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Abstrakt: 

Genderové stereotypy existují ve společnosti už dlouho, není tomu jinak ve vzdělávacím 
systému. Genderové stereotypy ukazují muže jako dominantní osoby ve společnosti, které 
pracují mimo domov na prestižních místech. Oproti tomu ženy pracují doma či na 
podřadnějších místech. Nicméně tyto stereotypy ukazují, že si ženy vybírají zaměstnání 
s humanitním zaměřením či práce, které jsou podobné domácím pracím, zatímco muži se 
angažují ve vědě a technologiích.

V diplomové práci se chci zabývat genderovými stereotypy, které jsou zakotveny 
v učitelských myslích na osmiletém gymnáziu ve vztahu ke studujícím. Výzkumu se 
zúčastnili čtyři učitelé a čtyři učitelky v osmi třídách. 

Výzkum je rozdělen do tří základních částí: videonahrávka vyučovací hodiny a její 
analýza, vlastní reflexe videonahrávky vyučujícími s aspektem rozdílného přístupu k dívkám 
a chlapcům a osobní individuální rozhovor mezi výzkumnicí a respondentem/respondentkou, 
který bude taktéž analyzován. 

Cílem mého výzkumu je analyzovat genderové stereotypy v přístupu některých 
vyučujících ke studujícím na osmiletém gymnáziu. 

Gender stereotypes exist in society at large, and in the education system in particular. 
These stereotypes show the male as the dominant person, who works outside the home in 
often prestigious occupations. The female is usually showed as being subordinate and 
confined to the home. Moreover, these stereotypes give the fact that females choose 
predominantly humanistic and domestic sciences, while males choose science and 
technology. 

In my dissertation I analyze gender stereotypes that are in teachers´ minds at the 
Grammar School. Eight teachers participated in this research, in eight different classes. 

The research is separated into three basic parts: videotyping of lessons and their 
analyze, the self-reflection from teachers and finally, individual interwiev between researcher 
and respondent that is also analysed in the name of gender stereotypes. 

The aim of my research is to analyze gender stereotypes from teachers to students with 
aspect of different access to girls and boys. 

Klíčová slova: gender, pohlaví, genderový stereotyp, socializace, genderové role, 

institucionalizace, feminizace, genderová senzitivita, generické maskulinum.
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Úvod

Genderové stereotypy v přístupu vyučujících ke studujícím na osmiletém gymnáziu je 

téma, které jsem si vybrala proto, že jsem studentkou na Fakultě humanitních studií UK 

v Praze (obor Genderové studie) a zároveň působím jako učitelka na osmiletém gymnáziu. 

Propojení teoretických znalostí genderové problematiky s praktickou aplikací vidím 

jako velmi přínosné pro moji budoucí práci genderově senzitivní učitelky. Hlavním cílem 

mého výzkumu je nahlédnout do způsobu myšlení některých mých kolegů a kolegyň na 

škole, kde působím, a analyzovat zda a jak jsou zatíženi genderovými stereotypy ve vztahu ke 

studujícím během jejich vyučovací hodiny.  

Co jsou genderové stereotypy? Genderové stereotypy jsou společenské předsudky, které 

udávají, jak mají vypadat a jak se mají chovat muži a ženy té dané společnosti. Jsou to určité 

společenské normy, hodnoty, které mají vliv na životy lidí ve společnosti. Na některé lidi 

mají kladný vliv (například jim udržují určité privilegované postavení ve společnosti), na jiné 

lidi záporný (například pokud jedinec té konkrétní společnosti není součástí těchto norem, 

může být společensky považován za méně přijatelného, v některých případech i za 

společensky neakceptovatelného jedince). 

Naštěstí se česká společnost 21. století stává tolerantnější k dodržování určitých 

společenských norem genderového chování. Přesto je zde stále velký vliv těch, kteří 

genderové stereotypy a předsudky udržují. Mezi ně patří nejen určité osobnosti, ale také 

společenské instituce. Jednou z takových hlavních institucí je samozřejmě rodina a její 

výchova, v neposlední řadě je to i škola, která svým přístupem jak k vyučujícím, tak ke 

studujícím může genderové stereotypy prohlubovat. 

Škola jakožto socializační instituce má tu moc, že může přispět k tomu, abychom se 

začali od těchto genderových stereotypů a předsudků osvobozovat. Je potřeba, aby vyučující 

přistupovali ke studujícím jako k jednotlivým individualitám, ne jako k jednomu či druhému 

pohlaví. 

V naší dnešní společnosti je idea rovnosti pohlaví legislativně zakotvena (například je 

zaručena v Deklaraci lidských práv a svobod či ve vládních programech, které se zabývají 

prioritami a postupy při prosazování rovnosti mužů a žen). O překážkách, které by toto 

vyvracely, se takřka nehovoří. Přesto jakýsi rovnocenný stav mezi pohlavími nenastal a o ten 

musíme neustále usilovat. A právě školství, samozřejmě v úzké spolupráci s rodinou, jsou 

socializační instituce, které mohou být jakousi prevencí proti genderovým stereotypům, proti 

předsudkům, které naše životy neustále ovlivňují, omezují, v některých případech i 

diskriminují lidské bytí.
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Výzkum na osmiletém gymnáziu má jak kvalitativní, tak kvantitativní charakter. Ve 

kvalitativní části se soustředím na porozumění zkoumanému jevu – genderovému zatížení v 

přístupu vyučujících ke studujícím během vyučovací hodiny. Ve kvantitativní části se 

soustředím převážně na numerická data, která mi pomohou zmapovat frekvenci jednotlivého 

chování vyučujících ke studujícím.

Jako hlavní metodu výzkumu použiji metodu VTI (metoda videotrénink interakcí). 

Metodou VTI provedu videonahrávky jednotlivých osmi vyučovacích hodin (na škole je 

pouze osm tříd) mých čtyř kolegů a čtyř kolegyň, u kterých z hlediska genderových 

stereotypů analyzuji jejich přístup ke studujícím během jejich vyučovací hodiny.                   

Vzorek vyučovací hodiny v jednotlivých ročnících je závislý na ochotě mých kolegů a 

kolegyň se podílet na výzkumu, nebudu nikoho nutit. Výběr vzorku respondenta/respondentky

není závislý na věku, ale na pohlaví je závislý. Na osmiletém gymnáziu, kde výzkum 

provedu, působí dvanáct učitelek a jedenáct učitelů, což je asi padesátiprocentní zastoupení 

mužů i žen na škole. Proto se domnívám, že vzorek respondentů/respondentek by měl taktéž 

odpovídat padesátiprocentnímu zastoupení. Výběr vzorku tedy není náhodný, nicméně je 

limitován kvótami, čtyři učitelé a čtyři učitelky.  Žádný respondent/respondentka se ve 

výzkumu neobjeví dvakrát. Respondent/respondentka ochotný/ochotná se podílet na výzkumu 

bude požádán/požádána o písemný souhlas k nahrání jeho/její vyučovací hodiny.

Po nahrání a analýze všech osmi videozáznamů z hlediska genderových stereotypů 

požádám respondent/respondentka o zhlédnutí vlastního záznamu vyučovací hodiny a napsání 

asi stránkové sebereflexe na videozáznam na téma, zda si uvědomuje či vnímá nějaké 

hledisko rozdílného přístupu k dívkám a chlapcům během jeho/její vyučovací hodiny. 

Vzájemná závěrečná reflexe jak výzkumnice, tak respondenta či respondentky určitého 

záznamu proběhne formou individuálního osobního rozhovoru, který nahraji na diktafon. K 

dispozici bude i samotná videonahrávka, takže pokud bude potřeba, zhlédneme ji a 

rozebereme určité zajímavé momenty záznamu společně. Společná reflexe nahrávky 

proběhne buď ve školním prostředí, nebo doma u výzkumnice, abych tímto dala 

respondentovi/respondentce na výběr prostředí, které jemu/jí bude příjemnější.

Anonymitu respondenta/respondentky nelze zachovat na vlastním záznamu, ale 

z etického hlediska záznam zůstane majetkem výzkumnice a nebude veřejně přístupný. 

V magisterské práci nebudou zmíněna žádná jména ani respondentů/respondentek, ani školy, 

na které byl výzkum proveden.  

Analýza genderových stereotypů proběhne v několika fázích. Nejprve analyzuji 

genderové stereotypy na samotném videozáznamu za pomoci určitého kódování (Strauss, 
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Corbinová, Miovský). V další části výzkumu kóduji (Strauss, Corbinová, Miovský) 

genderové stereotypy ze sebereflexe respondenta či respondentky. Zjištěná fakta si dám do 

souvislostí s fakty ze samotného videozáznamu a údaje, které mi nebudou zcela jasné, či 

budou nějakým způsobem důležité pro můj výzkum se zeptám v rozhovoru. Poslední fází je 

rozhovor, který nahraji na diktafon. Zjištěná data z rozhovoru dám do souvislosti se 

zjištěnými předešlými daty, čímž se pokusím nahlédnout do způsobu myšlení některých mých 

kolegů a kolegyň

Cílem mého výzkumu na osmiletém gymnáziu je zjistit částečnou problematiku 

genderových stereotypů díky nahlédnutí do způsobu myšlení mých kolegů a kolegyň. 

V žádném případě není mým cílem někoho napravovat či někomu říkat, jak co má správně 

genderově dělat. Svým výzkumem chci pouze zjistit genderovou zatíženost některých mých 

kolegů a kolegyň na škole, na které působím, což mi v mé budoucí práci genderově senzitivní 

učitelky může také velmi pomoci. 
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1. Teoretická část - Genderové stereotypy

Dříve, než se začnu zabývat genderovými stereotypy a představím tak samotný koncept 

genderových stereotypů, ráda bych na úvod řekla jen několik slov o genderu jako takovém. 

Co je to gender? Gender je slovo anglo-amerického původu a znamená rod (rod 

mužský, ženský a střední). „S pojmem gender se v české sociologii a dalších humanitních 

vědách začalo systematicky pracovat a operovat až po pádu komunismu, tj. od počátku 90. let 

dvacátého století“ (Křížková, Pavlica 2004: 11). 

Gender je dnes oblastí zájmu některých sociologů, protože se vztahuje k sociálním a 

kulturním rozdílům mezi muži a ženami (Clarke, Lawson 1992: 121). Mezi tyto kulturní a 

sociální rozdíly patří jednotlivé role, role ženské a role mužské. Být mužem a být ženou je 

zřejmé nejen podle pohlavních znaků, ale také je to dobře viditelné, je to podpořeno určitou 

úpravou zevnějšku. Zavedenou tradicí je, že muži obvykle nepoužívají make-up a punčochy, 

zatímco ženy dbají na svůj zevnějšek (holí si nohy, podpaží). Ženy jsou údajně citově 

zranitelnější, stávají se hysterickými, pláčou nebo křičí. Silnější pohlaví (muži) se podle 

obecného mínění vyznačují přirozenou racionalitou, rozhodností, konkurenceschopností, 

dravostí. Muži prý nepláčou, mluví otevřeně, mohou užívat i hrubší výrazy, kdežto u žen by 

totéž působilo nežensky. Vyvstává zde ovšem otázka, kdo určil, které pohlaví je silné a které 

je slabé. Důležité je si uvědomit, co je biologické, přírodou dané a co je člověku společensky 

vštěpováno ve společnosti, ve které žije. Určité nesrovnalosti v pojetí ženské a mužské role 

jsou známy nejen napříč jednotlivými kulturami, nýbrž také napříč časem (Valdrová 2004: 9-

10).

Na první pohled by se mohlo zdát, že termín gender je zaměnitelný s termínem pohlaví. 

Tyto dva termíny „gender a pohlaví“ jsou bezpochyby úzce spojeny, ale nejsou to synonyma. 

Gender popisuje sociální, historické a kulturní rozdíly, je to sociální konstrukt. Pohlaví je 

biologická danost, biologický rozdíl mezi muži a ženami. Problém ovšem nastává, pokud se 

sociální konstrukt odvíjí od biologické danosti. Tím problémem může být například fakt, 

který se traduje už staletí, že muži a ženy jsou odjakživa stejní, proto mužské a ženské role 

zůstávají také stejné. Toto tvrzení je ovšem nesprávné a mylné, protože společenské 

postavení mužů a žen jak ve sféře veřejné, tak ve sféře soukromé se proměňuje, liší se v čase i 

v různých kulturách (Clarke, Lawson 1992: 121). 

Naše pohlaví zůstává vnějšímu okolí skryto, náš gender vystavujeme okolí na zřetel, 

čímž dáváme najevo, zda jsme muži či ženy, aniž bychom odhalili svá pohlaví. Zároveň je to 

určitý způsob, jakým se k nám okolí chová, jak nás posuzuje jako muže a ženy. Zatímco naše 

biologické pohlaví je až na výjimky neměnné, gender je proměnlivý a velice tvárný. „Gender 
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je záležitostí naší individuality, je to podstatná část naší identity a zároveň je to součást 

sociálního světa, který určuje, co je ženské a co je mužské“ (Jarkovská 2004: 21-22). „Gender 

je koncept vztahový i ve smyslu sociálním; spíše než vlastnost jednotlivce je gender produkt 

interakce s ostatními“ (Kimmel 2000).

Termín gender se v naší společnosti začal oficiálně používat se založením Centra pro 

gender studies v roce 1992. V roce 1998 na Filozofické fakultě UK vzniklo Centrum studií 

rodu: gender studies, které začalo aktivně spolupracovat s ostatními centry, programy a 

jednotlivci v České republice i na Slovensku. Cílem tohoto centra bylo seznámit nejen 

akademickou půdu, ale i laickou veřejnost s problematikou genderu na různých příkladech 

každodenního života (Sokolová, Pavlík 2005: 14).

1.1. Koncept genderových stereotypů

V naší společnosti existuje mnoho předsudků a stereotypů o ženách a mužích, o 

vzájemných vztazích a o postavení mužů a žen ve společnosti. Tyto stereotypy a předsudky 

jsou jakousi základnou pro hodnocení našich životů i životů ostatních lidí. „Genderové 

stereotypy jsou předsudečné představy o tom, jací/jaké mají muži a ženy být a jak se mají 

chovat“ (Jarkovská 2004: 20). „Genderové stereotypy jsou tedy zjednodušující popisy toho, 

jak má vypadat maskulinní muž a femininní žena“ (Renzetti, Curran 2003: 20). Genderové 

stereotypy ukládají mužům a ženám určité role, tyto role ovšem mohou někomu vyhovovat, 

jinému nemusí. 

Z historického pohledu jednou z představitelek, která se snažila změnit náhled na 

společenské postavení ženské a mužské role byla například Olympe de Gouge (v období 

Velké francouzské revoluce), která chtěla vztáhnout heslo „Rovnost, volnost, bratrství“ i na 

ženy a zabývala se občanskými právy žen. Ve své Deklaraci práv ženy a občanky (1791) 

kritizovala nadvládu mužů a nerovnost pohlaví. "Národ a lidstvo se skládá z mužů a žen, 

proto je třeba umožnit i ženám, aby se podílely na veřejných věcech, neboť zákonodárství 

má být vůlí celého národa" (Gouge 1791). Za své příliš revoluční myšlenky byla sťata 

gilotinou. Další významnou osobností v boji za ženská práva v druhé vlně feminismu byla 

například Germaine Greer (v Británii). Tato žena vyvolala velký rozruch svou nejznámější 

knihou Eunuška (1970). V ní Greer kritizuje tehdejší patriarchální a konzumní společnost, 

která je hlavním aktérem útlaku jak žen, tak mužů samotných (Greer 2001). V neposlední 

řadě i představitelka post-strukturalistického feminismu Judith Butler, která svým dílem 

Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (Potíže s rodem: Feminismus a 

podvracení identity) tvrdí, že v žádném případě neexistuje jakési universální lidství ani 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gilotina
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universální mužství či ženství, podle kterého by se mužství a ženství mělo historicky určovat. 

Podle Butler je rodová identita výsledkem působení institucí, praktik a diskurzů ve 

společnosti (Barša 2002: 272). „Neexistuje žádné univerzální lidství ani specifické ženství (či 

mužství), které by zápasily v historii o svůj výraz a uskutečnění. Domnělá obecná či rodová 

identita nestojí na počátku jako sebetotožná podstata a příčina dějů, ale na konci, jako 

výsledek působení institucí, praktik a diskurzů, jejichž počátky jsou plurální a rozptýlené“ 

(Butler 1990: xxxi). Oproti tomu velkým zastáncem dělení ženských a mužských rolí byl 

například Sigmund Freud. Svými výroky o neženskosti inteligentních a ambiciózních žen 

ovlivnil psychology na celém světě. Jeho výroky vyhovovaly tehdejšímu modelu pracovně a 

společensky aktivního muže a pasivní ženy v domácnosti (Valdrová 2004: 9-10).

Jako příklad genderových stereotypů bych uvedla ukázku z knihy Betty Friedan -

Feminine Mystique z kapitoly Problém beze jména. „Problém, o kterém bude řeč, spočívá 

celá léta na dně ženské duše, nevysloven a jakoby pohřben. Avšak v polovině dvacátých let 

dvacátého století to v ženách, alespoň ve Spojených státech, začalo podivně vřít, objevily se u 

nich pocity nespokojenosti, nepopsatelné touhy“ (Friedan 2002: 49). „Naučili nás, že 

opravdové ženy, ty ryze ženské ženy netouží po žádné kariéře, po vyšším vzdělání nebo právu 

zasahovat do veřejného života, tedy do politiky“ (Friedan 2002: 50).

Betty Friedan ve své knize kritizuje ženskou mystiku – ideologii, která prosazuje roli 

ženy jako pasivní bytosti, matky, manželky a hospodyně. Problém beze jména postihuje ženy, 

které žijí podle tradičních modelů v roli manželky a matky. Jsou to ženy, které nemohou nebo 

se obávají artikulovat svá přání, neboť podle společenských konvencí mají vše potřebné ke 

štěstí, a pokud nejsou šťastné, mohou si za to sami (Friedan 2002: 49-72).

Genderové stereotypy všichni dobře známe, i když si je nepřipouštíme. S těmito 

stereotypy se můžeme například setkat v reklamách, v pohádkách, ve školách, v názorech 

ostatních lidí, v jazyce, atd. (Jarkovská 2004: 21). „Média – tisk, rozhlas, televize – mocně 

udržují tzv. tradiční ženskou roli. Slavná ženská osobnost je konfrontována s tématem pečení 

vánočního cukroví, ať chce, nebo nechce. Genderovým dělením témat trpí i muži – není jim 

dovoleno volně hovořit o citech, přiznat omyl, slabost, bezradnost, zoufalství“ (Valdrová 

2004: 11). 

S genderovými stereotypy se ovšem všichni setkáváme již od samotného narození, kdy 

rodina se ptá: „Je to kluk, nebo holka?“ (Jarkovská 2004: 24) Jak vidno, pohlaví je pro 

některé lidi základním definičním znakem jedince, a je zajímavé, že podle toho, zda je dítě 

chlapeček či holčička, se začneme k dítěti chovat (vlastní zkušenost). 
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Již od narození dítěte je v porodnici patrné, které děti jsou holčičky a které děti jsou 

chlapečkové, aniž bychom znali jejich pohlaví. Děvčata jsou většinou oblékána do růžových 

barev (mají růžové stužky se jménem), oproti chlapcům, u kterých převládá barva modrá 

(modré stužky se jménem). Je ovšem paradoxní, že v historii se růžová barva dávala 

chlapcům a znamenala mužnost, zatímco modrá barva znamenala něžnost. Na tomto případu 

můžeme vidět, jak si určitá společnost vytváří vlastní pohled na jednotlivá pohlaví, na to, co 

společnost od určitého pohlaví očekává v určitém čase a prostoru. Každá barva totiž 

představuje určitý typ chování, který se bude dle očekávání dodržovat. Mimo barvu, která 

společensky určuje pohlaví, sem patří i vzhled dítěte, kdy dívky mívají dlouhé vlasy, chlapci 

krátké, chlapci nosí kalhoty, děvčatům jsou spíše předkládány sukně či šaty. Děvčata jsou 

brána jako něžné, křehké a citlivé pohlaví oproti chlapcům, kteří jsou vnímáni jako energičtí, 

dravější a agresivnější (Renzetti, Curran 2003: 93). 

Důležitý je samozřejmě i postoj rodiny k těmto stereotypům. Některé rodiny tyto 

stereotypy rigidně dodržují, jiné rodiny jsou ve výchově tolerantnější a nechají například 

děvčata hrát si s autíčky či chlapce s kočárky. Na dítě však nepůsobí jen rodinné prostředí. O 

jednotlivých mužských a ženských rolí se dítě dozvídá od dalších příbuzných a známých, ve 

školce či škole, z médií (Věšínová-Kalivodová, Maříková 1999). „Učí se, co to znamená být 

mužem a ženou, a obvykle se snaží těmto představám vyhovět“ (Jarkovská 2004: 25). Jak 

rozebral  Bourdieu ve své knize Nadvláda mužů, určité stereotypní představy se doslova 

vpisují do našich těl, protože nejen ovlivňují nás samotné, ale i svět okolo nás. Například 

muži sedí zpříma a vyjadřují tak svou dominanci, zatímco ženy sedí s překříženýma nohama, 

zmenšují se a vyjadřují tak svou podřízenost (Bourdieu 2000). Proces, kterým se genderové 

stereotypy přenášejí, je proces socializace. „Žena se nerodí ženou, žena se stává ženou“ 

(Beauvoirová 1967: 5).

„Socializace je proces utváření a vývoje člověka působením sociálních vlivů a jeho 

vlastních aktivit, kterými na tyto sociální aktivity odpovídá; vyrovnává se s nimi, podléhá jim, 

či je tvořivě zvládá. Výsledkem socializace je začleněnost jedince do mezilidského 

společenství“ (Helus 2003: 42). „Socializace je proces, jehož prostřednictvím si lidé 

předávají společenské hodnoty a normy, včetně těch, které se týkají genderu. Socializace je 

celoživotní proces. Genderová socializace může mít někdy podobu vědomého úsilí (odměna x 

trest) i nevědomého úsilí (rozmlouvání s rodiči, dětské knížky, hračky, oblečení, interakce 

v dětském kolektivu) (Renzetti, Curran 2003: 93). „Socializace je komplexní dlouhodobý 

proces, v rámci něhož se člověk prostřednictvím interakce a komunikace s druhými stává 

bytostí schopnou se chovat jako člen určité skupiny či společnosti. Jde nejen o výchovu 
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v rodině a učení v rámci vzdělávacího procesu, ale i o celoživotní osvojování si hodnot, 

norem a způsobů nebo vzorců jednání, které jsou využitelné, srozumitelné a očekávané 

v různých situacích a kontextech (Křížková, Pavlica 2004: 62). „Proto také jedním z prvních 

vzorců, které si člověk v rámci rané socializace osvojí, je uvědomění si existence odlišných 

skupin pohlaví. V rámci nich jsou mužům a ženám připisovány odlišné role a také orientace 

na odlišné hodnoty a postavení ve společnosti. V procesu socializace dochází k rozvoji 

genderové identity jedince, ke které se váže celý soubor očekávání a rolí“ (Křížková, Pavlica 

2004: 63).

Socializace je tedy proces, jehož prostřednictvím jednotlivé osobnosti přijímají a učí se 

určité společenské hodnoty a normy. Učí se být mužem a ženou a učí se určité představy 

k těchto polaritách dodržet. To proto, že rozdělení na muže a ženy je jedno ze základních 

dělení společnosti, podle kterého se vytváří určitý sociální řád – genderový řád. Genderový 

řád je založen na představách o mužích a ženách a jejich vztazích a postavení ve společnosti 

(Havelková 2004: 170). Obecně se má za to, že dívky by měly být spíše tišší, jemnější, 

decentnější, zatímco chlapci by měli být aktivnější, drsnější, konkurenceschopnější. Sociální 

řád – genderový řád udává mužům a ženám určité vzorce chování a jednání, které tím 

prohlubují genderové stereotypy. Realita každodenního života je ovšem trochu jiná. Je velmi 

různorodá a navzájem prostupující. Některé odlišnosti, které se vymykají normám 

maskulinního muže a femininní ženy, jsou stále považovány za deviantní či abnormální 

(Sokolová 2004: 81-84).

Genderová socializace probíhá ve všech společnostech. Sociologové se vesměs shodují 

v tom, že člověk se rodí s určitou genetickou výbavou a předpoklady. Ovšem hlavní vliv na 

to, jaké role bude v životě plnit a hrát, má právě proces socializace. Většina aspektů 

genderového chování je tedy výsledkem socializačního vlivu určité společnosti, což dokazují 

i rozdíly genderových rolí mezi různými kulturami (Křížková, Pavlica 2004: 63). 

Představitelem teorie mužských a ženských rolí je Talcott Parsons. Pojem role se v jeho 

pojetí vztahoval ke společenským očekáváním vůči chování mužů a žen ve společnosti, čili 

k normám definujícím maskulinní a femininní osobnost. Za jeden z důležitých úkolů procesu 

socializace bylo považováno právě osvojení si příslušných mužských a ženských rolí každým 

jedincem. Případné odchylky byly brány jako výsledek výchovného selhání. Parsons zavedl 

pojem dichotomie instrumentálního (mužského, ekonomického světa) a expresivního 

(ženského, domácího – rodinného svět) života (Charles 2002).
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1.2. Škola jako socializační instituce

„Sociální kontrola uplatňování „správných“ genderových rolí je zajišťována jak 

nejbližším (rodina), tak širším (škola, zájmová činnost, práce) společenským okolím.“ 

(Křížková, Pavlica 2004: 64)

Vzdělání je moc, která dává možnost lidem určité společnosti uvědomit si své postavení 

a možnost toto postavení změnit. Proto není překvapivé, že jednou z institucí, která vzdělání 

poskytuje, je škola. Škola je socializační instituce, která poskytuje studujícím určité základní 

znalosti jako je psaní, počítání a jiné, které se souhrnně nazývají formální kurikulum

(Renzetti, Curran 2003: 124).

Neformální kurikulum je určitý politický, ekonomický či společenský pohled, který je 

studujícím předáván skrytě, prostřednictvím učebnic, různých školních pomůcek používaných 

při výuce tradičních školních předmětů, a také prostřednictvím interakce mezi vyučujícími a 

studujícími. I názor vyučujících na nějakou problematiku může studující ovlivnit, i názor 

vyučujících patří do skrytého - neformálního kurikula (Renzetti, Curran 2003: 124).    

Tato kurikula ovlivňují studující jak v jejich pohledu na okolní svět, tak také v tom, co 

od okolního světa mohou sami pro sebe očekávat. V některých případech tato očekávání 

mohou být velmi přínosná, v jiných případech nemusí být příznivá a mohou vést i k nižším 

studijním výsledkům.  

Mezi faktory, které studující ovlivňují, patří nejen vzájemná interakce mezi nimi, kdy si 

vrstevníci navzájem ověřují platnost jednotlivých společenských norem a hodnot, ale i školní 

prostředí a samozřejmě vzájemná interakce mezi vyučujícími a studujícími. Škola jakožto 

socializační instituce má tedy nejen velký význam pro jedince, ale také pro celou společnost. 

Ve školním prostředí se studujícím vštěpují určité hodnoty a normy společnosti, ve které žijí, 

která je obklopuje. Mezi základní mechanismy, kterými škola disponuje, jsou například 

povinná školní docházka a různé typy osvědčení (např. maturitní zkouška). Vzhledem k tomu, 

že děti tráví ve školním prostředí velké množství času, je tato instituce považována za 

důležitý faktor pro rozvoj osobnostní i sociální. Vyučující bývají takřka druhými dospělými 

po rodičích, kteří tráví s dětmi velké množství času a stávají se tak významnými osobami 

v jejich životě. V některých případech jsou to osoby, které se stávají pro studující kladným 

vzorem, v jiných případech se stávají záporným vzorem. Proto je také velmi důležité 

zastoupení učitelů či učitelek ve školním prostředí, protože i to ovlivňuje děti, i to prohlubuje 

genderové stereotypy (Smetáčková 2005: 73).

Zastoupení vyučujících ve školním prostředí je nevyvážené. Čím nižší stupeň vzdělání, 

tím vyšší zastoupení žen. K feminizaci učitelství došlo především po světových válkách, kdy 



15

se od žen očekávalo, že zastanou práci jak v domácnosti, tak s dětmi ve škole. Dichotomie 

rolí byla zvláště silná v době komunistického režimu. Toto tvrzení dokládávám tabulkou ze 

Statistické ročenky školství 2003/2004 (Smetáčková 2005: 74).

Tabulka č. 1(Smetáčková 2005: 74)

MŠ ZŠ – 1. st. ZŠ – 2. st. SŠ VŠ

ženy 100% 94% 75% 55% 31%

muži 0% 6% 25% 45% 69%

Velmi důležité je si uvědomit, jaké genderové vzorce jsou studujícím předkládány ve 

škole, jaké genderové stereotypy jsou prohlubovány a samozřejmě jaká nerovnost z nich pro 

studující, ale i pro samotné vyučující plyne. Měli bychom mít na mysli, že gender je všude 

kolem nás. Není jen součástí mužů a žen a jejich vztahů, ale také vztahů v různých skupinách.  

Gender nemají jen lidé, ale také věci, symboly, atd. (Jarkovská 2007: 14).

Vzhledem k tomu, že se zabývám problematikou genderových stereotypů na osmiletém 

gymnáziu, je pro moji práci zajímavé zmínit nejen vzdělání dívek a vzdělání chlapců na 

základní škole, ale i na střední škole, protože osmileté gymnázium zahrnuje čtyři roky 

základní školy druhého stupně a čtyři roky střední školy.

Genderové stereotypy se začínají formovat nejen na základních školách, ale už 

v mateřských školách, kde holčičkám jsou vnucovány hračky jako kufříčky zdravotnic a pro 

chlapce jsou hračky typu stavebnice a hry na logické myšlení (Věšínová-Kalivodová, 

Maříková 1999). Problematikou genderových stereotypů v mateřských školách se nehodlám 

zabývat, pouze považuji za nezbytné se zmínit o tom, že již mateřská školka je první veřejnou 

sociální institucí (mimo rodinné prostředí), která genderové stereotypy prohlubuje. 

Vzdělávání chlapců a dívek na základních a středních školách je v mnohém odlišné. 

Největší rozdíl je zřejmý v přístupu vyučujících ke studujícím, který je ve většině případů 

neuvědomělý, protože genderové stereotypy panují v naší společnosti a ovlivňují každého 

z nás. Ve škole je dětem předkládána jakási společenská norma – genderový stereotyp, kterou 

si berou za vlastní a přizpůsobují se jí. Na některých školách nižšího stupně je výuka více 

stereotypní oproti některému vyššímu stupni, kde výuka je více založena na individuální 

prezentaci studujícího (samozřejmě je to ovlivněno i věkem a dospělostí studujících). Podle 

výzkumu AAUW z roku 1992 v Americe bylo zjištěno, že ač vyučující tvrdí, že přistupují ke 

studujícím na základních školách rovnocenně bez ohledu na pohlaví, není tomu tak. Přístup 
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ke studujícím se liší ve dvou hlavních bodech a to ve frekvenci a v obsahu (Renzetti, Curran 

2003: 132).

Frekvence znamená, že chlapci jsou častěji tázáni a obsahově jsou jim kladeny těžší 

otázky než dívkám (Renzetti, Curran 2003: 132). Tato zjištění jsou pro můj výzkum velmi 

zajímavá a budu se jimi podrobněji věnovat především ve výzkumné části, zabývající se 

analýzou videozáznamů jednotlivých vyučovacích hodin, analýzou sebereflexí jednotlivých 

vyučujících a v neposlední řadě analýzou individuálních osobních rozhovorů na téma vztahu 

vyučujících ke studujícím.  

Ve škole se od dívek očekává, že se budou převážně soustřeďovat na předměty, jako 

jsou jazyky a humanitní předměty, které jsou zaměřené spíše na sdílení pocitů či komunikaci 

mezi lidmi. Obecně se má za to, že dívky jsou slabší v předmětech, jako je matematika a 

fyzika. U chlapců se očekává, že se budou soustřeďovat na předměty, jako je matematika, 

výpočetní technika či přírodovědné předměty. Chlapci bývají častěji vyvoláváni či pověřováni 

složitějšími úkoly, aby byla zvládnuta jejich neposednost a zamezilo se jim ve vyrušování. 

Vyučující různým způsobem zadávají chlapcům a dívkám různé úkoly a zároveň je podle 

odlišných kritérií hodnotí (internetový odkaz – Portál Občanská společnost).

„Zřejmě každý z nás se někdy například setkal s komentářem, že „Holky nemají na 

matiku hlavu“. Pokud takovýto výrok zaznívá od vyučujících často, děti očekávání v něm 

obsažené přijmou a zvnitřní si je. Na základě toho se snáze smíří s neúspěchy v daném 

předmětu a nevyvíjejí tolik snahy o zlepšení svých výkonů“ (Smetáčková 2005: 77). „Chlapci 

to pochopí, děvčata se to naučí nazpaměť“ (Jarkovská 2003: 10). I s jinými výroky 

podporujícími genderové stereotypy se můžeme setkat ve školách. 

Genderové stereotypy nám tak upírají žít život podle vlastních představ a neustále nám 

něco určují. Škola je jednou ze socializačních institucí, která může tyto genderové stereotypy 

omezit, v lepším případě je eliminovat a nastolit tak genderově pozitivní výuku.

1.3. Genderově pozitivní výuka

V dnešní demokratické společnosti je právně zaručena rovnost obou pohlaví, je zaručen 

rovný přístup dívek a chlapců ke vzdělání. Není problém se přihlásit na kteroukoliv školu a 

tam studovat, pokud uchazeč/uchazečka složí zkoušky. To ovšem neznamená, že zde 

neexistují určité skryté překážky. Studující si sice dobrovolně vybere školu, na které chce 

studovat, ale škola může být stále vedena v duchu typických genderových stereotypů, které 

vyplývají z tradičního genderového uspořádání naší společnost. Školství je jednou z institucí, 

vyjma rodiny a vlivu médií, která má vliv na utváření osobností nejmladší generace. Je tedy 
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potřeba si ujasnit, od čeho začneme nerovnost řešit, ale také je potřeba si uvědomit, k čemu 

tím směřujeme. Je nezbytné si vytvořit svoji vlastní vizi (Smetáčková 2005: 75). 

Podle Smetáčkové existují minimálně dvě vize pojetí genderové rovnosti ve školství. 

První se vztahuje k rovnosti v šancích. Všechny děti mají ve škole pracovat, řešit stejné úkoly 

a být hodnoceny podle stejných kritérií. Vzhledem k tomu, že děti pocházejí z různých 

genderových socializací, je potřeba, aby byla vytvořena jakási shodná startovací čára pro 

všechny. Je nutné zamezit znevýhodňování jak děvčat, tak chlapců v jednotlivých 

předmětech. Druhým pojetím genderové rovnost podle některých odborných týmů je spíše se 

soustředit na rovnost ve výsledcích. To znamená, že dívky s chlapci by měli dosahovat 

shodných či obdobných výsledků. K tomu je zapotřebí přihlédnout k genderovým 

socializacím a vysvětlovat dívkám například proudění vzduchu na vlajících záclonách nad 

topením, kdežto chlapcům vysvětlit fenomén proudění na tryskových letadlech. Autorka 

Smetáčková ovšem druhou verzi vidí jako trochu problematickou, protože cítí, že by toto 

druhé pojetí spíše nerovnost prohlubovalo, nikoliv odstraňovalo. Je nutné oba postupy 

kombinovat. „Důležité je umožnit každému chlapci a každé dívce, aby rozvíjeli své osobní 

dispozice a zájmy bez ohledu na genderové představy panující v dané společnosti“ 

(Smetáčková 2007: 44-45).

Škola představuje jednu z cest, jak nabourávat genderové stereotypy a namísto nich 

podporovat rovné příležitosti mužů a žen ve společnosti. Genderově pozitivní škola je taková 

škola, která umožňuje každému chlapci a dívce svobodně rozvíjet vlastní dispozice a zájmy 

bez ohledu na jejich pohlaví a na společenské genderové předsudky, které panují ve 

společnosti. Je samozřejmě velmi obtížné společenské stereotypy absolutně eliminovat, přesto 

je zapotřebí genderovou problematiku dostat do školského vzdělávacího systému a uvádět ji 

do praxe. Genderová problematika by se měla stát součástí školy, součástí učebních plánů, 

součástí dokumentů a hlavně by se měli vzdělávat vyučující, ale i ředitelé/ředitelky 

v genderové problematice, v problematice rovných příležitostí (Smetáčková 2005: 79). 

Nyní bych uvedla některá doporučení, která se týkají genderově citlivého školství, 

genderově rovné školy. Tato doporučení jsou součástí Příručky pro genderově citlivé vedení 

školy. Publikace byla vydána v rámci pracovního programu Vzdělávání projektu IS EQUAL 

Prolomit vlny, který realizovala Otevřená společnost, o.p.s., pod vedením Ireny Smetáčkové. 

Proč usilovat o genderově rovnou školu? (Smetáčková 2007: 45-46)

- Podpora genderové rovnosti a rovných příležitostí dívek a chlapců zvyšuje pozitivní 

pedagogické klima školy jak pro studující, tak pro vyučující.
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- Výuka v duchu rovných příležitostí podporuje dívky i chlapce v plném rozvíjení jejich 

schopností bez ohledu na to, zda se jedná o genderově obvyklou či neobvyklou oblast.

- Zahrnutí genderové rovnosti do školního vzdělávacího programu a její převedení do 

každodenní výuky zlepšuje postavení školy mezi ostatními školami. 

- Zahrnutím genderové rovnosti a rovných příležitostí do chodu školy je respektována 

povinnost škol, kterou jim ukládá školský zákon, Ústava ČR a aktuální politika 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.       

Jaká kritéria by měla splňovat genderově citlivá škola? (Smetáčková 2007: 46-48)

- Vedení školy a vyučující vědí a hovoří o existenci genderových stereotypů. Již samotná 

znalost genderových stereotypů je dobrým krokem k odstranění těchto stereotypů. Je 

však potřebná vzdělanost v genderové problematice. 

- Myšlenka genderové rovnosti je zakotvená v dokumentech školy a ve všech 

materiálech, kterými se škola prezentuje. Sem patří přinejmenším školní vzdělávací 

program, školní řád či webové stránky školy.

- Chlapcům a dívkám je věnována stejná míra prostoru, financí a času. 

- Vyučující věnují stejnou míru pozornosti chlapcům a dívkám. Vyučující by se měli 

snažit svým jednáním neznevýhodňovat ani chlapce, ani dívky.

- Samozřejmě, že vedení školy podporuje genderovou rovnost v pedagogickém sboru a 

zachází spravedlivě s jednotlivými učitelkami a učiteli. Vztah vedení se svými 

pracovníky ovlivňuje jejich činnost a další působení na studující. 

- Učitelé/učitelky by měli/měly svoji genderovou citlivost neustále budovat. Sami by se 

měli/měly o genderovou citlivost na škole zajímat. Například by měla být na škole 

zajištěna prevence, zajišťování a řešení případů sexuálního a genderově motivovaného 

obtěžování. 

- Učebnice a učební pomůcky jsou vybírány tak, aby neobsahovaly genderové stereotypy.

- Myšlenka genderové rovnosti je zahrnuta do spolupráce s rodiči. 
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Genderově pozitivní škola – výuka - by neměla žádné pohlaví omezovat, měla by dávat 

prostor pro realizaci vlastních dispozic a tužeb chlapců a dívek ve vzdělávacím procesu a 

v žádném případě by neměla jedno pohlaví znevýhodňovat v určitém předmětu na úkor 

druhého pohlaví. Vybudovat genderově senzitivní školu je dlouhý a nesnadný proces, u 

kterého je nejprve zapotřebí vzdělávat jak ředitele/ředitelky škol, tak i samotné vyučující a 

v neposlední řadě seznamovat studující s genderovou problematikou rovných příležitostí. 

K dispozici jsou jednotlivé vládní dokumenty zabývající se problematikou rovných 

příležitostí. Mezi tyto dokumenty patří: dokument Priority a postupy vlády při prosazování 

rovných příležitostí pro muže a ženy, dále je to alternativní zhodnocení vládních aktivit v tzv. 

Stínové zprávě aj. V neposlední řadě je to MŠMT a jeho Priority a postupy MŠMT při 

prosazování rovnosti žen a mužů, aj. (Smetáčková 2007: 44-49)

Vzhledem k tomu, že mým hlavním cílem výzkumu je vztah vyučujících ke studujícím, 

považuji za důležité se zmínit o interakci mezi nimi.  

1.4. Interakce mezi vyučujícími a studujícími

Vzájemná interakce mezi vyučujícími a studujícími není jen o tom, jak vyučující žáky a 

žákyně vyučuje, ale také o tom, jak vyučující odpovídá na dotazy dětí, jak odpovídá na 

jednotlivé otázky, reagují na podněty, hodnotí jejich výkon a také jak žáky a žákyně oslovují. 

To vše má velký vliv na vztahy mezi nimi a zároveň to ukazuje názor vyučujících na 

postavení mužů a žen ve společnosti. Kromě genderu naši komunikaci ovlivňují i jiné faktory. 

Je to například věk, sociální vrstva či etnikum aj. Je proto potřeba si všechny tyto faktory ve 

spojení s genderem uvědomovat, jen tak můžeme předejít určitému znevýhodňování 

některých studujících na základě pohlaví (Valdrová 2007: 23).

Jak tvrdí Jana Valdrová, učitelé a učitelky jsou jenom lidé, kteří si do své práce přinášejí 

určité genderově stereotypní představy o tom, jak se mají chovat a co mají dělat chlapci a 

děvčata. „Prizmatem těchto představ pak interpretují chování reálných dívek a chlapců – a 

mnohdy hodnotí stejné projevy odlišně“ (Valdrová 2007: 23). Jako příklad autorka uvádí fakt, 

že pokud chlapci vyrušují v hodině, je to vyučujícími bráno jako očekávatelné, pokud tomu je 

tak u dívky, její chování neodpovídá vžité představě o něžném pohlaví. Škola je tedy místem, 

které nabízí studujícím určité typy životních voleb: možnosti, příležitosti a omezení. 

(Valdrová 2007: 23).

Výzkumy bohužel ukazují, že školy většinou genderové stereotypy posilují a zároveň 

tím i genderovou segregaci. Dívky jsou většinou více přerušovány vyučujícími během 

vyučovací hodiny, zatímco chlapce vyučující vyslechne většinou až dokonce. Dívky jsou 
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vyvolávány méně častěji než chlapci. Dívkám je ztížen přístup ke zdrojům, převážně u 

předmětů jako je matematika a další předměty spojované s maskulinitou. V těchto 

předmětech vyučující nepředpokládají velkou úspěšnost dívek, proto spíše komunikují s 

chlapci. Tento přístup ovšem zvyšuje odstup dívek od těchto předmětů. Na druhou stranu jsou 

zde předměty, které jsou výlučně spojovány s feminitou, jako je rodinná výchova, a zde jsou 

zase chlapci znevýhodněni, co se týče přístupu ke zdrojům. „Vyučující častěji vyvolávají 

chlapce, ačkoliv se děvčata více hlásí. Vyučující reagují rychleji na otázky a poznámky 

chlapců než dívek, rozvíjí témata, která chlapci nastolují, nechají chlapce přerušit dívky a 

odpovědět myšlenku za ně atd.“ (Valdrová 2007: 24-25). Z výzkumů jsou také zajímavé 

okolnosti, že jestliže chlapci vykřikují odpovědi na otázky, aniž by se přihlásili o slovo, 

vyučující obvykle toto chování tolerují, oproti tomu dívky bývají často napomenuty za 

nevhodné chování. Pokud se ovšem odpoutáme od frekvence interakce mezi vyučujícími a 

studujícími, bylo zjištěno, že vyučující častěji opravují chyby děvčatům, naopak chlapce nutí, 

aby u děvčat chyby nacházeli. Chlapci jsou často vedeni k tomu, aby řešili náročnější úkoly, 

jsou nuceni hlouběji přemýšlet  o problému (Renzetti, Curran 2003: 132).    

Rozdělení podle pohlaví jako administrativní nástroj se objevuje již ve viktoriánském 

období, kdy na vchodových kamenech byl vytesán název Škola pro chlapce/Škola pro dívky. 

Například v Británií se kladl velký důraz i na chlapecké a dívčí oblečení, v některých školách 

studentky a učitelky nesměly nosit kalhoty (Skelton 2001: 309).  

Generické maskulinum je další fenomén, který znevýhodňuje ženy nejen ve vzdělání. 

Z historického pohledu některá povolání, která byla především doménou mužů, jako 

například: majitel, obchodník atd., neměla správný tvar ženského rodu, protože v takovýchto 

funkcích se ženy prakticky nevyskytovaly, jejich doménou byla výlučně sféra domácí, 

rodinná. Britský parlament v polovině 19. století rozhodl, že pro ušetření místa ve spisech

budou mužskými názvy osob označovány i ženy; tak vzniklo generické maskulinum. 

Označování žen mužskými názvy začaly užívat i jiné země. Až do sedmdesátých let 20. 

století se soudilo, že mužské tvary ženám neškodí a nevadí. Od sedmdesátých let se začaly 

používat i některé ženské tvary (Valdrová 2004: 14).

Generické maskulinum budu také analyzovat ve svém výzkumu. Budu sledovat, jak ho 

vyučující uplatňují vůči studujícím. Jak učitelé a učitelky žáky a žákyně oslovují, když je 

vyvolávají, napomínají, či když s nimi o nějakém problému diskutují.

Následující odstavec bude obsahovat výčet již předem stanovených výzkumných 

otázek, na které se budu snažit odpovědět během analýzy jednotlivých videozáznamů. Díky 
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těmto otázkám se budu snažit poodkrýt některé genderové stereotypy během vyučovacích 

hodin. Výzkumné otázky vzešly z výše uvedených teoretických zdrojů a jsou následující:  

- Jak často vyvolávají vyučující dívky a chlapce?

- Jaký prostor dávají vyučující studujícím pro vyjádření jejich názoru? 

- Kolik času z vyučování věnují chlapcům a kolik dívkám?

- Zjistit, zda vyučující nepoužívají genderové stereotypy typu: Dívky nemají buňky na 

matematiku či chlapcům nejdou cizí jazyky, atd.

- Jak vyučující chválí studující?

- Jak chlapce a dívky odměňují/hodnotí/zpětná vazba na jejich výkon?

- Jak chlapce či dívky během vyučovací hodiny vyučující kárají a jak se to projevuje?

- Jaké činnosti během hodiny dívkám či chlapcům přidělují?

- Jak je třeba organizována práce v týmu? Kdo tým vede, kdo za něj mluví, jak se dívky 

či chlapci projevují?

- Jak vyučující vůbec studující oslovují? (použití generického maskulina)

1.5. Vzdělávání dívek a chlapců v českých zemí ve srovnání s Británií a Švédskem

Již z historického kontextu je zřejmé, že školství prošlo mnoha změnami, a to převážně 

k lepšímu, v otázce rovných příležitostí, poněvadž školní instituce byly převážně pro chlapce, 

chlapce z bohatších rodin. Dívkám byla předurčena cesta tradiční ženské role, tady naučit se 

vyšívat, starat se o dítě a naučit se být manželovi po ruce. Jean Jacques Rousseau ve svém 

pedagogickém spise – Emil neboli o výchově - věnuje větší prostor pro vzdělání chlapcům 

než dívkám. Chlapci podle Rousseaua mají mít větší volnost, mají být vedeni k používání 

vlastního rozumu, k rozvoji osobnosti atd. Výchově dívek věnuje značně menší část. 

Nepovažuje je za hloupější, ale tvrdí, že by se dívky neměly ve vzdělání podporovat. Měly by 

být poddajné, a to převážně svému muži (Havelková 2004, 172-173).

Vzhledem k dostupným zdrojům uvádím historické příklady vzdělávání dívek a chlapců 

v českých zemích, v Británii a ve Švédsku. Jednotlivé koncepty využívám nejen v teoretické 

části, ale také je aplikuji v empirické části, formuluji díky nim některé výzkumné otázky. 

V českých zemích došlo k největšímu obratu v 18. století za vlády Marie Terezie. 

Církev přestala mít velký vliv na školství, školy se staly součástí rakouského státu. Školství 

bylo prohlášeno za státní organizaci a byla zavedena šestiletá povinná školní docházka. Školy 

byly rozděleny do tří stupňů: školy triviální (pro děti od 6 do 12 let), školy hlavní (pro střední 

stav v každém kraji), školy normální (rozšiřovaly učivo hlavních škol). Za vlády Josefa II. 

bylo zrušeno nevolnictví. Od konce 18. století do poloviny 19. století se škola stává na 
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venkově střediskem vlastenecké činnosti – národního obrození. V roce 1869 byl vydán tzv. 

říšský školský zákon, který znamenal významnou změnu v rakouském školském systému. 

Byla zavedena povinná osmiletá školní docházka pro chlapce i dívky ve věku 6 až 14 let. 

Toto opatření řadilo české země na přední místo v evropském vzdělávání (např. v Anglii byla 

až v roce 1870 uzákoněna teprve šestiletá povinná docházka). V této době vznikají i osmiletá 

gymnázia, odborné školy, dokonce i čtyřleté učitelské ústavy pro vyučující (mužské a 

ženské). Po vzniku samostatného Československa 28. října 1918 došlo k procesu 

demokratizace školství, kdy na vysokých školách směly již studovat i dívky, byl zrušen 

celibát učitelek. V období druhé světové války a vzniku Protektorátu Čechy a Morava v roce 

1939 bylo veškeré školství podřízeno germanizaci. Po osvobození, respektive v roce 1948, 

byla zavedena povinná devítiletá školní docházka (Dvořáček 2005: 27-103).

V Británii první zákon o vzdělávání jak chlapců, tak dívek (Forsterův zákon 1870) byl 

zásadním úspěchem pro všechny, kdo se zasazovali o vzdělávání pro všechny a hlavně pro 

feministky. Vzdělávání chlapců bylo již dlouho akceptovatelnou součástí chlapecké přípravy 

na dospělost, ale vzdělávání dívek bylo stále ještě kontroverzním tématem. Ženská role byla 

stále řazena do domácí sféry, proto byl velký odpor ke vzdělání dívek převážně z řad 

klerikálních, lékařských a vědeckých. V roce 1890 v Británii byly pro dívky do osnov 

zařazeny předměty jako výuka vaření a posléze i praní. Často byl kladen důraz na zcela 

nepotřebné dovednosti, které ovšem měly být atraktivní pro budoucího manžela. V některých 

soukromých dívčích školách se vyučovaly předměty jako správné držení těla, kreslení, 

rytmika, cizí jazyky. Je tedy jasné, že zprvu masové vzdělávání dětí nebylo pro všechny 

stejně kvalitní. Chlapci se připravovali na svou budoucí práci na trhu práce, zatímco dívky 

měly získat dovednosti, které by jim umožnily podporovat a zpříjemnit život svým 

partnerům, manželům (Skelton 2001: 304-305). „Mnoho mladých žen, jímž vzdělání rozšířilo 

obzory o zajímavé myšlenky a filozofické teze, se cítí v domácnosti jako v kleci. Jejich 

každodenní činnost jim připadá nesmyslná, zbytečná a ony nechápou, proč se učily, co se 

učily. Takové ženy si připadají většinou jako postižené, vytržené z kontextu, ze společnosti.“

(Friedan 2002: 59)

Vzdělání na začátku dvacátého století se v Británii stále soustřeďovalo na zaběhlé 

odpovídající osnovy pro dívky. Tyto odpovídající osnovy se týkaly domácí sféry, což bylo 

jasné za zákona o vzdělání z roku 1944 (Butlerův zákon). Tento zákon je důležitý proto, že 

poprvé klade důraz na rovné příležitosti. Děti měly dostat právo na bezplatné střední vzdělání. 

„Struktura vzdělávacího systému bude zaručovat, že osobní nadání a úspěchy v soutěživém 
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prostředí budou oceněny bez ohledu na věk, pohlaví a etický nebo třídní původ studenta.“ 

(Skelton 2001: 306)

Šedesátá a sedmdesátá léta v Británii jsou svědkem vzniku mnoha skupin, které se 

zabývaly občanskými svobodami, v neposlední řadě ve Velké Británii vzniklo nové 

feministické hnutí. Díky několika kampaním se podařilo prosadit několik zákonů, které se 

týkaly nerovnosti: tj. zákon o stejném platu v roce 1970, zákon proti diskriminaci na základě 

pohlaví v roce 1975 a zákon o vztahu mezi rasami v roce 1976. Zákon proti diskriminaci na 

základě pohlaví je mezníkem ve vzdělání žen. Zákon proti diskriminaci na základě pohlaví 

tuto teorii transformoval do praxe. Základní vzdělání se orientovalo na to, aby dětem poskytlo 

prostředí, které by odpovídalo jejich individuálním potřebám tak, aby se učily svým tempem. 

Rozsáhlé výzkumy studijních výsledků na základních školách v Británii jasně dokazovaly, že 

dívky trvale chlapce překonávaly, ale výkon dívek se výrazně zhoršil po přechodu do 

sekundárního vzdělání. Důsledkem bylo, že dívky se stávaly ještě lepšími v humanitních 

oborech a ještě horší v matematice a vědních oborech. Co se ale ví s jistotou, je, že praktiky a 

struktury primárního a sekundárního školství zajišťovaly rozdílnou zkušenost a nerovné 

možnosti vzdělávání chlapců a dívek. Školy přispívaly k této situaci v několika základních 

částech: organizace a vedení žáků, učební zdroje a přístupnost, zaměstnanecká struktura a 

přístup vyučujících (Skelton 2001: 307-308). 

Ve Švédsku, dříve než byl v roce 1842 uzákoněn zákon o veřejném povinném 

vzdělávání, většina obyvatelstva uměla číst. S psaním a počítáním to bylo horší, to bylo 

povoleno pouze chlapcům, dívkám by to prý bralo sílu na plnění jejich životních povinností. 

Společnost byla rozdělena podle mužských a ženských rolí. Nicméně díky zavedení povinné 

školní docházky i pro dívky musela obec zajistit stejné možnosti vzdělání dětem všem. 

Obecné základní školy byly přístupné všem dětem, střední dívčí školy museli rodiče dívky 

platit. Paradoxní je, že první švédská žena se dostala na vysokou školu až v roce 1873. Přesto 

v mnoha debatách o ženách a jejich vzdělání znělo, že reprodukční schopnosti jsou překážkou 

k tomu, aby žena dosáhla totéž vzdělání a pozici ve společnosti jako muž. Později, kdy ženy 

získaly přístup na střední a vysoké školy, kombinovalo práci s rodinným životem jen málo 

z nich, neboť musely čelit argumentům, že se těmto dvěma sférám nemohou dostatečně 

věnovat. Starý švédský školský systém založený na hluboké víře, že děvčata a chlapci by měli 

být vychovávány/vychováváni pro rozdílné role a pozice ve společnosti, byl zpochybněn 

během reformního období, které začalo po 2. světové válce. Povinná školní docházka 

zahrnovala vyšší střední vzdělání, extenzivní vzdělávací systém pro dospělé a nové 
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vysokoškolské vzdělání, jako běžný prvek vzdělávacího systému (Elgquist-Saltzman 1993: 

139-140).

Učební osnovy ve Švédsku z roku 1962 byly prvním krokem k uvedení nových postojů 

k sexuální roli. Na základních školách se děti učily pracovat i například se dřevem. Na 

středních školách došlo k propojení mezi praktickými a akademickými studijními programy. 

Na vysokých školách došlo k reorientaci z akademických na technické studium. „Cílem 

pětiletého Národního akčního plánu rovnosti pohlaví přijatého v roce 1988 bylo, aby 

distribuce dívek a chlapců (40-60%) v každém studijním oboru, jak na střední, tak i na 

vysokoškolské úrovni byla rovnoměrná“ (Elgquist-Saltzman 1993: 141-142).

Podle statistických výzkumů byla například reorganizace vysokých škol z části úspěšná 

a participace žen se zřetelně rozšířila. V 80. letech absolvovalo vysokou školu dvakrát tolik 

žen než mužů.  Ženy byly koncentrovány v oborech s kratší dobou studia, v sektorech služeb 

a učitelství (Elgquist-Saltzman 1993: 142).

Dnes naštěstí mají všichni stejná práva bez ohledu na pohlaví, stejnou možnost 

studovat, vybrat si školu podle vlastního výběru.  I přesto jsou školy, které na zájemkyně o 

studium nahlíží jako na výjimky (převážně u technických oborů) (Smetáčková 2005: 75).

Pod vlivem Evropské unie a jejích trendů se české i švédské školství, v neposlední řadě 

i Britské školství, musí snažit o uplatnění demokratických principů, což znamená vyloučení 

jakékoliv diskriminace z důvodu sociálních, zdravotních, národnostních, pohlaví aj., a 

podporovat tak ideu rovných šancí přístupu ke vzdělání (Dvořáček 2005: 27-103).



25

2. Empirická část 

Pro výzkum genderových stereotypů na osmiletém gymnáziu jsem si zvolila nejen 

kvalitativní metodu, díky které se chci zabývat sociální realitou problematiky genderových 

stereotypů v chování vyučujících ke studujícím na škole, ale také kvantitativní metodu, 

protože ve výzkumu chci sledovat frekvenci některých genderových stereotypů, kterou mohu 

vyjádřit pouze numerickým šetřením.

2.1. Použitá metodologie (kvalitativní a kvantitativní výzkum)

Kvantitativní výzkum lze realizovat tehdy, jedná-li se o jevy relativně jednoduché a do 

určité míry poznané. Jednoduché v tom smyslu, že nejsou skryty smyslovému poznávání, 

mají jednoznačný výraz. Jsou to zpravidla jevy dostatečně přesně popsané jak v dynamice, 

tak ve struktuře. Ve kvantitativním výzkumu se nesleduje sociální realita, co obsahuje, jaké 

má vlastnosti, jaké faktory ji ovlivňují, ale kvantitativní výzkum je zaměřen na rozsah 

výskytu určitého jevu, na frekvenci a na intenzitu. Rozsahem máme na mysli četnost nebo 

okruh určitých sociálních subjektů, frekvence znamená výskyt v určitém času a intenzitou se 

myslí mohutnost nebo síla určitého jevu. Kvantitativní výzkum lze tedy stručně definovat 

jako výzkum, který využívá statistických postojů (numerická data). „Kvantitativní výzkum je 

zaměřen na rozsah, na zastoupení zkoumaného jevu, na frekvenci jevu v určitém čase a 

prostoru a na intenzitu zkoumaného jevu“ (Surynek, Komárková, Kašparová 1999: 16-17). 

„Logika kvantitativního výzkumu je deduktivní. Na začátku je problém existující buď v teorii 

nebo sociální realitě. Tento problém je přeložen do hypotéz. Ty jsou základem pro výběr 

proměnných. Sebraná data jsou použitá pro testování hypotéz a výstupem kvantitativního 

výzkumu je soubor přijatých nebo zamítnutých hypotéz“ (Disman 2002: 287).

Kvalitativní výzkum zahrnuje popis a interpretaci sociálních nebo individuálních 

problémů a jeho podstatou je vytvoření komplexního obrazu o zkoumaném jevu. Snaží se 

zejména o porozumění, někdy i vysvětlení zkoumaného jevu. Porozumění znamená 

rekonstrukci toho, jak někdo druhý propojuje skutečnosti, zatímco vysvětlení znamená 

propojení událostí pomocí zákonitostí uznávaných (např. teorie). Do kvalitativního výzkumu 

se na rozdíl od výzkumu kvantitativního nevstupuje s žádnou již předem vypracovanou 

hypotézou, která by se následně měla ověřovat, ale cílem je zde spíše široce definovaný 

problém nebo otázku, která se v průběhu výzkumu s tím, jak výzkumník proniká do 

problému, zostřuje či mění, a dokonce se může zcela reformulovat. Otázky jsou pouze 

pracovní pomůcky a ne „pravdy“, které se budou ověřovat (Surynek, Komárková, Kašparová 

1999: 17-18). „Kvalitativní výzkum používá induktivní logiku. Na začátku výzkumného 
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procesu je pozorování, sběr dat. Pak výzkumník pátrá po pravidelnostech existujících v těchto 

datech, po významu těchto dat, formuluje předběžné závěry; s výstupem mohou být nově 

formulovány hypotézy nebo nová teorie“ (Disman 2002: 287).

Centrem pozornosti mého výzkumu je učitel/učitelka na osmiletém gymnáziu ve svém 

přirozeném pracovním prostředí, vyučovací hodině. Nejvhodnější metodou pro zkoumání 

chování vyučujících během vyučovací hodiny je metoda VTI (videotrénink interakcí) podle 

autorek Bidlová, Gillernová. Díky této metodě nahraji jednotlivé vyučovací hodiny na 

videokameru, pořídím osm videozáznamů. Metodu VTI blíže popíši v kapitole 

Videonahrávka jednotlivých vyučovacích hodin metodou VTI. Jako další krok provedu 

analýzu sebraných dat z videonahrávek. Nahrávky budu analyzovat jednotlivě.  

Z videozáznamu nejprve zachytím zajímavé chvíle během vyučovací hodiny, protože 

nikdo jiný nahranou hodinu neuvidí. Zachytím genderové stereotypy, které analyzuji za 

pomoci kódování. Jako určitý vzor ke kódování mi poslouží kódování podle Corbinové, 

Strausse, Miovského. Po zhlédnutí a analýze videozáznamů požádám jednotlivé respondenty 

a respondentky o zhlédnutí vlastního záznamu a napsání asi stránkové sebereflexe na otázku: 

„Co tě napadá z hlediska rozdílného přístupu k dívkám a chlapcům? Uvědomuješ si či vnímáš 

něco takového během své vyučovací hodiny?“ Poté v jednotlivých sebereflexích analyzuji 

genderové stereotypy za pomoci kódování (Corbinová, Strauss, Miovský). Na určité 

nejasnosti či potřebná data k vysvětlení určitých souvislostí se zeptám v individuálním 

rozhovoru, který nahraji na diktafon, abych měla data stále k dispozici, k přehrání. Posléze 

analyzuji i data z jednotlivých rozhovorů za pomoci kódování (Corbinová, Strauss, Miovský). 

Na závěr shrnu veškerá sebraná data jak z videozáznamů, sebereflexí, tak z individuálních 

rozhovorů do dvou částí: na respondenty a respondentky nižšího stupně – RŽ1, RŽ2, RM3 a 

RŽ4, na respondenty a respondentky vyššího stupně – RM5, RŽ6, RM7 a RM8. Závěr práce 

bude validní pouze v určitém čase a prostoru a v žádném případě nebude přenosná na jiné 

školy podobného typu. 

Cílem mého výzkumu je nahlédnout do způsobu myšlení některých mých kolegů a 

kolegyň, a zjistit tak jejich zatíženost genderovými stereotypy ve vztahu ke studujícím během 

jejich vyučovací hodiny. V žádném případě si nedovolím někoho napravovat či vnucovat 

vlastní názory. 

Vzhledem k tomu, že pracuji na tomto osmiletém gymnáziu jako učitelka a zároveň zde 

provádím výzkum, považuji za důležité se zmínit o vlastní lokaci (politika lokace).
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2.1.1. Politika lokace

Koncept politiky lokace původně vznikl v Severní Americe a později byl adaptován do 

evropských kontextů. Z humanitních věd se rozšířil do společenských věd. Koncept politiky 

lokace byl nejprve zaměřen na to, aby podpořil reflexi a odpovědnost za to, jak feministky 

jednají a tvoří znalost v rámci lokací, které zaujímají, reprodukují a transformují. Nicméně 

tento koncept v posledních dvaceti letech dostal řadu nových formulací (Meyer-Lorenz 2005: 

77-78). Téma politiky lokace rozpracovalo mnoho feministických teoretiček či teoretiků. 

„Pojem politiky lokace  je jedním z epistemologických základů feministické teorie a 

genderového vědění“ (Braidotti 2003: 1). „Obecně chápu politiku lokace jako politiku, jež 

odkazuje k účinkům a důsledkům této lokace při vytváření vědeckých tvrzení“ (Meyer-Lorenz 

2005: 77). Adrienne Rich říká, že „..Je nutné pojmenovat místo, ze kterého vycházíme, 

podmínky, které jsme si zvykli považovat za samozřejmost“ (Rich 1986: 211). Podle americké 

postkoloniální teoretičky Chandry Mohanty koncept politiky lokace odkazuje k 

„…Historickým, geografickým, kulturním, psychickým a imaginativním hranicím, které 

poskytují základ pro politické definice a sebe-definice současným americkým feministkám“ 

(Mohanty 1992: 74). Ať tedy výzkumnice/výzkumník dělá jakýkoliv výzkum, vždy se v něm 

bude odrážet její/jeho vztah (subjektivní pocity).

Prostředí, ve kterém výzkum proběhne, je mi dobře známé, protože jsem zde učitelkou a 

oslovení respondenti/respondentky jsou mí kolegové/kolegyně. Svoji privilegovanou pozici 

vidím především v tom, že mi kolegové/ mé kolegyně bez problémů umožnili nahrát si jejich 

vyučovací hodiny a začlenit je tak do svého výzkumu, za což jim děkuji. Dále se také 

domnívám, že tím, že se s respondenty/respondentkami znám osobně, neměl by být tak velký 

problém v bližším, otevřeném získání dat, co se týče jejich chování vůči studujícím  během 

vyučovací hodiny. Dále si také uvědomuji svoji privilegovanou pozici ohledně genderové 

problematiky, proto se domnívám, že by bylo lepší respondentům/respondentkám zbytečně 

nepodsouvat odborné genderové termíny, abych je nijak neznejistila, protože u většiny jsem 

si ověřila, že neví, co to gender vůbec je. Takže otázku k jejich reflexi či mé připomínky v 

rozhovorech ponechám ve volném stylu, bez zbytečné genderové terminologie.  Na druhou 

stranu moje pozice kolegyně může být i problematická, protože respondent/respondentka se 

může uzavřít a nebude chtít hovořit o detailech právě proto, že jsem jejich kolegyně. I s tím 

musím počítat. Je mi také jasné, že výsledky, které obdržím od respondentů/respondentek, a 

tedy z celého výzkumu, nebudou stoprocentně reprezentativní pro celou školu, budou platit 

pouze pro můj výzkumný vzorek. Také si uvědomuji, že nahrání jedné vyučovací hodiny 

nehovoří za celé působení respondenta či respondentky na škole. 
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2.1.2. Vybírání vzorku respondentů/respondentek 

Vybírání vzorku je základním elementem sociálního života, v humanitních a přírodních 

vědách je to jedna z nejdůležitějších částí výzkumu. Do výběru vzorku patří například určití 

lidé, určité sociální skupiny, události, aktivity, instituce, ale i například texty (Deacon, 

Pickering, Goldish, Mudrock 1999: 40-50). Výběr vzorku je ovlivněn kvótním výběrem, 

který napodobuje ve struktuře vzorku známé vlastnosti populace, dbá se o stejné %

zastoupení složek (věk, pohlaví, …). Populaci musíme dobře znát. Obtížný je samotný výběr, 

tj. nalezení jedinců odpovídajících kvótním požadavkům (Disman 2002).

Do svého výzkumu začlením všech osm tříd (prima – oktáva), které se ve škole nachází. 

Třídy budou označeny vlastními názvy (tj. prima, sekunda, …, oktáva). Jednotliví 

respondenti/respondentky budou označeni/označeny zkratkou RŽ1, RM2, …, RŽ8 podle 

toho, v jaké třídě výzkum proběhl, a podle toho, zda výzkumu se účastnila respondentka žena 

(Ž) či respondent muž (M). O souhlas jednotlivých studujících nebudu žádat, protože kamera 

bude umístěna vzadu ve třídě, takže studujícím nebude zcela vidět do obličeje. Vzhledem 

k náročnosti analýzy cizojazyčných předmětů eliminuji výuku cizích jazyků, které do 

výzkumu nezařadím.

Výběr vzorku respondentů/respondentek ve výzkumu nebude závislý na věku 

vyučujících, ale na pohlaví bude záležet. Na škole, kde výzkum proběhne, je asi 

padesátiprocentní zastoupení mužů a žen, což se budu snažit promítnout i do vybraného 

vzorku respondentů/respondentek. Výběr vzorku proběhne tak, že vyučující oslovím 

k participaci ve výzkumu. Výběr vzorku limituji kvótami (quota sampling) (Deacon, 

Pickering, Goldish, Mudrock 1999: 50-51). V některém případě budu muset upřednostnit 

výběr respondenta/respondentky vůči opačnému pohlaví, aby výběr měl padesátiprocentní 

zastoupení mužů a žen. Respondenti/respondentky se ve výzkumu neobjeví dvakrát. Nemohu 

ovšem zcela zaručit padesátiprocentní zastoupení mužů a žen na nižším a vyšším stupni. 

Nicméně v celkovém výzkumu tuto kvótu dodržím. 

2.1.3. Videonahrávka jednotlivých vyučovacích hodin metodou VTI

V dnešní době je škola složitá sociální instituce, kde hrají důležitou roli vztahy mezi 

všemi členy, především pak mezi vyučujícími a studujícími. Kvalita těchto vztahů do určité 

míry určuje, jak efektivní bude výuka, jak budou naplňovány vzdělávací cíle, v jakém klimatu 

bude pracovat vyučující a studující a jak budou navzájem spokojeni. Jak vyučující, tak 

studující jsou vystaveni tlakům měnící se společnosti a zároveň dochází ve větší míře 

k podpoře začlenění dětí s nejrůznějšími poruchami vývoje a chování do škol běžného typu. 
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To klade další nároky na profesionální chování a jednání vyučujících a na jejich sociální 

dovednosti. Jednou z možností, jak tyto dovednosti rozvíjet je metoda VTI (videotrénink 

interakcí) (Bidlová, Gillernová 2006: 8). Metoda VTI se prostřednictvím videonahrávek 

soustředí na zlepšení komunikace, na hledání a rozvíjení vlastních zdrojů učitele a rozvíjení 

jeho pozitivních stánek. „Tato metoda se objevila v Nizozemsku v 80. letech ve formě 

krátkodobé a intenzivní pomoci v domácím prostředí rodin a škol jako alternativa umísťování 

dětí do ústavní péče. Při práci s rodinami či učiteli v jejich prostředí jsou pomocí 

videokamery systematicky nahrávány interakce probíhající mezi dospělými a dětmi“ 

(Bidlová, Gillernová 2006: 9). Metoda videotrénink interakcí (dále jen VTI) ve školách se 

opírá prakticky o stejná teoretická východiska jako VTI v rodinách: věnování pozornosti 

(sledování druhého a toho, co dělá), příjem (dávání druhému na vědomí, že mu rozumím a 

ujišťování, zda mu dobře rozumím), dávání najevo souhlasu, sympatie (pozitivní vysílání 

k druhému), střídání se (dávání a braní si slova), kooperace (přijímání a pomáhání), 

poskytování vedení (ujímání se iniciativy). Právě tyto principy se staly základem pro VTI na 

školách. R. Feuerstein se na jejich základě pokusil vytvořit model tzv. mediated learning 

(zprostředkovaného učení). Toto učení vyžaduje, aby vyučující přizpůsobili interakce

studujícím a jejich možnostem a tím jim umožnili jejich přijetí. Důležitou roli zde hraje 

pochvala, která ve spojení s konkrétním pojmenováním umožňuje dítěti lépe pochopit, co se 

od něj očekává, proč bylo úspěšné, pomáhá mu budovat sebeúctu. Tím, že se zaměřujeme na 

studující, vycházíme z jejich momentálního stavu, je žák/žákyně schopen/schopna nás 

přijmout. Tím, že studujícím nasloucháme, učíme je naslouchat druhým (Bidlová, Gillernová 

2006: 10-11).  

Metoda VTI se ve školním prostředí skládá ze tří částí: (Bidlová, Gillernová 2006: 11) 

- nahrávka jednotlivých vyučovacích hodin (úsek interakcí)

   - analýza interakcí (vlastní reflexe učitele/učitelky)

   - zpětné vazby ve formě osobního rozhovoru s vyučujícími (individuální osobní   

      rozhovor).

Základním podnětem pro vlastní rozvíjení interakcí vyučujících a studujících je 

videozáznam, který obsahuje určité množství efektivních interakcí, z nichž lze vypozorovat 

základní principy kvalitního kontaktu. Opakováním videozáznamu, jeho rozborem a 

poskytnutím zpětné vazby v rozhovoru výzkumníka/výzkumnice s vyučujícími se pracuje na 

zlepšení interakcí se studujícími, na rozvíjení jejich komunikačních dovedností (Bidlová, 

Gillernová 2006: 11). „Metoda VTI klade důraz na spolupráci a respektování osobnosti 
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učitele/učitelky, pracuje výhradně s pozitivní zpětnou vazbou – to znamená, že posiluje to, co 

učitel/učitelka ve školních interakcích dobře zvládá, a tyto prvky rozvíjí“ (Bidlová 1997: 91).  

Během nahrávání videozáznamu vyučovací hodiny považuji svoji přítomnost ve třídě za 

nepotřebnou, videokameru připravím v určitém úhlu ve třídě a po příchodu vyučujících 

odejdu. Svoji přítomnost během vyučovací hodiny vidím jako rušivý a nepotřebný element.

Videonahrávání je metoda, která má jednu nevyhnutelnou výhodu, dá se opět přehrát a 

znovu analyzovat. Jak tvrdí S. Taylor-Brown ve svém článku o HIV-nakažených matkách, 

videonahrávání zaznamená jak verbální, tak i neverbální kontexty mluvčího/mluvčí a jeho/její 

bezprostřední neverbální reakce na okolí. Videonahrávání slouží k hlubší analýze celého 

záznamu. Nevýhodu videonahrávky může být nepříjemný pocit respondenta/respondentky 

z přítomnosti kamery (Barnes, Taylor-Brown, Wiener 1997). 

Neverbální komunikace je součástí sociální interakce – výměny informací a významů 

prostřednictvím výrazu tváře, gest nebo pohybu těla. Neverbální komunikace bývá někdy 

označována jako „řeč těla“, což je však zavádějící, protože takové neverbální projevy obvykle 

používáme k tomu, abychom potlačili, zvýraznili nebo obsahově rozšířili to, co říkáme slovy. 

(Giddens 1999: 88) 

Jsem přesvědčena, že pořizování záznamu je jednou z nejlepších technik pro mou práci, 

co se týče analýzy dat, protože informace jsou vždy dostupné (k přehrání) a nahrávku mohu 

analyzovat později i se samotným respondentem/respondentkou, tedy jemu/jí dát možnost se 

vyjádřit k určitému zachycenému jevu. 

Videonahrávka jednotlivých vyučovacích hodin proběhne poté, co vybraný/vybraná 

respondent/respondentka dá souhlas k nahrání jeho/její vyučovací hodiny. Anonymitu 

respondenta/respondentky nelze zachovat na vlastním záznamu, ale z etického hlediska 

záznam zůstane majetkem výzkumnice a nebude veřejně přístupný. V magisterské práci 

nebudou zmíněna žádná jména ani respondentů/respondentek, ani školy, na které proběhl 

výzkum. 

Po dohodě s vyučujícími k nahrání určité vyučovací hodiny se představím i samotným 

studujícím a vysvětlím jim důvod mé nahrávky vyučovací hodiny. Vzhledem k tomu, že 

objektem mého zkoumání je především učitel/učitelka, není pro můj výzkum potřebné vidět 

do tváří studentů/studentek, nicméně jejich interakce taktéž zařadím do genderové analýzy. 

Jednotlivé videonahrávky pořízené metodou VTI budu analyzovat pomocí kódování 

(Corbinová, Strauss, Miovský). 
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2.1.3.1. Analýza videozáznamů, sebereflexí a rozhovorů pomocí kódování

Analýzu chování respondenta/respondetky během vyučovací hodiny ke studujícím, 

analýzu sebereflexí i analýzu rozhovorů budu provádět za pomoci kódování. V kódování se 

inspiruji Straussem, Corbinovou a Miovským. „Nezačínáme teorií, kterou bychom následně 

ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je v této 

oblasti významné“ (Strauss, Corbinová 1999: 14). Tento způsob kódování reprezentuje 

realitu každodenního života. Jeho cílem je vytvoření určité teorie, která v souladu odpovídá 

zkoumané oblasti a určitým způsobem oblast vysvětluje. Podle Strause je důležité se během 

kódování soustředit na některé aspekty (Strauss, Corbinová 1999: 15):

- Pokud chceme vědět, o co jde, je třeba vyrazit do terénu.

- Teorie, která má podstatu v realitě je pro rozvoj disciplíny velmi důležitá.

- Zkušenosti a zážitky se v podstatě stále vyvíjejí.

- Lidé aktivně utvářejí svět, v němž žijí.

- Je třeba zdůrazňovat změnu a průběh, proměnlivost a složitost života.

- Mezi podmínkami, smyslem a jednáním existují vzájemné vztahy.

Dříve, než začneme kódovat jednotlivé jevy ve výzkumu a začneme je dávat do 

souvislostí, je důležité si uvědomit, co nás vlastně ve zkoumaném oboru zajímá, jaké jevy. 

Každý jev může být různými lidmi vnímán různě, záleží na okolnostech jako čas, prostor, 

subjektivní vztah, zájem, atd. Určitá perspektiva pohledu ovlivňuje pojetí výzkumu určitého 

jevu. Díky tomu kódování není rigidním, ale velmi živým a tvůrčím nástrojem (Strauss, 

Corbinová 1999: 16). Ve výzkumu analyzují perspektivu genderových stereotypů  v přístupu 

vyučujících ke studujícím na osmiletém gymnáziu. Některé zkoumané genderové stereotypy a 

otázky s nimi spojené si stanovím předem a budu se snažit je najít v analýze jednotlivých 

videozáznamů, sebereflexí a v osobních rozhovorech.  Jsou to otázky vzniklé z předchozích 

teoretických poznatků: 

- Jak často vyvolávají vyučující dívky a chlapce?

- Jaký prostor dávají vyučující studujícím pro vyjádření jejich názoru?

- Kolik času z vyučování věnují chlapcům a kolik dívkám?

- Zjistit, zda vyučující nepoužívají genderové stereotypy typu: Dívky nemají buňky na 

matematiku či chlapcům nejdou cizí jazyky, atd..

- Jak vyučující chválí studující?

- Jak chlapce a dívky odměňují/hodnotí/zpětná vazba na jejich výkon?

- Jak chlapce či dívky během vyučovací hodiny vyučující kárají a jak se to projevuje?
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- Jaké činnosti během hodiny dívkám či chlapcům přidělují?

- Jak je třeba organizována práce v týmu? Kdo tým vede, kdo za něj mluví, jak se dívky 

či chlapci projevují?

- Jak vyučující vůbec studující oslovují? (použití genderického maskulina)

„První fází kódování je otevřené kódování.  Zde se výzkumník/výzkumnice snaží najít 

určité pojmenování – kódy určitého jevu“ (Miovský 2006: 228). Ve výzkumu na 

videozáznamu se budu snažit nalézt odpovídající kód, kterým pojmenuji určité chování 

vyučujících ke studujícím z perspektivy genderových stereotypů. „Další fází kódování je 

axiální kódování.  Zatímco v otevřeném kódování je základní snahou rozlišit pojmy a vytvořit 

základní kategorie, pří axiálním kódování je důležité tyto pojmy novým způsobem skládat 

dohromady za pomoci určitých nalezených vazeb. Zkoumáme provázanost jednotlivých 

vazeb“ (Miovský 2006: 229). „Selektivní kódování - hlavní rozdíl mezi axiálním a selektivním 

kódováním je v tom, že dále popisujeme a prohlubujeme popis a výklad jednotlivých jevů“ 

(Miovský 2006: 230). 

Výsledek mého bádání z videozáznamu nebudu respondentovi/respondentce sdělovat, 

abych je nijak neovlivnila, protože díky sebereflexi vyučujícího se mohu dobrat k příčině 

chování vůči studujícím. Osvětlení jednotlivých jevů, které analyzuji během videozáznamu a 

sebereflexe, se budu snažit kódovat za pomoci individuálního rozhovoru. V závěrečné fázi 

shrnu zjištěná fakta z videozáznamů, sebereflexí a rozhovorů jednotlivých respondentů a 

respondentek. 

2.1.3.2. Individuální osobní rozhovor

Při osobním dotazování jde především o vzájemnou interakci mezi 

výzkumníkem/výzkumnicí a respondentem/respondentkou. Výzkumník/výzkumnice se snaží 

získat informace, které pomohou odkrýt to, co má respondent/respondentka na mysli, tedy 

jaký má osobní názor na určitou zkoumanou problematiku (Surynek, Komárková, Kašparová 

1999: 43). „K hlavním výhodám osobního dotazování patří, že umožňují získat informace 

hlubšího a širšího zaměření o kvalitativně různorodějších skutečnostech a ty jsou pak 

porovnatelné. V osobním dotazování, které vede badatel, snese respondent větší zátěž. 

Výhodou je, že rozhovor je stále, více či méně, pod kontrolou badatele“ (Surynek, 

Komárková, Kašparová 1999: 44). Dále bývá často užitečné, že tazatel může připojit další 

poznámky, které výrazně osvětlí problém z nového úhlu pohledu. Rozhovor blízký běžnému 

rozmlouvání bývá proto pro respondenta/respondentku zajímavější, a tím se sníží i podíl 
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odmítajících respondentů/respondentek. Přítomnost tazatele/tazatelky při rozhovoru může 

dokonce eliminovat nežádoucí vlivy, tazatel/tazatelka podle situace může rozhovor přerušit, 

odložit, vysvětlit nedorozumění, špatné pochopení apod. (Surynek, Komárková, Kašparová 

1999: 44).

V mém případě výzkum založený na volném toku informací od 

respondenta/respondentky bude také záležet na přijatelnější atmosféře pro 

respondenta/respondentku, tedy nechám na výběr prostředí, kde se rozhovor bude odehrávat 

(školní prostředí či prostředí domova u výzkumnice). Dále pak bude záležet na 

respondentovi/respondentce, kdy se bude zmiňovaný rozhovor odehrávat, což může být 

jednou z nevýhod rozhovoru jako takového, protože musím nechat na 

respondentovi/respondentce, kdy si udělá čas, aby měl/měla náladu na samotný rozhovor. 

Každý rozhovor samozřejmě nahraji na diktafon a posléze přepíši, abych měla lepší orientaci 

v jeho analýze.   

„Na začátku rozhovoru je třeba si uvědomit, že respondent/respondentka pociťuje určité 

napětí, proto je důležité začátek rozhovoru a jeho další rozvíjení vést přirozenou cestou, 

nenásilně. Rozhovor by měl působit jako začátek obyčejného rozhovoru dvou nekonfliktních 

lidí“ (Surynek, Komárková, Kašparová 1999: 45). Zde bych chtěla zdůraznit svoji 

privilegovanou pozici vůči některým jiným výzkumníkům/výzkumnicím, protože všechny 

respondenty/respondentky znám osobně a máme přátelský vztah, což by mělo určitou 

nervozitu či napětí na obou stranách zmírnit. Takže jakési úvodní vzájemné představování 

bych přeskočila, pouze bych respondentovi/respondentce poděkovala za ochotu k rozhovoru a 

hned bych seznámila respondenta/respondentku s tématem našeho rozhovoru a začala bych 

lehčími, snadno zodpověditelnými otázkami pro uvolnění atmosféry. Zároveň se budu snažit, 

aby rozhovor byl pro respondenta/respondentku zajímavý, abych udržela určitou pozornost o 

ochotu odpovídat. 

Formu kladených otázek budu volit „otevřenou“, tedy nechám větší prostor 

respondentovi/respondentce na vyjádření vlastní myšlenky (Surynek, Komárková, Kašparová 

1999: 46). Protože bude k dispozici i videonahrávka určité vyučovací hodiny, budu hodnotit 

nejen verbální komunikaci, ale také neverbální projevy během rozhovoru, či pokud bude 

potřeba znovu zhlédnout videozáznam, tak i neverbální projevy respondenta/respondentky 

během puštěného videozáznamu. „Otevřené otázky nepředkládají dotazovanému žádnou 

variantu odpovědi předem a je jen na respondentovi, jakou odpověď zvolí“ (Surynek, 

Komárková, Kašparová 1999: 47). Otevřené otázky dávají respondentovi/respondentce 

velkou svobodu k vyjádření vlastní myšlenky, názoru, ale zároveň někdy tato svoboda nemusí 
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být lehká pro respondenta/respondentku, protože variabilita odpovědí na tyto otázky může být 

velmi široká (Surynek, Komárková, Kašparová 1999: 48). Na závěr rozhovoru bych opět 

poděkovala respondentovi/respondentce za ochotu a strávený čas a vyzdvihla bych přínos 

odpovědí pro výzkum.

Důležitou otázkou, kterou se také musím zabývat je otázka etická. Samozřejmě jsou 

některá témata pro respondenta/respondentku choulostivá, ale i tam, kde lze předpokládat, že 

by témata choulostivá nemusela být, se někdy vyskytne problém. V žádném případě 

respondenta či respondentku nebudu do něčeho nutit, pokud se jemu/jí nebude chtít o něčem 

hovořit, pokusím se na problém zeptat trochu jinak, v horším případě položím jinou, novou 

otázku. 

2.1.3.3. Formální obsahová analýza

„Existují dva druhy formální metodologie analýzy textů. Jsou to obsahová analýza, 

Glasser-Straussova metoda konstantního srovnání (Glasser-Strauss constant comparative 

method) a hermeneutická interpretace textu. Každá z těchto metodologií slouží k jinému 

účelu. Nejobvyklejší z nich je formální obsahová analýza, což je technika měření, která 

umožňuje testování teoreticky podložených hypotéz“ (Kronick 1997: 57). 

Formální obsahová analýza byla ve čtyřicátých letech vyvinuta Bernardem Berelsonem 

a byla původně určena k analýze obsahu masmédií. Její využití se rozšířilo i do 

společenských věd a humanitních oborů. Obsahová analýza je v prvé řadě měřícím nástrojem, 

který umožňuje převod verbální komunikace do měřitelných proměnných. Obsahová analýza 

předpokládá existenci logicky vytvořené teorie ve formě obecných tvrzení a odvozených 

hypotéz. Tyto hypotézy jsou výroky o vztahu mezi proměnnými. Technika obsahové analýzy 

umožňuje měření těchto proměnných. Cílem obsahové analýzy je extrakce proměnných 

z textu v měřitelné podobě. Jak je zřejmé, obsahová analýza je především měřící nástroj – je 

metodou konverze verbálního textu na měřitelné proměnné. Obsahová analýza je především 

kvantitativní technika, protože konečným výsledkem jsou proměnné měřené takovým 

způsobem, aby mohly být podrobovány kvantitativní statistické analýze (Kronick 1997: 57-

58). 

„Kvantitativní obsahová analýza je výzkumná metoda, která slouží ke zkoumání obsahu 

prostřednictvím jejich kvantifikace“ (Surynek, Komárková, Kašparová 1999: 132). 

Kvantitativní obsahovou analýzu použiji ve svém výzkumu především k analýze 

určitých dat, tedy k ověření jejich frekvence během vyučovací hodiny. Mezi obsahy, které 

budu analyzovat kvantitativní obsahovou analýzou, budou patřit výzkumné otázky, na které 



35

bude možno odpovědět za pomoci numerického vyjádření. Jsou to otázky plynoucí z předešlé 

teoretické část: 

- Jak často vyvolávají vyučující dívky a chlapce? (počet vyvolaných chlapců a děvčat 

během hodiny)

- Jaký prostor dávají vyučující studujícím pro vyjádření jejich názoru? (počet minut)

- Kolik času z vyučování věnují chlapcům a kolik dívkám? (počet minut věnovaných 

chlapcům a dívkám během hodiny)

- Jak chlapce či dívky během vyučovací hodiny vyučující kárají a jak se to projevuje? 

(vyjádření počtu káraných chlapců a dívek)
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2.2. Výzkum

2.2.1. Analýza videozáznamu, analýza sebereflexe a analýza rozhovoru – prima RŽ1

Videozáznam jsem pořídila v primě s respondentkou RŽ1 během vyučovací hodiny. 

Nejprve stručně popíši průběh hodiny a její nejzajímavější části, protože nikdo kromě mě a 

respondentky záznam neuvidí vzhledem k zachování anonymity respondentky. Dále se budu 

snažit analyzovat genderové stereotypy ze samotného záznamu a odpovědět na výzkumné, 

předem stanovené otázky. Jednotlivé genderové stereotypy se budu snažit kódovat. 

V další části požádám respondentku o sebereflexi vlastního záznamu, kterou budu 

genderově analyzovat a budu v ní hledat první propojení chování respondentky mezi 

samotným videozáznamem a vlastním vnímáním svého chování ke studujícím. V návaznosti 

na to proběhne individuální osobní rozhovor (to vše je součástí metody VTI), díky kterému se 

budu snažit najít bližší spojitosti mezi jednotlivými genderovými stereotypy, které jsem ve 

videozáznamu a v sebereflexi našla. Na závěr pak analyzuji přehled genderových stereotypů 

z videozáznamu, ze sebereflexe a z rozhovoru, které jsem pomocí kódování zjistila. 

Jak jsem již zmínila, moje respondentka je žena a vyučovala v primě - RŽ1.

2.2.1.1. Průběh hodiny – zajímavé chvíle během hodiny

Kamera běží již pár sekund, zvoní a tři studenti se předvádí před kamerou a dělají 

„opičky.“ Některé studentky sledují a smějí se studentům, kteří se předvádí před kamerou. 

Přichází učitelka – RŽ1.                   

Nejprve vstávají studentky a zdraví učitelku, někteří studenti stále hlučí a až po chvíli se 

zklidní a taktéž zdraví učitelku, stojí a čekají, až jim učitelka dá pokyn k sednutí si. Děvčata 

sedí jako první, chlapce musí učitelka pobídnout, aby tak učinili a sedli si. 

Ještě dva studenti se schválně dívají z blízka do kamery, čímž zastíní obraz celé třídy na 

malou chvíli. Učitelka napomíná děvče, aby bylo tiše, popřípadě aby se šlo ukázat do kamery, 

pokud se chce bavit a vyrušovat. Učitelka zvýší hlas, aby bylo ticho ve třídě, ticho nastalo a 

pokračují v probírání dalšího učiva v literatuře (Máchův Máj). Jeden student sedící blízko 

kamery stále do ní nakukuje. Učitelka napomíná jednoho chlapce sedícího před kamerou, aby 

byl ticho. Učitelka vysvětluje, co budou dělat tuto hodinu a co budou dělat následující hodinu 

s literárním dílem. Během vysvětlování jsou napomínáni někteří studenti i některé studentky 

jen prostřednictvím vyslovení jejich jmen, aby dotyční byli/byli ticho a dávali/dávaly pozor. 

Jeden chlapec v záběru je zticha, ale gestikuluje rukama dozadu po třídě. Učitelka 

vyzývá chlapce v první řadě, aby rozdal třídě papíry. 
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RŽ1 začne blíže specifikovat, čím se budou v hodině zabývat. Jeden chlapec (stále ten 

samý) řekne zřetelně do kamery, že se budou zabývat zeměpisem a nabádá celou třídu 

k tomu, aby si vyndali atlasy. Učitelka ho zřejmě neslyší a pokračuje ve výkladu. Píše na 

tabuli, později si všímá stále vyrušujícího žáka a napomíná ho. Děvčata z první řady se na něj 

otočí a nahlas se zasmějí. Učitelka čeká, až se všichni zklidní. Po chvilce říká studujícím, že 

chápe, že je to pro ně už pátá hodina, ale pro ni také. Tak ať se zklidní. Učitelka pokračuje 

v rozboru Máje podle jazykového, tématického, smyslového rozboru a říká to k celé třídě. 

Stále stejný student sedící poblíž kamery dělá „opičky“ do kamery. Učitelka vyzývá, 

aby si všichni vyndali báseň a začali ji společně vnímat, někteří číst. Hlásí se dívka v druhé 

řadě, že chce číst, učitelka vyvolává chlapce, který se nehlásil a sedí před katedrou a říká mu, 

aby začal číst. On nechce. Učitelka se tedy obrací zpět na dívku, která se hlásila, a ujišťuje se, 

zda dívka bude číst nahlas, aby ji všichni slyšeli. Požádá dívku, aby se otočila ke třídě čelem 

a četla nahlas. Někteří chlapci si dělají legraci, aby četla na kameru. Dívka se stydí a dává si 

před obličej papír, ze kterého má číst. Začíná číst báseň Máj. Během četby učitelka prochází 

třídou, jde až dozadu, stále stejný chlapec poblíž kamery upozorňuje učitelku, že je mimo 

kameru, je mimo záběr. Učitelka nereaguje na chlapcovo chování. Děvčata, která jsou 

v záběru kamery, sedí a poslouchají, chlapci se ošívají, jako by je to moc nezajímalo. 

Po přečtení první části básně se učitelka ptá, o čem to bylo. Studentka se hlásí, učitelka 

ji vyvolává a studentka odpovídá, do toho odpovídá i jiný student. Dále se hlásí jiný student, 

učitelka napomíná děti, aby se hlásily, pokud chtějí něco říci, a dává prostor v tichu pro 

chlapce, který se hlásil. Ten odpovídá. Učitelka vyvolává další děti na odpověď. Učitelka 

zadává úkol, aby děti přečetly Máj bez použití slova máj a zaměnily ho za slovo květen. Hlásí 

se pět dívek, žádný chlapec. Učitelka ukazuje na dvě děvčata, aby jedna z nich četla, čtou obě 

dvě nahlas. Učitelka děvčata přerušuje, že to stačí, a říká jim, že to četly dobře. Pak napomíná 

chlapce v přední lavici, aby byl ticho. Učitelka pokračuje ve výkladu, později. 

Zadává úkol k zamyšlení. Hlásí se jedna dívka, správně odpoví a učitelka ji chválí, že to 

řekla výborně. Učitelka zadává další úkol, hlásí se na odpověď chlapec, odpoví a je 

pochválen za výbornou odpověď. Posléze se ho vyučující ptá na romantismu. Hlásí se dívka, 

která chce odpovědět, učitelka jí říká, aby chvilku vydržela. Po delší době, kdy se dívka hlásí, 

že chce odpovědět, učitelka ji nevyvolává a děvče se přestane hlásit, vykřikne svou odpověď. 

Učitelka nereaguje a ptá se na otázku jiných dětí. Stále stejný chlapec sedící blízko kamery se 

dívá do kamery a potichu se baví s jiným chlapcem, který sedí za ním. Učitelka ho neslyší a 

pokračuje ve výkladu. Děvčata v předních lavicích komunikují s učitelkou a diskutují s ní na 

dané téma. 
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Ve třídě zazvoní mobil, třída se směje, učitelka žádá o klid a o vypnutí mobilu. Učitelka 

pokračuje ve výkladu. Otočí se k tabuli a píše na ni. Když se otočí zpět, napomíná chlapce 

v první lavici, aby si dělal zápisky. Pak se otočí zpět k tabuli a dokončuje své myšlenky na 

tabuli. Učitelka se ptá dětí na jejich názor na určitou problematiku, hlásí se chlapec, kterého 

učitelka vyvolává a chválí ho za správnou odpověď. Dále se hlásí jiný chlapec, toho taktéž 

chválí za odpověď. Učitelka vyzdvihuje předešlou správnou chlapcovu odpověď. Děvče se 

hlásí na odpověď, učitelka ji vyvolá, ale po chvilce ji přerušuje a napomíná jiná děvčata, aby 

byla potichu, jinak že nic neslyší. Omlouvá se děvčeti a vybízí ji k tomu, aby to zopakovala 

ještě jednou. Učitelka dále pokračuje ve výkladu a ve spolupráci s dívkami společně 

dokončují myšlenku. Chlapec blízko kamery neustále v průběhu celé hodiny vyrušuje. Buď si 

stoupne před kameru a navléká si dlouho mikinu, nebo se baví s ostatními chlapci za zadních 

lavic, ale dělá to potichu, aby ho učitelka neslyšela, ale kamera ho zachytila. 

Během vyučování učitelka vyvolává jednotlivé studující, většinou je chválí, na špatnou 

odpověď se snaží nalézt správnou odpověď za spolupráce jiných studujících. Převážně jsou 

vyvoláváni studující asi do poloviny třídy, zadní část třídy se moc nezapojuje do debaty; spíše 

to jsou chlapci, protože děvčata sedí blíže ke katedře. Učitelka pokračuje dále ve výkladu. Je 

vidět, že se třída již zklidnila a spolupracuje s učitelkou. RŽ1 vyvolává studentku, aby 

odpověděla. Odpoví správně, učitelka ji chválí, po určité době poukazuje na její správnou 

odpověď a to zdůrazňuje. Nabádá tím další k jiným vlastním názorům. Chlapec v přední 

lavici zlobí, učitelka ho žádá o odpověď, ostatní musí počkat, až se on vyjádří. Odpověď 

nebyla správná, učitelka jen kývne hlavou, že to není dobře a vyzývá ostatní, aby se vyjádřili. 

Chlapci se většinou nehlásí a hned mluví, děvčata se hlásí a čekají, až je učitelka vyvolá. Ta 

už je nevolá, protože to řekli už vykřikující chlapci. 

V druhé části hodiny chlapci už jen vykřikovali, děvčata se stále hlásila. Učitelka 

vyvolávala děti pouze tak, že na ně ukázala rukou. Jeden chlapec se zeptal, co slovo metafora 

znamená, učitelka vyvolala dívku, aby mu to vysvětlila. Řekla to správně, učitelka ji 

pochválila. Stále vyrušující chlapec se hlásí, že něčemu nerozumí, učitelka požádala jiného 

chlapce, aby mu to vysvětlil na jiném příkladu. Stalo se. Učitelka se zeptala, zda tomu už 

rozumí, on že asi ano. Učitelka se už bezradně usmála a šla dál. 

Jeden chlapec se houpal na židli a spadl z ní, třída se smála Učitelka se žáka ptala, zda si 

nic neudělal. Nic. Děvčata se smála, chlapci ze záběru měli nemístné připomínky na toho, 

kdo spadl. Učitelka utišila třídu, aby dál pokračovala v práci. Když učitelka šla dozadu a 

neviděla na přední lavice, kde seděli chlapci, ti se bavili, podávali si něco a vyrušovali. 

Učitelka je hned utišila a pokračovala ve výkladu. Když se pak obrátí ke kameře zády a bavila 
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se se studujícími ze zadních lavic, jedna dívka zepředu si vyndala růžového medvídka a 

začala se s ním mazlit. Chlapci se vzájemně osočovali, aby se nedívali do kamery. Zatímco 

učitelka řešila se studujícími ze zadních lavic nějaký problém, stále vyrušující chlapec blízko 

kamery několikrát zíval do kamery a říkal, jak je to nudné. Učitelka ho ale neviděla, protože 

byla k němu zády, na druhé straně třídy. 

Když se učitelka vrátila zpět k tabuli, hlásila se dlouho na odpověď jedna dívka, až dala 

ruku dolů, učitelka ji zaregistrovala a následně ji vyvolala. Mezitím rušící chlapec hodil po 

třídě papírky, a když ho učitelka viděla a napomenula, on řekl, že nic nedělal. Učitelka přešla 

jeho chování jakoby nic. Pak napomenula některé chlapce, aby si psali zápisky. 

Ke konci hodiny byli jak chlapci, tak děvčata neklidní, vzájemně se pošťuchovali a 

učitelka je musela více napomínat. Zatímco chlapci zlobili a učitelka jim nic konkrétně 

neřekla, děvčatům zabavila věci, s kterými si hráli. Když zazvonilo na konec hodiny, někteří 

chlapci se přidali a dělali taktéž posměšky na kameru, učitelka je mírnila, že ještě neskončila. 

Když dokončila látku, nečekala, až se všichni zvednou a pozdraví ji, odešla ze třídy.  

2.2.1.2. Analýza -  kódování stanovených výzkumných otázek 

Jak často vyvolávají vyučující dívky a chlapce?

Tabulka č. 2 (Video záznam RŽ1, třída přítomných 13x chlapci, 20x děvčata)

Počet vyvolaných v hodině

Chlapci, kteří se hlásili 4 z 5 hlásících se

Dívky, které se hlásily 8 z 15 hlásicích se

Chlapci, kteří vykřikovali 7x

Dívky, které vykřikovaly 1x

Během hodiny se hlásilo celkem pět chlapců, z toho čtyři byli vyvoláni učitelkou. 

V druhé polovině hodiny se z hlásících chlapců stali vykřikující chlapci. Učitelka to 

tolerovala a diskutovala s nimi. „Chlapci mají v genech agresivitu, dravost, dívky jsou tišší, 

mají pečovatelský instinkt“ (Jarkovská 2003: 7). U děvčat z patnácti hlásících se učitelka 

vyvolala osm, jen jedna studentka během hodiny vykřikla svoji odpověď, protože ji učitelka 

nevyvolala, když se hlásila. Učitelka nijak nereagovala na vykřikující děvče. „Pokud jsou 

děvčata neposedná, vyučující jim dává důraznějšího napomenutí, než chlapcům. U chlapců se 

neposednost toleruje, vyučující jsou k nim více tolerantnější“ (Jarkovská 2003: 7).    
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Ve třídě je celkem třináct chlapců, z toho polovina chlapců se zapojila do výuky, druhá 

polovina byla pasivní, učitelka je nijak nemotivovala k aktivitě. Děvčat je ve třídě dvacet, z 

toho patnáct se zapojilo do výuky, pět ne. Pasivní děvčata také nijak nemotivovala k aktivitě 

v hodině. S učitelkou převážně spolupracovali studující z přední části třídy, v zadní části třídy 

seděli pasivnější studující. 

Vyvstává ovšem otázka, do jaké míry si děvčata a chlapci svobodně vybrali tuto pozici?

Podle zhlédnutého videozáznamu byli chlapci více spontánní než děvčata a automaticky 

vyjadřovali svoje myšlenky. Zprvu se jich několik hlásilo, ale posléze začali vykřikovat. Tuto 

reakci bych mohla vysvětlit několika způsoby, například tím, že se chtěli předvádět před 

děvčaty, protože jsou ve věku, kdy pohled druhého pohlaví je pro ně zajímavý, také se mohli 

trumfovat chlapci sami mezi sebou, u některých to mohlo být způsobeno neukázněností a 

v neposlední řadě to mohlo být zapříčiněno i přítomností kamery během hodiny. Učitelka sice 

napomenula některé chlapce, aby se hlásili, ale jejich vykřičené odpovědi akceptovala. 

Chlapci si svoji pozici vybrali sami a bylo jim to tolerováno. U pasivních chlapců byla jejich 

pozice dobrovolná, protože se mohli zapojit do diskuse, ale asi nechtěli, učitelka je nijak 

nemotivovala, nenutila.

U děvčat bylo vidět, že se styděla promluvit, aby nevypadala hloupě před celou třídou. 

Proto se spíše hlásila, byla pasivnější a čekala, až je učitelka vyvolá. Dívka, která vykřikla 

svoji odpověď, učitelka na ni nijak nereagovala. Nicméně učitelka hovořila s menší polovinou 

děvčat v hodině a s větší polovinou chlapců. Děvčata svoji pozici akceptovala.  

Jaký prostor dávají vyučující studujícím pro vyjádření jejich názoru?

Učitelka dávala prostor pro vyjádření vlastního názoru jak studentům, tak studentkám. 

Bohužel ve většině případů měli větší časový prostor chlapci. Učitelka tolerovala i názor 

chlapce, který nechtěl participovat v hodině, nechtěl číst. I to je podle mě názor, na druhou 

stranu byl bijící do očí příklad, kdy chlapec o něčem hovořil a současně se hlásilo děvče, 

které chtělo k tomu něco dodat, vyjádřit vlastní názor. Učitelka ji ale napomenula a požádala 

ji, aby počkala, protože hovořil chlapec, který ještě vysvětloval vlastní názor. Dívka se po 

chvíli přestala hlásit, přestala být aktivní a stala se pasivní. Už se nehlásila. Nicméně dívka se 

chtěla stejně zviditelnit a svoji odpověď vykřikla, jak to dělala většina chlapců. Učitelka na to 

nereagovala. Na tomto příkladu bylo vidět, jak z aktivní dívky se stala pasivní dívka, která 

musela čekat na svou příležitost. 
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V pěti případech, kdy hovořila děvčata, nebylo ve třídě ticho, byl tam hluk. Zato při 

promluvě tři z tázaných chlapců učitelka nejprve poprosila třídu o ticho, a pak nechala 

chlapce hovořit. 

Kolik času z vyučování věnují chlapcům a kolik dívkám? 

Tabulka č. 3 (Video záznam RŽ1, třída přítomných  13x chlapci, 20x děvčata)

Celkový počet věnovaných minut

Čas věnovaný chlapcům Okolo 16 minut

Čas věnovaný dívkám Okolo 7 minut

Naprosto alarmující byl čas věnovaný chlapcům a dívkám. Chlapcům učitelka věnovala 

více prostoru během vyučovací hodiny vzhledem k počtu chlapců (13) a počtu děvčat (20). 

Chlapci více rozvíjeli své myšlenky, děvčata nechala učitelka jen stručně odpovědět. 

Zjistit, zda vyučující nepoužívají genderové stereotypy typu: Dívky nemají buňky na 

matematiku či chlapcům nejdou cizí jazyky, atd.. 

Učitelka nepoužila přímý genderový stereotyp tohoto typu, v hodině nebylo nic

takového učitelkou vysloveno. 

Jak vyučující chválí studující? 

Pokud odpověděli chlapci, učitelka je pochválila kladně. Dívky chválila stejným 

způsobem (většinou výborně, dobře). Učitelka se určitě snažila studující povzbudit 

k participaci v hodině. Bohužel taktéž jsem viděla jeden z genderových stereotypů ve dvou 

případech, kdy odpovídali chlapci na zadanou otázku, učitelka nechala chlapce odpověď 

rozvést. U děvčat se to nestalo. Ta byla omezena ve svých odpovědích vykřikujícími chlapci. 

Učitelka nijak nezasáhla. 

Jak chlapce či dívky odměňuje/hodnotí/zpětná vazba na jejich výkon? 

Co se týče zpětné vazby, na odpověď jedné dívky učitelka nereagovala, čímž ji ani 

neohodnotila, nijak neodměnila. U ostatních případů učitelka reagovala, pochválila studující

za jejich názor, bez ohledu na pohlaví studujících. V případě špatné odpovědi studující 

neohodnotila, snažila se nalézt správnou odpověď za pomoci jiných studujících ve třídě. . 
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Jak chlapce či dívky během vyučovací hodiny vyučující kárají a jak se to projevuje? 

Tabulka č. 4 (Video záznam RŽ1, třída přítomných 13x chlapci, 20x děvčata) 

Počet napomenutí během hodiny

Káraní chlapci 6x

Káraná děvčata 3x

Kárání třídy jako celku 4x

Učitelka během hodiny napomenula šestkrát jednotlivé chlapce, tři děvčata a čtyřikrát 

celou třídy, aby bylo ticho. V jednom případě jeden chlapec spadl ze židle. Učitelka na to 

pouze reagovala, jestli se mu nic nestalo. Vyučující chlapce jen napomenula, někdy si jich ani 

nevšímala. Dvě děvčata ze tří učitelka napomenula a oslovila je jejich jménem, čímž je více 

zviditelnila než chlapce. „Pokud jsou děvčata neposedná, vyučující jim dává důraznějšího 

napomenutí, než chlapcům. U chlapců se neposednost toleruje, vyučující jsou k nim 

tolerantnější“ (Jarkovská 2003: 7).

  

Jaké činnosti během hodiny dívkám či chlapcům přidělují? 

Jeden chlapec rozdal papíry s básní, byla to spíše technická práce. „Dívky jsou častěji 

vedeny k humanitním oborům a chlapci k technickým“ (internetový odkaz – Portál Občanská 

společnost). Jiný chlapec byl požádán, aby četl báseň a ten odmítl. Byla tedy požádána dívka, 

aby četla za něj báseň, práce až druhořadá. Učitelka studujícím zadávala jednotlivé úkoly, 

otázky, a pak se jich ptala na odpovědi. 

Jak je třeba organizovaná práce v týmu? Kdo tým vede, kdo za něj mluví, jak se dívky či 

chlapci projevují?

Týmová práce byla brána jako práce celé třídy. Tým vedla učitelka. Studující jednotlivě 

odpovídali, více času bylo učitelkou věnováno chlapcům během hodiny.  Chlapci se 

projevovali převážně tak, jak je napadlo, děvčata se hlásila. Chlapci byli aktivní a spontánně 

reagovali, děvčata čekala, až je učitelka vyvolá, a byla pasivní. 

Jak vyučující vůbec studující oslovují (použití generického maskulina)?

Učitelka studující někdy oslovovala jmény, někdy jen ukázala rukou a neřekla jméno. 

Vcelku bez genderových stereotypů, ani generické maskulinum nebylo použito.
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Kódování: Průběh této hodiny bych hodnotila jako velmi přínosný s ohledem na 

genderové stereotypy, protože během hodiny hovořila děvčata jako jakási náhrada za chlapce. 

Když chlapci zlobili, učitelka je jen málo napomínala. Oproti tomu děvčata oslovila jmény, 

čímž jejich neposednost vyzdvihla. Učitelka nemotivovala pasivní děvčata, ani pasivní 

chlapce během hodiny. 

- Učitelka tolerovala, že se chlapci nehlásili; vykřikovali. Pokud chtěli něco říci a 

vykřikovali, učitelka jim ve většině případů nic neřekla.  

- U děvčat učitelka asi preferovala hlášení se o slovo, protože pokud se děvče nehlásilo 

a vykřiklo svoji odpověď, učitelka ji napomenula, oslovila ji jménem. U chlapců tomu 

tak nebylo. Učitelka svým přístupem k děvčatům je činila pasivními, zatímco 

z některých chlapců dělala spontánní aktéry. 

- Učitelka dávala delší prostor pro vyjádření názoru u chlapců, viz tabulka věnovaný 

čas studujícím. Učitelka chlapce nechala rozvést odpověď, myšlenku, děvčatům to 

neumožnila.

- Také atmosféra v hodině byla pro chlapce příznivější. Učitelka třídu ztišila, aby 

chlapci mohli hovořit, zatímco děvčata hovořila v hluku třídy, učitelka je přerušovala 

a tišila třídu.

- Na druhou stranu učitelka nepoužila generické maskulinum ani větu, která by děvčata 

či chlapce diskriminovala na základě pohlaví. Nikomu nebylo řečeno, že na něco má 

či nemá, atd.  

2.2.1.3. Analýza – kódování sebereflexe záznamu

„Co tě napadá z hlediska rozdílného přístupu k dívkám a chlapcům? Uvědomuješ si či 

vnímáš něco takového během své hodiny?“ (analytická otázka pro sebereflexi 

respondenta/respondentkly)

„Je těžké nahlížet výuku rozdílem pohlaví. Během svého vyučování nepřistupuji 

k dívkám a chlapcům rozlišně, sleduji pouze jejich míru aktivity při práci v hodině“ (citováno 

ze sebereflexe RŽ1). Již z prvních vět je jasné, že respondentka RŽ1 si nepřipouští, že by její 

výuka byla nějak genderově zatížená. Z toho mi vyplynulo, že genderové stereotypy jsou 

v našich životech, jednání tak zakořeněné, že je už ani nevnímáme, realizujeme je s jistotou 

každodennosti. 

Určitý druh rozdílného vnímání chlapců a dívek vnímala učitelka v sexuálním období 

dospívání dětí. To může studující v určitém slova smyslu odrazovat od učení a atmosféra ve 
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třídě může evokovat dojmem nepořádku, hluku dětí během výuky. Podle RŽ1 edukační 

efektivnost výuky byla naplněna.  

Sebereflexe RŽ1 nebyla pro moji analýzu příliš přínosná, proto se domnívám, že během 

individuálního rozhovoru trochu pootevřu určitý náhled respondentky na genderovou 

problematiku, problematiku genderových stereotypů. Budu se snažit respondentku přimět ke 

konkrétnějším odpovědím ohledně rozdílného přístupu. Budu muset uvést příklad, který jsem 

našla ve videozáznamu, a požádám respondentku o vlastní názor. 

Určitě ji ubezpečím, že neklid během její hodiny nebyl základem mého zkoumání, spíše 

způsob, jakým ho respondentka zvládla. To si myslím, že je hlavním důvodem toho, že 

respondentka je uzavřená, protože se obává, že se přede mnou trochu shodila. V žádném 

případě ne.  

Kódování: Genderové stereotypy jsou součástí našeho života, používáme je, bereme je 

jako samozřejmost.

2.2.1.4. Analýza – kódování individuální osobního rozhovoru

Rozhovor jsem začala poděkováním respondentce za to, že se stala součástí mého 

výzkumu, našla si čas, který mému výzkumu věnovala. Rozhovor se odehrával ve 

školním kabinetu, protože respondentka není zdejší a jet někam jinam by bylo pro ni velká 

ztráta času. Proto respondentka RŽ1 souhlasila s rozhovorem na našem pracovišti.

Respondentku jsem povzbudila tím, že její hodina českého jazyka – literatury byla 

nesmírně zajímavá a přínosná i pro mě samotnou.

Jak bys hodnotila chování chlapců a dívek během své vyučovací hodiny?

Respondentka mi svojí odpovědí potvrdila, že chlapci byli zlobivější během hodiny 

literatury, zatímco děvčata byla klidnější a více se zapojovala do diskuse. Učitelka se snažila 

zapojit do výuky i chlapce, byť v omezenějším měřítku. Bohužel respondentka zapomínala, 

že v hodině je dvacet děvčat a třináct chlapců. Děvčat bylo vyvoláno celkem osm, zatímco 

chlapců bylo vyvoláno sedm. Takže vzhledem k počtu chlapců a dívek, chlapci byli vyvoláni 

častěji i prostor jim byl věnován delší. Když jsem to řekla respondentce, byla velice 

překvapena, protože se domnívala, že děvčata hovořila více v hodině než chlapci. 

Jak k jejich chování přistupuješ?

Respondentka nijak nerozlišovala, jestli zlobili chlapci či děvčata, měla na ně tzv. 

„stejný metr.“ V některých případech, většinou u chlapců, jejich pubertální aktivita až 
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neúměrně narušovala hodinu, proto učitelka přistupovala k přísnějšímu pokárání, a to 

poznámkou či trestným domácím úkolem. V předvedené hodině ovšem nebylo nic tak 

závažného, že by respondentka dala nějaký trestný úkol či poznámku.  

Jaké chování je pro tebe v rámci mezí a jaké už není? 

Podle respondentky bylo ještě v rámci meze jemné narušování hodiny, určité poznámky 

či vykřikování, když někdo něco chtěl říci. Konkrétně u chlapců, kteří neměli o literaturu moc 

zájem, byla respondentka ráda, když se chlapci zapojovali do diskuse a presentovali tak 

vlastní názor. Bohužel tím respondentka potvrdila, že zlobení chlapců v hodině bylo 

aspektem k tomu, že učitelka jim věnovala více času než děvčatům. A dále u chlapců 

tolerovala vykřikování, u děvčat to netolerovala a napomínala je.

A jak je to u děvčat? 

Děvčata většinou v hodině moc nezlobila, většinou se hlásila, jen výjimečně 

vykřikovala svoji myšlenku, názor či komentář. U děvčat nebyl žádný velký kázeňský 

problém. Pokud šlo o větší kázeňský přestupek, kdy student neustále vyrušoval a narušoval i 

tím soustředěnost ostatních, pak přišel tvrdší postih typu poznámky či trestného domácího 

úkolu. „Musím ovšem konstatovat, že pokud jsem otočena k některým studentům, tak nemohu 

vidět na jiné studenty, které mám za zády. Proto nereaguji na jejich zlobení, protože nevidím 

nikoho konkrétního. V některých případech to ale může vypadat, že ve třídě je nepořádek. To 

vše je ale zapříčiněno věkem dětí, někteří chtějí vypadat ve třídě zajímavě, jiní se snaží 

upoutat pozornost“ (citace z rozhovoru s respondentkou RŽ1). 

  Během rozhovoru jsem měla takový pocit, že respondentka stále byla nejistá z toho, že 

jsem viděla její hodinu, kde studující určitým způsobem narušovali hodinu. 

Jak bys nahlížela na situaci, kdy jsi vyvolala studenta, aby četl báseň, a on řekl, že nechce. 

Potom jsi vyvolala děvče. To četlo otočené ke třídě a stydělo se. Jak to na tebe působilo?

Respondentka si přesně nevzpomněla, tak jsem pustila na videozáznamu situaci, kdy 

chlapec nechtěl číst a děvče četlo za něj. Po pěti minutách jsem položila ještě jednou otázku 

ohledně četby básně. Respondentka mi odpověděla: „ No, zde je přesně vidět, jak chlapci 

prožívají pubertu. Nechtěl číst, protože se asi styděl před spolužáky. Tak jsem vyvolala děvče, 

které se hlásilo, že chce číst. Osobně v tom nevidím žádný velký problém“ (citace z rozhovoru 

s respondentkou RŽ1). Respondentka vůbec nezaregistrovala, že akceptovala individualitu 

chlapce, individualitu dívky akceptovala až na druhém místě.  To, že chlapci se dívce smáli, 
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když četla, učitelka vůbec nezaregistrovala, až když jsem ji na to upozornila. „Vůbec mi to 

nepřipadá nějak divné, protože se děti občas smějí a zda to bylo záměrné jí uškodit či jen 

pubertální chování chlapců, to nejsem schopna posoudit. Spíše se domnívám, že to je v režii 

puberty“ (citace z rozhovoru s respondentkou RŽ1).

Jaký dáváš prostor k vyjádření vlastního názoru chlapcům a děvčatům?

„Domnívám se, že prostor je rozdělen podle toho, kdo chce participovat v hodině, potom 

koho vyvolám a nakonec se snažím do diskuse zapojit i ty, kteří se nehlásí.“ (citace 

z rozhovoru s respondentkou RŽ1). Určitě bych s tímto tvrzením nesouhlasila, protože 

děvčata, která se hlásila a chtěla hovořit, nebyla vyvolána, zatímco chlapci, kteří vykřikovali, 

ti hovořili. 

Jaký je tvůj názor na atmosféru během diskuse pro dívky a pro chlapce? „ Myslím si, že 

jim dávám stejný prostor. Atmosféra je závislá podle momentálně probíraného učiva. Ale 

pokud se mě ptáš, tak asi zde bude nějaký zádrhel“ (citace z rozhovoru s respondentkou RŽ1). 

Vzhledem k tomu, že respondentka si již nevzpomněla na konkrétní situaci se záznamu, 

nabídla jsem jí, že se podíváme na dva případy. Souhlasila. Požádala jsem ji, aby se 

soustředila na své chování k vyjádření názoru chlapců a dívek. Po zhlédnutí obou úryvků 

jsem respondentkce položila tu samou otázku ještě jednou. 

Atmosféra v hodině totiž byla pro dívky ne příliš lichotivá, protože když hovořily dívky, 

byl ve třídě hluk, zatímco když hovořili chlapci, učitelka napomenula třídu, aby byla ticho, 

aby slyšela chlapců názor. Respondentka nic nezaregistrovala. Když jsem ji upozornila na 

rozdílnou atmosféru a její reakce, řekla: „No jo, to může tak asi vypadat, ale já jsem to 

nemyslela vůbec nějak špatně. Chtěla jsem, aby třída poslouchala, protože hluk ve třídě byl o 

trochu silnější, než když hovořila děvčata“ (citace z rozhovoru s respondentkou RŽ1).

Po této odpovědi musím konstatovat, že respondentka si nepřipouští, že by její výuka 

byla genderově stereotypní v přístupu k dívkám či chlapcům. Bohužel tuto praktiku sama 

uplatňovala. Z její odpovědi bylo zřejmé, že jí rozhovor nebyl příjemný a následující 

odpověď respondentky byla očekávaná. Před koncem našeho rozhovoru se mi respondentka 

omluvila, že náš rozhovor je delší než půlhodinový a že už musí jít na vlak. Respektovala 

jsem konstatování mé respondentky a poděkovala jí za účast. 

Kódování: Z rozhovoru vyplynulo, že respondentka si svého rozdílného přístupu vůči 

chlapcům a dívkám vůbec nepřipouštěla. Nepříjemný pocit jsem měla z toho, že respondentka 
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se cítila špatně z toho, že jsem viděla, že v hodině nebylo moc příznivé klima pro výuku a 

rozhovor byl ze strany respondentky trochu strohý. 

2.2.1.5. Závěr analýzy RŽ1

Závěr analýzy RŽ1 bych zhodnotila ve dvou bodech. Nejprve se vyjádřím k chování 

samotných studujících, potom shrnu chování učitelky ke studujícím.

Ze samotného videozáznamu je patrné, že někteří studenti se během hodiny více 

projevovali než studentky. Ve většině případů to bylo z důvodu, aby se zviditelnili a děvčata 

se zasmála. Chlapci se snažili být více vidět než děvčata. Někteří jedinci na sebe upozornili i 

přesto, že svým chováním narušovali výuku. Učitelka ale u studentů nezasahovala, nechala je  

většinou být. U děvčat zasáhla, což považuji za nekorektní přístup. 

Učitelka dávala větší časový prostor v hodině chlapcům, kteří vykřikovali. 

Z genderového hlediska učitelka vyvolávala chlapce, aby nezlobili. Děvčata se ze začátku 

hodiny hlásila, ale většinou marně, ke konci hodiny se nehlásila skoro vůbec. Z aktivních 

účastnic se staly pasivní konzumentky. V druhé polovině hodiny se chlapci nehlásili vůbec a 

jen vykřikovali, což jim učitelka tolerovala, zatímco u děvčat ne.  

Co se týče věnovanému prostoru k vyjádření názoru studujících, je překvapivé, že 

učitelka dávala větší prostor během hodiny chlapcům. Ne snad proto, že by měli větší zájem o 

literaturu než děvčata, ale proto, aby učitelka zamezila jejich zlobení. Chlapcům byla 

věnována asi třetina vyučujícího času oproti děvčatům, kterým bylo věnováno jen několik 

minut. Domnívám se, že učitelka by čas měla asi tak zhruba rozdělit rovnocenně mezi 

děvčata a chlapce. Zároveň pasivní chlapce a děvčata nijak nemotivovala, takže tam skoro 

nemuseli sedět. 

Ze sebereflexe i samotného rozhovoru bylo patrné, že učitelka RŽ1 si genderové 

stereotypy nepřipouští, že by je používala ve výuce. Opak byl bohužel pravdou, výuka byla 

genderově stereotypní a to v následujících bodech:

- Chlapce nechávala zlobit, děvčata napomínala.

- Chlapci většinu času vykřikovali, učitelka to tolerovala, oproti děvčatům, která za 

vykřikování napomenula a nevšímala si jich.

- Tím, že se děvčata hlásila a byla proto poslušnější, musela čekat, až je učitelka 

vyvolá, zatímco chlapci spontánně reagovali v hodině.

- Když děvčata hovořila, chlapci jim skočili do řeči a učitelka to tolerovala. U chlapců, 

učitelka ztišila celou třídu a dala jim klidný prostor k vyjádření vlastního názoru. 
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- Učitelka spolupracovala s přední částí třídy, zadní část byla pasivní, učitelka je nijak 

nemotivovala k práci.    

2.2.2. Analýza videozáznamu, analýza sebereflexe a analýza rozhovoru – sekunda RŽ2

Videonahrávku pořízenou v sekundě s respondentkou RŽ2, nejprve stručně popíši. 

Popíši zajímavé chvíle během hodiny, poté analyzuji genderové stereotypy za pomoci již 

stanovených genderových otázek. 

V další části požádám respondentku o sebereflexi vlastního záznamu, kterou také 

analyzuji z genderového hlediska. V návaznosti na to proběhne individuální osobní rozhovor, 

díky kterému se budu snažit najít bližší spojitosti mezi jednotlivými genderovými stereotypy, 

které jsem ve videozáznamu a v sebereflexi našla. Na závěr pak analyzuji přehled 

genderových stereotypů z videozáznamu, sebereflexe a rozhovoru, které jsem pomocí 

kódování zjistila. 

Jak jsem již zmínila, moje respondentka je žena (RŽ1) a vyučovala v sekundě.

2.2.2.1. Průběh hodiny – zajímavé chvíle během hodiny

Po zazvonění, když učitelka vchází do dveří, nejprve ji z dálky zdraví dva chlapci 

v přední lavici stylem „Dobrý den, paní učitelko“, a posléze zareaguje celá třída a zvedá se, 

zdraví učitelku tím, že si žáci stoupnou. Učitelka dá pokyn k sednutí si a při zápisu do třídnice 

konzultuje výzdobu třídy s blízko sedícími chlapci. Odpovídají jí tři chlapci, děvčata se 

nezapojují. Učitelka hlásí číslo hodiny, jedna z dívek chce něco říci, ale učitelka jí říká, aby 

vydržela, ale už ji nevyvolává, ani po chvíli. Začíná hodina fyziky a učitelka kontroluje, zda 

si všichni přinesli pomůcky na hodinu; jedna z pomůcek je padesátník, který použijí pro 

pokus. Jedná se o hmotnost určitého předmětu, zda se udrží na vodě. Jeden student se hlásí, 

že už pokus zkoušel doma s korunou a nepovedlo se mu to. Učitelka ho chválí a zapůjčuje si 

od něj padesátník a desetník, které si přinesl. Před pokusem si zopakují teorii, pak provedou 

samotný pokus. 

Nejprve si zopakují vlastnosti pevných a kapalných látek. Jeden chlapec v přední lavici 

vykřikuje a hned odpovídá, učitelka s ním diskutuje. Hlásí se i tří dívky. Jednu z nich učitelka 

vyvolává a dívka odpovídá, učitelka jí nic neřekne a vzápětí napomíná chlapce, kteří sedí 

v zadních lavicích, aby se nepředváděli před kamerou. Chlapci společně odpovídají na 

otázku, opravují tím dívku a učitelka je chválí, že to řekli dobře. Učitelka s chlapci 

konzultuje, kdy se mění tvar kapaliny. Jedna dívka se hlásí, ale učitelka ji nevyvolává. 

Vyučující napouští dva talíře vodou a mezitím se ptá ještě na nějaké otázky. Chlapci 
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odpovídají, vykřikují, aniž by se hlásili; jedna dívka se hlásí, že chce odpovědět, ale chlapci 

to už vykřikli. 

Učitelka napomíná dva chlapce, že pokud budou otravovat, vyhodí je ze třídy. RŽ2 

začíná provádět pokus a ptá se, kdo ho chce začít. Hlásí se jak chlapci, tak děvčata. Učitelka 

nejprve provede první pokus sama, pak půjčí talíře, aby si to všichni zkusili. Děvčata 

upozorňuje na to, že pokud mají dlouhé nehty, pokus by se nemusel povést, protože by mohla 

dlouhými nehty protrhnout blanku na povrchu vody. Učitelka nabádá děti, aby si pokus šly 

zkusit. První běží jedna dívka, hned za ní tři chlapci. Dívce se pokus podaří, chlapcům taktéž. 

Jen chci podotknout, že dívka sedí v první lavici. Žádná jiná děvčata už tam nejdou. U talíře 

je shluk chlapců, žádná děvčata. Učitelka se věnuje hloučku chlapců. Děvčata sedí v lavicích. 

Jedna z nich se odváží a hlásí se, že by to také chtěla vyzkoušet. Učitelka jí říká, aby chvíli 

počkala, než první skupina si to vyzkouší, půjde druhá skupina. Jedna odvážná dívka, která 

běžela jako první, se znovu snaží protlačit mezi hloučkem chlapců a dovoluje se jich, zda si to 

také ještě může zkusit. Chlapci jí to dovolují, nicméně do ní strkají, takže se pokus nepovede. 

Učitelka vyzývá první skupinu, aby si sedla. Jeden ze studentů vylil vodu (nechtěně), učitelka 

končí s pokusem, na druhou skupinu se nedostane. 

V další části hodiny probíhá samostatná práce do pracovních sešitů. Učitelka už potřetí 

napomíná jednoho studenta, který neustále vyrušuje během hodiny. Pak zadává k vypracování 

jednotlivé úkoly. První úkol hodnotí jako velmi jednoduchý a vyvolává jednoho chlapce. Ten 

úkol přečte a provádí. Učitelka s ním moc nesouhlasí, opravuje ho. Na další úkol vyvolává 

dalšího chlapce. Dalšího úkolu se zhostí taktéž chlapec, děvčata zatím nic. Jedno děvče se 

hlásí, že chce odpovídat, sedí v první lavici, učitelka však vyvolává chlapce za zadní lavice, 

který neustále vyrušuje. U dalších dvou otázek je potřeba něco nakreslit. Jako první to do 

sešitu nakreslí dva chlapci. Učitelka vyvolává jednoho z chlapců, aby to šel nakreslit na 

tabuli, Dalšího studenta vyvolává a chválí ho, že to nakreslil dobře. Jedna dívka se hlásí a 

vykřikuje, že tam chlapec něco zapomněl nakreslit. Učitelka zdůrazňuje, že to opravdu 

zapomněl, dívku však nijak nepochválí. Učitelka se ptá, kdo ještě neodpovídal na otázku a 

vyvolává dalšího chlapce. Konečně učitelka vyvolává také jednu dívku, aby šla nakreslit na 

tabuli odpověď na otázku. Početní úkol učitelka svěřila opět chlapci, aby ho vypočítal na 

tabuli. Další úkol je svěřen dívce, ta ho ovšem pouze přečetla, protože odpověď vykřikli 

chlapci ze zadních lavic, a dívka tak nedostala vůbec šanci se vyjádřit. Opět je vyvolána jedna 

dívka z prostřední řady, aby přečetla úkol. Učitelka se jí ptá, co si myslí. Chlapci sborem 

odpovídají a na to, co si dívka myslí, už nezbyl čas. Chlapci vzájemným překřikováním 

odpovídají průběžně na otázky. Děvčata mlčí.  
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V poslední části hodiny si studující zapisují do sešitů. Na případné otázky odpovídají 

spíše chlapci, děvčata převážně mlčí. V diskusi s učitelkou vedou chlapci a jedno děvče, které 

odpovídalo dvakrát. Hodina končí, zvoní zvonek. 

2.2.2.2. Analýza – kódování stanovených výzkumných otázek

Jak často vyvolávají vyučující dívky a chlapce?

Tabulka č .5 (Videozáznam RŽ2, třída přítomných 15x chlapci, 7x děvčata)

Počet vyvolaných v hodině

Chlapci, kteří se hlásili 2 z 3 hlásících se 

Dívky, které se hlásily 3 z 6 hlásících se 

Chlapci, kteří vykřikovali 12x

Dívky, které vykřikovaly 1x

Učitelka vyvolávala převážně chlapce, oproti tomu děvčata jen málo, ve většině případů 

je nenechala vyjádřit ani vlastní názor. Děvčata se dostala do postavení pasivních 

konzumentek hodiny fyziky. „Někteří učitelé/učitelky utvrzují žáky/žákyně v jejich oboru, jiné 

od toho odrazují“ (Smetáčková 2005: 76-77). Z třech hlásících se chlapců byli vyvolání dva, 

jeden nebyl vyvolán. Z šesti hlásících se děvčat byla vyvolána jen tři děvčata. Z vykřikujících 

chlapců, téměř všichni hovořili s učitelkou, až na tři, kteří se do hodiny nezapojovali, byli 

pasivní. Z děvčat se odvážila jen jedna, která vykřikla, ostatní děvčata se nezúčastňovala 

hodiny. „Dívkám se ve výuce věnuje méně času, protože nezlobí a musí tak čekat, až na ně 

přijde řada“ „Chlapci bývají častěji vyvoláváni či pověřováni složitějšími úkoly, aby byla 

zvládnuta jejich neposednost a zamezilo se jim ve vyrušování“ (Jarkovská 2003: 7-8).  

Vyvstává ovšem otázka, do jaké míry si děvčata a chlapci svobodně vybrali tuto pozici? 

Děvčata si rozhodně svobodně tuto pozici nevybrala, přinejmenším ne většina, protože 

děvčata, jež se hlásila, nebyla ani všechna vyvolána. Ze začátku se hlásilo šest děvčat, ke 

konci hodiny se hlásila jen jedna, ta z první lavice. Učitelka tak zatlačila děvčata do pasivní 

pozice. Chlapci během hodiny měli velký prostor pro seberealizaci. Chlapci si svoji pozici 

vybrali dobrovolně, učitelka jim to umožnila.   

  

Jaký prostor dávají vyučující studujícím pro vyjádření jejich názoru? 
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Zatímco chlapci měli takřka stoprocentní prostor pro vyjádření jejich názorů, dívky 

tento prostor neměly takřka vůbec, vyslovily se tři. „Obecně se má za to, že dívky jsou slabší 

v předmětech, jako je matematika a fyzika“ (internetový odkaz – Portál Občanská 

společnost).

Kolik času z vyučování věnují chlapcům a kolik dívkám? 

Tabulka č. 6 (Videozáznam RŽ2, třída přítomných 15x chlapci, 7x děvčata) )

Celkový počet věnovaných minut

Čas věnovaný chlapcům Okolo 25 minut

Čas věnovaný dívkám Okolo 4 minut

Dívkám učitelka věnovala asi čtyři minuty z celkového času vyučovací hodiny, oproti 

chlapcům, kterým věnovala dvacet pět minut z celkového času vyučovací hodiny. 

Zjistit, zda vyučující nepoužívají genderové stereotypy typu: Dívky nemají buňky na 

matematiku či chlapcům nejdou cizí jazyky, atd.. 

Během hodiny jsem nezaregistrovala žádný podobný vyřčený stereotyp z úst učitelky. 

Jak vyučující chválí studující? 

Učitelka během této hodiny jednu dívku pochválila, že odpověděla správně, ostatní 

děvčata nechválila. Chlapce za jejich odpověď chválila, u některých pochválení zamluvila, 

pokračovala ve výkladu. Z inspirativního hlediska nevidím jako velmi pozitivní, že učitelka 

děti moc nechválila. 

Jak chlapce či dívky odměňuje/hodnotí/zpětná vazba na jejich výkon?

Učitelka na správně zodpovězenou otázku chválila kladně, bohužel ve většině případů 

nechválila vůbec. Zpětnou vazbu dávala pouze chlapcům, se kterými diskutovala ať o 

problematice fyziky, nebo o výzdobě třídy na začátku hodiny. Děvčatům žádnou zpětnou 

vazbu nedávala. 

Jak chlapce či dívky během vyučovací hodiny vyučující kárají a jak se to projevuje?

Děvčata nebyla kárána vůbec. Třída jako celek taktéž ne. Chlapci byli káráni, už i 

jednoho chlapce chtěla učitelka vyhodit ze třídy, ale nakonec mu jen pohrozila. 
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Tabulka č. 7 (Video záznam RŽ2, třída přítomných 15x chlapci, 7x děvčata))

Počet napomenutí během hodiny

Káraní chlapci 6x

Káraná děvčata 0x

Kárání třídy jako celku 0x

Jaké činnosti během hodiny dívkám či chlapcům přidělují? 

Chlapci byli jednoznačně aktéři, byli aktivní, děvčata pasivní. Ve dvou případech to 

byly pouze čtečky textu, v jednom případě to byla aktivní aktérka, která musela vyvinout 

velké úsilí, aby ji chlapci a učitelka mezi sebe přijali – například pokus.

Jak je třeba organizovaná práce v týmu? Kdo tým vede, kdo za něj mluví, jak se dívky či 

chlapci projevují? 

Třída byla nejprve rozdělena na dvě skupiny, které se měly vyměnit u pokusu a sami si 

ho zkusit, ale druhou skupinu už učitelka nevybídla, aby se šla podívat. Třídu jako celek 

vedla učitelka, která viditelně upřednostňovala chlapce. Při zadání jednotlivých úkolů, pouze 

dvě děvčata byla vyvolána, aby vypracovala úkol. V dalších dvou případech děvčata pouze 

přečetla zadání a chlapci vykřikli odpověď. V ostatních případech odpovídali pouze chlapci a 

vyjadřovali i svůj názor. 

Jak vyučující vůbec studující oslovují (použití generického maskulina)? 

Vyučující oslovovala studující křestními jmény bez menších problémů. Generické 

maskulinum bylo použito pouze v zadání jednotlivých úkolů v knize, např. aby si žáci vzali 

atd.  

Kódování: Bohužel po zhlédnutí této videonahrávky musím konstatovat, že hodina byla 

sice zajímavá a v praxi velmi aplikovatelná, nicméně mám takový pocit, jako by v průběhu 

hodiny fyziky nebyla vůbec děvčata přítomna jen samí chlapci. Což mě velmi mrzí. Tuto 

hodinu bych hodnotila jako genderově stereotypní. Mezi stereotypy patřily:

- Aktivita chlapců byla na úkor pasivity děvčat. Děvčata ale nebyla pasivní dobrovolně, 

učitelka je činila pasivními, nevyvolávala je.

- Učitelka vyvolávala chlapce, aby zamezila jejich zlobení.
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- Učitelka nedávala prostor děvčatům k vyjádření vlastního názoru, ani neokřikla 

studenty, aby si jejich názor poslechli. Respondentka nechala chlapce odpovědět za 

děvčata.

- Chlapci dělali většinu zadaných úkolů.

- Chlapcům bylo učitelkou věnováno více času v hodině, než děvčatům.

- Učitelka nepoužila během hodiny generické maskulinum, studující většinou 

vyvolávala jmény.

- Kladně bych hodnotila nestereotypní jednání učitelky, kdy na začátku hodiny 

konzultovala výzdobu třídy s chlapci, děvčat se také mohla zeptat.

2.2.2.3. Analýza – kódování sebereflexe záznamu

„Co tě napadá z hlediska rozdílného přístupu k dívkám a chlapcům? Uvědomuješ si či 

vnímáš něco takového během své hodiny?“ (analytická otázka pro sebereflexi 

respondenta/respondentklyRŽ2)

Nejprve mi respondentka RŽ2 napsala, že během své třináctileté praxe nepřistupovala 

k dívkám a chlapcům rozdílně. Hned v druhé větě ovšem toto popírala protože tvrdila: 

„Děvčata se více učí a jsou pečlivější, na technické předměty ale moc nejsou. Řadu věcí se 

naučí nazpaměť a nerozumí podstatě problému. Chlapci se zase učí méně, ale spoustu věcí 

znají z praxe a snaží se jevy vysvětlit“ (citováno ze sebereflexe respondenty RŽ2). Tímto 

tvrzením učitelka popřela vlastní pozici, protože i ona je žena, která učí technickou vědu, 

fyziku, a zná podstatu problému fyziky. Zajímalo by mě, jak ví, že dívky na technické 

předměty moc nejsou, protože z analýzy videozáznamu respondentky RŽ2 a její vyučovací 

hodiny mohu podotknout, že děvčata nebyla vyvolávána takřka vůbec, i když se hlásila. 

Pouze tři průraznější jednotlivkyně se prosadily do pozornosti učitelky a chlapců samotných 

například při pokusu. Dále podle tvrzení respondentky jako by děvčata vůbec nežila 

v praktickém, reálném životě. Žijí v něm pouze chlapci, kteří ví. Bohužel se domnívám, že 

kdyby učitelka dala více prostoru během hodiny děvčatům a nevyvolávala pouze chlapce, 

možná by se dozvěděla, že děvčata také něco ví a možná, že mají i zkušenost z praxe. 

V další části reflexe respondentka popisovala svůj pohled na vztahy mezi děvčaty a 

chlapci během čtyř let, od primy až po kvartu. Nejprve jim to prý vadilo pracovat ve 

smíšených skupinách, ve kvartě se to mění a už proti smíšeným skupinám neprotestují. 

Poslední věta tohoto tvrzení byla opět velmi zajímavá: “Snažím se k nim přistupovat úplně 

stejně, bez ohledu na pohlaví. I mezi děvčaty se najde nemálo talentů matematiky nebo fyziky 

a naopak“ (citováno ze sebereflexe respondenty RŽ2). Je mi velmi líto, že respondentka 
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nezmínila, jak je to s chlapci. Možná i mezi nimi se najdou talenty. Děvčata byla v této 

sebereflexi brána respondentkou velmi povrchně, jako by bylo potřeba je pořád za něco 

omlouvat. O chlapcích se zde moc nemluvilo, protože se asi má obecně za to, že chlapci lépe 

rozumí fyzice. „Obecně se má za to, že dívky jsou slabší v předmětech  jako je matematika a 

fyzika“ (internetový odkaz – Portál Občanská společnost). 

Kódování: I v této sebereflexi, jakož i v samotném videozáznamu RŽ2, se mi potvrdilo, 

že respondentka RŽ2 je genderově zatížena a ovlivněna genderovými stereotypy. Bohužel 

musím konstatovat, že stereotypy jsou hluboce zakořeněny v mysli respondentky, a proto je 

respondentka považuje za samozřejmost. Sama tvrdila, že děvčata na technické předměty moc 

nejsou. 

2.2.2.4. Analýza – kódování individuálního osobního rozhovoru

Na začátku našeho rozhovoru jsem poděkovala respondentce za spoluúčast na mém 

výzkumu a za udělání si času na rozhovor, který probíhal ve škole. Respondentce jsem na 

začátku rozhovoru řekla, že rozhovor bude trvat asi půl hodiny, nicméně se může trochu 

prodloužit v případě, že se budeme společně dívat na nějakou důležitou část z videozáznamu, 

která bude souviset s dotazovanou otázkou. Pokud si respondentka nevzpomene na určitý 

úsek z vyučovací hodiny, společně se na něj podíváme. Rozhovor se tedy trochu protáhne. 

Respondentka mě ujistila, že má na mě celou hodinu, takže se můžeme do toho bez obav 

pustit. 

Jak podle tebe přistupují děvčata k fyzice a jak chlapci? 

Respondentka bez zaváhání odpověděla, že děvčata moc nejsou na technické předměty, 

což fyzika je, zatímco chlapci mají spíše logické myšlení na technické předměty a jsou více 

schopni propojovat praktické znalosti s teoretickými ve fyzice. Čímž mi RŽ2 potvrdila, že i 

ona sama je o tomto tvrzení přesvědčena a podle něho přistupuje k děvčatům a chlapcům 

během hodiny. 

Podle čeho usuzuješ, že děvčata na technické předměty nejsou a chlapci jsou? 

„Z mé dvanáctileté praxe mohu poznamenat, že děvčata se spíše učí technické věci 

nazpaměť a moc tomu nerozumí. Chlapci se zas více zabývají elektronikou a více si všímají 

technických věcí, vynálezů, atd.“ (citováno z rozhovoru s respondentkou RŽ2). 

Jak je tedy možné, že jsi žena a učíš technický předmět? 
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„Vždycky mě bavily technické předměty a s dědou jsem o nich hodně mluvila, bohužel ve 

škole jsem neměla moc prostor k vyjádření se“ (citováno z rozhovoru s respondentkou RŽ2). 

Touto větou mi respondentka dala jasně najevo, že jakožto děvče ve škole také neměla moc 

místa k presentaci svých myšlenek. Zajímavé bylo, že po této otázce se respondentka trochu 

zamyslela, odmlčela a pak se na mě podívala, jako když čekala další otázku. 

Ve třídě, kde je patnáct chlapců a sedm děvčat je asi lehké učit fyziku. Jaký je tvůj názor? 

„No, je pravda, že to není tak namáhavé, protože chlapci lépe chápou, nicméně zase 

více zlobí, takže se je snažím více zaměstnat“ (citováno z rozhovoru s respondentkou RŽ2). 

Touto odpovědí mi respondentka opět potvrdila, že děvčata jsou více opomíjena, protože 

nezlobí, tedy není potřeba je moc zaměstnávat. Ze samotného videozáznamu bylo jasné, že 

některá děvčata měla zájem se zapojit do výuky a sdělit své myšlenky, ale učitelka je 

nevyvolala či jim řekla, ať počkají a už je nevyvolala. Takže z aktivních děvčat se staly 

pasivní posluchačky. Chlapci vykřikovali, učitelka jim dala více než dvacet pět minut 

prostoru z vyučovací hodiny. Někteří chlapci možná ani nechtěli být aktivními, ale učitelka je 

neustále zaměstnávala. 

Myslíš si, že dáváš stejný prostor v hodině chlapcům a děvčatům?

Asi to podle respondentky nebylo moc rovnocenné, ale musela prý nějak udržet klid ve 

třídě. Bohužel to bylo podle slov respondentky na úkor některých děvčat. Podle mého mínění 

to bylo na úkor všech děvčat, alespoň co jsem měla možnost vidět na samotném 

videozáznamu. 

Vzpomínáš si, jak jste dělali v hodině pokus? Jaká byla účast na pokusu chlapců a jaká byla 

účast dívek? 

„Většinou měli o pokus zájem chlapci, ale moc si už nevzpomínám“ (citováno 

z rozhovoru s respondentkou RŽ2). Vzhledem k tomu, že považuji za velmi důležité 

respondentce osvěžit úsek videozáznamu, kde předváděla pokus, oznámila jsem, že na sedm 

minut pustím část záznamu s pokusem a pak se jí opět zeptám na tu samou otázku. 

Respondentka souhlasila. Po zhlédnutí záznamu respondentka jen konstatovala, že děvčata se 

nezúčastňovala, chlapci ano.

A proč si myslíš, že se děvčata nezúčastňovala? 
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„Protože jsem jim řekla, ať počkají na druhou skupinu, bohužel jsem nevěděla, že jeden 

student vylije vodu a budu muset pokus skončit“ (citováno z rozhovoru s respondentkou RŽ2). 

Jen doufám, že respondentce došlo, že určitým způsobem znevýhodnila studentky, které se 

také chtěly podílet na výzkumu, ale nebyla jim k tomu dána možnost. 

Na závěr našeho rozhovoru jsem respondentce RŽ2 poděkovala, že si udělala na mě čas. 

Pochválila jsem ji, že její hodina byla velice zajímavá a že sebereflexe i rozhovor byly 

přínosné pro můj výzkum. Rozhovor trval asi třicet minut a byla zhlédnuta jedna část 

videozáznamu s pokusem. 

Kódování: Respondentka mě v rozhovoru ujistila, že si je vědoma určitých 

společenských předsudků, které sama velmi vehementně dodržuje. Respondentka genderové 

stereotypy používá a ví o nich v přístupu ke chlapcům a děvčatům během vyučovací hodiny.  

2.2.2.5. Závěr analýzy RŽ2

Ve třídě, kde probíhal výzkum pod vedením respondentky RŽ2, je patnáct chlapců a 

sedm děvčat. Je jistě důležité udržet třídu v klidu, především chování chlapců. Nicméně na 

úkor děvčat je to trochu diskriminující. Ze samotného videozáznamu je patrné, že učitelka 

dávala větší prostor chlapcům než děvčatům k vyjádření vlastního názoru. Učitelka je vlastní 

zkušeností přesvědčena, že chlapci mají buňky na fyziku a děvčata moc ne. Děvčata více 

memorují a nepropojují praxi s teorií jako chlapci. Děvčata téměř vůbec v hodině nemluvila, 

jako kdyby nebyla přítomna hodiny fyziky. Nadměrnou aktivitu chlapců v hodině se učitelka 

snažila zvládat častým vyvoláváním chlapců, čímž opět děvčatům nebyl dán prostor 

k vyjádření se. 

Z analýzy sebereflexe a osobního rozhovoru je vidět, že učitelka generové stereotypy 

utvářela a sama je prohlubovala. Vzhledem k tomu, že se respondentka během rozhovoru 

chovala sebejistě, domnívám se, že genderové stereotypy jsou součástí její pedagogické praxe 

už léta. Jediná chvíle, kdy respondentka zaváhala, při vzpomínce na své dětství, kdy jí ve 

škole nebyl dán dostatečný prostor k vyjádření vlastních myšlenek v technických předmětech. 

Mezi vyřčené genderové stereotypy patřily:

- Učitelka nevyvolává hlásící se děvčata, oproti tomu s vykřikujícími chlapci 

vehementně komunikovala.

- Chlapci nenechali děvčata říci vlastní názor a skákali jim do řeči, učitelka to 

tolerovala.

- Děvčata neměla možnost si pokus vyzkoušet, učitelka je diskriminovala dlouhými 

nehty.
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- Chlapci vypracovávali zadané úkoly, děvčata mlčela. 

- Chlapcům učitelka věnovala několikanásobně více času než děvčatům.  

- Generické maskulinum bylo součástí učebních pomůcek.

2.2.3. Analýza videozáznamu, analýza sebereflexe a analýza rozhovoru – tercie RM3

Záznam pořízený v tercii s respondentem RM3, nejprve stručně popíši, poté analyzuji 

genderové stereotypy za pomoci již stanovených výzkumných otázek. 

V další části požádám respondenta o sebereflexi vlastního záznamu, kterou také 

analyzuji z genderového hlediska. V návaznosti na to proběhne individuální osobní rozhovor, 

díky kterému se budu snažit najít bližší spojitosti mezi jednotlivými genderovými stereotypy, 

které jsem ve videozáznamu a v sebereflexi našla. Na závěr pak analyzuji přehled 

genderových stereotypů z videozáznamu, sebereflexe a rozhovoru, které jsem pomocí 

kódování zjistila. 

Jak jsem již zmínila, můj respondent je muž a vyučoval v tercii – RM3.

2.2.3.1. Průběh hodiny – zajímavé chvíle během hodiny

Zvoní, učitel vchází do třídy, všichni si stoupají a zdraví tím učitele. Všichni jsou 

v tichosti. Učitel dá pokyn k posazení se. Je hodina dějepisu a učitel si na začátku hodiny 

prověřuje některá historická data, učitel průběžně vyvolává chlapce i dívky; jednoho chlapce 

v přední lavici napomíná, aby nevykřikoval, že bude odpovídat jen ten, koho vyvolá. 

V hodině hovoří jen ten/ta, kterého/kterou učitel vyvolá.  

Učitel se ptá studujících na jednotlivé letopočty korunovace králů a dále se ptá i na 

jednotlivé podrobnosti k určitým událostem. Učitel odpovědi chlapců i dívek hodnotí jako 

výborné. Nepřesné odpovědi se snaží učitel upřesnit, za nepřesnou či špatnou odpověď 

studující nijak nehodnotí. Velice kladně hodnotím, že učitel zapojuje i další studující, kteří 

ještě na nic neodpovídali, dává mi to pocit, že chce, aby všichni v hodině participovali. Učitel 

dává prostor jak dívkám, tak chlapcům na to, aby nějaké nejasnosti ujasnili a vzájemně o tom 

diskutují. Ve třídě je klid, všichni se vzájemně slyší, učitel nemusí zvyšovat hlas. Nikdo 

nikoho nepřekřikuje. 

V další části hodiny učitel pobízí studující, aby si otevřeli mapy, že budou pracovat 

s mapou. Zároveň si píší nové informace do sešitů. Je vidět, že hodina je pro studující velmi 

zajímavá. Studující spolupracují i s učebnicí a jeden student byl požádán, aby četl úryvek 

z předloženého dokumentu. Student čte. Dále byla požádána jedna studentka, aby 

pokračovala. Stalo se. 
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Po určité době učitel vyzývá studenty, aby zjistili z učebnice, jaká byla výzbroj (zbraně) 

v jedné výpravě a děvčatům udává, aby zjistily, jaká byla výstroj (oblečení). „Technické 

obory pro chlapce, humanitní pro děvčata“ (Smetáčková 2005: 75). V chlapecké skupině se 

chlapci smějí, učitel k nim přichází a zjišťuje, čemu se smějí. Jen s povzdechem konstatuje: 

„To jste zase na něco přišli.“  Děti pokračují v práci ve dvou skupinách. Učitel nabádá 

chlapce, aby si sesedli dohromady a udělali poradu o tom, co zjistili a vybrali si zároveň 

mluvčího, který jejich informace bude presentovat. Děvčatům řekl, že holky se také můžou 

poradit. Děvčata si mají také vybrat jednu mluvčí. Učitel během úkolu spolupracuje s oběma 

skupinami. Po asi třech minutách učitel zatleská a řekne, že to stačí, aby si všichni sedli na 

svá místa. Studující tak učiní bez menších problémů. Je ticho. Učitel nejprve vyvolává 

skupinu děvčat. Tu representuje jedna z vybraných dívek. Učitel hodnotí výkon dívky a celé 

skupiny výborně. Učitel vyvolává druhou skupinu a ptá se chlapců na výzbroj. Dále se učitel 

baví o různých druzích mečů, ptá se na vlastní názor jednotlivých studujících a ti odpovídají 

takřka střídavě. 

Jako stereotypní bych označila rozdělení třídy na dvě skupiny chlapců a děvčat kdy 

chlapcům zadal ryze chlapecký úkol, zatímco děvčatům zadal úkol prohlubující ženskou roli.

Učitel studující moc neoslovoval jmény, jen výjimečně.  Učitel dokončil probíranou 

látku a shrnul ji. Zvoní konec hodiny. 

2.2.3.2. Analýza – kódování stanovených výzkumných otázek

Jak často vyvolávají vyučující dívky a chlapce? 

Tabulka č. 8 (Video záznam RM3, třída přítomných 14x chlapci, 19x děvčata)

Počet vyvolaných v hodině

Chlapci, kteří se hlásili 12 z 12 hlásících se

Dívky, které se hlásily 15 z 16 hlásících se

Chlapci, kteří vykřikovali 2x

Dívky, které vykřikovaly 4x

Z tabulky je patrné, že všichni hlásící se chlapci byli vyvolání. Dva chlapce, kteří se 

nehlásili, učitel vyvolal sám, aby ve třídě každý hovořil. Během vyučování byla dána 

možnost hovořit 100% chlapců. Z děvčat, které se hlásily, jich bylo vyvoláno patnáct, přesto i 
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zbylá čtyři děvčata hovořila v hodině, učitel je vyvolal během vyučování. Takže celkem 

hovořilo 100% děvčat z celé třídy. Což považuji za velmi korektní. 

Jaký prostor dávají vyučující studujícím pro vyjádření jejich názoru?

Mohu říci, že dostatečný, formou dialogu s učitelem. Všechna děvčata hovořila během 

hodiny, ale i všichni chlapci. Každý mohl vyjádřit vlastní názor. Ničí myšlenka nebyla 

přerušena učitelem ani jinými studujícími. 

Kolik času z vyučování věnují vyučující chlapcům a kolik dívkám?

Tabulka č. 9 (Video záznam RM3, třída přítomných 14x chlapci, 19x děvčata)

Celkový počet věnovaných minut

Čas věnovaný chlapcům Okolo 14 minut

Čas věnovaný dívkám Okolo 20 minut

Čas věnovaný chlapcům i děvčatům byl adekvátní, každý/každá měl/měla v průměru 

okolo minuty na vyjádření vlastního názoru.

Zjistit, zda vyučující nepoužívají genderové stereotypy typu: Dívky nemají buňky na 

matematiku či chlapcům nejdou cizí jazyky, atd.. 

V průběhu hodiny nebyla použita teze, která by podporovala genderové stereotypy, až 

na chvíli, kdy děti byly rozděleny do dvou skupin. Chlapcům bylo zadáno téma zbraní, 

děvčatům bylo zadáno téma výstroje. 

Jak vyučující chválí studující?

Za kladnou odpověď velmi kladně (slovem výborně) jak chlapce, tak děvčata. Za 

špatnou odpověď učitel nic neříkal a snažil se spolu s ostatními najít správnou odpověď. 

Jak chlapce a dívky odměňují/hodnotí/zpětná vazba na jejich výkon?

Zpětná vazba byla pozitivní, učitel se snažil se studujícími v případě špatné odpovědi 

najít správnou odpověď společně. Hodina byla pro studující viditelně velmi inspirující a 

zajímavá, děvčata i chlapci byly/byli aktivní. 

Jak chlapce či dívky během vyučovací hodiny vyučující kárají a jak se to projevuje?
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Tabulka č. 10 (Video záznam RM3, třída přítomných 14x chlapci, 19x děvčata)

Počet napomenutí během hodiny

Káraní chlapci 1x

Káraná děvčata 0x

Kárání třídy jako celku 0x

Vyučující během hodiny napomenul jen jednoho studenta v první lavici, aby se hlásil, 

když chce něco říci, a nevykřikoval. Jinak nikoho jiného nenapomínal, studující 

spolupracovali takřka perfektně. 

Jaké činnosti během hodiny dívkám či chlapcům přidělují? 

Učitel přiděloval činnosti rovnoměrně. Chlapec četl, děvče četlo. Snad jen s ohledem na 

obsah zpracování úkolu ve skupinách. Učitel rozdělil třídu na dvě skupiny, dívky x chlapci, a 

zadal jim klasické genderové stereotypní vypracování úkolu. Chlapci měli najít v článku 

zbraně, jaké se v té době používaly, děvčata měla najít styl vojenského oblečení a popsat ho.  

Jak je třeba organizována práce v týmu? Kdo tým vede, kdo za něj mluví, jak se dívky či 

chlapci projevují? 

Učitel automaticky rozdělil třídu na chlapce a děvčata a požádal je, aby si každá skupina 

zvolila jednoho/jednu mluvčího/mluvčí. Skupiny spolupracovaly. Za výkon byla pochválena 

nejen dívka, ale i celá skupina. U chlapců to probíhalo stejně, taktéž byli pochváleni i jako 

celek. 

Jak vyučující vůbec studující oslovují? (použití generického maskulina)

Učitel studující nijak moc neoslovoval, jen ojediněle jmény. Pouze tři chlapce a čtyři 

děvčata, a to bylo pouze jedenkrát během hodiny. Generické maskulinum nebylo RM3 

použito v oslovení studujících. Generické maskulinum se objevovalo jen ve výkladu historie 

jako takové. 

Kódování: Učitel se snažil ke studujícím přistupovat rovnocenně. 

- Aktivita dívek i chlapců. Všichni během hodiny hovořili. 

- Stereotypně rozdělil děti do skupin chlapců a děvčat a přidělil jim genderově 

stereotypní úkoly. 

- Výuka a výklad byly genderově zatíženy. Učitel presentovat historii mužským 

kánonem. 



61

2.2.3.3. Analýza - kódování sebereflexe záznamu

„Co tě napadá z hlediska rozdílného přístupu k dívkám a chlapcům? Uvědomuješ si či 

vnímáš něco takového během své hodiny?“ (analytická otázka pro sebereflexi 

respondenta/respondentklyRM3)

„Vycházím z předpokladu, že dívky jsou spíše pečlivější a lépe memorují než chlapci, 

kteří spíše spoléhají na logické myšlení“ (citováno ze sebereflexe RM3). Již samotným 

prvním souvětím mě kolega utvrdil v genderově stereotypním vnímání jednoho či druhého 

pohlaví. Děvčata jsou tedy podle kolegy memorující, logicky nemyslící bytosti, nemající 

vlastní názor. Chlapci jsou prý schopni lépe reagovat na vzniklou situaci a mají vlastní názor. 

Vůbec si neumím představit, kde k této myšlence kolega přišel, a určitě se ho zeptám na to 

během rozhovoru, zda má nějakou svoji zkušenost s tímto tvrzením. Je nesporné, že učitel 

dával téměř stejný prostor jak děvčatům, tak chlapcům během vyučovací hodiny. Zadávání 

úkolů v hodině bylo genderově zatížené, stereotypní. 

Učitel v sebereflexi vysvětlil svůj přístup k dětem a odůvodnil ho: „…Snažím se dodržet 

tradiční přístup, vycházející z kulturní křesťanské tradice střední Evropy“ (citováno 

ze sebereflexe RM3). Vzhledem k tomu, že učitel je znalcem historie, rozhodně se ho 

v rozhovoru zeptám, co myslí tou tradiční křesťanskou tradicí. Jistě budu žádat o přesnější 

vysvětlení. 

Dále učitel vysvětlil své počínání během zadání a plnění úkolu a porovnával ho se 

zadáním pro starší studující. U mladších dětí dodržuje křesťanskou tradici, kdy zadal úkol pro 

děvčata – nalézt oblečení - by neměl být takový problém, protože děvčata se o módu prý 

zajímají oproti chlapcům, u kterých se předpokládá, že budou mít zájem o zbraně. V rámci 

usnadnění plnění úkolu se tak učitel rozhodl rozdělit třídu a zadat úkoly. Otázka zde ovšem 

vyvstává. Nebylo by někdy lepší třeba nechat chlapce nahlédnout do prostředí tradičně 

ženského a děvčatům přiblížit sféru tradičně mužskou? 

Z poslední části sebereflexe je patrné, že si kolega někde něco našel o problematice 

pohlaví, protože nakonec napsal: „Z hlediska výuky dějepisu považuji za důležité vysvětlit 

vývoj postavení ženy ve společnosti, neboť její současné postavení v rámci vývoje dějin 

člověka je výjimečné“ (citováno ze sebereflexe RM3). Tato věta mě velice kladně překvapila, 

nebyla ovšem nijak prakticky aplikována během vyučovací hodiny, přinejmenším během 

natočené vyučovací hodiny. V té zazněla pouze generická maskulina a ženy vůbec nebyly 

zařazeny jako součást historie dějin člověka, ani nebylo zmíněno jejich výjimečné postavení.    
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Kódování: Děvčata jsou memorující stroje, bez logického úsudku. Chlapci mají logický 

úsudek, proto nemusí memorovat. Děvčata jsou jemná, citlivá, chlapci jsou dravější, 

agresivnější. Generické maskulinum, ženy v historii neexistovaly. 

2.2.3.4. Analýza – kódování individuálního osobního rozhovoru 

Před zahájením rozhovoru jsem respondentovi RM3 poděkovala, že jsem měla tu 

možnost ho zahrnout do svého výzkumu a zároveň si nahrát jeho vyučovací hodinu. Dále 

jsem mu poděkovala za vynaložený čas na vypracování sebereflexe a v neposlední řadě za čas 

věnovaný rozhovoru. 

Nejprve jsem mu pochválila jeho vyučovací hodinu, která byla velice zajímavá. 

Studující takřka všichni participovali v hodině až na některé výjimky, ale těch si všiml a také 

je vyvolával. Studující byli neuvěřitelně zticha a pracovali ukázněně na tom, co učitel zadal. 

Velmi kladně jsem ohodnotila, že vyvolával jak děvčata, tak chlapce. První otázku jsem 

položila všeobecně na předmět dějepisu.

Slyšela jsem historii plnou králů, panovníků, feudálů, ale neslyšela jsem o žádných ženách. 

Jak je to možné? 

„Z historického pohledu je historie pouze mužskou doménou a konkrétně látka, kterou 

jsme probírali, historicky žádné ženy tam nejsou zmíněny“ (citováno z rozhovoru s RM3).

Nicméně mě kolega ujistil, že jako milovník historie sám pátrá po každodennostech všedního 

života a působení žen sám zařazuje do výuky, protože se domnívá, že ženy byly také velmi 

důležitou součásti historie. „Ženy přinejmenším daly životy a vychovávaly ty hybatele 

dějinami, takže svůj velký díl v historii nesou, bohužel se o nich moc nemluví“ (citováno 

z rozhovoru s RM3). Respondent se opět vrátil k probíranému tématu v hodině a ubezpečil 

mě, že sám nenašel žádnou zmínku o ženách té doby. Nejsem historička, takže mu důvěřuji.

Proč jsi rozdělil studující na dvě skupiny, na chlapce a na děvčata? Co tě k tomu vedlo?

„No, děti se většinou v tomhle věku před sebou stydí a vzhledem k tomu, že chci po nich 

práci, snažím se vyhnout případné neochotě pracovat s chlapci či s děvčaty“ (citováno 

z rozhovoru s RM3). To bych ještě pochopila, nicméně jako stereotypní považuji, jaké jim 

učitel zadal úkoly k vypracování. 

Jaká témata k vypracování jsi jim zadal a jak jsi je rozdělil?
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„Na nižším stupni se spíše řídím určitou kulturní křesťanskou tradicí“ (citováno 

z rozhovoru s RM3). 

Co si pod tím mám představit, kulturní křesťanskou tradicí? 

„Tím mám na mysli tradiční křesťanské rozdělení rolí na mužské a ženské. Domnívám 

se, že například menším děvčatům bude spíše lehčí připadat najít druhy ošacení určité doby a 

u chlapců považuji za jednodušší, aby našli výzbroj té doby. Ženy se starají o domácnost a 

děti, muži je živí“ (Citováno z rozhovoru s RM3). Tato slova respondenta mě pohoršila, 

nicméně jsem se snažila nedat to najevo a hned jsem se ho zeptala.

Není to v dnešní době trochu zastaralý model přístupu?

„Ano i ne. Zastaralé je to určitě pro většinu dnešní moderní mládeže, nicméně určité 

tradice by se stále měly dodržovat, aby nezanikla určitá společenská tradice, kultura“ 

(citováno z rozhovoru s RM3). Jak jsem již několikrát zmínila v mé práci, nehodlám někoho 

napravovat, ale pouze chci zjistit určitý způsob chování vyučujících ke studujícím; tento 

respondent mi to dal jasně najevo. Zastává tradiční genderové role (žena v soukromé sféře, 

muž ve veřejné sféře). A zároveň i vnucuje studujícím určitou náboženskou ideologii, což by 

nemělo být. Trošku je to smutné, že tak mladý učitel zastává tak zastaralé tradice. Nicméně 

jsem položila další otázku.

Co si myslíš o tvrzení, že děvčata memorují a chlapci logicky přemýšlí? 

„Asi vím, na co narážíš. Něco podobného jsem napsal do sebereflexe. Jenže mě k tomu 

vede učitelská praxe, zkušenost. Snažím se studenty vést k logickému přemýšlení o 

historických událostech a ne k memorování“ (citováno z rozhovoru s RM3).

No konci rozhovoru jsem mu hodinu pochválila, že byla pro studující zajímavá, což 

opravdu byla, to bylo vidět. Rozloučila jsem se s respondentem a poděkovala jsem mu za 

strávený čas v mém výzkumu. Rozhovor trval něco přes třicet minut.

Kódování: Rozhovor bych analyzovala jako velmi příjemný. Respondent zastává 

zakotvené generové stereotypy, dichotomii genderových rolí. V rozhovoru mě ujistil, že tyto 

role už tak nedodržuje ve vyšších ročnících, protože tam je větší zájem nejen o probíranou 

látku, ale také studující mají sami zájem na tom, aby pracovali ve smíšených skupinách. 

Z vlastní zkušenosti vím, že respondent se snaží hodně zapojovat ženský element do výkladu, 

přinejmenším kde je to možné. Bohužel se obávám, jakým způsobem je ženský element 

v jeho hodinách presentován. Doufám, že není presentován křesťanskou tradicí, protože by 
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tím stále udržoval genderové stereotypy a dál je předával. U učitele není žádoucí, aby vědomě 

presentoval ve své výuce určitou náboženskou ideologii a tím studujícím podsouval určitý 

náhled na svět. 

2.2.3.5. Závěr analýzy RM3

Výzkum vedený ve třídě tercii pod vedením učitele RM3 byl velmi zajímavý a na 

genderové stereotypy byl bohatý. Respondent zastával tradiční genderové role (mužská x 

ženská role), a tak studujícím presentoval historii. Velice oceňuji, že se snažil do výuky 

začlenit i každodennost lidského bytí, kam také patří i ženy. Podle respondenta ženy 

z historického pohledu převážně působily v domácnostech či jako pomocnice významných 

mužů. Toto tvrzení mi potvrdil během své hodiny, kdy rozdělil studující do dvou skupin, na 

chlapce a děvčata a zadal jim stereotypní vypracování úkolu. Chlapci měli najít a popsat 

výzbroj, děvčata výstroj. 

Historie je pramen, z kterého se učíme, dozvídáme se nejrůznější události, a pokud 

nejsou ženy presentovány či jsou jen velmi okrajově presentovány, tak se nesmíme divit, že 

ženy jsou brány spíše jako okrajová záležitost společnosti a moc se o nich nehovoří. Pak se od 

nich vyžaduje jen jejich očekávaná role, role v domácnosti.

Kánon je jakýsi universální literární směr, který presentuje svá mužská díla jako údajně 

nestranná s nejvznešenějšími lidskými myšlenkami a nejdokonalejšími formami vyjádření. O 

tom všem i další feministické kritice píše Pam Morris ve svém díle Literatura a feminismus, 

kde kritizuje historický kánon, mužský kánon. (Morris 2000: 11-103) To vše ovlivňuje i 

historii a samotný výklad historie. Názorně to bylo vidět i v průběhu vyučovací hodiny.  

Respondentovi bych také vyčetla použití generického maskulina, kdy o studujících 

hovořil jako o studentech. „Generické maskulinum je použití mužského rodu pro vyjádření 

osob jak mužského, tak ženského pohlaví“ (Čermáková, Gutnar 1992: 160). Studentky asi 

nebyly přítomny ve výuce. Genderové stereotypy byly:

- Tradiční náboženská ideologie udržující mužské a ženské role, vědomé udržování 

dichotomie genderových rolí.

- Generické maskulinum použité ve výkladu.

- Kladně hodnotím zapojení všech studujících v hodině.   

  

2.2.4. Analýza videozáznamu, analýza sebereflexe a analýza rozhovoru – kvarta RŽ4

Videozáznam pořízený ve kvartě s respondentkou RŽ4, stručně popíši zajímavé chvíle 

během hodiny  a analyzuji genderové stereotypy.
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V další části požádám respondentku o sebereflexi vlastního záznamu, kterou také 

analyzuji z genderového hlediska. V návaznosti na to proběhne individuální osobní rozhovor, 

díky kterému se budu snažit najít bližší spojitosti mezi jednotlivými genderovými stereotypy, 

které jsem ve videozáznamu a v sebereflexi najdu. Na konec analyzuji genderové stereotypy 

z videozáznamu, sebereflexe a rozhovoru, které jsem pomocí kódování zjistila. 

Jak jsem již zmínila, moje respondenkat je žena, RŽ4.

2.2.4.1. Průběh hodiny – zajímavé chvíle během hodiny

Začíná vyučování, hodina matematiky a učitelka RŽ4 vchází do třídy, kde ji zdraví 

studující povstáním, po chvíli, kdy je naprosté ticho, učitelka dává pokyn k posazení se. 

Učitelka vysvětluje téma hodiny a rozvržení celé vyučovací hodiny. Ve třídě je klid. Učitelka 

zadává úkol k vypočítání a sama zatím kreslí na tabuli tabulku, do které se budou doplňovat 

jednotlivé výsledky. Jeden chlapec před kamerou mává, aby byl asi dobře vidět na 

videozáznamu. 

Je vyvolán první chlapec, aby šel doplnit výsledek. Následně je vyvolána dívka, aby šla 

nakreslit graf, ta ale říká, že chyběla. Učitelka vyvolá stejného chlapce, aby šel graf nakreslit 

na tabuli. S kreslícím chlapcem se zabýá celkem jedenáct minut u tabule. Dále učitelka klade 

další otázky týkající se jiných úkolů. Nehlásící se chlapec vykřikne a učitelka ho napomíná, 

aby se hlásil. On se přihlásí a učitelka ho vyvolává. Učitelka požádá jiného chlapce ze zadní 

lavice, aby každému rozdal jeden papírek s určitým úkolem. 

Další část hodiny bude zkoušení a ostatní studující mají zadané úkoly k práci. Učitelka 

vyvolává k prvnímu zkoušení hlásící se dívku. Ta řeší úlohu u tabule asi tři minuty. Učitelka 

ji chválí a dává jí jedničku. Pak vyvolává chlapce na úkol. Za jeho výkon ho hodnotí 

jedničkou. Mezitím co chlapec počítá na tabuli, učitelka rozdává další úkol na papírku a ptá 

se, kdo ho chce řešit. Hlásí se jeden chlapec a tři vykřikují, dvě děvčata se hlásí. Učitelka jim 

všem dává zadání. Vyvolává jednoho chlapce, aby šel smazat tabuli pro dalšího zkoušeného. 

Učitelka vyvolává nehlásící se dívku na zkoušení. Na hodnocení dívky se ptá  chlapce, 

jak by výkon spolužačky ohodnotil. Ten říká, že za jedna. Dívka dostává výbornou. Jiná  

dívka si se zadanou úlohou neví rady, hlásí se chlapec, který jde úlohu dopočítat. Je chválen 

jedničkou.

Ve zbytku hodiny učitelka s dětmi konzultuje zadané úkoly. Převážně to provádí se 

skupinkou chlapců, kteří neustále vykřikují. „Chlapci bývají častěji vyvoláváni či pověřováni 

složitějšími úkoly, aby byla zvládnuta jejich neposednost a zamezilo se jim ve vyrušování“ 

(internetový odkaz – Portál Občanská společnost). Zvoní, je konec hodiny. 
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2.2.4.2. Analýza – kódování stanovených výzkumných otázek

Jak často vyvolávají vyučující dívky a chlapce? 

Tabulka č. 11 (Video záznam RŽ4, třída přítomných 12x chlapci, 21x děvčata)

Počet vyvolaných v hodině

Chlapci, kteří se hlásili 5 z 6 hlásících se

Dívky, které se hlásily 4 z 6 hlásících se

Chlapci, kteří vykřikovali 8x

Dívky, které vykřikovaly 3x

Z tabulky je jasně vidět, že čtyři chlapci ze šesti hlásících se bylo vyvoláno, čtyři 

chlapci se hodiny nezúčastnili vůbec. Osm chlapců se nehlásilo, vykřikovali a tak 

komunikovali s učitelkou. U děvčat byla čtyři vyvolána ze šesti, tři děvčata komunikovala 

s učitelkou vykřikováním. Sedmnáct děvčat se hodiny nezúčastňovalo. Během vyučovací 

hodiny celkem komunikovalo osm chlapců a čtyři děvčata s učitelkou, což byl velmi 

nerovnoměrný poměr. „Chlapci mají v genech agresivitu, dravost, dívky jsou tišší, mají 

pečovatelský instinkt“ (Jarkovská 2003: 7). Zde vidím genderově nevyrovnaný přístup 

učitelky ke studujícím. 

  

Jaký prostor dávají vyučující studujícím pro vyjádření jejich názoru?

Vzhledem k tomu, že většinu času spíše hovořili vykřikující chlapci, měli tak rozhodně 

větší prostor k vyjádření vlastního názoru. Už jen příklad, kdy byl u tabule chlapec, aby 

doplnil tabulku a posléze nakreslil i graf. Strávil tam celkem jedenáct minut oproti ostatním 

nejen chlapcům, ale i děvčatům. 

Děvčata, která byla vyvolána, měla dostačující prostor pro vyjádření vlastního názoru, 

bohužel jich nebylo tolik ve vztahu k celkovému počtu dívek ve třídě.    

Kolik času z vyučování věnují chlapcům a kolik dívkám?

Tabulka č. 12 (Video záznam RŽ4, třída přítomných 12x chlapci, 21x děvčata)

Celkový počet věnovaných minut

Čas věnovaný chlapcům Okolo 28 minut

Čas věnovaný dívkám Okolo 6 minut
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Z tabulky je zřejmé, že vzhledem k zastoupení chlapců a dívek ve třídě hovořili 

většinou chlapci. Věnovaný čas byl nerovnoměrně rozvržen. Vyučovací hodina má 45 minut,  

z čehož chlapcům bylo věnováno 28 minut a děvčatům pouhých 6 minut. 

Zjistit, zda vyučující nepoužívají genderové stereotypy typu: Dívky nemají buňky na 

matematiku či chlapcům nejdou cizí jazyky,atd.. 

V průběhu hodiny nebyla použita věta, která by podporovala genderové stereotypy 

tohoto typu. 

Jak vyučující chválí studující?

Za správnou odpověď slovem výborně, jak chlapce, tak děvčata. Za špatnou odpověď 

nijak. Co se týče zkoušení, všichni dostali u tabule jedničku, jen jedna dívka nedostala nic, 

protože úkol nesplnila a místo ní chlapec úlohu dopočítal. Ten dostal také jedničku.  

Jak chlapce a dívky odměňují/hodnotí/zpětná vazba na jejich výkon?

Učitelka odměňovala chlapce i dívky stejně, až na jeden případ, kdy asi nechtěla dát 

jedné dívce pětku, raději jí nedala nic. Hodnoceni byli všichni stejně. Zpětná vazba byla 

především u chlapců, protože byli více vyvoláváni a více konzultovali s učitelkou. 

Jak chlapce či dívky během vyučovací hodiny vyučující kárají a jak se to projevuje?

Tabulka č. 13 (Video záznam RŽ4, třída přítomni 12x chlapci, 21x děvčata)

Počet napomenutí během hodiny

Káraní chlapci 5x

Káraná děvčata 0x

Kárání třídy jako celku 1x

Jednoznačně chlapci vyrušovali během hodiny a učitelka je pětkrát napomenula. 

Dokonce ve dvou případech pohrozila zapsáním poznámky. Dále byli chlapci několikrát 

učitelkou napomínáni za to, aby se hlásili a nevykřikovali. „Chlapci bývají častěji vyvoláváni 

či pověřováni složitějšími úkoly, aby byla zvládnuta jejich neposednost a zamezilo se jim ve 

vyrušování“ (internetový odkaz – Portál Občanská společnost). 

Děvčata ovšem za vykřikování nebyla napomenuta ani jednou, byť ve třech případech 

vykřikovala a nehlásila se. Zde vidím určitý stereotyp, soustřeďovat se na stále zlobící 

http://www.obcan.ecn.cz/
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chlapce, abychom alespoň částečně zamezili jejich zlobení. U děvčat se asi předpokládá, že 

vykřikovat moc nebudou, tak se tomu moc energie nevěnuje. 

Jaké činnosti během hodiny se dívkám či chlapcům přidělují? 

Učitelka jednou požádala chlapce, aby třídě rozdal papírky se zadáním úloh. V jednom 

případě šel chlapec mazat tabuli, aby mohli být zkoušeni jiní studující.

Jak je třeba organizována práce v týmu? Kdo tým vede, kdo za něj mluví, jak se dívky či 

chlapci projevují? 

Týmová práce zde byla brána jako práce celé třídy na určitých zadaných úkolech. Tým 

rozhodně vedla učitelka a regulovala jeho činnost. Pokud byl někdo zkoušen, zbytek třídy měl 

zadanou práci, aby se nenudil, či zbytečně nezahálel. 

Bohužel ve většině případů za tým celé třídy hovořili převážně chlapci, v málo 

případech hovořila děvčata. Zatímco chlapci se hlásili a hovořili takřka všichni, děvčata se 

hlásila jen některá, většina děvčat vůbec neparticipovala v hodině. 

Jak vyučující vůbec studující oslovují? (použití generického maskulina)

Hlásící se studující učitelka oslovovala jmény, vykřikující studující nijak neoslovovala. 

Pokud někoho napomenula, tak oslovila jménem. 

Kódování: Učitelka jednoznačně preferovala participaci v hodině u chlapců než u 

děvčat. Možná je přesvědčena, že: „Dívky jsou častěji vedeny k humanitním oborům a chlapci 

k technickým“ (internetový odkaz – Portál Občanská společnost). Analyzované genderové 

stereotypy jsou následující: 

- Vyrušující studenti měli větší prostor k vyjádření vlastního názoru, byli častěji 

vyvoláváni.

- Nevyrušující studentky se v hodině vůbec nezapojovaly. 

- Aktivita chlapců x pasivita děvčat.

- Generické maskulinum je společenská norma, učitelka si nepřipouští jeho používání. 

2.2.4.3. Analýza – kódování sebereflexe záznamu

„Co tě napadá z hlediska rozdílného přístupu k dívkám a chlapcům? Uvědomuješ si či 

vnímáš něco takového během své hodiny?“ (analytická otázka pro sebereflexi 

respondenta/respondentklyRŽ4).



69

Respondentka RŽ4 nejprve ve své reflexi zhodnotila třídu jako celek, protože je učí již 

čtvrtým rokem. V další části konstatovala, že chlapci jsou někdy přehnaně aktivní, což 

z děvčat samozřejmě činí pasivní studentky, nicméně mají i přesto zájem o výuku. Učitelka 

popisuje, jak zvládá přehnanou aktivitu chlapců a říká: „…Při procvičování je neustále 

musím vyvolávat a pozitivně je aktivovat, zadávat problémové úkoly, samostatné práce“ 

(citováno ze sebereflexe RŽ4). „Většina chlapců dokonce prokazuje určité přirozené nadání 

pro přírodovědné předměty a matematiku. Jsou schopni řešit problémové úlohy, formulovat 

matematické věty a definice, řešit úlohy na základě svého vlastního postupu“ (citováno ze 

sebereflexe RŽ4).  

Ve své reflexi učitelka věnovala přes půl stránky chlapcům a dlouze se o nich 

rozepisovala, šest řádků bylo věnováno děvčatům. Tím, že chlapci jsou tedy aktivnější a musí 

je učitelka více vyvolávat, znamená, že děvčata jsou ve stínu pozornosti a že učitelka jim už 

tak nevěnuje dost pozornosti, alespoň tak to vyznělo ze sebereflexe. Na bližší podrobnosti se 

zeptám v rozhovoru. Dále pak učitelka vyzdvihuje genderový stereotyp, že chlapci jsou na 

technické předměty, zatímco děvčata jsou na humanitní předměty a jazyky. 

Věta z posledního odstavce je opravdu lichotivá: „Jedna dívka se ve svých schopnostech 

logického uvažování chlapcům minimálně vyrovná a v mnoha případech je i předčí. Je 

schopna aktivně se účastnit probírané nové látky, rychle chápe, okamžitě reaguje, nebojí se 

verbálně projevit“ (citováno ze sebereflexe RŽ4). Bohužel na samotném videozáznamu 

nebylo nic vidět, takže se dívka asi projevuje v jiných hodinách matematiky, nicméně ne 

v této konkrétní hodině. Je ovšem škoda, že je to jen jedna dívka. Možná snad, že patří do 

skupiny vykřikujících děvčat.  

Kódování: Respondentka užívala generického maskulina. Ze samotné reflexe mám 

pocit, že respondentka tak zcela neodpověděla na moji otázku. Sice mi popsala, jak přistupuje 

k chlapcům, ale nepopsala mi, jak přistupuje k dívkám a zda to vnímá jako rozdílný přístup. 

Na bližší informace se budu muset zeptat v rozhovoru. Analyzované genderové stereotypy:

- Nadměrná aktivita chlapců potlačuje aktivitu děvčat. 

- Aktivní chlapci x pasivní děvčata. 

- Učitelka používá generické maskulinum. 

- Časté vyvolávání chlapců zamezuje jejich zlobení.    

2.2.4.4. Analýza – kódování individuálního osobního rozhovoru

Ještě, než rozhovor začal, poděkovala jsem respondentce RŽ4 za její účast ve výzkumu 

a za čas, který byla ochotna věnovat sebereflexi a rozhovoru. Rozhovor se odehrával ve škole, 
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protože respondentka není zdejší a vlakové spojení je pro ni bližší ze školy. Respondentka 

hned na začátku konstatovala, že jí nahrávání nedělá moc dobře, že je nejistá. Ujistila jsem ji, 

že to nikdo jiný neuslyší, ani se nikdo jiný nedozví žádné podrobnosti z našeho rozhovoru a 

její účast bude ve výzkumu anonymní. A položila jsem první otázku.

Jak přistupuješ ve třídě k chlapcům během hodiny? 

Respondentka se rozpovídala o tom, že někdy bývají hodiny, kdy chlapci dávají pozor a 

jsou zticha, pak je hodina klidnější. Někdy zlobí a je zapotřebí jejich aktivity trochu zmírnit. 

Pokud dojde k nejhoršímu a nedá se některý chlapec zklidnit, tak nastoupí trest ve tvaru 

poznámky či domácího úkolu navíc. Většinou prý si chlapci dají říct a zklidní se. 

Jak zvládáš jejich aktivitu?

„ No, je pravda, že je musím více vyvolávat a více zaměstnávat. Pak jim ovšem také 

musím věnovat více času, aby neměli pocit, že práci navíc dělají jen tak“ (citováno 

z rozhovoru s RŽ4). Toto konstatování je bohužel na úkor děvčat, protože ta moc nezlobí, 

tudíž se jim nemusí věnovat takového času jako chlapcům. 

Jak přistupuješ ve třídě k dívkám během hodiny? 

Podle respondentky děvčata moc nezlobí a spíše se snaží jejich aktivitu probudit, 

motivovat je k aktivitě. Problém ovšem je v tom, že to jsou patnáctiletá děvčata, která mají 

komplex z toho, že když před třídou řeknou nějakou hloupost, že se jim ostatní budou smát. I 

Přesto se učitelka snaží, aby děvčata byla více aktivní v hodině. Někdy se jí to prý moc 

nevede. 

Jak to prosím děláš? Jak je motivuješ? 

„Snažím se je nějak k té tabuli dostat a pracovat s nimi, popřípadě jim i pomoct. 

V horších případech jim zadám práci, příklady, které sami počítají, pak je zkontroluji“ 

(citováno z rozhovoru s RŽ4).

Přistupuješ tedy k dívkám stejně jako k chlapcům? 

„Pokud to jde, snažím se k nim přistupovat stejně, nicméně jsou někdy chvíle, kdy to 

nejde, protože chlapci jsou aktivnější a více během hodiny zlobí, zatímco děvčata jsou spíše 

hodná, tišší“ (citováno z rozhovoru s RŽ4).
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O jaké chvíle se jedná?

Respondentka odpověděla, že jde především o zvládnutí nadměrné aktivity chlapců, 

která může někdy vést až k otravování, nepozornosti, vyrušování ostatních. 

A co děvčata, ta nikdy nezlobí? 

„Zlobení děvčat by se dalo spočítat na prstech jedné ruky. Děvčata jsou většinou 

slušná, a pokud některá zlobí, je to spíše výjimka“ (citováno z rozhovoru s RŽ4). 

Respondentka RŽ4 mi zopakovala to, o čem psala v sebereflexi, že děvčata se většinou 

v tomto věku stydí, protože se obávají, že se zesměšní před třídou. 

Když jsi říkala, že je máš už čtyři roky, vidíš zpětně nějaký rozdíl v tom, jak k nim přistupuješ? 

Myslím tím k dívkám a chlapcům? 

„Během těch čtyř let se samozřejmě přístup změnil, nicméně chlapci v této třídě byli a 

jsou stále spíše aktivnější, takže se jim musí více věnovat pozornosti, v tom nevidím nijaký 

rozdíl“ (citováno z rozhovoru s RŽ4).

Na samotním videozáznamu bylo vidět, jak s lehkostí zvládáš příliš aktivní chlapce a zároveň 

se snažíš motivovat pasivní děvčata. Jak to děláš? 

Respondentka mi sdělila, že jde převážně o letitou praxi ve školství, asi 

pětadvacetiletou. Po několika letech prý člověk zjistí, jak na děti a hlavně jak je motivovat, i 

když zrovna nechtějí či se stydí. 

Na závěr rozhovoru jsem respondentce poděkovala za její čas věnovaný mému 

výzkumu a také za její pedagogický přínos i pro moji práci učitelky. 

Kódování: Učitelka jednoznačně upřednostňuje chlapce před děvčaty v matematice. 

Sama tvrdí, že děvčata jsou pasivnější a chlapci jsou aktivnější. Genderové stereotypy byly: 

- Aktivita chlapců x pasivita děvčat.

- Více času je věnováno chlapcům ke zvládnutí jejich aktivity.

- Děvčata učitelka musí nutit, aby se zapojovala do hodiny.

- Použití generického maskulina za strany učitelky.

2.2.4.5. Závěr analýzy RŽ4

Respondentka RŽ 4 měla velice zajímavou hodinu matematiky, i přesto jak se říká, že 

matematika je předmět pro chlapce, snažila se také zapojit do hodiny i děvčata. Je pravda, že 

věnovaný čas chlapcům byl výrazně větší než věnovaný čas děvčatům. Děvčata se převážně 
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styděla a nechtěla asi i před kamerou moc participovat. Přesto jako jeden z viditelných 

generových stereotypů ve vztahu učitelky ke studujícím vidím v tom, že aktivitu chlapců 

učitelka kompenzuje častým vyvoláváním, čímž určitým způsobem opomíjí děvčata, která už 

tak jsou v tomto pubertálním věku více stydlivá. V úzké návaznosti na časté vyvolávání 

chlapců navazuje i čas, který jim byl během hodiny věnován. Děvčatům bylo za to věnováno 

času velmi málo, jen několik minut. 

Další genderový stereotyp, který učitelka použila ve své sebereflexi a v rozhovoru mi  

potvrdila je, že chlapci mají buňky na technické předměty a děvčata jsou spíše na jazyky či 

humanitní předměty.  Jediné, čím toto tvrzení bylo trochu ospravedlněno bylo, že pouze jedna 

dívka ve třídě je i někdy nadanější než chlapci a logicky uvažuje lépe než někteří chlapci.  

Dokonce je předčí v řešení jednotlivých úloh, příkladů. Z rozhovoru mi vyplývá, že děvčata 

jsou většinou stydlivá, i když dobře pracují. Jsou méně průbojná než chlapci. Ve svých 

písemných pracích děvčata ukazují, že i přesto jsou velmi dobře připravena a vynakládají 

velmi dobrý výsledek. Učitelka moc děvčata neinspirovala v hodině, i když se snažila alespoň 

trochu je motivovat samostatnou prací. 

Navíc během hodiny, sebereflexe i rozhovoru používala generické maskulinum. 

Domnívám se, že učitelka je zatížena generovými stereotypy, protože má už letitou praxi a 

protože ji některé okolnosti ve třídě k tomu vedou (například nekázeň chlapců).   

2.2.5. Analýza videozáznamu, analýza sebereflexe, analýza rozhovoru – kvinta RM5

Videozáznam pořízený s respondentem RM5 nejprve analyzuji za pomoci již 

stanovených výzkumných otázek a zjistím tak genderové stereotypy během vyučovací 

hodiny. Poté požádám respondenta o sebereflexi videozáznamu, kterou také analyzuji a na 

závěr proběhne individuální rozhovor, díky kterému se pokusím nahlédnou do způsobu 

myšlení mého respondenta. 

Cílem mého výzkumu je nahlédnou do mysli mého respondenta a zjistit tak jeho 

zatíženost genderovými stereotypy ve vztahu ke studujícím. Respondent RM5.

2.2.5.1. Průběh hodiny – zajímavé chvíle během vyučovací hodiny

Po zazvonění na hodinu učitel dodatečně vysvětluje přítomnost kamery během hodiny.  

Učitel požádá dívku v první lavici o rozdání atlasů na hodinu dějepisu. Studující si otvírají 

učebnice a atlasy. Učitel opakuje látku z předešlé hodiny a navazuje na ni. Během opakování 

vyvolává jednotlivé studující, kteří vykřikovali své odpovědi. Nikdo nekřičel, nikdo nikoho 

nepřekřikoval.  
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Legrační nastává situace, kdy učitel požádá jednu dívku, aby přečetla malý úryvek a ta 

se omluví, že má rýmu, že nechce číst. Učitel to akceptuje a vyvolává jinou dívku. Ta také 

nechce číst, následuje další dívka, která také nechce číst. Učitel vyvolává chlapce, ten také 

odmítá. Nakonec položí učebnici před jednu dívku v třetí lavici a poprosí ji, aby četla. Stane 

se. Jejich chování bych přirovnala ke studu před kamerou. Během hodiny je ve třídě ticho a 

učitel pokračuje ve výkladu, přičemž vyvolává jednotlivé studující, aby mu odpovídali podle 

mapy. 

Jeden student v zadní lavici pustí nějakou nahrávku z mobilu nahlas. Učitel ho 

napomene. Dívka z přední lavice běží dozadu, aby mu mobil vzala. Učitel počká chvilenku, 

až se oba uklidní a pokračuje ve výkladu. 

Na konci hodiny učitel zadá na příští hodinu domácí úkol, který si bude kontrolovat. 

2.2.5.2. Analýza – kódování stanovených výzkumných otázek

Jak často vyvolávají vyučující dívky a chlapce? 

Tabulka č. 14 (Video záznam RM5, třída přítomných 7x chlapci, 14x děvčata) )

Počet vyvolaných v hodině

Chlapci, kteří se hlásili 0 z 0 hlásících se

Dívky, které se hlásily 4 z 4 hlásících se

Chlapci, kteří vykřikovali 6x

Dívky, které vykřikovaly 9x

Z tabulky je patrné, že chlapci se během hodiny nehlásili vůbec, pouze vykřikovali své 

odpovědi. Děvčata se hlásila jen čtyři, všechna byla vyvolána. Šest chlapců vykřikovalo a 

komunikovalo s učitelem, jeden student se nezapojoval do diskuse. Skoro všichni chlapci 

participovali v hodině. Devět děvčat v hodině vykřikovalo, a tím se také zapojovalo do 

diskuse s učitelem. Učitel to akceptoval jak u chlapců, tak u děvčat. Hodina měla spíše 

diskusní, individuální formu.  

   

Jaký prostor dávají vyučující studujícím pro vyjádření jejich názoru?

Učitel dával dostatečný prostor k vyjádření idey i vlastního názoru. U dvou chlapců se 

ještě na něco zeptal, u pěti dívek ještě jejich myšlenku rozebíral.  
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Kolik času z vyučování věnují chlapcům a kolik dívkám?

Tabulka č. 15 (Video záznam RM5, třída přítomných 7x chlapci, 14x děvčata) 

Celkový počet věnovaných minut

Čas věnovaný chlapcům Okolo 6 minut

Čas věnovaný dívkám Okolo 13 minut

Vzhledem k tomu, že počet děvčat je dvojnásobný než počet chlapců, je adekvátní, 

kolik času věnoval chlapcům a kolik děvčatům.

Zjistit, zda vyučující nepoužívají genderové stereotypy typu: Dívky nemají buňky na 

matematiku či chlapcům nejdou cizí jazyky,atd.. 

V průběhu hodiny nebyla použita věta, která by podporovala genderové stereotypy 

tohoto typu. 

Jak vyučující chválí studující?

Za správnou odpověď učitel chválil studující slovem „dobře“, za špatnou odpověď nijak 

nechválil. Snažil se najít správnou odpověď společně s dotazovaným/dotazovanou. 

Jak chlapce a dívky odměňují/hodnotí/zpětná vazba na jejich výkon?

Učitel odměňoval stejně. Hodnoceni byli všichni stejně. Zpětná vazba byla u všech, 

kteří o ni měli zájem. 

Jak chlapce či dívky během vyučovací hodiny vyučující kárají a jak se to projevuje?

Tabulka č. 16 (Video záznam RM5, třída přítomných 7x chlapci, 14x děvčata) 

Počet napomenutí během hodiny

Káraní chlapci 2x

Káraná děvčata 3x

Kárání třídy jako celku 1x

Jaké činnosti během hodiny dívkám či chlapcům přidělují? 

Učitel požádal dívku v první lavici, aby rozdala atlasy. Dále požádal čtyři dívky po 

sobě, aby četly nějaký úryvek z knihy. Ony nechtěly, pak požádal chlapce, ten odmítl. Dělalo 
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to dojem, že se asi studující styděli před kamerou číst. Děvčatům byla zadána i technická 

práce. 

Jak je třeba organizována práce v týmu? Kdo tým vede, kdo za něj mluví, jak se dívky či 

chlapci projevují? 

Vzhledem k tonu, že vyučovací hodina byla spíše vedena stylem přednášky nové látky, 

učitel vedl přednášku. Za třídu hovořili jak chlapci, tak i děvčata. Každému podle zájmu byla 

věnována pozornost. 

Jak vyučující vůbec studující oslovují? (použití generického maskulina)

Učitel jména studujících při vyvolávání nepoužíval. Pouze pokud někoho napomínal, 

zdůraznil jeho/její jméno.

Generické maskulinum bylo hojně používáno během výkladu, protože historické 

prameny jsou dochovány pouze v mužském kánonu. Jednotlivá historická témata byla vázána 

pouze na mužské tvary, jako by ženská existence vůbec nebyla. 

Kódování: Vyučovací hodina respondenta RM5 byla vcelku velice zajímavá, protože 

byla převážně věnována výkladu nové látky. Učitel rozhodně nikoho do ničeho nenutil, pouze 

očekával individuální aktivitu jednotlivých studujících, což se mu celkem povedlo.Z chlapců 

hovořili celkem všichni, z děvčat asi dvě třetiny. Z genderových stereotyp byly nalezeny tyto:

- Generické maskulinum z pohledu historie.

- Aktivita dívek i individuální pasivita dívek.

- Aktivita chlapců i individuální pasivita jednoho chlapce.

2.2.5.3. Analýza – kódování sebereflexe záznamu

„Co tě napadá z hlediska rozdílného přístupu k dívkám a chlapcům? Uvědomuješ si či 

vnímáš něco takového během své hodiny?“ (analytická otázka pro sebereflexi 

respondenta/respondentklyRM5).

Sebereflexi, kterou mi odevzdal kolega RM5 byla velice krátká, nicméně velmi 

výstižná. Ještě než z ní odcituji tři řádky, které mi učitel odevzdal, musím konstatovat, že 

sebereflexi jsem od něj získávala asi až po pěti týdnech, než mi byla odevzdána. 

„Během svých hodin přistupuji podle mého názoru stejně ke všem studentům a pohlaví 

nehraje roli“ (citováno ze sebereflexe RM5). Určitě touto větou měl učitel na mysli to, že 

přistupuje stejně ke studujícím v jeho hodině. Nicméně je zde vidět velký vliv generického 

maskulina. 



76

„Ve své výuce dějepisu jsem si všiml toho, že snad až příliš vykládám dějiny jako dějiny 

mužů a ne dějiny lidí“ citováno ze sebereflexe RM5).  V této sebereflexi jsem potěšena tím, že 

učitel po zhlédnutí své hodiny přišel na to, že dějiny, které vypráví, jsou až příliš ovlivněny 

mužským kánonem a dějiny žen či obyčejných lidí jsou velmi na okraji, pokud vůbec je o 

nich nějaká zmínka. 

V rozhovoru se ho určitě na to zeptám a zároveň i na to, kde vidí genderový stereotyp, 

že dějiny jsou převážně doménou mužskou. 

Kódování: Učitel překvapivě ví o mužské převaze v historii. Ví, že historie je mužskou 

doménou, a že je potřeba  zařadit každodennost do výuky.  

2.2.5.4. Analýza – kódování individuálního osobního rozhovoru

Nejprve jsem respondentovi RM poděkovala za to, že jsem si ho mohla zahrnout do 

svého výzkumu a že mi dovolil bez menších problémů si nahrát jeho vyučovací hodiny. 

Poděkovala jsem mu za to, že mi dodal sebereflexi a udělal si čas na rozhovor. 

Ve tvé hodině oproti předešlým analýzám bylo zjevné, že chlapci vůbec nezlobili, že spíše 

děvčata byla napomínána. Jak si to vysvětluješ? 

„Domnívám se, že někteří chlapci už došli do věku, kdy je pod jejich úroveň zlobit a 

vyrušovat. Je pravda, že se najdou někdy chvíle, ale není jich příliš mnoho“ (citováno 

z rozhovoru s RM5).

Jak je to s děvčaty? 

„Některá děvčata občas v hodině brebentí, ale není to nějak závažné. Myslím si, že už se 

většina z nich dostala do věku (šestnáct let), kdy je to pod jejich úroveň“ (citováno 

z rozhovoru s RM5). Respondent dále zmínil, že proto raději dává přednost vyšším ročníkům 

na učení, protože se tím určitým způsobem vyhne tomu, že děti vyrušují a on je musí neustále 

usměrňovat a napomínat. 

Ve své reflexi jsi psal velmi zajímavou věc. Řekl jsi, že ti dějiny někdy připadnou až příliš 

mužskou doménou. Jak jsi to myslel? 

„Ještě než jsem nastoupil na školu jako učitel, pracoval jsem v cestovní agentuře a 

historie mi byla velice blízká. Samozřejmě jsem ji i studoval na Pedagogické fakultě UK. I 

přesto musím říci, že historie, jak jsem se ji učil a jak jsem ji lidem presentoval, byla většinou 
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mužskou doménou“ (citováno z rozhovoru s RM5). Respondent mi potvrdil, že je studujícím 

vštěpován určitý pohled na genderové stereotypy, který v nich zůstává a dále je předáván. 

Můžeš mi to vysvětlit blíže? 

„Všude jen samí panovníci, výjimečně panovnice, rytíři, feudálové, ale nikde žádná 

zmínka o ženách či obyčejných lidech a jejich životech. Trochu se mi tam vytrácí 

každodennost“ (citováno z rozhovoru s RM5).

Co si pod každodenností představuješ?

„Ženy, muži i děti žijící dohromady na určitém místě a v určitém čase“ (citováno 

z rozhovoru s RM5).  Již po této části rozhovoru musím konstatovat, že to kolega má docela 

dobře zmapované, srovnané a musím s ním ve většině myšlenek souhlasit. 

Snažíš se nějakým způsobem probudit aktivitu v hodině u chlapců a dívek, kteří/které se 

nehlásí? Pokud ano, jakým způsobem? 

„Snažím se, aby v hodině alespoň jednou hovořil každý, nikoho ovšem násilně nenutím, 

ať se jedná o chlapce či děvčata“ (citováno z rozhovoru s RM5).  Ze samotného 

videozáznamu musím podotknout, že tomu opravdu tak bylo. Učitel nikoho nenutil násilným 

způsobem ani pod pohrůžkou trestu. Učitel se snažil jen ve studujících vyvolat zájem a to se 

mu určitým způsobem dařilo. „Je pravda, že spíše v hodině více komunikují děvčata, takže 

musím chlapce více motivovat. Pokouším se jim dávat netradiční a zajímavé otázky, abych je 

zaujal a donutil k účasti v hodině“ (citováno z rozhovoru s RM5). Vzhledem k počtu chlapců 

a děvčat se to respondentovi může tak zdát. Nicméně v procentuálním počtu hovořících 

chlapců a děvčat musím podotknout, že více hovořili chlapci. 

Jaké to jsou třeba otázky?

„Hodně čerpám také z mé cestovatelské zkušenosti a snažím se, aby si odpovědi třeba 

našli na internetu, v knihách, průvodcích, atd. (například otázka: Jaký byl průměrný věk 

mužů a žen té doby?)“ (citováno z rozhovoru s RM5). Učitel se snaží do výuky začlenit 

každodennost života, ale jak sám podotknul, to už na začátku rozhovoru říkal. 

Na závěr rozhovoru jsem respondentovi poděkovala za velmi zajímavý rozhovor a 

za jeho účast ve výzkumu. 

Kódování: Rozhovor byl velice zajímavý a nesmírně poučný. Již z některých ukázek je 

vidět, že respondent RM5 má srovnané informace, co se týče genderu, ačkoliv o genderu toho 
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moc neví. Rozhovor byl velmi přínosný, protože mi ukázal, že například respondent má velmi 

blízko k určitému genderově senzitivnímu pojetí výuky. 

Samozřejmě také věk dětí zde hrál roli, protože studujícím bylo už kolem šestnácti let a 

učitel, jak sám podotknul, nemusí řešit pubertální záležitosti. Rozhodně se učí v takové 

atmosféře lépe, než když neustále musí někoho napomínat a usměrňovat.  

2.2.5.5. Závěr analýzy RM5

Z celkové analýzy všech tří částí musím podotknout, že respondent RM5 má určité 

genderové znalosti. Sám i tvrdí, že začlenění každodennosti do výkladu je nezbytnou součástí 

naší historie. Nachází si zajímavosti a zadává studujícím otázky, které je nutí k určité 

participaci v hodině, motivuje je a události všedního života zapojuje do historických 

souvislostí. 

Jediné, co bych mu snad vytkla, je používání generického maskulina jak v sebereflexi, 

tak v samotném rozhovoru. Jinak jeho hodina, sebereflexe i rozhovor byly pro můj výzkum 

velmi přínosné, překvapivě bez generových stereotypů.

2.2.6. Analýza videozáznamu, analýza sebereflexe a analýza rozhovoru – sexta RŽ6

Výzkum s respondentkou RŽ6 proběhl v sextě formou videonahrávky vyučovací 

hodiny a její analýzy na generové stereotypy v přístupu vyučující ke studujícím. Dále pak 

respondentka byla požádána o vlastní reflexi videozáznamu a po samotné analýze sebereflexe 

proběhl rozhovor na předem stanovené otázky, který vycházely z generových analýz 

videozáznamu a sebereflexe. 

Závěrečná analýza proběhla z videozáznamu, sebereflexe a rozhovoru. Respondentka je 

žena, RŽ6. 

2.2.6.1. Průběh hodiny - zajímané chvíle během vyučovací hodiny

Je začátek hodiny a studující vstávají, aby pozdravili učitelku chemie. Jeden student 

z první lavice je požádán, aby pověsil mapu s chemickými prvky na tabuli. Učitelka 

napomíná dvě dívky, aby se nebavily a byly tiše. Potom se dohaduje s celou třídou na 

provedení příští hodiny, laboratorní práci. Vyučující napomíná jednoho studenta z první 

lavice, aby byl zticha. Během informací, které učitelka předává studujícím, se jeden chlapec 

bez dovolení zvedně a jde do koše vyhodit papír. 

Učitelka používá generické maskulinum, když vysvětluje, aby drželi zkumavku hrdlem 

od sebe, aby neublížili svému sousedovi, kolegovi. O kolegyni není zmínka. Při opakování 
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látky z předešlé hodiny učitelka vysvětluje jedné studentce rozdíl mezi dvěma termíny a 

oslovuje ji jménem. 

Pří výkladu nové látky se učitelka ptá na odpověď třídy jako celku, ale také 

jednotlivců/jednotlivkyň. Studující se většinou nehlásí, reagují spontánně. Jedna studentka se 

hlásí, že tomu nerozumí. Učitelka jí látku vysvětluje na příkladu, kdy peče buchty a přidává 

do nich jednotlivé ingredience. Vzápětí se učitelka sama přiznává, že buchty peče z pytlíku a 

že tedy neví přesné množství ingrediencí. Odvrací se od dívky k celé třídě, kdy zastoupení 

jednotlivých látek vysvětluje na jiném příkladu, chemicky odbornějším. 

Učitelka žádá studenta sedícího u okna, aby ho zavřel, protože není nic slyšet díky 

hluku aut. Učitelka kárá chlapce ze zadní lavice, ať neotravuje. Po chvíli napomíná jednoho 

chlapce z přední lavice, aby si psal zápisky. Jedna dívka se přihlásí, že potřebuje kapesník, 

učitelka jí říká, že žádný nemá, ale jeden student se nabídne, že jí kapesník dá. Učitelka jí ho 

podá a pokračuje ve výkladu. 

Učitelka vyvolává chlapce, aby šel k tabuli a napsal požadovaný vzoreček. Během toho 

učitelka obchází třídu a kontroluje si, jak si studující zapisují látku. Napomíná dva chlapce ze 

zadní lavice, aby si ještě něco dopsali. Mezitím chlapec u tabule dokončil vzorce a učitelka ho 

chválí, že to má správně. Na další ústní úkol je vyvolána dívka, která správně odpoví a je 

pochválena. Učitelka pokračuje ve výkladu. Hlásí se jedna dívka, že zmiňovanou látku ještě 

nebrali, jestli ji může učitelka upřesnit. Učitelka ji upřesní. 

Učitelka kárá dvě studentky, že neustále hovoří, že již přesahují nevhodným chováním 

některé své kolegy. Jednu z nich osloví jménem. „Pokud jsou děvčata neposedná, vyučující

jim dává důraznější napomenutí než chlapcům. U chlapců se neposednost toleruje, vyučující 

jsou k nim více tolerantnější“ (Jarkovská 2003: 7). Učitelka pokračuje ve výkladu. Opět se 

hlásí jedna studentka, že zmiňovanou látku nemá napsanou. Učitelka se diví, dva chlapci 

dívku výsměšně napomínají, že si asi špatně píše, protože to už učitelka vysvětlovala. Dívka 

ztichne a dívá se k sousedce, protože ta má látku již napsanou. Nahlas říká, že si látku doplní. 

Učitelka zadává úkol a jeden student na něj odpovídá, učitelka ho chválí, načež student 

si začne sám sobě tleskat. Učitelka ho osloví jménem a řekne, že Jirka dneska nějak perlí. Pár 

dětí se ve třídě zasměje a učitelka pokračuje ve výkladu. Pak kárá jednu dívku v druhé lavici, 

že si nepíše zápisky, studentka se vymlouvá, že tady minule nebyla, že si nejprve doplní 

předešlou látku, a pak dnes probíranou látku. Učitelka jí říká, že je to nesmysl a že si mohla 

látku psát na papír ten si pak do sešitu vložit. Učitelka vyvolává jednoho chlapce, ať jí 

nadiktuje nějaký vzoreček. Chlapec to provede správně, učitelka ho chválí. Napomíná jednu 
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dívku, oslovuje ji jménem, ta hned reaguje na zadaný úkol. V zápětí vykřikne výsledek úkoly, 

učitelka ji chválí. Blíží se konec hodiny, zvoní. 

2.2.6.2. Analýza – kódování stanovených výzkumných otázek

Jak často vyvolávají vyučující dívky a chlapce? 

Tabulka č. 16 (Video záznam RŽ6, třída přítomných 10x chlapci, 13x děvčata)

Počet vyvolaných v hodině

Chlapci, kteří se hlásili 1 z 1hlásících se

Dívky, které se hlásily 6 z 7hlásících se

Chlapci, kteří vykřikovali 6x

Dívky, které vykřikovaly 12x

Již ze samotné tabulky je vidět, že hodina spíše probíhala formou spontánní reakce 

jednotlivých studujících. Děvčata hovořila takřka všechna, až na jednu dívku, ta se do hodiny 

nezapojovala. Děvčat celkem hovořilo v hodině dvanáct. Jedna hlásící se dívka během hodiny 

se přestala hlásit a zařadila se mezi vykřikující děvčata, učitelka to tolerovala. Z chlapců se 

sedm hlásilo na začátku hodiny a bylo jich vyvoláno celkem šest. Asi po druhé polovině 

vyučovací hodiny se chlapci také přestali hlásit a participovali s učitelkou skrze vykřikování 

svých odpovědí či dotazů. Celkem šest chlapců participovalo v hodině s učitelkou, z jednoho 

hlásícího chlapce se stal pasivní student a už neparticipoval v hodině. Čtyři chlapci se 

nezapojovali do hodiny vůbec.  

Jaký prostor dávají vyučující studujícím pro vyjádření jejich názoru?

Určitě se učitelka nezabývala nějakým hlášením a čekáním, až na někoho přijde řada. 

Nechala studující spontánně reagovat, vykřikovat odpovědi na stanovený problém. Prostor 

k vyjádření byl podle mého mínění dán podle potřeby. Nikdo nebyl přerušen ve svém 

vysvětlování, ve více než polovině případů učitelka i hlouběji konzultovala probíraný 

problém. Do diskuse se zapojovali jak studenti, tak studentky. 

Kolik času z vyučování věnují chlapcům a kolik dívkám?

Tabulka č. 17 (Video záznam RŽ6, třída přítomných 10x chlapci, 13x děvčata)

Celkový počet věnovaných minut
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Čas věnovaný chlapcům Okolo 10 minut

Čas věnovaný dívkám Okolo 13 minut

Zjistit, zda vyučující nepoužívají genderové stereotypy typu: Dívky nemají buňky na 

matematiku či chlapcům nejdou cizí jazyky, atd.. 

Osobně mohu říci, že učitelka nepoužila takový výrok během hodiny. Na druhou stranu 

mi přišlo nevhodné, kdy učitelka vysvětlovala jedné studentce určité složení sloučeniny na 

pečení buchet. Zatímco když hovořila ke třídě jako k celku, tak používala odbornější termíny. 

Zde vidím generový stereotyp, kde jedné dívce podsouvá určitou generovou stereotypní roly, 

ženskou roli u „plotny.“

Jak vyučující chválí studující?

Vyučující chválila studující pouze ve čtyřech případech, dva chlapce a dvě děvčata za 

správnou odpověď. Ostatní studující nijak nechválila, nic na jejich výkon neřekla. 

Jak chlapce a dívky odměňují/hodnotí/zpětná vazba na jejich výkon?

Asi by bylo lepší, kdyby učitelka studující chválila, hodnotila častěji ne pouze několik 

jedinců. Známky žádné nepadly. Zpětná vazba byla podle mého mínění dostačující podle 

toho, jak závažný byl problém. 

Jak chlapce či dívky během vyučovací hodiny vyučující kárají a jak se to projevuje?

Tabulka č. 18 (Video záznam RŽ6, třída přítomných 10x chlapci, 13x děvčata)

Počet napomenutí během hodiny

Káraní chlapci 9x

Káraná děvčata 7x

Kárání třídy jako celku 3x

Studující byli většinou káráni za to, že si nepíší poznámky do sešitu, že vyrušují 

v hodině svým hlučným bavením se se sousedem/sousedkou. Třída byla jako celek 

napomenuta třikrát. 

Jaké činnosti během hodiny dívkám či chlapcům přidělují? 
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Chlapcům byly přiděleny spíše technické úkoly, jako pověsit mapu chemických prvků 

na tabuli. Děvčatům žádný úkol nebyl přidělen. V hodině hovořila více děvčata a zapojovala 

se do diskuse. 

Jak je třeba organizována práce v týmu? Kdo tým vede, kdo za něj mluví, jak se dívky či

chlapci projevují? 

Třída nebyla nijak stratifikována na chlapce či děvčata. Třída byla brána jako celek, 

který participuje v hodině. Tým vedla učitelka, nikoho nenutil do zapojování se do hodiny. 

Učitelka pokládala během výkladu různé otázky a očekávala různé odpovědi od různých 

studujících. Vždy se někdo zapojil do diskuse sice formou vykřikování, nicméně ve třídě 

nikdo nikoho nemusel překřikovat, studující si dávali navzájem prostor k vyjádření názoru, 

prostor k diskuzi s učitelkou.

Jak vyučující vůbec studující oslovují? (použití generického maskulina) 

Učitelka během výkladu a zadaných úkolů studující nijak neoslovovala, pouze jmény 

oslovila dvě studentky, které vyrušovaly, a jednoho studenta, který taktéž vyrušoval. 

Generické maskulinum bylo použito ve vztahu k laboratorní práci v oslovení druhých 

studujících, jako kolegů. O přítomných kolegyních nebyla zmínka. Jinak generické 

maskulinum nebylo během hodiny použito.  

Kódování: Učitelka vedla hodinu formou jakéhosi dialogu, kdy nepožadovala, aby se 

studující hlásili. Učitelka akceptovala i vykřikování studujících, přesto byl ve třídě klid. 

Studující se nepřekřikovali, akceptovali čas k vyjádření jednotlivých svých kolegů a kolegyň. 

Učitelka nemusela nikoho napomínat, aby dal/dala prostor k vyjádření druhých.

- Aktivnější děvčata x pasivnější chlapci. 

- Generické maskulinum ze strany učitelky. 

- Chlapcům byly přidělovány technické úkoly, děvčatům žádné úkoly nebyly zadány. 

2.2.6.3. Analýza – kódování sebereflexe záznamu

„Co tě napadá z hlediska rozdílného přístupu k dívkám a chlapcům? Uvědomuješ si či 

vnímáš něco takového během své hodiny?“ (analytická otázka pro sebereflexi 

respondenta/respondentkly RŽ6).

Respondentka RŽ6 pojala svoji reflexi velmi stručně a v jádru mi nenapsala nic nového.

„Rozdílný přístup k dívkám a chlapcům pro mne nikdy nepředstavoval a nepředstavuje 

problém, se kterým bych se chtěla zabývat, respektive vnímám to tak, že bych v něčem 
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podobném neshledala žádný smysl a význam. Z toho důvodu mne přirozeně nic nenapadá“ 

(citováno ze sebereflexe RŽ6). Učitelka RŽ6 ve své reflexi uvedla, že žádný rozdílný přístup 

k chlapcům a děvčatům nemá. Respondentka na závěr své reflexe dodala, že žádnou 

sebereflexi nemůže provést, protože nejen že k tomuto tématu ji nic nenapadá, ale ani 

v samotném videozáznamu nic neviděla. 

Jsem velice překvapená, jaký rázný odpor má respondentka k problému rozdílného 

přístupu. Velice mě zaráží, že si respondentka nechce vůbec připustit, že by mohla 

přistupovat ke studujícím rozdílným způsobem.  

Kódování: Učitelka ukázala, že má k jednomu děvčeti stereotypní generový způsob 

chování, když dívce vysvětlovala chemii na příkladu pečení buchet.  

2.2.6.4. Analýza – kódování individuálního osobního rozhovoru

Nejprve jsem respondentce poděkovala za účast a vynaložený čas v mém výzkumu. 

Jak přistupuješ k chlapcům během hodiny? 

„K chlapcům přistupuji stejně jako k děvčatům. Pokud některý zlobí, tak ho napomenu, 

popřípadě dám nějaký hezký, dlouhý extra úkol“ (citováno z rozhovoru s RŽ6).

Jak přistupuješ k děvčatům během hodiny?

„Úplně stejně jako k chlapcům“ (citováno z rozhovoru s RŽ6).

Jakým způsobem vysvětluješ nějakou látku, úkol chlapcům a jak děvčatům?

Respondentka mi opět potvrdila, že stejným přístupem. Prý se snaží, aby látku 

pochopili, popřípadě aby sami přemýšleli, jak zadaný úkol má být správně zodpovězen. Dále 

pak respondentka v rozhovoru uvedla, že se snaží studujícím látku přiblížit na něčem, co by 

jim mohlo být blízké. A zde učitelka použila genderový stereotyp. „Děvčatům se snažím 

vysvětlit složení sloučenin na mixu různých ingrediencí, které například dávají do těsta, když 

pečou buchty, jako jsme to uvedla ve videonahrávce“ (citováno z rozhovoru s RŽ6). 

Respondentka potvrdila generový stereotyp, kdy děvčata pasuje do ženských rolí 

„kuchařinek.“ Paradoxní je, že ona sama „kuchařinkou“ není. Učitelka zastává něco, co sama 

nedělá, nepraktikuje v praxi. 

A na čem to vysvětluješ chlapcům? 
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Respondentka uvedla, že chlapcům se snaží najít přijatelnější prostředí pro ně, například 

na určitých technických součástkách atd. Ale i občas použije přirovnání jak u děvčat, tak u 

chlapců stejné. Zde se mi potvrzuje genderový stereotyp: „Dívky jsou častěji vedeny 

k humanitním oborům a chlapci k technickým“ (internetový odkaz – Portál Občanská 

společnost).

Jaké úkoly chlapcům a dívkám zadáváš? 

„No, pokud se jedná o přinesení mapy či nějakých pomůcek, tak spíše požádám chlapce, 

gentlemany, než děvčata.“ Respondentka mi přinesla jedno nové zjištění, že chlapce používá 

jako jakousi náhražku, která něco za někoho udělá. Chlapci vše obstarají za děvčata, děvčata 

čekají a jsou pasivní. 

Jak se ti jeví chlapci ve třídě a jak se k tobě chovají? 

Chlapce učitelka hodnotila jako vyrovnané jedince, kteří ví, co chtějí a v hodině moc 

neruší. Respondentka s nimi nemá téměř žádné problémy. Také jsem se zeptala na děvčata a 

respondentka mi odpověděla obdobně. Žádný generový stereotyp jsem v této odpovědi 

neshledala. 

Jak jednotlivé studující oslovuješ? 

RŽ6 mi potvrdila, že někdy studující oslovuje jménem, někdy ne. Není to pro ni 

důležité. Pokud ovšem někdo hodně zlobí, tak ho/ji osloví jménem a zdůrazní, že zlobí. Dále 

jsem se respondentky zeptala, jestli si pamatuje situaci z videozáznamu, kdy vysvětlovala 

postup při pokusu, jak oslovovala studující. Respondentka si nebyla jista. Pustila jsem jí úsek 

videozáznamu, kde vysvětluje studujícím postup při pokusu se zkumavkou. Respondentka 

nejprve nevěděla, co po ní chci, až když jsem jí vysvětlila použití generického maskulina při 

oslovení, tak si uvědomila oslovení kolegů a ne kolegyň. 

Kódování: Respondentka RŽ6 se očividně rozdílným přístupem k dívkám a chlapcům 

moc nezabývá, sama to považuje za hloupost. Přístup učitelky ke studujícím byl generově 

zatížen. Nejprve, kdy vysvětlovala dívce chemii na příkladu pečení buchet, poté, kdy oslovila

pouze kolegy a ne kolegyně, použití generického maskulina. V neposlední řadě, kdy využívá 

chlapce jako gentlemany, „otroky,“ kteří udělají vše za děvčata a děvčata tedy pasivně čekají, 

až za ně někdo něco udělá. 

2.2.6.5. Závěr analýzy RŽ6



85

Tato část výzkumu s respondentkou RŽ6 jsem shledala nejen velmi přínosnou na 

generové stereotypy, ale také se mi zde objevil nový poznatek. Učitelka použila chlapce jako 

„gentlemany“ – „otroky“, kteří udělají vše za děvčata, ať chtějí nebo ne. U děvčat tak narůstá 

pasivita během vyučovací hodiny. Respondentka jak chlapce, tak děvčata udržuje v těchto 

pozicích. Dále pak časté používání generického maskulina. 

Sebereflexe byla velmi stručná, respondentka v ní popírala jakýkoliv jiný přístup než 

rovnocenný ke chlapcům a k děvčatům. Zde jsem objevila další zajímavý fenomén, protože 

respondentka striktně odmítala jiný než stejný přístup ke chlapcům a děvčatům Bohužel 

během videozáznamu byl rozdílný přístup vidět. Respondentka udržovala generové 

stereotypní role, mužské a ženské, a v nich studující udržovala. 

Rozhovor s respondentkou byl velmi krátký, trval asi dvacet minut, protože na všechny 

tázané otázky mi bylo zodpovězeno velmi rychle. V rozhovoru respondentka potvrdila, že 

když dívkám vysvětluje nějaký jev, snaží se jim ho přiblížit na věcech, které jim mohou být 

blízké, jako například je vaření. Chlapcům se to snaží vysvětlit na technických věcech. Čímž 

mi potvrdila používání genderových stereotypů. Chlapci rozumějí technickým věcem, děvčata 

spíše humanitním. Paradoxní je, že ač sama respondentka si genderově stereotypní přístup 

nepřipouští, sama ho uplatňuje a prohlubuje.      

2.2.7. Analýza videozáznamu, analýza sebereflexe a analýza rozhovoru – septima RM7

Videonahrávka vyučovací hodiny proběhla s respondentem RM7 ve třídě septimě. 

Vzhledem k tomu, že v předních dvou lavicích nikdo neseděl, v rámci záběru videokamery 

jsem požádala dva páry dívek ze zadních lavic, které nebyly vidět, aby si sedly do prvních 

lavic, aby na záznamu nebyla vidět prázdná místa.  Po analýze videozáznamu proběhla 

sebereflexe respondenta na nahranou hodinu a následně rozhovor, také analyzován na 

generové stereotypy ve vztahu vyučujícího ke studujícím. Respondent RM7.

2.2.7.1. Průběh hodiny - zajímané chvíle během vyučovací hodiny

Chvíli po zazvonění učitel RM7 vchází do třídy a roztahuje dějepisnou mapu na tabuli. 

Studující zdraví učitele povstáním, učitel zapisuje do třídnice. Pak sděluje celé třídě, že po 

probrání určitého učiva si napíší příští hodinu test. Studující dávají souhlas kývnutím hlavy. 

Učitel rozdává atlasy a pokračuje ve výkladu již navazující látky. 

V první části hodiny převážně komunikuje s děvčaty v prvních lavicích, ta spontánně 

vykřikují své odpovědi, komunikují tak s učitelem. Zajímavé je rozvrstvení studujících ve 

třídě. Chlapci sedí v řadě u okna, snad proto, aby ve chvíli nudy se mohli dívat na projíždějící 
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vlaky. Děvčata sedí v řadě uprostřed a u dveří. Dobrovolné rozvrstvení třídy na chlapce a 

děvčata je zajímavý generový úkaz. Studující si prý tak sami sedli. 

Studující si zapisují novou látku a vykřikováním diskutují s vyučujícím. Ve třídě je klid 

jak pro výklad vyučujícího, tak mezi studujícími. Učitel čte určitý úryvek studujícím. Potom 

ukazuje studujícím fotky panovníka. Během hodiny vyučující průběžně hovoří se studujícími, 

kteří chtějí participovat v hodině. Hodina je velmi zajímavá, studující poslouchají, zapisují si. 

Na závěr hodiny učitel promítá určité obrázky na stěnu třídy, bohužel v kameře to není 

vidět, protože kamera je nastavena na pohled zapředu na učitele, není vidět do stran, na stěny 

učebny. Po deseti minutách zvoní a je konec hodiny. 

2.2.7.2. Analýza – kódování stanovených výzkumných otázek

Jak často vyvolávají vyučující dívky a chlapce?

Tabulka č. 19 (Video záznam RM7, třída přítomných 8x chlapci, 12x děvčata)

Počet vyvolaných v hodině

Chlapci, kteří se hlásili 0 z 0 hlásících se

Dívky, které se hlásily 0 z 0 hlásících se

Chlapci, kteří vykřikovali 5x

Dívky, které vykřikovaly 7x

Z celkového počtu dvanácti děvčat během hodiny hovořilo celkem sedm, pět děvčat se 

v hodině nezapojovalo do diskuse. Z chlapců hovořilo celkem pět z osmi. Tři chlapci se do 

hodiny nezapojovali. Velice se mi líbilo, že studující se v hodině už vůbec nehlásili pokud 

chtěli něco říci, pouze vykřikovali. Přesto byl ve třídě klid, nikdo nikoho nepřekřikoval. 

Učitel se studujícími nenásilně spolupracoval. Jak chlapci, tak děvčata byli aktivní i pasivní, 

připadá mi, že studující si svoji pozici vybírali sami.  

Jaký prostor dávají vyučující studujícím pro vyjádření jejich názoru? 

Učitel RM7 nechal na studujících, aby se podle svého vlastního uvážení zapojovali do 

hodiny, nikoho nenutil. Učitel komunikoval jen s těmi, kteří chtěli hovořit. RM7 dal 

dostatečný prostor pro vyjádření názoru studujících. 

Kolik času z vyučování věnují chlapcům a kolik dívkám? 
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Tabulka č. 20 (Video záznam RM7, třída  přítomných 8x chlapci, 12x děvčata)

Celkový počet věnovaných minut

Čas věnovaný chlapcům Okolo 8 minut

Čas věnovaný dívkám Okolo 15 minut

Z tabulky je patrné, že děvčatům byl věnován větší časový prostor, nicméně vzhledem 

k počtu vyvolaných děvčat a počtu vyvolaných chlapců byl věnovaný čas celkem rovnoměrně 

rozdělen.  

Zjistit, zda vyučující nepoužívají genderové stereotypy typu: Dívky nemají buňky na 

matematiku či chlapcům nejdou cizí jazyky, atd.. 

Během vyučovací hodiny jsem nezaznamenala cílený genderový stereotyp z úst 

vyučujícího. 

Jak vyučující chválí studující? 

Vyučující za správnou odpověď kývnul jen hlavou (neverbální komunikace), na špatnou 

odpověď se snažil spolu se studujícími najít správnou odpověď. 

Jak chlapce či dívky odměňuje/hodnotí/zpětná vazba na jejich výkon?

Během nahrané hodiny učitel nikoho nijak neodměňoval, ani známkou. Hodnotil 

výkony studujících jen kývnutím hlavou a podle potřeby dával zpětnou vazbu, pokud bylo 

nutné něco rozvést či opravit. 

Jak chlapce či dívky během vyučovací hodiny vyučující kárají a jak se to projevuje?

Tabulka č. 21 (Video záznam RM7, třída přítomných 8x chlapci, 12x děvčata)

Počet napomenutí během hodiny

Káraní chlapci 0x

Káraná děvčata 0x

Kárání třídy jako celku 0x

Z analýzy je zajímavé, že ač studující vykřikovali své dotazy, v hodině byl absolutní 

klid, učitel nemusel nikoho napomínat. 
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Jaké činnosti se během hodiny dívkám či chlapcům přidělují? 

Během hodiny vyučující nezadával zvláštní činnosti studujícím. Ve třech případech 

učitel sám četl ukázky z knih, studující poslouchali. V jednom případě rozdal atlasy. 

Jak je třeba organizovaná práce v týmu? Kdo tým vede, kdo za něj mluví, jak se dívky či 

chlapci projevují? 

Celá třída působila jako tým, který samozřejmě vedl učitel. Učitel přednášel, dával 

otázky a studující podle vlastního uvážení odpovídali. V hodině průběžně hovořili chlapci i 

děvčata. Někteří chlapci byli pasivní, někteří aktivní, tak tomu bylo i u dívek.  

Jak vyučující vůbec studující oslovují (použití generického maskulina)? 

Je zajímavé, že respondent RM7 studující vůbec neoslovoval jmény, pouze kývnul 

hlavou a dal prostor k vyjádření názoru. Generické maskulinum nebylo vysloveno z úst 

učitele, protože během hodiny k tomu nebyla určitá situace. V učebních pomůckách bylo 

generické maskulinum použito (četba z knihy – jen mužské tvary).  

Kódování: Respondent RM7 vedl hodinu ve stylu přednášky s otázkami. Studující to 

akceptovali. Studující sice vykřikovali své odpovědi, přesto ve třídě nebyl hluk, nikdo nikoho 

nepřekřikoval. Je vidět, že to nebyla „předvedená“ hodina, ale takto vypadají určitě i jiné 

vyučovací hodiny respondenta RM7. Studující si nechávali vzájemný prostor pro vyjádření 

názoru, nikdo nikoho nepřekřikoval. 

- Individuální aktivita i pasivita dívek x individuální aktivita i pasivita chlapců.

- Historie byla vykládána učitelem tradičně, z maskulinního pohledu.

- Generické maskulinum ve školních pomůckách.

2.2.7.3. Analýza -kódování sebereflexe záznamu

„Co tě napadá z hlediska rozdílného přístupu k dívkám a chlapcům? Uvědomuješ si či 

vnímáš něco takového během své hodiny?“ (analytická otázka pro sebereflexi 

respondenta/respondentklyRM7).

„Kdyby zněla otázka trochu jinak – v jakých předmětech či dovednostech vynikají více 

chlapci, ve kterých více děvčata, odpověď by byla určitě zajímavější“ (citováno ze sebereflexe 

s RM7). Z první věty sebereflexe RM7 mi učitel nahrával na to, abych se v rozhovoru na jeho 

konstatování zeptala, třeba se dovím nějaký genderový stereotyp. Přesto učitel v sebereflexi 

popisoval, jak přistupuje ke studujícím, ke všem stejně. 
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„Nerozlišuji a nikdy nebudu dělit žáky a studenty na chlapce a děvčata, ale na pilné, 

chytré, svědomité, pracovité, nadané a na líné, hloupé, nesvědomité a nejevící zájem“ 

(citováno ze sebereflexe s RM7). Z analýzy vyučovací hodiny mohu říci, že učitel 

neupřednostňuje chlapce před děvčaty a opačně. Komunikuje s těmi, kteří chtějí 

komunikovat. Jen trochu divně zní použití generického maskulina v sebereflexi. 

Kódování: I podle samotných slov respondenta RM7 je patrné, že učitel nepřistupuje ke 

studujícím rozdílným přístupem, což bylo vidět i během videozáznamu. Bohužel zde musím 

konstatovat použití generického maskulina z úst učitele. 

2.2.7.4. Analýza – kódování individuálního osobního rozhovoru

Na začátku rozhovoru jsem poděkovala respondentovi RM7 za čas, který si vymezil na 

rozhovor. Rozhovor se uskutečnil u výzkumnice doma, protože respondent bydlí ve stejném 

městě a po dohodě bylo pro oba pohodlnější provést rozhovor u výzkumnice doma. Již 

předem jsem respondenta informovala o době trvání rozhovoru (okolo 30 minut).  

Hned zpočátku jsem respondentovi pochválila průběh hodiny jako velmi zajímavou 

hodinu a položila jsem mu první otázku. 

„Jak je možné, že studující se během hodiny vůbec nehlásili, a přesto byl klid v hodině, když 

jsi je vyvolával?“ 

Respondent se pousmál a odpověděl, že studující jsou již ve věku osmnácti let, takže 

s kázní už není žádný problém. Sám respondent dává u starších studujících přednost formě 

spontánního během hodiny, protože nechce nutit někoho, kdo nechce mluvit. Nicméně i 

někdy vyvolává neparticipující studující, aby také v hodině hovořili. Podle respondenta je 

rozdílná výuka v nižších ročnících od výuky u ročnících vyšších. Převážně v kázni.

„Jaký vidíš rozdíl?“

„U menších dětí musím více dbát na klid v hodině a vyvolávám pouze hlásící se žáky, 

nehlásící žáky napomínám. U starších se kázeň už nemusí řešit, tak volím spíše formu 

spontánní hodiny.“ (citováno ze sebereflexe s RM7)

„Ve své sebereflexi jsi napsal, že pokud bych položila otázku trochu jinak, byla by tvoje 

odpověď zajímavější, co jsi tím myslel?“

Respondent hovořil o otázce rozdílného přístupu, který neuplatňuje během svých 

hodin, nicméně myslel tím to, že děvčata jsou třeba šikovnější v některých dovednostech než 
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chlapci a opačně. Požádala jsem respondenta, aby mi to blíže vysvětlil. „Vzhledem k tomu, že 

učím dějepis a němčinu, vidím, že děvčata jsou například v němčině pečlivější, jsou lépe 

připravena než chlapci. V dějepisu jsou děvčata také pečlivější, ale jak chlapci, tak děvčata 

komunikují během hodiny celkem stejným způsobem. Tím nechci tvrdil, že některá děvčata se 

neučí a chlapci se nepřipravují. Jen ve většině případů jsou děvčata lépe připravena než 

chlapci“ (citováno ze sebereflexe s RM7). Respondent mi zde nepotvrdil genderový stereotyp, 

že děvčata jsou lepší v humanitních předmětech než chlapci, kteří jsou lepší v technických 

předmětech. Jen podotkl, děvčata jsou lépe připravena. 

„Tvoje hodina byla z mého výzkumného pohledu téměř bezchybná, ale zajímalo by mě, když 

někoho káráš v hodině, jak káráš děvčata a jak káráš chlapce? Je zde nějaký rozdílný přístup 

k chlapcům a děvčatům?“

„Jak jsem již v reflexi řekl, snažím se přistupovat k dívkám a chlapcům stejně. Určitě 

jsem ochoten tolerovat určitou chybu či nevhodné chování, pokud to je jednou za čas. Pokud 

je ovšem  někdo, kdo neustále otravuje, není připraven, tak má se mnou problém ať se jedná o 

chlapce či děvče“ (citováno ze sebereflexe s RM7). Respondent mi znovu potvrdil svůj rovný 

přístup k chlapcům a děvčatům během vyučování. Na konkrétní zlobení v nahrané hodině 

jsem se neptala, protože studující byli perfektní, bez problémů, učitel nemusel nikoho 

napomínat. 

„Všimla jsem se, že studující vůbec neoslovuješ jmény?“

Respondent RM7 mi vysvětlil, že pokud někoho kárá, napomene ho jménem. Jinak 

oslovuje jménem studující především v osobních konzultacích, pokud se řeší nějaký problém, 

či pokud někdo něco potřebuje. Během hodiny nikoho neoslovuje jménem.

„Během svých hodin, přiděluješ nějakou činnost chlapcům či děvčatům?“ 

U starších studujících učitel nezadává žádné zvláštní činnosti, pokud se tak stane, jsou 

to domácí úkoly či nějaké přípravy, ale ty jsou určeny pro všechny ze třídy. U mladších 

studujících učitel dětem přiděluje různé činnosti. Mladší studující jsou nadšeni, když mohou 

přinést mapu, diaprojektor, rozdat atlasy nebo papíry na testy. Zeptala jsem se učitele, jestli 

by dokázal specifikovat činnosti na technické či jiné a komu jaké dává. Učitel mi odpověděl, 

že si není vědom toho, že by někomu speciálně dával určité činnosti. Záleží na tom, jaká je 

týdenní služba ve třídě, ta se stará o mapy, atlasy či testy. 
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„Jak bylo slyšet z výkladu, historie je mužskou doménou. Nechybí v historii ženský element?“

„No, je pravda, že když to teď říkáš, tak ženy v historii moc nejsou, alespoň o nich 

mnoho neučím. Sem tam je nějaká zmínka o ženách, ale většinou se o nich hovoří, pokud to 

byly panovnice či byly nějak významné v historickém kontextu“ (citováno ze sebereflexe 

s RM7). Respondent mě ujistil v tom, že historie je mužský kánon. Zeptala jsem se ho, zda 

ženy nějak zahrnuje do výkladu, učitel odpověděl, že se drží látky, kterou má učit, a v té 

nejsou moc zmínky o ženách. Učí z knih, které jsou k dispozici, které i sám považuje za 

dobře historicky zpracované. „Lhal bych, kdybych řekl, že si knihy pro výuku vybírám podle 

toho, zda tam jsou zmínky o ženách, tak o tom jsem nepřemýšlel“ (citováno ze sebereflexe 

s RM7).  

Na závěr rozhovoru jsem poděkovala respondentovi RM7 za jeho účast v mém 

výzkumu a za věnovaný čas i za nahrání jeho vyučovací hodiny. 

Kódování: V rozhovoru mi respondent potvrdil, že ke studujícím nepřistupuje rozdílně. 

Jeho rozdílný přístup je pouze ke studujícím, kteří se nepřipravují na hodinu a zlobí. Zde je 

učitel striktní (k chlapcům i k děvčatům stejně). V žádném případě  nepřistupuje ke 

studujícím podle pohlaví. 

Respondent bere historii takovou, jak je zpracována v učebnicích a nijak ji nemění. 

Učitel v rozhovoru použil generické maskulinum.  

2.2.7.5. Závěr analýzy RM7

Z videozáznamu nahrané hodiny s respondentem RM7 bylo velmi těžké vyčíst nějaké 

genderové stereotypy. Nenašla jsem stereotyp v rozdílném přístupu k děvčatům a k chlapcům 

během hodiny. 

Učitel v sebereflexi a v rozhovoru použil generické maskulinum, což mi připomíná, že 

používání mužských tvarů i pro ženské tvary je v nás hluboce zakořeněno a používáme ho 

s jistotou bez povšimnutí.

Dále pak je vidět, že historie je převážně mužskou doménou, protože se během hodiny 

vyskytovala pouze mužská jména, v jednom případě byla zmínka o ženě. Respondent vykládá 

historii tak, jak mu je učebnicí předložena.

2.2.8. Analýza videozáznamu, analýza sebereflexe a analýza rozhovoru – oktáva RM8

Videozáznam pořízený v oktávě za spoluúčasti respondenta RM8 nejprve kóduji podle 

předem stanovených výzkumných otázek, čímž zjistím určité genderové stereotypy v přístupu 

vyučujícího ke studujícím během vyučovací hodiny. Následně požádám RM8 o vypracování 



92

asi stránkové sebereflexe vlastního videozáznamu, který také analyzuji na genderové 

stereotypy. Ze zjištěných dat sestavím základní výzkumné otázky pro individuální rozhovor, 

který také analyzuji na genderové stereotypy. 

Na závěr propojím zjištěná data z videozáznamu, sebereflexe a rozhovoru. Díky nim se 

budu snažit nahlédnout do mysli učitele RM8 a jeho genderově zatíženého přístupu ke 

studujícím během vyučovací hodiny.

  

2.2.8.1. Průběh hodiny - zajímané chvíle během vyučovací hodiny

Po zvonění vchází učitel, respondent RM8 do třídy. Všichni studující ho vítají tím, že 

povstanou. Učitel dá pokyn k sednutí si. Jeden chlapec se zvedá a jde smazat tabuli, je služba 

na tabuli. Začíná hodina biologie. 

Jeden chlapec na sebe upozorňuje a mává do kamery. Podotýkám, že studujícím je 

v průměru osmnáct až devatenáct let. Učitel napomíná třídu jako celek, aby se chovali 

adekvátně ke svému věku. Učitel pokládá první otázku na probírané téma, vyvolává  

dobrovolníky/dobrovolnice. Hlásí se jeden chlapec. Učitel s ním komunikuje a chválí jeho 

odpověď. Jedno děvče se zasmálo a učitel ji napomíná, že by mohla také na něco odpovědět, 

dívka se přestane smát. Učitel jí pokládá otázku. Děvče odpoví a je pochváleno. Na další úkol 

učitel vyvolává děvče, které se nehlásilo. Za odpověď děvče chválí. Po krátkém opakování 

učitel začíná probírat novou látku. Všichni si píší poznámky a ve třídě je ticho. 

V průběhu vykládání nové látky učitel diskutuje na dané téma s určitými studujícími. 

Průběžně vyvolává chlapce i děvčata. Dva chlapci pustí nahlas hudbu z mobilu. Učitel je 

napomíná a říká, že je příště vyhodí a budou mít neomluvenou hodinu. Učitel dále pokračuje 

ve výkladu. 

Ke konci hodiny učitel vyzve celou třídu, jestli má někdo nějaký dotaz k probíranému 

učivu. Zvlášť vyzve chlapce, zda ani oni nemají nějaké otázky. Jeden chlapec se ptá, učitel 

mu odpovídá.  Zajímavá chvíle nastává, když učitel dává otázku jednomu chlapci a ten 

odpoví správně. Učitel ho pochválí. Klade druhou otázku a vyvolává dívku. Ta odpoví 

správně a učitel jí odpoví, že se asi musela hodně učit! 

  

2.2.8.2. Analýza stanovených výzkumných otázek

Jak často vyvolávají vyučující dívky a chlapce?

Tabulka č. 22 (Video záznam RM8, třída přítomných 7x chlapci, 13x děvčata)

Počet vyvolaných v hodině
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Chlapci, kteří se hlásili 1 z 2 hlásících se

Dívky, které se hlásily 2 z 2 hlásících se

Chlapci, kteří vykřikovali 4x

Dívky, které vykřikovaly 5x

Respondent RM8 vyvolával průběžně jak chlapce, tak děvčata, aniž by někoho 

upřednostňoval. Ve třídě je třináct děvčat a sedm chlapců. Více než polovina chlapců se 

účastnila aktivně hodiny a komunikovala s učitelem. Tři chlapci se hodiny nezúčastňovali. 

Z děvčat v hodině hovořilo celkem pět. Z dvou hlásících se děvčat se během hodiny stala 

vykřikující děvčata.  Osm děvčat v hodině neparticipovalo. 

Jaký prostor dávají vyučující studujícím pro vyjádření jejich názoru?

Vyučující dal určitě dostatečný prostor k vyjádření jak chlapcům, tak děvčatům. Zde 

jsem neanalyzovala problém. Ti, kteří komunikovali s vyučujícím, měli možnost k vyjádření 

vlastního názoru.  

Kolik času z vyučování věnují chlapcům a kolik dívkám? 

Tabulka č.23 (Video záznam RM8, třída přítomných 7x chlapci, 13x děvčata) )

Celkový počet věnovaných minut

Čas věnovaný chlapcům Okolo  8 minut

Čas věnovaný dívkám Okolo  11 minut

Čas věnovaný chlapcům a děvčatům byl poměrně dostatečný, pokud vezmu v úvahu, že 

většina hodiny byla spíše výkladová. Rozhodně nebyli vyvoláni všichni chlapci, dva chlapci 

se během hodiny vůbec neprojevovali. Děvčat hovořilo jen pět, zbylých osm se asi nechtělo 

zapojovat do hodiny. Učitel je nijak nenutil, zároveň je nemotivoval. 

Zjistit, zda vyučující nepoužívají genderové stereotypy typu: Dívky nemají buňky na 

matematiku či chlapcům nejdou cizí jazyky, atd.. 

Zde bohužel musím konstatovat, že jedna znevažující věta byla pronesena vyučujícím 

k jednomu děvčeti. Studentka odpověděla na otázku a učitel jí odpověděl, že se asi musela 

hodně učit. Tuto větu považuji hodně za genderově stereotypní, z mého pohledu navíc i 
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diskriminující odpověď dívky, která mimochodem byla správná. Chování učitele moc 

nechápu, proto se ho na to zeptám během rozhovoru. 

Jak vyučující chválí studující? 

Až na jeden případ jak děvčata, tak chlapci byli pochváleni stejně. Učitel používal slovo 

správně pro kladné ohodnocení. Pokud odpověď studujících nebyla dostatečně uspokojující, 

učitel se snažil získat více informací a správnou odpověď od studujících získal. 

Jak chlapce či dívky odměňuje/hodnotí/zpětná vazba na jejich výkon? 

Hodnocení děvčat i chlapců  bylo rovnocenné až na jednu výjimku, kdy učitel 

diskriminujícím způsobem ohodnotil jednu dívku. Zpětná vazba byla dopřána všem 

komunikujícím s učitelem a byla podle mého mínění dostačující. 

Jak chlapce či dívky během vyučovací hodiny vyučující kárají a jak se to projevuje? 

Tabulka č. 24 (Video záznam RM8, třída přítomných 7x chlapci, 13x děvčata) 

Počet napomenutí během hodiny

Káraní chlapci 3x

Káraná děvčata 1x

Kárání třídy jako celku 1x

Je ovšem trochu úsměvné, že i mezi osmnáctiletými a devatenáctiletými se najde 

jedinec, který na sebe upozorňuje do kamery máváním na začátku hodiny. Během hodiny byl 

celkem klid, třikrát byli napomenuti chlapci, jednou děvče a jednou celá třída.  

  

Jaké činnosti se během hodiny dívkám či chlapcům přidělují? 

Studující pouze odpovídali na položené otázky. Žádná jiná činnost nebyla chlapcům a 

děvčatům přidělena. 

Jak je třeba organizovaná práce v týmu? Kdo tým vede, kdo za něj mluví, jak se dívky či 

chlapci projevují?

Práce v týmu nebyla učitelem zařazena do hodiny. Týmem byla pouze celá třída a učitel 

tento tým vedl. Studující odpovídali na otázky celkem rovnocenně, děvčata a chlapci se 

projevovali velmi podobně. Pokud bych měla zhodnotil celkovou atmosféru v hodině, jeden 
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chlapec se snažil na začátku hodiny na sebe upozornit máváním do kamery, ostatní chlapci 

byli klidní. Děvčata se nijak neprojevovala, nijak na sebe neupozorňovala. 

Jak vyučující vůbec studující oslovují (použití generického maskulina)?

Během hodiny jsem neanalyzovala použití generického maskulina. Pokud učitel hovořil 

ke třídě, hovořil k ní jako k celku. Pokud vyvolával chlapce i děvčata, nazýval je jejich 

jmény. Pokud napomínal studující, nazýval je jejich jmény. Takže jsem neshledala použití 

generického maskulina ze strany učitele. 

Kódování: Vyučovací hodina byla celkem zajímavá, ve dvou případech bohatá na 

genderové stereotypy. 

- Aktivita i pasivita chlapců a děvčat. 

- Diskriminující genderový stereotyp ze strany učitele k jedné dívce.

- Upřednostnění chlapců nad celou třídou. 

2.2.8.3. Analýza sebereflexe záznamu

„Co tě napadá z hlediska rozdílného přístupu k dívkám a chlapcům? Uvědomuješ si či 

vnímáš něco takového během své hodiny?“ (analytická otázka pro sebereflexi 

respondenta/respondentklyRM8)

Nejprve musím pochválit sebereflexi respondenta RM8 za to, že ji opravdu vzal velmi 

důkladně. 

Na začátku sebereflexe respondent popisuje fakt, že podle našeho školského systému 

bychom se měli ke všem studujícím chovat bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, vyznání atd. 

rovnocenně. Líbí se mi, že respondent tím ukazuje rovný přístup jak k dívkám, tak ke 

chlapcům bez ohledu na jejich pohlaví. Tím zde zároveň potvrzuje i institucionální 

zabezpečení této rovnosti. „Pokud bych měl hovořit sám za sebe, tak musím konstatovat, že 

jsem si před psaním této reflexe nějaký odlišný přístup k oběma pohlavím příliš 

neuvědomoval a nepřipouštěl. Při hlubším zamyšlení jsem však došel k závěru, že se mé 

chování ke studentkám přeci trochu liší od mého chování, které praktikuji vůči studentům“

(citováno ze sebereflexe  RM8).

Jako velmi přínosné vidím to, že respondent si připouští určitý rozdílný přístupu a sám 

to analyzoval. I když tento přístup vidí převážně v řešení konfliktních situací, říká, že 

k děvčatům si dovolí méně ironie a tvrdosti, než k chlapcům. 
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Další konstatování respondenta mě těší, protože říká: „Je možné, že bych při hlubším 

rozboru svého chování vůči studentům nalezl ještě celou řadu dalších příkladů odlišného 

přístupu z hlediska pohlaví a že si je pouze neuvědomuji“ (citováno ze sebereflexe RM8).

Je úžasné, že respondent reflektuje své chování ke studujícím a i souhlasí, že by se 

některé jiné stereotypy určitě našly, ale sám respondent si je neuvědomuje. Bohužel musím 

konstatovat, ač v samotném videozáznamu nebylo použito generické maskulinum, 

v sebereflexi ho respondent RM8 použil. 

Kódování: Uvědomění si vlastní nevědomosti genderové problematiky posouvá 

respondenta blíže k genderové senzitivitě.  Generické maskulinum bylo hojně použito. 

2.2.8.4. Analýza – kódování individuálního osobního rozhovoru

Rozhovor se odehrával v prostorách školy, na které oba učíme. Nejprve jsem 

respondentovi RM8 poděkovala za účast v mém výzkumu, za nahrání jeho vyučovací hodiny 

a za bezvadnou sebereflexi. Rozhovor jsem začala tím, že je pro moji práci velmi přínosné, že 

si uvědomuje rozdílný přístup k dívkám a k chlapcům a sám na to poukázal.

Jak vnímáš chování chlapců během své hodiny? 

„Chlapci většinou už nezlobí, protože jsou ve věku, kdy je to pod jejich úroveň a během 

hodiny se většina zapojuje do diskuse“ (citováno z rozhovoru s RM8).

Jak vnímáš své chování k chlapcům během své hodiny? 

Respondent mi potvrdil, že jeho chování ke chlapcům je určitě partnerské, v některých 

konfliktních případech je více přísnější. Přesto sám konstatoval, že v jejich věku je těch 

konfliktních případů velice málo během roku. Respondenta jsem požádala o to, aby 

následující ukázku z videonahrávky bedlivě sledoval a řekl mi k tomu své stanovisko. Pustila 

jsem mu dvouminutový úsek, kde se učitel ptal třídy, zda má nějaké otázky, a potom vyzval 

chlapce k dotazům. Respondentovi hned došlo, že se vlastně konkrétně děvčat nezeptal, což 

asi nebylo moc vhodné, nicméně si toho sám během hodiny nevšiml, až po shlédnutí 

natočeného videozáznamu. 

Zaznamenal jsi nějaké konfliktní jednání během nahrané vyučovací hodině?

U chlapců jsem nic takového neshledal, pouze některé chlapce napomínal, aby byli 

potichu, ale to podle respondenta nebylo konfliktní jednání.
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Jak vnímáš chování děvčat během své hodiny? 

„Pokud je vyskytlo několik  konfliktních situací s chlapci během celého roku, tak

s děvčaty je jich o polovinu méně“ (citováno z rozhovoru s RM8). Respondent mi tím potvrdil, 

že děvčata jsou hodnější než chlapci během vyučování a není s nimi moc konfliktů. 

Jak vnímáš své chování k děvčatům během hodiny? 

Respondent mi odpověděl, že si není ničeho nepatřičného vědom, takže se k nim chová 

stejně jako ke chlapcům. Snad jak již konstatoval, pokud jde o nějaký konflikt, je asi k 

dívkám mírnější než k chlapcům. Požádala jsem ho o malou chvilku strpení a pustila na 

videozáznamu nahrané hodiny, kde učitel děvče zesměšňoval za její výkon a požádala jsem 

ho, aby bedlivě poslouchal. Po skončení nahrávky jsem mu znovu položila otázku, jak vnímá 

své chování k děvčatům během hodiny. Bylo zajímavé, že respondent chvíli přemýšlel, 

kývaje hlavou,  pak konstatoval. „Teď, když jsi na to upozornila, tak mi připadá, že to bylo 

dosti nevhodné, protože to řekla dobře a já jí tak blbě odpověděl“ (citováno z rozhovoru 

s RM8). Chvíli bylo ticho. Snažila jsem se respondentovi vysvětlit, že se ale nechoval tak ke 

všem děvčatům, ale pouze k jedné.

Můžeš své chování k této jedné dívce nějak vysvětlit? 

„No, moc nemůžu, protože jsem vůbec nezaregistroval, že jsem něco takového řekl, ani 

jsem si toho nevšiml, když jsem se sám díval na tu hodinu“ (citováno z rozhovoru s RM8). 

Vzhledem k houstnoucí atmosféře jsem se snažila respondenta převést na lepší vlnu, kdy jsem 

mu vysvětlovala, že není sám, kdo udělá nějaký přebrept. I já sama ho někdy udělám a 

uvědomím si ho později. Naopak bych ho velmi pochválila za to, že si toho sám všiml, což 

jiní si toho vůbec nevšimli a nic neviděli

Zaznamenal jsi nějaké konfliktní jednání během nahrané vyučovací hodiny? 

„Ze strany děvčat určitě ne, ze své strany jeden nedostatek vidím“ (citováno 

z rozhovoru s RM8). 

Rozhovor trval asi půl hodiny a musím podotknout, že respondent RM8 byl velmi 

senzitivní k genderovým stereotypům. Hned je viděl, některé i sám zanalyzoval v sebereflexi. 

Respondentovi jsem poděkovala za jeho účast a přínos pro můj výzkum genderových 

stereotypů. 

Kódování: Během analýzy RM8 jsem shledala pár závažnější genderové stereotypů ze 

strany učitele ke studujícím. Mezi ně patří:  
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- Nevhodná zpětná vazba k jedné studentce.

- Vyzdvižení chlapců nad dívkami.

- Generické maskulinum.

Velice kladně bych hodnotila přístup respondenta RM8 k problematice stereotypů jako 

takových. Je vidět, že se informoval  o tématu rovných příležitostí. Sám dokonce analyzoval 

rozdílný přístup k děvčatům a chlapcům během vyučování.

2.2.8.5. Závěr analýzy RM8

Během vyučovací hodiny s repondentem RM8 bylo zřejmé, že respondent dával šanci 

jak chlapcům, tak dívkám se vyjádřit v hodině a dal jim k tomu patřičný prostor. Bohužel 

v jednom případě, u děvčete, musím konstatovat, že učitel nejednal genderově korektně.  

Z rozhovoru vyplynulo, že to nebylo úmyslné. 

Opět se tak potvrzuje, že genderové stereotypy jsou v nás hluboce zakořenělé, že je 

považujeme za něco samozřejmého a nevěnujeme jim dostatečnou pozornost. Genderové 

stereotypy se staly naší součástí každodenního života. Velice bych ovšem vyzdvihla určitou 

genderovou senzitivitu učitele, který sice genderový stereotyp udělal, ale posléze ho sám 

analyzoval a hned pochopil, že to nebylo správné. Nicméně není mým cílem výzkumu 

někoho napravovat, ale nahlédnout do způsobu myšlení jednotlivých kolegů/kolegyň, což se 

mi v tomto případě docela povedlo. 
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3. Shrnutí

Vzhledem k lepší přehlednosti jednotlivých analýz považuji za žádoucí, rozdělit shrnutí 

na analýzu pro nižší stupeň osmiletého gymnázia, kde se výzkumu účastnili vyučující RŽ1, 

RŽ2, RM3 aRŽ4, a na vyšší stupeň osmiletého gymnázia, kterého se zúčastnili vyučující 

RM5, RŽ6, RM7 a RM8.  

3.1. Shrnutí analýzy RŽ1, RŽ2, RM3 a RŽ4

Vyučující, kteří se zúčastnili výzkumu genderových stereotypů na nižším stupni, prošli 

videonahrávkou vlastní vyučovací hodiny, sebereflexí vlastní hodiny a individuálním 

osobním rozhovorem s výzkumnicí. Všechna sebraná data byla přínosná pro výzkum a prošla 

analýzou genderových stereotypů za pomoci určitého kódování. V první části souhrnné 

analýzy zhodnotím vztah vyučujících ke studujícím na nižším stupni, v druhé části shrnu 

chování samotných studujících během vyučovací hodiny.

Ze samotného výzkumu je zřejmé, že vyučující spíše vyvolávají chlapce než děvčata, to 

proto, aby zamezili jejich zlobení. Zatímco z chlapců se tím stávají aktéři hodiny, z děvčat se 

stávají pasivní konzumentky. Ve většině případů si děvčata tuto pozici nevybrala dobrovolně, 

ale byly do ní vtlačeny nejen samotnými chlapci, ale také vyučujícími. Z toho samozřejmě 

plyne, že chlapci mají větší časový prostor pro vyjádření vlastního názoru během hodiny než 

děvčata. V některých případech byl časový prostor věnovaný chlapcům až několikanásobně 

vyšší než u děvčat, což je absolutně genderově nekorektní a podtrhuje to genderový stereotyp, 

že chlapci se vyvolávají více, aby se zamezilo jejich zlobení. 

Skoro ve všech hodinách bylo vidět, jak z hlásících se studentů, se staly vykřikující 

chlapci, které vyučující akceptovali. U děvčat nebylo vykřikování moc akceptováno. Zde se 

mi potvrdil genderový stereotyp, že vykřikování u chlapců je více tolerováno vyučujícími než 

u děvčat, ty jsou přísněji kárány, protože se to od nich obecně neočekává, že budou 

vykřikovat. Oproti tomu z děvčat, které se hlásily na začátku hodiny, se staly pasivní 

posluchačky a „čekatelky,“ až na ně přijde řada. V tom všem je udržovali nejen chlapci, ale 

hlavně vyučující. Na některé „čekatelky“ nepřišla během vyučovací hodiny řada vůbec.    

Velice kladně hodnotím to, že během žádné vyučovací hodiny nezaznělo z úst 

vyučujících genderově stereotypní tvrzení, které by přímo znevýhodňovalo jedno pohlaví nad 

druhým. Nicméně z některých sebereflexí a rozhovorů bylo patrné, že ač vyučující genderový 

stereotyp neřeknou přímo studujícím, sami genderové stereotypy zastávají a s lehkostí 

každodennosti je zařazují do výuky. Velice alarmující byl příklad vnucování určité 

náboženské ideologie, která podtrhuje mužské a ženské role, mužskou a ženskou dichotomii. 
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Vztah vyučujících ke studujícím byl vesměs velice kladný, bohužel neprohlubující 

rovné příležitosti dívek a chlapců.  

Pokud se zaměřím na druhou část mého analytického shrnutí, tak ve většině případů 

chování chlapců bylo vyrušující, neposedné, v některých případech chlapci i zastřeli obraz 

celé třídy svým chováním. Oproti tomu děvčata byla většinou slušná, hlásící se. Chlapci 

vyrušovali a upoutávali na sebe pozornost. Vyučující měli určitě větší práci ztišit chlapce než 

děvčata. 

3.2. Shrnutí analýzy RM5, RŽ6, RM7 a RM8

Stejně jako v první části souhrnné analýzy nižšího stupně, respondenti/respondentky  

vyššího stupně gymnázia prošli genderovou analýzou videozáznamu, sebereflexe i 

individuálního rozhovoru. Respondenty/respondentky RM5, RŽ6, RM7 a RM8 nejprve shrnu 

podle jejich přístupu ke studujícím během vyučování, poté stručně shrnu i chování samotných 

studujících. 

Na vyšším stupni je způsob komunikace s vyučujícími již trochu jinak formulován. Jak 

jsem měla tu možnost vidět, tak ve všech vyšších ročnících se studující už většinou nehlásí o 

slovo, ale spontánně vykřikují své odpovědi a vyučující to tolerují. Snad proto, že nikdo 

nikoho nepřekřikuje, snad proto, že ve třídě je ticho a studující si dávají vzájemný prostor pro 

vyjádření svých myšlenek. Jde zde asi o jakousi „nepsanou dohodu“ mezi vyučujícími a 

studujícími, kterou obě strany dodržují. Vyučovací hodiny rozhodně nebyly vyučujícími 

zkonstruovány, byly to hodiny asi jako každé jiné, vzhledem k neuvěřitelné toleranci 

vyučujících ke studujícím ve vykřikování. Samozřejmě časový prostor pro vyjádření 

myšlenek byl studujícím dán podle toho, jak spontánně reagovali v hodině. Někdy hovořila 

více děvčata, jindy chlapci. Jen na pár výjimek studující vyrušovali, vyučující nemuseli 

zasahovat tvrdší formou. 

Vyučující nechali studující spontánně reagovat v hodině, bylo tedy na samotných 

studujících, jestli se chtějí zapojit do hodiny. Aktivitu a pasivitu studujících si určovali sami 

studující, vyučující to tolerovali. Zde bych asi měla připomínku, že vyučující mohli více 

motivovat studující, aby jich participovalo v hodině více. Jako zajímavý fenomén bych jen 

uvedla, že respondentka RŽ6 chlapce sama vtlačovala do pozice „gentlemanů“, aktérů, aniž 

by to sami chtěli. Děvčata tak udržovala v pozici pasivních „dam“, které čekají, až za ně 

někdo něco udělá. 

Kladně hodnotí, že během většiny vyučovacích hodin nebyl z úst vyučujících řečen 

konkrétní genderový stereotyp, až na jeden případ, kdy vyučující diskriminoval odpověď 
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jedné dívky slovy: „To ses musela hodně učit, viď?“ Nicméně během rozhovoru jsme to 

probrali a respondent uznal, že to nebylo vhodné. Naštěstí sám poznal, že to nebylo 

genderově korektní. 

Generické maskulinum nebylo použito všemi vyučujícími v hodině, přesto 

v sebereflexích či rozhovorech se u všech objevilo. 

Z celkového dojmu přístupu vyučujících na vyšším stupni musím opět překvapivě 

konstatovat, že vyučující muži byli více genderově senzitivní, a tedy i genderově korektnější 

ve svém přístupu než jedna respondentka. Z analýzy genderových stereotypů ve výzkumu se 

mi ukázalo, že muži udržují genderové stereotypy méně než ženy. Respondentka RŽ6 

jednoznačně udržuje dichotomii rolí ve třídě, byť paradoxně sama se podle toho neřídí. Dále 

bylo krásně vidět, že respondentka si vůbec rozdílný přístup ke studujícím nepřipouští, vůbec 

ho nerozebírala, i když ho sama uplatňovala. To muži byli více vnímavější, v některých 

případech sami odhalovali genderové stereotypy. 

Vyučující se ke studujícím chovali vesměs kladně, až na několik výjimek, zastávali 

rovné příležitosti  dívek a chlapců během vyučovací hodiny. 

Studující se vcelku také chovali dobře, přesto se našli někteří chlapci, kteří na sebe 

upozorňovali máváním do kamery. Nebylo jich ale mnoho. Děvčata na sebe nijak 

neupozorňovala.     
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4. Závěr

Výzkum, který jsem provedla na téma genderové stereotypy v přístupu vyučujících ke 

studujícím na osmiletém gymnáziu byl nejen technicky náročný, ale i náročný na analýzu 

genderových stereotypů ze samotných sebraných dat. Nebylo lehké se kritickým pohledem 

podívat do myslí mých kolegů a kolegyň, co se genderových stereotypů týče. I přesto se

domnívám, že výzkum byl pro mě velice zajímavý, protože jsem si sama uvědomila, že 

některé genderové stereotypy jsem používala během své učitelské praxe a ani jsem je 

nereflektovala. Nyní vím, že genderové stereotypy jsou zakořeněné v každém z nás, jsou 

součástí našeho každodenního života a záleží jen na nás samotných, jestli tyto stereotypy 

budeme reflektovat a pracovat s nimi nebo je necháme stále na nás a naše okolí působit a 

přizpůsobíme se jim, budeme je nadále brát jako všeobecnou pravdu. A právě škola je jednou 

ze socializačních institucí, která genderové stereotypy může pomoci odbourávat. Vyučující 

jsou ti, kteří studujícím svým přístupem předávají určité vzorce chování, pohled na svět i 

budoucí zařazení do společnosti. Proto by mělo být zájmem celé společnosti, aby studující 

nepřijímali nějaké podsunuté předsudky, ale aby si každý jedinec utvořil vlastní názor, za 

kterým by si stál, čímž by přispěl k rozvoji rovných příležitostí, k rozvoji větší rovnosti mezi 

muži a ženami. 

Velkým překvapením pro můj výzkum bylo zjištění, že učitelé byli ti, kteří genderové 

stereotypy udržovali během své hodiny nejméně. Byly to ženy, učitelky, které ve všech 

případech udržovaly jakýsi genderový stereotypní přístup ke studujícím v hodině. Tento trend 

gradoval převážně v nižších ročnících. V těchto hodinách byly dívky opomíjeny na úkor 

zlobivých chlapců, které učitelky vyvolávaly, aby nevyrušovali. Děvčata zde byla jen 

pasivními konzumentkami. Chlapci byli aktéři hodiny za podpory učitelek. Chlapci měli větší 

prostor k vyjádření vlastního názoru oproti děvčatům, které se poslušně hlásily a čekaly, až na 

ně přijde řada, ta na ně ve většině případů nepřišla. Zlobivé chování chlapců bylo více 

akceptováno u respondentek než u respondentů. Z celkového hlediska čím nižší stupeň, tím 

větší zatíženost vyučujících genderovými stereotypy vůči studujícím. 

Pozitivnější částí výzkumu byl vyšší stupeň gymnázia. Ačkoli každý z vyučujících 

nějaký genderový stereotyp během vyučovací hodiny udělal, na vyšším stupni bylo 

genderových stereotypů méně, než na nižším stupni. Někteří vyučující si sami uvědomili, že 

je potřeba přistupovat k chlapců a dívkám rovným přístupem, což je potřeba začlenit i do 

učebních pomůcek. Někteří se sami snažili každodenní život žen zařadit do výuky a nabádali 

k tomu i studující, aby si zjišťovali podrobnosti k určitým historickým událostem. 
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Je zajímavé, že zatímco děvčatům dělalo problémy se vyjádřit v hodině v nižších 

ročnících a chlapcům ne, ve vyšších ročnících více komunikovala děvčata s vyučujícími než 

chlapci. V nižších ročnících bylo na vyučujících, jaký prostor dají studujícím k vyjádření 

vlastního názoru či myšlenky, ve vyšších ročnících převážně záleželo na individuální aktivitě 

či pasivitě studujících, na jejich chuti se zapojit do hodiny. Zde jsem byla překvapena, že ve 

vyšších ročnících se studující zapojovali, aniž by byli k něčemu nuceni vyučujícími. 

Z celkového pohledu, vyučující na nižším stupni gymnázia měli stereotypní přístup ke 

studujícím a to převážně z toho důvodu, že jsou o určitých stereotypech sami přesvědčeni, že 

jsou správně. Prý se o tom řesvědčili z vlastní dlouholeté pedagogické praxe nebo jsou o tom 

sami přesvědčeni, že to tak je. Stereotypy berou za všeobecnou platnost. 

Ve srovnání s nižším stupněm, na vyšším stupni vyučující více akceptovali individualitu 

studujících a nechali jim větší volnost k vlastnímu vyjádření, což podporuje ideu pozitivně 

genderového přístupu. Bohužel je ještě potřeba zapracovat na učeních pomůckách, které se 

studujícím předkládají, protože jsou genderově stereotypní a podsouvají studujícím určitý 

náhled na svět, konkrétně na historii. 

Generické maskulinum bylo použito skoro všemi vyučujícími, pokud ne přímo 

v hodině, tak v sebereflexi či v rozhovoru zaznělo. Učební pomůcky jsou plny generického 

maskulina, proto jsem byla mile překvapena u některých vyučujících, že generické 

maskulinum nepoužili v jejich přístupu ke studujícím během vyučovací hodiny. 

Z výzkumu nemohu potvrdil stereotyp, že čím vyšší stupeň vzdělání, tím vetší 

zastoupení mužů ve školství, i když to tak může působit. Výběr respondentů a respondentek 

byl limitován kvótami čtyř mužů a čtyř žen, ale nebyl ohraničen, že dva muži na nižším a dva 

muži na vyšším stupni. Stejně tak u žen. Kdo byl ochoten se podílet na výzkumu, byl 

požádám o spolupráci. Takže ke konci  jsem musela poprosit dvě ženy a jednoho muže, aby 

se vyučující neopakovali ve výzkumu a abych zachovala zastoupení čtyř mužů a čtyř žen. 

Všechny respondenty a respondentky jsem požádala o nahrání jejich vyučovací hodiny, o 

sebereflexi vlastního záznamu a o rozhovor na téma jejich přístupu ke studujícím během 

vyučovací hodiny. 

Výzkum zabývající se genderovými stereotypy v přístupu vyučujících ke studujícím na 

osmiletém gymnáziu mi potvrdil, že v přístupu některých vyučujících ke studujícím jsou 

genderové stereotypy, které jsou brané jako obecná pravda, a také je tak sami vyučující 

dodržují. Na nižší stupni osmiletého gymnázia byly genderové stereotypy více zastoupeny, 

než na vyšším stupni. 
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Výzkum byl velmi zajímavý a pro mě samotnou byl nesmírně přínosný na genderové 

stereotypy v přístupu vyučujících ke studujícím. Domnívám se, že jsem nahlédla do způsobu 

myšlení některých mých kolegů a kolegyň. V každém případě zjištěná data byla pro mě  

překvapivá, přinejmenším inspirující. 
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