů
s veřejnou sférou a aktivitou a žen se soukromím a pasivitou. Generické maskulinum se
v učebnicích používá nejen při popisu zaměstnání, ale mnohdy také při oslovování samotných
studujících. Můžeme se setkat s formulacemi typu „Milí žáci, ať se vám práce s učebnicí daří."
nebo „Napiš,

co jsi si z příběhu

zapamatoval."

V obou případech nejsou dívky explicitně

zahrnuty, a zvláště v druhé formulaci se mohou cítit z úkolu zcela vyloučeny nebo mohou být na
podvědomé úrovni limitovány při osvojování učiva a řešení školních úkolů.
Jednoznačné upřednostnění genderové korektnosti učebnic (či siřeji celé školní výuky), které se
zdůvodňuje zejména tím, aby každý žák a žákyně dostali stejnou příležitosti rozvíjet svůj osobní
potenciál, je možné pouze v linii individualistického až paidotropického přístupu. Jak však bylo
opakovaně ukázáno výše, škola jako socializační instituce má tendenci obracet se k minulosti
a spíše konzervativně reprodukovat tradice, včetně genderového uspořádání. Mezi uvedeným
požadavkem, který je vůči současnému školství vznášen stále častěji, a apriorní tendencí školy
tak logicky vzniká napětí.

3.3.3. Pedagogický sbor - učitelé a učitelky
Úloha vyučujících v rámci školního vzdělávání nespočívá pouze v tom, že předávají žákům/yním
znalosti a dovednosti a organizují školní život, ale také v tom, že pro studující vystupují jako
vzory. A to nejen jako osobnostní vzory či vzory učitelského povolání, ale rovněž jako genderové
vzory. Podstatné přitom je, že konkrétní vyučující jsou studujícími vnímáni jako ženy či muži,
kteří jsou zasazeni v sociálních vztazích, na pracovním trhu a v instituci školy. Z tohoto hlediska
je tedy důležité, jaké je zastoupení žen a mužů v učitelské populaci, jaké mají společné
charakteristiky a jak jsou vnímáni veřejností. To vše studující reflektují a následně využívají
(spolu se zkušenostmi z rodiny, z médií a z vrstevnických skupin) při vytváření svých představ
0 maskulinitě, femininitě a postavení žen a mužů ve společnosti.
Učitelské povolání je dlouhodobě pojímáno jako typicky ženské povolání. Tomu odpovídá
1 nerovnoměrné zastoupení žen a mužů v pedagogických sborech, kde ženy dlouhodobě
převažují. Systematický nárůst zastoupení žen začal na konci 19. století a postupně stoupal až
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do 2. poloviny 20. století, v jejímž průběhu vyvrcholil a stabilizoval se. Historické prameny
uvádějí, že v roce 1880 bylo v oblasti západní části habsburské monarchie 10 000 samostatně
výdělečně činných žen, z nichž pouze 33 pracovalo jako učitelky či vychovatelky. Ženy tvořily
zanedbatelnou část všech vyučujících. Postupně se však jejich počet zvyšoval a v roce 1910
připadalo v Čechách na 1000 ekonomicky aktivních osob v oboru vyučování 394 žen. (Horská
1990, Gobyová 1994)
Podíl žen v učitelství tak do začátku 20. století postupně stoupl na 1/3 a dále se zvyšoval až do
70. let 20. století. Výrazný skok přišel v důsledku světových válek, především druhé světové
války a následně nástupu komunistického režimu. Světové války, které způsobily odliv mužské
pracovní síly, přinesly následně potřebu zaměstnávání žen. V průběhu světových válek, a zvláště
druhé

světové

války,

začaly

ženy

pracovat

v

podstatně

větší

míře

než

v minulosti

a v povoláních, která jim byla dříve uzavřena. Po skončení války vznikl společenský tlak na
návrat žen do domácností. Část žen proto trh práce opět opustila, část z nich však naopak
chtěla ženskou zaměstnanost uhájit. (Friedan 2002) Tato situace platila bezezbytku v západní
Evropě a USA. V zemích s komunistickým režimem se však lišila, neboť zaměstnanost žen byla
podporována přímo státní ideologií.
Nicméně oba přístupy k ženské zaměstnanosti vedly ke stejnému výsledku, a sice k tomu, že
se ženám otevřela pouze určitá povolání. Povolání, v kterých byla zaměstnanost žen explicitně
podporována, souvisela s tradiční ženskou rolí. Jednalo se o povolání, v nichž dominuje péče
o druhé (např. ošetřovatelství) a výchovná péče o děti (vychovatelství a učitelství). Tato
povolání začala být definována jako povolání ženská a podmínky v nich byly uzpůsobeny
zaměstnávání žen, které nadále plnily své původní úlohy v rodině a domácnosti.
Učitelské povolání tedy bylo původně vykonáváno především muži, posléze se však začalo
ženám otevírat. Ženám byly nicméně vymezeny specifické pozice a jejich postavení bylo velmi
limitováno,

například

dlouhodobou

podmínkou

celibátu

učitelek

na

rozdíl

od

svobody

poskytované v organizaci osobního života učitelům-mužům. Spíše než v samotném vyučování
byly ženy nejprve podporovány ve vychovatelství a pokud vyučovaly, pak spíše na dívčích
školách a předměty vázané na vedení domácnosti, což bylo jednoznačně zdůvodňováno jejich
„přirozenou životní úlohou" spočívající v péči o rodinu a domácnosti. (Bahenská 2005) Tento
předpoklad přetrvával v pojetí učitelství velmi dlouho a setkáváme se s ním ve skryté podobě
dodnes. Vedl k postupné feminizaci učitelství a následně k tomu, že učitelky-ženy tvoří ze sociokulturně-demografického hlediska specifickou skupinu žen (Čermáková 1995). Jak ukazuje graf
č. 1, ženy začaly v průběhu druhé poloviny 20. století v učitelství výrazně dominovat.
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Graf č. 1: Podíl mužů a žen mezi vyučujícími na ZŠ (1953-1993)
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Zdroj: Gobyová, J. (1994). Feminizace školství. Praha: ÚIV.

Podíl žen a mužů v učitelství variuje podle stupně a typu školy, a to přesně v souladu s výše
uvedeným předpokladem „ženské přirozenosti". Čím mladší jsou děti, které daný stupeň
navštěvují, tím větší je zastoupení žen mezi vyučujícími. Podíl učitelek a učitelů na jednotlivých
stupních škol ukazuje graf č. 2.

Graf č. 2: Zastoupení žen a mužů (v %) podle vzdělávacích stupňů
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Zdroj: Statistická ročenka školství. Výkonové ukazatele 2004/2005. (2004). Praha: ÚIV.

V mateřských školách je mezi vyučujícími téměř 100 % žen, muži tvoří pouze 0,6 %. Téměř
úplné zastoupení žen v pedagogických sborech mateřských škol se odráží a je současně
podporováno i oficiálním pojetím daného povolání. Na rozdíl od ostatních vzdělávacích stupňů je
povolání pojmenováno v ženském rodu - „učitelka v mateřské škole". Opuštění generického
maskulina, které je u ostatních vzdělávacích stupňů uplatňováno (a to i navzdory převažujícímu
podílu

žen

mezi

vyučujícími),

svědčí

o

přímé

podpoře

zaměstnávání

žen. To

souvisí

s představou, že v mateřských školách je hlavní náplní péče o děti výchova. Výchova se chápe
jako

rozvoj osobnosti,

k němuž je potřeba, více než u rozvoje kognitivních

schopností

a osvojování znalostí, citová angažovanost. Emocionalita, na rozdíl od racionality, je spojována
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stereotypně

se

ženami.

Učitelství

v mateřských

školách

je

zároveň

odvozováno

či

připodobňováno k rodičovské péči (to dokládá i samotné označení „mateřská škola"). Rodičem,
s nímž malé děti mají „přirozeně" užší vztah, bývají matky. 13 Oba výše uvedené důvody vedou
k tomu, že učitelství v mateřských školách je povoláním, které je chápáno jako vlastní výhradně
ženám.
S vyššími vzdělávacími stupni zastoupení žen klesá. Na prvním stupni základních škol tvoří ženy
přibližně 95 % vyučujících, na druhém stupni jsou ženy mezi vyučujícími zastoupeny ze 3/4. Na
středních školách jsou ženy zastoupeny mírně nadpoloviční většinou, avšak poměry se výrazně
liší v závislosti na typu a oborovém zaměření střední školy. Ve školách všeobecně vzdělávacích,
tj.

na

gymnáziích,

a

ve

školách

připravujících

pro

povolání,

v nichž

převažují

ženy,

tj. zdravotnické školy, pedagogické školy, obchodní akademie atd., je zastoupení učitelek vyšší
než ve školách připravujících na povolání s větším uplatněním mužů 14 . Pokles zastoupení žen
pokračuje dále u vyšších odborných a vysokých škol, kde ženy tvoří pouze 1/3 vyučujících.
Vysoká převaha žen v učitelství byla a dosud je odůvodňována způsoby, které staví na
z biologické přirozenosti odvozeném spojení žen s péčí o děti: ženy mají k dětem blíže než muži,
mají s nimi větší trpělivost, jsou nadány větší empatií, a lépe se proto hodí pro práci s nimi.
Další argument spočívá v organizaci učitelského povolání, v němž je obvykle možné část
pracovní doby z hlediska času i prostoru flexibilně uzpůsobit potřebám učitelky/učitele. Učitelství
je proto viděno jako povolání vhodné pro ženy, na nichž - podle obvyklých očekávání - stojí
hlavní část starosti o rodinu. Zvláště od devadesátých let je dalším významným argumentem,
který vysvětluje vysokou převahu žen, nízké finanční ohodnocení vyučujících. I tento argument
má genderově stereotypní základ, neboť předpokládá, že muži v rodinách zastávají roli živitele,
zatímco ženy do rodinných rozpočtů přinášejí jen doplňkový příjem. Ve všech třech případech se
jedná o argumenty generalizujícího, a tedy znevýhodňujícího charakteru. Například žena, která
žije sama, případně se i sama stará o své děti, je v povolání učitelky a priori znevýhodněna
argumentem o živitelské roli muže.
Učitelství je tedy přijímáno jako spíše ženské povolání. Toto pojetí platí přednostně pro učitelství
v mateřských a na základních školách, částečně však také pro učitelství na školách středních.
Uvažuje se o něm jako o tzv. feminizovaném povolání, tj. povolání s převahou žen. Sociologické
výzkumy opakovaně ukazují, že feminizace povolání má vliv na vnímání povolání veřejností
i samotnými pracovníky/icemi v daném povolání a na podmínky pro výkon daného povolání,
které jsou vytvářeny ve spolupráci s širšími sociálními strukturami. Feminizované povolání,
zvláště pokud v tomto ohledu historicky prošlo proměnou (tj. původně byl podíl mužů výrazně
vyšší a postupně klesal), vykazuje pokles prestiže, omezení finančních prostředků, které do
dané oblasti plynou, snahy o snižování požadovaného vzdělání, menší zájem o výkon povolání
a celkově

menší

možnosti

úspěšně

prosazovat

zájmy

a expertízu daného

povolání

ve

společnosti.

13

Spojování žen-matek a dětí na základě „ženské přirozené inklinaci k péči" stojí také v základu argumentace, která
vede k takovým sociálním fenoménům, jako je více než 95 % dětí svěřovaných do péče matek při rozvodu.
14
Pedagogické sbory středních škol tvoří celkem 67 228 pracovníků/ic, z nichž je žen 37 196. Ženy jsou tedy
zastoupeny z 55 %. I ve středním školství však existují rozdílné poměry žen a mužfl, a to v souvislosti s typem školy. Na
gymnáziích učí 66 % žen, na středních odborných školách ženy tvoří 59 % sborů a na středních odborných učilištích či
učilištích je zastoupení žen 46 %. ( S t a t i s t i c k á ročenka
škoistvílOM)
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Uvedené rysy jsou obvykle viděny jako důsledek procesu deprofesionalizace. 15 Podle Etzioniho
a dalších autorů/autorek (např. Savage, Witz 1992) souvisí deprofesionalizační

tendence

s vyšším zastoupením žen v daném povolání. Narůstající počet žen vede k výše popsaným
změnám a zároveň je těmito změnami prohlubován. Etzioni (1961) definoval například semiprofese,

které

chápal jako

povolání

vykonávaná

v byrokratických

organizacích,

velkým

množstvím osob, z nichž značnou část tvoří právě ženy.
Genderová perspektiva by na učitelské povolání měla být uplatněna nejen z hlediska celkového
zastoupení žen a mužů, ale rovněž v detailnějším pohledu. Podstatný je počet žen a mužů
z hlediska aprobací. Určité vyučovací předměty častěji učí ženy, v jiných jsou více zastoupeni
muži. Tradičně je vyšší počet mužů mezi vyučujícími matematiky, přírodovědných předmětů,
technických předmětů a tělesné výchovy, ženy naopak převažují mezi vyučujícími jazykových
předmětů, humanitních předmětů a uměleckých výchov (OECD 1999). Jedná se o předměty,
které jsou odvozeny od oborů, jež jsou obvykle asociovány spíše s muži nebo spíše se ženami.
Technické oblasti jsou viděny jako vhodné a vlastní mužům, zejména kvůli racionalitě, na niž je
v nich kladen důraz a která je spojována s maskulinitou. V humanitních oborech je přiznávána
větší působnost ženám, a to především v důsledku empatie. Muži a ženy jsou v rámci
genderové socializace od dětství vedeni k zájmu a profilaci o dané obory. To je jednak
důvodem, proč tak málo mužů má zájem o učitelské povolání (spolu s výše uvedenými
příčinami), a jednak důvodem, proč ti muži, kteří o učitelství projevují zájem, častěji směřují do
technických, přírodovědných či sportovních aprobací. Následně nerovnoměrné zastoupení žen
a mužů mezi vyučujícími jednotlivých předmětů má vliv na žákovské představy o tom, které
obory jsou vhodné pro ženy a které pro muže.
Další aspekt učitelství, který odkrývá genderová perspektiva, se týká hierarchie ve školství.
Zastoupení žen a mužů v jednotlivých pracovních pozicích se výrazně liší. Ačkoliv ženy tvoří více
než tři čtvrtiny vyučujících na základních školách a více než polovinu vyučujících na školách
středních,

jejich

v pedagogických

zastoupení

ve

vedení

sborech

ve

vedoucích

a

škol

je

relativně

funkcích

se

nízké.

Poměr

významně

liší.

žen

a

mužů

V ředitelských

a zástupcovských funkcích pracuje podstatně větší procento mužů, než kolik jich je mezi
běžnými vyučujícími.
Zajímavou skutečností však je, že údaje o poměru žen a mužů jsou oficiálně shromažďovány
pouze částečně. Statistické ročenky školství obsahují jen údaje o zastoupení žen a mužů ve
vedení středních škol, v případě základních škol zahrnují vedoucí funkce mezi ostatní vyučující.
V některých dalších statistických zdrojích poskytovaných Českým statistickým úřadem však tyto
údaje lze nalézt. Podle nich tvoří ženy 72 % zástupců/kyň a 55 % samotných ředitelů/ek (Ženy
a muži v datech 2005). K zastoupení žen a mužů ve vedení základních škol také byla učiněna
některá dílčí šetření. Například šetření V. Klapala, které bylo realizováno ve školním roce
2000/2001 na všech základních školách v okrese Olomouc, prokázalo silný nepoměr mezi
podílem žen mezi vyučujícími a ve vedení. Ředitelskou funkci na základních školách zastávalo

15
Strukturální funkcionalismus definoval profese jako specifická povolání, která jsou spojena se službou společnosti,
vstup do profese předpokládá osvojení souboru teoretických poznatků a probíhá ritualizovanými postupy, profesionálové
tvoří komunitu, která se těší z hlediska veřejnosti značné autonomii, ale zároveň se musí řídit kodexem profese.
(Parsons, Bales 1955) Tato klasická definice profese byla podrobena značné kritice, nicméně její genderové
konsekvence zůstávají nadále platné.
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41 % žen a 59 % mužů, avšak složení pedagogických sborů bylo 83 % žen a 17 % mužů.
(Klapal 2001)
Údaje o zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích na středních školách obsahují přímo
Statistické

ročenky školství (2005). Ve vedení středních škol ženy tvoří 36 %, zatímco v celé

učitelské populaci jsou zastoupeny 55 %. Podrobnější pohled pak ukazuje, že podíl žen mezi
zástupci/kyněmi je 47 % a mezi řediteli/kami 24 %.
Na školách poskytujících všeobecné vzdělání (základní školy a gymnázia) jsou ženy-učitelky ve
výrazné převaze. Jejich zastoupení v pedagogických sborech činí minimálně 2/3. Ačkoliv
v těchto školách muži tvoří menšinu, jejich šance obsadit vedoucí funkce je relativně vysoká.
Muži jsou častěji dosazováni do zástupcovské a do ředitelské funkce. Toto zjištění svědčí o tom,
že v těchto školách existuje vertikální genderová segregace. Na středních odborných školách
a učilištích má situace ve vedení škol obdobný charakter, avšak není tak vyhrocená. Důvod
tohoto rozdílu není zcela zřejmý. Pravděpodobně však může souviset s velkou pestrostí škol
(zejména z genderového hlediska) patřících k tomuto typu a zároveň malou podrobností údajů,
které jsou o těchto druzích škol k dispozici.
Vertikální segregace, která v učitelství existuje, je podporována dvěma efekty - tzv. efektem
skleněného stropu a efektem skleněného výtahu. Skleněný strop symbolizuje diskriminaci žen
při povyšování do vyšších pracovních pozic. Ženy ve svém postupu narážejí na skryté bariéry,
obvykle vycházející z osobní předpojatosti nadřízených o schopnostech žen obecně zastávat
určité

funkce.

Ženy

nejsou

povyšovány

například

s poukazem

na

svou

současnou

či

předpokládanou budoucí rodinu. Založení rodiny však naopak nebývá důvodem zpomalení
pracovního postupu u mužů, neboť u nich se nepředpokládá, že se budou o rodinu ve větší míře
starat. Efekt skleněného stropu bývá v povoláních s vyšším zastoupením žen doprovázen
efektem skleněného výtahu. V jeho důsledku dochází k povyšování mužů rychleji a na vyšší
pozice, než by dokonce mnohdy odpovídalo jejich schopnostem, zkušenostem a kvalifikaci. Oba
efekty byly opakovaně popsány řadou sociologických výzkumů (Kimmel 2000, Savage, Witz
1992, Křížková 2005).
V důsledku výše zmíněných okolností (zejména nižší finanční ohodnocení a efekt skleněného
výtahu) je učitelství výrazně genderově strukturované povolání. Počet učitelů-mužů je celkově
nižší, a pokud učitelské povolání muži vůbec vykonávají, jsou koncentrováni spíše v technicky
orientovaných aprobacích a ve vedoucích pozicích. To vytváří situaci, kdy si žáci a žákyně již
pouhým pobýváním ve škole osvojují určité předpoklady o postavení žen a mužů ve společnosti,
které dále mohou orientovat jejich vlastní pracovní nasměrování. Samotné genderové složení
pedagogických sborů tak představuje zdroj neformálního kurikula týkající se genderového
uspořádání společnosti.

3.3.4. Pedagogická interakce mezi vyučujícími a studujícími a její důsledky
Základní podmínkou školního vzdělávání a výchovy je interakce. Ta se odehrává zejména mezi
vyučujícími a žáky/němi, podstatná je však i interakce mezi žáky/němi navzájem,

mezi

vyučujícími navzájem a mezi vyučujícími a rodiči žáků. Všechny tyto konstelace mohou být
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a často bývají genderově zatíženy. Z hlediska dopadů na školní úspěšnost a tedy další
vzdělávací dráhu studujících je nejdůležitější charakter vztahů mezi učiteli/kami a žáky/němi a
konkrétní podoba komunikace mezi nimi. Těmto tématům zde proto bude věnována pozornost.
Současně byla interakce mezi těmito dvěma skupinami aktérů podrobena největšímu množství
genderově orientovaných výzkumů. Ty opakovaně přinesly zjištění, že genderové zatížení této
komunikace se ponejvíce dotýká frekvence, s níž vyučující komunikují s žáky a s žákyněmi, a
dále obsahu této komunikace.
V rámci vyučování dochází mezi vyučujícími a žáky/němi k neustálým interakcím při zkoušení,
opakování učiva, zadávání úkolů, běžném chodu vyučovací hodiny, aktivitách mimo vyučovací
hodiny

atd.

Interakce

iniciované vyučujícími

směřují

v průměru

častěji

k chlapcům

než

k dívkám. Při opakování i při výkladu nové látky se vyučující více obrací na chlapce, častěji jim
kladou otázky a vyvolávají je. Vyučující často zdůvodňují vyšší frekvenci interakce s chlapci
potřebou je ukázňovat. Protože chlapci mají tendenci porušovat školní pravidla (anebo se u nich
tato tendence předpokládá), snaží se je vyučující zapojovat do výuky, čímž minimalizují její
rušení. V důsledku toho však chlapci častěji než dívky řeší učitelem/kou zadávané úkoly,
odpovídají na otázky a celkově se více podílejí na výuce, což může vést k hlubšímu osvojení
učiva. (Valdrová 2006, Coleman 1990)
Chlapci rovněž větší pozornost vyučujících sami vyžadují tím, že se v hodinách méně řídí
původně stanovenými pravidly. Například častěji než dívky vykřikují své odpovědi, ačkoliv by se
měli hlásit. V takových případech vyučující - učitelé i učitelky - chlapce méně často usměrňují,
naopak akceptují jejich odpovědi. Pochopitelně se větší prostor, který chlapci ve vyučování
získávají, netýká všech. Pozornost vyučujících je diferencovaná, některým chlapcům je tedy
věnováno více času a zájmu než chlapcům jiným. V průměru však chlapci vždy získávají více
prostoru než dívky. Záleží nicméně také na předmětu. V technicky orientovaných předmětech
(např. matematika,

fyzika) jsou chlapci preferováni více než v předmětech

humanitních

a jazykových. (Willkinson, Marret 1985, Horgan 1995)
Výrazný rozdíl v obsahu komunikace s chlapci a s dívkami se týká podporovaného chování
a výkonů. Dívky jsou častěji chváleny za dodržení určitých pravidel a za úpravu - tedy za formu
svých výkonů. Chlapci jsou naopak chváleni za kvalitu svého výkonu. (Horgan 1995) Dále je
u dívek zdůrazňována

a vyzdvihována jejich

píle, svědomitost

a slušné chování.

Tyto

charakteristiky jsou tradičně spojovány s femininitou. Chlapci by naopak poukazování na tyto
„ženské" charakteristiky u sebe vnímali jako nevhodné až ponižující. (Smetáčková 2005)
Odlišný přístup vyučujících k chlapcům a dívkám z hlediska množství a zaměření kontaktů má
vliv na zapojení studujících do výuky a tedy i na jejich školní výkony. Chlapci jsou v průměru ve
výuce aktivnější, méně se obávají vstupovat do interakce s vyučujícími a porušovat, respektive
redefinovat pravidla. 16 To spolu s tím, že sami vyučující je zapojují do výuky z důvodu ukáznění,
vede

k tomu,

že

chlapci

více

pracují

na

výukových

úkolech.

Díky

tomu

mají

více

bezprostředních, vyučujícími korigovaných příležitostí pro osvojení znalostí a dovedností, které
se

navíc

méně

obávají

projevit.

Dívky

jsou

naopak

častěji

svazovány

nejistotou

16
K těmto vzorcům chování jsou obvykle podporováni výchovou od nejútlejšího věku. Okolí od chlapců očekává, že
budou průbojnější, aktivnější a drzejší - takové chování se u nich posiluje. U dívek je přílišná aktivita, samostatnost
a asertivita viděna jako nefemininní, a je proto spíše potlačována.
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ohledně vlastních schopností. Vyučující tento rozdíl obvykle

popisují v termínech

odvahy

a sebedůvěry. Chlapci se neobávají hledat ve školním úkolu i taková řešení, kterými si nejsou
zcela jisti. Dívky úkoly, v nichž si jisté nejsou, spíše vzdávají. (Smetáčková 2005) Původ tohoto
rozdílu lze nalézt v podobě genderové socializace, která chlapce podporuje v samostatnosti
a riskování, zatímco dívky spíše v závislosti a respektování pravidel.
Na rozdíly v reálných výkonech usuzujeme z hodnocení, které dívky a chlapci získávají ve
školních úkolech. Z českých i zahraničních pedagogických výzkumů (Francis 2001, Průcha 1997,
Smetáčková 2005) opakovaně vyplývá, že dívky dosahují lepších průměrných známek než
chlapci, a to ve všech předmětech a na všech vzdělávacích stupních. Následující tabulky a graf
uvádějí údaje ze sedmého a devátého ročníku základních škol a ze čtvrtého ročníku středních
škol.

Tabulka č. 1: Průměrné známky ve vybraných předmětech - 7. ročník ZŠ

Dívky

Chlapci

Český jazyk

2,47

2,96

Anglický jazyk

2,00

2,42

Matematika

2,55

2,83

Zdroj: Průcha, J. (1997). Moderní pedagogika.

Praha: Portál.

Graf č. 3: Průměrné známky žáků a žákyní 9. ročníků ZŠ na pololetním vysvědčení
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Zdroj: Smetáčková, I. (ed.) (2005). Genderové aspekty přechodu žáků/yň
mezi vzdělávacími stupni. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
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Tabulka č. 2: Průměrné známky ve vybraných předmětech - 4. ročník SŠ

Dívky

Chlapci

Český jazyk

2,32

2,74

Cizí jazyk

2,12

2,36

Matematika

2,61

2,92

Zdroj: Moravcová-Smetáčková, I. - Mičienka, M. - Rubánková, P. (2002).
Gender v OSZ. Praha: ÚIV-CERMAT.

Lepší klasifikace, kterou v průměru získávají dívky oproti chlapcům, by mohla být interpretována
jako důsledek vyšší úrovně dívčích znalostí a dovedností. Současně by se mohlo zdát, že větší
pozornost, kterou vyučující v průměru věnují chlapcům, nevede reálně k žádným negativním
důsledkům. Sami vyučující však známky považují pouze za měřítko části znalostí a dovedností,
nikoliv za informaci o celkové úrovni žáka či žákyně. Uvedené výklady lepších známek
dosahovaných dívkami tedy vyučující zpochybňují.
Výzkum Genderové
například

aspekty přechodu

žáků/yň

mezi vzdělávacími

stupni (Smetáčková 2005)

ukázal, že vyučující dobré výsledky dívek zlehčují. Běžně se můžeme

setkat

s následujícími výroky, které ukazují, jak rozporuplné je v očích učitelů/ek postavení dívek
a chlapců:
Holčičí přístup k učení je založený na paměti, všechno se naučí nazpaměť. Ale když pak přijde
náročnější učivo, začínají selhávat. Sice mají pořád jedničky,

ale to je proto, že se zkouší věci,

které se můžou naučit nazpaměť, (učitelka druhého stupně základní školy)
Dívkám vyhovuje jiný typ příkladů z matematiky. Spíš to nadřený - zaprvé udělej tohle, zadruhé
tohle, poděl to, vykrať to a dostaneš výsledek. Tak to jako holčičky uměj. Kluci, ti spíš přišli na
to, že to nemusí až tak počítat, že když to zprůměrují dohromady,

takže ten výsledek

dostanou

dřív. A správný, (učitelka střední školy)
Na jedné straně jsou dívky v průměru hodnoceny lepšími známkami než chlapci, na straně
druhé však jsou jejich výkony stereotypně zpochybňovány tím, že se chápou jako prosté
„šprtání" bez logického myšlení. Sami studující tuto ambivalenci vnímají. Zahraniční výzkumy
ukazují, že podobné znevažování dívčích úspěchů může vést k jejich nižší sebedůvěře ve
školních a pracovních oblastech (Horgan 1995, Francis 2001). 17
Navíc apriorní předpoklad, s kterým vyučující přistupují k žákyním a žákům, má vliv na výše
popsanou frekvenci a obsah interakcí. Vyučující s chlapci komunikují více než s dívkami o kvalitě
17

Zahraniční výzkumy (Klein 2001) dále ukazují, že k rozdílům mezi školní úspěšností dívek a chlapců přispívá i
koedukace běžných tříd doprovázená genderově necitlivým přístupem vyučujících. Je-li třída koedukovaná a nejsou-li
vyučující schopni sebereflexe svého potenciálně stereotypního chování, dochází k prosazování genderových stereotypů
do chování žáků a žákyň. To se týká zejména míry aktivity a pasivity. Chlapci jsou v přítomnosti dívek aktivnější,
zatímco dívky jsou v přítomnosti chlapců pasivnější. V některých zemích toto zjištění vedlo k obnově genderově
segregovaných tříd nebo výuky určitých předmětů. Ve výhradně dívčím kolektivu mají dívky (ačkoliv každá jednotlivá
dívka v jiné míře) více prostoru pro aktivní zapojování do výuky než v kolektivech smíšených, což vede k jejich lepším
školním výkonům.

37

S e t k á v á n í školy a rodiny: g e n d e r rnění pravidla
disertační práce

jejich výkonů. Zatímco u dívek vyučující častěji školní výkon komentují pouze výsledným
hodnocením, u chlapců podporují podrobnější konzultace (ve smyslu delší reakce na výkon při
ústním zkoušení nebo při samostatné práci v hodině) k tomu, kde žák udělal chybu, jakou
pravděpodobně měla příčinu a jak by měl postupovat, aby se jí příště vyvaroval. Učitelské
chování je v tomto případě vedeno předem existující představou o rozdílech mezi ženami
a muži. 18 Tím se však reálné rozdíly dále prohlubují. Jejich sociální původ ovšem ustupuje do
pozadí a jsou vnímány jako rozdíly biologicky založené.
Hodnocení výkonů, pocit, který studující sami ze svých výkonů mají, podpora ze strany
vyučujících, genderové vzory, které vyučující představují atd. - to vše má vliv na vzdělávací
a následně pracovní dráhy žáků a žákyní. Spolu s vlivy, které vůči studujícím vyvíjí rodina,
vrstevnických skupin a médií, představují hlavní faktory utváření genderových představ, jejichž
prostřednictvím

studující

nahlížejí

své

okolí

i sebe

sama

a

svoji

budoucnost.

Úvahy

o budoucnosti a konkrétní mechanismy rozhodování mají tendenci k genderovým odlišnostem.
Ty jsou dány tím, jak se k dívkám a chlapcům vztahují významní druzí, včetně vyučujících, jak
na základě toho dívky a chlapci přemýšlejí o sobě samých, k jaké úloze v genderově
uspořádaném světě pro sebe směřují a také jaké schopnosti a zájmy jsou u nich rozvíjeny.
Výzkumy ukazují, že dívky ve větší míře než chlapci přihlížejí při budování svého sebepojetí a při
úvahách o vlastní vzdělávací a pracovní dráze k očekávání svého okolí. Toto očekávání se navíc
odlišuje - dívky vnímají, že okolí předpokládá jejich školní úspěšnost a o pracovním uplatnění
uvažuje v souvislosti se založením rodiny, zatímco chlapci vnímají, že okolí předpokládá jejich
kariéru a vnější úspěšnost (často definovanou přes lukrativnost zaměstnání). Navíc se dívky
obvykle profilují a cítí silné v jiných předmětech, respektive oblastech než chlapci. Pracovní trh,
do něhož směřují, vnímají jako výrazně genderově segregovaný. Například žákyně a žáci na
konci základní školy považují za povolání nejvíce vhodná pro ženy vyučování malých dětí
a estetickou péči o fyzický vzhled (kadeřnictví, kosmetika atd.). Jedná se tedy o povolání velice
tradiční,

spojovaná

s typickými

ženskými

vlastnostmi

-

emocionalitou

a

starostlivostí.

(Smetáčková 2005)

3.4. ŠKOLNÍ GENDEROVÉ NEROVNOSTI A POJETÍ GENDEROVĚ ROVNÉ ŠKOLY
Jak bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, vůči školství bývá v demokratických společnostech
vznášen požadavek, aby jeho prostřednictvím docházelo ke zmenšování sociálních nerovností,
které v určité míře ve společnostech panují. Z povahy školství však vyplývá, že odstraňování
nerovností má své limity. Sociologické výzkumy ukazují, že školské systémy mají tendenci
nerovnosti spíše reprodukovat než je vyrovnávat. Tradičně uvedený požadavek směřuje na
nerovnosti vyplývající ze sociálně-ekonomického původu a na nerovnosti rasové. (Klein 1991,
Matějů 2003, Bourdieu 1998 atd.) Genderové nerovnosti zůstávají doposud spíše stranou
pozornosti. Důvod spočívá již v samotném genderovém řádu, v rámci něhož jsou nerovnosti
mezi ženami a muži definovány jako přirozené a neměnné. Přístupy ke školství vycházející

18
Sociální vnímání a hodnocení, které nastává ve vztahu mezi učitelem/učitelkou a žáky či žákyněmi, je zatíženo
tzv. laickými chybami percepce.
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z feministické pedagogiky nebo z genderových studií nicméně požadavek genderové rovnosti ve
vzdělávání staví do popředí a apelují na genderově rovnou, respektive genderově citlivou školu.
Genderová rovnost ve vzdělávání se nejčastěji vymezuje jako shodné příležitosti pro rozvíjení
vlastního potenciálu, které by měly být ve stejné míře a se stejnou podporou poskytnuty všem
studujícím - dívkám i chlapcům. Situace, kdy pro některé skupiny žáků a žákyň je vytvořena
příležitost menší než pro jiné, znamená jejich znevýhodnění oproti ostatním. Nemusí se však při
tom jednat o znevýhodnění vědomé, při kterém má konkrétní učitel či učitelka za cíl poškodit
danou skupinu dětí, nýbrž o aplikaci stereotypního pohledu na žáky a žákyně. Paradoxně může
být toto znevýhodnění dokonce důsledkem snahy vyjít dané skupině žáků a žákyň vstříc.
Genderové stereotypy vedou k přesvědčení, že ženy mají v zásadě shodné zájmy, potřeby,
hodnoty atd., jež se liší od zájmů, potřeb a hodnot mužů, a naopak. Toto zobecnění je
posilováno tím, že se odlišnosti mezi ženami a muži vyvozují z biologických daností. Pokud se
díváme na lidi kolem sebe prizmatem genderových stereotypů, pravděpodobně se dopouštíme
diskriminace konkrétních žen a mužů. Důvodem je, že všechny ženy ani všichni muži nejsou
stejní. Genderové stereotypy fungují tak, že si lidi na základě biologického pohlaví přiřadíme ke
skupině žen či ke skupině mužů a dál na ně aplikujeme své předpoklady o tom, jaké by měly
být a co dokáží ženy, a naopak jací by měli být a co dokáží muži. Pod tlakem genderových
stereotypů se stáváme necitlivými k tomu, když konkrétní člověk našim předpokladům o ženách
a mužích neodpovídá. Osobní dispozice konkrétních žen a mužů nemusí odpovídat obvyklým
genderovým představám. Pokud se snažíme daného člověka vést výhradně k genderově
obvyklým činnostem a oborům, může to ve svém důsledku vést k nevyužití dispozic, kterými byl
daný člověk - muž či žena - nadán.
Požadavek rovnosti žen a mužů ve vzdělávání tedy představuje rozšiřování prostoru pro
uplatnění každého člověka na základě jeho či jejích reálných schopností. Důležité je umožnit
každému chlapci a každé dívce, aby rozvíjeli své osobní dispozice a zájmy bez ohledu na
genderové představy panující v dané společnosti.
Za takto široce definovanou genderovou rovností ve vzdělávání se skrývají dva odlišné možné
výklady, z nichž se odvozují praktická opatření pro školní život (Magno, Silová, Wright 2003,
Klein 1991). Rovnost může být vymezena jako stejnost výchozích podmínek (ve shodě
s anglickým pojmem „equity"). To znamená, že dívky a chlapci dostávají stejné úkoly a jsou
hodnoceni podle stejných kritérií. To je považováno za spravedlivé. Rovnost v podmínkách je
z praktického školského hlediska převažující pojetí. Zároveň je však velmi kritizováno, a to
zejména kvůli předpokladu, že školní úkoly a hodnotící kritéria mohou být a jsou genderově
neutrální. Nezvažuje se jejich možné apriorní a nezáměrné genderové zatížení. To pak vede
k situaci, kdy rozdílné výsledky dívek a chlapců nevzbuzují žádnou pozornost. Přitom je však
genderová socializace dívek a chlapců v současné době stále natolik rozdílná, že vede k jejich
různým znalostem, dovednostem, zájmům, charakteristikám, míře sebevědomí a proškolní
motivaci atd. Výchozí podmínky dívek a chlapců z hlediska školního vzdělávání proto nejsou
nikdy zcela shodné. Navíc školní situace (např. učivo, úkoly, komunikace atd.) mohou být
genderově zatíženy a tím tradiční genderovou rozdílnost dívek a chlapců ve vztahu ke školním
úkolům ještě více prohlubují.
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Další pojetí zdůrazňuje rovnost ve vyučovacím procesu a ve školních výsledcích (ve shodě
s anglickým pojmem „equality"). Vychází se ze skutečnosti, že genderová socializace, kterou
dívky a chlapci doposud

prošli, vedla

ke vzniku genderových

rozdílů v jejich

zájmech,

znalostech, dovednostech, chování atd. Podmínky a proces výuky by měly podle tohoto
požadavku dívčí a chlapecká specifika respektovat a přizpůsobit se jim. Jedině tak, že dívkám
a chlapcům umožníme osvojovat si učivo způsobem, který ladí s jejich životními zkušenostmi,
dosáhneme u jedněch i druhých stejných výsledků ve smyslu maximálního rozvinutí jejich
individuálních

dispozic.

Kritika

tohoto

pojetí

rovnosti

směřuje

zejména

k jeho

obtížné

obhajitelnosti před veřejností - je náročné vysvětlit, že rozdílné podmínky mohou vést k rovným
výsledkům. Dále se kritika upírá k riziku, že stávající genderové rozdíly budou konzervovány.
Proto se v souvislosti s tímto pojetím rovnosti současně zdůrazňuje, že je podstatné je
kombinovat s kritickým přístupem k genderovým rozdílům, tj. neustále upozorňovat na to, že
genderové rozdíly nejsou univerzální a neměnné.
Uvedená

dvě pojetí

rovnosti vedou z dlouhodobého

hlediska k odlišným cílům.

Rovnost

v podmínkách směřuje k genderově neutrální škole - tj. škole, v níž genderová příslušnost
studujících

není

tematizována

a

ustupuje

do

pozadí

(ovšem

nikoliv

za

předpokladu

jednostranného přizpůsobení jedné skupiny studujících skupině druhé). Druhý koncept rovnosti
v procesu výuky a výsledcích má za cíl genderově citlivou školu. Ta vychází ze specifičnosti
dívek a chlapců, a tu zohledňuje.
Oba přístupy a cíle se v praktické pedagogické rovině kombinují, a to z časového hlediska.
Snaha o rovnost žen a mužů ve vzdělávání je teoreticky rozdělena do minimálně dvou fází.
V první etapě je klíčová genderově citlivá výuka. Ve druhé etapě, která představuje konečný cíl,
je důraz kladen na výuku genderově neutrální.
Úspěch při prosazování genderové rovnosti ve vzdělávání je podmíněn celkovým průběhem
genderové socializace dívek a chlapců. Ta je natolik komplexním procesem, že pouze změna
školního vzdělávání, není-li doprovázena změnami v dalších socializačních institucích, nemusí
přinést téměř žádný efekt.
Genderová socializace představuje tu část socializace, která směřuje k osvojení si představ o
maskulinitě

a

femininitě.

Probíhá

od

nejútlejšího

dětství

pod

vlivem

i implicitních podnětů ze strany okolí, tj. nejprve rodičů a dalších příbuzných,

explicitních
postupně

vyučujících, vrstevnických skupin, médií atd. Základním mechanismem genderové socializace je
sociální

učení

prostřednictvím

nápodoby

či

identifikace

s mužskými

a

ženskými

vzory

kombinované s přímým i nepřímým posilováním pomocí odměn a trestů vůči chování, které je
považováno za genderově vhodné či nevhodné. Jaké nuance získává tento obecný princip
v případě rodinné a školní socializace, bude popsáno v následující kapitole.
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4. VZTAH ŠKOLY A RODINY

Vztah mezi institucí školy a rodiny je v rámci pedagogických, psychologických i sociologických
přístupů ke školnímu vzdělávání jedním z klíčových témat. V charakteru vazby mezi školou
a

rodinou

bývá obecně

spatřována

podstatná

okolnost

způsobující

školní

úspěšnost

či

neúspěšnost dítěte a ovlivňující celkové naplňování funkce školního vzdělávání. Nicméně shoda
na tom, jaký typ vztahu mezi školou a rodinou je ideální, neexistuje. Pro účely disertační práce
je podstatné vymezit teoretická východiska, s nimiž jsem přistoupila k formulaci výzkumného
problému i interpretaci získaných údajů, a proto bude stávající kapitola věnována představení
vztahu mezi institucí školy a rodiny. Vzhledem k šířce problematiky bude důraz kladen zejména
na otázky, které mají bezprostřední vliv na genderový rozměr setkávání vyučujících s rodiči
žáků/yň.

4.1. ŠKOLA A RODINA JAKO SOCIALIZAČNÍ INSTITUCE
Jak již bylo ve stručnosti vymezeno v kapitole 2, proces socializace představuje souhrn
mechanismů, jimiž se jedinec učí hodnotám, normám a pravidlům chování v dané společnosti,
a to až do úrovně jejich interiorizace. Socializace je tak podmínkou začlenění do života v dané
společnosti. Zároveň se však jedná o proces, jehož prostřednictvím je zajištěna kontinuita dané
společnosti, neboť podstatné kulturní pilíře přecházejí z generace na generaci. Dominantně
probíhá socializace ve dvou prostředích - v rodině a ve škole. Obě instituce plní z hlediska
vývoje uspořádání společnosti socializační funkce, které se v praktickém životě rozdrobují do
jemnějších úkolů, jako je výchova, materiální zajištění, příprava na povolání atd.
Každé prostředí, které se na socializaci podílí, vykazuje specifické rysy a odlišným způsobem
přispívá k uskutečnění socializačních cílů. Přestože můžeme z historického pohledu pozorovat
proměny školního i rodinného života, hlavní rozdíly mezi nimi zůstávají stále shodné. Nelze
pochopitelně hovořit o rozdílech mezi všemi školami a všemi rodinami - ani školy, ani rodiny
nepředstavují homogenní skupiny, a dokonce se zdá, že jsme svědky stále větší pestrosti
modelů školního i rodinného života. Nicméně stále lze jak ve školách, tak v rodinách
identifikovat jeden většinový trend. Při zvýraznění jeho hlavních znaků tak vzniknou ideální typy
ve smyslu Maxe Webera. Vstoupí-li následně tyto ideální typy do našich úvah, můžeme
přemýšlet o rozdílech mezi principy rodinné a školní socializace, které by při pouhé reflexi
stávajících podob socializace ve školách a rodinách mohly zůstat skryty. Navíc se jedná
o rozdíly, které mají svůj význam z hlediska historie daných institucí. Důvod jejich vzniku
a jejich vývoj nemusí být v dnešní době shledáván podstatným, nicméně chod obou institucí je
jimi ovlivněn, neboť na ně přímo či kriticky navazují.
Rozdíly mezi rodinnou a školní socializací popíšeme s využitím přístupu S. Štecha (1994), který
pracuje s řadou dalších autorů z oblasti sociologie výchovy a pedagogické psychologie. První
podstatný rozdíl se týká návaznosti socializace probíhající v rodině a ve škole.

Rodinná

socializace bývá označována jako primární, zatímco školní socializace jako sekundární, přičemž
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toto označení odkazuje na časovou a významovou posloupnost. Rodinná socializace probíhá
v životě jedince jako první v pořadí a jejím výsledkem je osvojení a vybudování základních
charakteristik. Přibližně ve věku šesti let na ni navazuje socializace školní, 19 která přichází jako
druhá v pořadí a rozvíjí již vytvořené základy. Z hlediska úspěšné školní kariéry je optimální,
pokud socializace ve škole nasedá přesně na doposud rozvinuté charakteristiky, a ty dále
prohlubuje. Protože požadavky školy jsou uplatňovány vůči všem dětem obdobným způsobem,
závisí jejich úspěšné naplnění na průběhu a výsledcích dosavadní rodinné socializace, v níž
existuje větší pestrost. Jestliže mezi tím, jak probíhala socializace dítěte v konkrétní rodině,
a tím, jaké znalosti, dovednosti a návyky očekává škola, existuje mezera, zvyšuje

se

pravděpodobnost školní neúspěšnosti dítěte. Naopak pokud rodinná a školní socializace na sebe
přímo navazují, je šance, že dítě ve školních nárocích uspěje, větší.
Příčiny „mezer"

mezi výsledky

rodinné

socializace

v okamžiku

nástupu dítěte do

školy

a požadavky školní socializace spočívají podle různých teorií buď v kulturní nedostatečnosti
rodiny, nebo v konfliktu mezi kulturou rodiny a školy, nebo v selhání školy (Štech 1999).
Všechny tyto přístupy mají společné východisko v přesvědčení, že škola vznikla jako socializační
instituce většinové společnosti. V sociologické tradici se o škole uvažuje jako o instituci
středních vrstev, které jsou nejpočetnější a vzhledem k míře bohatství a orientace na hodnotu
vzdělání také v této oblasti nejdůležitější částí společnosti. 20
Druhý velký rozdíl mezi rodinnou a školní socializací souvisí s charakterem vztahů v rodině a ve
škole (Štech 1994, Woods 1990, Giddens 1991). Moderní rodina je postavena na emocionalitě city jsou jedinou pádnou legitimizací založení rodiny a rovněž láska mezi rodiči a dětmi se
považuje za hlavní rys funkčních vztahů (Možný 2002). Vzájemné pozitivní emoce jsou stavěny
nad všechny ostatní charakteristiky společného soužití, včetně výchovných zásad a pravidel,
které uplatňují rodiče vůči dětem. Naopak v rámci školní socializace vznikají vztahy z formálních
důvodů a jsou ze své podstaty instrumentální. Vyučující a děti, ale rovněž vyučující navzájem
a děti navzájem se spolu začínají stýkat proto, že jsou k tomu dovedeni okolnostmi. Těmi jsou
pracovní uplatnění na straně vyučujících a zákonem daná povinnost školní docházky na straně
dětí. Emoce se ve vztazích vznikajících v prostředí školy pochopitelně zrodí, neboť jsou
přirozenou a nutnou součástí všech lidských vztahů. Nicméně v rámci školních vztahů emoce
nejsou, na rozdíl od rodiny, hlavním důvodem jejich existence. Naopak se v rámci školy
vytvářejí mechanismy, jak emocionální rozměr ve vztazích (zvláště ve vztazích mezi vyučujícími
a žáky/němi) regulovat.
S tím souvisí třetí uváděný rozdíl mezi rodinnou a školní socializací, kterou je podoba norem
a pravidel, na nichž stojí vztahy v daném prostředí. Jak v rodině, tak ve škole existují určitá
pravidla pro vzájemné soužití. V případě rodiny se jedná o pravidla silně osobní, specificky
ustavená pro každého jednotlivého člena/ku rodiny, relativně často nedodržovaná či náchylná
ke změnám a zejména nefixovaná. Rodinná pravidla bývají spíše implicitní, nikoliv přesně
artikulovaná a veřejně prezentovaná. Ve společenském diskursu se za nefunkční

rodiny

19
Výchova v předškolních zařízeních je svým charakterem bližší školní socializaci, ale nevykazuje ještě všechny rysy
následné plné školní socializace.
20

Nižší vrstvy nemají podle dominantních sociologických teorií tak silnou touhu po sociální mobilitě prostřednictvím
vzdělání a nekladou tedy velký důraz na hodnotu školních úspěchů. Vyšší vrstvy obvykle hodnotu vzdělání vyznávají,
avšak disponují dostatečnou mírou prostředků, aby si zajistily soukromé školy, a proto nejsou závislé na vzdělávacím
systému, který je povětšinou v rukou státu.
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pokládají zčásti ty, které podle žádných pravidel nežijí, ale zejména ty, které mají pravidla příliš
striktní a explicitní. 21
Ve škole naopak jsou pravidla chování přesně formulována a manifestována. Ihned po nástupu
do školy se děti a rodiče seznamují se školním řádem, který představuje hlavní zásady života
školy a který je jim připomínán na každodenní bázi coby vývěska v každé třídě. Vedle školního
řádu pak vznikají jemnější zásady chování v podobě třídních chart či méně standardizovaných
pravidel stanovených jednotlivými učiteli/kami. Skutečnost, že život ve škole podléhá společným
pravidlům, která jsou všem známa ve shodné formulaci a jsou navíc zveřejněna na viditelném
místě, k němuž je v průběhu interakcí opakovaně odkazováno, má velký dopad na povahu
vztahů mezi vyučujícími a žáky/němi a jejich rodiči, ale rovněž mezi samotnými dětmi. Pravidla
totiž vymezují prostor, ale zároveň vytvářejí pocit bezpečí a mnohdy umocňují díky mantinelům
skutečnou svobodu.
Existence jednoznačně a univerzálně platných pravidel školního života je řadou sociologických
i psychologických přístupů hodnocena pozitivně. Hovoříme-li o začátku školní docházky, tedy
o pozdním předškolním a mladším školním věku, představuje řád pro většinu dětí oporu, díky
níž mají odvahu a energii poznávat okolní svět (Unger 2001, Piaget 2007, Vágnerová 2005).
Přemíra informací musí být organizována, aby bylo možné přibírat stále další nové údaje.
Strukturu přinášejí jednak organizující kategorie, jednak ohraničení prostoru a aktivit. Je-li pobyt
dětí ve škole řízen pravidly, dokáží v daných mantinelech lépe uplatňovat svoji svobodu, než
kdyby byly jejich možnosti bezbřehé.
Pravidla rovněž vytvářejí pocit bezpečí, který plyne z regulace vztahů. Asymetrie vztahů mezi
učiteli/kami a žáky/němi, kde je moc jednoznačně na straně vyučujících, může v dětech
vyvolávat obavy, že dojde k jejímu zneužití. Pokud by vztahy mezi vyučujícími a studujícími
nebyly regulovány veřejně známými pravidly, mohli by se učitelé/ky vůči konkrétním dětem
dopustit nespravedlnosti. Existence pravidel, která platí pro všechny stejně, která jsou explicitní
a tedy i kontrolovatelná, zaručují alespoň v základní rovině, že ke všem žákům a žákyním budou
vyučující přistupovat shodně. Ačkoliv způsob, jakým děti hovoří o tomto aspektu pravidel, není
nikterak sofistikovaný, důraz, který kladou na každodenní bázi na spravedlnost ze strany
vyučujících, je dobrým dokladem platnosti uvedeného argumentu.
Poslední popisovaný rozdíl mezi rodinnou a školní socializací se vztahuje k postavení dítěte
v obou prostředích. Zatímco v rodině má dítě v návaznosti na emocionální charakter vztahů
zcela výjimečné postavení a ve většině situací se zdůrazňuje jeho/její jedinečnost, ve škole je
dítě naopak součástí vrstevnické skupiny a jeho individualita se stírá. Ve škole se dítě učí být
součástí kolektivu dětí, které jsou všechny stejně důležité a které navzdory svým specifickým
charakteristikám mají více společných než rozdílných rysů. Tento zážitek dítě opravdově získává
až ve škole, kde „to společné" je umocňováno také vnější organizací školního pobytu, autoritou
učitelů/ek jako cizích dospělých a vědomím povinnosti (hru střídá práce a povinnost). Zážitek
navíc přichází z vývojového hlediska v období, kdy si je již dítě plně vědomo sebe sama, má
vybudovaný pevný základ své osobní identity a vnímá hranice mezi sebou a druhými. Jako
21
Jako příklad lze uvést film Pelíšky, kde se rodina podplukovníka hraného M. Donutilem, kterou chtěli režisér a
scénárista vykreslit jako podivnou až nefunkční, řídila seznamem pravidel vyvěšených na nástěnce v předsíni. Tato
scéna již téměř vešla do lidového folklóru, neboť dobře rezonuje s představou, že artikulované a fixované zásady
chování nepatří k dobře fungujícím, na afektivitě založeným rodinám.
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člen/ka kolektivu proto neztrácí svoji vlastní individualitu, nýbrž je schopno si alespoň v základní
míře uvědomit, v čem je jedinečné a odlišné, a v čem je naopak stejné jako druhé děti.
Podřízení skupině, které je ve škole po dítěti v některých situacích požadováno, tak pomáhá
budovat sociální složku osobní identity a postupně opouštět egocentrickou orientaci. 22
Způsob, jakým škola a rodina jako dvě dominantní socializační instituce přispívají k procesu
socializace, je rozdílný, avšak vzájemně se doplňující. Je jistě legitimní opakovaně prověřovat
smysluplnost rozdílů mezi fungováním většiny škol a rodin a případně navrhovat opatření na
jejich

změnu.

Na

základě

poznatků

o

významu

a

průběhu

socializace

by však

bylo

pravděpodobně chybou, aby se cílem stala úplná podobnost školy a rodiny z hlediska toho, jak
se vdaných prostředích přistupuje k jednotlivým dětem a jak se tyto děti cítí. Plné potlačení
neosobního,

„nadindividuálního"

charakteru

školního

života

by zřejmě

vedlo

k ochuzení

některých socializačních úkolů.

4.2. DISKURS O VZTAHU MEZI ŠKOLOU A RODINOU
V historické zkratce lze říci, že vztah mezi institucí školy a rodiny prodělal obrat od původní
autonomie s převahou školy po prolínání s důrazem na rodinu. Tento obrat souvisel zejména se
změnami v pojímání funkce školy v moderní společnosti a odrážel se jak ve společenském
diskursu, tak ve školské legislativě. Protože konkrétní podoby setkávání vyučujících a rodičů
žáků/yň v sobě dodnes nesou vliv těchto proměn, má význam je v krátkosti shrnout.
Až do začátku 20. století se o škole a rodině uvažovalo jako o maximálně autonomních
institucích, které by se měly ve svých aktivitách jen minimálně prolínat. Kompetence rodiny
a školy byly poměrně jednoznačně rozdělené - škola byla plně zodpovědná za vzdělávání, ve
kterém

měla

nezpochybnitelnou

expertízu,

jíž

většina

rodin

nemohla

dostačovat

ani

v pomocných aktivitách. Tento předpoklad se odrážel ve školské legislativě, která posilovala
hranice mezi rodinou a školou a nepožadovala téměř žádné setkávání rodiny a školy s výjimkou
kontaktu zprostředkovaného dítětem.
S růstem vzdělanosti společnosti a zároveň se zvyšujícím se významem instituce školy pro
životní dráhy jednotlivců se začalo připouštět, že rodiče žáků mohou být se školami v bližším
kontaktu. Ze strany rodin měl tento kontakt umožňovat kontrolu školního života tak, aby rodiče
měli jistotu, že s jejich dětmi je dobře zacházeno. Pro školu byl užším kontaktem s rodinami
žáků

vytvořen

prostor

pro

přesunutí

části

školních

povinností

nebo

přípravy

na

ně

do mimoškolního života dětí, za který mají zodpovědnost jejich rodiče. Vzhledem k tomu, že
obsah školního vzdělávání se dlouhodobě zvyšoval, bylo přenechání některých aktivit rodičům
vnímáno pozitivně. Tím se alespoň zčásti vyvážil negativní efekt kontroly a „nahlížení pod
pokličku", který automaticky nastal v souvislosti s užším kontaktem mezi školou a rodinou.
Zpočátku popsaných změn bylo prolínání školy a rodiny omezeno na oblasti bližší výchově
(tj. osobnostní rozvoj a hodnotové směřování) a spíše na mladší děti a žáky se speciálními
22
Členství ve vrstevnickém školním kolektivu, který je rámován povinnostmi a dohledem dospělých, je tak pro dítě
z vývojového hlediska zcela unikátní a saturuje podstatně více funkcí a potřeb než pouze potřeby vztahové. Tento
aspekt je důležitý zvláště na pozadí diskusí o_ vhodnosti domácího vzdělávání, které se v uplynulých letech vede
na poli české pedagogiky a psychologie (zvláště Štech, Mertin, např. Pedagogika 2003, č. 4).
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vzdělávacími potřebami. Zároveň se udržovalo v rovině potenciality - rodiče na chodu školy
mohli participovat, ale v případě, že o to neměli zájem, nebylo to od nich očekáváno. Postupně
se však prolínání školy a rodiny rozšiřovalo i na další oblasti, které se stále více dotýkají
samotného obsahu a formy školního vzdělávání. Navíc se z možnosti participace rodičů na
životě školy stala povinnost, a to jak v rovině očekávání, tak v rovině legislativy. (Havlík, Koťa
2002, Singly 1999)
Aby byli rodiče konkrétního žáka v současné době považováni vyučujícími za „dobré rodiče",
musí se o školní docházku dítěte přiměřeně zajímat, respektovat školní požadavky a plnit je,
udržovat se školou adekvátní kontakt atd. Zájem však nesmí být příliš silný, neboť rodiče
kontaktující školu příliš často a zasahující do jejího prostoru nad rámec učitelských výzev jsou
obvykle považováni za rušivý element. Rabušicová v návaznosti na Dockinga označuje takové
rodiče z učitelského hlediska za „problém". Problémoví rodiče mohou podle ní být: 1) ti, kteří se
o školu nezajímají vůbec, 2) ti, kteří škole nedůvěřují, a proto se ji snaží

nahrazovat

mimoškolními aktivitami, a 3) ti, kteří do školy pronikají příliš často. Celkově jsou „rodiče jako
problém" definováni 22 % vyučujících. (Rabušicová 2007)
Kromě roviny očekávání se intenzivnější podílení na životě školy začalo u rodičů předpokládat
také ve školských zákonech a podzákonných normách. V českém kontextu legislativa nejprve
doporučovala školám zřizovat Sdružení rodičů a přátel školy a školským zákonem z roku 2006 se
založení Školské rady stalo povinností pro každou základní i střední školu. Ačkoliv ve Školských
radách nezasedají všichni rodiče, nýbrž pouze jejich zástupci, kteří pravděpodobně

mají

o spolupráci se školou zájem, jenž by projevovali i při neexistenci Školské rady, mění se
posunem od možnosti k povinnosti zásadně charakter vazby mezi školou a rodinou.
Tlakem na to, aby se rodiče podíleli na některých rozhodnutích školy a na jejím chodu, se
stávají více zodpovědnými za vzdělání svých dětí, respektive dětí obecně. Předání části
zodpovědnosti může být pro vyučující v některých okamžicích příjemné, neboť se tím otupuje
potenciální konfliktnost situací, kdy rodina a škola stojí proti sobě. Na druhou stranu se však
zapojením rodičů do života školy vyučující vzdávají části své expertízy, neboť připouští, aby
o odborných věcech spolurozhodovali laici. Odbornost učitelů/ek se tím snižuje, což se
pravděpodobně projevuje zvláště ve chvílích, kdy spolu rodiče a vyučující nesouhlasí. Prosadit
odborné stanovisko je v takové chvíli zřejmě obtížnější.
Popsané změny vztahu mezi školami a rodiči jejich žáků/yň se pochopitelně netýkají všech rodin
a všech vyučujících. Část rodičů nově vytvořený prostor využívá a do života školy se aktivně
zapojuje, další část rodičů však užší kontakt se školou nevyhledává. Důvodů pro udržování
odstupu ze strany rodičů přitom může být několik. Někteří jsou přesvědčeni o rozdělení
kompetencí rodiny a školy - školu považují za zodpovědnou a nejlépe vybavenou pro vzdělávání
dětí. Jiní nejsou schopni porozumět principům školního života a dostát jeho nárokům. Poslední,
pravděpodobně nejmenší skupina rodičů vůbec neprojevuje o školní docházku svých dětí zájem.
Rovněž na straně vyučujících existuje větší pestrost přístupů k rodičům žáků/yň. Část škol
a konkrétních učitelů/ek jistě sbližování mezi školou a rodinou přijala za své. Větší těsnost
vztahu vnímají jako příležitost k rozdělení některých povinností, získání větší podpory pro
domácí přípravu dětí, převedení části zodpovědností atd. Samotné školní vzdělávání pak díky
tomu může probíhat úspěšněji. Druhá část vyučujících však zřejmě změny nevnímá jednoznačně
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pozitivně. Větší zapojení rodičů sice může přinášet některé výhody pro samotnou školní práci,
avšak zároveň hrozí kontrolou až zpochybňováním učitelské autority. To platí zvláště v situacích,
kdy rodiče usilují o dobré vzdělání pro své dítě, ale přitom nepociťují vůči škole důvěru,
a současně sami vyučující prožívají profesní nejistotu. V této konstelaci pak může být hlubší
provázanost školy a rodiny vnímána nepříjemně, a to především na straně vyučujících.
K většímu zapojení rodičů do života školy přispívají rovněž zvyšující se očekávání vůči školnímu
vzdělání. Jak už bylo zmíněno výše, škola hraje v životě většiny lidí zásadní a stále zásadnější
roli, což má minimálně dva důvody. Prvním jsou faktické znalosti, dovednosti a celková
orientace, které si studující v průběhu školního vzdělávání osvojují. Pro většinu z nich platí, že
získat je jinde než ve škole (např. při samostudiu nebo jen na základě praktické zkušenosti) je
náročné či přímo nemožné. Bez nich se ovšem žáci/kyně obtížně uplatňují v následném
pracovním i osobním životě. Druhý důvod, proč škola nabývá na významu, pak spočívá ve
formálních dokladech o vzdělání. O osvojených znalostech a dovednostech škola vydává
studujícím osvědčení, které následně slouží jako podmínka pro vstup do určitých povolání. Bez
vzdělání a bez dokladů o něm je životní uplatnění ztíženo.
Navzdory tomu, že škola má tendenci reprodukovat řadu sociálních nerovností, s nimiž do ní
žáci/kyně nastupují, je vnímána jako hlavní mobilitní kanál (Singly 1999, Bourdieu 1998,
Matějů 2003). Většina rodičů považuje školní vzdělávání za podmínku toho, aby jejich dítě
alespoň udrželo nebo ještě spíše zvýšilo sociální status své původní rodiny. Přání, aby dítě
dosáhlo v dospělosti stejné či spíše vyšší životní úrovně, je významnou motivací rodičovských
snah vůči škole. Jejich smysl je navíc podpořen i tím, že životní úspěch dítěte představuje i
legitimizaci existence rodiny. Školní docházka dítěte se tak stává klíčovým kamenem ve stavbě
„rodinného příběhu". (Štech 1994)

4.3. USPOŘÁDÁNÍ RODINNÉHO ŽIVOTA VE VZTAHU KE ŠKOLE
Škola stála při vzniku moderní rodiny - byla jednou z institucí, které tvořily kontext rodinného
života a ovlivňovaly změny rodinného uspořádání. Podle některých autorů se moderní rodina
dokonce vyvinula přímo v reakci na instituci školy, bez níž by řada změn nemohla nastat
(Singly 1999).
Rodina v euro-americké společnosti 2. poloviny 20. století vykazuje podle I. Možného (2002)
následující

charakteristiky,

které

vznikly

během

jejího

dosavadního

vývoje

v moderní

společnosti, tj. zhruba v průběhu posledních 100 let. Uvedené charakteristiky jsou ve shodě
s dalšími autory (Keller 1996, Horská 1990, Giddens 1998 aj.).
Znaky moderní rodiny 2. poloviny 20. století podle I. Možného jsou:
•

oddělením soukromé a veřejné sféry a rozvojem institucí ve veřejné sféře (např. školství,
zdravotnictví, sociální služby) byla rodinám odebrána část tradičních funkcí; rodina začíná
být primárně soukromou, intimní zónou;

•

akceptací

předmanželského

a

mimomanželského

sexu

rodina

přestala

být

jediným

prostorem pro legitimní sexualitu mezi partnery;
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•

regulace reprodukce a změny přístupu k sexualitě přinesly posun ve vnímání vazby mezi
rodinou a dětmi; rodina přestala být prostorem, který je primárně a jako jediný určen pro
plození dětí; roste počet dětí narozených mimo manželství a zároveň klesá celkový počet
narozených dětí;

•

výběr partnera pro založení rodiny začal být považován za svobodnou volbu jednotlivců
založenou na emocích, nikoliv na pragmatických a skupinových rozhodnutích;

•

postavení žen a mužů v rodině i ve společnosti se posouvá směrem k větší rovnosti; rodinné
uspořádání ustupuje od přísné hierarchie a hluboké vzájemné závislosti;

•

manželství získalo charakter občanské smlouvy, kterou lze ukončit, což vedlo k vysokému
nárůstu počtu rozvodů a nově založených rodin.

Z hlediska vztahu mezi institucí rodiny a školy se jeví jako nejpodstatnější posun k větší rovnosti
v rodinném uspořádání, které zahrnuje jak vztah mezi partnery, tak i mezi rodiči a dětmi.
Orientace na rovnost přináší změnu v několika oblastech. První oblastí je běžná organizace
rodinného života, která se mění tím, že oba partneři jsou zaměstnáni mimo domácnost, což
přináší potřebu souběžného, střídavého či zástupného zapojení do péče o děti a domácnost.
Výzkumy nicméně ukazují, že muži a ženy se dosud nepodílejí na domácích činnostech stejnou
měrou, nýbrž že na ženách leží větší část aktivit (Bierzová 2006). Současně však výzkumy
potvrzují, že v rovině postojů i zkušeností se lidé stále častěji přiklánějí k rovnějšímu rozdělení
zodpovědnosti mezi ženy a muže za domácí práce a péči o děti, které je doprovázeno větším
respektem k rovnému pracovnímu uplatnění žen a mužů. (Bierzová 2006, Rodina '96)
Druhou oblastí rodinného života, která se proměnila v souvislosti s důrazem na větší rovnost, je
zahrnutí všech členů rodiny, včetně dětí, do rozhodování. Hierarchie, na níž byla založena
tradiční rodina, ustupuje do pozadí a ve většině rodin ji nahrazuje více partnerské pojetí vztahů.
Ty mají vliv zejména na děti, které si v jejich atmosféře přivykají na možnost ovlivnit svým
zapojením okolní dění namísto pouhého přizpůsobování se zvenku nastaveným neměnným
pravidlům.
Tato výchovná atmosféra souvisí podle řady autorů s následnou vyšší úspěšností dětí ve škole.
Děti, které mají možnost podílet se aktivně na rodinných rozhodnutích, jsou sebevědomější ve
vztahu ke všem dospělým autoritám včetně vyučujících. Pravidla, která učitelé/ky nastavují,
nepřijímají jako dogma, nýbrž vyjednávají o jejich změnách, což přinejmenším vede k ujasnění
si pravidel nebo až k jejich úpravě. Pokud dítě přistupuje k situacím, kdy se jedná o školní
pravidla, citlivě, tj. rozpozná, kdy je možné o změnu usilovat a kdy je nutné se podřídit, pak
vyučující obvykle vnímají takové dítě pozitivně. Tyto děti jsou schopny lépe rozumět principům,
na nichž stojí škola, a dosahovat vyšší úspěšnosti. Klasické sociologické teorie spojují uvedené
charakteristiky se středními sociálními vrstvami (Bourdieu, Bernstein, Kohn aj.). Toto vymezení
pravděpodobně přestává být platné v důsledku změn společenského diskursu, který situuje
obecný ideál rodinné výchovy do respektu vůči názorům dětí a jejich většímu zapojení do
rozhodování, ovšem stále při existenci rodiči garantovaných pravidel. Tak ačkoliv nacházíme
uvedené charakteristiky nejtypičtěji stále v rodinách vyšších středních vrstev, postupně je
přejímá většina společnosti.
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Větší rovnost v rodinách současně přináší z hlediska partnerského vztahu rodičů oboustranný
požadavek respektu k osobním potřebám a profesním i volnočasovým zájmům, které nejsou-li
uspokojeny, klesá zaangažování na vztahu, jenž je následně společensky přístupné opustit.
Přestože konkrétní osudy ukazují, že popsaný mechanismus neprobíhá nikterak hladce a neplatí
ve shodné míře pro muže a ženy a pro lidi z různých sociálních a kulturních skupin, představuje
jeho existence směr dosavadního vývoje.
Skutečnost, že rovnost představuje směr probíhajících změn a nikoliv již dosažený výsledek, je
dobře patrná na tom, jak se podílejí otcové a matky na školní docházce svých dětí. Aktivity
nejsou ve většině rodin mezi oba rodiče rozděleny rovnoměrně, nýbrž větší část činností
spojená se školou leží tradičně na matkách.
Podle nejvlivnější sociologické teorie 20. století - strukturálního funkcionalismu - koresponduje
toto rozdělení s širším vymezením ženských a mužských rolí v rodině. Podle Parsonse a Balese
(1955) lze v malých skupinách rozlišit dva typy vůdcovství - instrumentální, které je spojeno
s dosahováním skupinových cílů, a expresivní, které je orientováno na atmosféru a vztahy ve
skupině.

Podle

uvedených autorů je

instrumentální vůdcovství a priori spojeno s muži,

expresivní s ženami, přičemž v obou případech je základ spojení nacházen v „přirozenosti" žen
a mužů.
V rodině je instrumentální vůdcovství svázáno s otci, kteří tradičně vytvářeli hlavní pravidla
rodinného života, ekonomicky zajišťovali rodinu a současně se uplatňovali ve veřejné sféře
mimo rodinu. Expresivní vůdcovství pak v rodině nesou matky, které se tradičně realizují
především v rodině, kde se navíc soustředí primárně na budování emocionálně příjemné
atmosféry. Úloha matek v rodině je odvislá od jejich hlubší biologické svázanosti s dětmi, které
zaopatřují po všech stránkách, včetně školní docházky. Otcové se zapojují do péče o děti
postupně s jejich věkem. Při výchově dospívajících vznikají častěji situace, kdy je nutné
stanovovat pravidla, a situace, kdy je potřeba dohlížet na přechod dětí do „vnějšího dospělého
světa", kde se stávají reprezentanty rodiny. Obě uvedené situace bývají spojeny s otci, 23 jejichž
autorita podporuje úspěšné řešení. Dělba práce mezi matky a otce je podle Balese a Parsonse
podmínkou fungování rodiny, jejíž rovnováha je narušena, pokud jedna či druhá osoba v rodině
chybí nebo přestává naplňovat uvedenou úlohu.
Strukturálně funkcionalistické pojetí rodiny je dlouhodobě kritizováno, ovšem přesto se jedná
o pojetí vlivné, jak z hlediska sociálněvědního pojetí rodiny, tak i obecného přístupu společnosti.
Jedná se totiž o biologicky esencialistický přístup, který byl a stále je ve shodě s principy
genderového uspořádání, jež zdůvodňuje rozdíly a nerovnosti mezi ženami a muži biologicky
danou přirozeností. Přestože ve 2. polovině 20. století byl strukturální funkcionalismus kritizován
a

začaly

být

rozvíjeny

jiné

teoretické

přístupu

ke

studiu

rodiny

(např.

symbolický

interakcionismus, teorie směny, feministická sociologie), z hlediska širokého společenského
diskursu zůstalo pojetí rodiny ovlivněno nejvíce představou, že ženy a muži v rodinách zastávají
(či

by

měli

zastávat)

zcela

odlišné,

komplementární

a

biologicky

determinované

úlohy. (Možný 2002)

23

.

«

Strukturálně funkcionalistické vyzdvihovaní otce jako reprezentanta veřejné sféry uvnitř rodiny je ve shodě
s tradičními psychologickými přístupy, zejména psychoanalýzou, která otce rovněž chápala jako garanta řádu.
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4.4. KONKRÉTNÍ PODOBY VZTAHU MEZI ŠKOLOU A RODINOU
Mezi rodinami dětí a školou, kterou tyto děti navštěvují, probíhá neustálá komunikace. Forma
komunikace souvisí s jejím obsahem, a proto chceme-li uvažovat o tom, co a do jaké hloubky je
náplní vztahu mezi školou a rodinou, nesmíme opomenout formy tohoto vztahu. Situace, v níž
komunikace mezi školou a rodinou probíhá, vytváří mantinely, které determinují její následný
obsah. Tato vazba platí i opačně (avšak nikoliv kauzálně), což je patrné tehdy, když vyučující
a rodiče potřebují projednat neobvyklou záležitost a často k tomu volí nestandardní prostředí
a čas tak, aby specifickou atmosférou podpořili obsah jednání.
Setkávání rodiny a školy probíhá buď nepřímo, zprostředkovaně přes dítě, nebo přímo, obvykle
bez účasti dítěte. Nepřímá setkání jsou de facto neustálá. Jednak dítě, které přechází mezi
oběma prostředími, střídavě reprezentuje rodinu před vyučujícími a školu před rodiči. Jak
rodiče, tak vyučující si tak na základě výpovědí a chování dítěte vytvářejí obrázek o škole či
rodině. Dále dochází k nepřímé, avšak záměrné, konkrétní komunikaci prostřednictvím vzkazů
v žákovských knížkách, hodnocení domácích úkolů, úkolníčků atd. Zvláště u menších dětí jsou
učitelské hodnocení, poznámky nebo organizační instrukce zamýšleny jako vzkaz přímo od
vyučujících rodičům žáků/yň. (Pražská skupina školní etnografie 1995)
Výzkumy mapující rozdělení domácích činností ukazují, že většina aktivit spojená se školní
docházkou dětí je vykonávána ženami. Jedná se o kontrolu úkolů, pomoc při učení, zajišťování
doučování, ale také jen nespecifický zájem o školní život dítěte (Bierzová 2006). Zda a jak se
z pohledu učitelů/ek liší zastoupení žen a mužů v jednotlivých typech aktivit souvisejících se
školou, ukáží podrobněji následující kapitoly.
Vedle kontaktů mezi školou a rodinou, které jsou zprostředkovány dítětem, dochází k přímým
setkáním vyučujících a rodičů. K tomu slouží zejména třídní schůzky či konzultace, které
představují příležitost k pravidelnému informování o školním životě, a to především ze strany
vyučujících. Tato setkání jsou obvykle neutrální, orientovaná na běžný chod školy. Dále existují
setkání vyvolaná potřebou jedné strany - rodičů či vyučujících - v důsledku mimořádné situace.
Taková

setkání

bývají

potenciálně

konfliktní,

neboť

mimořádné

situace

hrozí

neshodou

v pohledu rodiny a školy. Třetí skupinu setkání tvoří různé společenské aktivity, které nemají za
cíl předávání informací vázaných na výuku či řešení konkrétních situací, nýbrž seznamování
a budování příjemné atmosféry mezi rodiči, vyučujícími a dětmi. Jedná se o setkání u příležitosti
besídek, výletů či zábavních odpolední, která mají vést k posilování školní komunity skládající se
z dětí, jejich rodičů a pedagogického sboru. V případě řady vyučujících i rodičů představují
taková setkání nepříjemnou zkušenost, neboť nezapadají do obvyklého průběhu školně-rodinných vztahů, nepodléhají jasným pravidlům a nejsou v nich jednoznačně
kompetence.

rozděleny

Namísto utužování školní komunity tak může paradoxně docházet k jejímu

rozčlenění - část vyučujících a rodičů je těmito aktivitami úžeji spojena, část se naopak zcela
straní.
V případě přímých setkání mezi školou a rodinou je úloha matek a otců méně jednoznačná než
u nepřímé komunikace.

Bohužel neexistují specifické výzkumy, které by ověřovaly

míru

zastoupení žen a mužů při různých typech kontaktů mezi školou a rodinou. Proto se stala účast
matek a otců na setkání s učiteli/kami jedním z témat výzkumu pro účely předkládané disertační
práce. Podrobné výsledky jsou uvedeny v kapitole 6 a 7.
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5. PRŮBĚH A METODOLOGIE VÝZKUMU - ÚVOD DO EMPIRICKÉ ČÁSTI

Tématem disertační práce je genderový rozměr vztahu mezi školou a rodinou, a to z pohledu
vyučujících. Jedná se o to, jak učitelky a učitelé vnímají očekávání, setkávání a vyjednávání
mezi školou a rodiči žáků/yň. Na téma je nahlíženo z genderové perspektivy, což znamená, že
je studované téma neustále konfrontováno s otázkou, nakolik za ním stojí vztah maskulinity
a femininity. Ten se projevuje jednak v sociálních strukturách a představách o ženách a mužích
a jednak v rozdílech mezi názory a očekáváními žen a mužů. V rámci genderové analýzy je
nezbytné studovat oba aspekty.
Stávající kapitola popisuje, jakým způsobem byly zkoumány výše zmiňované aspekty vztahu
mezi školou a rodinou. První podkapitola představuje celkovou orientaci výzkumu a jeho dva
konkrétní výzkumné postupy, v druhé podkapitole jsou diskutována metodologická

úskalí

genderově orientovaných šetření. Samotné výzkumné výsledky jsou představeny v následujících
kapitolách 6 a 7.

5. 1. METODOLOGICKÁ ORIENTACE VÝZKUMU
Výzkum

vztahu vyučujících

k rodičům žáků/yň

byl z metodologického

hlediska

připraven

a realizován jako kombinace kvalitativních a kvantitativních přístupů. Kvalitativní metodologie
dominovala

v

rozhovorech

s vyučujícími,

zatímco

kvantitativní

metodologie

byla

použita

v dotazníkovém šetření.
Převaha kvalitativního metodologického přístupu vychází z potřeb studovaného tématu. Gender
stojí v základu organizace naší reality a našich zkušeností. Genderové sociální struktury jsou
samozřejmou součástí téměř všech situací. Tato jejich samozřejmost vede k tomu, že se vzpírají
naší pozornosti a naší reflexi. Běžné vnímání genderu je často okleštěné -

samozřejmou

tendencí je genderové struktury a mechanismy nevidět, pokládat je za danost věcí či za projev
jiných faktorů. Své životy žijeme uvnitř genderového systému, který je legitimizován především
přesvědčením o biologických, a tedy daných a neměnných rozdílech mezi ženami a muži. Tato
přesvědčení se pak vpisují do kulturních vzorců nebo s nimi interagují. Vystoupit z tohoto
systému a nahlédnout působení genderu je obtížné a bez jistého teoretického vybavení téměř
nemožné.

Bytí v genderovém

systému způsobuje,

že situace,

které jsou vystavěny

na

genderovém principu, vidíme jako zcela běžné situace, v nichž není pohlaví aktérů vůbec
podstatné či je naopak podstatné velice, avšak v biologické, a tedy zcela determinující rovině.
Sami se pak podílíme na reprodukci genderového řádu, a to často navzdory přesvědčení
o nutnosti respektu k lidské individualitě.
Zkoumání

naší účasti na genderově strukturovaných situacích bez možnosti

explicitnosti

a reflexe, které na straně respondentů/ek obvykle chybí, je obtížné. Přibližovat se k tomu
můžeme spíše kvalitativně orientovanými výzkumy než kvantitativní metodologií. To však
neznamená, že kvantitativní přístupy jsou zcela neužitečné. Jejich přínos spočívá ve zjišťování
míry rozsahu určitých, v rozhovorech popsaných jevů.
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5.1.1. Rozhovory
Na základě

genderového

rozměru

komunikace mezi vyučujícími a rodiči žáků/yň nemůže obejít bez kvalitativního

naznačených

skutečností je zřejmé, že se zkoumání

přístupu,

konkrétně bez vedení rozhovorů, k nimž se stavíme a jejichž znění analyzujeme z kvalitativního
východiska.

Prostřednictvím

kvalitativního

přístupu

můžeme

společně

s

respondenty

a respondentkami identifikovat a popsat situace, v nichž působí genderový princip. Zároveň
můžeme zmapovat jejich osobní postoj k těmto situacím a tedy k genderové problematice
obecně. Podstatné přitom je, že význam popisovaných skutečností se v průběhu rozhovoru
zpřesňuje. To, co bychom například prostřednictvím dotazníku mohli považovat za nerelevantní
téma, se v rozhovoru může ukázat jako velice podstatné, neboť respondenti/ky postupně
vyjasňují své vnímání tématu, ukazují více jeho stránek a mohou zmínit i jeho genderový
charakter, který však pro ně osobně z výše uvedených důvodů může být druhotný či dokonce
hlouběji nereflektovaný. Dotazovaní zároveň v rámci rozhovorů čelí otázkám, které někdy
považují za provokativní až absurdní, a svou bezprostřední reakcí dokládají, jak genderové
diference vnímají. Právě při analýze těchto reakcí se dozvídáme nejvíce o běžném vnímání
a přístupech k genderové problematice.
V rámci

výzkumu

pro

disertační

práci

byly

rozhovory

připraveny

a

realizovány

jako

polostrukturované. Oblasti, které měly rozhovory pokrývat, představovaly pouze základní
osnovu. Ta mohla být naplňována rozdílně formulovanými otázkami, pokládanými v odlišném
pořadí. Volba formulací a pořadí závisela na atmosféře panující v průběhu rozhovoru. Hlavní
oblasti,

které

měly

být

probrány

s každým

respondentem

a

respondentkou,

se

týkaly

následujících témat: 1) osobní historie v učitelství, 2) osobní pojetí učitelství, 3) ideál vztahu
mezi školou a rodinou, 4) zkušenosti s rodiči žáků/yň, 5) představy o učitelích a učitelkách,
6) představy o ženách a mužích. Tematické oblasti, které rozhovory měly pokrývat, byly
v přípravné fázi opakovaně konzultovány se školitelem a ověřovány v pilotních rozhovorech.
Výběr respondentů/ek pro rozhovory probíhal metodou sněhové koule. První tři respondentky
byly osloveny na základě dřívější spolupráce na výzkumu pro diplomovou práci. Další vyučující
byli kontaktováni na jejich doporučení. Celkově se uskutečnily rozhovory s 13 vyučujícími
různých aprobací - 8 ženami a 5 muži

kteří působí na základních a středních školách

v různých místech České republiky. Při zařazení respondentů/ek do souboru byl zohledňován
zejména stupeň školy, kraj, aprobace a pohlaví.
Rozhovory se uskutečnily ve dvou fázích, tj. s každou učitelkou/em dvakrát. Rozestup mezi
fázemi byl 12-18 měsíců. Průběh každého rozhovoru byl se souhlasem

respondenta/ky

nahráván na diktafon. Následně došlo k přepisu rozhovoru do elektronické podoby. Přepis
respektoval

veškeré

danosti

rozhovoru

podstatné

pro

nezkreslenou

interpretaci

-

zaznamenávány byly nespisovné výrazy, pauzy v řeči, smích atd.
Přepsané rozhovory byly následně okódovány a analyzovány. Kódy byly vytvořeny ve vztahu
k předem vymezeným oblastem rozhovoru a v návaznosti na konkrétní výpovědi. Konkrétní
postup kódování a analyzování metodologicky čerpal z několika různých přístupů - vytváření
trsů, zakotvená teorie, diskursivní analýza, narativní analýza. Žádný z nich nelze považovat za
dominantní.

Jejich

společným

rysem

bylo

konstruktivistické

hledisko

a otevřenost

vůči

nepředpokládaným zjištěním.
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Zjištění

plynoucí z rozhovorů

spolu s průběhem

sběru dat jsou

podrobně

prezentována

v kapitole 7.

5.1.2. Dotazníkové šetření
Kvantitativní přístup byl v průběhu výzkumu použit v rámci dotazníkového šetření. Dotazník pro
vyučující byl formulován zejména na základě první fáze rozhovorů. Cílem dotazníku nebylo
odhalit zcela nové skutečnosti, ale spíše zmapovat rozsah těch zjištění, která se opakovaně
objevovala v rozhovorech.

Po ukončení dotazníkového šetření

byly jeho hlavní výsledky

přeneseny do druhé vlny rozhovorů s vyučujícími, v rámci nichž byly hlouběji prověřeny.
Dotazníkové šetření tedy doplňovalo kvalitativní část výzkumu.
Dotazník zahrnoval 28 položek. Z nich tvořily menší část otázky identifikační, většinu pak otázky
tematické. Ty byly rozděleny do několika oblastí: 1) spokojenost v povolání, 2) představa
o zastoupení matek a otců na pro-školních aktivitách, 3) představy o učitelích a učitelkách,
4) představy o ženách a mužích, 5) nedokončené věty. Zjištění plynoucí z jednotlivých položek
jsou představena v kapitole 6.
Dotazník byl připraven standardním postupem. Volba položek vycházela z dříve provedených
rozhovorů s vyučujícími a ze studia odborné literatury. Znění dotazníku bylo konzultováno se
školitelem

a

s odbornicemi/íky

z katedry

genderových

studií

Fakulty

humanitních

studií

Univerzity Karlovy. Následně proběhlo pilotní ověření dotazníku, na jehož základě došlo
k definitivní úpravě nástroje. 24
Distribuce dotazníku probíhala po oslovení a souhlasném vyjádření konkrétních škol. Výběr škol,
které byly požádány o spolupráci na výzkumu, respektoval některé znaky cílové populace, jako
je kraj, velikost obce, stupeň školy. Cílem bylo, aby vyučující zapojení do dotazníkového šetření
tvořili reprezentativní soubor. Nejprve bylo osloveno vedení škol, které, pokud souhlasilo
s dotazníkovým šetřením, předalo další pokyny vyučujícím. Jejich individuální zapojení však již
bylo dobrovolné. Výsledný soubor respondentů/ek tak mohl být dvoustupňovitostí výběru
částečně zkreslen, avšak zřejmě nikoliv tak zásadně, aby to snižovalo výpovědní hodnotu
šetření.
Vyučující zasílali vyplněné dotazníky zpět poštou. Data z vyplněných dotazníků byla převedena
do elektronických podoby a následně zpracována prostřednictvím programu SPSS. Celkem se
dotazníkového šetření zúčastnilo 879 vyučujících ze základních škol a nižšího stupně víceletých
středních škol.
Podrobnější údaje o průběhu a výsledcích dotazníkového šetření jsou uvedeny v kapitole 6.

24

Dotazník byl vytištěn v nákladu 1000 kusů a rozeslán na školy, které souhlasily s žádostí o vyplnění dotazníku, jež jim
byla zaslána elektronickou poštou. Finanční náklady byly pokryty s pomocí grantu Centra genderových studií Filosofické
fakulty Univerzity Karlovy.
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5. 2. METODOLOGICKÁ VÝZKUMNÁ ÚSKALÍ
Při

přípravě

i

realizaci

výzkumu

vyvstala

některá

dilemata,

jejichž

větší

část

souvisí

s genderovou perspektivou. Pro zvýšení důvěryhodnosti výzkumu jsou zde naznačeny otázky,
které se ukázaly v průběhu přípravy a realizace jako sporné, a bylo proto nutné se vůči nim
vymezit.
První otázka, která nastává v každém kvalitativním výzkumu, se týkala výběru osob pro
rozhovory. Pestrost a heterogenita reality je prostřednictvím několika respondentů/ek obtížně
zachytitelná. Při výběru vyučujících však byla v maximální možné míře respektována. Do
výzkumu tak byli zahrnuti lidé z různých stupňů škol, aprobací, lokalit, pohlaví atd. Realizované
rozhovory byly natolik podrobné a četné, že jejich prostřednictvím došlo k saturaci studovaných
otázek. Zkreslení souboru způsobem výběru respondentů/ek lze považovat za marginální.
Další řešenou otázkou byla podoba zapojení autorky do rozhovorů, které vyžadují navození
důvěry a sdílné atmosféry. To s sebou nese minimálně otevřené sdělení předmětu výzkumu
a dále i jistý osobní podíl na dialogu ve smyslu sdělování vlastních názorů a zkušeností. Avšak
překročí-li se určitá míra, může dojít k takovému zkreslení rozhovoru, že jej nelze pro výzkum
použít. V případě genderové tematiky, vůči níž někteří lidé nemají vytvořené žádné postoje,
a naopak jiní ji vnímají jako nepříjemnou až konfliktní, může přílišné otevření tazatele/ky vést na
jedné straně k přijetí jeho/jejího názoru, na straně druhé k odmítnutí rozhovoru. V důsledku
této obavy byly rozhovory vedeny tak, že po zahájení rozhovoru bylo respondentům/kám
sděleno, že výzkum se zabývá především vlivem femininity a maskulinity na vztah mezi školou
a rodinou. Osobní postoje tazatelky však během rozhovoru zůstaly v pozadí. Rozhovory tak ve
většině

případů

neměly

charakter

otevřeného

dialogu,

který

je

obvyklý

v ryze

konstruktivistických metodologických přístupech. Spíše se jednalo o polostrukturované, na
dotazovaného člověka orientované rozhovory, v nichž tazatelka byla zdrojem impulsů a zrcadel,
nikoliv diskusní partnerkou, za jejíž účasti se vytváří význam sdělení.
V průběhu celého výzkumu se opakovaně vynořovala otázka ochrany před zkreslováním
výzkumných

zjištění.

Za disertační

prací

stojí

angažovaný

přístup

autorky

k genderové

problematice a snaha o prosazování rovnosti žen a mužů. Ačkoliv tato motivace může stát na
počátku výzkumu a na jeho konci, kdy obvykle dochází k návrhu opatření pro změnu praxe
a k implementaci těchto opatření do praxe, v rámci samotné výzkumné práce je důležité
usilovat o maximálně nezaujatý přístup ve smyslu otevřeného bádání, nepředjímání výsledků
a

připouštění

neočekávaných

zjištění.

Proto

byly

velmi

podstatné odborné

rozpravy

se

školitelem i dalšími odborníky/icemi o zaměření výzkumu, nástrojích sběru dat i prvních
výstupech.
Nejhlubší dilema výzkumu spočívalo v tom, jak se metodologicky vyrovnat s konceptem
genderu,

který byl východiskem výzkumu. Pozornost byla věnována sociálně

utvářeným

rozdílům mezi ženami a muži, rozdílům v mužských a ženských pohledech na vztah školy
a rodiny a v jejich zapojení do vztahu mezi školou a rodinou. Tyto rozdíly jsou nejvýrazněji
patrné tehdy, když porovnáváme shodné a odlišné rysy zkušeností, očekávání a představ
vázaných na ženy a na muže. Avšak metodologicky a epistemologicky se tak dostáváme do
pasti,

neboť

na

existenci

genderových

(tedy

sociálně

utvářených)

struktur

nahlížíme

prostřednictvím třídícího znaku biologického pohlaví. Přitom platí, že (jak upozorňovala kapitola
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2) ani biologické

pohlaví

není zcela univerzálně daná

biologická charakteristika;

v jeho

dichotomii a biologii je i silná dávka sociální konstrukce. (Harding 1995)
Zvláště v případě angažovaných výzkumů (tj. výzkumů potenciálně orientovaných na změnu
sociální reality) tak vzniká absurdní situace. Ve snaze ukázat genderové stereotypy, které
využívají

ke své

legitimizaci

kategorii

biologického

pohlaví

i v situacích,

kdy se jedná

o irelevantní charakteristiku daného člověka, je na realitu nahlíženo prostřednictvím dichotomie
muž-žena.

Dochází

tím

de

facto

k reprodukci

genderově-pohlavního

režimu,

včetně

genderových stereotypů.
Toto metodologické úskalí genderově orientovaných výzkumů bylo v průběhu výzkumu neustále
reflektováno. V rámci angažovaných výzkumů a při současném stavu veřejného povědomí o
genderové problematice se mu však není možné vyhnout. Bez použití genderových kategorií by
nebylo možné vejít do dialogu se zkoumanou realitou. Popsání rozdílů existujících v rámci
určitých sociálních struktur, poodstoupení od nich a položení otázky, zda a jak dané struktury
produkují zjištěné rozdíly, je, zdá se, správný a do jisté míry i jediný možný výzkumný postup.
Některé autorky/ři se dokonce domnívají, že popsané dilema se může stát silnou stránkou
angažovaných

výzkumů.

Používá se

upozorňuje, že použití esencialisticky

například

označení

strategický

esencialismus,

které

pojatých kategorií, jako je žena a muž, má svůj

nezpochybnitelný význam ve smyslu dosažení cílů výzkumu.
Vzhledem k rozsahu výzkumu a skutečnosti, že genderově orientovaný výzkum vztahu školy
a rodiny dosud nebyl v českém prostřední realizován, vyvstaly během realizace výzkumu
některé nové otázky a dilemata. Hlavní z nich byly zmíněny výše. K jejich existenci je možné
přistupovat pozitivně - jsou to badatelské výzvy. Jejich tematizace může být přínosná jak pro
etablování genderové výzkumné perspektivy v českých sociálních vědách, tak pro prohloubení
poznání o vztahu školy a rodiny.
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6. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

6.1. PRŮBĚH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ A SOUBOR RESPONDENTŮ/EK
Dotazníkové šetření bylo realizováno od ledna 2003 do května 2005 v návaznosti na druhý
způsob sběru empirických dat, kterým byly hloubkové rozhovory s vyučujícími základních škol.
Rozhovory probíhaly v relativně dlouhém období, ve dvou fázích. Cílem první fáze bylo
zmapovat šířku výzkumného tématu a identifikovat klíčové rozpory. Těm se podrobněji věnovala
druhá fáze rozhovorů, které byly vedeny se shodnými i novými respondenty/kami. Po ukončení
první fáze rozhovorů byla rovněž zahájena příprava dotazníkového šetření.
Příprava dotazníku zahrnovala výběr podstatných a prostřednictvím dotazníku přístupných
témat, která se objevila v rozhovorech. Návrh dotazníku byl po obsahové i metodologické
stránce opakovaně konzultován a následně zadán k pilotnímu ověření. Ověření proběhlo na
vzorku 60 vyučujících základních škol v Praze. Data z pilotáže byla zpracována a na základě
výsledků byl dotazník upraven a následně distribuován souboru respondentů/ek.
Výběr

souboru

respondentů/ek

vycházel

z předběžného

stanovení

poměru

vyučujících

jednotlivých stupňů škol, krajů a velikosti obcí, které odpovídá školské realitě. Následně byly na
základě rejstříku škol, který spravuje Ústav pro informace ve vzdělávání, vytipovány konkrétní
základní a střední školy. Jejich vedení byl zaslán dopis s žádostí o spolupráci. Pokud školy
s výzkumem nesouhlasily, byly osloveny další školy se shodnými parametry.
O souhlas se zapojením do výzkumu bylo žádáno vedení škol, které jej následně předalo
samotným učitelům/kám. Těm byly zaslány vytištěné dotazníky, které mohli dobrovolně vyplnit
a odeslat zpět ke zpracování. Vzhledem k tomu, že první rozhodnutí o účasti vyučujících dělalo
vedení škol, lze uvažovat o mírném zkreslení souboru respondentů/ek. Protože však samotná
účast učitelů/ek byla dobrovolná, nejedná se o zkreslení významné.
Školám,

které se rozhodly do výzkumu zapojit,

byly zaslány vytištěné dotazníky

spolu

s instrukcemi pro jejich vyplnění. Zadání dotazníku prováděly školy samy. Instrukce obsahovaly
podrobnou specifikaci toho, kdo, kdy a jak má dotazník vyplnit. Vedení škol bylo rovněž
požádáno o krátkou zpětnou informaci týkající se průběhu zadání, tj. dodržení uvedených
instrukcí. V žádném případě se nevyskytly zásadní pochybnosti o průběhu zadání dotazníku,
které by opravňovaly k vyřazení daných dotazníků ze zpracování.
Soubor respondentů/ek pro ostré zadání dotazníku byl tvořen 879 vyučujícími z celé České
republiky. Z toho bylo 678 žen a 177 mužů. Vedle znaku pohlaví je podstatné sledovat také
složení souboru respondentů/ek podle typu školy, na kterém působí, a podle délky pedagogické
praxe. Tyto údaje, členěné podle pohlaví, jsou uvedeny v následujícím výčtu.
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Stupeň školy

Délka praxe (v letech)

1. st. ZŠ

2. st. ZŠ

nižší st. SŠ

0-4

5-15

více než 15

Ženy

39 %

44%

10%

12 %

27%

60%

Muži

13 %

61 %

18%

18 %

35%

48%

S ohledem na záměr genderové analýzy je zvláště podstatné, aby soubor nebyl výrazně
zkreslený z hlediska zastoupení žen a mužů. Z porovnání s údaji ze Statistické ročenky školství Výkonové ukazatele 2005/2006 vyplývá, že v případě prvního i druhého stupně základních škol
odpovídá poměr žen a mužů v souboru přibližně poměru v pedagogických sborech. Reálně tvoří
ženy na 1. stupni ZŠ 95 % a muži 5 % vyučujících a na 2. stupni ZŠ ženy 73 % a muži 27 %.
Ve výzkumném souboru bylo zastoupeno 92 % žen a 8 % mužů na 1. stupni ZŠ a 73 % žen
a 27 % mužů na 2. stupni ZŠ. V případě 1. stupně je podíl mužů mírně nadhodnocen, což je
však z analytického hlediska pozitivní, neboť reálných 5 % by bylo pod hranicí statistické
zpracovatelnosti.
statistické

Stav na nižším stupni víceletých středních škol nelze porovnat,

údaje nejsou zveřejňovány.

Lze však

předpokládat,

neboť

že stejně jako v případě

základních škol i zde bude zastoupení žen a mužů odpovídat reálnému stavu. Výzkumný soubor
tak můžeme z hlediska pohlaví vyučujících považovat za reprezentativní.
Vzhledem k tomu, že dotazník obsahoval řadu otevřených položek, předcházelo digitalizaci
kódování odpovědí. Uvedené odpovědi byly rozřazeny do tematicky blízkých skupin a každé byl
přirazen číselný kód. Následovalo pořizování dat z dotazníků do elektronické podoby. Matice pro
pořizování dat byla připravena tak, aby údaje mohly být zpracovány pomocí programu SPSS.
Následné statistické zpracování dat zahrnovalo jak základní procedury (tj. třídění prvního
a druhého stupně), tak vícedimenzionální operace (korelační koeficienty, faktorová analýza,
diskriminační analýza, path analýza) a testování hypotéz. Data byla zpracována podle několika
třídících znaků, z nichž nejdůležitější bylo pohlaví respondentů/ek. Dalšími znaky byly stupeň
školy, délka praxe, vyučované předměty, spokojenost v povolání atd.

6. 2. CÍL A STRUKTURA DOTAZNÍKU
Dotazník vycházel z některých témat, která byla zmíněna v rozhovorech a z prvotní analýzy
vyšla jako témata podstatná. Prostřednictvím dotazníku mělo být zjištěno, jak časté jsou
zkušenosti a postoje vyučujících, které byly zmíněny v původních rozhovorech. Z dotazníku se
následně vyjevily dílčí otázky, které si vyučující často neuvědomují, neboť je považují za
samozřejmé a netematizují je. Tyto otázky se proto staly obsahem druhé fáze rozhovorů.
Záměrem dotazníku tak nebylo odpovědět

na základní výzkumnou otázku, zda existuje

genderové zatížení komunikace vyučujících s rodiči žáků a případně jaké jsou jeho mechanismy,
nýbrž popsat z genderové perspektivy kontext, v němž komunikace vyučujících s rodiči žáků
probíhá, a zmapovat frekvenci některých jevů. Popis vnitřních a vnějších podmínek, v kterých se
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nacházejí vyučující, když vstupují do komunikace s rodiči, je důležitou součástí celého výzkumu
a umožňuje lépe porozumět samotnému genderovému rozměru vztahu mezi školou a rodinou.
Dotazník obsahoval 18 obsahových položek a dále 10 identifikačních otázek. Většina položek
měla charakter baterií, tzn. zahrnovala větší počet (5-8) dílčích výroků. Položky byly především
uzavřené,

nabízely

však

také

možnost

specifikace

vlastní

odpovědi

v případě,

že

si

respondenti/ky nezvolili žádnou z nabízených. V některých položkách byly nabídnuty odpovědi
a ty byly prostřednictvím otevřené odpovědi dále zpřesňovány. Výjimku v pojetí dotazníku tvořil
poslední blok obsahových položek, který zahrnoval 15 nedokončených vět. Celkově byl dotazník
rozčleněn do sedmi následujících tematických částí:
údaje o škole (stupeň, zřizovatel, velikost obce, velikost pedagogického sboru, vedení školy)
•

úroveň spokojenosti v učitelském povolání a případné důvody nespokojenosti

•

střetávání rodiny a školy, podíl matek a otců na aktivitách spojených se školou

•

představy o rozdílech a shodách mezi učitelkami-ženami a učiteli-muži

•

představy o rozdílech a shodách mezi ženami a muži

«

nedokončené věty zjišťující postoje k genderovým aspektům školství

•

identifikační údaje o respondentovi/ce (délka praxe, vyučované předměty, pohlaví, věk)

Položky byly připraveny tak, aby nejen poskytovaly dílčí údaje o postojích a zkušenostech
učitelek a učitelů, ale vzájemnou kombinací vytvářely i informace nové. K tomu sloužily
vícedimenzionální

statistické

procedury,

které

hledaly

hlubší

souvislosti

mezi

zjištěními

vycházejícími z jednotlivých položek.

6. 3. ZJIŠTĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH DOTAZNÍKOVÝCH POLOŽKÁCH
Dotazník byl připraven tak, aby jeho prostřednictvím bylo možné odpovědět na tři výzkumné
otázky: 1. Liší se (a pokud ano, jak a v jaké míře) přístup k učitelskému povolání u učitelek-žen
a učitelů-mužů?, 2. Liší se (a pokud ano, jak a v jaké míře) zkušenosti a postoje učitelů-mužů
a učitelek-žen k rodičům žáků/yní?, 3. Liší se (a pokud ano, jak a v jaké míře) názory
a představy vyučujících o ženách a mužích? 25
K zodpovězení těchto výzkumných otázek směřovaly jednotlivé položky dotazníku, z nichž každá
přinesla část potřebných údajů. Pro úplnost budou v následujících podkapitolách stručně
popsána zjištění z jednotlivých položek v pořadí, v jakém byla uvedena v dotazníku. Údaje
budou uvedeny odděleně za ženy a muže, případně budou uváděna i zjištění podle délky praxe
či stupně školy, na němž vyučující působí. Další kapitola 6.4. se pak bude věnovat samotným
výzkumným otázkám, které představují hlavní témata sledovaná ve struktuře dotazníku. Ke
každému z nich se vztahuje více položek, jejichž vzájemnou kombinací se generují nová

25

Zájem o míru shod a rozdílů v názorech a zkušenostech žen a mužů v sobě skrývá metodologické výzkumné úskalí.
Podrobněji je o něm pojednáno v kapitole 5.
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zajímavá zjištění. Ta se týkají klíčových mechanismů a genderových struktur ve střetávání
rodiny a školy z pohledu vyučujících.

6.3.1. Význam práce a povolání
Úvodní obsahovou položkou v dotazníku byla baterie výroků, které se týkaly významu práce
a povolání. Respondenti/ky dostali k ohodnocení pět výroků, u nichž měli posoudit, do jaké míry
s nimi souhlasí. Souhlasné odpovědi jsou uvedeny v následující tabulce č. 3.
Tabulka č. 3: Výroky o významu práce
(součet odpovědí „ano" a „spíše ano")

Ve svém povolání se plně seberealizuji.
Uvažuji o odchodu ze současného
povolání do jiného oboru.
Práce je v mém životě velmi důležitou
hodnotou.
Současné povolání je pro mě především
zdrojem příjmů.
Při volbě povolání bylo pro mě důležité
jeho skloubení s rodinným životem.

Ve

shodě

se

sociologickými

výzkumy,

které

Celkem

Ženy

Muži

87,4 %

87,3 %

86,5 %

7,7 %

6,7 %

11,3 %

93,6 %

93,3 %

94,3 %

43,0 %

42,5 %

45,2 %

57,2 %

59,2 %

52,0 %

se

týkají

hodnoty

práce

v životě

lidí

s vysokoškolským vzděláním, oslovení vyučující ve většině uvádějí, že práce má v jejich životě
velký význam. Většina z nich se seberealizuje v učitelském povolání, které vykonávají. Pro téměř
polovinu respondentů/ek je však učitelství zejména zdrojem příjmů. I tito respondenti/ky ovšem
uvádějí, že se v učitelství seberealizují. Zdá se, že pro respondenty/ky není v rozporu, aby pro
ně

povolání

uspokojení,

představovalo
respektive

že

především
uspokojení

finanční
je

zajištění,

spojeno

ale

s jinými

současně

v něm

nacházeli

charakteristikami

povolání.

Seberealizace tak dostává širší význam, než jak se o ní obvykle uvažuje.
Jednoznačná a logická souvislost se prokázala mezi výrokem týkajícím se seberealizace
a odchodu do jiného povolání. Ti respondenti/ky, kteří uvedli, že se v učitelství seberealizují,
odmítají odchod do jiného povolání a opačně.
Úvahy o odchodu z učitelství nejsou pro většinu vyučujících aktuální. Podíváme-li se na ty, kteří
o odchodu přemýšlejí, jsou to spíše vyučující nižšího stupně středních škol (14 %), případně
druhého stupně ZŠ (10 %) než prvostupňové učitelky/é (3 %). Z hlediska délky praxe jsou
úvahy častější u mladších vyučujících. S délkou praxe, zvláště nad 15 let, klesá naléhavost
odchodu. Z hlediska pohlaví jsou úvahy o odchodu z povolání častější mezi muži než mezi
ženami. Všechny jmenované perspektivy spolu souvisí prostřednictvím pohlaví respondentů/ek.
Muži mají menší zastoupení ve skupině s délkou praxe nad 20 let (ženy: 49 %, muži: 34 %)
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a rovněž mezi vyučujícími na prvním stupni ZŠ (ženy: 39 %, muži: 13 %). V obou jmenovaných
skupinách je rozdíl v podílu žen a mužů statisticky signifikantní.
Zajímavým zjištěním je velký důraz kladený na soulad mezi nároky povolání a péčí o rodinu.
Výrok se vztahoval k volbě povolání a vyžadoval tedy zpětné hodnocení této události, čímž
může být údaj mírně nadhodnocen. Přesto je skloubení povolání a rodiny vysoce hodnoceným
požadavkem, a to jak mezi ženami, tak muži. Podle očekávání však ženy s daným výrokem
uváděly statisticky vyšší souhlas než muži. To může pravděpodobně souviset s demografickou
odlišností skupiny lidí působících v učitelství, zvláště žen. Podle Čermákové (1994) se jedná
o ženy s časnějším a častějším vstupem do manželství, s větším počtem dětí a s nižší
rozvodovostí - tj. výrazně prorodinně orientované ženy. Tato orientace se zřejmě projevuje již
v okamžiku volby studia nebo se uplatňuje při zpětné interpretaci rozhodování o studiu.

6.3.2. Důvody volby pedagogického studia
Druhá dotazníková položka se vztahovala k volbě vysoké školy pedagogického zaměření. Vysoký
počet respondentů/ek (20 %) na tuto otázku neuvedl žádnou odpověď, což bylo nejspíše
způsobeno časovým odstupem od hodnocené situace. Dalších přibližně 10 % respondentů/ek
uvedlo, že vystudovali vysokou školu jiného než pedagogického zaměření. V položce měli
respondenti/ky posuzovat, který z nabízených důvodů sehrál největší vliv v jejich vlastním
rozhodování

o

studiu

školy

pedagogického

zaměření.

Odpovědi

zbývajících
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respondentů/ek jsou představeny v následující tabulce č. 4.

Tabulka č. 4: Motivy volby pedagogické VŠ
(volby jednotlivých výroků)

Relativně snadný způsob, jak získat VŠ vzdělání
Zájem o aprobační předměty jako vědecké disciplíny
Zájem o předávání vědění, znalostí
Zájem o kultivování a vychovávání dětí

Celkem
1,6 %
16,8 %
26,5 %
17,6 %

Zeny
1,3 %
15,6 %
26,7 %
19,2 %

Muži
2,8 %
22,0 %
25,4 %
13,0 %

Mezi uvedenými důvody jednoznačně dominoval zájem o předávání znalostí, který můžeme
vnímat jako důraz na vzdělávání. Tento důvod byl shodně často volen učitelkami-ženami
a učiteli-muži. Naopak u dvou dalších důvodů o vychovávání -

zájem o aprobační předměty a zájem

byly zjištěny značné rozdíly. Ženy podstatně častěji projevovaly zájem

0 výchovu dětí, zatímco muži naopak častěji vyjadřovali zájem o aprobační předměty jako
obory. Můžeme předpokládat, že dominantní motivy, které se uplatnily při volbě studia, hrály
1 nadále významnou roli v rámci profesní identity učitelů/ek. Tyto motivy mohou představovat
hlavní důrazy, které ženy a muži kladou ve své představě učitelství a které konvenují tradičním
genderovým očekáváním. Ženy se více než muži orientují na výchovu, v níž je podstatná
vztahovost a afektivita, zatímco muži více než ženy zdůrazňují samotné obory, tedy „objektivní"
poznání.
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Zajímavé a současně srozumitelné je, jak zásadně odlišné byly odpovědi

respondentů/ek

v souvislosti se stupněm školy, na kterém působí. Pro vyučující na prvním stupni byl hlavním
motivem zájem o výchovu dětí, na druhém stupni to bylo předávání znalostí a na nižším stupni
střední školy zájem o samotné obory. Toto zjištění koresponduje s běžnou reflexí vyučujících na
jednotlivých typech škol, která se podstatně změnila po rozšíření víceletých gymnázií. Působení
na 2. stupni základních škol získalo pod vlivem odchodu podstatné části nadaných dětí
misionářský charakter, zatímco působení na víceletých gymnáziích se začalo orientovat na tzv.
vědátory. Odpovědi žen a mužů v rámci jednotlivých stupňů škol se vnitřně lišily, avšak vždy
byly shodné s celkovým rozložením odpovědí.

6.3.3. Spokojenost v učitelství
Dotazník se dále věnoval spokojenosti v učitelském povolání. Celkově je míra spokojenosti velmi
vysoká, což koresponduje se zjištěním, že vyučující se ponejvíce ve svém povolání seberealizují
a neuvažují o odchodu z něho. Jak ukazuje tabulka č. 5, mírně vyšší nespokojenost zažívají
muži a naopak ženy jsou častěji zcela spokojené. Jemné rozdíly mezi odpověďmi žen a mužů
opět odpovídají zjištěním z první položky.

Tabulka č. 5: Spokojenost v povolání

Zcela
Spíše
Spíše
Zcela

ano
ano
ne
ne

Celkem
17,5 %
67,7 %
12,9 %
0,9 %

Zeny
18,7 %
67,3 %
11,9 %
0,9 %

Muži
13,6 %
69,5 %
15,8 %
0,6 %

Z hlediska stupně školy zažívají nejvyšší míru spokojenosti vyučující na 1. stupni základní školy
(93 %). Spokojenost ostatních vyučujících je nižší, avšak mezi 2. stupněm ZŠ a nižším stupněm
SŠ není ve spokojenosti žádný rozdíl (81 %). Toto zjištění je plně v souladu s obdobnými
pedagogickými výzkumy, z nichž vyplývá, že spokojenost vyučujících na prvním stupni je vždy
vyšší než spokojenost vyučujících na druhém stupni (Průcha 2002).
Míra spokojenosti podle délky praxe vykazuje nesouvislý průběh. Nejprve s délkou praxe roste
(u vyučujících s délkou praxe 5 - 1 5 let dosahuje až 92 %), posléze opět klesá. Začínající
vyučující a vyučující s delší než 15tiletou praxí jsou spokojeni méně než ostatní. Přesto je
celková míra spokojenosti i v těchto skupinách vysoká, přesahuje 80 %.

6.3.4. Důvody potenciálního odchodu z učitelství
Na položku týkající se spokojenosti navazovala baterie, v které měli respondenti/ky posoudit
případnou důležitost osmi jednotlivých důvodů k odchodu z učitelství. Jak velkou váhu by
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pravděpodobně sehrály jednotlivé důvody v situaci, kdy by vyučující uvažovali o odchodu
z učitelského povolání, ukazuje následující tabulka č. 6.

Tabulka č. 6: Důvody odchodu z učitelství
(součet odpovědí „ano" a „spíše ano")

Kolegové-učitelé, kolegyně-učitelky
Vedení školy
Chování žáků a žákyň
Finanční ohodnocení
Úroveň znalostí žáků a žákyň
Celková situace ve školství
Rodiče žáků/žákyň
Prestiž učitelství ve společnosti

Celkem
9,6 %
23,3 %
44,8 %
60,0 %
18,9 %
67,3 %
21,4 %
43,7 %

Zeny
9,4 %
23,1 %
46,2 %
56,8 %
18,8 %
66,7 %
22,4 %
43,5 %

Muži
8,5 %
21,5 %
37,9 %
73,4 %
16,9 %
69,5 %
15,2 %
44,1 %

Váha, kterou přikládají jednotlivým důvodům učitelky-ženy a učitelé-muži, se liší. Pro ženy je
nejčastějším potenciálním důvodem odchodu celková situace ve školství, pro muže je to finanční
ohodnocení. Rozdíl je rovněž v míře souhlasu s nejvíce volenými důvody, která je u mužů vyšší
než u žen. V souladu se zjištěními v položce 1 muži aktuálně uvažují o odchodu z učitelství více
než ženy, a proto pravděpodobně mají promyšlenější důvody odchodu. Navíc se v těchto
důvodech vzájemně shodují více než ženy.
V rámci statistického zpracování dat byla použita také faktorová analýza, která vygenerovala
dvě skupiny důvodů. Jedna zahrnuje chování žáků, znalosti žáků a rodiče žáků. Druhá obsahuje
finanční ohodnocení, celkovou situaci ve školství a prestiž. První faktor můžeme vnímat jako
více vztahový a „inherentní" profesi, zatímco druhý se týká spíše vnějších podmínek pro výkon
učitelského povolání. I s využitím korelačního koeficientu lze usoudit, že důvody týkající se žáků
a jejich rodičů jsou významné zejména pro ženy, zatímco důvody týkající se podmínek učitelství
jsou

důležitější

pro muže. Můžeme

předpokládat,

že označené

důvody

představují

pro

respondenty/ky největší zdroj případného ohrožení jejich profesionality. Pro ženy jsou tímto
ohrožením častěji druzí lidé, kteří eventuálně mohou znevažovat jejich osobní profesní identitu.
Pro muže jsou ohrožením širší okolnosti a nízké ohodnocení, kterého se vyučujícím obecně,
nikoliv pouze jim osobně, dostává. Ženy tak čerpají svoje pozitivní profesní sebepojetí ze vztahů
uvnitř povolání, muži naopak více uvažují o lidech mimo učitelství. Obávají se, že se jim nemusí
dostávat vážnosti. To vyplývá i ze skutečnosti, že učitelství je vnímáno spíše jako povolání pro
ženy, a z toho plynou pro toto povolání některé praktické důsledky (viz níže).
V krátkosti se zastavme u odlišnosti v názoru, zda finanční ohodnocení může být důvodem
odchodu z učitelství. Ve volbě žen a mužů je významný statistický rozdíl. Pro muže jsou finance
podstatně zásadnějším důvodem než pro ženy. Ačkoliv je tento výsledek ve shodě s obvyklou
představou a převládajícím očekáváním, je důležité na něj upozornit, neboť má genderový
rozměr. Odpovídá stereotypnímu pojetí muže coby hlavního živitele rodiny a ženina platu jako
doplňkového. Zároveň však také vypovídá o existenci tzv. genderového kontraktu, na jehož
základě je nižší ohodnocení cenou za možnost přizpůsobit výkon povolání potřebám péče
o rodinu a domácnost. Ženy si pravděpodobně více uvědomují existenci tohoto kontraktu. Tomu
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napovídá i zjištění z položky 1, kde se ukázalo, že ženy častěji než muži zvažovaly při volbě
povolání možnost jeho skloubení s rodinným životem.

6.3.5. Pocity při prezentaci učitelského povolání
Poslední z dotazníkových položek, která se týkala zakotvenosti v učitelství, byla zaměřena na
pocity při prezentaci svého povolání. Respondenti/ky měli uvést, jak se cítí, když svému okolí
sdělují, že pracují jako učitelka/učitel. Vybírali přitom ze tří nabízených odpovědí,

které

představovaly dobrý, špatný a neutrální pocit. V případě, že žádná z nabízených variant
nevystihovala jejich pocity, měli možnost uvést odpověď vlastními slovy. Toho však využily
pouze 3 % vyučujících. Volby odpovědí jsou uvedeny v následující tabulce č. 7.
Tabulka č. 7: Pocity při sdělování povolání
(volby jednotlivých výroků)

Cítím se dobře - jsem na své
povolání hrdý/á.
Cítím se nepříjemně - obávám
se pohrdavé reakce okolí.
Necítím se ani dobře, ani špatně učitelské povolání je jako každé jiné.

Celkem

Zeny

Muži

23,2 %

21,7 %

30,5 %

11,0 %

11,9 %

6,8 %

59,4 %

59,9 %

56,5 %

Nadpoloviční většina učitelek-žen i učitelů-mužů má při sdělování svého povolání neutrální
pocity. V obou krajních odpovědích však existují relativně velké rozdíly v odpovědích žen
a mužů. Muži častěji než ženy zažívají pozitivní pocity, neboť se cítí na učitelské povolání hrdí,
zatímco ženy naopak mají statisticky významně častěji negativní pocity, protože se obávají
pohrdání. V tom můžeme spatřovat soulad s obvyklými genderovými představami, podle nichž
jsou ženy více než muži závislé na pozitivním hodnocení druhých lidí a obávají se jejich
odmítnutí. Větší význam druhých lidí pro ženy byl patrný také v položce 4, kde důvody odchodu
z učitelství ženy častěji než muži vztahovaly právě na ostatní aktéry výkonu povolání. Údaje
z tabulky nás mohou překvapit zdánlivou rozporností mužských pozitivních pocitů s dříve
zmíněnou mírně vyšší nespokojeností mužů a úvahami o odchodu ze školství. Jak jsme si
ukázali v položce 4, pro muže jsou důvodem spíše vnější podmínky pro výkon povolání, které
nemusí souviset nutně s tím, jaké jsou jejich prožitky přímo v povolání.

6.3.6. Očekávání rodičů žáků/yň vůči škole
Pro rozbor chování vyučujících vůči rodičům žáků/yň je důležité, jak vnímají očekávání, s nimiž
rodiče do školy přicházejí. Nejde přitom o reálná rodičovská očekávání, nýbrž o jejich reflexi
vyučujícími. Ta sice může vycházet z toho, co vyučujícím rodiče explicitně sdělili, avšak ve větší
míře se jedná o představu,

kterou si vyučující odvozují z komunikace s rodiči žáků/yň.
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Každopádně očekávání, která vyučující u rodičů předpokládají, mohou zásadně determinovat
podobu komunikace.
Vyučujícím byla v dotazníku předložena položka, v níž měly posoudit šest různých rodičovských
očekávání. Ta byla odvozena z dosavadních výzkumů o vztahu školy a rodiny (např. Typy žáků
1994, Rabušicová 2004) a z první fáze rozhovorů s vyučujícími. Následující tabulka č. 6 uvádí
souhlasné učitelské odpovědi na jednotlivé výroky.

Tabulka č. 8: Očekávání rodičů vůči škole
(součet odpovědí „ano" a „spíše ano")

Informace o prospěchu dítěte a jeho
projevech ve škole
Rady a návody, jak postupovat při
výchově dítěte
Vytváření společných strategií
a výchovných postupů při výchově dítěte
Budování pozitivních vztahů bez přímé
vazby na aktuální situaci dítěte
Příležitost pro sdělení vlastních názorů,
pohledů

Celkem

Ženy

Muži

99,3 %

99,3 %

99,3 %

48,2 %

49,9 %

42,9 %

47,3 %

49,1 %

41,8 %

37,2 %

36,8 %

39,6 %

58,3 %

57,9 %

59,3 %

Podle vyučujících jsou nej podstatnějším důvodem, kvůli němuž rodiče přicházejí na setkání
s vyučujícími, informace o školních výkonech dětí. Očekávání dozvědět se podrobné údaje
o dítěti je podle vyučujících přítomno ve všech setkáních mezi rodiči a školou. Ostatní důvody
jsou vyučujícími hodnoceny jako výrazně méně důležité. Mezi nimi nicméně existují rozdíly.
Nejméně důležitým očekáváním, které podle vyučujících mají rodiče vůči škole, je snaha o dobré
vztahy mezi školou a rodinou. Tento důvod je orientován do budoucna, nemá vazbu na
současnou podobu školních výkonů žáka/yně.
Další dva důvody, které jsou podle vyučujících stejně obvyklé, se týkají výchovy. V téměř
polovině případů přicházejí rodiče žáků/yň na setkání se školou podle názoru vyučujících proto,
aby se poradili, jak své děti vychovávat, nebo proto, aby své výchovné postupy sladili s postupy
školy. Podle učitelek-žen je tento důvod početnější než podle učitelů-mužů. A současně je
častější u vyučujících, kteří působí na 1. stupni základních škol. Oba zmíněné třídící znaky - tj.
pohlaví vyučujících a stupeň školy - spolu pochopitelně souvisí, neboť zastoupení učitelů-mužů
na prvním stupni základních škol je podstatně nižší než na stupni druhém. Nicméně i v případě
porovnání odpovědí žen a mužů, kteří vyučují na stejném stupni školy, je patrné, že souhlas žen
je statisticky významně vyšší,
To může souviset s tím, že ženy jsou vedeny k tomu, aby kladly větší důraz na péči
a výchovu dětí než muži, a proto toto očekávání oproti skutečnosti nadhodnocují. Dalším
zdůvodněním může být, že učitelky-ženy mají odlišné reálné zkušenosti s rodiči žáků/yň než
učitelé-muži. Na učitelky-ženy se rodiče žáků/yň mohou obracet s výchovnými problémy častěji
než na učitele-muže. A to zejména proto, že se domnívají, že učitelky coby ženy, v jejichž
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„přirozenosti" je větší citovost, a to zvláště vůči dětem, jsou na péči o žáky a žákyně
emocionálně zaangažovány více než učitelé a budou tedy mít zájem se rodičům věnovat. U
učitelů-mužů

očekávají

větší

odměřenost

a

pravděpodobně

i menší

míru

„přirozeného"

porozumění výchovným potížím. Toto vysvětlení odpovídá zjištěním z hloubkových rozhovorů,
které se zabývaly nejen předpokládanými očekáváními rodičů vůči škole, ale také argumenty,
jež se za nimi skrývají. Ty odkazovaly na tradiční spojování žen s péčí o děti, větší emocionalitou
a empatií, kterou podle vyučujících vnímají jak rodiče žáků/yň, tak i samotné učitelky a učitelé
(podrobněji viz dále).
Poslední posuzovaný důvod, který byl téměř u 60 % respondentů/ek viděn jako relevantní, se
týká aktivní úlohy rodičů při rozhodování vyučujících o podobě další práce s dětmi. Rodiče
přicházejí jako alternativní zdroj informací o žákovi/yni a jako aktéři, kteří nesou určitý díl
zodpovědnosti za školní vzdělávání svého dítěte. Tento důvod se pravděpodobně úzce vztahuje
k nejvýše hodnocenému, tj. rodiče chtějí od školy získat informace o žákovi/yni. Zatímco první
zdůrazňuje směr předávání informací od školy k rodičům, druhý důvod - tj. příležitost pro
vyjádření vlastních názorů - upřednostňuje směr opačný, od rodičů ke škole. Podle vyučujících
tedy rodiče chápou setkání s vyučujícími jako možnost říci, jaké je dítě z jejich pohledu,
v situacích, které škola nezná, ale také s čím ve školním působení souhlasí a co by si přáli jinak.

6.3.7. Účast rodičů na setkáních se školou
Z běžné laické zkušenosti, ale rovněž z první fáze rozhovorů s vyučujícími je patrné, že
uvažováním o vztahu mezi rodinou a školou za použití souhrnného označení „rodina" nebo
„rodiče" se dopouštíme značné redukce. Rodinu tvoří vždy více osob, které ve vztahu ke škole
vystupují v odlišné frekvenci a v odlišných úlohách. Další položka dotazníku se proto týkala
toho, které osoby rodinu obvykle zastupují na různých typech setkání se školou. Vyučující
v položce dostali výčet situací, kdy dochází ke kontaktu mezi rodinou a školou, a měli na
základě svých zkušeností odhadnout, zda se daných situací účastní více matek či více otců.
Rozložení odpovědí ukazuje tabulka č. 9.

Tabulka č. 9: Účast rodičů na setkáních se školou

Třídní schůzky
Konzultace s vyučujícími jednotlivých
předmětů
Žákovské besídky, sportovní
a kulturní akce
Pozvání ze strany školy kvůli výchovným
či vzdělávacím problémům dítěte
Běžné informování o úrovni dítěte v
určitém předmětu (mimo třídní schůzky)
Prosba o poskytnutí úlev dítěti nebo
o zlepšení známky

Častěji
matky

Častěji
otcové

Stejně
často

Oba
zároveň

Žádný
rodič

86,0 %

0,1 %

11,9 %

0,2 %

0,2 %

76,2 %

2,0 %

15,7 %

0,7 %

1,5 %

42,8 %

0,9 %

23,4 %

23,0 %

4,2 %

46,0 %

7,1 %

23,8 %

20,4 %

0,3 %

74,1 %

0,6 %

14,4 %

0,7 %

7,1 %

74,1 %

2,2 %

8,5 %

1,7 %

9,4 %
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Sdělení informací o změnách nebo
problémech v rodině
Řešení neshody či konfliktu mezi
rodinou školou

Při sestavování

dotazníkové

položky

71,8 %

0,7 %

9,3 %

1,8 %

12,4 %

31,4 %

11,1 %

28,4 %

21,2 %

3,6 %

pochopitelně

byla zvažována

i omezení,

která

do

učitelských odpovědí přináší skutečnost, že řada dětí žije v neúplných rodinách. V případě
rozpadu rodiny zůstávají děti ve více než 90 % případů v péči matek. To pak vede obvykle
k tomu, že jsou jediným rodičem, který se účastní a potenciálně může účastnit setkávání se
školou. Existence neúplných rodin s jedním rodičem - matkou - však nemůže vysvětlit výraznou
disproporci v účasti matek a otců na jednotlivých setkáních se školou. Ta se vyskytuje
i v úplných rodinách. Navíc zastoupení neúplných rodin s jedním rodičem v podobných situacích
neodpovídá jejich reálnému počtu ve společnosti, neboť po rozpadu rodiny mohou jednak
vzniknout rodiny nové, opět úplné, kde otázka účasti na školních akcích je obdobně relevantní
jako ve vlastní úplné rodině, a jednak i po rozpadu rodiny se často o kontakt se školou snaží
oba rodiče (tj. nejen matka, s níž dítě obvykle žije, ale rovněž otec). Dilemata, která tato
situace vyučujícím přináší, budou pojednána v kapitole 7.
Situace setkání rodiny a školy lze rozlišit podle účasti matek a otců do tří skupin. První tvoří
situace, kterých se účastní podstatně častěji matky a podíl otců je velmi nízký. Do této skupiny
můžeme

zařadit

běžné

třídní schůzky,

běžné

informování

o dítěti, sdělování

informací

o rodinných změnách či problémech a dále (při mírně zvýšeném zastoupení otců) konzultace
s vyučujícími a prosby vůči vyučujícím. Jedná se o situace související s každodenní výukou,
z hlediska hladkého průběhu školní docházky jsou to tedy situace běžné a bezproblémové. To je
patrné také na tom, že jen zřídka přicházejí oba rodiče zároveň.
Druhou skupinou jsou besídky a sportovní či kulturní akce, kterých se účastní buď oba rodiče
zároveň, nebo vždy jeden z nich, avšak v přibližně stejné míře. Jedná se o situace, které jsou
jakoby vyvázány z běžného školního vzdělávání. Jde v nich především o dítě, jen v menší míře
o vyučující. I proto rodiče přicházejí často oba zároveň.
Třetí skupinu pak tvoří situace, kdy je rodina pozvána kvůli problémům dítěte nebo kdy je řešen
nastalý konflikt mezi rodinou a školou. V takových případech přicházejí otcové významně častěji
než v situacích jiných. Současně pro tyto situace platí, že poměrně často přicházejí také oba
rodiče zároveň (to se u situací zahrnutých do první skupiny nestává). Jedná se tedy o situace
potenciálního ohrožení rodiny, respektive jejího rodinného „příběhu", který je naplňován skrze
dítě a jeho/její pobyt ve škole (Pražská skupina školní etnografie 1994). V důsledku vnímaného
ohrožení se zvyšuje účast otců, kteří přicházejí proto, aby situaci vyřešili. A to jednak jako ti,
kteří se neúčastní běžné komunikace mezi rodinou a školou, a jednak jako ti, kteří mají
v převážně ženském prostředí genderovou výhodu plynoucí z nadřazenosti maskulinity nad
femininitou. Jak bude ukázáno v rozboru rozhovorů, s takovým zdůvodněním pracuje velká část
vyučujících.
Odpovědi vyučujících měly vycházet z jejich zkušeností s účastí rodičů v různých situacích, kdy
dochází ke kontaktům mezi školou a rodinou. Nejenže se liší jejich zkušenosti, případně reflexe
těchto zkušeností se zastoupením matek a otců na jednotlivých typech setkání, liší se rovněž
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zkušenosti, které prezentovali učitelky-ženy a učitelé-muži. Následující graf č. 3 znázorňuje
rozdíly mezi tím, jak učitelé a učitelky uváděli u jednotlivých situací odpověď „častěji matky", tj.
jak silně danou situaci mají spojenou s účastí matek.

Graf č. 3: Rozdíly odpovědí učitelek a učitelů
(odpověď „častěji matky" u jednotlivých setkání)
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Ačkoliv rozdíly v odpovědích nejsou příliš velké, ve všech případech jsou statisticky významné.
Učitelky-ženy oproti učitelům-mužům systematicky nadhodnocují účast matek. Naopak učitelé
muži

u

většiny

typů

setkání

uvádí

vyšší

podíl

otců.

Může

se

jednat

o

zkreslení

„gendercentrického" charakteru, které by se pravděpodobně mohlo projevovat obdobně jako
zkreslení etnocentrická, v jejichž důsledku vnímáme lidi stejného etnika (a analogicky i lidi
přináležící do stejné genderové skupiny) s větší pozorností, a tedy v početním zastoupení
přesahujícím reálný podíl. Současně je však velmi pravděpodobné, že na setkání s učitelkami-ženami chodí více matek než na setkání s učiteli-muži. Je-li škola reprezentována učitelem-mužem, může vzniknout na straně rodiny větší tlak na vytvoření genderové rovnováhy. Toto
vysvětlení je v souladu i s výše uvedeným zjištěním z rozhovorů, v nichž vyučující spojovali větší
zastoupení otců na potenciálně konfliktních jednáních s tendencí o získání mocenské výhody,
kterou přináší maskulinita vůči femininitě. V případě, že se setkání účastní učitel-muž, je
přítomnost otce vyrovnáním případné maskulinní výhody na straně školy. Lze usuzovat, že
obdobná logika může na straně rodiny existovat i v situacích běžnějšího, bezproblémového
charakteru.

6.3.8. Podíl matek a otců na aktivitách spojených se školou
Z přecházející pasáže vyplynulo, jakou redukcí může být, když hovoříme v případě přímých
setkání rodiny a školy pouze o „rodičích". Podíl matek a otců se v různých situacích fyzických
setkání školy a rodiny liší. Stejně tak se liší i jejich zapojení v nepřímém setkávání školy
a rodiny, které se děje prostřednictvím rodičovských aktivit doprovázejících školní docházku
dítěte.
Do dotazníku byla zahrnuta položka, která mapovala, jaké zapojení matek a otců vyučující
vnímají v jednotlivých

podpůrných proškolních aktivitách rodiny. Aktivity byly do položky

66

Setkávání školy a rodiny: gender rnění pravidla
disertační práce

zařazeny na základě rozhovorů s vyučujícími tak, aby mapovaly všechny oblasti podstatné
z hlediska efektivity školní výuky. Následující tabulka č. 10 uvádí rozložení odpovědí.
Tabulka č. 10: Účast matek a otců na aktivitách

Častěji
matky

Častěji
otcové

Stejně
často

Někdo
jiný

Nikdo

Příprava úkolů společně s dítětem

79,0 %

0,6 %

11,8 %

0,3 %

4,7 %

Kontrola úkolů vypracovaných dítětem

77,4 %

1,0 %

13,2 %

0,1 %

4,9 %

Kontrola a podepisování žákovské knížky

73,3 %

1,4 %

21,5 %

0 %

1,6 %

Vysvětlování učební látky dítěti a opakování

48,8 %

5,1 %

32,7 %

2,7 %

4,4 %

Psaní omluvenek

91,5 %

0 %

6,4 %

0 %

0%

Zajišťování doučování

62,6 %

2,5 %

15,7 %

3,3 %

8,9 %

Podle očekávání většinu činností spojených se školou vykonávají podle vyučujících častěji
matky. Obecně lze tedy říci, že podpora dítěte ve školní přípravě je více spojována s ženami než
s muži. Z posuzovaných aktivit není žádná, kterou by otcové vykonávali častěji než matky.
Pochopitelně se jedná o pohled vyučujících, kteří neznají přesné poměry v jednotlivých
rodinách. Jedná se tedy o jejich představu, jež může být částečně zkreslená. Zkreslení neplatí
například u psaní omluvenek či kontroly žákovské knížky, kde vyučující přímo vidí podpis rodiče,
může však zasahovat do hodnocení aktivit, jako je vysvětlování látky či zajišťování doučování.
Zkreslení však můžeme považovat za irelevantní, neboť cílem dotazníkové položky nebylo zjistit
reálný stav podílu matek a otců na proškolních aktivitách, nýbrž to, jak se tento podíl jeví
vyučujícím.

Představa,

kterou vyučující

mají,

přitom

pravděpodobně

vychází jednak

ze

skutečného stavu (např. žákovská knížka obsahuje podpisy matky nebo otce, děti ve škole
hovoří o tom, kdo se s nimi připravoval), jednak z jejich postoje k tomu, co považují za činnost
bližší či přímo vlastní ženám a naopak mužům.
Hodnocené aktivity netvoří konzistentní soubor, uvnitř něho existuje variabilita. V případě
formálnějších aktivit je zastoupení žen větší než u aktivit, které se dotýkají přímo učení. Na
matkách, zdá se, leží činnosti podpůrného a kontrolního charakteru. Naopak na činnostech
bezprostředně spojených s učením se ve větší míře podílejí muži. Vysvětlování učiva nebo
zajišťování doučování se otcové účastní výrazně častěji než ostatních aktivit. A to jednak ve
smyslu přímé převahy (tj. otcové danou aktivitu zajišťují častěji než matky), jednak ve smyslu
střídání s matkami.
Stejně jako u předcházející položky, která sledovala účast matek a otců na jednotlivých
setkáních se školou, i u této položky je relevantní porovnat odpovědi učitelek-žen a učitelů-mužů. Rozdíly v t o m , jak vidí učitelky a učitelé účast matek na jednotlivých aktivitách
podporujících školní úspěšnost dětí, jsou patrné z grafu č. 4.
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Graf č. 4: Rozdíly odpovědí učitelek a učitelů
(odpověď „častěji matky" u jednotlivých proškolních aktivit)
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Tak jako v předcházející položce i zde učitelky-ženy spojovaly jednotlivé aktivity s matkami
častěji než muži. V případě všech aktivit byly rozdíly statisticky významné. Na rozdíl od výše
uvedené interpretace se v tomto případě pravděpodobně nejedná pouze o důsledek reálně
odlišných poměrů matek a otců, jejichž děti vyučuje žena či muž.

6.3.9. Výroky o rodičích
Jak vyplynulo z předcházejících dotazníkových položek, vyučující vnímají rozdílnou účast matek
a otců na setkáních školy a rodiny a rovněž jejich rozdílnou účast na domácích aktivitách
podporujících školní docházku dítěte. Jednalo se o položky popisující věcné události. Vedle nich
však je na místě zjistit i postoje vyučujících k rodičům. K tomu sloužila samostatná položka, jejíž
výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 11. V položce byly vyučujícím předloženy čtyři výroky
o rodičích, s nimiž měli vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas. Výroky byly zvoleny na základě první
fáze rozhovorů s vyučujícími.

Tabulka č. 11: Výroky o rodičích
(součet odpovědí „ano" a „spíše ano")

Matky obvykle stojí na straně dítěte
a neposuzují školní situaci objektivně.
Otcové se obvykle začnou zajímat o školu,
až když má dítě nějaký problém.
Matky spíše než otcové důvěřují
profesionálnímu úsudku učitelů/učitelek.
Otcové spíše než matky mají snahu chápat
přístup vyučujících k dětem.

Celkem

Zeny

Muži

78,2 %

78,8 %

86,3 %

84,6 %

87,1 %

77,4 %

50,8 %

52,2 %

48,0 %

50,9 %

49,2 %

57,1 %

Výrok, s nímž vyučující vyjádřili největší souhlas, se týkal zvýšeného zájmu otců o školu
v situacích případného problému. Tento výrok je plně v souladu se zjištěními o zastoupení žen
a mužů v různých situacích kontaktování školy a rodiny, které ukazuje tabulka č. 7. Účast otců
se výrazně zvyšuje ve chvílích, kdy má dítě podle školy problémy nebo kdy vznikl konflikt mezi
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školou a rodinou. V hodnocení uvedeného výroku je podstatné, že odpovědi učitelek-žen
a učitelů-mužů se statisticky významně liší. Ženy s výrokem souhlasily častěji než muži. To
může svědčit buď o tom, že učitelky vnímají setkání s otci více problematicky, nebo o tom, že
otcové přicházejí na jednání s učitelkami-ženami v odlišné míře a s odlišnou motivací než na
jednání s učiteli-muži. Je možné, že na jednání s učiteli-muži se otcové dostavují častěji než na
jednání s učitelkami-ženami, a proto si ti jejich účast ve škole nespojují pouze s problémy
dítěte, případně s konflikty rodiny a školy. Současně je možné, že má-li rodina komunikovat
s učitelkou-ženou, vysílá v okamžiku, kdy se u dítěte vyskytne nějaký problém, spíše otce, od
něhož se očekává snadnější vyřešení situace.
Více než % vyučujících rovněž souhlasily s výrokem, podle kterého matky mají tendenci
nepřiměřeně hájit své děti. I v posuzování tohoto výroku se lišili ženy a muži. Učitelé-muži
zdůrazňují

subjektivitu a jednostrannost

matek

více

než

učitelky-ženy. Tento

rozdíl je

vysvětlitelný buď odlišnými zkušenostmi učitelů a učitelek s matkami, tj. matky při jednání
s učiteli přehnaně hájí své děti, nebo obecně sdílenou a stereotypní představou, podle níž jsou
ženy a priori emocionální, iracionální, bez schopnosti nadhledu. Tuto představu, která je
součástí genderového řádu naší společnosti, sice víceméně sdílejí všichni lidé - ženy i muži - ,
avšak v případě mužů nejsou zapojeny ego-obranné motivy pro snižování vlivu této představy.
Další hodnocený výrok se týkal větší důvěry matek v profesionálnost vyučujících, s nímž
souhlasila polovina respondentů/ek. Ačkoliv se jedná o výrok s nižší mírou souhlasu, je to přesto
zajímavě vysoký údaj. Většina respondentů/ek, kteří vyjádřili souhlas s tímto výrokem, zároveň
uvedla, že matky jsou při hodnocení pedagogických situací více zaujaté, nedokáží je posuzovat
objektivně. Podstatný rozdíl mezi oběma výroky spočíval v tom, že jeden se týkal pouze matek,
kdežto druhý porovnával matky a otce. Pro polovinu respondentů/ek z jednoho výroku vyplývá,
že matky často nerespektují pohled vyučujících na své dítě a jednotlivé pedagogické situace,
z druhého pak, že respekt matek k vyučujícím je větší než respekt mužů.
Rozdíl mezi odpověďmi žen a mužů byl statisticky významný, avšak ze všech posuzovaných
výroků nejmenší. Učitelky-ženy považují důvěru matek v profesionální úsudek vyučujících za
větší než učitelé-muži. To může vyplývat z toho, že otcové dávají při jednání s učitelkami najevo
menší respekt, respektive že učitelky tento nižší respekt ze strany otců očekávají, zatímco
učitelé-muži si tyto otázky nepřipouští.
Poslední výrok tvoří pomyslný opak k výroku předcházejícímu. Zatímco třetí výrok se týkal
důvěry matek v profesionálnost vyučujících, ve čtvrtém výroku se jednalo o pochopení otců vůči
učitelským postupům k dětem. Obsahově jsou výroky částečně posunuté, avšak i podle
rozložení odpovědí se zdá, že pro vyučující oba výroky vystupují komplementárně.

6.3.10. Učitelské hodnocení jednání s matkami a s otci
Další dotazníková položka hodnotila jednání, která vyučující vedou s otci a s matkami. Vycházelo
se přitom z rozdílů mezi matkami a otci vnímaných učiteli/kami, které byly identifikovány
v předcházejících částech dotazníku. Cílem položky bylo zjistit, zda se vnímané rozdíly mezi
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matkami a otci v účasti na setkáních a v postojích vůči vyučujícím promítají také do posuzování
samotných setkání. Odpovědi jsou uvedeny v tabulce č. 12.

Tabulka č. 12: Hodnocení jednání s matkami a s otci
(součet odpovědí „ano" a „spíše ano")

Celkem

Ženy

Muži

Jednání s matkami a s otci je shodné.

50,5 %

50,9 %

49,7 %

Jednání s matkami a s otci se vždy liší.

10,1 %

9,7 %

10,7 %

V některých situacích se jednání s matkami a s otci liší.

36,9 %

36,7 %

37,9 %

Polovina všech respondentů a respondentek (na rozdíl od předcházejících položek se v této
odpovědi zastoupení učitelů-mužů a učitelek-žen neliší) považuje jednání vedené s matkami
a s otci za shodné. Tento údaj je nižší, než by se mohlo podle odpovědí na předcházející
položky předpokládat. Počet vyučujících, kteří spatřují různé typy rozdílů mezi matkami a otci, je
podstatně vyšší. Menší podíl těch, kteří spatřují nejen odlišnosti mezi matkami a otci žáků/yň,
ale také

připouštějí

rozdílnost

v samotném jednání, je

vysvětlitelný

snahou

vyučujících

o minimalizaci subjektivních vlivů jednotlivých aktérů jednání. Ačkoliv tedy rozdíly mezi matkami
a otci vnímají, snaží se omezit jejich vliv na samotné jednání.
Navzdory tomu je však možné poloviční podporu názoru, že jednání s matkami a s otci se liší,
považovat za výraznou. Je tím explicitně vyjádřeno, že kontakty mezi školou a rodinou jsou pro
polovinu vyučujících genderově determinovány.
Z nich 10 % zastává názor, že rozdíly mezi matkami a otci se projevují napříč všemi setkáními
se školou. Ostatní se domnívají, že odlišnost v jednání s matkami a s otci je situační, tj. při
některých jednáních se rozdíly projevují, při jiných nikoliv. Ve kterých situacích se jednání
s matkami a otci liší, lze usuzovat z předcházejících položek. Z nich vyplynulo, že zejména
situace potenciálního konfliktu mezi rodinou a školou vyvolávají podle vyučujících změny
rodinných strategií ve smyslu častější účasti mužů na školních setkáních. Proč k tomu podle
vyučujících dochází, bude pojednáno níže.
Vedle odpovědí na jiné položky však máme k dispozici rovněž učitelské výpovědi v otevřené
části dané dotazníkové otázky. Jestliže vyučující odpověděli, že považují jednání s matkami
a s otci za rozdílné, byli požádáni o rozvedení své odpovědi. Doplňující výpovědi se týkaly
ponejvíce toho, v čem se liší jednání s matkami a s otci. Můžeme identifikovat následující oblasti
odlišností: 1. znalost školní situace, 2. otevřenost vůči novým informacím, které poskytují
vyučující, 3. postup při jednání s vyučujícími, 4. postup po skončení jednání s vyučujícími.
Zatímco v první uvedené oblasti jsou vyučujícími lépe hodnoceny matky (jsou v dlouhodobém
kontaktu se školou, a proto se v řešené situaci a jejím kontextu lépe orientují), ve všech
následujících je hodnocení spíše naopak ve prospěch otců. Otcové údajně spíše akceptují
učitelský pohled na danou situaci, neodmítají ho a priori, ale snaží se s informacemi seznámit,
ověřit si je a zvážit je. Příklady výpovědí: Otcové víc chápou

vyučující.
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Samotné jednání s otci je pak viděno jako věcnější a díky tomu i kratší. Otcové jsou údajně
schopni

větší

objektivity

a

k projednávaným

záležitostem

přistupují

s větší

racionalitou

a nadhledem, které vyučujícím umožňují, aby otce získali pro svůj pohled na věc nebo alespoň
pro věcnou debatu. Naopak matky se při jednání chovají hystericky a upřednostňují vždy pouze
zájem svůj a dítěte. Příklady výpovědí: Otcové dokáží být objektivnější,
a ocení návrh řešení.;

Otcové

vždy mluví k věci.; Matky mohou

odmítajípiané

reagovat

řečnění

hystericky

nebo

útočně.; Matky se snaží své dítě omlouvat.
V důsledku větší autority v rodině jsou jednání s otci rovněž efektivnější. Otcové mohou lépe
než matky zajistit faktickou nápravu problémů, zvlášť pokud se týká chování dítěte. Příklady
odpovědí: Pokud získáte otce pro svůj postup, dokáže ho díky větší autoritě u potomka
prosadit.;

Pokud se jedná

nápravu bez diskusí;

o chování žáka, otcové při jednání

Otcové lépe spolupracují.

výsledek není žádný nebo

souhlasí

s učitelem

rychleji
a zařídí

Výsledek je vždy viditelný. Matka vše slíbí, ale

minimální.

Na druhou stranu však někteří vyučující připouštěli, že věcnost, s níž otcové obvykle přistupují
k jednání, mívá i své nedostatky. Ty se projeví zejména tehdy, když si vyučující (častěji žena)
nezíská otcův respekt. Spolu s úvodní neznalostí situace totiž otcovské chování může mít
agresivní nebo přehlížející charakter. Otcové chtějí od vyučujících fakta a konkrétní návrhy
řešení, které přijmou nebo odmítnou. Společné hledání, jak lze situaci dítěte vysvětlit a jak by
měla být řešena, spíše odmítají. V takovýchto dosud nejasných situacích jsou podle některých
vyučujících naopak schopny lépe reagovat matky. Příklady výpovědí: Matka bývá
otevřeně hovoří.; Ženy jsou chápavější i k choulostivějším
mnohdy

srdečnější,

věcem.; Matky naslouchají,

muži to

neumí.

Jak je patrné z rozboru, ve spatřovaných rozdílech mezi matkami a otci panují určité rozpory.
Někteří vyučující vnímají rozdíly mezi jednáním s otci a s matkami jednoznačně ve prospěch
otců (jednání je rychlé a věcné, vyučující mají možnost prosadit svoji profesionalitu), jiní jsou
v hodnocení ambivalentnější uvědomují

jejich

limity

ačkoliv vidí v jednání s otci nesporné klady, současně

v podobě

malé

informovanosti,

neochoty

k hledání

si

kompromisů

a odstupu. Nicméně těchto kritických hlasů byla mezi respondenty/kami výrazná menšina, a tu
navíc tvořily téměř výhradně učitelky-ženy. To znamená, že učitelé-muži se shodují na
výhodách, které jednání s otci přináší, mezi učitelkami-ženami však taková jednota nepanuje.
Část učitelek-žen jednání s otci oceňuje, část je k nim skeptičtější.

6.3.11. Přístup rodičů k učitelům a k učitelkám
Vnímané odlišnosti v jednání s matkami a s otci mohou vyplývat buď z přístupu vyučujících
k rodičům žáků/yň, nebo naopak z přístupu rodičů k vyučujícím. Pro identifikaci toho, čím si
vyučující vnímané

odlišnosti vysvětlují,

byla do dotazníku

zahrnuta

položka,

v níž

měli

respondenti/ky posoudit tři výroky o rodičovském přístupu k vyučujícím. Rozložení odpovědí
uvádí následující tabulka č. 13.
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Tabulka č. 13: Názor vyučujících na přístup rodičů k učitelům a učitelkám
(součet odpovědí „ano" a „spíše ano")

Celkem

Ženy

Muži

Rodiče se chovají k učitelkám a k učitelům shodně.

56,0 %

57,8 %

49,2 %

Rodiče se chovají k učitelkám a k učitelům vždy odlišně.

11,3 %

10,9 %

13,0 %

Rodiče se v některých situacích chovají k učitelkám
a k učitelům odlišně.

25,7 %

23,6 %

33,3 %

Více než polovina vyučujících se domnívá, že rodiče nedělají ve svém chování rozdíl v závislosti
na pohlaví vyučujících. Ženami je tento názor zastáván častěji než muži. To je zajímavé
a zdánlivě rozporuplné zjištění, neboť v ostatních dotazníkových položkách naopak ženy spíše
zdůrazňovaly existenci genderově podmíněných rozdílů v očekávání i v komunikaci. Mezi těmito
respondentkami jsou zastoupeny ve větší míře učitelky na 1. stupni ZŠ, které mohou mít
v důsledku malého počtu mužů mezi vyučujícími tohoto stupně jen omezenou zkušenost
s odlišným přístupem rodičů.
Zbývajících 44 % respondentek a respondentů se však domnívá, že se rodiče chovají k učitelům
a k učitelkám rozdílně. Čtvrtina přitom považuje rozdíly za situační, dalších 11 % je má za stálé.
Vnímání rozdílů pravděpodobně vychází z osobních zkušeností respondentů/ek, kteří jsou vždy
součástí širšího pedagogického sboru a mohou tedy pozorovat a následně diskutovat s ostatními
vyučujícími

-

ženami

a

muži

-

o

rodičovských

strategiích.

Zároveň

je

však

velmi

pravděpodobné, že se do vysloveného názoru promítají obecnější představy o rozdílech mezi
ženami a muži.
I v této položce byl respondentům/kám poskytnut prostor pro volné výpovědi, v nichž mohli
upřesnit, jak se podle nich liší přístup rodičů k učitelkám a k učitelům. Výpovědi byly velmi
konzistentní, rozporuplnost zaznamenaná u předchozí dotazníkové položky zde zcela chyběla.
Všechny

výpovědi

upozorňovaly

na

nižší

autoritu

učitelek-žen.

v přístupu otců. Příklady výpovědí: Rodiče si k učiteice-ženě
-mužům větší respekt;

Ta je

patrná

zejména

více dovolí., Někdy mají k učiteiům-

Muži hledí často na učitelky-ženy přezíravě. Jednání otců vůči učitelkám-

-ženám má podle vyučujících výhradně genderový základ. Dokládá to například následující
výpověď: Pokud jde o problém,

otec raději jedná s učitelem. Učitelkou pohrdá jako

ostatními

ženami, kromě vlastní manželky.

6.3.12. Hodnocení výroků o učitelkách a o učitelích
Vyučující jsou, stejně jako každý z nás, součástí genderového řádu. Lze proto předpokládat, že
nejen jejich pohled na děti a jejich rodiče bude zatížen některými genderově stereotypními
představami, ale rovněž i pohled na učitele-muže a učitelky-ženy může být tímto ovlivněn.
Pochopitelně lze prostřednictvím dotazníku obtížně stanovit, zda případné rozdíly v pohledu na
učitelky a učitele jsou pouze projevem stereotypních představ a nakolik se jedná o důsledek
reálně vnímaných odlišných projevů. Usilovat o toto rozlišení však navíc není opodstatněné,
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neboť k vnímání reality v konkrétním okamžiku dochází vždy pod vlivem existujících schémat,
která do značné míry mají stereotypní základ, a s cílem tato schémata potvrdit.
Do dotazníku byla zahrnuta baterie výroků, které popisovaly různé aspekty rozdílů mezi ženami
a muži v učitelství. Respondenti/ky vyjadřovali s těmito výroky souhlas či nesouhlas. Následující
tabulka č. 14 uvádí podíl souhlasných odpovědí.

Tabulka č. 14: Výroky o učitelkách a o učitelích
(součet odpovědí „ano" a „spíše ano")

Celkem

Ženy

Muži

Učitelé vyučují jiným způsobem než učitelky.

60,8 %

60,2 %

65,0 %

Na základní škole je důležitý tzv. mateřský přístup k dětem.

65,0 %

68,9 %

47,5 %

Učitelé mají u žáků větší autoritu než učitelky.

43,2 %

40,5 %

55,4 %

Je přínosné, aby v učitelství pracovali ženy i muži.

95,3 %

94,3 %

96,6 %

V učitelství je více žen proto, že se toto povolání dobře
spojuje s péčí o domácnost a rodinu.

51,3 %

53,1 %

45,8 %

Nízký počet učitelů-mužů je způsoben nedostatečným
finančním oceněním.

95,9 %

96,2 %

95,4 %

Ve společnosti je učitelské povolání považováno
za vhodnější pro ženy.

67,7 %

69,3 %

65,0 %

Všechny výroky se týkaly rozdílů mezi ženami a muži, kteří působí v učitelském povolání.
Souhrnně lze říci, že s výroky byl mezi vyučujícími spíše souhlas. To znamená, že vnímají učitele
a učitelky jako dvě spíše odlišné skupiny. Nicméně míra souhlasu s jednotlivými výroky kolísala
od přibližně jedné poloviny až po téměř 100 %.
Největší souhlas vyučující projevovali s výrokem, který za hlavní důvod malého zastoupení mužů
v učitelství považoval nízké platové ohodnocení. Mzdy jsou ve společenském diskursu nejčastěji
používaným zdůvodněním nerovnoměrného podílu učitelů a učitelek a zdá se, že vyučující toto
zdůvodnění přejímají. Avšak v hloubkových rozhovorech, které byly další částí empirického
výzkumu, vyučující uváděli i jiná vysvětlení, například nízkou prestiž povolání či převahu žen.
Další výrazný souhlas vyučující vyjádřili s výrokem, že v učitelství by měli být přítomni ženy
i muži. Toto zjištění je zajímavé zejména v kombinaci s dalšími výroky, které explicitně uváděly
rozdíly mezi učitelkami a učiteli. Vyplývá z toho totiž, že vyučující považují přítomnost žen
a mužů v učitelství za důležitou právě proto, že je vidí jako dvě odlišné skupiny.
Více než dvoutřetinový souhlas vyjádřili vyučující dále s výrokem, že k učitelství se přistupuje
jako k ženskému povolání. Z toho vyplývá, že vyučující jsou nebo mohou být ze strany
veřejnosti vystaveni tlaku, který se týká vhodnosti konkrétních osob pro dané povolání. Od žen
se očekává, že o učitelství budou mít zájem a že i pro ně budou mít zvláštní dispozice. Zčásti je
to

pravděpodobně

spojováno

s tzv. ženskou

přirozeností,

od

níž se očekává

afektivita

a starostlivost, a to zvláště ve vztahu k menším dětem. A zčásti je to spojováno s tradiční
úlohou žen, na kterých spočívá (bez nutného zdůvodňování biologickou daností) hlavní díl péče
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0 domácnost a rodinu, s níž se učitelské povolání dobře kombinuje. Na oba tyto důvody
upozorňují dva výroky v uvedené baterii, s nimiž respondenti/ky do velké míry souhlasili (viz
výroky 2 a 5).
Na odpovědích je nicméně zajímavé, že souhlas uváděný učitelkami-ženami byl výrazně vyšší.
U řady dalších výroků, které se týkaly existence rozdílů mezi učitelkami a učiteli, byla míra
souhlasu respondentek-žen a respondentů-mužů přibližně shodná (viz například výrok 1).
U některých dalších výroků se však odpovědi statisticky významně lišily. Tak tomu bylo
například u výroku o potřebě mateřského přístupu na základních školách a v menší míře
1 u výroku o skloubení učitelství s péčí o domácnost. Zatímco u druhého zmíněného výroku
mohly

být

odpovědi

pouhým

popisem

a

vysvětlením

skutečnosti,

kterou

ženy

znají

bezprostředně ze svých životních zkušeností, a proto mu přikládají větší význam, za prvním
výrokem se pravděpodobně skrývá jiná motivace. Na ni lze usuzovat také na základě výroku 3 „Učitelé mají u žáků větší autoritu než učitelky", s nímž významně častěji souhlasili respondentimuži než respondentky-ženy.
Skutečnost, že muži více souhlasí s výrokem, který zahrnuje hodnotící aspekt a je pozitivní vůči
učitelům-mužům, a zároveň také více souhlasí s výrokem, který je naopak pozitivní vůči
učitelkám-ženám, je

pravděpodobně vyvolán dvěma jevy. Jednak

reflexí reálného

stavu

na školách a diskursu, který se o školství vede (jeho součástí je například předpoklad, že vůči
učitelům-mužům mají děti větší respekt). A jednak potřebou obhájit svoji vlastní pozici
v učitelském povolání. Tato obhajoba má zdroj v ego-obranných mechanismech a souvisí
s budováním profesní identity a kladného profesního sebepojetí, které je v povolání, jež bývá
na mnoha

úrovních zpochybňováno

(viz

například

nepříjemné

pocity

velkého

množství

vyučujících při sdělování svého povolání), nadmíru potřebné. Zpochybňování učitelství v sobě
často obsahuje genderový rozměr. Například vyučující jsou na denní bázi

konfrontováni

s argumentem o negativních dopadech feminizace učitelství na kvalitu vzdělávání. Z toho pak
plyne, že mnohdy používají genderově sycené postupy i v sebeobhajujících strategiích.

6.3.13. Odlišnost učitelů-mužů oproti ostatním mužům
Zejména v souvislosti s vysokou převahou žen v učitelském povolání a zároveň s tím, že je na
učitelství pohlíženo jako na povolání vhodnější pro ženy, byla do dotazníku zařazena položka
zjišťující rozdíl mezi muži-učiteli a ostatními muži. Jsou muži, kteří působí v učitelství, viděni
jako něčím výjimeční? Pro % respondentů/ek je odpověď na tuto otázku záporná. Učitelé jsou
stejní jako muži v ostatních povoláních. Toto zjištění je zajímavé zejména proto, že naopak
učitelky-ženy jsou jednak vnímány jako specifická skupina žen a jednak skutečně vykazují
specifické demografické znaky jako například nižší věk vstupu do manželství, více dětí, menší
rozvodovost atd. (Čermáková 1994).
Následující tabulka č. 15 uvádí, jak jsou odpovědi rozloženy mezi ženami a muži. Ačkoliv v obou
skupinách respondentů výrazně převažoval názor, že muži-učitelé jsou stejní jako ostatní muži,
absolutní hodnoty se lišily. Respondentky-ženy se naopak téměř třikrát častěji domnívají, že
učitelé jsou jiní než ostatní muži.
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Tabulka č. 15: Specifičnost učitelů-mužů
(součet odpovědí „ano" a „spíše ano")

Celkem

Ženy

Muži

Učitelé-muži se neliší od většiny ostatních mužů.

78,8 %

75,5 %

91,0 %

Učitelé-muži jsou jiní než většina ostatních mužů.

19,3 %

22,4 %

8,5 %

Vyučující, kteří uváděli, že muži v učitelství jsou odlišnou skupinou mužů, využili v další části
položky možnost svoji odpověď rozvést. Odlišnosti, které uváděli, lze rozdělit do tří různých
kategorií. První a největší část vyučujících se domnívá, že muži, kteří působí jako učitelé, jsou
neúspěšní. Příklady výpovědí: Vystudovali pedagogickou
nedostatek sebevědomí

fakultu a nenašli jiné zaměstnání.;

a ctižádosti uplatnit se v konkurenčním

Mají

prostředí. Za těmito názory se

skrývá předpoklad, že učitelství je povolání relativně snadné a z hlediska mužských možností
pro muže nevhodné. Působit v něm je tedy selhání.
Druhá skupina výpovědí byla pokračováním výše uvedených. Muže v učitelství popisovala jako
nedostačivé ve srovnání s ostatními muži. Příklady výpovědí: Jsou to opravdu

muži?;

Jsou

zženštilejší a méně zruční. Východiskem těchto výroků je, že tradiční maskulinita tvoří jednolitou
normu, vůči níž jsou všichni poměřováni. Odchylovat se od ní znamená ztrácet mužství. To má
jednoznačně negativní konotace.
Třetí skupina výpovědí se od dvou předchozích odlišuje, neboť naopak představuje učitele jako
výjimečné muže v pozitivním slova smyslu. Učitelé jsou od ostatních mužů odlišní, a to často
tak, že vykazují charakteristiky obvykle spojované s ženami, avšak tato odlišnost je pozitivní.
Příklady výpovědí: Jsou pečlivější
k sebeobětování.;

a systematičtější.;

Jsou

tolerantnější

a mají větší

ochotu

Mají větší schopnost empatie v porovnání s většinou mužů.

6.3.14. Atmosféra učitelského sboru
Shody a rozdíly mezi učiteli a učitelkami, respektive mezi muži a ženami tematizovala z jiného
úhlu pohledu také další položka v dotazníku. Vyučující byly dotázáni na srovnání atmosféry
v pedagogických sborech, které jsou tvořeny ženami, a sborech, kde jsou zastoupeni i muži.
Odpovědi jsou uvedeny v tabulce č. 16.

Tabulka č. 16: Atmosféra ženských a smíšených učitelských sborů
(součet odpovědí „ano" a „spíše ano")

Celkem

Ženy

Muži

Atmosféra se neliší.

19,6 %

20,5 %

15,8 %

Atmosféra se liší.

75,8 %

75,2 %

79,7 %
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Celé tři čtvrtiny vyučujících se domnívají, že atmosféra se mění podle zastoupení žen a mužů
v pedagogických sborech. Zajímavé je, že tuto odpověď uváděli i vyučující s velmi krátkou
pedagogickou praxí, u nichž lze předpokládat, že působí na své první škole. Jejich možnost
porovnání různých pedagogických sborů je tedy omezená. Z toho plyne, že odlišnost atmosféry
v ženských a ve smíšených kolektivech nemusí být vnímána jen na základě osobních zkušeností,
ale spíše na základě tradovaných představ. Ženské kolektivy jsou v běžném diskursu pojímány
jako „babince" s tendencemi k pomlouvání až konfliktům.
Rozdíly mezi odpověďmi žen a mužů sice existují a jsou statisticky významné (muži odlišnou
atmosféru v pedagogických sborech s různým poměrem učitelek a učitelů uváděli častěji), avšak
jejich míra je nižší než u ostatních položek. I tato skutečnost napovídá tomu, že odpovědi
respondentů/ek vycházejí spíše ze stereotypních představ než z vlastních zkušeností.
Podobně jako v některých dalších položkách i v této měli respondenti/ky možnost v otevřené
odpovědi popsat, v čem spatřují hlavní odlišnosti mezi kolektivy ženskými a kolektivy s účastí
mužů. Odlišnosti lze rozdělit do tří okruhů: 1. vztahy, 2. práce, 3. zábava. Ve všech třech
oblastech platí, že smíšený kolektiv je viděn jako pozitivnější. Žádná z výpovědí nehodnotila
výhradně ženský kolektiv jako lepší, kvalitnější či příjemnější. Do prvního okruhu rozdílů, který
se týkal vztahů, spadají výpovědi od spíše neutrálního charakteru (příklad: Smíšený kolektiv je
vyváženější.)

po jednoznačně pejorativní charakter (příklad: Smíšený kolektiv

Muži jsou schopni vytvořit kolektiv; ženy kvůli svému pleticha ření jen skupinky.).

nenísiepičárna.;
Druhý okruh

rozdílů týkající se práce rovněž hodnotil smíšený kolektiv jako efektivnější. Přítomnost mužů
údajně vnáší do řešení úkolů větší systematičnost, nadhled a racionalitu. I zde však můžeme
najít výpovědi různé míry pejorativnosti. Příklady výpovědí: Ve smíšeném kolektivu se objevuje
i jiný úhel pohledu, jiná řešení.; Ve smíšeném kolektivu je větší pracovní nasazení.; Muži tolik
nesklouzávají

do detailů, řešení problémů je pragmatičtější.;

Ženy většinou po schůzi

spěchají

domů. Třetí okruh rozdílů, který souvisí se zábavou, byl mezi výpověďmi nejméně zastoupený
a současně byl nejvíce konzistentní. Všechny výpovědi hovořily o větší pohodě, kterou do
kolektivů přinášejí muži. Příklady výpovědí: S muži je

větší legrace.;

Muži neberou

vše tolik

vážně.

6.3.15. Rozdělení domácích prací
Součástí dotazníku byl také blok položek týkající se toho, jaké mají vyučující představy
o postavení žen a mužů ve společnosti. První položka v tomto bloku se vztahovala k ideálnímu
rozložení domácích prací mezi ženy a muže. Následující tabulka č. 17 uvádí podíl odpovědí
vyučujících (bez rozdělení na ženy a muže), podle kterých by měly být jednotlivé domácí práce
vykonávány spíše ženami, spíše muži, nebo stejně často ženami i muži.
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Tabulka č. 17: Rozdělení domácích prací mezi ženy a muže
(celkové odpovědi, rozdělení do kategorií „ženy", „muži" a „stejně ženy a muži")

Ženy

Muži

Stejně

Zajišťování běžných nákupů

24,3 %

1,0 %

73,6 %

Komunikace se školou

3,0 %

1,1 %

94,8 %

Úklid domácnosti

39,8 %

0 %

58,8 %

Vyřizování úředních záležitostí

2,0 %

30,4 %

66,2 %

Vaření

65,9 %

0,6 %

31,9 %

Opravy v domácnosti

0,2 %

86,1 %

12,4 %

Mimoškolní aktivity dětí

3,2 %

3,9 %

91,6 %

39,6 %

0%

58,9 %

Péče o nemocného člena rodiny

S výjimkou dvou domácích prací - vaření a opravy - by se podle většiny vyučujících na všech
domácích pracích měli podílet ženy i muži. Nejvíce se tento názor objevil v souvislosti s dětmi více než 90 % vyučujících se domnívá, že se na zajišťování školních i mimoškolních aktivit dětí
mají podílet stejně matky i otcové. Nicméně položky 7 a 8 ukázaly, že reálný stav je naprosto
odlišný - většinu aktivit spojených se školou obstarávají matky.
Jak bylo uvedeno, dvě z činností jsou však vyučujícími spojovány ve větší míře s ženami nebo
s muži, a sice opravy v domácnosti, které jsou viděny jako téměř výhradně mužská aktivita,
a dále vaření, které 2/3 vyučujících naopak vidí jako aktivitu ženskou. Ze seznamu domácích
prací, které měli vyučující posuzovat, jsou právě tyto dvě činnosti z genderového hlediska
nejtradičnější. Jednoznačné přiřazení právě těchto aktivit ženám či mužům bylo očekáváno.
Vysoký podíl odpovědí, které ostatní domácí práce spojují stejně s ženami a muži, však naopak
očekáván nebyl. V obdobných výzkumech totiž bývají domácí práce týkající se jídla a péče
o druhé obvykle spojovány s ženami, zatímco aktivity technické povahy a aktivity přesahující
sféru domácnosti jsou spojovány s muži. Výzkumy rovněž ukazují, že ženy tráví domácími
pracemi výrazně více času než muži (Rodina 2001, Postavení žen a mužů v ČR atd.). Vysvětlení
toho, proč byly odpovědi vyučujících méně kontrastní, než bylo předpokládáno,

spočívá

pravděpodobně v tom, že položka nebyla pojímána jako popis reality, nýbrž jako ideální stav
z hlediska konkrétních vyučujících. Respondenti/ky si přejí spíše vyrovnanější postavení žen
a mužů v domácnosti.
Údaje uvedené v tabulce jsou souhrnnými odpověďmi všech vyučujících. Z hlediska tématu
práce je však také podstatné, zda se liší názory učitelek-žen a učitelů-mužů. Následující graf č. 5
ukazuje rozdíly v odpovědích žen a mužů. Pro přehlednost byly do grafu zaneseny pouze rozdíly
v odpovědích, které jednotlivé domácí práce spojují se ženami. Rozdíl v této kategorii odpovědí
je shodný s rozdílem v ostatních kategoriích.
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Graf č. 5: Rozdíly odpovědí učitelek a učitelů - hodnocení domácích prací
(odpověď „častěji ženy" u jednotlivých domácích činností)
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Ve většině domácích činností se odpovědi učitelů a učitelek mírně liší, a to způsobem, který se
projevil i v některých dalších dotazníkových položkách. Učitelky-ženy spojují ženy častěji
s charakteristikami, které lze chápat jako pozitivní, učitelé-muži odpovídají opačně. V případě
této položky učitelky-ženy spojují většinu domácích prací s ženami více než učitelé-muži.
Výjimku tvoří vaření, vyřizování úředních záležitostí a opravy v domácnosti. Při pohledu
prostřednictvím rozdílu mezi odpověďmi respondentek a respondentů platí stejné vysvětlení,
jaké bylo uvedeno výše.

6.3.16. Charakteristiky žen a mužů
Do bloku položek, které zjišťovaly názory vyučujících na postavení žen a mužů ve společnosti,
patřilo i posuzování charakteristik z genderového hlediska. Do dotazníku byl zahrnut seznam
charakteristik, které byly vybrány z dalších obdobných výzkumů, například Genderové

aspekty

přechodu žáků/yň mezi vzdělávacími stupni (2005). Vyučující byli požádáni, aby u jednotlivých
charakteristik posoudili, zda jsou vlastní spíše ženám, spíše mužům, či jsou stejně obvyklé mezi
ženami i muži. Odpovědi vyučujících (opět bez rozdělení na respondenty a respondentky) jsou
uvedeny v tabulce č. 18.
Tabulka č. 18: Přiřazení vlastností ženám či mužům
(celkové odpovědi, rozdělení do kategorií „ženy", „muži" a „stejně ženy a muži")

Ženy

Muži

Stejně

65,1 %

6,6 %

27,3 %

1,5 %

3,0 %

94,4 %

Emocionalita (Afektivita)

84,1 %

1,3 %

13,9 %

Zaměření na pracovní úspěchy

2,8 %

50,3 %

45,6 %

Sebevědomí

2,3 %

30,3 %

66,3 %

Objektivita, objektivní přístup

3,6 %

30,8 %

63,9 %

Péče, starostlivost

81,2 %

0 %

17,4 %

Povrchnost

4,7 %

28,8 %

63,6 %

Přizpůsobivost
Inteligence
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Podle očekávání byly některé posuzované charakteristiky spojovány se ženami, zatímco jiné
jsou naopak vnímány jako neutrální, tj. stejně obvyklé u žen i u mužů. Jednoznačně „ženské"
charakteristiky jsou afektivita a starostlivost. Ty tvoří jádro tradiční ženské genderové role a
bývá jimi zdůvodňováno vysoké zastoupení žen v učitelství, zvláště v mateřských a základních
školách. Vedle těchto dvou zcela dominantních charakteristik byla dále se ženami spojována
přizpůsobivost. U této položky však existuje vnitřní rozpor plynoucí z možného dvojího výkladu přizpůsobivost jako adaptabilita na nové situace, tj. opak rigidity, nebo jako konformita, tj.
obava zastávat odlišný názor. Zatímco první vyznění má pozitivní konotace, druhé je naopak
vnímáno negativně. Rozhovory s vyučujícími ukazují, že přizpůsobivost v obou významech je
spíše spojována se ženami, avšak současně platí, že pokud se přizpůsobivost chápe jako
vlastnost obvyklejší u mužů, pak má spíše první, pozitivní význam.
S muži žádná charakteristika takto jednoznačně spojována nebyla. Jediná, která se k tomu blíží,
byla orientace na pracovní úspěchy. Tu polovina respondentů/ek přiřkla právě mužům, jen o
málo menší část tuto charakteristiku vidělo jako stejně obvyklou u žen i u mužů.
Jednoznačně genderově neutrální vlastností je podle vyučujících pouze inteligence. Tu více než
90 % respondentů/ek vidí jako stejně obvyklou u žen i u mužů. Dvě třetiny vyučujících se dále
domnívají, že stejně obvyklými charakteristikami žen i mužů jsou sebevědomí, objektivita a
povrchnost.

U

těchto

položek

ovšem

současně

platí,

že

zbývající

přibližně

třetina

respondentů/ek je vidí jako vlastnosti obvyklé u mužů.
Apriorní spojování určitých charakteristik s ženami či s muži je podstatou genderového řádu.
Ten operuje s tzv. ženskými a mužskými genderovými rolemi, které představují charakteristiky,
způsoby

chování,

zájmy,

aktivity,

hodnoty

atd.

očekávané

od

lidí

na

základě

jejich

předpokládaného biologického pohlaví. Náplň těchto rolí je historicky a kulturně specifická,
nicméně vnímány jsou jako biologicky dané. Jejich obsah i jejich vyznění je vtěleno do téměř
všech sociálních struktur kolem nás, a proto si je stejně osvojují ženy i muži. Není tedy důvod
předpokládat, že ženy a muži se budou významně lišit v názoru na uvedené charakteristiky. Na
druhou stranu však platí, že specifické životní zkušenosti, kterými v naší společnosti procházejí
výhradně ženy či muži, mohou mít na obsah genderových představ vliv. Stejně tak platí, že při
utváření a následně prezentaci těchto představ mohou vstupovat do hry sociálně-identitní a
ego-obranné mechanismy. To pak vede k tomu, že charakteristiky hodnocené pozitivně mají
lidé spíše tendenci spojovat s vlastní skupinou a zároveň charakteristiky spojované s vlastní
skupinou mají tendenci hodnotit pozitivněji.
Nakolik se projevují výše popsané tendence, je patrné v následujícím grafu č. 6, který
prezentuje odpovědi respondentů a respondentek. Pro snadnější orientaci jsou ukázány pouze
rozdíly v odpovědích, které přiřazovaly jednotlivé charakteristiky ženám. Rozdíly ve zbývajících
dvou kategoriích odpovědí („muži" a „stejně ženy a muži") jsou obdobné.
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Graf č. 6: Rozdíly v odpovědích učitelek a učitelů - přiřazení charakteristik
(odpověď „častěji ženy" u jednotlivých charakteristik)

Respondentky a respondenti se nejvíce lišili v názoru na přizpůsobivost. Jako spíše „ženskou"
vlastnost ji vidí přes 70 % učitelek, ale jen necelých 40 % učitelů. Naopak jako „mužskou"
vlastnost ji hodnotí jen 4 % učitelek, ale 16 % učitelů. Za rozdílem v posuzování této
charakteristiky se může skrývat již výše uvedená dvojakost jejího významu. Respondentky
mohou přizpůsobivost vnímat častěji jako schopnost být flexibilní, adaptovat se na nové
podmínky, a proto ji označují za „ženskou" vlastnost.
Další, již

mírnější

rozdíly

spočívají

také

v hodnocení

emocionality

a

starostlivosti/péče.

V odpovědích učitelek jsou tyto charakteristiky o něco častěji spojovány se ženami. K vysvětlení
tohoto rozdílu přispěly také rozhovory vedené s vyučujícími a rozbor dalších dotazníkových
položek. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o položky, které v převládajících genderových
představách jsou typickými ženskými charakteristikami. Jsou to však charakteristiky hodnocené
spíše

pozitivně.

Negativně

hodnocené

charakteristiky,

jako

je

například

přecitlivělost,

hysteričnost atd., jsou od nich teprve odvozené (tj. ženy jsou od přírody více emocionální, tedy
citlivé, a pokud to nedokáží zvládnout, pak se stávají přecitlivělými, což je pro okolí obtěžující).
V důsledku
v genderově

identitních

strategií

polarizovaném

bývá

prostředí

přiznání
náročné.

pozitivních
Proto je

charakteristik

opačné

logické, že muži spojují

skupině
danou

charakteristiku s ženami méně často. Zároveň je možné, že v daných odpovědích se projevuje
specifičnost skupiny mužů, kteří působí v učitelství. Tato specifičnost může existovat před
vstupem do povolání, nebo vzniká v důsledku povolání, ovšem možná také vůbec reálně
neexistuje a pouze se předpokládá (což ovšem může v dlouhodobém horizontu k reálným
změnám vést).
Rozdíl, který není z grafu patrný, přestože je významný, se týká objektivity. Objektivita jako
„ženská" charakteristika je viděna ve stejné míře učitelkami i učiteli. V názorech na spojení
objektivity s muži se však odlišují. Objektivita je „mužská" vlastnost podle 42 % učitelů, ovšem
jen 28 % učitelek. Jedná se o charakteristiku tradičně spojovanou s muži, která bývá také často
uváděna jako důvod pro to, že muži jsou v učitelství žádoucím prvkem a zároveň že mají
v učitelství zjednodušený kariérní postup. Učitelky přiznávají tuto charakteristiku mužům méně,
než bylo očekáváno, zřejmě v důsledku již výše uvedených identitních strategií. Těmi se učitelky
snaží obhájit svoji potřebnost v učitelství.
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6.3.17. Pracovní a rodinné závazky
Další dotazníkovou

položkou,

která spojuje dvě tematické

oblasti -

profesní

uplatnění

a genderové představy - , byla otázka na skloubení pracovního a rodinného života. Z výzkumů
se ukazuje, že náročná harmonizace rodinného a pracovního života stojí z velké části za nižšími
pracovními ambicemi žen. Z tradičního genderového nastavení, které péči o domácnost a rodinu
definuje jako sféru žen, vyplývá pro ženy podstatně větší napětí při volbě a budování pracovní
kariéry než pro muže. Současně platí, že učitelství bylo dlouhodobě formováno jako povolání
vhodné pro ženy, tj. vhodné pro skloubení práce s péčí o domácnost a rodinu. Lze tedy
očekávat, že učitelky, ale i učitelé, mohou rozpor mezi pracovními a rodinnými závazky vnímat
jako méně nepříjemný než zbytek populace.

Tabulka č. 19: Postoje k rozdělení pracovních a rodinných závazků
(součet odpovědí „ano" a „spíše ano")

Celkem

Ženy

Muži

Dávám přednost rodině.

14,6 %

15,2 %

14,1 %

Věnuji se stejně rodině i práci.

73,0 %

74,9 %

63,8 %

Dávám přednost práci.

10,4 %

8,1 %

19,8 %

Pro téměř % vyučujících platí, že rodinná a pracovní sféra je pro ně stejně podstatná. Existuje
sice rozdíl mezi odpověďmi žen a mužů, ale ten je menší, než by se mohlo očekávat podle
obdobných šetření v jiných povoláních. To naznačuje, že učitelé-muži jsou obdobně jako
učitelky-ženy specifickou demografickou

skupinou,

která je orientována více

prorodinně.

I přesto však učitelé-muži dávají významně více přednost práci před rodinou než učitelky-ženy.
To odpovídá důrazu, který je ve společnosti obecně kladen na spojení žen s rodinou a naopak
mužů s veřejnou sférou (ačkoliv z uvedených údajů můžeme usuzovat, že mezi učiteli-muži je
toto spojení méně těsné než u zbytku mužské populace).
Odpovědi se liší nejen mezi učiteli a učitelkami, ale rovněž v závislosti na délce pedagogické
praxe a na stupni školy, kde vyučující působí. Ve vztahu k délce praxe přednost, kterou
vyučující dávají rodině, postupně roste a následně se snižuje s věkem

respondentů/ek,

respektive s počtem let v učitelství. Největší přednost (28 %) rodině dávají vyučující, kteří mají
praxi 10-15 let, tj. kterým je 35-40 let. Jedná se tedy o věk, kdy většina vyučujících má děti
předškolního nebo mladšího školního věku, v případě žen je v dané věkové skupině velké
množství matek, které se navrací z rodičovské dovolené. Z hlediska stupně školy dávají
přednost rodině nejvíce vyučující na 1. stupni základních škol (21 %) a podíl postupně klesá
přes druhý stupeň (16 %) po střední školy (9 %). Tento třídící znak se pochopitelně kombinuje
s pohlavím vyučujících, neboť na střední škole působí větší počet mužů než žen.
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6.3.18. Rozbor nedokončených vět
Závěr dotazníku byl věnován baterii nedokončených vět. Jejich zařazení do dotazníku bylo
vedeno snahou o kumulaci nástrojů. Charakter výpovědí v nedokončených větách se zásadně
liší od běžných uzavřených dotazníkových položek. Nedokončené věty poskytují prostor pro
volnější výpověď, která je však často založena na asociacích, jež mohou vyplývat více
z jazykových zvyklostí obvykle používaného diskursu než z reflexe reality. Vzhledem k tomu, že
tematická orientace nedokončených vět se shodovala s obsahem předcházejících dotazníkových
položek a stejně tak i s průběžně vedenými rozhovory, lze pestrost samotných

nástrojů

považovat za přínos. Shoda zjištění pocházejících ze všech třech použitých nástrojů (vlastní
dotazník, nedokončené věty a rozhovory) poukazuje na skutečně platné, nezpochybnitelné jevy.
Nedokončené věty jako typ otázek s otevřenými odpověďmi měly podle očekávání vyšší
vynechanost než zbývající části dotazníku. Přesto však podíl doplnění ve všech nedokončených
větách byl více než 80 %. Zpracování nedokončených vět bylo vzhledem k různorodosti znění
jednotlivých doplnění náročné. V odpovědích musely být vytvořeny kategorie významově
blízkých doplnění. Následně byly jednotlivé odpovědi přiřazeny k těmto kategoriím. Ty pak byly
statisticky zpracovány. Nejčastější kategorie odpovědí jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 20: Frekvence nejčastěji uváděných dokončení

Věta

Dokončení

Ženy

Muži

1. Ve školství se cítím ...

dobře, spokojeně.

66,3 %

67,1 %

finančně a společensky nedoceněně.

5,2 %

7,1 %

vyčerpaně, vytíženě.

5,2 %

4,5 %

nedoceněni.

18,9 %

24,3 %

normální lidé.

16,4 %

13,0 %

fajn, prima.

13,6 %

5,1 %

vyčerpaní.

3,5 %

8,5 %

je příjemně, je klid.

39,5 %

39,0 %

jsou milí lidé, s kterými si rozumím.

10,5 %

7,3 %

je málo místa, je nepořádek.

10,5 %

15,3 %

jsou pomůcky, je vybavení.

11,7 %

9,0 %

4. Když jdu na setkání

mám nepříjemné pocity.

32,4 %

20,9 %

s rodiči žáků, ...

mám příjemné pocity.

15,6 %

14,1 %

připravuji se.

19,2 %

14,1 %

nejsou, je jich málo, chybí.

40,0 %

26,0 %

jsou fajn, kolegiálni.

22,0 %

20,3 %

mají pozitivní vliv na atmosféru.

6,8 %

11,9 %

jsou normální, nejsou problém.

6,2 %

13,6 %

2. Učitelé jsou ...

3. V našem kabinetu ...

5. Muži v naší škole ...
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6. S matkami žáků/kyň ...

vycházím dobře, rozumím si s nimi.

57,4 %

43,5 %

stýkám se, jednám.

12,2 %

16,4 %

je to těžké, nerad/a jednám.

8,7 %

13,6 %

to funguje, je pohoda, máme oporu. 21,5 %

23,7 %

jsou schopní lidé.

15,6 %

15,8 %

jsou ženy.

13,1 %

9,6 %

jsou muži.

11,1 %

7,3 %

jsou emocionální.

13,1 %

14,1 %

jsou poslušné, pečlivé, spolehlivé.

11,4 %

9,0 %

mluví.

8,3 %

10,7 %

zveličují, přehánějí.

9,4 %

13,6 %

má autoritu, respekt.

13,3 %

10,7 %

je výjimka.

12,4 %

12,4 %

má finanční problémy.

12,5 %

13,0 %

je to dobře, je to lepší.

8,4 %

12,4 %

deformované, zvláštní.

13,4 %

14,1 %

hysterické, úzkostlivé, labilní.

11,4 %

14,1 %

pracovité, zodpovědné, důsledné.

10,2 %

10,7 %

normální lidé.

11,7 %

7,9 %

11. Když přijde do školy otec

je závažný problém.

17,1 %

25,4 %

žáka/žákyně, ...

je to neobvyklé.

12,8 %

5,3 %

je jednání lepší než s matkou.

10,6 %

11,9 %

domluvíme se.

10,0 %

11,3 %

je náročné.

40,6 %

34,5 %

mě baví.

20,1 %

15,3 %

je nedoceněné.

9,9 %

13,6 %

je poslání.

10,8 %

8,5 %

jsou dobré vztahy a spolupráce.

38,8 %

29,4 %

jsou rozdíly.

10,8 %

11,3 %

nejsou rozdíly.

8,6 %

5,6 %

14. Pro ženský kolektiv je

hádání, pomluvy, skupinkování.

31,6 %

36,2 %

typické ...

mluvení, povídání.

14,5 %

14,1 %

zveličování, nedostatek nadhledu.

7,5 %

7,9 %

mají nadhled.

21,7 %

20,9 %

jsou konstruktivní, řeší podstatné

15,6 %

16,9 %

mají dobrý vliv na atmosféru.

9,7 %

9,6 %

jsou arogantní, namyšlení.

9,4 %

7,3 %

7. Ve vedení školy ...

8. Ženy obvykle ...

9. Když je muž učitelem, ...

10. Učitelky jsou ...

12. Pracovat ve školství...

13. Mezi učitelkami a učiteli ...

15. Muži obvykle ...
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Vzhledem kobsáhlosti baterie nedokončených vět se nebudeme věnovat všem jednotlivým
kategoriím odpovědí, nýbrž pouze těm, které jsou nejzajímavější v souvislosti s předcházejícími
výsledky.
Dvě třetiny vyučujících, kteří uváděli odpovědi na nedokončené věty, vyjadřovali spokojenost
s učitelským povoláním. To koresponduje s dotazníkovou položkou číslo 1, kde plných 87 %
vyučujících souhlasilo s výrokem, že se v učitelství seberealizují. Tento údaj se může zdát
překvapující vzhledem

ke způsobu,

kterým se o učitelích/kách ve společnosti

referuje,

a vzhledem k opakovanému zdůrazňování špatných podmínek pro výkon učitelství. Na druhou
stranu je však pochopitelný coby psychologický mechanismus, neboť vyučující, kteří v povolání
zůstávají, se snaží svůj pobyt v něm zdůvodňovat až obhajovat.
Existence tohoto rozporu je patrná například při porovnání věty 1 a 2, konkrétně výskytu
odpovědi týkající se nedoceněnosti. První věta hovoří o pocitu samotného respondenta/ky,
druhá věta o situaci učitelů (případně i učitelek, neboť generické maskulinum zde bylo použito
záměrně). Zatímco v první větě se nedoceněnost objevuje přibližně u 5,5 % respondentů/ek,
v druhé větě je to mnohonásobně častější odpověď - cca 20 %. To znamená, že ačkoliv
vyučující vnímají neutěšené podmínky učitelství, jejich vliv na sebe sama si připouštějí méně.
Pokud by si jej připustili, pak by pravděpodobně museli z učitelství odejít nebo si najít jiné,
silnější motivy pro setrvání v něm (např. malá šance na úspěšnou změnu povolání). V obou
případech zároveň platí, že nedoceněnost více zmiňují učitelé-muži. To se zdá být signifikantní
ve světle toho, že na muže (a zvlášť na muže působící v učitelství) je obecně vyvíjen větší tlak
na lukrativitu zaměstnání. Na to poukazuje i relativně vysoká frekvence odpovědí (12,5 %)
týkající se finančních problémů, do nichž se dostávají učitelé-muži (viz věta 9).
Další nedokončené věty se týkaly shod a rozdílů mezi ženami a muži v učitelství. Doplnění
týkající se mužů (viz věta 5 a 9) byla pestřejší a spíše pozitivně orientovaná. Zdůrazňoval se
zejména nízký počet mužů mezi vyučujícími. Toto doplnění přicházelo především ze strany
učitelek-žen (40 % vs. 26 %). Mohlo by se zdát, že tento výrazný rozdíl plyne z toho, že si ženy
pravděpodobně

více než jejich mužští

kolegové všímají

posunu v atmosféře v důsledku

přítomnosti mužů, a přejí si proto, aby jejich počet vzrostl. Naopak muži si změny atmosféry
všímat de facto nemohou - vnímají pouze atmosféru za přítomnosti mužů (tj. sebe) a odlišit
mohou pouze vliv různého počtu mužů. Tento výklad však popírají další doplnění. Pozitivní vliv
na atmosféru přičítají mužům častěji respondenti než respondentky. V případě učitelů-mužů se
může jednat opět o sebeobhajující strategii, která však má svůj základ ve způsobu posuzování
feminizace učitelství coby negativního jevu. Vysoký podíl žen, které v souvislosti s učiteli-muži
upozorňovaly na jejich nedostatek, tak může být buď důsledkem snahy o pouhý popis reality,
nebo důsledkem toho, že muži (jak také ukázaly rozhovory) vesměs z nízkého zastoupení
v pedagogických sborech těží, což je vede k neuvědomování poměrů. Z dalších odpovědí
týkajících se učitelů-mužů bychom měli upozornit na autoritu a respekt (13 %) a dále na
nadhled (21 %), které jsou jako maskulinní charakteristiky spojovány také s otci žáků/yň (viz
zejména rozhovory) a vstupují významně do budování vztahových struktur v učitelství.
Učitelky-ženy

byly

v nedokončených

větách

(věta

10)

spojovány

více

než

učitelé-muži

s negativními charakteristikami (25 %). Jednalo se jednak o vyjádření škodlivých dopadů, které
má učitelství na ženy (žádná podobná souvislost nebyla zmiňována u mužů), jednak o popis
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vlastností, které stojí pravděpodobně za rozhodnutím věnovat se učitelství. Desetinu odpovědí
pak tvořily neutrální až pozitivní pracovní charakteristiky. Při hodnocení ženského kolektivu
(věta 14) byly dominantní odpovědi výrazně negativní, ukazovaly na malou schopnost žen
vzájemně spolu vyjít. Ve světle toho pak podle respondentů/ek logicky muži přinášejí do
učitelských sborů, které jsou převážně ženské, pozitivní rysy, jako je nadhled a konstruktivní
řešení.
Tři z nedokončených vět se vztahovaly k hodnocení rodičů (věta 4, 6 a 11). Jejich výsledky jsou
zajímavé a částečně rozporuplné, což naznačuje, jak komplexní a pro vyučující obtížně
přístupné toto téma je. Rodiče pro velkou část vyučujících znamenají problém. Téměř třetina
žen a pětina mužů uvádí, že se cítí nepříjemně, pokud se chystají na setkání s rodiči žáků/yň.
Naopak příjemně se cítí pouze 15 % z nich. Rozdíl přitom vykazují zejména odpovědi učitelek-žen. Ty dvakrát častěji uváděly, že mají před setkáním s rodiči spíše nepříjemné pocity než
pocity příjemné. I v kontextu výše prezentovaných výsledků vidíme, že nepříjemné pocity
mohou být důsledkem obav z nedorozumění s rodiči.
Na druhou stranu se však ve dvou nedokončených větách, které se specificky věnovaly matkám
a otcům, nepotvrdil význam nepříjemných pocitů, jež vyučující zdůraznili v obecně formulované
položce. V souvislosti s otci byly zmiňovány spíše okolnosti, za nichž do školy přicházejí a které
se liší od situací, kdy přicházejí matky, svojí závažností. Tu přitom častěji zmiňují muži než ženy,
což opakovaně vyplynulo i z dalších dotazníkových položek. Závažnost a mimořádnost těchto
situací pak souvisí rovněž s neobvyklostí, výjimečností kontaktu s otci dětí, která byla rovněž
zmiňována. Tu si však zase naopak uvědomují častěji ženy než muži. Další dvě frekventovaná
doplnění se týkala charakteru setkání s otci, které bývá viděno spíše pozitivně. Setkání s otci
splňuje svůj účel - mezi rodinou a školou proběhne dohoda (10 %). Pro některé vyučující
(10 %) je pak podstatné zdůraznit, že setkání š o t c i splňuje svůj účel lépe než setkání
s matkami, s nimiž je obtížné se domluvit.
Obtížnost jednání s matkami vyučující zmiňují i v položce týkající se bezprostředně matek
(9 %). Častěji se negativní hodnocení matek objevuje u učitelů-mužů (14 % vs. 9 %). Na
druhou stranu však více než polovina respondentů/ek vidí jednání s matkami jako pozitivní či
alespoň ucházející. Toto hodnocení se logicky vyskytuje častěji na straně učitelek-žen (57 % vs.
43 %). Opět se tím potvrzuje genderový rozměr komunikace mezi školou a rodinou - učitelky
pravděpodobně pociťují při setkání s matkami větší profesní a zřejmě i osobní jistotu než při
setkání s otci, kteří mohou vystupovat jako případná hrozba. Pokud pro nic jiného, pak kvůli
tomu, že muži jsou více než ženy viděni přes sklo kladů. Jsou u nich častěji než u žen
zdůrazňovány pozitivní charakteristiky (nadhled, konstruktivita, dobrý vliv na ostatní), zatímco
u žen jsou minimálně stejně často, ba dokonce častěji zastoupeny charakteristiky negativní
(zveličování) či charakteristiky s ambivalentním vyzněním (afektivitaa, mluvení).

6.4. HLAVNÍ TEMATICKÁ ZJIŠTĚNÍ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Dotazníkové šetření přineslo řadu zajímavých dílčích zjištění. Připomeňme však pouze ta z nich,
která jsou klíčová vzhledem k tématu práce a která budou dále konfrontována s výsledky
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prováděných rozhovorů. Jedná se o zjištění, která se týkají vztahu učitelů a učitelek s rodiči
žáků/yň.
Vyučující uváděli poměrně vysokou spokojenost v učitelském povolání. U většiny z nich přitom
tato spokojenost souvisí přímo se seberealizací, tj. s profesním uplatněním. Ukázalo se, že to, co
je na učitelském povolání důležité pro učitelky-ženy a pro učitele-muže, se částečně liší. Ženy
častěji zdůrazňují vztahovost a afektivitu, muži samotnou oborovou odbornost. U menší části
mají na spokojenost vliv další okolnosti výkonu učitelského povolání, jako je zejména dobré
sladění s rodinným životem.
Ačkoliv je míra spokojenosti vyučujících vyšší, než by bylo možné očekávat na základě běžné
prezentace tohoto povolání, vidíme její dramatický pokles v situacích, kdy se vyučující dostávají
do

konfrontace

s vnějším,

mimoškolním

světem.

To

vede

k

ubývání

kladných

pocitů

z učitelství. Zdá se, že okolí vyučující znejišťuje. Například při sdělování svého povolání se dobře
cítí pouze 1/4 vyučujících. Významné přitom je, že kladné pocity zažívají častěji muži než ženy.
Konfrontace s okolím je pravděpodobně ženami prožívána tíživěji než muži. To se projevuje
rovněž v komunikaci s rodiči žáků/yň, kteří představují zvláštní druh okolí nebo veřejnosti.
Důvodem, proč vyučující neprožívají příjemně situace, když překračují hranice samotného
učitelství a dostávají se do kontaktu s okolím, je nejspíše pocit ohrožení. Ten souvisí se
skutečností, že rodiče i další lidé v okolí představují laickou veřejnost. Ta danému povolání
nerozumí, ale přesto má možnost se k němu vyjadřovat a posuzovat ho. Vyučující se proto
mohou obávat, že budou podrobeni kritice, přičemž nedostanou prostor k odborné obhajobě.
Tuto obavu mohou ženy prožívat silněji než muži.
Jak již bylo zmíněno, ženy obvykle své vlastní sebehodnocení odvozují více než muži z postojů
druhých lidí ke své osobě a svým výkonům. Ženy jsou v důsledku převládající socializace na
hodnocení druhých lidí závislé (Higgins 1999). Proto mohou pociťovat apriorní úzkost ze situací,
kdy mají být hodnocení druhých lidí podrobené, neboť si jsou vědomy dalekých dosahů, které
toto hodnocení může mít na jejich pocit vlastní hodnoty. Závislost na druhých lidech se
v případě dotazníkového šetření prokázala také v motivech, které by vyučující mohly přimět
k odchodu ze školství. Pro ženy více než pro muže tyto motivy představují konkrétní lidé, s nimiž
se ve výkonu vlastního povolání musí setkávat - tj. žáci a jejich rodiče.
Další zdroj pocitu ohrožení muže vyplývat z předsudků, které vůči učitelství panují a které sami
vyučující mnohdy přejímají. Tyto předsudky se více než učitelů-mužů týkají učitelek-žen,
a zřejmě proto učitelky častěji přiznávají nepříjemné pocity při sdělování svého povolání. Jak
například ukázaly nedokončené věty, nejběžnější představa učitelky je vázána na profesní
deformovanost a hysteričnost. Vyučující (ženy i muži) tuto představu sdílejí a pravděpodobně
s obavami očekávají, že ji vůči nim bude uplatňovat i jejich okolí.
Kontakt

s rodiči

žáků/yň

tedy

přináší

situace,

kdy

bývá

prověřována

profesní

identita

vyučujících. Vyučující prezentují své pedagogické postupy, vysvětlují je a případně obhajují
a snaží se získat rodiče pro jejich podporu. Pokud se jim to nepodaří, může dojít k podkopání
jejich profesionality, a to buď v očích rodičů, nebo v očích jich samých, nebo současně na obou
stranách. Takový stav velmi komplikuje další komunikaci mezi rodinou a školou.
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Ukazuje se, že některé rodičovské postupy mohou k ohrožení profesní identity vyučujících vést
příměji než jiné. Jedná se mimo jiné o postupy, které využívají genderové nastavení současné
společnosti. Vyučující si uvědomují, že rodiny jsou v kontaktu se školou obvykle zastupovány
matkami. Na matkách leží většina povinností spojených se školní docházkou dětí. Otcové do
kontaktu se školou vstupují spíše výjimečně, a to buď jako dočasná a/nebo neplnohodnotná
náhrada za matky (například v době pracovní vytíženosti matek či při současně probíhajících
třídních schůzkách více dětí), nebo v kritické situaci hrozící výrazným žákovským neúspěchem či
nastalým konfliktem mezi rodinou a školou. Přítomnost otců ve škole tedy

představuje

mimořádnou situaci.
Vyučující hodnotí vstup otců do komunikace mezi rodinou a školou nejednotné. Pro některé
vyučující je jednání s otci veskrze pozitivní - jednání probíhá příjemněji, otec je schopen na
rozdíl od matky nadhledu a pochopení učitelského pohledu, snadněji se dospěje k dohodě
z jednání, a tu následně otec dokáže efektivněji převést do rodinné praxe. Jednání s otci tedy
umožňuje vyučujícím, aby uplatnili na půdě, která je více partnerská, svoji profesionalitu. Druhá
část vyučujících je při hodnocení kritičtější. Jednání s otci je podle nich méně úspěšné, neboť
otcové nemají vzhledem k tomu, že každodenní kontakt se školou zprostředkovává matka,
o školním dění podrobné informace. Při jednání tedy není na co navazovat. Současně ale podle
těchto vyučujících jsou otcové více dominantní až arogantní, což vede k a priori konfliktnějšímu
pojetí setkání. Během nich musí vyučující obtížně obhajovat svůj profesionální pohled na věc.
Druhá popsaná skupina vyučujících je méně početná než skupina první. To znamená, že
rozšířenější je pozitivní hodnocení komunikace s otci žáků/yň. Je však zajímavé a signifikantní,
že ve druhé, celkově méně početné skupině, je zastoupeno více učitelek-žen.
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7. ROZHOVORY S UČITELKAMI A UČITELI

7.1. PRŮBĚH A POJETÍ ROZHOVORŮ, SOUBOR RESPONDENTŮ/EK
Rozhovory představují v realizovaném výzkumu vedle dotazníkového šetření druhý zdroj údajů.
Oba nástroje sběru dat - dotazník a rozhovory - se vzájemně prolínaly a doplňovaly, přičemž
obě skupiny údajů jsou jiným způsobem, avšak ve stejné míře významné pro celek výzkumu.
Rozhovory byly realizovány ve dvou fázích, z nichž jedna předcházela a druhá následovala po
dotazníkovém šetření. Rozestup mezi oběma fázemi rozhovorů byla cca 18 měsíců. První fáze
rozhovorů směřovala k základnímu zmapování vztahu mezi rodinou a školou, a to zvláště
z genderového hlediska. Na základě zjištění byl následně vytvořen dotazník, jehož cílem bylo
zejména zjistit frekvenci výskytu vybraných názorů, postojů a zkušeností učitelů a učitelek. Po
ukončení dotazníkového šetření byla uskutečněna druhá fáze rozhovorů, které se již specificky
zaměřovaly na genderové aspekty setkávání rodiny a školy. Dotazníkové šetření ověřilo, že
velká část vyučujících, zvláště žen, vnímá situace, kdy je rodina při jednání se školou
zastupována otcem, jako potenciálně problematické. Rozhovory proto směřovaly k porozumění
důvodům této skutečnosti a identifikaci strategií, které mohou být vyučujícími vtákových
situacích použity.
Rozhovory byly vedeny se 8 učitelkami-ženami a 5 učiteli-muži ze základních škol a nižších
stupňů víceletých gymnázií. Při výběru osob do souboru bylo přihlíženo k typu a stupni školy,
lokalitě, aprobaci, délce praxe, základní pedagogické orientaci a samozřejmě pohlaví. Cílem bylo
sestavit maximálně pestrý soubor respondentů/ek, v kterém se jednotlivé znaky vyskytují u 2 - 3
osob, avšak vždy v odlišné kombinaci s dalšími znaky.
Soubor respondentů/ek byl složen z následujících učitelek a učitelů. Každá osoba je stručně
charakterizována a je jí přiřazeno fiktivní jméno, pod nímž vystupuje v analytických částech
kapitoly (řazení v tabulce bylo provedeno dle věku):

Jméno

Věk

Místo

Stupeň

Vyučované předměty

Délka

(počet obyvatel) školy

praxe

Iva

27

Praha

2. st. ZŠ Český jazyk, Občanská výchova

3 roky

Gábina

27

obec, 40 tisíc ob.

2. st. ZŠ

Fyzika, Chemie

3 roky

David

31

obec, 10 tisíc ob.

2. st. ZŠ

Dějepis (bez pedagogického

5 let

vzdělání)
Marie

34

Praha

1. st. ZŠ

1. stupeň (původně Výtvarná

10 let

výchova, Ruský jazyk)
Hana

35

obec, 25 tisíc ob.

2. st. ZŠ Anglický jazyk, Německý jazyk

12 let

Pavel

35

Praha

1. st. ZŠ

8 let

1. stupeň
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Ivan

obec, 5 tisíc ob.

38

2. st. ZŠ

Matematika, Základy techniky -

15 let

v současné době ředitel školy
Marcela

Praha

40

1. a 2.

Výtvarná výchova, Biologie (bez

st. ZŠ

pedagogického vzdělání)

13 let

Jana

43

Praha

2. st. ZŠ Český jazyk, Občanská výchova

15 let

Petr

45

Praha

2. st. ZŠ

20 let

Denisa

50

Praha

2. st. ZŠ Český jazyk, Německý jazyk

21 let

Milada

52

Praha

1. st. ZŠ

30 let

Jiří

54

Praha

2. st. ZŠ Český jazyk, Občanská výchova

Matematika, Fyzika

1. stupeň

29 let

Respondenti/ky byli osloveni na základě doporučení spolupracujících osob. První kontaktované
osoby byly zapojeny jako respondenti/ky do předcházejícího výzkumu autorky. Z větší části tito
lidé souhlasili s účastí na stávajícím výzkumu a současně doporučili další učitele a učitelky.
Soubor respondentů/ek se tedy vytvářel metodou sněhové koule.
Rozhovory byly připraveny jako polostrukturované. Rámcová struktura rozhovorů zahrnovala
6 tematických oblastí, které jsou specifikovány v následující podkapitole. Oblasti představovaly
poměrně široké nasměrování jednotlivých bloků rozhovoru, přičemž dále byly členěny na dílčí
témata.

Pořadí

a

znění

otázek

v rozhovoru

byly

voleny

v závislosti

na

konkrétním

respondentovi/ce a charakteru dosavadních kontaktů.
Každý rozhovor byl nahráván na diktafon a následně detailně přepsán. Přepsané rozhovory byly
podrobeny kvalitativnímu rozboru - okódování, analýze a interpretaci. Kódování rozhovorů
vycházelo z předem připraveného seznamu kódů, které byly stanoveny z menší části na základě
původní struktury rozhovorů a dále zejména na základě prvotního pročtení rozhovorů. Seznam
kódů je uveden v příloze.
Okódované rozhovory byly následně analyzovány. Metodologicky analýza čerpala z několika
různých přístupů. Žádný z nich nelze považovat za dominantní, jejich význam při analýzách
jednotlivých témat se lišil. Společným rysem všech přístupů, které byly v rámci analýz použity,
je konstruktivistické hledisko a otevřenost vůči nepředpokládaným zjištěním.
Detailněji lze říci, že hlavním inspiračním zdrojem se stala zakotvená teorie (grounded theory).
Ačkoliv rozhovory byly vedeny v návaznosti na předem danou strukturu, což neodpovídá
původnímu pojetí zakotvené teorie, další analytický postup se jí již blížil. V okamžiku, kdy byla
výzkumná

pozornost

směrována

k tomu,

jak

učitelé/ky

vypráví

o

svých

rozhodnutích

a okolnostech při utváření své profesní dráhy a o svém pojetí učitelského povolání, byla
využívána narativní analýza. V jejím popředí stojí pojetí života jako příběhu, jenž se znovu
a částečně i s novým významem utváří prostřednictvím rozhovorů. Pro identifikaci subtilnějších
postojů, které se týkají zejména reflexe genderové problematiky, byl na dílčí pasáže rozhovorů
použit i přístup diskursivní analýzy. (Hendl 2005, Miovský 2006, Flink, Kardorff, Steine 2004)
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7.2. CÍL A STRUKTURA ROZHOVORŮ
V rámci

výzkumu

pro

disertační

práci

byly

rozhovory

připraveny

a

polostrukturované. Oblasti, které měly rozhovory pokrývat, představovaly

realizovány

jako

pouze základní

osnovu. Ta mohla být naplňována rozdílně formulovanými otázkami, pokládanými v odlišném
pořadí. Volba formulací a pořadí závisela na atmosféře panující v průběhu rozhovoru.
Tematické oblasti, které rozhovory měly pokrývat, byly v přípravné fázi opakovaně konzultovány
se

školitelem

a

ověřeny

v třech

pilotních

rozhovorech.

Struktura

rozhovoru

s každým

respondentem/kou měla pokrývat následující témata:
1. osobní historie v učitelství - proč a jak se daný člověk rozhodl věnovat učitelství, jak
probíhala jeho/její příprava na povolání a vstup do povolání, jaká byla jeho/její dosavadní
profesní dráha, včetně subjektivně významných momentů
2. osobní pojetí učitelství - co daný člověk považuje v učitelském povolání za podstatné,
příčiny osobní spokojenosti a nespokojenosti v povolání, kdo je tzv. ideální učitel, jaká je vazba
mezi stávajícím povoláním a ostatními částmi života daného člověka
3. ideál vztahu mezi školou a rodinou - jaká je funkce školy a funkce rodiny, jaké by mělo
být rozdělení kompetencí mezi oběma institucemi, jakou frekvenci a podobu by měl mít kontakt
mezi rodiči a vyučujícími, kdo jsou tzv. ideální rodiče
4. zkušenosti s rodiči žáků/yň - jaký je vztah mezi rodiči a vyučujícími na stávající škole,
jak se proměňuje vztah mezi rodinou a školou v průběhu profesní dráhy daného učitele/ky, jak
konkrétně probíhá setkávání s rodiči žáků/yň, jaká byla kritická zkušenost s rodiči žáků/yň
5. představy o učitelích a učitelkách - jaké jsou hlavní příčiny nerovnoměrného zastoupení
žen a mužů v učitelství na různých stupních škol, jaký je důvod odlišného poměru žen a mužů
v běžných a vedoucích pozicích ve školství, zda a jak se liší dispozice, přístup a výkon žen
a mužů v učitelství
6. představy o ženách a mužích - zda a jak se liší ženy a muži, jaké jsou jejich dispozice,
schopnosti, chování atd., nakolik jsou ženy a muži determinováni pro působení v určité oblasti
společenského života (domácnost versus veřejná sféra)
Všechny tematické oblasti byly součástí rozhovorů v první i druhé vlně sběru. Lišila se však
hloubka, v které byla témata rozebírána. Dílčí otázky se napříč fázemi sběru rozhovorů
proměňovaly. V druhé fázi vycházely z výsledků dotazníkového šetření.

7.3. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Z ANALÝZY ROZHOVORŮ
Z analýzy rozhovorů vyplynulo několik dominantních témat, která se ukázala jako velmi
podstatná z hlediska vztahu mezi vyučujícími a rodiči žáků, jenž představuje ústřední zájem
předkládané práce. Současně se v identifikovaných tématech projevila výrazná rozmanitost
jednotlivých

respondentů/ek.

Hlavní

zjištění

k daným

tématům

předkládají

následující
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podkapitoly. Souhrnná interpretace rozhovorů je pak představena v závěrečné podkapitole
a v navazující kapitole 8, která spojuje výzkumná zjištění získaná z dotazníků a rozhovorů.

7.3.1. Osobní historie učitelství
Rozhovory

s vyučujícími

přecházely

z osobní

dimenze

do

popisu

obecných

podmínek

a charakteristik učitelství z hlediska daného učitele/ky. Osobní rovina učitelství - tj. cesta,
kterou se vyučující ke svému povolání dostali, jak se v něm cítí a co považují za důležité
a nedůležité - vytváří širší rámec pro porozumění postojům a zkušenostem.

Volba učitelského povolání
Důvody, proč se vyučující zapojení do výzkumu rozhodli věnovat učitelství, lze roztřídit do tří
skupin:
«

zájem o práci s dětmi

•

zájem o učitelství

•

zájem o aprobační obor

První skupina důvodů je spojena se zájmem o práci s dětmi, přičemž učitelství se následně
ukázalo být nejschůdnější cestou k tomu být s dětmi pracovně v kontaktu. Vyučující uvádějící
tuto příčinu se pro učitelství rozhodli poměrně brzo a v návaznosti na volnočasové aktivity dětí,
které vedli.
Druhá skupina důvodů pro učitelství spočívá přímo v zaujetí učitelským povoláním. Tito
respondenti si byli od dětství jisti, že se chtějí věnovat učitelství. V řadě případů bylo impulsem
setkání s konkrétní učitelkou/em, kteří se stali pro děti vzorem učitelství nebo explicitně
podpořili dítě směrem k této profesní dráze. Ve vzpomínkách se následně zájem o učitelství
spojil s jedinou situací, od níž se definuje směřování daného člověka k tomuto povolání. Dobře
to ukazují výpovědi Hany a Gábiny, které, ačkoliv popisují odlišné situace, jsou si svojí
strukturou velmi podobné:
Hana: V šestý třídě, když jsme měli hodinu ruštiny. Perfektní paní učitelka - Jana

Machová.

Vyprávěla nám o tom povolání - pamatuju si to jako dneska - byla taková... Co je pro, co je
proti, co to přináší, že ona si to vždycky přála dělat. Ona byla skvělá. Takže jsem se prostě v té
šesté třídě rozhodla, že budu účou.
Gábina: Já si pamatuju,

že jsem na zákiadce

vždycky doučovala

bráchu. A jednou

za mnou

přišla učitelka, kterou měl brácha na matiku. Oni ten den psali nějaký test z matiky. Ona za
mnou přišla po té hodině a říká mi:,Lukáš

říkal, že jsi se s ním včera učila. Hele, z tebe by byla

dobrá učitelka. ' To mě nějak tak... to si pamatuju. A potom už to šlo

automaticky.

Třetí skupina důvodů se odvíjí přímo od oborů, které učitelé/ky vyučují a o které měli zájem již
v minulosti. Ačkoli dané předměty učí, podstatnější při volbě povolání byl zájem o samotné
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obory. Buď ale neměli příležitost studovat dané obory bez pedagogického zaměření, protože se
na danou školu nedostali, nebo se domnívali, že by jim samotný obor neskýtal příležitosti
k pracovnímu uplatnění. U těchto vyučujících se jako důležitý společný moment ukázal odklad
rozhodnutí o volbě povolání. Protože si nebyli jistí dalším směřováním, rozhodli se studovat
nejprve na gymnáziu, které umožňovalo odklad rozhodnutí. Volbu pedagogické fakulty následně
odsouvali až těsně před maturitu a navíc připouštěli vliv rodičů na své rozhodnutí.
Marie: Na gymplu jsem si říkala, že bych se mohla uplatnit na peďáku. To mi ještě

nedocházelo,

že bych učila. Spíš jsem přemýšlela nad tím, co by mi šlo a co by mě bavilo. Takže jsme

vybrali

- proběhla rodinná porada, že jo - nějaké jazyky a k tomu výtvarku, kterou jsem dělala celý
život.
Zásah rodičů do volby učitelství nebyl zmiňován u žádné další skupiny odpovědí, což je i ve
shodě se zjištěními výzkumů týkajících se volby povolání (Smetáčková 2006, Klusák 2006 aj.).
Žáci/kyně na základních i středních školách mají tendenci marginalizovat vliv dalších osob na
své rozhodování o dalším směřování, a to navzdory relativně značné úloze, kterou názory okolí
v této volbě hrají. V případě vyučujících, kteří naopak vstup rodičů do volby učitelství uváděli, se
tak může jednat o strategii snižující osobní zodpovědnost za rozhodnutí - výběr povolání
neprováděli studující sami, ale s účastí ostatních, kteří se tak stávají spoluodpovědnými.
Z hlediska aprobačních předmětů vyučující velmi často popisovali tzv. negativní volbu. Nejprve
vyloučili předměty, v kterých byli školně neúspěšní. Ze zbývajících vybírali předměty, pro které
pravděpodobně mají vlohy a baví je. Cílená volba konkrétního předmětu se však vyskytovala
pouze u vyučujících, kteří jako důvod pro učitelské povolání uváděli zájem o samotné předměty.
Obvykle však ani v takovém případě nebyl zájem stejně velký u obou aprobačních předmětů,
a tudíž výběr druhého předmětu probíhal výše popsaným postupem. S výjimkou vyučujících,
kteří svoji cestu k učitelství definovali přímo zájmem o učení (nikoliv obecným zájmem o děti či
zájmem o konkrétní obory), tak rozhodování o budoucím povolání bylo u všech vyučujících
poznamenáno značnou nejistotou, vágností až pochybnostmi. Ty se následně projevují u většiny
vyučujících opakovaně i v průběhu učitelské kariéry - nejprve při nástupu do praxe, která
přinesla první rozčarování, a dále v budoucnu, kdy očekávají prohlubující se nespokojenost.
Rozdíly mezi ženami a muži ve způsobu rozhodování o dalším povolání existují na dvou
úrovních. Jednak je i z malého souboru respondentů/ek pro účely rozhovorů patrné, že ženy
směřovaly častěji než muži do humanitních a estetických oborů. O oborech, které zvažovaly,
uvažovaly pod vlivem své genderové segregace. Druhý rozdíl se pak týká důrazu na samotné
učitelství. U žen byl motiv vztahu s dětmi a výuky zmiňován s větší intenzitou než u mužů, kde
častěji zazníval zájem o původní obory. Tento rozdíl však nebyl tak silný, jak bylo možné podle
výsledků dotazníkového šetření očekávat. Důvodem bezpochyby je, že s rozhovory souhlasili
spíše lidé (a to zvláště muži), kteří jsou v učitelství etablováni a přijímají všechny jeho podstatné
stránky. Pokud by některá oblast výkonu učitelství pro ně byla příliš obtěžující, pravděpodobně
by již povolání opustili či by o tom alespoň aktuálně uvažovali. Jak ukáže následující pasáž,
takových vyučujících je mezi učiteli-muži relativně málo.
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Osobní spokojenost v učitelství
Na základě rozhovorů lze učitele/ky rozdělit do tří skupin podle míry spokojenosti s učitelským
povoláním:
»

vysoká spokojenost v učitelství
Jiří: Jiné povolání by mě nebavilo. Rozhodně jsem jako učitel
Iva: Cítím velké uspokojení z té práce....

•

spokojený.

Vím, že by mě nic jiného

nebavilo.

částečná nebo dočasná spokojnost v učitelství
Gábina: Jsou chvíle, kdy mě to nebaví a kdy to nejde. Ale když to vezmu celkově, tak jsem
docela spokojená.

Jsou vtom

ale hodně časté výkyvy... Určitě to ale nebudu moct dělat

celý život.
Jana: Zatím jsem jako učitelka opravdu spokojená
taky seberealizuju.
•

a teď po tom, co jsem si zvykla, se už

Za pár let to možná bude jinak.

vysoká nespokojenost v učitelství
Denisa: Dřív to bylo fajn, nebylo to tak hrozný jako dneska. Dřív mě učení bavilo a těšilo,
teď je to děsný. Kdybych nebyla tak blízko důchodu, hned bych odešla.

Vyučující, kteří cítí vysokou spokojenost, neuvažují ani aktuálně, ani do budoucna o změně
povolání. V případě vyučujících, kteří jsou občas nespokojeni, se objevují úvahy o odchodu
z učitelství. Často jsou ale orientovány do budoucna s tím, že v současné době je nespokojenost
ještě zvládnutelná, avšak budou-li se okolnosti zhoršovat, budou vyučující nuceni hledat si nové
zaměstnání. Ve třetí skupině vyučujících, kteří se již cítí nespokojeni, jsou úvahy o změně
povolání neustále přítomny. Těchto vyučujících je nejméně (v souboru je reprezentovaly pouze
dvě učitelky) a patří spíše ke starším, což je limituje v možnosti začít se skutečně věnovat
jinému povolání. I v jejich případě je tak odchod z učitelství spíše hypotetický.
Důvodů, proč učitelky a učitelé uvažují o změně povolání, je několik. Nejčastěji zmiňovaným
důvodem je nízké finanční ohodnocení. To bylo uváděno všemi respondenty/kami, avšak
v případě mladých vyučujících a v případě mužů byl důraz na peníze silnější. Nicméně pro
všechny představuje finanční ohodnocení negativní stránku učitelství, s níž se museli či musí
vyrovnávat - ať proto, že pociťují nedostatek prostředků, nebo proto, že řada kolegů a kolegyň
již z tohoto důvodu učitelství opustila.
Vzhledem k tomu, že lukrativita povolání je v současné době jedním z klíčových faktorů, od
něhož se odvíjí postoj veřejnosti k danému povolání, 26 a současně se jedná o nejčastěji

Žebříčky prestiže povolání však paradoxně potvrzují, že učitelství se těší vysoké vážnosti ve veřejném mínění. Jedná
se však o rozporuplnou charakteristiku, jak dokládají zkušenosti vyučujících. Ti na jedné straně pociťují, že si jich
veřejnost a specificky rodiče dětí váží, avšak zároveň se setkávají i s různými formami znevažování učitelů, zvláště
učitelek. Omezená výpovědní hodnota žebříčků prestiže povolání je rovněž patrná na výzkumech, které mapují důvody
volby povolání u studujících na základních a středních školách. Lukrativita zaměstnání je jedním z nejvýše hodnocených
znaků.
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zmiňovaný nedostatek učitelství i ze strany laické veřejnosti, učitelé a učitelky jsou nuceni
promýšlet své stanovisko vůči tomuto jevu. Rozhodnou-li se zůstat v učitelském povolání, pak
vůči nízkému finančnímu ohodnocení vyvíjejí specifické strategie, jejichž cílem je snížit
závažnost

tohoto

faktoru.

U

některých

vyučujících

pak

malý

plat

představuje

nástroj

k vyzdvižení osobní výjimečnosti, jestliže se rozhodli v povolání setrvat na rozdíl od ostatních,
kteří dali přednost lepším financím. Jiní vyučující, zvláště ženy, vztahují špatné finanční
ohodnocení k dalším okolnostem učitelství, které je možno chápat jako výhody (např. časová
flexibilita), a porovnání vychází ve prospěch jiných než finančních faktorů.
Příkladem je výpověď Jany: Na začátku, hlavně po mateřský, to byl takový zlom, kdy jsem řešila
tu otázku finanční. Říkala jsem si, že tady ve škole peníze nejsou a teď je třeba vhodná doba,
abych hledala něco nového. Ne proto, že by se mi ta práce nelíbila, ale kvůli těm

finančním

důvodům. Jenomže ono jak to jde všechno tak ruku v ruce - když jsem měla malý dítě, tak je
to zase vhodný zaměstnání.

Bydlím tady téměř vedle, dítě jsem měla tady ve škole, s rozvrhem

si vyjdu vstříc, kdyžtak si vezmu práci domů, odučím si svoje, nemusím

tady sedět do čtyř

hodin. Takže jsem tady nakonec zůstala. Velmi podobně to vidí i ostatní, například Ivan: Žena
v tomhle věku [po 6 letech praxe] se stará o rodinu, má malé děti, a tak má na ně víc času. Ten
čas hraje pro ženy asi velkou roli.
Jiným uváděným důvodem byla změna žákovské populace. Vyučující orientovaní na předávání
znalostí považují práci s méně nadanými žáky/němi za osobně náročnou, jelikož musí podstatně
snižovat své nároky. V rozhovorech bylo patrné, že vyučující ztrácí možnost přímo pozorovat
výsledky své práce, což na ně má demotivující účinky. To ukazuje například Petr: Na druhém
stupni zůstává jenom ten průměr a podprůměr.

Práce je tak čím dál horší. Někdy mám pocit, že

kdyby to takhle mělo jít dál, tak tohle povolání

nebudu dělat do smrti. Ta úroveň jde

dolů

a člověka to začíná míň a míň bavit. Jde o to, že člověk nevidí výsledky práce nebo je vidí jen
minimální.

Potom mám někdy pocit, jako bych učil na zvláštní škole. Podobný názor zastává

i Gábina: Nikdy jsem o tom neuvažovala

tak, že bych odešla kvůli učitelům jako kolegům, ale

kvůli dětem a že mě to už nebavilo. ... Třeba půlku hodiny jsem strávila tím, že jsem řešila věci,
co kde provedli, místo toho, abychom se učili. Prostě to s nima nešlo, byla jsem z nich otrávená
a přenášela jsem to do dalších hodin.
Třetím důvodem případného odchodu z učitelského povolání, který se v rozhovorech opakovaně
objevoval, jsou špatné vztahy s kolegyněmi a kolegy. Pedagogický sbor je důležitým faktorem
pro identifikaci s učitelstvím. Příkladem je rozhovor s Denisou: Dřív jsem byla ve školách, kde
byl fajn kolektiv. Lidi, který k tomu přistupovali zodpovědně,
jsme se společně odreagovat.

ale taky s nima byla sranda, mohli

Teď si tam nemám s kým pořádně popovídat. Není tam tak dobrý

kolektiv, aby si člověk mohl dobít energii. Je náročné být s kantorka ma i s dětma.
Příjemná atmosféra v učitelském kolektivu, kde je možné cítit se lidsky příjemně, ale rovněž si
ostatních vážit za jejich profesní úspěchy, vystupuje jako výrazná motivace pro setrvání
v učitelském

povolání.

Naopak

nesouhlas

s pracovními

způsoby

kolegů/yň

nebo

přímo

opovrhování vytváří odstup od učitelské komunity konkrétní školy, ale i šířeji celého školství.
Ten může vést na jednu stranu k budování osobní výjimečnosti (Jsem lepší než ostatní
vyučující!), která podněcuje profesní snažení. Na druhou stranu však může podporovat kritický
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přístup i k sobě samému, neboť je součástí těch, kterých si neváží, a v očích veřejnosti je
pravděpodobně jedním z nich.

7.3.2. Definice učitelského povolání a profesní identita
Dosavadní profesní dráha a míra spokojenosti v učitelství, které byly popsány výše, spolu
s osobnostními charakteristikami tvoří zázemí, z něhož vyrůstá profesní identita konkrétního
učitele/ky. Ta je součástí osobní identity 27 a představuje vědomí sebe sama jako učitele či
učitelky, přičemž prostor, v němž se toto vědomí realizuje, je vymezen podobností s ostatními
vyučujícími na jedné straně a individuální specifičností na straně druhé. (Bačová 1997)
Jak silná je profesní identita v rámci osobní identity, závisí na důležitosti zaměstnání v životě
konkrétního člověka. Euro-americká společnost však tradičně na povolání klade velký význam,
a proto lidé často nahlížejí sebe sama prizmatem své práce. (Havlová 1996) V případě profesí či
povolání s částečnými znaky profesí, mezi něž patří rovněž učitelství coby semi-profese (Etzioni
1961), je angažovanost jedince v pracovních aktivitách obvykle silná.
Z hlediska osobnosti jedince je identita veskrze pozitivní kategorie. Jedinec postrádající identitu
není schopen vnímat hranice mezi sebou a okolím. V důsledku toho se nechápe jako jiný,
nepovažuje určité své vlastnosti či schopnosti za specifické a neusiluje o jejich realizaci. Jedinec
s identitou naopak jasně rozeznává meze oddělující jej od okolí, je schopen sebepoznání
(jedinec pozná a může konstatovat, jaký je) a sebehodnocení (jedinec akceptuje sám sebe
a vytvoří

si vůči sobě samému emocionální

vztah).

Oba tyto

procesy -

sebepoznání

a sebehodnocení - jsou komplementární a vytváří komplex sebepojetí. Sebepojetí představuje
postoj k sobě samému s kognitivním, afektivním a konativním aspektem. (Nakonečný 1995)
Na základě porovnání sebereflexe a představy o ideálním já se formuje motivace jedince
k jednání. Smyslem tohoto jednání je zvýšit kladné emoce vůči své osobě, tzn. především
maximalizovat pocity úcty. Strategií, jak tohoto cíle dosáhnout, je více. Jestliže se nedaří
uspokojovat potřebu kladného sebepojetí přibližováním se k ideálnímu já, lze obsah ideálního já
změnit. Ustoupí-li původně zdůrazňované oblasti, v nichž se jedinci nedaří docílit úspěchu, do
pozadí, zvýší se pocit kladného sebepojetí a dojde k podpoření vědomí osobní identity. Tento
základní psychický mechanismus je častým stimulem jednání. (Blatný, Osecká, Macek 1993)
Mechanismus saturace kladného sebepojetí popsaný ve vztahu k celkové osobní identitě je
platný rovněž pro identity dílčí, tedy také pro identitu profesní. Potřeba kladného profesního
sebepojetí vede jedince k tomu, aby využil prostoru pro modifikaci pracovní role ke strukturaci

27

Osobní identita se konstruuje na průsečíku dvou procesů s vnitřním a vnějším směřováním. Jedním směrem je
introspektivní sebereflexe jedince, druhým směrem je vztahování se k okolí a reflexe sebe sama prostřednictvím
vnějších očekávání. Oba zdroje jsou pro konečnou podobu osobní identity, která, jak bylo ukázáno, je mnohovrstevnatá,
klíčové. Ačkoliv kategorie identity vyjadřuje psychologickou kvalitu jedinců, její utváření je úzce spjato se sociálními
rolemi a se společností. Nikoliv však ve smyslu vnějšího vnucení „objektivní" podoby identity. V rámci konstruování
identity jsou pro jedince relevantní na subjektu nezávisle definované sociální role a sociální skupiny, které jsou však
vtahovány do subjektivního světa jedince, v němž dostávají nový význam (referenční skupiny). Spojením psychických
pocitů, vnějších socio-kulturních nároků a reflexe jedince ze strany okolí vzniká komplexní osobní identita, která
se proměňuje v závislosti na neustálém redefinování sebe sama a svého sociálního postavení. Sociální postavení je
svázáno se sociální rolí, která na jedince klade určitá očekávání týkající se jeho jednání.
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jejích klíčových prvků způsobem, který bude nejlépe konvenovat jeho osobnostním dispozicím.
Není-li modifikační prostor pro tento účel dostatečně široký, je možné danou pracovní roli
opustit nebo ji učinit v rámci celkové osobní identity nevýznamnou. Základní strategií je tedy
redefinice pracovní role ve smyslu orientace na aspekty, které jsou v objektivní definici pracovní
role méně významné, avšak které umožní jedinci s určitými osobnostními dispozicemi dosáhnout
úspěchů a jejich prostřednictvím saturovat potřebu kladného sebepojetí. Náhradní strategie
spočívá v rezignaci na pracovní sféru. Pracovní výkon jedinec nepovažuje za směrodatný pro
své sebepojetí a osobní identitu.
Abychom porozuměli tomu, co vyučující očekávají od rodičů svých žáků/yň, je nutné nejprve
popsat, co pro daného učitele/ku představuje škola a vyučující. Důležité je ovšem nevycházet
pouze z explicitních odpovědí týkající se pojetí učitelství,
formulované

požadavky

nýbrž porovnávat tyto obecně

s výroky o subjektivně významných

momentech.

Pro

pochopení

učitelského chování je důležité vycházet z perspektivy jejich profesní identity, která vzniká na
pomezí jejich osobnostních dispozic, hodnot a zkušeností na jedné straně a externě vymezené
učitelské role na straně druhé.

Subjektivní klady a zápory učitelství
Hodnocení kladných a záporných stránek vyplývá z osobního pojetí učitelství u konkrétních
vyučujících. Uváděné charakteristiky představují z hlediska daného člověka významné stránky
učitelství, které vystupují do popředí při úvahách o něm, přičemž je lhostejno, zda jako klady či
zápory. Zároveň se na základě těchto pozitivně či negativně významných charakteristik vytváří
sebepojetí učitelů/ek a vzniká pocit jejich spokojenosti či nespokojenosti v povolání.
Kategorie kladů a záporů učitelství nabývá dvou základních variant - jednou je převaha kladů
nad zápory, druhou je naopak převaha záporů nad klady. Je samozřejmé, že respondenti
a respondentky, kteří jsou jako učitelé spokojeni, vidí na učitelském povolání méně záporů než
respondenti a respondentky, kteří spokojeni nejsou. Například spíše spokojený Petr uvádí: Já se
přiznám, že záporů, i když jich je asi dost, tak jich zase tak moc nevidím, zatímco ambivalentní
Gábina

říká: Nevýhod

učitelství

bude

určitě

víc než

výhod.

Zcela

nespokojená

Denisa

vypověděla: Dneska už na tom nevidím vůbec nic dobrého.
Spokojenost přitom neznamená, že jedinec nehodnotí žádnou stránku učitelského povolání jako
negativní. Naopak často je počet jmenovaných záporů shodný u respondentů/ek, kteří jsou
v učitelství spokojeni, i u těch, kteří spokojeni nejsou. Kritizovány mohou dokonce být i shodné
aspekty učitelství. Přesto však existuje podstatný rozdíl v pojímání záporů. Někteří chápou
negativa jako přirozenou součást každého povolání a nevnímají tedy učitelství jako povolání
s více zápory, než mají povolání jiná. Jejich pohled na povolání, ačkoliv může reflektovat stejné
záporné stránky jako v případě kritiky, není ovládán pouze negací a odmítáním.
Vedle poměru kladů a záporů je důležitý jejich výčet a struktura. Jak respondenti/ky, kteří
spatřují na učitelství především pozitiva, tak i ti, kteří zdůrazňují jeho negativní stránky, uvádějí
tyto kladné a záporné charakteristiky učitelství:
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klady učitelského povolání

zápory učitelského povolání

důležitost učitelství, jeho poslání - formování
jedinců, předávání poznání

přenášení profesních zvyků do rodinného života,
„terorizace" rodiny

práce s dětmi - děti jsou vděčné, optimistické

psychická náročnost, únava, vyhoření

prostor pro předvádění se, samostatnost

časová náročnost (stálá pohotovost)

časová výhodnost denního režimu

nízké finanční ohodnocení

letní prázdniny a dny volna v průběhu roku

byrokratické aspekty práce

málo rutiny, možnost stálé práce na sobě,
sebezdokonalování

špatné vztahy v učitelském kolektivu, přílišný
individualismus učitelů, odstup generací
nemožnost profesního vývoje, stagnace
osobnostní deformace
nízká společenská prestiž
nedostatečná spolupráce rodičů žáků
úbytek nadaných žáků

U jednotlivých respondentů/ek se vyskytují vždy pouze některé z uvedených charakteristik.
Výběr charakteristik a pořadí, v kterém je vyučující předkládají, svědčí, spolu s použitým tónem
a kontextem, o významu, jenž dané charakteristice respondenti/ky přikládají. Výčet kladných
a záporných charakteristik nabývá dvou rozdílných variant, které můžeme rozlišit na vnitřní
a vnější aspekty učitelství. Vnitřní aspekty učitelství se týkají jeho podstaty, obsahu tohoto
povolání, zatímco vnější aspekty zahrnují okolnosti a podmínky, za kterých je

povolání

vykonáváno. Ve výpovědích některých respondentů/ek je patrná převaha charakteristik - ať již
kladných, nebo záporných - vnější povahy, u jiných převažují charakteristiky povahy vnitřní.
Ve výčtech kladných stránek učitelství je možné pozorovat rozdílné výpovědi, jako jsou
například tyto:
Petr: Největší klad je myslím to, že člověk ví, že někomu něco dá, vidí to.
Jaroslav: Existuje takový přelomový

bod, kdy člověk zjistí, že děti něco naučil. To jak

taková

hezká věc na té práci. Pokud se týče práce, pak je to tohle. Pomíjím takové věci, jako
peníze nebo dva měsíce

jsou

prázdnin.

Gábina: Výhodou je krátká pracovní doba, druhá výhoda jsou prázdniny. A to je asi...

potom,

když tě baví práce s dětma, s Hdma, tak to taky. Ale další výhody to asi nemá.
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Výpovědi Petra či Jaroslava svědčí o tom, že jsou pro ně důležité především vnitřní aspekty
práce, neboť ty začínají jmenovat bezprostředně po položení otázky, aspekty vnější povahy
zmiňují až v závěru nebo vůbec. Protikladem je ukázka výpovědi Gábiny, která vnější výhody
jmenuje prvořadě, zatímco vnitřní charakteristika týkající se podstaty povolání je uvedena
způsobem, který naznačuje její menší význam pro respondentku.
Při výčtu záporných stránek učitelství nelze výpovědi tak snadno rozdělit do několika skupin.
Téměř všichni vyučující uváděli záporné stránky týkající se jak podstaty učitelství, tak i vnějších
podmínek jeho výkonu. Rozlišit výpovědi je možné pouze na základě množství uvedených
vnějších či vnitřních charakteristik

nebo na základě

pořadí, v němž

byly

charakteristiky

jmenovány, avšak takové členění lze považovat za neprůkazné. Smysl výpovědí lze proto hledat
spíše v jejich společných rysech. Pro ilustraci si opět uveďme některé ukázky výčtu záporů
učitelského povolání.
Alena: Je to hodně psychicky

náročné.

... Potom

Nedostatek peněz ve školství. A společenská
Jiří: V mnoha případech
postupná psychická
v materiálních

musí ohromně

možná

to, že děti jsou

nevděčné.

...

prestiž.

trpět rodina. ... Druhý zápor učitelského povolání

únava. ... Nápor je pochopitelně

je

i, musím se o tom zmínit, i když nerad,

otázkách. Já jako učitel potřebuji mít nejen určitou životní úroveň, čert to vezmi,

ale potřebuji mít určitou jistotu, že mám šanci například k sebevzdělávání,

k poznávání

zahraničí

nebo si jen koupit knihu.
Marie: Nevýhodou je, že tady můžeš maximálně jenom stagnovat, žádný profesní
nevýhoda je, že z toho prostě zblbneš.

Děti jsou pořád relativně

stejný.

vývoj. Další

... Pak to začneš

přenášet domů. ... Myslím, že bych to pak určitě přenášela domů a že by ze mě byla taková ta
hysterka....

A pak peníze.

Milada: Vadí mi, že je to povolání,
učitel-učitel,

v kterým každý jede jenom za sebe, že tam není

že tam není čas, aby si učitelé sedli a popovídali.

administrativní,

mi přijdou zbytečný.

kontakt

... Pak, že některý práce, ty

... Nebo že supluješ za směšných

28 korun na hodinu.

Tady to mě teda uráží - mě nevadí tam j í t , ale uráží mě, co mi pak za to dají, to ať mi radši
nedají nic.
Skutečnost, že všichni respondenti/ky, jejichž některé výpovědi jsou uvedeny v předcházejícím
seznamu, se zmiňují jak o záporech vnějších, tak vnitřních, svědčí o společném způsobu
formování kritického postoje vůči vlastnímu povolání. Při jmenování kladných stránek učitelství
lze výpovědi jednoznačně rozlišit, což vypovídá o značné diferenciaci strategií, jimiž si vyučující
vytváří

kladnou

představu

povolání.

Individualita

respondentů/ek

je

v případě

záporné

představy učitelství potlačena, jak je patrné z obdobných výpovědí. Vysvětlení může spočívat
v tom, že učitelství je ve společnosti (zejména prostřednictvím médií) představováno v prvé
řadě s důrazem na své negativní stránky. Negativa se týkají především vnějších podmínek
výkonu povolání, například finančního ohodnocení či možné profesní deformace. Tyto populární
charakteristiky pak respondenti/ky integrují do svých individuálních představ a uvádějí je ve
svých výpovědích.
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Pro analýzu jsou zajímavé ambivalentní charakteristiky, které někteří vyučující hodnotí kladně
a jiní záporně. Jednou z nich je prestiž učitelství. Někteří považují prestiž učitelství za velmi
nízkou. Například Hana: Myslím, že společnost si dneska učitelů vůbec neváží. I na žebříčkách
prestiže je to vidět, pořád klesají; nebo Petr: Myslím, že učitelství nemá takovou prestiž,

jakou

by mělo mít. Jiní respondenti/ky naopak hodnotí prestiž učitelství jako poměrně vysokou.
Například Iva říká: Hodně se říká, že být učitelem je špatné. Celkově ale prestiž toho povolání je
vysoká. V podobném duchu se nese i výrok Davida: Přes veškeré rozpory ve společnosti se ještě
pořád učitel považuje za člověka užitečného a potřebného.
ve společenském

žebříčku na některém z posledních

Rozhodně si nemyslím, že je učitel

míst.

Z řady výpovědí je patrné, že respondenti rozlišují mezi prestiží učitelského povolání a mezi
prestiží, které se těší jako učitelé či učitelky oni osobně. Přestože se někteří vyučující domnívají,
že společenská prestiž učitelství obecně je velmi nízká, sami se s projevy znevažování nebo
nedostatečné úcty nesetkávají. Tento postoj dokládá výpověď Aleny: Záporem učitelství je jeho
společenská
nesmírně

prestiž.

Ta je nízká. Ale já musím říct, že já mám ve svém okolí lidi, kteří si mě

váží za to, co dělám; nebo Gábiny: Prestiž učitelů je malá, v obecném měřítku. ...

Rodiče, s kterými jsem přišla do kontaktu, jsou v pohodě. Říkají: My vás chápeme, vy to nemáte
s nima lehký, my vás obdivujeme. Jedná se o dvě rozdílné varianty prestiže, které mohou být ve
vzájemném rozporu, ale přesto dovolují vybudovat si kladné učitelské sebepojetí.

Podstata učitelství
Subjektivní podstata učitelství představuje klíčovou kategorii, která stojí v centru profesní
identity vyučujících a jejímž prostřednictvím můžeme porozumět jejich identitním strategiím
v rámci jejich povolání. Proto byly rozhovory s učiteli a učitelkami mimo jiné zaměřeny na
identifikaci jejich pojetí podstaty učitelství, a to jednak explicitními otázkami, jednak rozborem
odpovědí na jiné otázky.
Vyučující lze rozdělit do tří skupin podle toho, v které činnosti spatřují podstatu učitelství:
•

vzdělávání, předávání znalostí, rozvoj poznání
Denisa: Důležité je něco naučit a vím, že jsem z toho tehdy měla hezký pocit.

•

vzdělávání jako nástroj hlubšího formování osobností žáků, poznání jako

prostředek

výchovy
Gábina: Naučit ty děti něco, co si vezmou do života. Nejenom poučky a definice, ale taky
ten přístup. Nemyslím jenom ty vědomosti, ty tam být musí, ale třeba i to, jak se ty chováš,
aby si vzaly něco z tebe.
•

utváření a rozvoj osobnosti žáků, vzdělávání je spíše vedlejší
Alena: Já to učitelství

beru jako

vedlejší produkt,

Náročnější je ta stránka psychologická

a pedagogická,

mě spíš zajímají

ty děti,

obsahově.

a to mě na tom nejspíš zajímá. Mě

baví ty děti tvarovat a formovat. ... Nepředstavovala jsem si ani tak, že ty děti něco naučím
vědomostně, ale spíš, že je

vychovám.
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Všechny tři varianty podstaty učitelství jsou orientovány na studující. Žáci/kyně jsou pro
vyučující hlavními spoluaktéry pedagogických situací a tedy také zdrojem zpětných vazeb, na
jejichž základě hodnotí své profesní výkony. Skutečnost, že vyučující přistupují k žákům/yním
s tímto očekáváním, je potvrzována pojetím „žáků" u jednotlivých skupin respondentů/ek.
Učitelé/ky zdůrazňující vzdělávání, ať již jako cíl nebo jako prostředek, upozorňují na zápory,
které do učitelského povolání vnáší existence víceletých gymnázií. Úroveň studujících na
2. stupni základních škol je těmito učiteli/kami hodnocena jako nízká, neboť nadprůměrní
žáci/kyně odchází na víceletá gymnázia. Výuka na základních školách je proto náročnější, neboť
se pomaleji dosahuje výsledků. Pracovní uspokojení učitelů a učitelek orientovaných na vzdělání
v důsledku toho klesá. Například Petr k tomu říká: Neustále
nadprůměrných
a podprůměr.

ubývá

nadaných

a

lepších,

dětí. Ty dobré děti ubývají, takže na druhém stupni zůstává jenom ten průměr
Práce je tak čím dál horší. ... Potom mám někdy pocit, jako bych učil na zvláštní

škole.
Podskupina vyučujících s těmito názory je tvořena jak ženami, tak muži, ačkoliv muži v ní mírně
převažují, což koresponduje s výsledky dotazníkového šetření. Nicméně platí, že koncentrace na
vzdělávání a tedy na kvalitu žákovské populace existuje jak u učitelů, tak i učitelek, jako je
tomu v případě Denisy: Vím, že nikoho nic nenaučím, protože to, co zůstává teď ve škole, to
jsou takový debilové

nevzdělatelný.

Uvedená podskupina vyučujících není jednotná ani z hlediska věku, ani z hlediska aprobace.
V druhém jmenovaném znaku však může reálně existovat určitý rozdíl, který má genderové
konsekvence. V důrazu na vzdělávání ve smyslu budování poznání ve sledovaném souboru
mírně převažují vyučující matematiky a fyziky, naopak zcela nepřítomní jsou vyučující občanské
výchovy. Učitelů-mužů je mezi vyučujícími matematiky či fyziky podstatně více než mezi
vyučujícími občanské výchovy.
Pojetí učitelství se odvíjí od představy „ideálního učitele". Většina respondentů/ek se ve svých
výpovědích zmiňovala o osobnostech, které je profesně ovlivnily, které se staly jejich vzorem.
Ideál představuje metu, o jejíž dosažení vyučující usilují. Vlastnosti, kterými tuto metu popisují,
jsou pro jejich pojetí učitelské role klíčové a vypovídají rovněž o obsahu a struktuře jejich vlastní
profesní

identity.

V učitelských

výpovědích

lze

identifikovat

následující

dvě

skupiny

požadovaných charakteristik.
První okruh vlastností „ideálního učitele" se týká působení na žáky/ně, které má jednak
vzdělávací a jednak výchovný

rozměr. Z hlediska vzdělávání si učitelé/ky váží

zejména

schopnosti předat poznání tak, aby bylo pro studující srozumitelné a zajímavé. Ve výchovném
působení učitelé/ky oceňují spravedlivost, otevřenost, přímost, partnerství. Zvláště poslední
jmenovaná charakteristika je zajímavá a vzhledem k současnému pedagogickému diskursu
aktuální. Vyučující usilují o partnerství se žáky/němi, ačkoliv jsou si vědomi toho, že mocenská
asymetrie

ve

vztahu

učitel-žák

skutečné

partnerství

vylučuje.

Zdůrazňování

partnerství

a vlastností, které je zakládají, je proto spíše projevem snahy nezneužívat moc, jež vyučujícím
z jejich institucionální

pozice přísluší. Časté používání slova „partnerství" (jak ve vztahu

k žákům/ním, tak i jejich rodičům) tak má spíše rétorický význam. Vyučující velmi dobře vědí, že
se jedná o oceňovanou charakteristiku, a proto ji sami často zmiňují. Pokud se však rozhovor

100

Setkávání školy a rodiny: gender rnění pravidla
disertační práce

začne podrobněji zabývat tím, co partnerství znamená, většina vyučujících okamžitě uvádí, že se
nejedná o skutečné partnerství, kde by si obě strany byly zcela rovny.
Druhý zmiňovaný okruh vlastností „ideálního učitele" se pak týká vztahů k okolí, včetně vztahů
k ostatním vyučujícím a veřejnosti. Požadovány jsou pochopitelně dobré vztahy, které jsou
vyučujícími vnímány jako podmínka pro úspěšný výkon povolání. Pokud se nepodaří dobré
vztahy navodit, může to mít dvě příčiny - nedostatky na straně učitele/ky, který/á se tím však
vzdaluje představě „ideálního učitele/ky", či nedostatky na straně jeho/jejího okolí, které jsou
zmiňovány častěji.
Z hlediska profesní identity je zajímavé, že vyučující uvádějí potřebu vážit si sami sebe. Pokud si
jsou vědomi svých učitelských kvalit, cítí se v povolání příjemně a spokojeně. V souvislosti
s probíhající kurikulární

reformou se pak jeví podstatné, že takoví vyučující jsou

podle

respondentů/ek zároveň ochotnější pracovat na svém profesním rozvoji, neboť si natolik věří, že
se aktivně snaží narušovat své rutinní zvyky a hledat nové možnosti výuky, ačkoliv je to
riskantní. Sebeúcta je tematizována spolu s úctou vůči kolegům/yním a učitelské populaci
obecně. Skutečně kladné sebepojetí učitelů a učitelek je možné pouze tehdy, pokud jsou
schopni ocenit i ostatní vyučující. Jsou-li k okolí přesmíru kritičtí (tj. obecně si učitelů/ek neváží),
pak své kladné sebepojetí musí stavět pouze na osobní výjimečnosti.
Jak naznačují rozhovory, to je z hlediska ego-obranných strategií možný a relativně častý
postup. Vyučující zdůrazňují záporné rysy současného učitelství a učitelů/ek, ale sami sebe mezi
ně neřadí, neboť se považují za lepší. To je například dobře patrné z rozhovoru s Miladou, která
opakovaně zdůrazňuje, že jak na škole, kde působí, tak ve školství obecně je velké množství
nekvalitních vyučujících. Nízká kvalita učitelů/ek podle ní vyplývá z psychických

problémů

a z osobní nevyrovnanosti, která vede k nejistotě. Pokud si jsou vyučující sami sebou nejistí,
obávají se kontaktu s dětmi, což je vede k vysoce autoritativnímu chování a zneužívání svých
pravomocí. Následně Milada sama o sobě říká, že nemá žádné osobní problémy a hodnotí sebe
sama jako vyrovnanou osobnost. Protože při popisu ostatních vyučujících právě tyto znaky
uváděla jako příčiny následujícího profesně nekvalitního chování, vyplývá z toho, že samu sebe
považuje za dobrou

učitelku. Zdůrazňuje svoji odlišnost od ostatních vyučujících,

které

odsuzuje.
Podobné strategie vedoucí k pocitu osobní výjimečnosti vykazovaly i rozhovory s mnoha
ostatními respondenty/kami. Zajímavé je, že uvedený postup má své genderové konsekvence.
Vzhledem k vysoké feminizaci školství totiž kritika vůči učitelské populaci často explicitně či
implicitně směřuje vůči učitelkám-ženám, pro které je používáno označení „klasická učitelka" se
zdůrazněním jeho negativních konotací. Kritičnost vůči učitelkám-ženám přitom spatřujeme jak
mezi učitelkami, tak mezi učiteli. Učitelky-ženy zaměřují svoji kritiku na představu deformované
pedagožky (tj. nervózní, hysterická, s brýlemi a drdolem, přenášející návyky ze školy i do svého
osobního života atd.), která je součástí širokého společenského diskursu. Například Gábina
uvádí jako svoji obavu: Byla by ze mě taková ta učitelka-hysterka...

budu taková ta klasická

učitelka - že přijdu domů, bude mě bolet hlava a začnu na všechno nadávat. Denisa to přímo
formuluje jako kritiku současných kolegyň: Ženský, co jsou dneska
u nás, jsou fakt postižený
jsem

ve školství, alespoň

tady

tím, že jsou učitelky. Je to na nich vidět. ... Stydím se někde říct, že

učitelka.
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Učitelé-muži pak obvykle svoji osobní výjimečnost staví na tom, že jsou „bílé vrány" v převážně
ženském prostředí. Jejich zvláštnost přitom vyplývá ze dvou zdrojů - z toho, že jsou muži mezi
téměř samými ženami, a současně že jsou muži, kteří se rozhodli pro povolání, jež ostatní muže
odradilo. Osobní výjimečnost se tak pro řadu vyučujících stává cestou, jak legitimizovat své
působení v povolání, které vykazuje velké množství negativ (viz výše). Nicméně na základě
rozhovorů s vyučujícími lze předpokládat, že sebepojetí postavené na pocitu osobní výjimečnosti
je poměrně křehké a obsahuje vnitřní tenze.

7.3.3. Učitelské genderové představy
Rozhovory s vyučujícími obsahovaly široký blok otázek, které mapovaly představy o ženách
a mužích, rozdílech mezi nimi a jejich postavení ve společnosti. Obecné představy pak byly
vztahovány také k učitelům a učitelkám, žákům a žákyním, otcům a matkám. Kromě otázek,
které byly explicitně zaměřeny na genderové uspořádání společnosti a školy, obsahovala většina
rozhovorů pasáže, kde se respondenti/ky implicitně k uvedeným tématům vyjadřovali/y.
Vzhledem k tomu, že rozhovory byly vedeny ve dvou etapách, byl první rozhovor věnován
mapování postojů bez jednoznačného zacílení na genderovou problematiku a teprve druhý
rozhovor obsahoval přímé otázky na shody a rozdíly mezi ženami a muži, učiteli a učitelkami,
žákyněmi a žáky, otci a matkami. Toto oddělení důrazů mělo za cíl snížit ovlivnění názorů
respondentů/ek pod vlivem formulace otázek, což představuje výrazné metodologické riziko
rozhovorů. Proměna názorů a postojů je patrná zejména v těch tématech, která běžně nejsou
respondenty/kami promýšlena a netvoří tedy plně konzistentní systém. Genderové uspořádání
společnosti

přesně

takovým

tématem je.

Kladením

otázek

jsou

respondenti/ky

k uvažování

nad uvedeným tématem, což jejich názory a postoje zpřesňuje a

i

V druhé

posouvá.

fázi

rozhovorů,

která

obsahovala

bezprostřední

otázky

vedeni
mnohdy

týkající

se

genderových představ respondentů/ek, byl tento pohyb patrný. V první fázi rozhovorů se však
podařilo shromáždit původní učitelské představy.
Z hlediska tématu disertační práce se jako klíčové jeví dva okruhy představ -

představy

o rozdílech a shodách mezi učiteli a učitelkami a představy o matkách a otcích ve vztahu ke
škole. Druhá uvedená skupina představ bude podrobněji rozebrána v podkapitole 7.3.4. Oba
jmenované okruhy vycházejí z obecných představ o ženách a mužích, kterých jsou zvláštním
případem. Obecné genderové představy vyučujících zde nebudou samostatně rozebírány, neboť
při popisu představ týkajících se učitelů a učitelek i otců a matek budou často uváděny odkazy
na širší kontext genderových názorů. Navíc se obecné představy uváděné v rozhovorech plně
shodovaly s výpověďmi vyučujících v dotazníkovém šetření (viz kapitola 6).

Představy o učitelích-mužích a učitelkách-ženách
Učitelé a učitelky jsou respondenty/kami hodnoceni z pedagogického hlediska jako velmi
rozdílní. Rozdíly přitom odvozují z rozdílů mezi ženami a muži obecně. Pro všechny vyučující
zařazené do šetření platí, že zastávají genderově tradiční názory týkající se vlastností,
schopností, zájmů žen a mužů a pro ně vhodných aktivit. V souvislosti s muži nejčastěji uvádějí,

102

Setkávání školy a rodiny: gender rnění pravidla
disertační práce

že mají být živiteli rodiny a že jsou nadáni apriorní autoritou. Obojí je velmi podstatné z hlediska
přítomnosti mužů v učitelství. Mužů je ve školství málo, neboť finanční ohodnocení je natolik
nízké, že jim znemožňuje plnit živitelskou roli. Současně se však muži, kteří ve školství působí,
těší vysoké autoritě u žáků/yň, jejich rodičů i kolegyň/ů. Jak však bude ukázáno níže,
neznamená to ovšem, že by muži byli automaticky hodnoceni z pedagogického hlediska jako
kvalitnější.
U žen vyučující obecně zdůrazňují jejich vazbu na rodinu a bližší vztah k dětem. Stejně jako
u mužů, i u žen jsou tyto vlastnosti považovány za přirozené, tj. odvislé od jejich biologických
daností. Uvedené ženské charakteristiky mají rovněž své dopady na velkou převahu žen
v učitelství v předškolním a základním vzdělávání. Ženy si volí učitelské povolání jednak
z důvodu blízkosti jeho náplně, neboť přirozeně inklinují k práci s dětmi, a jednak z důvodu
organizace učitelství, které jim ponechává více prostoru pro péči o vlastní domácnost a děti.
Tuto vazbu popisují všichni respondenti i respondentky.
Ačkoliv se podle respondentů/ek liší příčiny, proč se ženy a muži rozhodují pro učitelské
povolání, nemusí to následně znamenat existenci rozdílů mezi učiteli a učitelkami a jejich
způsobem výuky. Respondenti/ky hovořili o existenci rozdílů mezi učitelkami-ženami a učitelimuži velmi nekonzistentně. Jak bylo ukázáno výše, všichni vyučující připouštěli, že ženy a muži
se obecně liší, a byli schopni provést výčet základních charakteristik, v nichž tuto odlišnost
spatřují. Při vztažení těchto rozdílů na učitelskou populaci se však objevily rozpory, neboť
respondenti/ky na jednu stranu popisovali odlišné pedagogické schopnosti učitelů a učitelek, ale
na druhou stranu tyto odlišnosti popírali a přičítali je výhradně rozdílům mezi konkrétními
osobnostmi.
Například Iva v jedné části rozhovoru uvedla: Ženy mají mateřský přístup,
jsou ochotny víc naslouchat

Myslím si, že jsme hloubavější,

víc dětem

takže třeba problémy

než muži. Muži to vyřeší nějak hned na místě a pak se tím už nezabývají.

rozumí,

víc řešíme

Muži mají vyšší

přirozenou autoritu. A bývají hodně kreativní. Muži nemají takovou trpělivost, nebo je jim to na
obtíž. O několik minut později však na otázku, zda odlišnosti mezi ženami a muži mohou
znamenat vyšší pedagogickou kvalitu učitelů či učitelek, odpověděla: Je jedno, jestli je to muž,
nebo žena - někdo má prostě dar vědomosti předat a dítě něco naučit.
Podobná ambivalence se objevovala u většiny respondentů a respondentek. Její

původ

pravděpodobně spočívá v přecházení mezi dvěma rovinami úvah - jedna rovina se týká obecně
genderového uspořádání společnosti, kde pod vlivem existujících genderových stereotypů
vyučující pokládají ženy a muže za přirozeně odlišné, druhá rovina je pak vztažena k učitelství
jako povolání, jehož profesionalita by měla být oproštěna od genderových vlivů. Protože však
v učitelství působí opět ženy a muži, a navíc se jedná o výrazně feminizované povolání, není
možné a-genderovanost přístupu konzistentně držet.
Popsaný rozpor je klíčový pro porozumění tomu, jak se vyučující vyrovnávají se situacemi, kdy
jejich genderová identita musí interagovat s jejich identitou profesní a vnějšími požadavky na
učitelskou profesionalitu. Tyto požadavky jsou v ideálním případě neutrální, tj. soustředí se na
samotné charakteristiky, nespojují je a priori s ženami či s muži. V praktické rovině ovšem
vidíme, že tato neutralita je často nahrazována genderově sycenými představami, které reagují
na nevyvážené zastoupení žen a mužů v učitelském povolání a mají ho legitimizovat. Tak
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například se u žen zdůrazňuje větší zájem a schopnosti v práci s dětmi, zatímco u mužů autorita
a manažerské schopnosti, které zdůvodní, proč mezi vyučujícími převažují ženy a muži směřují
zcela mimo učitelství nebo v rámci učitelství na vedoucí pozice.

Genderový rozměr „pedagogické osobnosti"
Vyučující sesazují požadavky, které vnímají z okolí a které sami považují za podstatné, do
obrázku „pedagogické osobnosti". Ta má blízko k představě „ideálního učitele", která byla
popsána v předcházející podkapitole. Zde se k ní vrátíme proto, abychom ukázali, jaké má tato
představa genderové konsekvence. „Pedagogická osobnost" obsahuje výčet charakteristik, které
se shodují u naprosté většiny respondentů/ek. V každém konkrétním výčtu je však patrný mírně
odlišný důraz, který koresponduje s osobním pojetím učitelství a odpovídá osobním dispozicím
a zaměření konkrétního učitele a učitelky. Ze společně uváděných charakteristik „pedagogické
osobnosti" jsou nej podstatnější následující:
»

zájem o děti
schopnost naslouchat a porozumět potřebám dětí

•

snaha být pro děti vzorem (tj. výchova)

•

dovednost zaujmout děti pro výuku a předávat jim znalosti (tj. vzdělávání, didaktika)

•

schopnost vytvořit řád, avšak bez zneužívání vlastních pravomocí

•

schopnost realisticky naplánovat výuku, ale zároveň pružně reagovat na aktuální situace

•

průběžný rozvoj svých schopností, sebevzdělávání

>

spolupráce s ostatními učiteli a učitelkami

Uvedený seznam charakteristik, který vyplynul z analýzy rozhovorů a který dobře koresponduje
s popisy učitelských kompetencí (např. Pražská skupina školní etnografie 1995, Průcha 1997),
v sobě zahrnuje na první pohled řadu rozporů. Ty ještě nabývají na problematičnosti, když se
k nim přidá otázka

po původu „pedagogické

osobnosti",

kterou vyučující v rozhovorech

pravidelně tematizovali. Na jednu stranu vyučující zdůrazňovali potřebu pracovat na sobě,
seznamovat se s novinkami, snažit se je zavádět do vlastní pedagogické praxe tak, aby
neustrnuli v rutině, kterou vnímají jako nebezpečnou jak z hlediska své spokojenosti v povolání,
tak z hlediska kvality výuky. Na druhou stranu však opakovaně uváděli, že pravá „pedagogická
osobnost" je vrozená, nelze se jí naučit být. Zastávali tedy esencialistické pojetí. Příkladem je
výpověď Davida: Učitelem člověk buď je, nebo není. Vejška vám může něco dát, ale učitele
z vás neudělá.
Zmiňované charakteristiky jsou vyučujícími uváděny jako genderově neutrální. Při jejich výčtu
respondenti/ky nezdůrazňují, že by se jednalo o charakteristiky, které jsou svázány buď se
ženami, nebo s muži. Navzdory tomu však lze u řady daných charakteristik vidět jejich
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genderový rozměr, s nímž vyučující implicitně pracují. V jiných pasážích rozhovorů se totiž
vyjadřují k tomu, zda těmito charakteristikami disponují spíše ženy či muži.
Tak například „schopnost naslouchat a porozumět dětem", která je blízká empatii a trpělivosti,
je často spojována s ženami. Zvláště na prvním stupni základních škol je tato charakteristika
zdůrazňována a je jí zdůvodňováno 94 % podíl žen mezi vyučujícími. Například Milada
v souvislosti s tím říká: S malými dětmi je víc práce. Chlapi se snaží, jsou schopní to všechno
udělat, ale až tehdy, když už ty děti na něco reagují, až na nějaké úrovni toho
a výchovy. Oni to sami neunesou,
chodíš

takovýma prkotinami jako

nezvládnou

vzdělávání

to. ... Ony je ty malé děti někdy i obtěžují, že

'pane učiteli, mně praskla flaška na pití' nebo něco takového

blbého, co ti chlapi nejsou schopni sami vyřešit.
„Pedagogická osobnost" tak nakonec obsahuje základní dilema v tom, nakolik je nezávislá na
pohlaví, respektive genderu svých nositelů a nositelek, a naopak nakolik prostřednictvím svého
vrozeného původu má alespoň v některých momentech genderový rozměr. Zdá se, že některé
charakteristiky skutečně jsou uvažovány jako esenciálně spojené více s muži nebo s ženami.
Přitom je ovšem zajímavé, že orientace není jednostranná - některé charakteristiky jsou vázány
na ženy, jiné ovšem na muže. Vedle dilematu mezi neutralitou a genderovým původem tak
vzniká ještě další dilema, zda je „pedagogická osobnost" definována spíše maskulinně či
femininně. V tomto aspektu se však liší jednotliví respondenti/ky v závislosti na svém osobním
pojetí učitelství.
Příklad popsaného dilematu nacházíme mimo jiné opět v rozhovoru s Miladou. Ta na jedné
straně považuje racionalitu za dominantní mužskou charakteristiku. Současně pokládá za základ
úspěšného učitelství schopnost improvizace, tj. reagování na nově vzniklé, nečekané situace bez
lpění na původních pravidlech. Domnívá se, že improvizace je de facto protikladem racionality,
protože v rychlých reakcích, které vyžaduje činnostní charakter učitelství, je improvizace více
méně intuitivní. Aby bylo možné improvizovat, je nutné se na chvíli vzdát racionálního pohledu
na dění, který by nás spíše nutil držet se původního plánu. Milada tak improvizaci pokládá spíše
za ženskou charakteristiku.

Učitelky-ženy mezi ženami, učitelé-muži mezi muži
Jak bylo uvedeno výše, v rozhovorech zaznívala značná kritika učitelské populace. Zároveň však
bylo zdůrazňováno, že vyučující by měli mít ke svým kolegům/yním kladný vztah, neboť pouze
tak může být navozena dobrá spolupráce, která je podmínkou profesního rozvoje a vlastního
pozitivního sebepojetí. Kritičnost vuci učitelské populaci má svůj genderový rozměr, protože
není ve stejné míře ani s podobnou argumentací zaměřena vůči učitelkám-ženám a učitelům-mužům. Negativní vymezování je podstatně více zaměřeno vůči učitelkám-ženám. To se sice
může jevit vzhledem k feminizaci učitelství logické, nicméně je důležité reflektovat, že kritika
často staví na genderových stereotypech a posiluje napětí mezi vyučujícími navzájem a mezi
vyučujícími a veřejností.
Vůči

ženám

obecně

bývá

vznášen

požadavek,

aby

vycítily

a

postavily

se

případným

nerovnostem, které přináší genderový řád. Předpokládá se, že pokud to ženy neudělají, svědčí
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to o tom, že genderový řád je přirozený a spravedlivý. Protože genderový řád má charakter
systému, jehož součástí jsou muži i ženy, není možné pouze po jedné skupině žádat jeho
narušování. V případě školství to pak vede k tomu, že kritičnost vůči učitelkám-ženám je
zažívána jak muži, tak ženami.
Učitelky-ženy v rozhovorech často odmítaly sounáležitost s ostatními ženami a naopak se snažily
ztotožňovat s muži, u nichž oceňují řadu vlastností. Typický je v tomto ohledu

způsob

vzpomínání na vysokoškolské studium, kdy převaha dívek v kolektivu byla vnímána jako brzda
intelektuálního rozvoje i životního stylu odpovídajícího vysoké škole. Z těchto výpovědí je možné
usuzovat na popírání příslušnosti k ženskému pohlaví, které možná stojí v pozadí současného
odmítání sounáležitosti s učitelkami-ženami. Zvláště silně tento odstup zazníval v rozhovorech
s mladšími učitelkami - Ivou a Gábinou: Kluci se víc projevují a jejich názory jsou
Slečny se vždycky jenom naučily na zkoušku, ale v seminářích se neprojevovaly.

odvážnější.

To já... Právě

pro tenhle fakt bylo určitě lepší, že jsme měli v kolektivu tak hodně kluků.; Měli jsme tam pět
holek a dva kluky. Ti kluci byli v pohodě, ale problém tam byl ty holky... Kluci byli v pohodě. Oni
tu školu brali tak spíš lážo-plážo. Oni to nežrali. Ale ty holky nezapadly, nikam s námi nechodily,
pořád se učily.
Podrývání kompetentnosti žen související se ztotožňováním s muži pravděpodobně vyplývá z
obecné problematiky vztahu mezi maskulinitou a femininitou, mezi nimiž existuje ve většině
oblastí hierarchický vztah ve prospěch maskulinity. Vztah mezi ženami a muži pak funguje na
základě obdobného mechanismu, jaký platí mezi majoritní a minoritní etnickou či sociální
skupinou (Unger 2001, Kimmel 2000). Hlavní charakteristikou tohoto vztahu je ambivalentnost
v hodnocení mužů ze strany žen coby příslušnic „slabé", podřízené skupiny. Na jedné straně je
patrná snaha vymanit se ze skupiny, která je podceňována či přímo ponižována, a přiblížit se či
vstoupit do skupiny privilegované. Na straně druhé je však vůči členům privilegované, majoritní,
silné skupiny zažívána nedůvěra a jsou kritizováni. Učitelky-ženy tedy mohou v některých svých
projevech muže vyzdvihovat, v jiných však upozorňují na nespravedlivé zacházení, které vyplývá
pouze ze skutečnosti, že daný učitel je muž, kterého je potřeba ve školství udržet. Důležitější
než výkony je pouhá genderová příslušnost, což může u některých učitelek-žen, pokud se
s podobným jednáním setkávají opakovaně, vyvolávat profesní rezignaci.
Úplná generalizace však není na místě. Ve výpovědích respondentek lze totiž rozlišit dvě roviny,
v kterých

se

vyjadřují

k učitelům-mužům.

Jednu

rovinu

představují

učitelé-muži

jako

představitelé mužů obecně, druhou rovinou jsou konkrétní učitelé-muži. Obě roviny přitom
často nejsou v souladu. Velmi podobný rozpor je vidět i při hodnocení učitelek-žen ze strany
respondentů i respondentek. Vzhledem k větší pestrosti reálných typů učitelek, které ve školství
působí,

a

vzhledem

k menší

rigidnosti

ženské

genderové

role

ve

srovnání

s mužskou

genderovou rolí jsou však dopady v případě učitelek-žen méně nápadné.
Postoj vyučujících vůči učitelům-mužům se pohybuje mezi adorací a zdůrazňováním kladných
charakteristik na jedné straně a zpochybňováním až degradací na straně druhé. Toto dilema je
odrazem výše zmíněného rozporu mezi obecnou a konkrétní rovinou. Obecná rovina je silně
sycena genderově tradičními představami, které s muži spojují autoritu, racionalitu, dravost,
pracovní nasazení, schopnost odstupu atd. U konkrétních mužů, kteří ve školství působí, se však
spatřuje absence těchto charakteristik. Jsou sice povětšinou hodnoceni jako více racionální,
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draví, s větší autoritou a nasazením než učitelky-ženy, ale zároveň tyto vlastnosti vykazují
v menší míře než ostatní muži. Je tedy zpochybňována jejich maskulinní normalita (a to jak
z hlediska statistické, tak kulturní i individuální normy). Vzhledem k povaze učitelského povolání
nejsou muži pracující jako učitelé typickými muži. Pokud mají zájem o práci s dětmi, musí jim
podle respondentů/ek chybět některé přirozené maskulinní dispozice. Navíc pokud v učitelství
působí navzdory jeho obtížným podmínkám, které znemožňují, aby plnili roli živitele rodiny, je
tím jejich abnormalita ještě více stvrzována.
To dobře ukazuje například výpověď Hany, která říká:
ale

klukům

ne.

Pro

kluky

existují

lepší,

vhodnější

Určitě

bych

povolání.

doporučila učitelství holkám,
Vzhledem

k této

primární

nevhodnosti učitelství pro muže je pak logické, že ti, kteří se pro učitelství rozhodli, jsou
hodnoceni kriticky. Tak tomu je například u Milady: Já jsem se nesetkala

s chlapem ze

možná s jedním,

to ne. Ale nemyslí tak

který by byl opravdu jako chlap. Ne, že by byli zženštilí,

racionálně jako ostatní chlapi.
nám zdají
přímočarostí

divní.

Chlap

- nebudeme

Tak přímočaře.

ve školství

by měl

Jsou

to asi opravdu empatičtí

opravdu

být,

to je

dobrý.

se s tím patlat, je to takhle a hotovo. Prostě Igor

školství,

lidé. Asi i proto se
Ale

možná

i s tou

Hnízdo.

Na jedné straně tak vyučující (zvláště učitelky-ženy) litují, že v učitelství nepracuje více mužů,
na druhé straně však muže, kteří v učitelství již působí, nepokládají za dostatečně kvalitní, za
dostatečně maskulinní a učitelství vidí jako povolání nevhodné pro muže. První část rozporu lze
chápat jako důsledek obecného genderového nastavení, které staví maskulinitu nad femininitu.
V druhé části pak lze spatřovat strategii pro legitimizaci vysokého zastoupení žen v učitelství,
a to z hlediska pedagogické úspěšnosti (ty učitelky jako ženy mají přirozeně charakteristiky
potřebné pro správný výkon učitelství), anebo z hlediska osobní vyrovnanosti (tj. učitelky jsou
„normální" ženy).
Zkušenosti a argumentace učitelů-mužů se odlišuje. Rozhovory ukázaly, že učitelé-muži sice
rovněž silně tematizují nízké zastoupení mužů mezi vyučujícími, nicméně nezdůrazňují tolik
problematické postavení učitelů-mužů mezi ostatními muži. Řada respondentů připouští, že
učitelé-muži nejsou typičtí muži, protože je zajímají oblasti pro ostatní muže nezvyklé. Nicméně
tuto odlišnost hodnotí pozitivně jako výhodu učitelů-mužů. Učitelé-muži jsou tedy v kladném
slova smyslu výjimeční muži. Zde se opět vracíme k již výše zmíněnému

pocitu osobní

výjimečnosti, který je v profesní identitě vyučujících, a zvláště učitelů-mužů, klíčovým prvkem.
Pocit osobní výjimečnosti pak dále roste i v rámci samotného učitelství, neboť učitelé-muži sami
sebe často vnímají jako „zachránce kvalitní školy". Vysoká převaha žen je hodnocena negativně
-

učitelky mají menší autoritu, nevytvářejí pevný řád, jsou zaneprázdněné a unavené péčí

o domácnost atd. Například Jiří k tomuto uvádí: Pokud tam převažují
nezávidím.

ženy, tak to těm

dětem

Myslím, že to děti nemůžou kladně odnést do života.

Učitelé-muži vnáší do školy uvolněnost, nadhled, autoritu a řád. Podle jejich vlastních zkušeností
si právě toho žáci/kyně cení. Je však nutno připomenout, že z hlediska učitelek-žen je obliba
učitelů-mužů u studujících dána spíše jejich neobvyklostí - děti oceňují učitele-muže proto, že
se s nimi na rozdíl od učitelek-žen tak často nesetkávají. Navzdory tomuto

rozdílu obě

zdůvodnění shodně předpokládají, že žáci/kyně se staví k učitelům-mužům pozitivněji, čímž jim
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alespoň na začátku společné výuky usnadňují postavení. 28 Samozřejmě ale platí, že následně
mohou učitelé-muži tuto výhodu ztratit, pokud se ukáže, že nemají vhodné

pedagogické

vlastnosti. Velmi podobně fungují kladná očekávání vůči učitelům-mužům i v případě rodičů.

7.3.4. Vztah a setkávání školy a rodiny
Velký prostor byl v rozhovorech věnován vztahu mezi školou a rodinou, a to v několika rovinách
- ideální vztah, rozdělení kompetencí, reálná převažující povaha vztahu a podoby setkávání.
Společným jmenovatelem všech výpovědí je zdůrazňování důležitosti spolupráce s rodinou.
K tomu, aby vyučující byli ve své práci se žáky/němi úspěšní, potřebují alespoň v minimální míře
kooperovat s rodiči. Spolupráce je přínosná nejen pro samotné plnění úkolů, ale také pro to, že
vyučující díky ní dostávají pozitivní zpětnou vazbu o svém pedagogickém působení. To je
podstatné jednak ve chvílích,

kdy vyučujícím

neposkytují

pozitivní zpětnou vazbu

sami

žáci/kyně, na něž jsou primárně soustředěni. V takových momentech se vyučující obrací na
rodiče, u nichž hledá podporu pro své kladné sebepojetí. Vztah s rodiči je však podstatný také
proto, že rodiče jsou na rozdíl od žáků/yň pro vyučující reálným zdrojem informací o jejich
pedagogickém snažení, neboť jako dospělí je jim v učitelských očích přiznána vyšší výpovědní
hodnota.
Rodiče žáků/yň jsou vyučujícími vnímáni ve dvou rovinách - jednak jako veřejnost, ať více či
méně spojená s institucí školy, a jednak jako součást žáků/yň, jeden z jejich aspektů. Učitelé/ky
totiž studující nevnímají odtrženě od jejich rodin, nýbrž naopak do učitelských hodnocení
jednotlivých dětí vstupuje také hodnocení rodiny. Například to, že rodiče neplní svoji funkci
v procesu domácí přípravy na školní povinnosti, učitelé/ky dávají najevo přímo prostřednictvím
sankcionování žáků. Klasifikace a poznámky obsahují důležitou rovinu, kterou je komunikace
s rodiči. Prostřednictvím samotných žáků/yň tak průběžně dochází k nepřímému setkávání mezi
školou a rodinou. Vyučující očekávají, že rodiče tyto zprostředkované informace přijímají
a zacházejí s nimi tak, že začnou dítě pečlivěji vést. Pokud nedostatky v žákovském chování
přetrvávají, vyzvou rodiče k osobnímu setkání. Od tohoto setkání učitelé/ky očekávají, že
rodičům vysvětlí svůj pohled na dítě a seznámí se s pohledem rodičů.
Protože však škola a rodina nejsou coby instituce v symetrickém postavení, nýbrž škola má nad
rodinami jistou převahu, vyučující a priori upřednostňují svůj přístup. Základním předpokladem
tedy je, že rodiče mají dát během setkání se školou vyučujícím za pravdu a podpořit je
v působení vůči dítěti. V umírněné variantě to vidíme v rozhovoru s Alenou, která si představuje
ideální vztah mezi školou a rodinou takto: Rodiče a učitelé by se neměli vzájemně
Očekávala

bych, že když budu dětem něco vštěpovat,

takže to nebudou

shazovat.

měnit. Už v této

výpovědi je patrná zmiňovaná asymetrie - pedagogický postup vyučujících je primární, rodiče
by se mu měli přizpůsobit a posilovat jej. Podobně, avšak ve vyhrocenější formulaci, to vidíme
v rozhovoru s Denisou: Je plno takových rodin, kde když to dítě má nějaký malér, tak se rodiče
postaví na stranu dítěte a ne učitelky. A to, si myslím, by nemělo být. ... Aby tu kantorku doma
v těch požadavcích podpořili. A ne říct - to je kráva, to nedělej, na to se vykašli.

28

Skutečnost, že žáci/kyně mají vůči učitelům-mužům a učitelkám-ženám odlišná očekávání, a to ve prospěch učitelůmužů, ukázalo i šetření Představa ideálního učitele a učitelky u žáků/yň na 2. stupni ZŠ (Smetáčková 2002).

108

Setkávání školy a rodiny: gender rnění pravidla
disertační práce

Od rodičů se tak jednoznačně očekává, že v problematických situacích budou vytvářet koalice
s vyučujícími. Jestliže rodiče na připomínky vyučujících reagují vstřícně a snaživě, ale chování
dítěte se přesto nemění, dochází k přesunu učitelské orientace ze žáka/yně na rodiče. Neplní-li
dítě učitelovo očekávání, tj. nesaturuje jeho/její profesní identitu, přesune učitel/ka tato svá
očekávání na rodiče. Vztah s rodiči může být velmi vřelý, učitelovu identitu plně saturující,
navzdory špatnému vztahu mezi učitelem/kou a žákem/yní. Důležité je přitom mít na paměti, že
„problematickým žákem" obvykle není dítě se špatným prospěchem, nýbrž dítě nerespektující
pravidla

školy.

I

v tomto

ohledu

však

není

generalizace

na

místě,

neboť

definice

problematického dítěte koresponduje s osobním pojetím učitelství.
Význam komunikace s rodiči navzdory špatným vztahům s dítětem ilustrují následující dvě
ukázky z rozhovoru s Alenou a s Jiřím: Mám teď kluka, který je hodně zlý, a já mám od něho
distanc, leze mi na nervy. Ale jeho maminka je výborná, fajn paní. Chodí do školy,
Stou

si vycházíme

vstříc. ... Někdy člověk opravdu

pomáhá.

neovlivní, jak se to dítě vyvede. Pak je

nejlepší, pokud se domluví učitel s rodiči na společně strategii, jak to dítě ovlivňovat.;
kteří si uvědomují, že dítě je problémové,
chceme

spolupracovat.

To dítě je

pak

Rodiče,

tak se mnou okamžitě navážou dobrý vztah, protože
námi

oběma,

oběma

stranami,

hodnoceno

jako

problémové.

Analogie mezi školou a rodinou: mateřský a otcovský přístup vyučujících
V rozhovorech je mnohokrát zmiňována analogie mezi působením rodičů a vyučujících. Učitelky
a učitelé jsou ve vztahu k žákům připodobňováni k matkám nebo otcům. Podle vyjádření
učitelek-žen i učitelů-mužů by měl být přístup k dětem na prvním stupni základní školy
mateřský. Pro něj je typická silná afektivita, starostlivost, trpělivost a mnohdy nedostatek
objektivních pravidel, která zasahují do vnímání dítěte jako jednoho z mnoha, a jeho hodnocení
především prostřednictvím výkonů.
Přístup k žákům

na druhém stupni

byl popisován

méně jednoznačně.

Nicméně

někteří

respondenti/ky (především učitelky-ženy, které zdůrazňují výchovný aspekt učitelství) opět
zdůrazňovali nutnost mateřského přístupu. Většina respondentů/ek však stavěla působení na
žáky/ně druhého stupně do protikladu k působení na prvním stupni. Mateřský přístup musí být
u starších dětí opuštěn a nahrazen větší autoritou, kamarádstvím a partnerstvím. To jsou
charakteristiky, které bývají spojovány s učiteli-muži. Přístup učitelů-mužů tak byl, i když
s menší frekvencí, ztotožňován s otcovským přístupem.
Jak často a jak konzistentně vyučující označují učitelský přístup za mateřský, respektive
otcovský, je patrné z následujícího výčtu výpovědí: Teď už je to šestá třída, před tím měli paní
učitelku. Na druhém stupni je to ale jiné, já se o ně nemůžu starat takovým tím
způsobem.

(David);

otcovský přístup.

Ženský

způsob

vyučování je

více mateřský,

mateřským

u mužů je skutečně

ten

(Iva); Když je člověk třídní, tak má k těmhle starším dětem mnohem

blíž.

Člověk c í t í , že k nim patří, že je takový jejich táta. (Ivan)
Na vytváření analogie mezi rodinou a školou jsou zajímavé dva momenty. První je zdůrazňování
silného zájmu vyučujících o děti, který podobně jako u rodičů má svůj hluboký citový rozměr
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Jednoznačně genderové uspořádání však nabývají situace, kdy otcové přicházejí do školy
záměrně, nikoliv jen na záskok. Podle respondentů/ek se jedná o nepříliš časté situace, s nimiž
však zároveň má zkušenost naprostá většina z nich a které vyvolávají nepříjemné napětí.
Společným jmenovatelem těchto situací je potenciální konflikt mezi školou a rodinou. Pokud
nastane nějaké nedorozumění a rodina odmítá a priori přijmout učitelský názor, může dojít
k výměně aktérů. Na rozdíl od běžných situací, kdy je rodina reprezentována

matkami,

přicházejí ve vyhrocených chvílích oba rodiče současně, nebo dokonce otec sám.
Sami vyučující reflektují, jak podstatné je v této změně rodinné strategie genderové uspořádání.
Otec bývá vnímán jako silnější, disponující větší autoritou, a tedy schopnější prosadit zájmy
rodiny. Zvláště

patrné je to v případě jednání

s učitelkami-ženami,

kde situace

získává

genderově komplementární charakter, avšak i při jednání s učiteli-muži je tematizována snaha
rodiny získat prostřednictvím otce výhodnější pozici při jednání se školou. Východiskem změny
rodinné strategie je nadřazení maskulinity nad femininitou.
Explicitně podobné situace popisuje a vysvětluje například Jana: Často to bývá, pokud se třeba
vyhrotí nějaký konflikt mezi žákem a nějakým konkrétním

učitelem. Musím říct, že tam přijdou

oba rodiče nebo přijde otec. Zřejmě tím, že jsme skoro samý ženský, tak ta rodina možná c í t í ,
že ten otec / tom jednání s ženskou učitelkou bude mít větší autoritu.
Obdobný je ale i pohled Milady, která si nejprve vybavila konkrétní okamžik, kdy k podobné
změně aktérů na straně rodiny došlo: Tenkrát to bylo něco takového hloupého. Byli jsme tuším
na plavání a ten kluk si tam zapomněl hodinky, ale myslel, že mu je vzal jeden kamarád.

Vložili

se do toho rodiče. Když přišel tatínek, tak to bylo z pozice síly. Jsou takoví, kteří si myslí, že si
přijdou

vyskakovat.

zastrašovací.

... Vůči mně ti tatínci nikdy nevystupovali

Když si to tak ale promítám,

mají takové zkušenosti,

z pozice

síly nebo z pozice

myslím, že to tak určitě je. Věřím, že s tím učitelky

že otcové přijdou

a chtějí to řešit z té síly, autority.

Na Miladině

výpovědi je zajímavé, že ačkoliv nejprve připouští osobní zkušenost se situací, kdy otec přišel
namísto matky řešit potenciální spor, posléze tuto zkušenost marginalizuje a převahu mužů nad
ženami spojuje pouze s ostatními vyučujícími.
Přítomnost otců na jednání se školou se však nezužuje pouze na reálně či potenciálně konfliktní
situace, nýbrž na všechny zlomové okamžiky, kdy se rozhoduje o budoucnosti dítěte a tedy
i o budoucnosti rodiny. Takovou situací je například volba povolání na konci základní školy, jak
o tom hovoří Iva: [Na konzultace s učitelkou] většinou přišel jeden rodič, ale byly i rodiny, které
přímo řekly - a můžeme přijít oba? Tady bych řekla, že to bylo hodně způsobené

tím, že mám

devítku a ta volba povolání je tím, co teď tou rodinou hýbe.
Akceptace otců jako větších autorit, než jsou matky, se netýká jen samotných setkání mezi
vyučujícími a rodiči, ale celkového přístupu k rodinám. Otcové jsou vyučujícími využíváni jako
hrozba vůči dětem, neboť předpokládají, že otcové jsou při výchově přísnější a zásadovější než
matky. Ukázkou toho, jak může otcovský prvek vstoupit do výchovného snažení učitele/ky vůči
dítěti, je výpověď Ivana: Když má dítě nějaký škraloup - a teď mluvím o klucích, ne o holkách,
protože u holek to/ik problémů

nebývá - a pohrozím

mu tátou, tak rázem je ta situace úplně

jiná, než kdybych pohrozil mámou. Já mu třeba řeknu: ,Hele, já zavolám tátovi, ' a on hned:
,Ne, nevolejte. ' Nevím, čím to je. Asi ten otec má jakoby

vůdčí roii - teď přijdu a spravím to.

Ivan explicitně tematizuje, že otcové častěji intervenují (ať již přímo, či virtuálně) do výchovy
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a současně souvisí se smysluplností vlastního konání. Zaangažování na životě dětí však logicky
přináší opuštění odstupu, distance, která je součástí přísné profesionality. V rámci učitelského
přístupu k dětem tak vzniká rozpor, na který musí učitelé/ky v obecné rovině i v jednotlivých
situacích reagovat.
Druhý

zajímavý

moment

představuje

návaznost

„rodičovského

přístupu"

vyučujících

na

genderový řád naší společnosti. Mateřský i otcovský přístup je totiž vnímán velmi esencialisticky,
odkazuje k zdánlivě přirozeným, biologicky daným rozdílům mezi muži jako otci a ženami jako
matkami. Dobře to ilustruje Hanina výpověď: K dětem mají ženy blíž, protože žena je matka.
Vedle explicitně esencialistického vyznění je zde zajímavá i diskursivní konstrukce věty, kdy se
přechází z množného čísla do jednotného, které posiluje homogenizaci žen.

Setkávání rodičů a vyučujících: obvykle přicházejí matky, výjimečně otcové
Setkávání školy a rodiny probíhá buď nepřímo, zprostředkovaně skrze dítě, nebo přímo „tváří
v tvář" při třídních schůzkách, konzultacích či jiných akcích školy. V obou případech vyučující (ve
shodě s výsledky dotazníkového šetření) uvádějí, že podstatně častěji se školou komunikují
matky než otcové. Zdůvodňováno to bývá opět poukázáním na apriorní blízkost žen a dětí. Péče
o děti, včetně školní docházky, spadá do „přirozené" ženské role. Vyučující se nad tímto stavem
nepozastavují, pokládají jej za samozřejmý a správný.
Naopak překvapení vzbuzují rodiny, kde se školou komunikuje povětšinou otec. Takových rodin
je velmi málo - vyučující to odhadují na 1 - 3 děti ve třídě. Vzhledem k neobvyklosti takového
uspořádání mají potřebu je vysvětlit. Důvod toho, že se školou komunikuje otec, spatřují buď
v t o m , že matky mají časově náročnější povolání (obvykle na směny), zatímco otcové mají
pravidelnou pracovní dobu, a tak jsou na podvečerní setkání ve škole vždy k dispozici, nebo
v přílišné dominanci ženy, která je však hodnocena negativně.
V některých rodinách s více dětmi také dochází k tomu, že se rodiče při návštěvách školy střídají
- matka chodí na třídní schůzky jednoho dítěte, otec druhého. Toto nastává zejména v případě
rodin, kde děti navštěvují stejnou školu, a třídní schůzky se tak překrývají. Takové uspořádání
se od předcházejících situací liší, neboť otcové svoji účast na běžných setkáních se školou
chápou jako zástupnou. V praktické rovině to pak obvykle znamená, že si buď dělají podrobné
poznámky a vyptávají se na všechny podrobnosti, aby mohli informace bezezbytku předat
matkám, které obstarávají každodenní starost o školní docházku dětí, nebo naopak jsou velmi
nezúčastnění, nezapojují se, a co nejdříve odcházejí.
V situacích, kdy za rodinu obvykle se školou komunikuje matka, ale výjimečně přichází otec,
vyučující zažívají tenzi. Ta však plyne pouze z neobvyklosti, nikoliv z obavy z konfliktu. Ten je
tam zastoupen jen hypoteticky a jako důsledek případného nedorozumění, které však nemá
genderový původ. Dobře to ilustruje výpověď Marcely: Matku trošku víc znám, protože
chodí pravidelně.

ona

Tak umím odhadnout nebo si myslím, že umím odhadnout, jak bude reagovat.

U toho otce, který přijde a já ho vidím poprvé, podruhé v životě, tak nevím. Ta nervozita je tam
bezpochyby

větší.
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chlapců než dívek. To odpovídá i obsahu ostatních rozhovorů, v kterých byli otcové rovněž
častěji zmiňováni v souvislosti s žáky-chlapci. I v tomto ohledu je tedy možné v přítomnosti otců
ve

škole

spatřovat

genderový

rozměr.

Předpokládá

feminizovaného školství obtížněji usměrnitelní,

se

totiž,

že

chlapci jsou

v rámci

neboť oddělování maskulinity a femininity

a jejich hierarchizace dává chlapcům možnost nerespektovat autoritu učitelek-žen či matek.
Proto je podle vyučujících důležité, aby do výchovy jak ve škole, tak v rodině, vstupovali více
otcové. 29 Tímto požadavkem však dochází k zeslabování profesionality, na niž se v řadě ohledů
kladou nároky, aby byla genderově neutrální.
Doposud byla přítomnost otců při jednání s vyučujícími popsána jako zdroj nejistoty, napětí
a obav. Ačkoliv tyto pocity skutečně vyučující, zvláště učitelky-ženy, zmiňovali, zároveň uváděli
i pocity opačné. Na jedné straně tedy otcové vyvolávají nepříjemné pocity, na druhé straně je
jednání s nimi oceňováno jako kvalitnější než jednání s matkami. Důvodem je zejména to, že
matky nejsou podle vyučujících schopny a ochotny přijmout chyby svého dítěte, zatímco otcové
přistupují k situaci s nadhledem, který jim umožní přijmout pohled učitele/ky. Příkladem jsou
výpovědi Aleny a Jany: Člověk se setká s nekritickými

maminkami,

které mají své

a nechtějí si připustit, že to jejich dítě by mohlo i zlobit. Tam většinou - to mě ještě
to funguje

výborně - tatínci na to mají takový ten objektivní

neposlouchejte,

ona je přehnaně

nekritická,

s otci je většinou takové přímočařejší,

náhled a řeknou:

řekněte to mně.-, Já mám zkušenost,

rychlejší, že se mnohem

dřív domluvíme,

mazánky

nezklamalo,
manželku
že jednání
že nám jde

o stejnou věc a že jejich dítě má klady, ale i zápory. Zatímco ta maminka bývá víc ochranitelská
a víc omlouvá to své dítě.
Přítomnost otců ve škole je tak značně rozporuplná, v čemž lze spatřovat paralelu s hodnocením
učitelů-mužů ve školství. Především z hlediska učitelek-žen jsou otcové nahlíženi současně jako
ohrožení i jako zdroj kvality a prestiže. Co převáží, je závislé na konkrétní konstelaci a na
profesní jistotě vyučujících. Jak pestré může být vyznění takových situací v životě konkrétních
učitelek/ů, lze pochopit při pohledu na možné strategie, které vyučující v takových chvílích volí.
Ukážeme si je na příkladu strategií učitelek-žen, ačkoliv podobné, jen v menší intenzitě, lze
nalézt na straně učitelů-mužů.
Z rozhovorů vyplynulo, že učitelky reagují na situace, kdy na mimořádné jednání do školy
přichází otec namísto matky, dvěma možnými způsoby:
•

zdůrazněním své profesionality

•

opuštěním své profesionality

Zdůraznění profesionality znamená, že se učitelka snaží být maximálně kompetentní, na jednání
se precizně připravuje (obvykle více než na jednání s matkami), má přichystané všechny
podklady a promyšlený postup. V případě mladších učitelek se objevovala snaha zdůraznit svoji
profesionalitu tím, že při jednání bude učitelka doprovázena dalším učitelem/kou nebo přímo

29
Zajímavé téma, které se v souvislosti s úlohou otců ve výchově dětí objevilo v rozhovorech, je způsob komunikace
s rozvedenými rodiči. Vyučující mají za povinnost poskytovat informace o dítěti oběma rodičům (s výjimkou případů, kdy
dítě je plně svěřeno do péče pouze jednomu z nich), avšak pro udržení důvěryhodného vztahu tuto povinnost porušují
v situacích, kdy je rodič, s nímž škola jedná převážně, požádá o nesdělování údajů druhému rodiči. Dilemata, která
v takových situacích vznikají, mají opět i své genderové konsekvence.
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člověkem

z vedení školy.

Škola tak v situaci získává

početní

převahu a

učitelka si je

v komunikaci jistější.
Pro druhou linii reakcí je charakteristické přijetí definice situace ze strany rodiny. Výměnou
matky za otce dochází k novému uspořádání situace na genderovém principu. Podle vyučujících
má totiž rodina záměr získat prostřednictvím muže, který je nositelem větší autority než žena,
při jednání výhodu. Pokud toto učitelky akceptují, chtějí v dané situaci získat zpět svůj vliv tzv.
ženskými zbraněmi. Opouštějí tedy svoji profesionalitu, která by měla být genderově neutrální,
a začínají se v situaci chovat pouze jako ženy. Z hlediska konkrétních reakcí to pak například
znamená, že více dbají na svůj vzhled, přemýšlejí, co si vezmou na sebe a jak se nalíčí, aby
působily atraktivně, nebo připravují občerstvení, aby zpříjemnily atmosféru.
Ačkoliv je mezi oběma druhy reakcí zásadní rozdíl, oba mají společné to, že reflektují přítomnost
otců ve škole jako něco neobvyklého, co narušuje ustálené zvyklosti a co vnáší do zdánlivě 30
neutrální instituce genderový rozměr. Jednoznačně se tím potvrzuje, že genderové uspořádání
vzdělávacího systému má význam studovat, neboť zásadně determinuje vnímání i průběh
pedagogických situací. Jeho význam je o to větší, že si vyučující obvykle jeho dopad na své
chování ani neuvědomují, protože genderový řád vnímají jako přirozený.

Škola je genderově neutrální institucí skutečně jen zdánlivě, což je patrné i z vnitřní heterogenity učitelských názorů.
Představy učitelů a učitelek na jedné straně zdůrazňují nedůležitost genderového uspořádání, ale zároveň na druhé
straně ji v mnoha oblastech využívají k vysvětlení a legitimizaci jejich zkušeností.
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8. GENDEROVÝ ROZMĚR VZTAHU MEZI ŠKOLOU A RODINOU
- SHRNUTÍ EMPIRICKÝCH ZJIŠTĚNÍ

Dvě předcházející kapitoly představily vlastní empirická zjištění vedená otázkou, jak učitelé
a učitelky přistupují, prožívají a hodnotí svůj vztah s rodiči žáků/yň. Pro důvěryhodnost
výzkumných výsledků byly oba empirické přístupy - dotazníkové šetření i rozhovory - popsány
značně podrobně, a to jak z hlediska sběru a zpracování dat, tak i hlavních závěrů. Tato kapitola
bude věnována integraci těchto dílčích zjištění. Důraz přitom bude položen na témata, která
bezprostředně souvisí s úvodní výzkumnou otázkou. Ta směřovala k identifikaci případného
genderového rozměru ve vztahu mezi školou a rodinou - tj. zda je ve vztahu mezi školou
a rodinou důležité genderové uspořádání, případně v jaké rovině vztahu mezi rodinou a školou
se projevuje genderové uspořádání nejsilněji.
Na základě dotazníkového šetření i rozhovorů se potvrdilo, že genderový rozměr ve vztahu mezi
školou a rodinou je významný minimálně ve čtyřech rovinách. Jedná se přitom o pohled ze
strany vyučujících, který se nemusí plně krýt s pohledem rodičů, nicméně zdá se, že minimálně
z hlediska asymetrie mezi školou a rodinou, která soustřeďuje více moci na straně školy, je
tento pohled podstatnější. Identifikovány byly následující genderově strukturované oblasti
vztahu mezi školou a rodinou:
•
•

široký společenský kontext, obecný genderový diskurz o ženách a mužích
školský kontext, genderové aspekty v pedagogickém diskurzu o kompetencích

školy

a rodiny, o učitelích a učitelkách, o rodičích žáků/yň atd.
•

individuální rovina osobní, profesní a genderové identity vyučujících a rodičů

•

konkrétní jednání v situacích kontaktu mezi školou a rodinou

Vyučující se kgenderovému

řádu naší společnosti vztahují většinou velmi tradičně,

což

znamená, že akceptují genderové stereotypy, na nichž tento řád stojí. Stereotypy vedou v prvé
řadě k tomu, že vyučující (stejně jako ostatní lidé) považují oddělování žen a mužů, respektive
femininity a maskulinity za přirozené. Samozřejmost tohoto oddělování pak brání tomu, aby se
o maskulinitě a femininitě podrobněji přemýšlelo. Představy vyučujících jsou tak vždy vztaženy
k jednomu dílčímu tématu a při svém spojování do systému začínají vykazovat vzájemné
rozpory. Průběh rozhovorů, v nichž byli vyučující postupně dotazováni právě na vztahy mezi
svými genderovými představami, dobře ukazoval, jak - jsou-li vyučující nuceni promýšlet tato
témata - si začínají rozpory sami uvědomovat a maií snahu své představy sladit. To svědčí
o tom, že vnitřní nekonzistentnost genderových představ vyplývá skutečně z toho, že o této
problematice vyučující nemají důvod přemýšlet, neboť tyto představy důsledkem

povahy

našeho genderového řádu považují za jasné, samozřejmé.
Učitelské představy o postavení a vztazích mezi ženami a muži staví na přísné dichotomii
a biologickém esencialismu. Ženy a muži jsou viděni jako spíše odlišní, přičemž s ženami je
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spojována větší afektivita, starostlivost, zájem o druhé, zvláště o děti, péče o rodinu, zatímco
s muži je naopak spojována racionalita, odstup, orientace na pracovní úspěchy, finanční
zajištění rodiny atd.
Od těchto obecných rozdílů pak je odvozován názor na organizaci samotného školství. Všichni
vyučující reflektují, že učitelství je výrazně feminizované povolání, přičemž převaha žen má pro
ně spíše negativní

konsekvence. Jak učitelé, tak učitelky často upozorňují

na

neshody

v ženských kolektivech a nedostatečně zaujatý a profesionální přístup většiny učitelek-žen. Vůči
feminizovanému učitelství tak vyjadřují odstup. Na druhou stranu se však snaží zdůvodnit
převahu žen v učitelství v mateřských a základních školách, a to poukazem

na jejich

„přirozenou" lepší vybavenost pro práci s malými dětmi v porovnání s muži. Podle většiny
vyučujících mají muži menší dispozice pracovat s dětmi, neboť nemají tolik trpělivosti a empatie,
které se zdůrazňují jako klíčové charakteristiky zvláště v případě mateřských škol a 1. stupně
základní školy. Čím vyšší je vzdělávací stupeň, tím spíše se vyučující vzdalují „rodičovskému"
způsobu práce s dětmi a podstatnějším se stávají nadhled, spravedlivost a autorita, které jsou
častěji spojovány s muži. Zatímco v mateřských školách a na 1. stupni základních škol je pro
samotné vyučující učitel-muž neobvyklým a mírně nedůvěryhodným

úkazem, na vyšších

stupních jsou naopak učitelé-muži vnímáni jako stále samozřejmější a potřebnější (zejména
z hlediska žákovské kázně).
Převaha učitelek-žen v předškolním, primárním i sekundárním vzdělávacím stupni je vyučujícími
zdůvodňována nejen „přirozenými" vlastnostmi žen, které je lépe vybavují pro práci s dětmi, ale
rovněž snadným skloubením s péčí o domácnost a rodinu. Vzhledem k tomu, že většina
domácích povinností leží dosud na ženách, je učitelství s vysokou časovou flexibilitou (možnost
vykonávat část pracovních povinností mimo pracoviště a letní prázdniny) viděno jako vhodné
povolání pro ženy. I pro muže však může být právě tato stránka učitelství velmi atraktivní,
neboť tak mají čas na své koníčky či vedlejší pracovní poměry. Časová flexibilita je samotnými
vyučujícími - ženami i muži - , vnímána jako výrazný klad, který hraje podstatnou roli při volbě
povolání. Současně jsou však tyto kladné stránky vnímány jako kompenzace

výrazného

platového i prestižního znevýhodnění učitelství, a proto si na ně vyučující činí samozřejmý
nárok.
Vzhledem k převažujícímu zastoupení žen v učitelství lze výše popsané podmínky (nízké finanční
ohodnocení versus vysoká časová flexibilita) považovat za projev genderového kontraktu mezi
společností

a vyučujícími,

zvláště

učitelkami-ženami.

Genderový

kontrakt stojí v základu

pracovní organizace celého školství, což si vyučující, jak bylo ukázáno, dobře uvědomují.
Zároveň však vybízejí ke změně současných podmínek učitelství, a to zejména ke zvýšení
finančního ohodnocení, které by vedlo k nárůstu počtu mužů mezi vyučujícími a tím i k celkové
proměně atmosféry i pracovních návyků vyučujících.
Znovu je však potřeba připomenout, že vyučující neuvažují o vlivu genderových stereotypů
systémově. To pak vede k takovým paradoxům, jako je například definování učitelství coby
přirozeně ženského povolání, ale zároveň vyzývání ke zvýšení počtu učitelů-mužů, kteří však
z uvedené logiky nemají pro učitelství (zvláště u mladších dětí) optimální dispozice. Jiným
příkladem vnitřní rozporuplnosti je zobecňování ženských a mužských charakteristik, které
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podmiňují úspěšnost v učitelství, a současně zdůrazňování individuality pedagogické osobnosti,
která je zcela nezávislá na faktu, zda vyučující jsou ženy či muži.
Přes tyto ambivalence se však všichni vyučující shodují na tom, že zvolí-li si učitelské povolání
žena, jedná se o srozumitelnou a vhodnou volbu, neboť učitelství nabízí ženám řadu výhod,
které vyvažují jeho negativní stránky. Naopak volba učitelského povolání mužem je sociálně
zpochybňována, jelikož učitelství není povoláním korespondujícím s dominantní maskulinitou.
Děti, ženský kolektiv, kariérní stagnace, snižování profesionality učitelů, nízká prestiž, malé platy
- to vše jsou prvky ležící v protikladu k tradiční mužské roli. Z toho vyplývá, že motivace mužů
pro výkon učitelského povolání může mít odlišný charakter, než má motivace žen, a současně
že strategie pro budování kladného učitelského sebepojetí může být v případě mužů odlišná
a pravděpodobně náročnější než v případě žen. Důvodem je, že ženy vykonávající učitelské
povolání jednají v souladu

s představami

o ženách,

zatímco volba

učitelství

mužem je

společensky podstatně méně přípustná, což vytváří jiné nároky na ego-obranné mechanismy.
U

učitelek-žen

často

vidíme,

že

se

snaží

vyrovnat

s kritikou

učitelství

a

negativními

společenskými představami o „typických učitelkách" tím, že se vymezují vůči svým ostatním
kolegyním. Zdůrazňují tedy, v čem jsou jiné než ostatní učitelky-ženy, nikoliv jaké jsou rozdíly
mezi nimi a ostatními ženami obecně. U učitelů-mužů je vztahování odlišné - směřuje jak
dovnitř, tak vně učitelství. Učitelé-muži se vymezují jednak vůči učitelkám-ženám a jednak vůči
ostatním mužům, kteří nepracují ve školství. Druhá uvedená oblast, tj. vymezování vůči
ostatním mužům, se zdá být z hlediska budování jejich profesní identity důležitější, neboť
základní genderové zpochybnění, ke kterému volbou učitelství u mužů může docházet, je pro
osobní integritu větším zásahem než nízká prestiž povolání. Učitelé-muži v tomto smyslu se
většinou snaží obhajovat, že jsou „normálními" muži, ačkoliv působí ve spíše ženském povolání,
a pokud se od nich liší, pak výhradně pozitivně, neboť jsou citlivější a méně soustředění na
materiální stránku života.
U všech vyučujících dochází k budování profesní identity, tj. vědomí sebe sama coby učitele či
učitelky. Identita umožňuje, aby se vyučující cítili ve svém povolání zakotveni, aby ze sebe měli
konzistentní pocit, který dovoluje ve většině situací jednat určitým způsobem zkrátka proto, že
„já to tak mám", a neustále se nezpytovat. Stabilní profesní identita je tak základem pro rutiny,
které šetří energii a stabilně orientují člověka vůči určitým elementům učitelství. Vyplývá z ní
i pocit spokojenosti v povolání a pozitivní představa o sobě samém coby učiteli či učitelce.
Vyučující,

kteří

nemají z různých

důvodů

profesní

identitu vybudovanou,

mají

tendenci

ke zpochybňování sebe sama a smysluplnosti svého povolání.
Profesní identita se vytváří v návaznosti na již existující osobní identitu člověka, jejíž součástí je
i identita genderová, tj. vědomí sebe sama jako ženy či muže ve vztahu k hegemonním
genderovým rolím. Když si učitelé a učitelky budují svoji učitelskou identitu, dělají to v kontextu
toho, že jsou ženami či muži v převážně feminizovaném povolání, čemuž se přizpůsobuje
i pojetí učitelství v širokém společenském či užším pedagogickém diskursu. Jak bylo naznačeno
výše, každý učitel/ka se musí vůči těmto okolnostem vymezovat. Každý konkrétní učitel či
učitelka vyjednává míru své „normality" v porovnání s ostatními ženami či muži a míru své
„normality" vůči ostatním vyučujícím. Toto vyjednávání má různou intenzitu i různé podoby,
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nicméně pro všechny platí, že skutečnost, zda je vyučující ženou či mužem, sehrává v jeho/její
výsledné učitelské identitě vždy relativně podstatnou úlohu.
Identita, která představuje vědomí své jedinečnosti a zároveň své podobnosti s ostatními, je
vztahovou kategorií. Pro její vznik a udržování jsou klíčové interakce s ostatními lidmi. V případě
vyučujících můžeme rozlišit interakce s různými skupinami osob, z nichž každá má při vytváření
identity odlišnou funkci. Hlavními skupinami jsou:

1. veřejnost, 2. kolegové a kolegyně

v pedagogickém sboru či učitelské komunitě obecně, 3. žáci a žákyně, 4. rodiče žáků/yň. Při
interakcích se všemi těmito aktéry je podstatné, zda se jedná o učitele či učitelku. Od toho se
odvozují očekávání, která tito aktéři vůči vyučujícím mají, a kritéria, na základě kterých jsou
hodnoceni. Například zásadní rozdíl je, pokud na 1. stupni základní školy učí žena, nebo muž.
V případě učitele-muže dochází k prověřování až na úroveň otázek, zda daný muž není
homosexuálem či pedofilem, zatímco u žen takové bazálni zpochybňování nepřichází do úvahy.
Jednou ze skupin, s nimiž vyučující interagují a ze vzájemných kontaktů si odnášejí informace
podstatné pro svou učitelskou identitu, jsou rodiče dětí. Rodiče jsou pro školu nutnými partnery
(zvláště v současné době, kdy se apeluje na maximální spolupráci s rodinami), ale současně pro
ni představují potenciální ohrožení. Důvodem je, že mají přístup do školy a mohou tedy
kontrolovat konání vyučujících. To ovšem dělají na základě informací,

které jsou často

zprostředkované dětmi a navíc zatížené rodičovským přáním, aby jejich děti byly školně
úspěšné. Pohled školy a rodiny se tak v řadě situací může dostat do rozporu, který může vést až
ke zpochybňování profesionality vyučujících. Škála učitelských reakcí na napětí ve vztahu
s rodiči žáků/yň je poměrně široká, což popsaly některé dřívější výzkumy. Žádné z nich se však
nevěnovaly tomu, jak se do vnímání situace a do volby strategie promítá skutečnost, že na
straně školy a rodiny nestojí neutrální představitelé obou institucí, nýbrž vždy ženy či muži
s určitou genderovou identitou.
V šetřeních v rámci disertační práce se prokázalo, že tato skutečnost je pro vyučující podstatná.
Vzhledem k tomu, že škola je prostředím, kde se jak na straně vyučujících, tak na straně rodin
pohybují většinou ženy, jsou všechny situace, v kterých se vyskytují muži, a priori vnímány
s větší citlivostí. Neobvyklost přítomnosti mužů na sebe strhává pozornost a nutí aktéry
k promýšlení jindy samozřejmých způsobů chování. To platí jak pro vyučující, tak pro rodiče.
V případě vyučujících, na které se soustředila tato disertační práce, jsou situace setkávání
s rodiči žáků/yň okamžiky, kdy se prověřuje jejich profesionalita. Vyučující musí předložit
rodičům svoji představu vzájemné spolupráce a poskytovat jim takové informace a vedení, aby
svoji část této spolupráce realizovali, v případě pedagogických neúspěchů musí od rodičů získat
potřebné údaje, které pomohou zaujmout k dítěti adekvátní přístup, a v případě nesouladu mezi
školou a rodinou musí přesvědčit rodiče o správnosti svého vidění situace. Kontakt s rodiči
žáků/yň je tak pro vyučující pohyb na více či méně tenkém ledě, který je o to riskantnější, čím
menší je profesní jistota na straně učitele či učitelky.
V dotazníkovém šetření i v rozhovorech se potvrdilo, že profesní jistota je zvláště ohrožená ve
chvílích, kdy školu zastupuje učitelka-žena (případně i učitel-muž) a rodinu otec-muž, který
v komunikaci se školou nahradil či doplnil matku coby obvyklou zástupkyni rodiny. Povětšinou
se jedná o situace, kdy již došlo ke sporu mezi školou a rodinou nebo rodina tento spor
předpokládá. Z hlediska vyučujících pak otec přichází v takových chvílích do školy proto, aby
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získal při jednání výhodu plynoucí z nečitelnosti neznámého člověka, většího odstupu, který je
od mužů očekáván, a větší autority, která se většinou s muži spojuje. Ze strany rodiny je snaha,
aby taková situace získala jednoznačně genderovou konstelaci. Škola na tento pokus může
zareagovat dvěma hlavními způsoby, z nichž první se pokouší uhájit profesionální definici
situace (např. přizvání kolegy/ně na jednání, podrobná příprava) a druhý přistupuje na
genderovou definici situace (např. snaha o atraktivní vzhled, občerstvení navozující příjemnou
atmosféru).
Kterou strategii učitelky-ženy, případně učitelé-muži, 31 zvolí, závisí na struktuře jejich profesní
identity a její provázanosti s genderovou identitou a zároveň na míře profesní jistoty, která se
z identity odvozuje. Zjištěny byly následující tři pohyby:
1.

Čím slabší a méně strukturovaná je profesní identita vyučujících, tím roste tendence
k prolínání s osobní identitou včetně genderové a tím spíše přistupují v situacích, kdy je do
popředí vytahována jejich genderová identita, na genderové vidění a opouštějí tradiční
profesionální/institucionální mechanismy. Dochází tím k ohrožení profesionality vyučujících,
které vnímají negativně, a snižuje to jejich profesní jistotu.

2.

Čím podstatnější je pro profesní identitu vyučujících požadavek profesionální neutrality
(tj. pojetí profesionality jako odstupu, který brání příliš silným projevům subjektivity), tím
spíše se v podobných situacích, kdy je do popředí vytahována jejich genderová identita,
snaží zachovat institucionální definici situace. Profesní jistota vyučujících tím roste.

3.

Čím hlouběji je v profesní identitě zakotven genderový rozměr učitelství (tj. například
učitelství jako mateřství), tím spíše vyučující přistupují v situacích, kdy je do popředí
vytahována genderová identita, na genderovou definici situace. Protože to však vnímají jako
součást své profesionální role, nevede to k prohloubení jejich profesní nejistoty.

Vztah s rodiči žáků/yň představuje pro vyučující součást povolání, jejíž význam dalece přesahuje
pouze otázku spolupráce v zájmu vyšší školní úspěšnosti dítěte. Jedná se o oblast učitelství,
v které učitelé a učitelky neustále prověřují svoji profesní jistotu, a to v míře, která není
srovnatelná s kontaktem s žáky/němi. Rodiče jsou pro vyučující klíčovými partnery proto, že
jsou dospělí (na rozdíl od dětí, vůči nimž je převaha vyučujících nezpochybnitelná), a dále proto,
že jsou současným diskursem vyzývání k zákaznickému přístupu vůči škole, který je opravňuje,
ba nutí na učitele/ky dohlížet. Jednání s rodiči tak pro vyučující představuje konfrontaci s tím,
jak slabá je hranice mezi jejich profesní a osobní identitou, včetně genderové.

31
Uvedené strategie byly identifikovány převážně u učitelek-žen, které z výše popsaných důvodů prožívají přítomnost
otců negativněji než učitelé-muži. Ovšem i učitelé-muži povětšinou reagují na otce odlišně než na matky. Nikoliv nutně
však prožívají setkání s otci jako potenciálně ohrožující.
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9. ZÁVĚR

V předkládané disertační práci jsem se soustředila na vztah mezi školou a rodinou, který
představuje

dnes

běžně

studované

téma,

avšak

přistoupila jsem

k němu

z genderové

perspektivy. To znamená, že jsem se snažila zodpovědět otázku, zda je ve vztahu mezi školou
a rodinou podstatný jeho genderový rozměr. Zajímalo mě, zda učitelé a učitelky jsou ve vztahu
s rodiči žáků/yň zatíženi tím, že mají odlišná očekávání vůči matkám a otcům, že vnímají
a hodnotí odlišně situace, kdy komunikují s matkami či s otci, a že vůči nim volí jiné způsoby
chování.
Genderový princip představuje jeden z hlavních organizačních prvků celé společnosti. Ve většině
oblastí společenského i individuálního života je gender klíčovou charakteristikou.

Rovněž

školství, jak bylo prokázáno mnoha výzkumy, je genderově uspořádáno a jako jedna z hlavních
socializačních institucí přispívá k reprodukci genderového statu quo.
Jak v sociálních vědách, tak i v obecném veřejném mínění se pokládá za samozřejmé, že jedním
z hlavních znaků současného školství, od něhož se odvozuje řada jeho systémových potíží, je
vysoká převaha žen mezi vyučujícími. Feminizace školství má své dopady na prestiž učitelství,
na finanční prostředky alokované na školství, na míru sounáležitosti pedagogické komunity,
na školní nekázeň žáků/yň atd. Některé z uvedených konsekvencí jsou výzkumně a teoreticky
prokázané, jiné jsou pouze v rovině společenských předpokladů, avšak s výraznými reálnými
dopady. Společné mají to, že feminizaci školství obecně chápou jako negativní jev. Zdálo by se
proto logické, že nerovnoměrné zastoupení žen a mužů v učitelství bude podrobně studováno,
a to z teoretických východisek, které dovolují pochopit jeho původ a důsledky.
Takovým východiskem je genderová perspektiva. Ta nás vede jednak k tomu, abychom se na
školství dívali prizmatem horizontální a vertikální genderové segregace lidských aktivit, a jednak
k tomu, abychom se snažili pochopit, jak probíhá vnitřní vztahování jedince k jeho okolí, které je
genderově strukturované. Ačkoliv genderová perspektiva je obvyklou a zcela legitimní vědeckou
tradicí, téma vztahu školy a rodiny jejím prostřednictvím dosud nebylo nahlíženo. Mým zájmem
tak bylo vyplnit toto prázdné místo v mozaice výzkumů genderového zatížení školního života.
V tomto smyslu jsem přesvědčena, že má disertační práce splnila svůj účel. Prokázala totiž, že
pro vyučující mění setkávání s rodiči žáků/yň svůj charakter mimo jiné v závislosti na tom, zda
za rodinu přichází do školy jednat matky, nebo otcové. Vysvětlení této změny spočívá
jednoznačně v genderovém řádu naší společnosti, který předpokládá, že maskulinita je ve
veřejné sféře nadřazena femininitě a že s muži je spojována vyšší autorita,

racionalita

a agresivita než s ženami. Uvedená zjištění mají své dopady na to, jak se učitelky a učitelé
v daných situacích cítí a jaké strategie chování volí. Ke slovu přitom přichází rozpor mezi jejich
profesní identitou, která obvykle odkazuje k neutralitě a objektivitě, a naopak jejich osobní
identitou včetně genderové. V disertační práci jsem popsala, jak se jednotlivé učitelky a učitelé
s tímto případným rozporem vyrovnávají.
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Rodiče žáků/yň jsou pro vyučující důležitými partnery. Úspěšná spolupráce mezi nimi pomáhá
dětem k vyšší školní úspěšnosti. Je proto na místě studovat všechny problematické momenty,
které ve vztahu mezi školou a rodinou mohou nastat. Jak vyplývá z výpovědí vyučujících,
některé nepříjemné pocity z kontaktu s rodiči souvisí i se snahou vnést do

komunikace

genderový rozměr a tím oslabit profesionalitu vyučujících. Právě k tomuto poznání jsem
v disertační práci dospěla.
Kromě toho, že disertační práce přispěla ke kumulaci poznání o vztahu školy a rodiny, vnímám
její přínosy pro mě samotnou. Vzhledem k řadě výzkumných projektů, které jsem realizovala
mimo disertační práci (například vedení výzkumu Genderové aspekty přechodu
vzdělávacími

žáků/yň

mezi

stupni, který realizoval sedmičlenný tým a v jehož rámci bylo analyzováno 120

rozhovorů a téměř 3000 dotazníků), nepovažuji za její hlavní přínos rozvoj schopností a návyků
vědecké práce. Stejně tak, vzhledem ke svým jiným odborným aktivitám, které rovněž směřují
do oblasti genderového zatížení školství, nepovažuji za hlavní osobní přínos disertační práce
prohloubení

znalostí

o

studovaném

tématu.

V obou

zmíněných

aspektech

jsem

při

vypracovávání disertační práce spíše využívala své znalosti a dovednosti nabyté mimo doktorské
studium.
To, čím mě disertační práce nejvíce obohatila, bylo uvědomění, že základem vědy je vždy
zvídavost. Pro úspěšnou vědeckou práci musíme být osobně motivováni touhou dozvědět se, jak
a proč jsou věci kolem nás. Na začátku své disertační práce jsem byla velmi zvědavá a snažila
jsem se co nejrychleji pochopit, proč v rozhovorech pro mé diplomové práce vyučující zmiňovali
jako významnou skutečnost při komunikaci s rodiči fakt, zda se jedná o matky či otce. Připravila
jsem výzkumný projekt a začala realizovat rozhovory a následně dotazníkové šetření. Během
několika málo let jsem měla všechna data shromážděná a zanalyzovaná, a znala jsem tak
odpověď na svoje otázky. Tím byla moje zvědavost uspokojena a já se začala orientovat na jiná
témata v ostatních projektech mimo doktorské studium, které ve mně vzbudily zájem.
Najít energii a ukáznit se, abych získané výzkumné výsledky převedla do podoby disertační
práce a doktorské studium tak ukončila, bylo pro mě velmi náročné. Přitom však teprve v tomto
okamžiku, kdy disertační práci předkládám k posouzení, se skutečně stávám součástí vědecké
komunity. Osobní zvídavost musí jít ruku v ruce se zodpovědností vůči vědě, která požaduje
ověřování získaných poznatků a jejich kumulaci. V ostatních projektech mimo disertační práci,
kde harmonogram a podmínky realizace jsou předem dány a jsou kontrolovány zvenčí, je
uskutečnění této závěrečné fáze poměrně snadné. Příprava disertační práce pro mě byla
výjimečnou zkušeností v tom, že jsem si uvědomila, jak snadno lze od principů vědy, ačkoliv je
člověk vyznává, uniknout. Pro svoji budoucí vědeckou práci si tak odnáším poučení, že
zvědavost je pro vědkyně a vědce nezbytná a krásná, ale snadno se může stát i nebezpečnou.
Proto je

nutné svoji vědeckou práci neustále reflektovat a aktivně si připomínat

svoji

zodpovědnost, která nás nejen chrání před instrumentalitou, ale i před egocentrismem.
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