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Anotace        Gender ve škole

Cílem práce je získání vhledu do problematiky genderu.  Teoretický rámec práce je 

založen na vymezení pojmů gender, genderová identita, gender mainstreaming, gender a 

rodina, gender a škola.

Ve výzkumné části zjišťuji míru informovanosti vyučujících o genderové problematice 

na  základních  školách.  Ve  své  práci  se  snažím  konfrontovat  poznatky  získané  z 

prostudované  literatury  a  ze  školské  praxe.  Výzkumná  část  je  doplněna  terénními 

poznámkami. V závěru práce je formulováno doporučení o nutnosti dalšího výzkumu v 

této oblasti.

Klíčová slova

Gender, genderové stereotypy, genderově citlivá výchova, škola, rovné příležitosti mužů a 

žen

Abstract      Gender at school

The  aim  of  my  work  is  obtaining  an  insight  into  gender  problems.  Theoretical 

framework of it is based on determination of concepts like gender, gender identity, gender 

mainstreaming, gender and family, and gender and school.

Within my research I determine information awareness about gender issues at primary 

schools. I try to face findings from studied literature with the school practice. The research 

part is supplemented by comments from the respective field. Necessity of further research 

in this area is proposed in the conclusion.

Key words

Gender,  gender  stereotypes,  gender perceptive  education,  school,  male-female  equal 

opportunities 
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Smlouva o Ústavě pro Evropu
hlava III, článek II – 83

ROVNOST ŽEN A MUŽŮ

  Rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve 

všech oblastech včetně zaměstnání, práce a 

odměny za práci.

  Zásada rovnosti nebrání zachování nebo

přijetí opatření poskytujících zvláštní

výhody ve prospěch nedostatečně

zastoupeného pohlaví.
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Úvod 
Ve  své  bakalářské  práci  se  zaměřuji  na  problematiku  genderu, a  to  především 

v edukačním  procesu  na  základní  škole.  Právě  základní  škola  by  měla  být  jedním 

z prostředí, kde žáci a žákyně rozvíjejí své individuální schopnosti, dovednosti a znalosti. 

Škola by měla posílit žáky i žákyně ve víře, že využitím všech svých nabytých vědomostí 

mohou být úspěšní v dalším vzdělávání, ve vybrané profesi i v celém svém životě. Úspěch 

by neměl být předurčen a spojován se sociálním původem či pohlavím.

Genderová rovnost pohlaví postupně nabývá na významu i v České republice. Gender 

se dostává do všech vědních oblastí a proniká i do školské praxe. Je úzce spjat s člověkem. 

Skutečnost,  že všechny  lidské  bytosti  mají  právo  svobodně  rozvíjet  své  schopnosti, 

dovednosti, volit si samy cestu, po které půjdou, ovlivnila i moji volbu zabývat se tímto 

tématem. V první řadě mě zajímalo, jak je tato problematika řešena v odborné literatuře, 

zda existují genderová studia. Při volbě tématu sehrála svoji roli také skutečnost, jak se při 

mé praxi na školách k této otázce stavěli vyučující. Zdálo se mi, že nejsou s problematikou 

genderu obeznámeni a že mají snahu tuto oblast bagatelizovat.

Práci člením na část teoretickou a na část praktickou.

V teoretické  části  na  základě  odborné  literatury  představuji  gender,  genderovou 

identitu a gender z pohledu historického. Snažila jsem se postihnout rozdíly mezi ženami a 

muži, rozdíly v ženských a mužských rolích, které se mění v průběhu času. Tyto rozdíly se 

mohou lišit i v rámci jednotlivých kultur. Poukazuji ve své práci na důležitost v rovnosti 

příležitostí mužů a žen – gender mainstreaming, který vede k překonávání dlouholetých 

barier v myšlení lidí, právě tak jako stereotypů ve vyjadřování. Hlavní část teoretické práce 

tvoří problematika genderu ve škole. Snažila jsem se popsat školu a její funkce, gender 

v kurikulu  (ve  školních  vzdělávacích  plánech)  a  v  učebnicích,  gender  v komunikaci  a 

v hodnocení.

V praktické části pomocí dotazníkového šetření zjišťuji, do jaké míry se vyučující na 

2.  stupni  základních  škol  orientují  v  problematice  genderu  obecně,  genderových 

stereotypech  a principech  genderově  citlivé  výchovy.  Výzkumná  část  je  doplněna 

terénními poznámkami a názory odborníků/odbornic, kteří/které se problematikou genderu 

zabývají.

V závěru práce si dovoluji formulovat doporučení o nutnosti dalších výzkumů v této 

oblasti.
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I. TEORETICKÁ ČÁST

1 Gender 
Gender  je  sociálním způsobem konstruovaná  definice  mužů  a  žen  včetně  sociálně 

chápaného  vztahu  mezi  pohlavími  (Kroupová, Šotolová  2004).  Psychologický  slovník 

definuje gender jako  „rod, pohlaví; termín v poslední době hojně užívaný při diskusích 

o mužských/ženských odlišnostech, identitě, soc.rolích apod.“ (Hartl 1993, s. 58). Gender 

je  anglický  výraz  v češtině  doslova  znamenající  rod,  tj.  mužský  a  ženský  rod 

(homo sapiens). V posledních dvaceti letech se užívání tohoto pojmu v původní anglické 

podobě ustálilo jako chápání nekonfliktních vztahů, jednání a soužití mužů a žen v lidské 

společnosti. Snahy o překlad anglického termínu „gender“ do českého jazyka vyvolávají 

diskuze,  poněvadž  pohlaví  i  rod  odkazují  spíše  do  biologické  oblasti.  Vzniká  tak 

významový posun,  jelikož  gender  je  konstrukt  výhradně  sociální.  Smetáčková,  Vlková 

(2005) chápou gender jako sociálně utvářený soubor vlastností, chování, zájmů ..., který je 

v určité společnosti spojován s obrazem ženy nebo muže. 

Během  historického  vývoje  společnosti  se  očekávání  od  mužské  a  ženské  role 

proměňovala. Pokud by rozdíly mezi muži a ženami nevytvářela společnost, ale byly by 

podmíněny  pouze  biologicky,  vyplýval  by  z  toho  „vzor  muže  a  ženy,“  který  by  byl 

od pravěku až do dnešní doby neměnný. „Nikoliv biologickým pohlavím, s nímž se jedinec 

narodí, ale teprve socializací se z člověka stává žena či muž se vším, co k tomu v dané 

společností patří“ (Smetáčková, Vlková 2005, s. 10). V praktickém slova smyslu je gender 

de facto sociálně definované pohlaví.

V  publikaci  Genderově  citlivá  výchova:  Kde  začít?  mě  zaujaly  dva  protikladné 

pohledy na rozdíly mezi ženami a muži. 

Esencialismus  tvrdí,  že  existuje  určitá  podstata  mužství,  kterou  sdílejí  všichni 

muži, a podstata ženství vlastní všem ženám. Extrémní formou esencialismu je biologický 

determinismus,  podle  něhož  je  život  jedince  předurčen  biologickou  podstatou. 

Esencialismus  připisuje  jak  mužům  tak  ženám  ony  „typické“  vlastnosti,  které  jsou 

ospravedlněny právě biologickým pohlavím. Muži jsou silní, mají větší sklon k nevěře, 

zabezpečují  rodinu  po ekonomické  stránce.  Ženy  jsou  slabé,  rády  nakupují,  starají 

se o domácnost..

Konstruktivismus  nepopírá,  že  existují  biologické  rozdíly  mezi  muži  a  ženami, 

ale nutně to neznamená, že musí existovat odlišnosti sociální. Například rozdíl ve fyzické 
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síle dvou konkrétních mužů může být daleko větší než mezi konkrétním mužem a ženou. 

Stejně tak to může být u některých vlastností i chování, které podle konstruktivismu nejsou 

předem biologicky dané (Babanová, Miškolci 2007). 

Z toho  vyplývá,  že  zaměření  se  na  rozdíly  vede  k určitému  vytváření  stereotypů 

až předsudků, které je právě třeba prostřednictvím výchovy od útlého dětství odstraňovat.

1.1 Gender z historického hlediska

V minulosti  lze  protikladnost  pohlaví  vysledovat  například  v  oblasti  náboženství. 

Musíme však mít na paměti, že v genderu není protikladnost, ale dvě formy jednoho celku. 

Obecně  byly  považovány  ženské  formy  „posvátna“  za  starší  (archeologické  nálezy  – 

Věstonická  Venuše)  ve  spojitosti  s  ženou  jako  dárkyní  života.  Později  se  prosazoval 

převážně mužský koncept posvátna (dominance mužských božstev až k představě jednoho 

mužského  boha).  V  katolickém  křesťanství  objevoval  návrat  k  dominanci  ženství 

(mariánský kult – uctívání Ježíšovy matky Marie). Evangelické křesťanství mariánský kult 

odmítá.

V náboženství  starověkého  Řecka,  Říma  a  v mnoha  dalších  náboženstvích  antické 

doby se objevil kompromis mezi ženskými a mužskými božstvy (Hera, Zeus). Většinou 

tato náboženství sledovala situaci známou z rodinného života lidí. V pozměněné podobě 

se tyto vztahy přenesly i do křesťanství (v katolickém náboženství – Bůh, Otec, Syn).

Judaismus  potlačil  ženské  formy „posvátna“  a  vrátil  se  k jedinému  bohu  –  Josua. 

V tradičním judaismu ženě nepřísluší žádná formální role ve veřejném životě. 

Křesťanství vychází z tradice judaismu a zároveň reflektuje vliv dualistického pojetí 

z antické doby (duch-hmota, duše-tělo). Křesťanství si vytvořilo vlastní pojetí ženy. Žena 

byla stvořena z Adamova žebra, neuposlechla zákaz a neodolala pokušení. Na její adresu 

byla vyřčena přísná slova:  „(...) syna budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži,  

ale on nad tebou bude vládnout (...)“ (Gn 3,16)

V  některých  náboženstvích  je  božství  neutrální  pojem  nahrazující  jazykové 

maskulinum bůh.  Například japonský šintoismus,  čínský taoismus (Knotková-Čapková, 

2005). Seznámíme-li se s východními náboženstvími, můžeme říci, že se tato náboženství 

daleko lépe než křesťanství vyrovnala s existencí lidí v mužském a ženském rodě a jejich 

vzájemně se doplňujících rolí. 

Předmětem  mé  bakalářské  práce  není  popisování  postavení  muže  a  ženy  a  jejich 

vzájemného vztahu napříč historickým vývojem, nicméně uvedu některé důležité mezníky, 

díky kterým dnes problematika genderu vstupuje do popředí zájmu. 
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První  signály  o  dosažení  rovnosti  mužů  a  žen  jsou  spojeny  s  obdobím  Velké 

francouzské  revoluce,  kdy byla  v  roce  1791  vydána  Deklarace  práv  ženy  a  občanky. 

Od poslední třetiny 18. století přibližně do roku 1930 ženské hnutí usilovalo o dosažení 

základních lidských práv (právo volit, právo na vzdělání, právo na majetek). V základě 

se jednalo o požadavek svobody a možnosti rozhodovat sama za sebe. 

V českých zemích byla jednou z prvních představitelek hnutí za práva žen Magdalena 

Dobromila  Rettigová,  Eliška  Krásnohorská,  Karolína  Světlá,  ale  také  někteří  muži  – 

Vojtěch Náprstek, Tomáš Garrigue Masaryk. Pod jejich vedením bylo založeno několik 

institucí  významných pro emancipaci  žen jako na příklad Americký klub dam, Ženský 

výrobní spolek, první dívčí gymnázium Minerva (1890). Další významné ženy, které se 

podílely na boji za rovnoprávnost žen, byly např. Alice Masaryková a Milada Horáková. 

Počátky další vlny hnutí za práva žen spadaly do druhé poloviny 20. století v Evropě 

a v Severní Americe. Její průběh ovlivnila některá literární díla a myšlenky jejich autorů. 

Georg Simmel – sociolog popisující systém dvojího vládnutí,  kdy jedno pohlaví určuje 

normy a pak podle nich ještě druhé pohlaví hodnotí. Virginia Woolf ve svých dílech hovoří 

o problematičnosti mužské a ženské identity. Vidí problém v tom, jak jsou muži a ženy 

společensky  situováni.  Simone  de  Beauvoir  a  její  dílo  Druhé  pohlaví,  kde  popisuje 

filosofickými pojmy světy žen a mužů. 

V této druhé vlně byl kladen znovu důraz na právo žen rozhodovat o sobě samostatně, 

rozhodovat o svém těle (právo na potrat) a nově se objevil požadavek na získání přístupu 

k více profesím. 

Podle  Mertlové  (2007)  se  začala  problematika  postupně  přesouvat  i  na  univerzitní 

půdu. Zde vznikal nový vědní obor – studium ženského a později mužského problému. 

Těžištěm snah bylo, aby dosažené právní úpravy měly větší reálný vliv. Dále pak hledání 

původu nerovností mezi pohlavími.

V poslední době došlo k rozdělení feminismu na různé směry, které spolu často vedou 

teoretické spory. V důsledku toho došlo k zásadní transformaci otázek, které si feminismus 

klade.  Sokolová  (in  Valdrová  Decarli,  2004)  uvádí  klasifikaci  současných  proudů 

feminismu.

V západní  Evropě  se  gender  jako  program  začal  praktikovat  od  počátku  90.let 

minulého století. Vznikl  koncept gender, který se  „(...) zaměřuje především na procesy  

konstruování  ženství  a mužství  a  jejich  strukturální  a  symbolickou  podstatu  (...)“  

(Sokolová in Valdrová Decarli 2004, s. 202). 
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1.2 Genderová identita

Hartl (1993, s. 75) definuje identitu jako  „soubor rysů, podle nichž je jedinec znám 

v určité specifické skupině.“ V psychologickém slovníku je rozlišována identita aktuální, 

představující  to,  čím  člověk  skutečně  je,  a  identita  potenciální,  která  spočívá 

v nerealizovaných vlastnostech.

Podle  Smetáčkové,  Vlkové  (2005)  se  identitou  rozumí  relativně  stálé  a  komplexní 

vědomí sebe sama. Součást identity tvoří tzv. sociální identita, která vyjadřuje příslušnost 

jedince k určitým sociálním skupinám. Se skupinou se člověk jakožto její člen ztotožňuje 

a přebírá na sebe její charakteristiky. 

Vágnerová (1996) chápe identitu jako subjektivní  odraz vlastní  osobnosti  se všemi 

nepřesnostmi  danými  rozumovým  zkreslením  i  emoční  nezralostí.  Představa  o  vlastní 

identitě vyplývá ze zkušeností se sebou samým i se svým okolím. „Obsah identity závisí  

na tom, čím se jedinec cítí být, za koho se považuje, a už není tak významné, jaký skutečně  

je“ (s. 229).

Identita neexistuje od narození, ale postupně se utváří v procesu socializace. Součástí 

osobní identity je identita genderová. Označuje prožívání a pojímání sebe sama jako muže, 

nebo jako ženy. 

V psychologii  existují  přístupy,  které  vysvětlují  vznik  a  vývoj  genderové  identity: 

psychoanalytická teorie, teorie sociálního učení, kognitivně vývojové teorie, teorie S. Bem. 

Psychoanalytická teorie

Nejvýznamnějším představitelem byl Sigmund Freud (1856 – 1939). Podle něho u dětí 

dochází k uvědomění si  pohlavní odlišnosti  až  po čtvrtém roce života,  v  tzv.  falickém 

období.  Dochází  k identifikaci  s rodičem  stejného  pohlaví,  a  tím  učení  se  vzorům 

genderového chování. Freud navíc vzorce chování získané v dětství považuje za neměnné.

Stejně  jako  ostatní  psychoanalytické  teorie  čelí  tato  teorie  kritikám  za  to, 

že ji v podstatě není možné empiricky ověřit. Poznatky vycházejí z rozhovoru s pacienty, 

kteří vyhledají psychiatra při řešení svých problémů, a tudíž nemusí tvořit reprezentativní 

obraz populace.

Teorie sociálního učení 

Tyto  teorie  se  oproti  předcházející  zaměřují  na  empiricky  pozorovatelné  události 

a jejich  důsledky.  Čerpají  z behaviorismu  především  myšlenky  posilování  žádoucího 

chování pomocí odměn a trestů. Tvrdí, že děti získávají odpovídající genderové identity 

proto, že jsou odměňovány za chování odpovídající jejich genderu, a trestány za takové, 
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které je s ním v rozporu. Odměny a tresty mohou být buď přímé (napomenutí, pochvala) 

nebo skryté za náznaky. Děti se své role učí také pozorováním ostatních. Jde tedy o proces 

modelování  –  tedy  napodobování  lidí  v okolí.  Stoupenci  této  teorie  konstatují,  že  děti 

si nejčastěji  berou  za  vzor  ty  dospělé  osoby,  které  vnímají  jako  vlídné,  přátelské, 

mocné, a také ty, které se jim nejvíce podobají. Nejprve to jsou rodiče stejného pohlaví, 

potom sourozenci, vrstevníci a také mediální hvězdy a významní sportovci. 

Kritici  této  teorie  poukazují  především na to,  že  děti  přijímají  pasivně socializační 

signály, aniž by informace aktivně vyhledávaly a vyhodnocovaly.

Kognitivně vývojové teorie

Základním  principem  těchto  teorií  spočívá  v  tom,  že  se  děti  učí  genderu  (a 

stereotypům) v rámci svých rozumových snah nalézt řád v sociálním světě. Snaží se najít 

vzorce  a  v souladu  s nimi  si vytvářejí  představu  vlastního  já  a  soubor  sociálních  rolí. 

Pohlaví  je pro děti  jednoduchým a jasným vodítkem pro vytváření  kategorií,  které tato 

teorie nazývá schémata. Především v nižším věku nejsou děti ochotny přijímat odchylky 

od daných schémat.

Kritici těmto teoriím vytýkají, že kladou vznik genderové identity až do období 3-5 let, 

přičemž  výzkumy ukazují,  že  k  jejímu  vzniku  dochází  už  kolem druhého  roku  dítěte 

(Renzetti,  Curran, 2003). Dalším předmětem kritiky se stal  fakt,  že tyto teorie neberou 

ohled na vznik kultury. 

Teorie „optických skel kultury“ Sandry Bem

Kultura každé společnosti se skládá ze souboru skrytých předpokladů, jak by členové 

společnosti měli vypadat, cítit, jednat, uvažovat. Tyto předpoklady se nazývají optickými 

skly. Sandra Bem rozeznává tři optická skla:

 genderovou  polarizaci  –  gender  =  ústřední  princip  společenského 

uspořádání

 androcentismus – muži jsou nadřazeni ženám

 biologický esencialismus – přirozené biologické rozdíly mezi pohlavími

Bem  navrhuje,  aby  dětem  byla  nabídnuta  alternativní  optika  –  optika  individuálních 

rozdílů.

Kritici tvrdí,  že poskytnout dětem alternativní optiku není jednoduché, protože děti 

nežijí izolovaně. Výzkumy potvrzují, že i rodiče k dětem přistupují rozdílně podle pohlaví. 

(Renzetti, Curran, 2003).
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2 Rovnost příležitostí mužů a žen – gender mainstreaming
„Gender  mainstreaming  =  postup,  kdy  do  každé  veřejně  správní  činnosti  je  

automaticky zahrnován požadavek na vytváření a zachování rovných příležitostí pro ženy 

a muže.“ (Rada Evropy, Štrasburk 1998)

Úmluva  OSN  o  zákazu  všech  forem diskriminace  žen  ze  IV.  světové  konference 

o ženách v Pekingu obsahuje sedm prioritních oblastí včetně opatření, která by měla vést 

k vyrovnání existujících rozdílů mezi muži a ženami:

− „prosazování principu rovnosti mužů a žen jako součástí politiky vlády

− právní  zabezpečení  předpokladů rovnosti  mužů a žen a zvyšování  úrovně  právního 

povědomí

− zajištění rovných příležitostí žen a mužů v přístupu k ekonomické aktivitě

− vyrovnávání sociálního postavení žen a mužů pečujících o děti a potřebné členy rodiny

− zohledňování žen z hlediska jejich reprodukční funkce a fyziologických odlišností

− potlačování násilí páchaného na ženách

− sledování  a  vyhodnocování  účinnosti  uplatňování  principu  rovného  postavení  žen  

a mužů“

(Kroupová, Šotolová 2004, s. 69)

Podle Amsterodamské smlouvy, která vstoupila v platnost již 1. 5. 1999, jsou země EU 

povinny respektovat 9 závazných směrnic a celou řadu doporučujících norem. Tyto normy 

stanoví  bližší  podmínky,  postupy  a  návody,  jak  zachovávat  rovnost  v  zacházení 

s muži a ženami. 

Vláda  České  republiky  je  vázána  smlouvami  o  Evropské  unii  zajišťujícími  rovné 

postavení  mužů  a  žen,  a  proto  intenzivně  zajišťuje  chybějící  právní  úpravy v  domácí 

legislativě.

Novela  Zákoníku  práce  na  Amsterodamskou  smlouvu  navázala  a  vztáhla  zákaz 

diskriminace na základě pohlaví na celou oblast pracovních vztahů působících v průběhu 

výkonu  zaměstnání.  Dále  novela  do  českého  právního  řádu  výslovně  zavádí  zásadu 

rovného zacházení se všemi zaměstnanci, a to například v oblasti pracovních podmínek, 

odměňování, odborné přípravy, funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. 

V roce  2002  obhajovalo  Švédsko  svoji  národní  zprávu  před  komisí  OSN.  Zpráva 

obsahovala  i  sdělení  o  rovnoprávném  postavení  mužů  a  žen  v  zemi.  Švédsko  patří 

k zemím, jehož občané mají již tradičně ve veřejném i soukromém životě vysokou míru 
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tolerance  a  respektu  pro  rovnoprávné  postavení  mužů  a žen.  I  v  této  zemi  jsou  však 

deformace působící  negativně na situaci žen-migrantek (uprchlic),  ale i dosud působící 

stereotypy při ovlivňování sociálního postavení žen a mužů. 

Ve Švédsku napomohla k nastolení rovnosti v oblasti genderu státní politika. K jejím 

zásadám patřilo:

1. Účinná opatření v sociální a ekonomické oblasti směřující k stejnému odměňování 

mužů a  žen  za stejnou práci  budou zavedena  ve všech čtyřiadvaceti  městských 

samosprávách.

2. Práce na částečný úvazek bude nabízena rovnoměrně mužům a ženám.

3. Opatření péče o dítě se budou týkat rovnoměrně obou rodičů.

4. Zajistit  potřebnou  vyšší  úlohu  mužů  na  fungování  rodin  s dětmi  nejen 

prostřednictvím dávek, ale především zvýšením počtu mužů pracujících ve všech 

zařízeních  péče  o  děti,  v základních  školách  a  zvyšováním  počtu  mužů 

na rodičovské dovolené. 

5. Zřízení ministerstva pro rovnost a rovněž speciálního ombudsmana pro dodržování 

rovnosti mužů a žen.

6. Dlouhodobým úkolem především pro vzdělavatele  na všech stupních a formách 

škol,  právě  tak  jako  jiných  vzdělávacích  a  školících  institucí,  je  odstraňování 

genderových stereotypů nejen ve vyjadřování, ale zejména v postojích a uvažování. 

V této  souvislosti  připadá  základní  úloha  vyučujícím.  Určitou  pomocí  jsou  jim 

v současné době zabezpečované kurzy, které jim většinou na základě „dobré praxe“ 

ukazují  vhodné postupy pro další  využití.  Nutno poznamenat,  že i literární  věda 

hledá  pomoc  v komplikovaných  případech,  jak  především při  vytváření  nových 

výrazů předcházet vytváření prostoru pro diskriminující stereotypy. 

7. Základním  úkolem  do  budoucnosti  pro  Švédsko  byla  v posuzované  zprávě 

zdůrazněna  potřeba  vyššího  zastoupení  mužů než  žen  zejména v oblastech,  kde 

se jedná o možné násilí na ženách a dětech.

Podle  uveřejněných  postupů  a  jejich  výsledků  ve  Švédsku  je  zřejmé,  že 

důsledné a soustředěné zaměření na tyto otázky může výrazně zlepšit situaci např. i u nás. 

Překonání dlouholetých bariér  v myšlení lidí,  právě tak jako stereotypů ve vyjadřování 

(k čemuž má čeština mnohem větší náklonnost než anglosaské jazyky) bude stát hodně 

úsilí, peněz i času.
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Důkazem  toho,  že  je  Česká  republika  vázána  smlouvami  EU,  je  i  skutečnost, 

že v průběhu  svého předsednictví  EU usiluje  o  zlepšení  životních  podmínek žen  starší 

generace a podporu aktivního podílu mužů na výchově dětí a fungování rodiny.

Jsem přesvědčena, že škola může ukázat nové úhly pohledu na genderovou nerovnost. 

Ideální by bylo, aby právě škola kladla důraz na rovnost mezi oběma pohlavími, protože 

vzdělávacím  procesem  projde  každý  z  nás.  Pokud  by  tak  opravdu  činila,  legislativní 

zakotvení  by  pro  nás  nemuselo  být  žádným  velkým  překvapením,  neboť  genderově 

korektní chování by již dávno bylo naší přirozenou součástí.

1414



 3 Gender – rodina - společnost
V  naprosté  většině  funkčních  evropských  společností  (států)  je  za  jejich  základ 

považována rodina. Uspořádání většiny rodin vychází z patriarchální tradice, což znamená, 

že  muži  (otcové)  jsou  uznáváni  za  hlavu  rodiny,  mají  všeobecnou  autoritu  a  důležitá 

rozhodnutí za celou rodinu dělají oni. 

V  české  společnosti,  přestože  se  v  průběhu  druhé  poloviny  20.  století  ustálila 

extenzivní participace žen na trhu práce, a tím jejich všeobecné chápání jako spoluživitelek 

rodiny  (tj.model  dvoupříjmové  rodiny),  téměř  u  poloviny  populace  přetrvává  tradiční 

patriarchální představa o uspořádání genderových rolí v rodině. To znamená, že za finanční 

zabezpečení rodiny nese hlavní odpovědnost muž a za péči o děti žena. 

Takovému  tradičnímu  uspořádání  a  chápání  vztahů  v  rodinách  odpovídá  nejen 

technické,  administrativní,  ale často i  legislativní uspořádání vztahů v širší  společnosti. 

Tato  představa  se pak  promítá  i  do  reality  a  ovlivňuje  přístupy  zaměstnavatelů 

k odměňování při práci mimo domácnost. Výsledkem je stále přetrvávající názor, že muž 

má přinést do domácnosti vyšší výdělek než žena. Začíná však být patrné, že v současné 

společnosti přes všechny nedostatky převládá zájem o dosažení rovnosti genderu, tradiční 

role  muže se  viditelně  mění.  Tyto  změny prakticky začínají  v  rodině  (rozdělení  práce 

v domácnosti) a odtud se šíří do vnější společnosti. 

Uspořádání a dělba rolí v rodině má rozhodující vliv na uspořádání ve společnosti. 

Změnám  v  genderových  rolí  v  rodině,  které  postupně  nastávají,  je  třeba  přizpůsobit 

podmínky v zaměstnání a sociálním zabezpečení. Rodina (domov) rozhodně není neutrální 

prostor. Je to testovací prostor, ve kterém se zkoušejí nové genderové identity. Proto je 

třeba, aby rodina byla vnější společností všeobecně a všestranně uznávána a její potřeby 

byly respektovány. 

Muži hledají novou identitu a pomalu opouští patriarchální tradici. Současný model 

mužnosti se zdá být založen na osobní autoritě, která není prosazována jako automatická 

autorita vůči ženám a dětem. Stále více mužů si osvojuje uvědomělé otcovství, všeobecně 

se začínají vzdělávat a připravovat na narození dítěte. V porovnání s předchozí generací 

se ukazuje, že mladí muži více participují na domácích pracích, že o důležitých věcech 

rozhodují  oba partneři  stejným dílem. I  přesto zůstávají určité asymetrie v dělbě práce 

mezi muži a ženami. 

Měnící se sociální trendy a genderové role se projevují významně i v demografické 

oblasti.  Proces  významných  demografických  změn  lze  vysvětlit  jako  důsledek  změny 

hodnot,  především  určitý  nárůst  individualismu  u  mužů  a  žen.  Zvyšuje  se  počet 
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nesezdaných párů,  zvyšuje  se  počet  dětí  narozených mimo manželství,  zvyšuje  se  věk 

matek při prvním porodu. Spolu se snižováním porodnosti je pak výsledným znakem této 

doby stárnutí populace. Tím se bourá v západní Evropě už v 60. a 70. letech 20. století 

tradiční  model  rodiny  s dětmi.  Nukleární  jednotkou  se  vlastně  stává  matka  a  dítě. 

To pochopitelně ovlivňuje i tradiční postavení muže jako živitele rodiny. Na takové změny 

musí reagovat i škola, zejména škola základní.

Měnící  se  genderové  role  a  zejména  vytváření  nových  mužských  rolí  v  rodině 

vyžaduje odezvu v legislativní, administrativní i v sociální oblasti. 

Děti vychovávané v rodině, která se snaží o genderovou rovnost, vnímají tuto rodinu 

jako určitý vzor. Připraví jim to dobrý start do života, který by měla podpořit škola. V ní 

může  významnou  roli  sehrát  intencionální  i  funkcionální  vzdělávání.  Nezastupitelnou 

úlohu v postojích k genderové  rovnosti  zaujímají  vedle  rodiny a  školy také vrstevníci, 

média, sociální skupiny a další instituce. Jejich působení by mělo směřovat k dosažení 

vnímání genderové rovnosti jako přirozeného faktu, nad kterým se nebude třeba zamýšlet.
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4 Škola a gender

4.1 Škola a její funkce

Škola je sociální instituce účelově vytvořená k realizaci řízené a systematické výchovy 

a vzdělávání. Fungování škol je významně ovlivněno vzdělávací politikou státu, který také 

školy z velké části  financuje.  Školství  bylo,  je a stále bude regulováno mnoha zákony, 

předpisy,  vyhláškami  a  směrnicemi.  Podle  Průchy  současná  škola  plní  tyto  hlavní 

pedagogické funkce:

 Přispívá  k celkovému  rozvoji  jednotlivce.  Poskytuje  mu  takové  poznatky 

a speciální  dovednosti,  které  by  nemohl  získat  pouhou  zkušeností  ze  svého 

prožívání mimo školu.

 Prostřednictvím vybraných a didakticky zpracovaných poznatků seznamuje žáky 

s podstatou mnoha procesů a jevů a vede je k chápání příčinných souvislostí.

 Vede  děti  a  mládež  k hodnotám  a  ideálům  a  ochraňuje  je  před  nepříznivými 

sociálními vlivy.

 Škola  tak  vlastně  garantuje  dětem a  mládeži  příznivé  prostředí  dříve,  než  jsou 

schopny si najít své místo ve společnosti.

 Podílí se na utváření mladé generace na základě určitých hodnot a norem. Škola má 

také potlačovat určité způsoby chování, které jsou ve společnosti přítomny, ale jsou 

společensky nepřijatelné (nesprávné, nevhodné).

 Připravuje  mladé  lidi  k dalšímu  vzdělávání  potřebnému  pro  výkon  profesí, 

k výkonu těchto profesí a k uplatnění na trhu práce.

 Škola je instituce,  která je součástí  životního prostředí dětí a mládeže. Ve škole 

tráví  děti  značnou část  dne,  a  to  minimálně  po dobu devíti  let  (povinná školní 

docházka), ale velmi často 12 až 13 let ( počítáme-li mateřskou školu a vysokou 

školu,  tak  podstatně  déle).  Škola  je  místo,  kde  žáci  a  studenti  žijí,  vyrůstají 

a vyvíjejí se. Škola by proto měla být nejen profesionálně kompetentním zařízením 

pro  edukaci,  ale  také  místem,  kde  žáci  a studenti  nacházejí  příjemné  prostředí 

k životu. (Průcha, 2002 )

Ivo Syřiště (2008) zmiňuje tyto nejčastější funkce školy:

 „Výchovně  vzdělávací  :  škola  připraví  budoucí  pokolení  v oblasti  vědomostí,  

dovedností, návyků a případně postojů.

 Etická: škola bude určitým způsobem vštěpovat nebo vytvářet etické hodnoty.

 Enkulturační:  škola  připravuje  pro  určitou  kulturu  a  pomáhá  vytvářet  určitý  
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obraz světa.“ (Syřiště in Bendl 2008, s. 51) Sem by patřila mimo jiné problematika 

tolerance,  identifikace  se  světem i  sebou samým,  humánní  a  světově  přijímané 

hodnoty- lidská práva, gender.

 „Ochranná:škola by měla být bezpečným prostředím.

 Časově  organizační:  Jde  především  o  vytvoření  vhodných  pracovních  návyků 

a návyků v hospodaření s časem.

 Integrační:  škola  integruje  vědění  a  zařazuje  poznatky  do  souvislostí,  snaží  

se o jazykovou integraci (děti migrantů).“ (Syřiště in Bendl 2008, s. 51)

Sociologové vymezují čtyři funkce školy:

 Funkce  personalizační:  škola  formuje  individuum  jako  samostatně  jednající  

osobnost.

 Funkce  kvalifikační:  škola  vybavuje  mladé  lidi  znalostmi  a  vlastnostmi  

pro vykonávání povolání.

 Funkce  socializační:  člověk  získává  ve  škole  určité  způsoby  chování,  názory,  

vytváří  si obraz o sobě i o druhých,  učí se zastávat různé funkce  (viz dotazník, 

příloha č. 1).

 Funkce  integrační:  škola  připravuje  jednotlivce  nejen  pro  jeho  profesní  život,  

ale i pro  integraci  do  společnosti,  pro  činnost  politicko-veřejnou,  uvádí  jedince 

do politického  a právního  řádu  a  učí  jej  tento  řád  akceptovat,  ale  i  kritizovat.  

(Havlík, Halászová, Prokop 1996, s.34)

V současné době je zřejmé, že se se zvyšujícími kompetencemi ředitele/ředitelky školy 

zvyšuje  i autonomie  školy.  Dvěma podstatnými  složkami  této  autonomie  jsou  svoboda 

rozhodování a odpovědnost. Ředitel školy by měl být především manažer. Kvalifikovanost 

(vysoká odbornost) vyučujících, jejich empatie a tvořivost jsou nepostradatelné vlastnosti 

pro  dobrého  pedagoga,  a  tím  potažmo  i  pro  dobrou  školu.  Z hlediska  funkce 

a dlouhodobého fungování školy je také důležité,  aby byl  pedagogický sbor dostatečně 

pestrý – aby zahrnoval starší i mladší osoby, muže i ženy, přísné i méně přísné vyučující 

atd. Rozhodující je také soudržnost učitelského sboru. 

Současná moderní a dobrá škola musí být otevřena co nejširšímu okolí. Spolupráce 

s rodiči se mi jeví jako nezbytná. Správně postavený školní vzdělávací program (dále jen 

ŠVP),  dobře  zvolená  průřezová  témata,  příznivé klima školy by měly edukační  proces 

polidštit a tím dosáhnout toho, aby se žákyně i žáci do školy těšili. Škola by pak mohla 

rozvíjet jejich duševní i tělesný potenciál v co nejvyšší míře. 
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Čím složitější  je život společnosti,  tím si  musí jedinec osvojit  větší  objem znalostí 

a dovedností, aby se mohl v dané společnosti uplatnit. Čím více se nám nabízí možností, 

tím je správná volba těžší a závisí na našich mravních a lidských kvalitách. Čím větší bude 

míra  individuální  svobody,  tím  více  bude  záležet  na  osobní  zralosti,  zodpovědnosti 

a tvořivosti každého jedince. Osobně bych vždy na první místo řadila postoje jednotlivce 

k sobě samému, k lidem, ke společnosti, k přírodě apod.

Prostředky, které společnost věnuje na výchovu a vzdělávání svých dětí, znamenají  

vklad  do  budoucnosti.  Vzdělávací  soustava  v moderní  společnosti  musí  významným 

způsobem  přispívat  k vysokému  rozvoji  lidských  zdrojů  jako  jednoho  ze  základních 

faktorů společenského vývoje, protože ovlivňuje nejen kvalifikaci a flexibilitu pracovní  

síly, ale také schopnost inovace a změny, míru rozvoje a využívání nových technologií  

nebo  způsob  řízení  společnosti  na  všech  jejích  úrovních.  (Národní  program  rozvoje 

vzdělávání – Bílá kniha, 2001)

4.2 Vzdělávání

České školství  patří  tradičně mezi  země s vyspělým vzdělávacím systémem. Výraz 

„vzdělaný  člověk“  vyjadřuje  kvalitu  osobnosti  odpovídající  dané  kultuře.  Dnes 

za vzdělaného  člověka  nepokládáme  toho,  kdo  si  osvojil  vědomosti  encyklopedického 

charakteru. Skalková (2007) říká:“ Předpokládáme, že spolu s osvojením systému určitých 

vědomostí a dovedností chápe vzdělaný  člověk vztahy mezi poznatky, získal dovednosti 

používat  svých  vědomostí  při řešení  nových  úkolů,  dovedností  dalšího  sebevzdělávání.  

Vzdělávání zahrnuje i osvojení hodnot estetických a morálních, vytváření určitého postoje 

ke  světu,  společnosti  i  sobě  samému.  Tyto  postoje  nalézají  svůj  odraz  ve  schopnosti  

kritického uvažování, v praktických životních názorech a jednání.“ (s. 27)

Atributy kvalitního vzdělávání 

• Vzdělávání otevřené životu a otevírající cestu k plnohodnotnému životu.

• Vzdělávání,  které  je  svou nabídkou natolik  diferencované,  že  dokáže probouzet 

a v maximální míře uspokojovat různorodé vzdělávací potřeby, zájmy a aspirace.

• Vzdělávání, které místo učení se hotovým poznatkům preferuje učení se způsobům 

poznávání.

• Vzdělávání,  které  místo  tradičních  domén,  jakými  jsou  paměť, 

reprodukce a memorování,  dosazování  do  hotových  vzorců,  preferuje  tvořivost, 

invenci, experiment.
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• Vzdělávání, které se neustále samo sebe ptá po svém smyslu a užití.

• Vzdělávání,  které  od  samého  počátku  všemi  prostředky  a  činnostmi  modeluje 

způsob života demokratického společenství.

(z přenášky  J. Jeřábka :Východiska kurikulární reformy v ČR)

Podle školského zákona ( 561/2004 Sb.) je vzdělávání mimo jiné založeno na zásadě 

rovného přístupu bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, 

víry  a náboženství,  národnosti,  etnického  nebo  sociálního  původu,  majetku 

rodu a zdravotního  stavu.  V  obecných  cílech  vzdělávání  najdeme:  (…)  pochopení  a 

uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti (…).

V souladu  s novými  principy  vzdělávací  politiky  v České  republice,  které  jsou 

zformulovány v Národním programu vzdělávání (Bílá kniha), jsou kurikulární dokumenty 

vytvářeny na dvou úrovních. 

První - státní úroveň představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací 

programy (dále  jen  RVP).  RVP vydává  ministerstvo,  tyto  vzdělávací  programy  musí 

odpovídat  nejnovějším  poznatkům  vědních  disciplín.  Programy  jsou  vytvořeny 

pro předškolní  vzdělávání,  základní  vzdělávání  (ZV),  gymnaziální  vzdělávání  (GV) 

a pro jednotlivé obory středního odborného vzdělávání (SOV).

Druhou -  školní  úroveň představují  školní  vzdělávací  programy.  Školní  vzdělávací 

program musí být  v souladu s RVP. Každá škola  si  vytváří  svůj  ŠVP, podle kterého se 

na škole vyučuje.

Rámcové vzdělávací programy jsou vybudovány na principech: 

 Celoživotní učení

 Vzdělávání pro život 

 Rozvoj individuality každého žáka

 Variabilita vzdělávacích programů na úrovni školy 

 Proměna klimatu škol

 Posílení pedagogické autonomie
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4.3 Gender v kurikulu 

Hlavním nástrojem genderové  socializace  ve  škole  je  kurikulum.  Je  to  kurikulum 

formální, do kterého patří učivo a učebnice, a kurikulum neformální, kam můžeme řadit 

poměr  žen  a  mužů  mezi  vyučujícími,  frekvence  a  obsah  kontaktů  vyučujících  se 

žáky a s žákyněmi, organizace školních činností.

Problematika genderu je zapracována do cílů i obsahů vzdělávání ve všech RVP, i když 

slova „gender“ se vzhledem k obecným formulacím a rámcovému pojetí těchto programů 

nemusí  přímo v textu  RVP objevit.  Záleží  také  na každé  škole  a  vyučujícím,  jak tuto 

problematiku pojme a v jakém rozsahu.

Uvádím níže ty cíle a obsahy RVP, které se ke genderu  vztahují (jde většinou o citace 

z RVP).

RVP pro předškolní vzdělávání

Jeden z cílů uvedený v RVP pro předškolní vzdělání zní: „poskytovat dítěti možnost 

poznávat  takové  hodnoty,  jako  je  nedotknutelnost  lidských práv,  individuální  svoboda, 

stejná hodnota a rovnost všech lidí (rovnost pohlaví)“.

V oblasti Dítě a ten druhý:

 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým 

a respektovat je

 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu přesto, že každý je jiný, jinak 

vypadá  /pohlaví,  barva  pleti  (…)  /,  jinak  se  chová,  (…),  že  osobní,  resp. 

osobnostní odlišnosti jsou přirozené

V oblasti Dítě a společnost

 pochopit, že každý má ve společnosti, v rodině (…) svou roli

RVP pro základní vzdělávání

V cílech základního vzdělávání se kromě jiného uvádí:

 připravovat  žáky  k  tomu,  aby  se  projevovali  jako  svébytné,  svobodné 

a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti; 

 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání 

životních  situací;  rozvíjet  vnímavost  a  citlivé  vztahy  k  lidem,  prostředí 

i přírodě; 

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 
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odpovědný; 

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem,(…), učit je žít společně 

s ostatními.

V oddíle Klíčové kompetence se k genderu mohou vztahovat  následující kompetence: 

žák:

 (…) na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s lidmi přispívá k upevňování 

dobrých mezilidských vztahů (...) 

 (…)  respektuje  přesvědčení  druhých  lidí,  váží  si  jejich  vnitřních  hodnot,  je 

schopen vcítit se do situace ostatních lidí, uvědomuje si povinnost postavit se 

proti fyzickému a psychickému násilí; 

 (...) chová se zodpovědně v situacích ohrožujících zdraví a život člověka; (...) 

vytváří  si pozitivní  představu o sobě samém (...)  ovládá a řídí  svoje jednání 

a chování, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

Pro vzdělávání na 1. stupni základní školy jsou následující výstupy vzdělávání: 

žák:

 (…) vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, 

v rodině, (...) 

 rozpozná  ve  svém okolí  jednání  a  chování,  která  se  již  tolerovat  nemohou 

a která porušují  základní lidská práva nebo demokratické principy; 

 (…) uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví (…)

V učivu je zde uvedena rodina, soužití v rodině, chování lidí, lidská práva včetně práv 

dětí, partnerství, rodičovství atp. 

Vzdělávání na 2. stupni základní školy:

Vzdělávání ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost směřuje k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí také tím, že vede žáka k utváření pozitivních vztahů k opačnému 

pohlaví  v   prostředí  školy  i  mimo  školu,  k rozpoznávání  stereotypního  nahlížení 

na postavení  muže  a ženy  v rodině,  v zaměstnání,  v politickém  životě,  k vnímání 

předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti.
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Ve výchově k občanství jsou kromě jiných následující očekávané výstupy vzdělávání: 

žák:

 (…)  uplatňuje  vhodné  způsoby  chování  a  komunikace  v  různých  životních 

situacích (…)

 vhodně koriguje své chování a jednání; 

 (…) přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy jiných 

lidí (…) 

 (...) objasní význam právní úpravy manželství; 

 (…) dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika 

jejich porušování. 

V učivu jsou např. vztahy mezi lidmi, lidská práva, právní řád ČR, protiprávní jednání, 

právo v každodenním životě. 

Ve výchově ke zdraví jsou kromě jiných následující očekávané výstupy vzdělávání: 

žák:

 respektuje přijatá pravidla soužití  (…) mezi partnery a pozitivní komunikací 

a kooperací  přispívá  k  utváření  dobrých  mezilidských  vztahů  v  širším 

společenství (v rodině, komunitě); 

 vysvětlí  role  členů  komunity  (rodiny,…)  a  uvede  příklady  pozitivního 

a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu; 

 (…) dovede posoudit různé způsoby chování z hlediska odpovědnosti za vlastní 

zdraví a zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost (...) 

V  učivu  jsou  např.  vztahy  ve  dvojici  –  láska,  partnerské  vztahy,  manželství 

a rodičovství;  vztahy  a  pravidla  soužití;  skryté  formy  a  stupně  individuálního  násilí 

a zneužívání,  bezpečné  chování;  sebepoznání  a  seberegulace;  mezilidské  vztahy, 

komunikace a kooperace, morální rozvoj. 

Gender se implicitně objevuje i v průřezových tématech (= témata prostupující celým 

kurikulem). Je to hlavně  Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech, kde se např. v oblasti postojů a hodnot se objevuje:  „pomáhá 

překonávat stereotypy a předsudky.“

V rámcových vzdělávacích programech se všude objevuje pouze termín „žák.“ Žákyně 

jsou do toho termínu zahrnuty jakoby samozřejmě...
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4.4 Gender a komunikace ve škole

Gender  hraje  v  pedagogické  komunikaci  důležitou  roli  a  nelze  jeho  působení 

podceňovat.  Vyučující  v převážné většině tvrdí  (viz dotazník,  příloha č.  1),  že  nedělají 

rozdíly  mezi  dívkami  a  chlapci,  pověřují  je  stejnými  úkoly  a  jednají  s  nimi  stejně. 

Výzkumy však dokázaly, že tomu tak není. Např.: Ron Srimgeour se ve své studii zabýval 

formální a neformální komunikací ve třídě v závislosti na pohlaví dítěte. Cheryl de la Rey 

sledovala  roli  školy  při  volbě  profesní  dráhy studujících.  Markéta  Filagová  zkoumala 

komunikaci mezi vyučujícími a dětmi v mateřské škole (Ondra 2006).

Jarkovská (2003) v několika případových studiích ukazuje, jak rozdílně jsou nastavena 

měřítka  v  komunikaci  pro  jednotlivá  pohlaví.  Poukazuje  na  potřebu  vytvořit  rovnou 

příležitost pro chlapce a dívky. V genderově nezatížené komunikaci vyzdvihuje důležitost 

stejného prostoru k vyjádření názoru jak pro dívky tak pro chlapce.

Podle Jarkovské (2007) se při pedagogické komunikaci projevuje nevyvážený přístup 

k chlapcům a dívkám tradičně oslovováním chlapců i dívek souhrnným pojmem „žáci.“ 

Podobně  je  tomu  například  ve  školních  řádech,  třídních  chartách,  na  nástěnkách, 

na webových stránkách školy. Tento jev se nazývá generické maskulinum, což je vlastně 

užívání podstatných jmen rodu mužského pro souhrnné označení mužů i žen. Používání 

generického  maskulina,  které  má  teoreticky  zahrnovat  chlapce  i  dívky,  je  považováno 

ve školním  prostředí  za  normu.  Dívky  se  ale  mohou  cítit  opomíjeny.  Toto  generické 

maskulinum  se  samozřejmě  nevyskytuje  jen  na  půdě  školy,  ale  je  používáno  v  celé 

společnosti (např. pro učitele, právníky, lékaře, politiky, zaměstnance).

V literatuře se popisuje a moje zkušenosti z návštěv škol to potvrdily, že vyučující mají 

tendenci  věnovat  více pozornosti  chlapcům než dívkám. Vyučující  nechávají  chlapcům 

také více prostoru na odpovědi. Toto jednání učitelé/učitelky ospravedlňují například tím, 

že chlapci více zlobí, a proto je nutné je zabavit, aby jim na zlobení nezbyl čas. S tím však 

nelze  souhlasit,  neboť  proč  ti,  co  se  chovají  ve  třídě  ukázněně,  by  měli  dostat  méně 

pozornosti a kvalitní péče, než ti, kdo tzv.zlobí?

Svoji  roli  ve  vztazích  a  v  edukačním  procesu  mají  také  rozdílná  očekávání  vůči 

chlapcům  a dívkám.  Vyučující  je  pověřují  rozdílnými  úkoly  jak  při  výuce,  tak 

v mimoškolní  práci.  Chlapci  jsou  častěji  vyvoláváni  v  předmětech  s  přírodovědným 

zaměřením,  protože  učitelé/učitelky  předpokládají  jejich  lepší  schopnosti  logického 

uvažování. U dívek se zase předpokládá, že mají větší cit pro humanitní předměty, což 

nikde není výzkumně dokázáno. Dívkám je svěřována spíše péče o nástěnku či květiny. 

Apeluje se na jejich spolehlivost a pečlivost. Chlapci zastávají spíše technické práce. 
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Také ve volitelných předmětech a zájmových činnostech vyučující často směrují dívky 

do „typicky  dívčích“  aktivit  (literární  seminář,  balet)  a  chlapce  do  těch  „typicky 

chlapeckých“ (informatika, fotbal). 

Výše popsané situace mohou vyústit do genderových stereotypů, které mohou provázet 

žáky  a  žákyně  v  průběhu  celého  života.  Genderovým  stereotypem  rozumíme 

zjednodušující,  omezené  předpoklady týkající  se  vlastností,  názorů  a  rolí  žen  a  mužů. 

Stereotypy jsou šířeny hlavně prostřednictvím jazyka a komunikace.

„Něžné pohlaví / muž-živitel / za vším hledej ženu / nebuď baba / na dívku je to slušný 

výkon / chlapci to pochopí, dívky se to naučí nazpaměť / tohle se pro chlapce nehodí“ 

(viz dotazník, příloha č.1)

Zevšeobecňování mužských a ženských vlastností může vést k diskriminaci jedinců, 

kteří svým chováním ze stereotypních představ vybočují. 

Bendl  (2003)  ve  své  publikaci  Prevence  a  řešení  šikany  cituje  názor 

Helmuta Erba (2000), který ukazuje nebezpečí výchovy v duchu genderových stereotypů: 

„Obětí násilí (včetně sexuálního násilí) se stávají častěji dívky. Vysvětlení hledá v jejich 

výchově, konkrétně v tom, že jsou stále vychovávány spíše tak, aby si od druhých nechaly  

vše líbit, nepraly se, neodporovaly, nýbrž se přizpůsobily a ustoupily, když od nich někdo 

žádá něco, co samy nechtějí, popř. co pro ně může mít trvalé následky. Navíc dívky mívají  

sklon obviňovat samy sebe za to, že jim někdo ublížil.“ (2000, s. 8)

4.5 Gender v hodnocení

Slavík  (1999)  považuje  „za  školní  hodnocení  všechny  hodnotící  procesy  a  jejich 

projevy,  které bezprostředně ovlivňují  školní  výuku nebo o ní  vypovídají“  (s.  23).  Toto 

široké vymezení má být podle autora poukazem na to, že i zdánlivě nenápadné hodnotící 

procesy, které nějak souvisejí s výukou, mohou mít vliv na její průběh a na její výsledky. 

Hodnocení  ve škole  bezesporu patří  k  nejtěžším stránkám práce  učitele.  Svědčí  o  tom 

praktické  zkušenosti  učitelů  potvrzené  výzkumnými  údaji.  Např.:  podle  Bendlova 

výzkumu učitelé na 2. stupni základních škol považují  hodnocení žáků za jednu z pěti 

nejobtížnějších  složek  své  pedagogické  činnosti.  K podobným  výsledkům  dospěl 

v zahraničí při srovnávání celé řady výzkumných studií i Veenman (Průcha 1997, s. 212). 

Podle jeho zjištění je hodnocení výsledků žáků čtvrtým nejčastěji pociťovaným problémem 

začínajících učitelů v západní Evropě a v USA.

Hodnocení  ve  škole  má  mnoho  podob.  Výkony  žáků/žákyň  lze  hodnotit  slovem, 

číselně (známkami, body), ale také úsměvem, zamračením, gestem atp. Hodnocení může 
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probíhat i mezi žáky/žákyněmi navzájem a i směrem k vyučujícímu. Hodnocení je tedy 

prostředek ovlivňující proces výchovy a vzdělávání v nejširším slova smyslu. 

Obecně  lze  říci,  že  dívky dosahují  ve  všech  předmětech  a  na  všech  vzdělávacích 

stupních  lepších  známek  než  chlapci.  Toto  tvrzení  je  možné  doložit  z  provedeného 

výzkumu. Porovnávání známek dívek a chlapců 7.ročníku základní školy, který popisuje 

Průcha (1997) v Moderní pedagogice. Podle tohoto zdroje dosahují dívky v českém jazyce 

průměru 2,47 a chlapci 2,96. V anglickém jazyce dívky 2,00 chlapci 2,42. V matematice 

dívky 2,55 a  chlapci  2,83.  Také  výzkum Moravcové-Smetáčkové  (2002)  zabývající  se 

porovnáním znalostí a dovedností dívek a chlapců v maturitním předmětu potvrdil lepší 

známky dívek. Můžeme se domnívat, že lepší známky dívek jsou důsledkem jejich vyšších 

schopností? Tuto interpretaci však zpochybňují samotní vyučující a též studie používající 

didaktické testy (Scio, Kalibro, CERMAT), které mapují reálné znalosti, reálné dovednosti 

dívek a chlapců. Chlapci v nich obvykle dosahují lepších nebo stejných výsledků. Z toho je 

patrné,  že  pedagogické  hodnocení  neodráží  jenom  úroveň  znalostí  a dovedností, 

ale i osobnostní vlastnosti žáků a žákyň (např.: ukázněnost, píle, úpravnost projevu, které 

jsou u dívek vlivem výchovy častější než u chlapců). 

Podle  Smetáčkové  (2006)  „dívky  jsou  v  průměru  statisticky  významně  hodnoceny 

lepšími známkami, ale jejich výkony jsou stereotypně zpochybňovány tím, že jsou vnímány  

jako „šprtání,“ tedy memorování bez pochopení podstaty a logiky učiva. Dívky navzdory 

dobrým známkám dostávají negativní vzkazy o svých vlastních schopnostech a výkonech“ 

(s. 35) Tato ambivalentní zpětná vazba ovlivňuje negativně jejich sebevědomí a ambice. 

Proto se nadané dívky bojí experimentovat a drží se raději zpět. 

Podle Jarkovské (2007) „se dívky někdy obávají příliš dobrých výkonů v matematice,  

fyzice nebo informatice, aby se nestaly méně atraktivní pro chlapce. Vyučující by si toho 

měli být vědomi a neměli by hned svalovat vinu za nedostatečné výkony na geny a mozkové  

buňky.“ (s. 17)

Příčiny  takového  chování  u  dívek  mohou  spočívat  právě  ve  snaze  vyhovět 

očekáváním, nevybočovat a hrát dobře svou genderovou roli.

Z genderového hlediska dochází při zkoušení ke značným rozdílům. Největší rozdíl 

můžeme  pozorovat  při  ústním  zkoušení.  Někteří  vyučující  očekávají  při  zkoušení 

od chlapců větší úspěch než od dívek, proto jsou jim kladeny těžší a detailnější otázky. 

Chlapci jsou povzbuzováni v zapojení logického myšlení a odpověď si mohou rozmýšlet 

delší dobu. U dívek se počítá s tím, že pokud neodpoví hned, odpověď neznají. 

Vyučující  mají  také  sklon  chválit  chlapce  za  originalitu  řešení  a  odvahu  a  dívky 

za slušnost a snaživost.
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Aby vyučující  zajistil  při  hodnocení  genderovou korektnost,  je důležité  porovnávat 

výsledky chlapců a dívek.  Smetáčková (2006) doporučuje vytvářet přehled průměrných 

výsledků  dívek  a chlapců  v  měsíčních,  půlročních  až  ročních  časových  intervalech. 

V případě klasifikace vypočítat aritmetický průměr, v případě slovního hodnocení provést 

obsahovou  analýzu.  Porovnáním  těchto  průměrných  výsledků  vyučující  dostane  první 

zpětnou vazbu o tom, zda je nebo není jeho hodnocení genderově zatížené. Pokud se liší 

hodnocení dívek a chlapců, vyučující by měl dále hledat a přemýšlet, proč a jak rozdíly 

vznikly.  Objektivně  k  genderově  nezatíženému  hodnocení  může  vyučujícímu  pomoci 

anonymní  hodnocení  žákovských  prací.  Ke korekci  a  zpětné  reflexi  může  vyučující 

používat video/audio nahrávky, kterými zaznamená průběh vyučovací hodiny, popřípadě 

může požádat o náslech hodiny kolegu či kolegyni. 

4.6 Gender v učebnicích

V  letošním  školním  roce  (2008/2009)  se  podle  RVP pro  základní  školy  pracuje 

na prvním stupni v 1. a 2. ročníku  a na druhém stupni v 6. a 7. ročníku. 

Se  zaváděním rámcových  vzdělávacích  programů  do  škol  mají  vyučující  možnost 

výběru mnoha alternativních učebnic a výukového materiálu. Při tomto výběru se musí 

zvažovat nejen odborná a metodická kvalita učebnic, ale také to, zda učebnice nevychází 

z genderových  stereotypů.  Dobré  učebnice  by  dokonce  měly  genderové  stereotypy 

nabourávat. Je důležité, aby ženy a muži byli prezentováni v širokém poli sociálních rolí 

(např.  různé profese,  domácí  činnosti).  S kvalitní  učebnicí  genderově nezatíženou úzce 

souvisí  grafická  ilustrace.  Množství  obrázků,  které  se  věnují  chlapcům/mužům 

a dívkách/ženám, by mělo být vyváženo. Také jazykové postupy by se měly vyvarovat 

genderové  zatíženosti.  Hlavní  problém  je  v  používání  generického  maskulina 

(viz dotazník, příloha č. 1). Učebnice mají jedinečnou příležitost přispět k genderovému 

uspořádání společnosti, vytvořit alternativní vzory, podle kterých se žáci a žákyně budou 

chovat v dospělosti. 

Některé učebnice se však stále ještě věnují ženám a ženským osudům podstatně méně 

než mužským.  Podle  Babanové,  Miškolci  (2007)  chybí  medailony  slavných  ženských 

osobností. V učebnicích slovních úloh z matematiky ze 67 příkladů jen 4 obsahují ženský 

subjekt, v učebnicích němčiny byli muži zobrazeni na 223 obrázcích oproti 59 obrázkům 

žen. 

Od roku 2006 dostávají  schvalovací  doložku MŠMT jen ty učebnice,  které  splňují 

požadavek genderové korektnosti.
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4.7 Genderově citlivá výchova

Každý jedinec se vyvíjí v procesu vzájemného působení vnitřních dispozic a vnějších 

vlivů svého okolí. Na člověka od narození působí přírodní, kulturní a sociální prostředí. 

Veškerá  jeho  činnost  probíhá  vždy  v  určitých  společenských  podmínkách.  Také 

žáci/žákyně  základní  školy  na tyto  vnější  vlivy  individuálně  reagují  a  specifickým 

způsobem je reflektují.

Z hlediska sociologie výchovy se výchova chápe jako komplexní příprava člověka pro 

život, tzn. pro plnění sociálních rolí, do nichž člověk během svého života bude vstupovat. 

Jelikož jsou dívky a chlapci vystaveni odlišným výchovným vlivům, rozvíjejí se u nich 

odlišné schopnosti. Chlapci se orientují v technických dovednostech, v logickém myšlení 

bez emocí,  ve fyzické síle.  Děvčata naopak projevují  zájem o vztahy s druhými lidmi, 

empatii, starostlivost (Smetáčková in Bendl 2008).

Během  školní  docházky  se  chlapci  a  dívky  učí  rolím  odpovídajícím  jeho 

věku a sociálním pozicím. Z hlediska zdravého rozvoje osobnosti je důležité, aby školu 

nepociťovali jako zdroj ohrožení. Podle Kucharské (2008) by „škola neměla dítěti přinést  

dlouhodobé strádání, frustraci, problémy, nýbrž radost z poznání, pocit dobře vykonané 

práce, začlenění do vrstevnické skupiny- to vše jako základ pro jeho další budoucnost“ 

(s. 104).

Genderově  citlivá  výchova  je  založena  na  principu  rovných  příležitostí 

chlapců a dívek. Snaží se jim nabídnout vzdělávací prostor, který není omezen tradičními 

genderovými  předpoklady  a  není  spoután  stereotypními  dívčími  a  chlapeckými 

vzory a modely chování. Podporuje žákyně i žáky v jejich individuálním nadání, rozvíjí 

jejich  schopnosti  i  v  oblastech,  které  nejsou považovány za  charakteristické  pro  jejich 

pohlaví.  Genderově  citlivá  výchova  odmítá  genderové  předsudky,  a  tím  předchází 

jakékoliv  formě  diskriminace  založené  na  pohlaví,  která  by se  v  budoucnosti  objevila 

například při volbě povolání. Nepoužívá sexistický jazyk ani učební pomůcky s genderově 

diskriminačním obsahem. 

Podle Smetáčkové (2005) by se při uplatňování genderově citlivé výchovy škola měla 

stát  genderově senzitivním místem, kde vyučující  používají  genderově korektní  způsob 

výuky, do komunikace s žáky a žákyněmi nepromítají genderové stereotypy a k dispozici 

mají moderní učební pomůcky, které ukazují ženy a muže jako rovnocenné bytosti a které 

vyzdvihují  hodnotu  individuálních  dispozic  nad  společenská  očekávání  spojená 

s genderovými rolemi.
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Podle  rakouské  pedagožky  Egger  (2000)  je  genderově  citlivá  výchova  součástí 

primární prevence proti násilí.

4.8 Genderově rovná škola

Charakteristika genderově rovné školy podle Smetáčkové (2007)

 Vedení školy a vyučující vědí a hovoří o existenci genderových stereotypů:

• tato znalost podporuje vnímavost a otevřenost vůči situacím, v jejichž základu 

mohou  být  genderové  stereotypy,  což  je  jedním  z  prvních  kroků  jejich 

odstraňování

 Myšlenka  genderové  rovnosti  je  zakotvena  v  dokumentech  školy  a  ve  všech 

materiálech, kterými se škola prezentuje:

• školní vzdělávací program, školní řád, třídní smlouvy, nástěnky, letáky o škole, 

webové stránky

• materiály nepoužívají  generické maskulinum a při  jejich tvorbě se uplatňuje 

hledisko  rodové  (genderové  rovnosti),  což  znamená,  že  všechna 

vyhodnocování, rozhodnutí jsou zvažována z hlediska dopadu na žáky a žákyně

 Chlapcům  a  dívkám,  mužům  a  ženám  je  věnována  shodná  míra  prostoru, 

financí a času.

 Vyučující věnují shodnou míru pozornosti chlapcům a dívkám.

 Vedení  školy  podporuje  genderovou  rovnost  v  pedagogickém  sboru  a  zachází 

spravedlivě s jednotlivými učitelkami a učiteli:

• rovné  zacházení  z  hlediska  povinností,  práv,  kariérního  postupu,  finančního 

ohodnocení 

• neprojevuje se efekt skleněného stropu 

 Učitelky a učitelé systematicky budují svoji genderovou citlivost:

• zahrnutí  krátkých  reflexí  stavu  rovných  příležitostí  na  škole  do  schůzek 

pedagogického sboru

• podpora  vyučujících  ve  studiu  odborné  literatury  a  při  dalším  vzdělávání 

v genderových otázkách

 Učebnice a učební pomůcky jsou vybírány a připravovány tak, aby neobsahovaly 

genderové stereotypy.

 Třídní a školní samospráva má nastavená pravidla pro genderově rovné zastoupení.

 Škola  má  vytvořen  mechanismus  pro  prevenci,  zjišťování  a  řešení  případů 

sexuálního a genderově motivovaného obtěžování:

• vyučující  si  uvědomují  rizika  související  se  sexuálním  a  genderově 
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motivovaným obtěžováním v interakci vyučující–vyučující, vyučující–studující, 

studující-studující

• toto  téma  je  se  studujícími  preventivně  rozebíráno,  aby  dokázali  projevy 

obtěžování odhalit a ohlásit

 Škola dbá na respekt a aktivní přítomnost témat, která souvisejí s homosexualitou:

•  témata, která souvisejí s genderově netradičními životními styly a s životem 

lidí s menšinovými citovými a sexuálními orientacemi

• postoje školy by neměly považovat heterosexualitu za jedinou možnou variantu 

sexuální orientace / atmosféra na škole je přívětivá vůči studentkám/studentům 

s menšinovými a sexuálními orientacemi

• vyučující se účastní interaktivních seminářů, které jim umožní překonat obavy 

z komunikace o těchto tématech

 Myšlenka genderové rovnosti je zahrnuta do spolupráce s rodiči.
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST

5 Vymezení cíle výzkumu 

Škola  by  měla  být  prostředím,  kde  žákyně  a  žáci  rozvíjejí  své  individuální 

předpoklady a nejsou  v  tomto  rozvoji  svazováni  žádnými  očekáváními  a  pravidly 

vázanými na skutečnost, zda je člověk ženou či mužem. V demokraticky orientované škole 

by to mělo být samozřejmostí. Je to ale opravdu tak? Jsou školy tomuto na první pohled 

„samozřejmému požadavku“  schopny dostát?  Pokud ne,  tak  hlavním důvodem nebývá 

neochota,  ale  spíše  neznalost  věci.  Mnozí  vyučující  nepovažují  problematiku  genderu 

za hodnu  hlubšího  poznání.  Jiní  si  neví  rady  při aplikaci  genderově  citlivé  výchovy 

do praxe.

Cílem mého výzkumu je zjistit, do jaké míry se vyučující na 2. stupni základní školy 

orientují  v problematice  genderu  obecně,  v  genderových stereotypech  a  principech 

genderově citlivé výchovy.

Získané poznatky dále doplňuji o některé názory odborníků/odbornic na problematiku 

genderu.
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6 Hypotézy
Hlavní hypotéza

V problematice  genderu  se  orientuje  méně  než  50%  vyučujících  na  2.  stupni 

základních škol. 

Dílčí hypotéza

Vyučující  ve  věku  do  50  let  se  v problematice  genderu  orientují  o  15% více  než 

vyučující starší 50 let. 
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7 Charakteristika a popis vzorku

7.1 Výzkumný vzorek

Výzkumný vzorek byl vytvořen z vyučujících 2. stupně šesti základních škol. Z toho 

tři školy byly pražské a tři školy mimopražské (viz příloha č. 6). Výběr škol byl ovlivněn 

vstřícností a zájmem oslovených ředitelů/ředitelek.

Na 2. stupni základní školy působí v šesti vybraných školách celkem 86 vyučujících, z 

toho 76 učitelek a 10 učitelů.

Učitel druhého stupně základní školy je podle zákona 563/2004 Sb. ten, který získal 

odbornou  kvalifikaci  vysokoškolským  vzděláním  získaným  studiem  v  akreditovaném 

magisterském  studijním  programu.  (Pozn.  Zákon  o  pedagogických  pracovnících  se 

vyjadřuje genderově nekorektně, když uvádí pouze tvar učitel a již ne učitelka) 

Ze zákona vyplývá, že by všichni vyučující na ZŠ měli mít vysokoškolské vzdělání. 

V mém výzkumném vzorku je však realita odlišná.

Vzdělání vysokoškolské vyšší odborné středoškolské

Počet 72 1 13

7.2 Zdůvodnění výběru výzkumného vzorku

Na druhém stupni základní školy vstupují děti věkově do období puberty. Puberta je 

důležitý biologický mezník, který je podle Vágnerové (1996) kvalifikován i jako mezník 

sociální. V pubertě se mění citové prožívání. Dospívající bývají labilnější a citlivější. Tato 

změna  se navenek  projevuje  i  větší  impulsivitou  a  nedostatkem  sebeovládání.  Mění 

se i celkové sebehodnocení, pubescenti bývají zranitelní a nejistí. Vágnerová (1996) dále 

uvádí,  že „změna  v hodnocení  časové  dimenze  se  odrazí  v  celkovém  přístupu  ke  svět  

i k sobě samému. Projevuje se hyperkritičností dospívajícího, jeho sklonem polemizovat,  

pocity výjimečnosti vlastních myšlenek a určitou formou vztahovačnosti.“ (s. 252)

Na druhém stupni základní školy v procesu rozvoje individuální identity velkou roli 

přechodné  stadium  tzv.  skupinové  identity.  Významnou  součástí  identity  je  budoucí 

sociálně profesní role. Zde se projeví i míra identifikace s rodinou. Tím, jak se jedinec 

v tomto věku začíná zajímat sám o sebe a o to, jak ho vnímá okolí, vnímá a přejímá role, 

které jsou na něj z okolí vysílány. 
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Pro tyto důvody jsem zvolila výzkumný vzorek vyučujících 2. stupně základní školy, 

neboť hlavně oni musí mít na paměti specifika období puberty. Měli by proto svůj přístup 

k žákům  uzpůsobit  jejich  specifickým  vývojovým  odchylkám.  Učitel/učitelka  v  tomto 

období může mnohé vylepšit, ale i zhoršit. Je to období, kdy dítě přijímá velice snadno 

názor druhých. Vyučující je osoba, se kterou se žáci a žákyně setkávají většinou každý den, 

tudíž  má na jejich rozvoj  velký vliv,  který  se  dá využít.  Proto  je  třeba,  aby vyučující 

respektovali  individualitu  žáka,  nebyli  zatíženi  stereotypy,  jak  už  genderovými,  tak 

ostatními. Myslím si, že právě vyučující na 2. stupni ZŠ jsou pro můj výzkum vhodní. 

Tento výzkumný vzorek jsem pro potřeby výzkumu rozdělila do dvou věkových kategorií: 

věk do 50 let a nad 50 let. Hranici padesáti let jsem nevolila náhodně, neboť průměrná 

věková hranice mého výzkumného vzorku je 48 let. Členění lidského věku má u mnohých 

autorů pohyblivé hranice. V pojetí Livečky (1979) se horní hranice zralého dospělého věku 

stanovuje právě na padesát let. Můj výzkumný vzorek obsahoval celkem 86 vyučujících, 

kde právě polovinu (43) tvořili vyučující do padesáti let. Hlavně z tohoto důvodu jsem se 

přiklonila k této věkové hranici. 
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8 Metody a techniky výzkumu

Při zpracovávání výsledků výzkumu jsem vycházela z publikace Základy empirického 

výzkumu  pedagogických  jevů  od  J.  Pelikána  (2007)  a  Kvalitativní  výzkum 

v pedagogických vědách od R. Švaříčka (2007).

Rozhodla jsem se pro dvě výzkumné metody: explorativní a ratingovou. Z každé jsem 

vybrala jednu techniku:

 explorativní metoda: dotazník

 ratingová metoda: expertní šetření

 terénní poznámky

Tyto techniky jsem zvolila z několika důvodů:

ad dotazník

− vhodnost pro zpracovávanou problematiku

− možnost distribuce na pražské i mimopražské školy

− oslovení většího počtu respondentů

ad expertní šetření

− získání názorů odborníků/odbornic

− možnost jejich vzájemného porovnání

ad terénní poznámky

− doplnění předchozích metod  

Dotazník (viz příloha č.1) je sestaven ze tří částí. V první i druhé části jsou uzavřené 

otázky parametrického typu zpracovatelné statistickými metodami. První část je vystavěna 

tak,  aby  podala  výpověď  o  orientaci  vyučujících  v  problematice  genderu.  Druhá  část 

zjišťuje, zda dělají vyučující rozdíly v zadávání úkolů chlapcům/dívkám a zda nepoužívají 

genderově zatížené výroky. Třetí část obsahuje prostor pro volné vyjádření vyučujících. 

Expertní šetření se skládá z pěti otevřených otázek (viz příloha č. 7). 

Použila jsem též techniku terénních poznámek. Podle Švaříčka (2007) jsou důležité pro 

kvalitativní analýzu dat,  „neboť jsou mnohdy jedinou uchovatelnou verzí dat.“ (s. 155) 

Splnily svůj účel, protože mi pomohly při formulování závěru a doložily zajímavé či na 

první pohled málo postřehnutelné skutečnosti.  Terénní poznámky jsem pořídila na dvou 

pražských  školách  při  neformálním  pozorování  a rozhovorech  s vyučujícími  před 
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vyučováním,  o  přestávkách  i  po  vyučování  (viz příloha č.  4).  O  vhodném  zařazení 

terénních  poznámek  mě  utvrdila  skutečnost,  že  autoři  a  autorky  řešící  problematiku 

genderu se též opírají o příklady z praxe. (viz příloha č. 5)
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9 Popis vlastního výzkumu
První  etapa  výzkumu následovala  po  zadání  tématu  bakalářské  práce.  Začala  jsem 

vyhledávat  odbornou  literaturu  vztahující  se  k řešené  problematice  genderu: 

shromažďování primárních dat – sběr, jejich analýza, studium literárních pramenů. Dále 

přišla na řadu cesta hledání odborníků na problematiku genderu. Začala jsem navštěvovat 

přednášky  k problematice  genderu  převážně  organizované  týmem  “Žába  na  prameni“ 

a Otevřenou společností o.p.s.

V květnu 2008 po závěrečné konferenci projektu Prolomit vlny, kde jsem se zúčastnila 

panelové diskuze na téma Vzdělávání bez stereotypů, jsem se rozhodla zaměřit svoji práci 

na zkoumání vztahů gender a škola.

Druhá  etapa  probíhala  formou  hospitací  v edukačním  procesu  na  dvou  pražských 

školách. Hospitace jsem zaměřila na 2. stupeň základních škol rovným dílem na předměty 

společenskovědní  a přírodovědní.  Za  cíl  jsem  si  stanovila  posoudit,  jaká  je  realita 

v uplatňování principů rovnosti pohlaví. Předmětem mého pozorování byli vyučující, kteří 

v neformálním rozhovoru se mnou uváděli, že se k chlapcům i k děvčatům chovají stejně, 

nepoužívají generické maskulinum a výroky typu „nebuď baba“ jsou jim cizí.

 Pozorování bylo strukturované. Předem jsem si připravila pozorovací archy a snažila 

se  do nich  zaznamenávat  frekvenci  a  formu při  oslovování  chlapců a  dívek.  Dále pak 

pochvaly  a pokárání  žáků  a  žákyň,  genderový  stereotyp  použitý  proti  dívkám a  proti 

chlapcům,  užívání  generického  maskulina.  Po  měsíci  práce  a  při  vyhodnocování 

pozorování jsem zjistila, že tato technika není efektivní, že bych musela hospitovat mnoho 

hodin a hospitace realizovat na více školách. Proto také výsledky ve své práci neprezentuji. 

Díky  této  etapě,  zkušenostem  a poznatkům  v ní  nabytých  jsem  se  lépe  orientovala 

při výběru otázek do dotazníku.

Ve třetí etapě jsem se rozhodla pro explorativní výzkumnou metodu a použila techniku 

dotazníku. Sestavila jsem dotazník a nechala ho ověřit několika vyučujícími.

Pak pro mě následoval jeden z nejtěžších úkolů - vybrat základní školy, kam budou 

dotazníky distribuovány. Nakonec byla volba škol ovlivněna vstřícností a zájmem ředitelů 

a ředitelek příslušných škol. Na jedné ze škol to byla zástupkyně ředitele. Rozhodla jsem 

se dotazníky na školy dát osobně a pokud to šlo, byla jsem i u jejich vyplňování. Chtěla 

jsem zajistit co největší objektivitu. Nepodařilo se mi to však na všech šesti školách.

Čtvrtá etapa byla věnována sběru dotazníků, jejich zpracovávání do tabulek a přípravě 

na prezentaci výsledků. 
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10. Výsledky 

10.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření – znalost základních pojmů 
v genderové problematice (první část dotazníku)

1. otázka: Víte, co znamená pojem gender?

Z grafu  vyplývá,  že  většina  dotazovaných  respondentů  (41%)  uvedla,  že  ví, 

co znamená pojem gender. Již méně respondentů (30%) odpovědělo, že tento pojem nezná 

a zbylí  dotazovaní  respondenti  (29%)  uvedli,  že  se  s tímto  pojmem během  své  praxe 

setkali, ale nedokáží jej přesně vymezit.
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 2. otázka: Víte, co znamená pojem genderový stereotyp?

Dvacet  osm  procent  respondentů  odpovědělo,  že  zná  pojem  genderový  stereotyp. 

Třicet  sedm  procent  respondentů  odpovědělo  záporně  a  35%  dotazovaných  si  svojí 

odpovědí nebylo jisto. 

3. otázka: Víte, co znamená pojem genderově citlivá výchova?

Z grafu vyplývá, že 24% respondentů rozumí pojmu genderově citlivá výchova, 38% 

dotazovaných se s pojmem nesetkalo a 37 % respondentů zvolilo odpověď částečně.
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4. otázka: Znáte některé základní principy genderově citlivé výchovy?

Pouze 6 respondentů (7%) odpovědělo, že zná některé základní principy genderově 

citlivé výchovy. Oproti tomu 46 dotazovaných respondentů (53%) uvedlo, že tyto principy 

nezná.  Třicet  čtyři  respondentů  (40%)  z výzkumného  vzorku  sdělilo,  že  tyto  principy 

nedokáže přesně definovat. 

5. otázka: Používáte při výuce generické maskulinum? (tj. mužský tvar názvu osoby – 

např.: politik, učitel, žák, student –  pokud je míněn jako označení mužů i žen)?

Ukázalo  se,  že  29%  respondentů  generické  maskulinum  při  výuce  používá,  40% 

ho nepoužívá a 31% se k používání generického maskulina uchyluje občas. (Tabulka s daty 

viz příloha č. 2)
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Komentář: Ze všech pěti grafů vyplývá, že vyučující na 2. stupni základní školy mají 

určité povědomí o problematice genderu a genderově citlivé výchovy, ale zdaleka jejich 

odpovědi nedosahují toho, aby 50% z nich odpovědělo správně.
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10.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření – gender v edukační realitě 
(druhá část dotazníku)

1. otázka: Logicky náročné úkoly svěřujete?

Převážná většina (78%) respondentů z výzkumného vzorku uvedla, že při svěřování 

logicky náročných úkolů nerozlišuje mezi dívkami a chlapci. Poměrně menší část (16%) 

respondentů  se  vyjádřila  ve  svých  odpovědích  ve  prospěch  chlapců.  Nejmenší  část 

dotazovaných se rozdělila na ty, kteří situaci nedokáží posoudit (3%), a na ty, kteří logicky 

náročné úkoly svěřují spíše dívkám (2%).

2. otázka: Za nekázeň při vyučování napomínáte?

Nejčastěji se v odpovědích na tuto otázku vyskytovalo, že učitelé při napomínaní dětí 

při nekázni  nerozlišují  mezi  chlapci  a  děvčaty (77%).  Část  respondentů  (20%) uvedla, 
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že za nekázeň napomínají spíše chlapce, minimální počet dotazovaných (3%) to nedokáže 

posoudit.  Nikdo z dotazovaných (0%) neuvedl,  že  za nekázeň ve vyučování  napomíná 

spíše dívky.

3. otázka: Za vykřiknutí odpovědi bez předchozího přihlášení káráte?

Z grafu vyplývá, že rozložení odpovědí na tuto otázku je obdobné jako na předchozí 

otázku týkající se nekázně ve vyučování. Jen se procentuálně nepatrně liší.

4. otázka: Následující činnosti svěřujete?

hospodaření s třídním fondem: 
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péče o nástěnku:

výzdoba třídy:

Ze všech tří grafů vypovídajících o rozdělování úkolů ve třídě mezi chlapce a dívky 

vyplývá, že více než polovina vyučujících (51%, 51%, 56%) rozděluje úkoly rovnoměrně. 

Hospodaření  s  třídním fondem je  více  svěřováno chlapcům (14%) než  dívkám (13%), 

naopak péčí o nástěnku a výzdobou třídy jsou pověřovány více dívky (31%, 31%) než 

chlapci  (7%,  5%).  Zbylí  vyučující  (22%,  10%,  8%)  rozdělování  úkolů  mezi 

dívky a chlapce nedokáží posoudit. 
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5. otázka: Používáte při své výuce tyto či podobné výroky?

a) „Na dívku je to slušný výkon.“

b) „Snad se nenecháš zahanbit holkou.“
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c) „Nebuď baba.“

d) „Chlapci to pochopí, děvčata se to naučí nazpaměť.“

Při vzájemném srovnání pěti výše uvedených grafů vyplývá, že čtyři z pěti výroků 

(a,b,c,d)  vyučující  v  převážné  většině  nepoužívají  (94%,  91%,  85%,85%).  Částečné 

používání  zmíněných  čtyř  výroků  připustili  někteří vyučující  (5%,  9%,  14%,  12%). 

Nejméně vyučujících uvedlo, že tyto výroky používá (1%, 0%, 1%, 3%).
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e) „Tohle se pro dívku/chlapce nehodí.“

U výroku:  „To se pro dívku/chlapce nehodí.“  byla  situace odlišná.  Patnáct  procent 

vyučujících tento výrok používá, 48% ho nepoužívá a 37% ho používá někdy. (Tabulka 

s daty viz příloha č. 2)

Komentář: V druhé části dotazníkového šetření se ukázalo, že převážná většina učitelů 

neprojevuje  genderové  tendence  v interakci  s  žáky.  Otázkou  zůstává,  zda  toto  zjištění 

odpovídá  reálným  přístupům  učitelů  k žákům,  které  se  odvíjí  od  profesních 

zkušeností, a nebo jsou výsledky ovlivněny intuitivními předpoklady na odpověď.
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10.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření – volné vyjádření vyučujících 
k definování základních pojmů (třetí část dotazníku)

1. otázka: Jak chápete pojem gender  ?  

Z grafu vyplývá, že převážná většina dotazovaných respondentů (55%) pojem gender 

definovala  špatně.  Méně  respondentů  (21%)  pojem  vymezilo  správně.  Stejná  část 

dotazovaných (21%) odpověď neuvedla. Zbylí dotazovaní respondenti (3%) pojem gender 

definovali správně pouze zčásti.

2.otázka: Jak chápete pojem genderové stereotypy? (pokud možno uveďte příklad)

Téměř  polovina  dotazovaných  (45%)  uvedla  chybné  vymezení  a  neuvedla  žádný 

příklad. Více než třetina respondentů (35%) pojmu rozuměla správně a uvedla i příklady. 

Část dotazovaných (14% ) genderový stereotyp nepopsala ani neuvedla příklad a nejméně 

respondentů (6%) uvedlo jen částečně správný popis.
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3. otázka: Jak chápete pojem genderově citlivá výchova?

37% procent  dotazovaných vymezilo  pojem nesprávně,  36% správně.  23% procent 

odpověď neuvedlo a 3% dotazovaných vymezili správně pouze část pojmu.

4. otázka: Co si představujete pod pojmem principy genderově citlivé výchovy?

55% respondentů odpovědělo chybně, správně jen 22% dotazovaných. Svoji odpověď 

neuvedlo  20% respondentů.  3% vymezila  principy  genderově  citlivé  výchovy  správně 

pouze zčásti.

4949



Komentář: Výsledky z této třetí dotazníkové části jsou do jisté míry odezvou na první 

část, ve které je zjišťována pouze znalost pojmů bez bližšího definování. Z grafů je patrné, 

že data získaná ve třetí části  se v převážné většině neshodují s daty z první části.  Proto 

se domnívám,  že  většina  vyučujících  odpovídala  na  předložené  otázky  intuitivně, 

bez znalosti  problematiky  genderu,  bez  zapojení  subjektivního  náhledu  a vlastní 

pedagogické praxe.
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11 Shrnutí výzkumu

11.1 Porovnání výsledků první a třetí části dotazníkového šetření

1. otázka: Víte, co znamená pojem gender?
 Jak chápete pojem gender?

Získaná  data  nám  ukazují,  že  v případech,  kdy  mají  vyučující  možnost  volby 

odpovědi, nedokáží být sebekritičtí a nadhodnocují své znalosti a zkušenosti, což se odráží 

na výsledcích ze třetí části. Zde poměrná část správných odpovědí na danou otázku byla 

znatelně menší. 

Obdobný  nepoměr  ve  výsledcích  shledáme  i  v těch  odpovědích,  jejichž  obsahový 

význam nebylo možné posoudit za zcela správný nebo nesprávný.

Z výše  uvedeného vyplývá,  že  ve  třetí  části  dotazníkového šetření  výrazně  vzroste 

počet nesprávných odpovědí.

Lze předpokládat, že ta část respondentů, která se k dané otázce nevyjádřila, by mohla 

být zahrnuta mezi respondenty, kteří na otázku neodpověděli správně. 

Myslím  si,  že  se  do  výsledků  promítá  obecná  intuitivní  schopnost  mysli  každého 

jedince odhadnout význam často medializovaných termínů. 
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2. otázka: Víte, co znamená pojem genderový stereotyp?
Jak chápete pojem genderové stereotypy? (Pokud možno uveďte příklad.)

Je  překvapivé,  že  se  v případě  správných odpovědí  na  tuto  otázku výsledky téměř 

shodují.  Již  rozdílné  výsledky  jsem  získala  u  těch  odpovědí,  které  lze  považovat 

za částečně  správné  či  nesprávné.  Část  těchto  odpovědí  z první  části  dotazníku 

se pravděpodobně  v části  třetí  rozmělnila  mezi  odpovědi  respondentů,  kteří  odpověděli 

nesprávně a nebo neodpověděli vůbec.

Tyto  výsledky  lze  podložit  všeobecně  platným  povědomím  o  „tradiční  roli“ 

ženy a muže ve společnosti, která je založena právě na genderových stereotypech.

3. otázka: Víte, co znamená pojem genderově citlivá výchova?
Jak chápete pojem genderově citlivá výchova?

Ve srovnání výsledků z první a třetí části jsou rozdíly ve správných odpovědích menší 

než ve srovnání částečně správných odpovědích.  Vzhledem k téměř stejným výsledkům 

v chybných odpovědích z obou dvou částí lze vyvodit, že převážná většina z částečných 

odpovědí nebyla v části třetí vyjádřena.
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4.otázka: Znáte některé principy genderově citlivé výchovy?
Co si představuje pod pojmem principy genderově citlivé výchovy?

Z grafu vyplývá poměrně značný rozdíl  ve správných odpovědích. Ten lze vysvětlit 

obavami  respondentů  z neznalosti  přesných  principů  genderově  citlivé  výchovy 

(při vyplňování první části dotazníku). Avšak v části třetí se mnozí z nich intuitivně dotkli 

podstaty dané problematiky genderu. Ta samá situace jako u předchozího grafu nastává 

v případě zhodnocení částečně správných a chybných odpovědí. 

V případě mylných odpovědí se ve výsledcích, vyjma jednoho případu, nic nezměnilo. 

Část dotazovaných respondentů se k dané otázce v části třetí nevyjádřila.

Komentář: Z rozboru  dat  vyplývá  neshoda  mezi  první  a  třetí  částí  dotazníkového 

šetření. Většina dotazovaných v první části dotazníku uvedla, že pojem nezná, ale ve poté 

ho  ve  třetí  části  definovat  dovedla.  Tento  fakt  lze  pravděpodobně  odůvodnit  daným 

prostorem pro vlastní  vyjádření  respondenta a mým subjektivním postojem k získaným 

odpovědím. Tím získáváme zároveň odpověď na otázku, která se nabízí:  „Proč v první 

části  dotazníkového  šetření  u  tří  ze  čtyř  otázek  respondenti  uvádějí  méně  správných 

odpovědí než v části třetí?“
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11.2 Porovnání odpovědí respondentů dvou věkových kategorií - mladší 
50 let, starší 50 let

1. otázka: Jak chápete pojem gender?     

2. otázka: Jak chápete pojem   genderové stereotypy?  ( Pokud možno uveďte příklad.)  

3. otázka: Jak chápete pojem genderově citlivá výchova?
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4. otázka: Co si představujete pod pojmem principy genderově citlivé výchovy?

Komentář: K ověření dílčí hypotézy jsem použila srovnávací grafy. Pro každou otázku 

z první  části  dotazníku  a  ze  třetí  části  dotazníku  jsem  sestavila  samostatný  graf. 

Z vedených dvojic čtyř grafů je na první pohled patrné, že vyučující do padesáti let se 

orientují v problematice genderu lépe než vyučující nad padesát let. Snažila jsem se zjistit, 

zda u každé odpovědi na otázku je to vždy o 15% více.

- 43 vyučujících pod 50 let

1. otázka: Jak chápete pojem gender?

43 správných odpovědí……….100%

14 správných odpovědí……….33%

2. otázka: Jak chápete pojem genderové stereotypy? (Pokud možno uveďte příklad.)

43 správných odpovědí……….100%

20 správných odpovědí……….47%

3. otázka: Jak chápete pojem genderově citlivá výchova?

43 správných odpovědí……….100%

21 správných odpovědí……….49%

4. otázka: Co si představujete pod pojmem principy genderově citlivé výchovy?

43 správných odpovědí……….100%

15 správných odpovědí……….35%
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- 43 vyučujících nad 50 let

1. otázka: Jak chápete pojem gender?

43 správných odpovědí……….100%

4 správných odpovědí……….9%

2. otázka: Jak chápete pojem genderové stereotypy? (Pokud možno uveďte příklad.)

43 správných odpovědí……….100%

10 správných odpovědí……….23%

3. otázka: Jak chápete pojem genderově citlivá výchova?

43 správných odpovědí……….100%

10 správných odpovědí……….23%

4. otázka: Co si představujete pod pojmem principy genderově citlivé výchovy?

43 správných odpovědí……….100%

4 správných odpovědí……….9%

Správné odpovědi/
Vyučující pod 50 let

Správné odpovědi/
Vyučující nad 50 let

Správné odpovědi/
Rozdíl

33% 9% 24%
47% 23% 24%
49% 23% 26%
35% 9% 26%

Má dílčí hypotéza se tímto potvrdila. U všech odpovědí dosáhli vyučující mladší 50 let 

lepších výsledků, a to více než o 15% v rámci jedné odpovědi.

Domnívám  se,  že  tato  skutečnost  může  být  způsobena  větší  otevřeností  mladší 

generace vůči novým trendům v pedagogické profesi. Zároveň si také myslím, že každý 

vyučující profesionál by neměl být při výkonu své praxe limitován svým věkem. Obraz 

profesionálního  vyučujícího  by  měl  být  reprezentován  celoživotně  vzdělávajícím 

se jedincem, který je schopen si bez předsudků vybírat z nových trendů pro svou profesi a 

rozvíjet tím svou osobnost a osobnost svých žáků.
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12. Diskuze 
Z grafů z první části  dotazníku (uzavřené otázky)  lze vyčíst,  že vyučující  sice mají 

nějaké povědomí o problematice genderu a genderově citlivé výchovy, ale zdaleka se jejich 

znalosti nepřibližují hranici 50%. Nejvíce respondentů (41%) uvedlo, že ví, co znamená 

pojem gender. Ve třetí části dotazníku, kde se měla projevit jejich znalost pojmu gender, 

správné odpovědi o 20% klesly. Překvapivě se zvýšil počet správných odpovědí na otázky 

č. 2 , č. 3 a č. 4. Myslím si, že se do výsledků často promítá obecná intuitivní schopnost 

každého z respondentů odhadnout význam předloženého termínu. Pravděpodobně lze tento 

fakt odůvodnit i daným prostorem pro volné vyjádření respondentů. Také moje posuzovací 

schopnosti,  co  bude  uznáváno  za  správnou  a  co  za špatnou  odpověď  jsou  značně 

subjektivní. V mnoha případech jsem váhala, kam danou odpověď zařadit.

Z druhé části dotazníkové šetření (uzavřené otázky) vyplývá, že se u učitelů v interakci 

se žáky neprojevují genderové stereotypy. Nabízí se však otázka, zda toto zjištění odpovídá 

reálným  přístupům  vyučujících  k žákům.  Tyto  výsledky  jsou  v rozporu  s terénními 

poznámkami  (viz  příloha  č.4)  a  s poznámkami  autorů  a  autorek  řešících  problematiku 

genderu (viz příloha č.5). Mohu se jen domnívat, že respondenti odpovídali na otázky tak, 

jak  se  od  nich  očekávalo.  K takto  zvoleným  odpovědím  je  mohly  vést  profesní 

zkušenosti i pedagogický takt. Z výsledů výzkumu jednoznačně vyplynulo, že učitelé při 

nekázni napomínají stejně chlapce a dívky, úkoly ve třídě dělí rovnoměrně mezi chlapce a 

dívky a genderově zatížené výroky nepoužívají. 

Ve třetí  části  (otevřené  otázky)  vyučující  nejčastěji  chápou pojem gender  jen  jako 

rozdíl v pohlaví podle biologického hlediska. V definici chybí sociálně chápaný vztah jako 

nekonfliktní  soužití  mužů a  žen  v lidské  společnosti.  /Počet  správných odpovědí  je  18 

ze 86 možných/. 

Pouze třináct vyučujících odpovědělo správně na všechny čtyři otázky. Z toho devět 

z nich  působí  na  ZŠ  Klášterec  nad  Ohří.  Položila  jsem  si  otázku,  proč  tomu  tak  je. 

Odpověď jsem nalezla při rozhovoru s ředitelkou školy. Ředitelka se domnívá, že v této 

skutečnosti  mohlo  sehrát  úlohu  další  vzdělávání  pedagogických  pracovníků/pracovnic, 

neboť  v rámci  projektu,  který  škola  realizovala  prostřednictvím  evropských 

strukturovaných fondů, se objevila přednáška k problematice genderu. 

Z dotazníkového šetření vyplynuly nějaké skutečnosti,  které sice nebyly předmětem 

mého šetření, ale zde v diskuzi je pro zajímavost uvádím. Věkové rozložení respondentů: 
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do 25 let nebyl žádný vyučující, 26 – 30 let: dvanáct vyučujících, 31 – 50 let: třicet jedna 

vyučujících, třicet tři vyučujících mezi 51 – 60 lety , osm vyučujících  mezi 61 – 70 lety, 

77 let – jedna vyučující, 79 let – jedna vyučující. 

Na mimopražských školách  se  respondenti  snažili  vyplnit  všechny části  dotazníku. 

Tam, kde nevěděli napsali: „nevím, nejsem si jist“ apod. (viz příloha č. 3). Nikdo otázky 

neproškrtal. Z pražských škol se mi vracela část dotazníků ve třetí části nevyplněna. Mohu 

se opět jen domnívat proč. Jednalo se o tři fakultní školy. Vyučující  jsou asi více vytíženi. 

Případně  než  by  napsali  nesprávnou  odpověď,  nenapsali  raději  nic.  Při  neformálních 

rozhovorech s učitelkami jsem si zaznamenala např. tyto skutečnosti: … mužští kolegové 

mají u svých žáků a žákyň větší autoritu, …. ve společnosti se postupně prosazuje názor, 

že učitelské povolání je ženská profese, ….. pokud učitel neprojeví zájem o vedoucí funkci 

(ředitel, zástupce ředitele…) je na něho nahlíženo s nedůvěrou, snižuje se jeho mužství. 

V odborné literatuře  je uvedeno:  čím vyšší  stupeň školy,  tím se zvětšuje  podíl  učitelů. 

Závěrem si můžeme položit otázku: „Jak mají některé učitelky učit genderově nezatíženě, 

když samy o rovnosti ženské a mužské role pochybují?“
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13. Závěr
V bakalářské práci jsem se zabývala problematikou genderu. Zajímalo mě, jak je tato 

problematika řešena v odborné literatuře, do jakých oblastí vědy i praxe gender zasahuje.

V teoretické části jsem vymezila základní pojmy vztahující se k řešené problematice. 

Snažila jsem se upozornit na důležitost rovných příležitostí pro muže a ženy. Stěžejní část 

bakalářské  práce  je  věnována  problematice  genderu  ve  škole.  Podrobila  jsem rozboru 

rámcové vzdělávací programy pro předškolní a základní vzdělání a vypsala z nich cíle, 

klíčové kompetence i výstupy, které se k problematice genderu vztahují. 

Kapitoly  gender  a  komunikace,  gender  v hodnocení,  gender  v učebnicích  mapují 

hlavní  problémy,  které  se  ve  škole  ve  spojitosti  s genderem vyskytují.  Teoretická  část 

vyúsťuje do návrhu, jak by měla vypadat genderově rovná škola. 

Výzkumné šetření v praktické části bylo zaměřeno na zjišťování, do jaké míry jsou 

vyučující na 2. stupni základní školy seznámeni s problematikou genderu. Stanovila jsem 

si jednu hlavní a jednu dílčí hypotézu. 

V expertním šetření jsem se pomocí rozboru odpovědí na pět otázek snažila zjistit, zda 

má problematika genderu své oprávnění a místo na půdě školy. 

Všichni tři experti i dvě expertky považují problematiku genderu za zásadní i pro nové 

koncepce  školního  vzdělávání.  Všichni  se  též  shodují  na  způsobu,  jakým by měla  být 

genderově  citlivá  výchova  včleněna  do  školních  kurikul.  Za  nosný  způsob  považují 

začlenění do školního vzdělávacího programu, do samostatných diskuzí, témat, do obsahu 

učiva v jednotlivých předmětech. Shoda mezi experty panuje také v názorech týkajících se 

překážek (problémů) při prosazování genderově citlivé výchovy do praxe. Hlavní překážku 

vidí v osobnosti vyučujícího, v jeho nepochopení genderu a v bagatelizaci problematiky. 

Jeden  expert  vidí  problémy  v širších  souvislostech.  Zahrnuje  do  příčin  i  rodinu,  její 

stereotypní výchovné vlivy a také nevhodné učební texty. Dva z pěti expertů vidí překážky 

ve vysoké feminizaci  učitelských sborů.  Experti  se rozcházejí  v názorech na to,  zda je 

reálné, aby vyučující zamezili šíření genderových stereotypů. Tři jsou optimisté a věří, že 

pomocí vlastního příkladu, diskuzí, vysvětlování, získáním rodiny pro spolupráci lze šíření 

genderových stereotypů zamezit. Zbylí dva experti jsou spíše skeptičtí a v zamezení šíření 

genderových stereotypů nevěří. Zásadní neshoda panuje v odpovědích na otázku, zda by se 

měl  genderový  přístup  promítnout  do  vyučovacích  metod.  Jeden  expert  promítání 

genderového  přístupu  do  vyučovacích  metod  kategoricky  zamítá,  druhý  odpovídá 
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vyhýbavě.  Zbylí  tři  se  v zásadě  shodují  na  tom,  že  genderový přístup  do  vyučovacích 

metod  patří,  liší  se  mezi  sebou  jen  volbou  prostředků.  Nejčastěji  prosazují  skupinové 

vyučování, kooperativní učení, dramatizaci, hraní rolí, ale i genderově citlivou komunikaci 

a respektování odlišných stylů učení.

Hlavní hypotéza: „V problematice genderu se orientuje méně než 50% vyučujících na 

2.  stupni  základních  škol,“  se  potvrdila.  Z  porovnání  výsledků  dotazníkového  šetření 

vyplývá,  že správné odpovědi nedosahují  ani  40%. Také se potvrdila  i  dílčí  hypotéza: 

„Vyučující ve věku do 50 let se v problematice genderu orientují o 15% více než vyučující 

starší  50  let.“  Procentuální  rozdíl  byl  ještě  o  10%  vyšší  než  jsem  v dílčí  hypotéze 

předpokládala  –  pohyboval  se  okolo  25%.  Přestože  hypotézy  byly  potvrzeny,  nelze 

z výzkumného šetření  vyvozovat  obecně  platné závěry.  Jsem si  vědoma nízkého počtu 

respondentů  (86),  též  výběr  škol  byl  limitován  jejich  ochotou  ke  spolupráci.  Mnou 

zpracovávané  téma  považuji  za  zajímavé  a  pro  společnost  důležité  natolik,  že  by  si 

zasloužilo dalšího výzkumného bádání. 

Domnívám  se  však,  že  cíle  šetření,  kterým  bylo  získat  autentický  pohled  do 

problematiky genderu na 2.stupni  základních škol,  bylo dosaženo.  Bakalářská páce tak 

může přispět k rozšiřování povědomí o genderu mezi vyučující a studenty/studentky.

60



Použitá literatura a prameny 
1. BABANOVÁ, A., MIŠKOLCI, J.  Genderově citlivá výchova: Kde začít? Praha: 

Žába na prameni, o.s., 2007. ISBN 978-80-239-8798-0.

2. BENDL, S. Dotazníkové šetření o subjektivní obtížnosti učitelských činností. 

Pedagogika, 47, 1997, číslo 1, str. 54-64.

3. BENDL,  S. Prevence  a  řešení  šikany  ve  škole.  Praha:  ISV,  2003.  

ISBN 80-86642-08-9

4. BENDL, S. , KUCHARSKÁ, A. (ed.) a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní  

psychologie. Praha: UK, 2008. ISBN 978-80-7290-366-5.

5. Bible. Praha: Česká biblická společnost, 1995. ISBN 80-85810-08-5.

6. EGGER,R.  Rozhovor aspektu. Bratislava: Aspekt, 2000. Aspekt 1/2000, str. 113-

131.

7. HARTL,P.  Psychologický  slovník.  Praha:  Česká  typografie,1993.  

ISBN 80-90 15 49-0-5

8. HAVLÍK,  R.,  HALÁSZOVÁ,  V.,  PROKOP,  J.  Kapitoly  ze  sociologie  výchovy. 

Praha: Pedagogická fakulta UK., 1996. ISBN 80-86039-10-2.

9. JARKOVSKÁ, L. Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání. Brno: Nesehnutí, 

2003. ISBN 80-903228-2-4.

10. JARKOVSKÁ, L.Ve škole je gender všude kolem nás, in Příručka pro genderově 

citlivé vedení škol. Praha: Otevřená společnost o.p.s., 2007. ISBN 978-80-87110-01-0

11. KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ,  B.  Základy  asijských  náboženství  II.díl.  Praha: 

Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0994-0.

12. KROUPOVÁ A.,  Rovné  postavení  pro  ženy  a  muže  na  trhu  práce. Praha:  UK 

SVLP, 2001. ISBN 80-902346-5-0.

13. KROUPOVÁ, A., ŠOTOLOVÁ, E. Kapitoly z multikulturní tolerance. Praha: UK, 

2004. ISBN 80-902345-1-8.

14. LIVEČKA, E. Úvod do gerontopedagogiky. Praha: SPN 1979.
61



15. MERTLOVÁ, I. Stručný přehled problematiky rovnosti pohlaví (diplomová práce). 

Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2007.

16.  MORAVCOVÁ-SMETÁČKOVÁ, I., MIČIENKA, M., RUBÁNKOVÁ, P. (2002). 

Gender  v  OSZ:  porovnání  znalostí  a  dovedností  dívek  a  chlapců  v  maturitním 

předmětu Občanský a společenskovědní základ. Praha: CERMAT.

17. Národní program rozvoje vzdělávání – Bílá kniha. Praha. MŠMT, 2001

18. ONDRA, L. Gender ve výuce na střední škole. (bakalářská práce) Brno: MU, 2006.

19. PELIKÁN,  J.  Základy  empirického  výzkumu  pedagogických  jevů.  Praha: 

Karolinum, 2007. ISBN 978-80-7184-569-0.

20. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3.

21. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.

22. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 1. vyd. Praha: 

Portál, 1995. ISBN 80-7178-029-4. 

23. RENZETTI,  C.M.,  CURRAN, D.J.  Ženy,  muži  a  společnost.  Praha:  Karolinum, 

2003. ISBN 80-246-0525-2.

24. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělání. Praha: VÚP, 2004. ¨

ISBN 80-87000-00-5.

25. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání. Praha: VÚP, 2005. 

ISBN 80-87000-02-1.

26. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.

27. SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.

28. SMETÁČKOVÁ, I. (ed) Genderové aspekty žáků/žákyň mezi vzdělávacími stupni.  

Výzkumná zpráva. Praha: SOÚAV ČR, 2005.

29. SMETÁČKOVÁ, I. Gender ve škole. Praha: Otevřená společnost o.p.s., 2006. 

ISBN 80-903331-5-X.

62



30. SMETÁČKOVÁ, I., VLKOVÁ, K.  Gender ve škole. Praha: Otevřená společnost 

o.p.s., 2005. ISBN 80-903331-2-5.

31. SMETÁČKOVÁ,  I.  et  al.  Příručka  pro  genderově  citlivé  vedení  škol. Praha: 

Otevřená společnost o.p.s., 2007. ISBN 978-80-87110-01-0.

32. ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. Praha: VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-573-0.

33. ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 

Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.

34. VÁGNEROVÁ,  M.  Vývojová  psychologie  I. Praha:  Karolinum,  1996.  

ISBN 80-7184-317-2.

35. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. 

ISBN 80-7178-802-3.

36. VALDROVÁ  DECARLI,  J.  et  al.  ABC  feminismu.  Brno:  Nesehnutí,  2004. 

ISBN 80-903228-13-7. 

37. Zákon  č.  561/2004 Sb.  O předškolním,  základním,  středním,  vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon)

38. Zákon č.563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících.

39. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.

63



Přednášky:

40. BABANOVÁ, A. Vzdělávání bez stereotyp (přednáška) Praha: Otevřená společnost 

O.P.S, 21.5.2008

41. BOSNIČOVA, N.  Genderové stereotypy a genderová rovnost (přednáška) Praha: 

Gender studies, 13.5.2008

42. JEŘÁBEK, J. Východiska kurikulární reformy v ČR  (přednáška) Praha: PedF-UK, 

4. 2. 2006

Elektronické zdroje:

43. Gender [online]. 2008 [cit. 2008-05-21]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/

wiki/Gender>.

44. KOUBEK, Petr. Slaďování rodinného a profesního života : České předsednictví EU 

a rovné příležitosti žen a mužů [online]. 2008 [cit. 2009-04-04]. Dostupný z WWW: 

<http://www.dzamilastehlikova.cz/8404/156/clanek/ceske-predsednictvi-eu-a-rovne-

prilezitosti-zen-a-muzu/>. 

45. MACHOVCOVÁ, Kateřina. Občanská společnost - návod k použití : Rovné 

příležitosti [online]. [cit. 2009-03-28]. Dostupný z WWW: 

<http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=r&x=146056#priklady>.

46. SCRIMGEOUR,  Ron.  Gender  bias  in  the  classroom [online].[cit.  2009-02-14]. 

Dostupný z WWW: <http://www.gla.ac.uk/faculties/education/scre/>. 

64



Přílohy

Příloha č. 1 – Dotazník

Příloha č. 2 – Tabulky s daty

Příloha č. 3 – Vybrané odpovědi ze třetí části dotazníku 

Příloha č. 4 – Terénní poznámky

Příloha č. 5 – Poznámky autorů a autorek řešících problematiku genderu

Příloha č. 6 – Školy, na kterých byl realizován výzkum

Příloha č. 7 – Otázky pro experty

Příloha č. 8 – Odpovědi expertů

65



PŘÍLOHA č. 1

Dotazník

Vážená paní, Vážený pane,
smyslem  tohoto  dotazníku  je  zjištění  míry  informovanosti  o  genderové  problematice 

na školách.  Dotazník  je  součástí  mé  bakalářské  práce.  Získané  údaje  budou  využity  k čistě 
výzkumným účelům. Prosím o vyplnění dotazníku podle následujících instrukcí.  Předem děkuji 
za ochotu a za čas strávený vyplňováním dotazníku. 

S pozdravem Jana Zemková
Pedagogická fakulta UK

Instrukce: Dotazník má tři části. Celkem zahrnuje 14 otázek. Většina otázek je uzavřená, máte 
u  nich  tedy  nabídku  možných  odpovědí.  Odpovědi  v nich  označujte,  prosím,  křížkem 
do příslušných kroužků  

U otevřených otázek, prosím, vypište Vaši  stručnou odpověď.  Zpracování  dotazníku bude 
provedeno zcela anonymně. 

Prosím o vyplnění těchto údajů:
Pohlaví:         Žena        Muž

Věk …......

Dosažené vzdělání:        Středoškolské   Vysokoškolské      VOŠ

Část – znalost základních pojmů v genderové problematice

1) Víte, co znamená pojem gender?
ANO ČÁSTEČNĚ NE

2) Víte, co znamená pojem genderový stereotyp?
ANO ČÁSTEČNĚ NE

3) Víte, co znamená pojem genderově citlivá výchova?
ANO ČÁSTEČNĚ NE

4) Znáte některé základní principy genderově citlivé výchovy?
ANO ČÁSTEČNĚ NE

5)Používáte při výuce generické maskulinum (tj. mužský tvar názvu osoby – např. politik, 
učitel, žák, student - je-li míněn jako označení mužů i žen)? 

ANO ČÁSTEČNĚ NE
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Část – gender v edukační realitě

1) Logicky náročné úkoly svěřujete:

SPÍŠE DÍVKÁM
STEJNĚ 

CHLAPCŮM A 
DÍVKÁM

SPÍŠE 
CHLAPCŮM

NEDOKÁŽU 
POSOUDIT

2) Za nekázeň při vyučování napomínáte:

SPÍŠE DÍVKY
STEJNĚ 

CHLAPCE A 
DÍVKY

SPÍŠE 
CHLAPCE

NEDOKÁŽU 
POSOUDIT

3) Za vykřiknutí odpovědi bez předchozího přihlášení káráte:

SPÍŠE DÍVKY
STEJNĚ 

CHLAPCE A 
DÍVKY

SPÍŠE 
CHLAPCE

NEDOKÁŽU 
POSOUDIT

4) Následující činnosti svěřujete:

a)  hospodaření s třídním fondem:

SPÍŠE DÍVKÁM
STEJNĚ 

CHLAPCŮM A 
DÍVKÁM

SPÍŠE 
CHLAPCŮM

NEDOKÁŽU 
POSOUDIT

b)  péče o nástěnku:

SPÍŠE DÍVKÁM
STEJNĚ 

CHLAPCŮM A 
DÍVKÁM

SPÍŠE 
CHLAPCŮM

NEDOKÁŽU 
POSOUDIT

c)  výzdoba třídy:

SPÍŠE DÍVKÁM
STEJNĚ 

CHLAPCŮM A 
DÍVKÁM

SPÍŠE 
CHLAPCŮM

NEDOKÁŽU 
POSOUDIT

5) Používáte při své výuce tyto či podobné výroky:

a) „Na dívku je to slušný výkon.“
ANO NĚKDY NE

b) „Snad se nenecháš zahanbit holkou.“
ANO NĚKDY NE

c) „Nebuď baba.“
ANO NĚKDY NE

d) „Chlapci to pochopí, děvčata se to naučí nazpaměť.“
ANO NĚKDY NE

 e) „Tohle se pro dívku/chlapce nehodí.“
ANO NĚKDY NE
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3. Část – Volné vyjádření vyučujících k definování základních pojmů 

 Jak chápete pojmem gender?

 Jak chápete pojem genderové stereotypy? (Pokud možno uveďte příklad)

 Jak chápete pojem genderově citlivá výchova?

 Co si představujete pod pojmem principy genderově citlivé výchovy?
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PŘÍLOHA č. 2

Tabulka: data z první části dotazníku
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Tabulka: data ze druhé části dotazníku

Logicky náročné úkoly svěřujete spíše dívkám 2
stejně chlapcům i dívkám 67
spíše chlapcům 14
nedokážu posoudit 3

 
Za nekázeň při vyučování napomínáte spíše dívky 0

stejně chlapce a dívky 66
spíše chlapce 17
nedokážu posoudit 3

 
Za vykřiknutí odpovědi bez předchozího přihlášení káráte spíše dívky 0

stejně chlapce a dívky 66
spíše chlapce 14
nedokážu posoudit 6

Následující činnosti svěřujete
hospodaření s třídním fondem spíše dívkám 11

stejně chlapcům a dívkám 44
spíše chlapcům 12
nedokážu posoudit 19

 

péče o nástěnku

spíše dívkám 27
stejně chlapcům a dívkám 44
spíše chlapcům 6
nedokážu posoudit 9

 

výzdoba třídy

spíše dívkám 27
stejně chlapcům a dívkám 48
spíše chlapcům 4
nedokážu posoudit 7

Používáte při své výuce tyto či podobné výroky?

"Na dívku je to slušný výkon"
ANO 1
NĚKDY 4
NE 81

 

"Snad se nenecháš zahanbit holkou"
ANO 0
NĚKDY 8
NE 78

 

"Nebuď baba"
ANO 1
NĚKDY 12
NE 73

   
"Chlapci to pochopí/dívky se to naučí nazpaměť" ANO 3
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Víte, co znamená pojem gender?
ANO 35
ČÁSTEČNĚ 25
NE 26

 

Víte, co znamená pojem genderový stereotyp?
ANO 24
ČÁSTEČNĚ 30
NE 32

 

Víte, co znamená pojem genderově citlivá výchova?
ANO 21
ČÁSTEČNĚ 32
NE 33

 

Znáte některé základní principy genderově citlivé výchovy?
ANO 6
ČÁSTEČNĚ 34
NE 46

 

Používáte při výuce generické maskulinum?
ANO 25
ČÁSTEČNĚ 27
NE 34



NĚKDY 10
NE 73

 

"Tohle se pro dívku/chlapce nehodí"
ANO 13
NĚKDY 32
NE 41
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Tabulka: data ze třetí části dotazníku

Jak chápete pojem gender?

správná odpověď 18
částečně správná odpověď 3
chybná odpověď 47
neuvedeno 18

Jak chápete pojem genderové stereotypy?

správná odpověď 30
částečně správná odpověď 5
chybná odpověď 39
neuvedeno 12

Jak chápete pojem genderově citlivá výchova?

správná odpověď 31
částečně správná odpověď 3
chybná odpověď 32
neuvedeno 20

Co si představujete pod pojmem principy 
genderově citlivé výchovy?

správná odpověď 19
částečně správná odpověď 3
chybná odpověď 47
neuvedeno 17

do 50 nad 50

Jak chápete pojem gender?

správná odpověď 14 4
částečně správná odpověď 1 2
chybná odpověď 23 24
neuvedeno 5 13

 

Jak chápete pojem genderové stereotypy?

správná odpověď 20 10
částečně správná odpověď 0 5
chybná odpověď 18 21
neuvedeno 5 7

 

Jak chápete pojem genderově citlivá 
výchova?

správná odpověď 21 10
částečně správná odpověď 1 2
chybná odpověď 15 17
neuvedeno 6 14

 

Co si představujete pod pojmem principy 
genderově citlivé výchovy?

správná odpověď 15 4
částečně správná odpověď 2 1
chybná odpověď 19 28
neuvedeno 7 10
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PŘÍLOHA č. 3

Vybrané odpovědi ze třetí části dotazníku

1. Jak chápete pojem gender?

− vztah muž x žena

− mužský a ženský rod

− nezáměrné používání mužského a ženského rodu a naopak

− pohlaví

− pojem jsem dosud neslyšela

− domnívám se, že jde o rozlišování muž. a ženského pohlaví ( např. ve výchově a 

vzdělávání) 

− vzhledem k jejich důležitosti(???)

− zjistila jsem si (ale nenásleduje  žádná výpověď)

− rozliš. maskulinum x femininum

− viz. část A (nenásleduje žádná výpověď)

− nevím

2. Jak chápete pojem genderové stereotypy? (pokud možno uveďte příklad) 

− ustálená spojení užitá pro skupiny lidí bez ohledu na rod učitel/učitelka, politik/ 

politička

− diskriminace na základě pohlaví

− nevím

− neznám příklady

− zjistila jsem si a stereotypy neuznávám

− chlapi nebrečí, ženy nemyslí logicky

− jelikož jsem v první části dotazníku uvedla NE , těžko mohu v této části něco 

vyplňovat 
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3. Jak chápete pojem genderově citlivá výchova?

− stírání diskriminace

− něco mohou dělat jen dívky a něco jen chlapci

− rozdělení rolí na mužské a ženské

− to je rozdělit na  mužskou práci: řízení auta, vykonávání těžké práce a na ženskou 

práci: péče o rodinu, pečlivost, trpělivost

− přistupuji citlivě k oběma pohlavím, beru to jako samozřejmost, zvlášť na některé 

věci  neupozorňuji

− vzhledem k tomu, že opravdu nevím , nebudu se pouštět do nesmyslných 

vysvětlení

− zjistila jsem si, ale rozdíl dívka chlapec jen v nutných situacích ohrožujících 

přirozený  vývoj

4. Co si představujete pod pojmem principy genderově citlivé výchovy?

− respektovat fyziologické, psychické, genetické zvláštnosti pohlaví

− asi nic

− domnívám se, že toto není a nemělo by být součástí moderní školy a školního pojetí 

− vůbec, neboť vlivy doby do jisté míry NEFAKTICKY založené do školy nepatří

− viz.  moje odpověď na otázku č. 3 ( tam ale není nic uvedeno)

− odstraňovat genderové stereotypy

− předcházet diskriminaci mezi pohlavím

− opravdu nevím
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PŘÍLOHA č. 4

Terénní poznámky

ZŠ Praha 1

 matematika, 8. třída:

Vyučující směrem k chlapci: … „snaž se, vypočítáš to…“

Vyučující  směrem k dívce:  sdělí  dívce  výsledek  582  se  slovy:  „Když  k tomuto 

výsledku dojdeš, tak mi to bude stačit.“

 výtvarná výchova, 6. třída: 

„Pánové,  kdy jste byli  naposledy na nějaké výstavě? Ale své nevhodné chování 

vystavujete pořád.“

 fyzika, 8 třída:

„Kristýno, ty na to určitě nepřijdeš, tak to zadání pošli klukům do poslední lavice 

a pojď si pro něco lehčího. A nezdržuj nás.“

 přírodopis, 6. třída:

„Tady přece nemůže být jen jedna chytrá holka.“

ZŠ Praha 4

 matematika, 9. třída:

„Jano, píšu ti za tři, na dívku je to slušný výkon.“

 tělesná výchova, 9. třída:

„Michale, ty dlouhé vlasy by sis měl nechat  ostříhat, nebo si je budeš svazovat 

do gumičky jako holka. Vždyť už i dříve  bez těch „dlouhejch“ vlasů bylo tvoje 

chování víc „holčičí“než chlapecké.“

 český jazyk – literatura, 9.třída:

„Na sv. Štěpána na koledu holky nechodí. Koledování je jen pro kluky a tomu tak 

bylo odjakživa. Tradice by se měly dodržovat.“
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Ostatní ZŠ

 hodina českého jazyka:

„Jirko, jestli že se nebudeš učit a nezlepšíš si prospěch, tak tě vezmou akorát tak 

na uklízečku.“

 z hodin matematiky:

„Děvčata už můžou odejít domů, budeme počítat těžké slovní úlohy.“

„Nyní něco speciálního pro chlapce, aby si protočili mozkové závity.“

„Kombinatorika je věda, která se u děvčat naučit nedá.“

„To nevypočítají ani studentky z pedagogické fakulty.“

„Holky mají větší smysl pro estetiku, a proto mají zápisy v sešitě daleko úhlednější 

než kluci.“

 o přestávce: 

„Děvčata vždyť vím, že jste přebornice ve lhaní, kluci ani lhát neumějí“

„Klukům bych to lítání prominula, ale pro vás „slečny“ se to nehodí.“

„Do kroužku vaření se přednostně mohou zapisovat děvčata, ta to budou v životě 

potřebovat. Domnívám se však, že tam na nějaké kuchtičky- kluky místo zbude.“

„Snad se nenecháte zahanbit „holkama“ a dokážete prosincovou nástěnku ve třídě 

udělat sami. Třeba tam dáte třeba něco z toho vašeho hokeje.“

 tělesná výchova

„Marku, když tak „pozoruju“ tebe a tvé chování, domnívám se, že ti chybí 

v chromozomech „ypsilon“ ale zato „ixek“ tam máš o několik víc.“
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PŘÍLOHA č. 5

Poznámky autorů a autorek řešících problematiku genderu

Na několika příkladech, do nichž se dívky a chlapci na středních a základních školách 

dostali, si můžeme ukázat, jak mohou fungovat rozdílně nastavená měřítka pro jednotlivá 

pohlaví. Jde o skutečné příběhy dnešních mladých lidí, kteří opustili lavice středních škol 

nedávno a dá se předpokládat, že se od příběhů dnešních náctiletých zásadně neliší. 

Třída  se  rozdělovala  do  volitelných  předmětů.  Studenti  a  studentky  si  mohli  vybrat  mezi  

literárním a informatickým seminářem. Do informatického semináře se přihlásilo příliš mnoho lidí,  

a proto byly dívky požádány, aby přešli  do semináře literárního, protože to pro ně nebude tak  

nepříjemné, jako by to bylo pro kluky.

Tento příklad ukazuje,  že u dívek se stále předpokládá,  že se zajímají  o humanitní 

předměty  a  technické  jsou  jim cizí,  ačkoli  samy vyjádří  jiné  přání.  Nejen,  že  je  jim 

zamezen přístup do některých oblastí, ale není respektována jejich vůle (není jim dopřán 

vlastní  hlas),  a  předpokládá  se,  že  to  budou  ony,  kdo  se  přizpůsobí  nepříznivým 

podmínkám, nikoli chlapci nebo vyučující.

Do volitelného předmětu etika na jednom nejmenovaném gymnáziu na Královéhradecku se 

přihlásily samé dívky a jeden chlapec. Na první hodině si učitel povzdechl, že je mu líto, že vidí jen 

skoro samé dívky, protože etika je předmětem spíše mužským, stejně jako filozofie.

Někdy vyučující  kladou  na  to  pohlaví,  o  kterém se  domnívají,  že  nemá na  jejich 

předmět od přírody talent, nižší nároky, a tak se tato skupina naučí skutečně méně. Dívky 

z jedné brněnské školy uváděly tento výrok svého učitele  fyziky:  „Chlapci to pochopí, 

děvčata se to naučí nazpaměť.”

Na  stejném  královéhradeckém  gymnáziu  si  dívky  stěžovaly,  že  učitel  biologie  se  chová 

přívětivěji k atraktivním dívkám a pokud si oblečou minisukni a nechají se vyzkoušet, zkouší je pan 

učitel velmi krátce a dostanou jedničku. Třídní učitelka, na kterou se obrátily, řekla: ”Ale děvčata,  

to určitě přeháníte.”

Pokud se samy dívky pokusí diskriminaci řešit, může být jejich zkušenost zlehčována 

a  mnoho  se  pro  řešení  problému  neudělá.  Dívky se  tak  učí,  že  jejich  problémy jsou 

nedůležité, že diskriminace je vlastně přirozená a že bojovat tzv. ženskými zbraněmi, jako 

jsou  minisukně  a  velké  výstřihy,  je  v  pořádku,  dokonce  se  to  snad  od  nich  očekává. 

U chlapců může být problém sice respektován, ale zameten pod koberec výroky typu: ”Jste 

přeci chlapi, tak se s tím nějak poperete a nebudete si chodit stěžovat jako baby.” A tak 

se chlapci učí, že mají problémy hrdě vydržet, neřešit je a hlavně se nevyjadřovat o svých 

pocitech.  (http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=r&x=146056#priklady)
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PŘÍLOHA č. 6 

Školy, na kterých byl realizován výzkum:

 ZŠ Uhelný trh 

Uhelný trh 4, Praha 1, 110 00 

http://www.uhelnytrh.cz

 ZŠ Na Líše 

Na Líše 936/16, Praha 4, 141 00

http://www.zsnalise.cz/

 ZŠ V Rybníčkách

V Rybníčkách 31/1980, Praha 10, 100 00 

http://www.zsvrybnickach.cz/

 ZŠ Příbram, Jiráskovy sady

Příbram II, Jiráskovy sady 273, Příbram, 261 01 

http://www.zsjs.cz/

 ZŠ Milín

Školní 247, Milín, 262 31

http://www.zsmilin.org/

 ZŠ Klášterec nad Ohří,

Krátká 676, Chomutov, 431 51

http://www.1zsklasterec.cz/
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PŘÍLOHA č. 7

Otázky pro experty

1. Jakým způsobem by podle Vašeho názoru mohla být genderově citlivá výchova 
včleněna do školních kurikul?

2. Jaké jsou překážky (problémy) při prosazovaní genderově citlivé výchovy na půdě 
školy? 

3. Měl by se genderový přístup promítnout do vyučovacích metod? Pokud ano, tak 
podle Vašeho doporučení v jaké podobě?

4. Je  podle  Vašich  zkušeností  reálné,  aby  vyučující  zamezili  šíření  genderových 
stereotypů?

5. Považujete  problematiku  genderu  za  zásadní  i  pro  nové  koncepce  školního 
vzdělávání?
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PŘÍLOHA č. 8

Odpovědi expertů

Ing. Bc. Vít Beran – ředitel ZŠ, Praha 4 Kunratice
- spolupráce s VÚP a MŠMT ČR, pilotní ověřování RVP pro ZV
- člen výkonného výboru PAU
- člen redakční rady Učitelských listů

1)    Jakým  způsobem  by  podle  Vašeho  názoru  by  mohla  být  genderově  citlivá  výchova  
včleněna do školních kurikul? 
  

Rozhodně  ne  do  samostatného  předmětu!!!  Je  to  opravdu  téma,  které  je  součástí 
kroskurikulárních témat. Tedy jistě by měla být zapracována do filosofie ŠVP i do osnov 
jednotlivých předmětů a zejména do vzdělávacích strategií učitelů. 

 

2)    Jaké  jsou  překážky  (problémy)  při  prosazovaní  genderově  citlivé  výchovy  na  půdě  
školy? 
  

Možná určitá  profesionalita  učitele.  Jedná se jistě  o profesionální  přístup učitele.  Tedy 
bavme se o jeho výcviku. 

  

3)    Měl by se genderový přístup promítnout do vyučovacích metod? Pokud ano, tak podle  
Vašeho doporučení v jaké podobě? 
  

Viz výše. 

  

4)   Je podle Vašich zkušeností reálné, aby vyučující zamezili šíření genderových stereotypů? 
  

Opět viz výše a současně viz níže. 

  

5)  Považujete problematiku genderu za zásadní i pro nové koncepce školního vzdělávání? 
  

Považuji  ji  jako  každé  jiné  téma  vycházející  z dovedností  klíčových  kompetencí  a 
průřezových témat. O nic méně významnější než EV, OSV … Jsem přesvědčen, že každý 
odborník  na  něco,  si  chce  prosadit  to  svoje  jako  to  nejdůležitější.  Toto  je  problém i 
současné přípravy učitelů.  Učitel  má být  více pedagogem než odborníkem v předmětu. 
Jistě  odbornost  je  důležitá,  ale  bez  pedagogických  dovedností  ???  Je  také  chyba,  že 
školství je silně feminizováno. I toto je nezdravé a vliv na gender. Ve zdravé populaci a 
jistě školy by měla být modelem takové situace má být vše vyvážené! 
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Doc. PeadDr. Vanda Hájková, Ph.D., Praha - Univerzita Karlova, pedagogická fakulta

- zástupkyně vedoucí katedry speciální pedagogiky
- zabývá se problematikou genderu v rámci inkluzivní a integrativní pedagogiky a 

v rámci prosazování politiky gender mainstreamingu v ČR

1)  Jakým  způsobem  by  podle  Vašeho  názoru  mohla  být  genderově  citlivá  výchova 
včleněna do školních kurikul?

− v rámci  mezipředmětových  vztahů  napříč  veškerou  výukou  na  1.  i  2.stupni 
základních škol, středních škol;

− cestou  integrovaného tématického vyučování  (vycházejícího  z celoročního  téma, 
subtémat  a  dílčích  tematických  částí)  ,  v němž  mohou  být  zakomponovány 
generové aspekty

− citlivým řešením generových témat ve školních učebnicích,  pracovních sešitech, 
metodických materiálech pro učitele

− zohledněním  generově  podmíněných  zájmů žáků  /  studentů  v nabídce   školou 
organizovaných akcí  –  besed,  přehlídek  činnosti,  výstav  a  prezentací,  v nabídce 
kroužků  a výchovných programů v odpoledním čase, v obsahu a zaměření práce 
školních družin a školních/ studijních  klubů 

2) Jaké jsou překážky (problémy) při  prosazovaní genderově citlivé výchovy na půdě 
školy? 

− vysoká feminizace pedagogických sborů ( zejména na základních školách)
− přílišná orientace škol na školní výkon
− transmisivní a kompetitivní styly ve výuce, nedostatek zájmu pedagogů o rozvoj 

osobnosti žáka a jeho skutečné zájmy a potřeby
− přílišná orientace na „akademickou“ znalost žáků v předmětech
− nízká míra empatie pedagogů 

3) Měl by se genderový přístup promítnout do vyučovacích metod? Pokud ano, tak podle  
Vašeho doporučení v jaké podobě?

− ano;
− např.v kooperativních činnostech a skupinových formách práce - smíšené skupiny, 

oceňování generově citlivého rozdělení ( úkolů ) rolí  mezi žáky a výsledků takové 
kooperace, v projektovém vyučování ( volba témat), v dramatizaci ve výuce (rolové 
hry s generovou tématikou)  

4)  Je  podle  Vašich  zkušeností  reálné,  aby  vyučující  zamezili  šíření  genderových  
stereotypů?

− ano,  pokud  jim  sami  nebudou  podléhat  a  pokud  připustí  dialog  v oblasti 
generových témat 

5)  Považujete  problematiku  genderu  za  zásadní  i  pro  nové  koncepce  školního 
vzdělávání?
Ano.
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Mgr., Bc. Daniel Kaiser
- spolupráce s VÚP a MŠMT ČR, pilotní ověřování RVP pro ZV
- projekt otevřená škola, v rámci projektu genderově rovná škola

1)  Jakým  způsobem  by  podle  Vašeho  názoru  mohla  být  genderově  citlivá  výchova 
včleněna do školních kurikul? 

Ona se postupně do šk.vzdělávacích programů dostává. Buď přímo jako samostatné téma 
v rámci předmětů jako je občanský výchova, rodinná výchova či výchova ke zdraví. My 
dále  nečleníme  například  hodiny  pracovního  vyučování  na  hodiny  určené  děvčatům 
(vaření, péče o domácnost) a pro chlapce (dílny, pěstitelství). Všechny oblasti jsou určené 
všem dětem...  Učitelé  musí  podvědomě také  připravovat  témata  a  činnosti  v hodinách. 
Netvoření skupin na kluky a holky, netvoření konverzačních témat s jasně vymezenými 
rolemi atd... 

  

2) Jaké jsou překážky (problémy) při  prosazovaní genderově citlivé výchovy na půdě 
školy? 
Často  jsou  to  učební  texty  a  výběr  textů,  které  mohou  gender  ignorovat,  vliv  rodiny, 
neznalost či stereotypy pedagogů atd. 

  

3) Měl by se genderový přístup promítnout do vyučovacích metod? Pokud ano, tak podle  
Vašeho doporučení v jaké podobě? 

To  koresponduje  s výše  uvedeným  (ot.1)  –  skupinové  vyučování  a  dělení  do  skupin, 
vstupování do rolí a vystupování z nich (podpora dramatické výchovy)... 

  

4)  Je  podle  Vašich  zkušeností  reálné,  aby  vyučující  zamezili  šíření  genderových  
stereotypů? 
Gender je třeba mít na paměti, ale „hlavou zeď neprorazíš“. Tím chci říct, že je-li klasicky 
zaměřená  rodina,  vychovávající  dceru  pouze  jako  domácí  puťku  a  syna  jako  „pána 
tvorstva“, tak se těžce s dětmi i pracuje. Doporučenou metodou jsou u nás praktikované 
konzultace, kdy vyžadujeme přítomnost obou rodičů a dětí spolu s učitelem, kde diskutují 
o vlivu prostředí na vývoj dítěte. Je-li podpora rodiny a vnímají-li naše výchovné cíle a 
metody, pak se může dařit stereotypy bourat. 

  

5)  Považujete  problematiku  genderu  za  zásadní  i  pro  nové  koncepce  školního 
vzdělávání? 
Určitě.  Forma individualizace,  podpora sebepoznání,  možnost  vlivu na vlastní  rozvoj  a 
výběr... 

PS: Mimo jiné proto preferuji, aby základná školy byly základními školami a ne nějak 
zaměřené (výtvarně, sportovně, jazykově atd.)  Zaměření může být výrazem potřeb rodičů 
nikoliv  výrazem  talentu  či  zájmu  dítěte.  Základní  škola  má  dát  takový  prostor  ve 
vzdělávání,  aby se  na „své  základce“  dítě  rozvíjelo  a  vybíralo si  z dostatečné nabídky 
volitelných předmětů, výkonnostních skupin, zájmových útvarů a dalších aktivit... 
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Doc.,PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D., Plzeň - Západočeská univerzita, pedagogická fakulta

- vedoucí katedry pedagogiky
- odborná garanta studia sociální práce a genderových studií

1)  Jakým  způsobem  by  podle  Vašeho  názoru  mohla  být  genderově  citlivá  výchova 
včleněna do školních kurikul? 

  Gendrově citlivá výchova již, dle mého názoru, ve školních kurikulích figuruje. RVP ZV i 
ty již existující středoškolské ji zahrnují jak do předmětů (občanská výchova, občanská 
nauka, základy společenských věd apod.) tak do průřezových témat. Pokud budeme hledat 
najdeme ji i v rámci klíčových kompetencí. Problémem však je realizace RVP.

2) Jaké jsou překážky (problémy) při  prosazovaní genderově citlivé výchovy na půdě 
školy? 

  Obdobné, jaké brání celkové humanizaci a individualizaci výchovy a vzdělávání.

Kromě  toho  konkrétně  některé  komunikační  stereotypy  (např.  užívání  generického 
maskulina),  rozdílná  očekávání  na  výkon  chlapců  a  dívek,  nesrovnatelná  pozornost 
věnovaná oběma skupinám v neprospěch dívek, nerespektování odlišností v kognitivních 
funkcích, bagatelizování problematiky atd.

3) Měl by se genderový přístup promítnout do vyučovacích metod? Pokud ano, tak podle  
Vašeho doporučení v jaké podobě? 

Nejen do metod, ale i do forem a hodnocení ve škole. Velmi důležitá je i gendrově citlivá 
pedagogická komunikace.  Se znalostí  gendrových specifik by mělo být více využíváno 
skupinové a kooperativní vyučování, učitel/ka by měl/a umět diagnostikovat styly učení a 
respektovat gendrově odlišné styly učení .

4)  Je  podle  Vašich  zkušeností  reálné,  aby  vyučující  zamezili  šíření  genderových  
stereotypů? 

  Gendrový stereotyp je v podstatě postoj.  Tzn.,  že  je třeba pracovat s jeho kognitivní, 
emocionální  i  konativní  složkou.,  tj.  vysvětlovat,  předkládat  fakta,  působit  na  emoce, 
prožitky a sledovat jednání a být příkladem.

5)  Považujete  problematiku  genderu  za  zásadní  i  pro  nové  koncepce  školního 
vzdělávání? 

  Nelze  jinak,  pokud  se  chceme  řadit  k vyspělým  a  kulturním  zemím,  které  pracují 
s potenciálem obou polovin lidstva. Jak je ale vidět na našich čelných představitelích bude 
to ještě trnitá cesta. Konkrétně vzpomínám na gendrově znemožňující odpovědi našeho 
premiéra na tiskové konferenci po jednání EU.
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PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta

- participace v Programu Iniciativy Společenství EQUAL
- zabývá  se  problematikou genderu  v souvislosti  s pracovním uplatněním v rámci 

Pardubického a Královehradeckého kraje

1)  Jakým  způsobem  by  podle  Vašeho  názoru  mohla  být  genderově  citlivá  výchova 
včleněna do školních kurikul?

Nedomnívám  se,  že  by  genderová  výchova  měla  mít  vlastní  předmět  nebo  konkrétní 
výstupy a kompetence. Jsem toho názoru, že v této otázce jde především o informovanost, 
otevřenost  a  profesionalitu  vyučujícího,  který  nabízí  alternativy,  nikoliv  stereotypní 
představy. Jinou otázkou jsou témata rodinné výchovy, výchovy ke zdravému životnímu 
stylu, filozofie apod. Tato témata jsou často vnímána jako témata diskusní, nabízejí tedy 
celou řadu možností, jak se gender výchově věnovat.

2) Jaké jsou překážky (problémy) při  prosazovaní genderově citlivé výchovy na půdě 
školy?  

Společenské  stereotypy,  očekávání  společnosti  a  především  feminizace  školství.

3) Měl by se genderový přístup promítnout do vyučovacích metod? Pokud ano, tak podle  
Vašeho doporučení v jaké podobě?

Podle mého soudu by se gender neměl promítat do volby metod. V tomto by měla být 
jednota - vždyť holky a kluci obvykle chápou stejně. (Kluci nepotřebují více obrázků nebo 
alespoň  ne  o  tolik  více,  abychom  to  mohli  statisticky  vnímat.)  Odpovídám  tedy  ne.

4)  Je  podle  Vašich  zkušeností  reálné,  aby  vyučující  zamezili  šíření  genderových  
stereotypů?

Reálné to není, protože škola (tedy i učitel) především reflektuje situaci ve společnosti. 
Pokud bychom však chtěli omezovat stereotypy, měly bychom především přepsat učebnice 
(čítanky, slabikáře apod.). Stereotypní obrazy se právě prostřednictvím učebnic projektují 
do výuky.

 
Otázku genderu v učebnici řešil jeden výzkumný záměr, který byl prezentován na poslední 
ČAPV konferenci. Bude-li tento příspěvek ve sborníku, určitě jej najdu a pošlu Vám jej.

5)  Považujete  problematiku  genderu  za  zásadní  i  pro  nové  koncepce  školního 
vzdělávání?

Nemyslím si, že by otázka genderu měla být zásadní pro současné reformy. Za zásadní 
považuji cíl vzdělávání, tedy výstupní kompetence. Nicméně, gender otázky by neměly být 
opomíjeny, protože se jedná o otázku skutečného poznání muže a ženy, jako rozdílných 
bytostí, byť se jejich rozdílnost v mateřské škole a na prvním stupni ZŠ omezuje na toalety 
s klukem a holčičkou a rozdílnou nabídkou hraček.
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