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1. ÚVOD 

Prioritou každé společnosti hlásící se k demokracii je rovnost všech jejích členů, 

také tedy rovnost pohlaví. Ačkoliv se Česká republika, stejně jako jiné státy, 

zavázala k prosazování rovnosti mužů a žen ve společnosti, mnohé výzkumy 

poukazují na přetrvávající všudypřítomnou dominanci mužského pohlaví (Pavlík, 

Smetáčková, 2006). Problematice rovných příležitostí mužů a žen prozatím není 

(v porovnání se západními zeměmi) věnována potřebná pozornost, což dokládá 

nedostatečné institucionální, legislativní i finanční zajištění této oblasti. Vytváření 

rovných příležitostí pro muže a ženy však není důležité jen pro naplnění 

demokratického principu společnosti, ale také pro společenský a ekonomický 

benefit. Pokud je mužům i ženám umožněno rozvíjet se a věnovat se oblasti, k níž 

mají nejlepší předpoklady, přináší to zisk celé společnosti (Pavlík, Smetáčková, 

2006).  

 Nerovnosti mezi pohlavími pramení z velké části z tzv. genderových stereotypů, 

což jsou soubory charakteristik, které jsou mužům a ženám tradičně přisuzovány. 

Tyto stereotypní představy o ženách a mužích sdílí všichni členové společnosti, 

předávají se z generace na generaci a jsou považovány za univerzálně platné pro 

všechny ženy a muže. Sdílené představy o obou pohlavích se odrážejí ve všech 

oblastech společnosti. Problém je zde v tom, že tyto stereotypy jsou velice 

zjednodušující, neodpovídají realitě, a proto zde dochází k nerovnostem a 

diskriminaci (Renzetti, Curran, 2003). 

 Veškeré hodnoty a představy obecně sdílené společností, tedy i genderové 

stereotypy, se jednotlivci učí v rámci socializace již od narození. Důležitým 

článkem v socializačním procesu je mimo jiné instituce školy. Výzkumy popisují 

školní instituci jako významně ovlivněnou genderovými stereotypy 

(Václavíková Helšusová, 2006). Nejen samotná výuka, ale také atmosféra a způsob 

fungování školy předkládají dětem představu světa, kde dominují muži a vše s nimi 

spojené a to „ženské“ je až na druhém místě. Genderová problematika pomalu 

začíná být i v České republice důležitým tématem, volá se po rovných příležitostech 

pro všechny a právě instituce školy má prostřednictvím působení na nejmladší 

generace napomoci k narušení tradičního uvažování o ženách a mužích a přispět 

Naformátováno: Barva
písma: Automatická
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k více rovnostářské společnosti (Jarkovská, Smetáčková, 2006). Cílem politiky 

rovných příležitostí ve škole je, aby si žáci a žákyně osvojili nestereotypní, 

genderově citlivý způsob uvažování o sobě i druhých, což v budoucnu povede ke 

změnám chování a uvažování o vlastních možnostech a využití potenciálu každého 

jedince (Pavlík, Smetáčková, 2006). 

 Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na nejnižší stupeň školního vzdělávání, 

na mateřskou školu. Ačkoliv většina výzkumů ze školního prostředí pochází 

z vyšších stupňů školního vzdělávání, přítomnost genderových stereotypů se dá 

předpokládat i v mateřské škole, protože genderové představy sdílí všichni členové 

společnosti a výzkumy poukazují na skutečnost, že socializace do příslušných 

genderových rolí začíná již od nejútlejšího věku dětí (Renzetti, Curran, 2003). 

Cílem mé práce je zmapovat přítomnost či nepřítomnost genderových stereotypů ve 

vybrané mateřské škole pomocí metody pozorování. Zajímá mě, zda se v chování 

dětí a učitelky odráží typické představy o dívkách a chlapcích. Hledám jak příklady 

podporující tradiční genderový řád, tak příklady nabourávající tento řád. Dále také 

sleduji dopad těchto stereotypů na prostorové uspořádání školky. Pohled učitelů a 

učitelek na svět významně utváří prostředí a atmosféru školy, proto prostřednictvím 

rozhovoru zjišťuji, jak učitelka vnímá muže/chlapce a ženy/dívky, zda je vidí 

genderově stereotypně či nikoliv, a porovnávám její výpověď s pozorovaným 

chováním.  

 S genderovou problematikou jsem se seznámila při vysokoškolském studiu. 

V rámci přednášek s touto tématikou jsem se dozvěděla, jak se stáváme ženami a 

muži; jak jsme již od malička ze všech stran „formováni“, abychom splňovali 

očekávání společnosti kladené vůči našemu pohlaví. Začala jsem sledovat sebe i své 

okolí a uvědomila si, že sama v určitých situacích jednám automaticky genderově 

stereotypně a někdy se vědomě snažím dostát požadavkům na „správnou“ ženu. 

V té době jsem již vedla kurzy anglického jazyka pro malé děti v mateřských 

školách a přistihla jsem se, že ve svých požadavcích vůči dívkám a chlapcům 

vycházím z tradičních představ o „přirozenosti“ obou pohlaví. U chlapců jsem 

tolerovala zlobení, neposednost a nepřipravenost, zatímco u dívek jsem vyžadovala 

klid, soustředěnost a podobně. Předsevzala jsem si, že se pokusím genderově 

stereotypní chování vůči dětem omezit. Zjistila jsem, že genderové stereotypy mám 
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tak vžité, že i přes vědomé úsilí se jim vyhnout, jsou určité situace, kdy prostě 

nemám „jiných“ slov a nemám alternativní vzorec, jak se zachovat a jak reagovat, 

aniž bych podporovala tradiční genderový řád. Sebereflexí jsem se tedy přesvědčila, 

že genderové stereotypy jsou hluboce zakořeněné v mé mysli a ovlivňují mé jednání 

více, než bych si byla schopna připustit. Z této pozice jsem se rozhodla podívat se 

na dění v mateřské škole genderovou perspektivou.  

 Pokud jde o rozvržení mé práce, v první, teoretické části stručně představuji 

genderovou problematiku. Nejprve definuji pojem „gender“ jako sociální konstrukt 

vyjadřující, že rozdílné charakteristiky přisuzované ženám a mužům jsou výplodem 

společnosti. Dále stručně zmiňuji institucionální zakotvení genderové perspektivy a 

poukazuji na úkol genderových studií zabývat se genderovou rozdílností a 

dominancí. Poté mapuji diskuzi perspektiv biologického determinismu a sociálního 

konstruktivismu. Upozorňuji na rozmanitost různých verzí sociálního 

konstruktivismu a přibližuji jejich pohled na původ genderových nerovností a 

androcentrismu. Podrobněji se věnuji teoriím sociálního konstruktivismu, které 

zohledňují institucionální rozměr genderu, a v této souvislosti blíže definuji koncept 

genderu. V další kapitole se věnuji genderovým stereotypům jako zjednodušujícím 

popisům toho, jak má vypadat „správný“ muž a „správná“ žena a dopad těchto 

stereotypů na instituci školy. Dále se věnuji osvojování genderové identity. V této 

souvislosti zmiňuji několik teorií vysvětlujících, jak se učíme být ženami a muži. 

V další kapitole blíže popisuji genderovou socializaci u dětí a faktory ji ovlivňující. 

 V praktické části představuji metodologická východiska, ze kterých vycházím při 

výzkumu. Blíže se věnuji feministické tradici výzkumu, zejména pokud jde o její 

vymezení v opozici k pozitivismu. Dále obecně představuji využité metody – 

metodu pozorování a metodu rozhovoru. Poté představuji vlastní výzkum, nejprve 

pozorování a následně rozhovor. Svou práci končím prezentací zjištěných závěrů. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části mé práce prezentuji teoretická východiska, definice a pojmy, 

s kterými dále pracuji. Jednotlivé kapitoly věnuji tématům, která považuji za 

relevantní vůči mé práci. 

2.1 Gender – úvod do problematiky 

V mé práci se dívám na sociální realitu genderovou perspektivou, proto je nejprve 

nutné stručně ukázat, co genderová problematika obnáší. Nejprve vysvětlím 

samotný pojem "gender" a co je obsahem jeho definice. Zmíním také institucionální 

zakotvení genderové perspektivy. A v závěru této části se zaměřím na objasnění 

dvou zcela odlišných pohledů na původ rozdílnosti mužů a žen. A to na tzv. 

biologický determinismus a tzv. sociální konstruktivismus. 

 

2.1.1 Pojem „gender“ 

Pojem „gender“ byl převzat z angličtiny a většinou se nepřekládá, ale můžeme se 

také setkat s překladem „sociální pohlaví“ nebo „sociální rod“ (Valdrová, 2006a). 

V této práci bude používán termín převzatý, nikoli jeho české překlady. 

 V současnosti pojem gender1odkazuje ke společensky vykonstruovaným 

rozdílům mezi ženami a muži. V této souvislosti ho poprvé použila G. Rubinová 

v roce 1975, kdy spojením „sex-gender-system“ chtěla upozornit na to, že na 

základě biologického pohlaví je vystavěna organizace společnosti, společenské 

instituce a společenské normy (Czabanová, 2007). 

 Marie Čermáková v předmluvě k Oakley definuje gender jako „sociální 

konstrukt, který vyjadřuje, že vlastnosti a chování spojované s obrazem muže a ženy 

jsou formovány kulturou a společností; … určení rolí, chování a norem vztahujících 

se k ženám a mužům je v různých společnostech, v různých obdobích či různých 

sociálních skupinách rozdílné. Jejich závaznost či determinace není tedy 

                                                           

1 Původ pojmu „gender“ pochází ze staré řečtiny, kde znamenal rod. V angličtině znamená 

též pohlaví a gramatický rod. 

Naformátováno: Písmo: 10
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přirozeným, neměnným stavem, ale dočasným stupněm vývoje sociálních vztahů 

mezi muži a ženami“(Oakley, 2000; s. 11-12). Dále tato definice klade kulturně 

utvářený gender do protikladu s pohlavím, které je „univerzální kategorií a nemění 

se podle času a místa“ (Oakley, 2000; s. 11-12). Tento dualistický pohled je však 

dnes již překonaný a pohlaví je stejně jako gender považováno za sociální konstrukt, 

proměnný v čase a místě, využívaný k pojmenování, chápání a také vytváření 

rozdílů mezi lidskými těly. Abychom mohli odlišovat ženské/mužské pohlaví, 

musíme nejprve pojmenovat rozdíly mezi lidskými těly a stanovit atributy ženského 

a mužského těla2 (Pavlík, 2006).  

 Ačkoliv je dnes již přijímáno východisko, že pohlaví je stejně jako gender 

sociální konstrukt, stále se objevují snahy přiřknout veškeré rozdíly a nerovnosti 

mezi ženami a muži biologickým odlišnostem, které jsou vnímány jako univerzální 

fakta (Pavlík, 2006). Proto se budu těmto aspektům věnovat v zápětí a v tomto 

kontextu dále rozvedu i definici genderu. Nejprve je však třeba zmínit, že genderová 

perspektiva má dnes i své institucionální zakotvení. 

 

2.1.2 Genderová studia 

Konceptem gender a genderovou analýzou se zabývají feministická studia, 

genderová studia, ženská či mužská studia, která se ve vyspělých západních zemích 

stala součástí všeobecného vysokoškolského vzdělání již ve druhé polovině 

20. století. Naše společnost byla před rokem 1989 od problematiky genderu 

izolována a v 90. letech snahy o překonání této izolace narážely na nechuť a 

pohrdání touto problematikou (Čermáková in Oakley, 2000).  

 V současnosti si ale genderová studia vydobývají své místo ve vzdělávacích 

programech i v České republice. Od roku 1993 bylo vzdělávání v oboru genderová 

studia možné díky neakademické instituci Nadace gender studies, která nabízela ve 

                                                           

2 V přírodě, i mezi lidmi, například existuje více forem (kombinací chromozomů) kromě 
těch, které běžně chápeme jako mužské nebo ženské pohlaví. Společnost se ale snaží „jiné“ 
formy eliminovat a takové jedince operativně „vtěsnat“ do kategorie muž či žena (Pavlík, 

2006; Renzetti, Curran, 2003). 

Naformátováno: Barva
písma: Automatická
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spolupráci s odborníky a odbornicemi a jinými institucemi přednášky věnující se 

dané tématice. V roce 1998 oficiálně vzniklo Centrum genderových studií na 

FF UK. V roce 2003 vznikla Katedra genderových studií na FHS UK (Sokolová, 

Pavlík in Renzetti, Curran, 2003). 

 Genderová studia a genderová analýza představují gender jako „jeden ze 

základních organizujících principů, kolem kterých se točí společenský život“3 a 

připojují tak gender k rase a společenské třídě, čímž umožňují lepší popis a 

pochopení organizace společnosti (Kimmel, 2000; s. 5). Genderová studia tak 

znamenají významný převrat v pohledu na lidské bytí: „Zaprvé tím, že relativizují 

systémy dosud považované za jediné, univerzální a přirozené, neboť odhalila, že 

byly založeny na poznání odvozeném pouze od jedné skupiny ve společnosti – mužů, 

a tím je vlastně dekonstruují. Zadruhé tím, že nabourala ve společnosti dosud 

panující představu o „přirozenosti“ rozdílů mezi muži a ženami a zdůraznila jejich 

kulturní podmíněnost“(Pavlík, 2002; s. 139).  

 Genderová studia se tak snaží odpovědět na dvě základní otázky: „Proč jsou ve 

skutečnosti v každé společnosti lidé děleni na základě genderu a proč je ve 

skutečnosti také každá známá společnost založena na mužské dominanci (Kimmel, 

2000; s. 2)?“ Cílem genderových studií je jednoduše objasnit genderovou rozdílnost 

a genderovou dominanci (Kimmel, 2000). 

 

2.1.3 Sociální konstruktivismus vs. biologický determinismus 

O tom, že se muži a ženy ve všech známých společnostech liší, není pochyb. O 

povaze a původu jejich rozdílnosti ovšem neexistuje jednoznačná shoda. Dva zcela 

protichůdné pohledy na rozdíly mezi muži a ženami představují tzv. biologický 

determinismus a tzv. sociální konstruktivismus.  

 

2.1.3.1 Biologický determinismus  

                                                           

3 Citace cizojazyčných textů přeložila autorka práce.  
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Biologický determinismus v kostce tvrdí, že „ pohlaví určuje gender, že vrozené 

biologické rozdíly vedou k rozdílnému chování, které vede ke společenskému 

uspořádání. Podle tohoto vysvětlení jsou společenské nerovnosti zakódovány v naší 

fyziologické stavbě“ (Kimmel, 2000; s. 47). Teoretikové biologického determinismu 

tedy vidí jako jasnou příčinu rozdílů a nerovností mezi ženami a muži jejich 

rozdílnou biologickou stavbu těla. Nerovnosti mezi pohlavími biologický 

determinismus nepopírá, ale jelikož jsou podle jejich teorií „přirozené“ a muži a 

ženy se podle něj vzájemně doplňují, není třeba je problematizovat a snažit se je 

napravit. Podle Kimmela (2000) zastánci biologického determinismu mají za to, 

že: „…existující nerovnosti nejsou naše vina, opravdu z nich nemůžeme nikoho 

obviňovat. 9emůžeme být činěni zodpovědnými za způsob jednání – je dán 

biologicky“ (s. 22).  

 Biologický determinismus v současnosti čerpá své argumenty především 

z evolučních teorií, podle kterých muži a ženy získali své typické charakteristiky 

v průběhu evoluce; dále z výzkumů mozku, které ukazují na rozdíly mezi mozky 

žen a mužů, případně na rozdílné užívání jednotlivých hemisfér ženami a muži; a 

dále také z výzkumů týkajících se působení pohlavních hormonů (Kimmel, 2000; 

příklady viz Bem, 1993; Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 2003).   

 Velkým nedostatkem teorií biologického determinismu je to, že rozšířené 

„typicky mužské“ a „typicky ženské“ vzorce chování a role považují za přirozenou, 

neměnnou normu a neberou v úvahu kulturní kontext, ve kterém je ženství a 

mužství utvářeno (Gjuričová, 1999). Teorie biologického determinismu 

„představují gender jako fundamentální vlastnosti, které jsou trvalé a v zásadě 

odlučitelné sociopolitického kontextu života“ (Gjuričová, 1999; s. 78). Biologický 

determinismus však není například schopen obstát v konfrontaci s antropologickými 

výzkumy, které dokládají odlišné vnímání genderových rozdílů v různých 

společnostech. Navíc je tento přístup často využíván k obhajobě současného 

nerovného postavení žen a mužů ve společnosti na základě „přirozenosti“ 

genderových rozdílů.  

 

Odstraněno: ¶
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2.1.3.2 Deterministické verze sociálního konstruktivismu a interplanetární teorie 

genderu 

Alternativní genderové teorie vycházejí z předpokladu sociálního konstruktivismu, 

„že muži a ženami se nerodíme, ale stáváme se jimi v důsledku socializace a života 

v konkrétní společnosti“ (Pavlík, 2006; s. 9). Již od narození jsme na základě 

přiřčeného biologického pohlaví socializováni do odlišných genderových rolí. 

Postupně si osvojujeme rysy, chování a postoje společností určené jako „femininní“ 

nebo „maskulinní“, tedy „vhodné“ pro muže nebo pro ženy a snažíme se těmto 

určením dostát. Pro sociální konstruktivisty jsou biologické rozdíly jen surový 

materiál, ze kterého uvnitř genderové společnosti utváříme genderové rozdíly a 

vlastní identity (Kimmel, 2000). 

 Ne však všechny teorie genderu vycházející z předpokladu sociálního 

konstruktivismu dokáží postihnout komplexitu genderové socializace. Tzv. teorie 

genderových rolí podle Kimmela (2000) kladou přílišný důraz na individuální 

socializaci a opomínají institucionální rozměr genderu. Kimmel tvrdí, že teorie 

genderových rolí depolitizuje gender, protože „z něj dělá soubor individuálních 

vlastností a ne aspekt společenské struktury“ (str. 90). Socializace do genderové 

role je neměnná, nezvratná a ženská a mužská genderová role je rozdílná a jasně 

určená. Takovéto pojetí genderu nepřipouští koexistenci různých forem maskulinity 

a feminity a proměnu genderové role v průběhu života a na různých pozicích 

v rámci společenské struktury. Z této perspektivy není možné objasnit ani mocenský 

rozměr genderu (Kimmel, 2000). 

 Ačkoli biologický determinismus a teorie genderových rolí vidí příčiny rozdílů 

mezi muži a ženami v něčem jiném (biologické rozdíly vs. rozdílná socializace), 

shodují se v několika bodech. Podle Kimmela patří oba přístupy 

k tzv. interplanetárním teoriím genderu4. Kimmel tak označuje teorie, které považují 

ženy a muže za nevratně rozdílné a nepřipouští téměř vůbec žádnou změnu. Tyto 

teorie považují gender za vlastnost identity jedince – žena jedná v každé situaci a 

na každé pozici jako žena, stejně tak muž jedná za jakýchkoliv událostí jako muž, 

                                                           

4 Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše.  

Naformátováno: Barva
písma: Automatická
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zatímco pozice a instituce jsou genderově neutrální. Podle interplanetárních teorií 

žijí maskulinní muži a femininní ženy v genderově neutrálním světě. Interplanetární 

teorie považují rozdíly mezi pohlavími za výraznější a významnější než rozdíly 

pozorovatelné mezi jednotlivými ženami a jednotlivými muži. A v neposlední řadě 

interplanetární genderové teorie spojuje názor, že nerovnoprávnost a mužská 

dominance nevyhnutelně pramení z rozdílů mezi pohlavími, ne naopak (Kimmel, 

2000). 

 

2.1.3.3 Sociální konstruktivismus a institucionální rozměr genderu 

Odlišný pohled reprezentují konstruktivistické teorie, které zohledňují 

institucionální rozměr genderového řádu. Sociální svět se k nám nemá „objektivně“, 

nezávisle, ale nabývá takových hodnot a významů, jaké mu společensky přiřkneme. 

Sociální svět je produktem společnosti a stejně tak i gender (Kimmel, 2000).  

 Tyto verze sociálního konstruktivismu se podle Kimmela liší od interplanetárních 

teorií v tom, že považují genderové rozdíly za výsledek genderové nerovnosti. 

„Genderová rozdílnost – prosazování dvou kvalitativně odlišných povah – je 

výsledkem genderové nerovnosti, ne její příčinou. Genderová nerovnost vytváří 

(genderovou – pozn. aut.) rozdílnost a vzniklé rozdíly jsou pak užívány 

k ospravedlňování genderové nerovnosti“ (Kimmel, 2000; s. 11). Tyto verze 

sociálního konstruktivismu nepovažují rozdíly mezi muži a ženami za velké a 

zásadní a upozorňují na to, že větší rozdíly můžeme najít mezi jedinci v rámci obou 

skupin (Kimmel, 2000). 

 Zatímco interplanetární teorie považují sociální instituce za genderově neutrální a 

gender samotný za neměnnou vlastnost jedince, tyto verze sociálního 

konstruktivismu tvrdí, že veškeré instituce a pozice jsou genderové a genderová 

identita jedince není neměnná, ale plynule se mění v závislosti na aktuální pozici 

jedince ve společnosti. Gender je situační (Pavlík, 2006). Jedinec si vybírá vhodné 

chování a jednání v závislosti na pozici, ve které se zrovna vyskytuje. Rozdíly, které 

můžeme pozorovat mezi ženami a muži ve skutečnosti nejsou podle těchto verzí 

sociálního konstruktivismu genderovými rozdíly mezi pohlavími, ale rozdíly 
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plynoucí z odlišných pozic, ve kterých se muži a ženy nacházejí. Jedinec 

přizpůsobuje své chování pozici, a tak je žena v „mužské“ pozici schopna dostát 

maskulinním charakteristikám a naopak (Kimmel, 2000). Nicméně symbolicky 

taková žena přebírá mužské charakteristiky (viz např. Margaret Thatcher jako muž 

v sukních). Ne v každé situaci hraje gender významnou roli, v některých případech 

nabývají na významnosti jiné aspekty, jako je rasa, třída, věk, sexuální orientace 

atd., ale gender se s nimi vždy protíná (Pavlík, 2006). 

 Již bylo zmíněno, že gender vyjadřuje skutečnost, že lidské bytosti jsou v každé 

známé společnosti děleny na dvě skupiny, muže a ženy, a obě skupiny jsou 

charakterizovány určitými rysy. Mužské rysy jsou souhrnně nazývány maskulinita a 

ženské rysy femininita. Koncept genderu je vztahový, neboť maskulinita se 

vymezuje ve vztahu k femininitě a naopak (Pavlík, 2006). Konstruktivistické teorie 

zohledňující institucionální rozměr genderu tvrdí, „že významy pojmů muž a žena 

nejsou věčné a neměnné, že se tyto pojmy vždy vytvářejí či konstruují v určitém 

kulturním a společenském kontextu a jejich obsah se proměňuje, a sice vždy ve 

vzájemném vztahu“ (Gjuričová, 1999; s. 77; také Kimmel, 2000).  

 Maskulinita a femininita jsou v asymetrickém vztahu – prakticky všechny 

známé společnosti jsou androcentrické, což znamená, že maskulinita je chápána 

jako norma, od které je femininita odvozena, a jako cosi hodnotnějšího, lepšího či 

nadřazeného. Společnosti tak nereprodukují jen rozdíly mezi ženami a muži, ale 

zároveň mužskou dominanci. Gender je mocenský vztah promítající se do všech 

sociálních vztahů. Nadřazenost maskulinity se projevuje systematickými 

genderovými nerovnostmi, kdy muži kontrolují většinu společenských zdrojů.  

Obecně platí, že muži jako skupina disponují větší mocí než ženy, ale samozřejmě 

v rámci obou skupin existují mocenské rozdíly (Pavlík, 2006).  

 Podle verzí sociálního konstruktivismu zohledňujících institucionální rozměr 

genderu se do procesu utváření genderové identity promítá svobodná vůle jedince a 

každý jedinec je originál, ve společnosti proto koexistují různé formy maskulinity a 

femininity. A tak další charakteristikou konceptu gender je jeho pluralita (Kimmel, 

2000; Pavlík, 2006). Jednotlivé formy nejsou symetrické - existují tzv. hegemonní 

maskulinita a preferovaná femininita, které reprezentují ideálně typické konstrukce 
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maskulinity a femininity v dané společnosti. V rámci genderové společnosti si 

osvojujeme chování spojené s dominantní formou maskulinity a femininity, někdy 

jsme s nimi v konfrontaci a „naše genderové identity jsou jak dobrovolné – 

vybíráme si, kým se staneme – tak vynucené – jsme pod tlakem, nuceni, sankciováni 

a často fyzicky dotlačeni k  podřízení se nějakým pravidlům“ (Kimmel, 2000; s. 87). 

 Gender se jako základní organizující princip promítá do všech aspektů a úrovní 

společenského života. Každý z nás si od jistého věku uvědomuje, zda je muž či žena 

a na základě této znalosti si z dostupných zdrojů konstruuje vlastní identitu. Jak 

jsem již zmínila, zmiňované verze sociální konstruktivismu nepovažují gender za 

vlastnost jedince. „Spíše než vlastnost jednotlivce je gender produkt interakce s 

ostatními“ (Kimmel, 2000; s. 106). Gender tzv. děláme. Do vzájemných interakcí 

vstupujeme s jasnými představami o maskulinitě a femininitě a tyto představy se 

sami snažíme naplnit a totéž vyžadujeme od druhých. Překračování daných 

genderových norem je sankciováno, a tak vzájemným neustálým usměrňováním 

udržujeme a produkujeme genderové stereotypy. Představy o maskulinitě a 

femininitě neformují jen osobní identity a sociální interakce, ale také veškeré 

instituce, které nás obklopují (Kimmel, 2000). V mé práci mě zajímá především vliv 

genderových stereotypů na vzdělávací a výchovné instituce.  

 Já osobně souhlasím s předpoklady sociálního konstruktivismu, který neopomíjí 

institucionální rozměr genderu, a v souvislosti s tématem bych upozornila 

především na předpoklad, že každý jedinec je originál a že jednotlivci se vzájemně 

liší mnohem více než skupina žen a mužů, případně chlapců a dívek. Děti by měly 

být vedeny k rozvoji všech schopností bez ohledu na svůj gender. Nemělo by jim 

být vštěpováno, že jen chování tradičně spojované s jejich genderem je to správné a 

jediné, ale měly by jim být nabídnuty i alternativy, jež jsou neméně správné. 

V nejideálnějším případě by dle mé úvahy děti vůbec neměly mít povědomí o tom, 

že existují nějaké typicky mužské/chlapecké a typicky ženské/dívčí vlastnosti. Děti 

by měly být učeny, že jsou vlastnosti dobré a horší, že každá situace klade na aktéra 

jiné požadavky a vyžaduje odlišné jednání. Děti by také měly být vedeny 

k zodpovědnosti za své činy a jednání. 

 

Naformátováno: Barva
písma: Automatická
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2.2 Stereotypy 

Již bylo řečeno, že genderové stereotypy ovlivňují naší interakci s okolím. 

„Stereotyp je označení pro zjednodušující souhrnný popis určité společenské 

skupiny. Může být pozitivního či negativního charakteru a s tím či oním stereotypem 

je – či v minulosti byla – spojována prakticky každá společenská skupina“ 

(Renzetti, Curran, 2003; s. 20). Na základě obecně známých stereotypů řadíme 

jedince podle jeho vlastností k určité skupině a naopak podle jeho členství v určité 

skupině odhadujeme jeho vlastnosti. Problém je zde v tom, že soudy vynesené na 

základě zobecňujících a zjednodušujících stereotypů jsou často nepravdivé a daného 

jedince vůbec nevystihují. Stereotypy se samozřejmě váží také ke skupině žen a 

mužů a o tyto stereotypy jde v mé práci především (Renzetti, Curran, 2003).  

 

2.2.1 Genderové stereotypy 

Podle Renzettiho a Currana jsou genderové stereotypy „zjednodušující popisy toho, 

jak má vypadat ´maskulinní muž´ či ´femininní žena´“ a tyto „stereotypy jsou 

univerzálně platné, neboť se předpokládá, že charakteristiky tvořící genderový 

stereotyp sdílejí všichni příslušníci daného pohlaví“ (Renzetti, Curran, 2003; s. 20-

21). 

 Dané stereotypy jsou považovány za bipolární, tzn., že vlastnosti či role jsou buď 

mužské, nebo ženské. Nepřipouští se, že by žena mohla disponovat „mužskými“ 

vlastnostmi a naopak. Dále, „ženské“ a „mužské“ si není rovno. Většina společností 

je založena na patriarchálním pohlavně-genderovém systému, což znamená, že muži 

a jim přiřazované vlastnosti a role jsou nadřazené ženám a jejich charakteristikám. 

Ve skutečnosti jsou ale u žen „mužské“ vlastnosti nejen tolerovány, ale společností 

také na určitých pozicích vyžadovány, zatímco u mužů je striktně vyžadováno 

chování odpovídající heterogenní maskulinitě a překračování genderových 

stereotypů je pro muže spíše degradující (Renzetti, Curran, 2003). 

 Být mužem či ženou tak neznamená jen mít penis či vagínu, ale znamená to, že 

jsme pro své okolí nositeli určitých charakteristik a rolí. Genderové stereotypy nám 

říkají, jak má vypadat „správný“ muž a „správná“ žena. Z těchto stereotypů 
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vycházíme při jednání s okolím, ačkoli třeba i z vlastní zkušenosti víme, že 

ve skutečnosti se většina jedinců ustaveným stereotypům vymyká 

(Renzetti, Curran, 2003). Genderové stereotypy řídí chování a jednání nás 

samotných i našeho okolí, protože většina z nás se snaží dostát očekáváním 

vztahujícím se k našemu genderu, „snažíme se udělat dojem“, chceme být „pravými 

muži“ a „správnými ženami“. Tomuto principu se říká sebe-naplňující proroctví, 

kdy se chováme tak, jak se dle stereotypů od nás očekává, a tím tuto stereotypní 

představu „naplníme“ (Bem, 1993). 

 Stereotypy obecně (genderové stereotypy nevyjímaje) jsou velice zjednodušující, 

a tak jejich negativním dopadem je, že si na jejich základě můžeme vytvořit o jiných 

zcela mylné představy. Negativní dopad mají genderové stereotypy i na jedince 

samotné. Jak již víme, perspektiva sociálního konstruktivismu zohledňující 

institucionální rozměr genderového řádu poukazuje, že „v jakékoli společnosti 

v daný moment koexistuje několik významů maskulinity a femininity“, protože „naše 

zkušenosti jsou také strukturovány třídou, rasou, etnickou příslušností, věkem, 

sexuální orientací a regionem“ (Kimmel, 2000; s. 10). Ve společnosti tak existují 

různé vzájemně nerovné femininity a maskulinity. Normativními definicemi, těmi 

obecně sdílenými, vůči kterým se jedinci vymezují a snaží se jim dostát, jsou již 

zmíněná hegemonní maskulinita a preferovaná femininita (Kimmel, 2000).  

 Dostát požadavkům na „správného muže“ a „správnou ženu“ však nemusí být 

snadné a pro mnohé jedince je to velice stresující či nemožné. Vymyká-li se jedinec 

nějak zřetelněji vyžadované normě, společnost ho považuje za „nenormálního“ a 

podle toho je s ním zacházeno. Takovýto jedinec díky tlaku zvenčí také považuje 

sám sebe za „nenormálního“, ale příčinu nevidí v nevhodně nastavených 

společenských normách, nýbrž v sobě – to on je ten „divný“. Tito jedinci pak 

mohou trpět pocity méněcennosti, mít problémy se sebevědomím apod. Snaha žen a 

mužů vejít se do předepsaných genderových norem má, jak ukazují různé studie, 

negativní vliv také na jejich zdraví a kvalitu života. Víceméně sice naplňují tyto 

požadavky, ale je to pro ně limitující a stresující. Výzkumy antropologů ukazují, že 

každá kultura si vytváří své vlastní genderové stereotypy, a tak charakteristiky 

přisuzované mužům a ženám zmiňované v následujících podkapitolách nelze 

zevšeobecňovat (Renzetti a Curran, 2003). 
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2.2.1.1 Genderové stereotypy spojované s maskulinitou 

Mužům je v naší společnosti tradičně vyhrazena veřejná sféra, působení mimo 

domov. Tento stereotyp vychází především z předpokladu, že muži „živí“ rodiny, 

zatímco ženy pečují doma o děti a domácnost. Z tohoto předpokladu také vychází 

rozdělení prací, kdy za „mužské“ práce jsou považovány převážně činnosti, které 

úzce nesouvisí s každodenním chodem domácnosti. I v domácnosti je „mužská“ 

práce často orientována mimo obydlí – například práce na zahradě – a je občasného 

charakteru a lze zvolit libovolně čas, kdy bude vykonána.  

 S tímto stereotypem se děti setkávají již od útlého věku stále ještě ve většině 

českých domácností, kdy jsou doma s matkou, otec odchází do práce a veškerá 

starost o domácnost leží na matce. Navíc je prohlubován výběrem hraček, kdy jsou 

děti podporovány v preferenci hraček náležejícím jejich genderu. Interiér 

mateřských škol často připomíná opravdovou domácnost, kde se děti připravují na 

budoucí roli. Dívky jako maminky a pečovatelky si hrají s napodobeninami 

domácích spotřebičů, krmí panenky apod. a chlapci se těchto aktivit většinou 

neúčastní - jsou „v práci“ (Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 2003). 

 Z představy živitele vychází také přesvědčení o muži jako „hlavě rodiny“ a 

nadřazeném pohlaví. O tom, že ženy byly především v minulosti vnímány jako 

méněcenné, se můžeme přesvědčit například v každodenním jazyce, který je značně 

androcentrický a je pro něj typická sémantická derogace5, generické maskulinum6 i 

tvarosloví7. Ufňukaní chlapci často slýchají: „Nebuď baba!“, což souvisí jak 

s degradací žen v rámci jazyka8, tak i s dalším stereotypem, že muži neprojevují své 

emoce a to především lítost, strach či lásku. Správní muži prostě nepláčou! Signály 

méněcennosti žen jsou k dětem vysílány i z médií, v nichž často prezentovaný počet 

                                                           

5 Slova nabývající spojením se skupinou žen hanlivý přídech – např. škatule, rašple. 

6 Podstatné jméno rodu mužského, které souhrnně označuje muže i ženy; nebo se ženský 
tvar odvozuje od mužského. 

7 Používání „i“ a „y“ v příčestí minulém – řídí se podle muže; koncovka „a“ ve tvarech 
ponižující muže – př. baba. 

8 Ponížení muže vyjádřené ženským tvarem. 
Naformátováno: Čeština

Odstraněno: ¶
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žen a dívek neodpovídá jejich zastoupení ve společnosti (Oakley, 2000; Renzetti, 

Curran, 2003). 

 Naopak projev hněvu, ba přímo agrese se u mužů očekává. Dle genderového 

stereotypu mají muži od přírody díky testosteronu větší sklon k agresivnímu 

chování. Tento předpoklad vede k tomu, že u chlapců je od dětství preferováno 

aktivní, asertivní chování. Toleruje se u nich neposlušnost, zlobení, útočení a praní 

se. „Správný“ kluk si nenechá nic líbit, je-li mu ubližováno. Pokud se tak nechová, 

řada rodičů si začíná dělat starosti. Strašák homosexuality je vždy přítomným 

korektivem nemaskulinního chování (Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 2003). 

 Muži také tradičně nemají jednat pod návalem emocí (kromě legitimizovaného 

vzteku), ale mají uvažovat racionálně. Domnělou mužskou nadřazenost vyjadřuje 

také stereotypní představa o mužích jako o chytřejším pohlaví a to historicky údajně 

kvůli většímu mozku, dnes na základě představ o jiném fungování ženských a 

mužských mozků. Muži a chlapci jsou tradičně považováni za schopné v oblasti 

logiky a techniky. Tento předpoklad je umocňován výběrem hraček a her pro 

chlapce. Chlapci si častěji hrají s různými stavebnicemi, hlavolamy, auty a roboty 

na dálkové ovládání, které jsou jim také častěji kupovány. Signály přicházejí 

samozřejmě také z okolí a z domova, kdy auto a veškeré opravy a kutilství jsou 

doménou mužů (Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 2003).  

 

2.2.1.2 Genderové stereotypy spojované s femininitou 

Ženám je v naší společnosti vyhrazena soukromá sféra. Mateřství údajně předurčuje 

ženy k tomu, aby trávily svůj čas doma s dětmi, zajišťovaly každodenní chod 

domácnosti, pečovaly o „teplo rodinného krbu“a vzdaly se práce ve veřejném 

sektoru. U žen se předpokládá všeobecný pečovatelský instinkt. Dívky kopírují své 

matky a v kočárcích vozí svá miminka; narodí-li se mladší sourozenec, dívky jsou 

zapojovány do péče o něj apod. Ženy nepečují jen o děti, ale často taky o své staré 

rodiče. Jak jsem již zmínila, dívky mají možnost vyzkoušet si svou budoucí roli 

matky a pečovatelky v rámci hry s panenkami a napodobeninami kuchyňských 

spotřebičů, praček, nádobí atd. Ženy jsou považovány za hloupější, neschopné 
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myslet čistě racionálně. To je také jeden z důvodů, proč byly ženy dříve vyloučeny 

z veřejného, politického života (Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 2003). 

  Ženy také zajišťují citovou a emocionální podporu v rodině. Na to navazuje další 

stereotyp spojovaný s femininitou – ženy jsou považovány za více emocionálně 

založené, nemají problémy s projevováním svých citů a spíše než racionálně jednají 

emotivně. Ženy se nemusejí stydět za slzy či projevy strachu (Oakley, 2000; 

Renzetti, Curran, 2003). 

 Na rozdíl od mužů je u žen a dívek preferováno spíše pasivní chování. Od dívek 

je vyžadována poslušnost, klidnost a submisivnost. Jedna myšlenka předpokládá, že 

typicky dívčí šaty děvčatům ani neumožňují aktivnější chování. S oděvem souvisí 

další femininní stereotyp. K ženám a dívkám tradičně patří záliba v oblékání a 

zdobení se. Ženy jsou také často kritizovány za přehnanou péči o sebe sama a za to, 

že využívají svých půvabů jako prostředku k dosažení vytyčeného cíle. To, že 

krásné šaty a šperky vyvolají u okolí odezvu, se učí již malá děvčata, protože 

komentáře na jejich osobu se nejčastěji týkají právě jejich vzhledu. Další signály, že 

vzhled je důležitý, vysílají média. Ženy jsou tradičně považovány za technicky 

nezdatné. Klasickým příkladem je mýtus o ženě jako špatné řidičce (Oakley, 2000; 

Renzetti a Curran, 2003). 

 Zde jsem uvedla několik nejběžnějších stereotypů spojovaných se ženami a muži. 

Jak již bylo zmíněno, problém stereotypů je ten, že jsou příliš obecné a mnozí 

jedinci se z nich vymykají, ale i přesto se prohlubování stereotypů děje neustále a 

genderové stereotypy ovládají společnost. 

 

2.2.1.3 Genderové stereotypy ve školských a vzdělávacích institucích 

Vzhledem k tématu mé práce bych v této části chtěla obecně zmínit odraz 

genderových stereotypů ve školských a vzdělávacích institucích. V současnosti je 

škola genderovaný prostor s výrazně maskulinním zaměřením 

(Václavíková Helšusová, 2006). Odborníci na genderovou problematiku spolu 

s příslušnými orgány již podnikli první kroky potřebné ke změně, ale stále jsou 

Naformátováno: Barva
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v tomto směru velké rezervy9. Proměna školy v instituci vychovávající své žáky a 

žákyně ke genderové otevřenosti a toleranci je běh na dlouhou trať, který nebude 

jednoduchý (Jarkovská, Smetáčková, 2006). 

 Všechny stupně školského systému mají především za úkol prostřednictvím 

socializačního procesu vychovávat plně sociální bytosti a tím zajišťovat plynulý a 

jednotný vývoj společnosti. Škola z této pozice předává hodnoty a normy sdílené 

společností, prověřené tradicí a zachovává tak společenský status quo. Škola se tím 

výrazně účastní reprodukce genderových představ o mužích a ženách. Jedním 

z předpokladů demokratické společnosti je rovnost všech jejích členů, také tedy 

rovnost genderová. Vyvrácení hluboko zakořeněných genderových představ u plně 

socializovaných jedinců je velice obtížné, a proto je vznášen požadavek na změnu 

prostřednictvím nejmladší generace, na které se má škola významně podílet. Ve 

škole se tak střetávají dva protichůdné požadavky, a je zřejmé, že rozvolnění 

genderových stereotypů tedy nebude jednoduché (Jarkovská, Smetáčková, 2006). 

 Výzkumy provedené nejen v českých školách ukazují, že genderové stereotypy 

jsou dětem předávány v rámci formálního, neformálního i skrytého10kurikula. Stále 

přetrvávajícím problémem je neznalost genderové problematiky u mnoha pedagogů 

a pedagožek, kteří se, uzavřeni v genderových stereotypech, nereflektovaně podílí 

na odlišné výchově chlapců a dívek. Při výuce jsou využívány genderově nekorektní 

učebnice, děti jsou směřovány do oborů stereotypně odpovídajících danému genderu 

a naopak zájmy „vhodnější“ pro druhé pohlaví jsou mnohdy potlačovány apod. 

Vzniká tak jakýsi začarovaný kruh, kdy učitelé a učitelky jsou si vědomi, že obory 

na pracovním trhu jsou tradičně segregovány podle pohlaví, a v dobré víře usnadnit 

dětem v budoucnu vstup na pracovní trh u nich podporují  rozvoj v oblastech 

tradičně spojovaných s příslušným genderem (Jarkovská, Smetáčková, 2006; 

Václavíková Helšusová, 2006) 

                                                           

9 Smetáčková, Vlková, 2006. Úvod. In Gender ve škole: Příručka pro budoucí i současné 

učitelky a učitele. Praha: Otevřená společnost, o.p.s. 

10 Formální kurikulum představuje vlastní vzdělávací program školy. Neformálním 
kurikulem jsou míněny veškeré rozšiřující aktivity školy. Skryté kurikulum představuje 
celkové klima školy; zahrnuje zkušenosti žáků a žákyň v reálném životě školy, které nejsou 

postižitelné ve vzdělávacím programu a formálním kurikulu. 
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 Instituce školy je prostor, kde se děti učí celkově nazírat na svět a kromě hodnot 

explicitně vyjádřených v rámci formálního kurikula vstřebávají i hodnoty skryté 

(Kynčlová, 2006). Co se děti implicitně dozvídají o světě mužů a žen v rámci školní 

instituce? Prostředí školy vede k představě světa, kde muži a ženy žijí rozdílné 

životy, a kde muži a s nimi spojené aktivity a hodnoty mají výraznou dominanci.  

 Pro ilustraci uvedu dále několik situací a faktorů vyskytujících se téměř ve všech 

školních zařízeních a vedoucích ke zmíněné představě světa. Pedagogické sbory 

jsou téměř na všech stupních školního vzdělání feminizovány, ale mocenské funkce 

zastávají muži (Václavíková Helšusová, 2006). Žena učitelka vyvolává v mnoha 

lidech představu protivné a prací deformované ženy. Učitelky nemají zasloužený 

respekt zejména proto, že se předpokládá, že jejich funkce je především výchovná, 

nevyžaduje odborné znalosti a zvládne jí téměř každý. Kdežto u učitele muže se 

předpokládají znalosti spojené s odborným vzděláním a s tím souvisí větší respekt a 

uznání (Václavíková Helšusová, 2006).  

 Na stejném principu jsou děleny vyučovací předměty a obory, jejich vyučující a 

nakonec také studenti a studentky. Muži učí především předměty zdánlivě 

vyžadující hlubší odborné znalosti než předměty jiné (chemie, zeměpis, informatika 

apod.) nebo fyzickou zdatnost (tělesná výchova), zatímco ženy učí tzv. měkké 

předměty (společenská výchova, český jazyk, hudební výchova apod.). 

V návaznosti na to, jak jsem již zmínila, jsou sami studenti a studentky směřovány 

do „genderově vhodných“ oborů (Václavíková Helšusová, 2006).  

 O důležitosti a nadřazenosti mužského pohlaví se žáci a žákyně dozvídají 

například také z nástěnek, kde jsou často vystaveny úspěšné osobnosti různých 

oborů – téměř výhradně muži. Genderově segregované jsou i prostory, v nichž se 

děti pohybují. Za chlapecké prostory můžeme považovat různá sportovní hřiště, 

zatímco prostory, kde se zdržují dívky často nelze nijak speciálně pojmenovat 

(Václavíková Helšusová, 2006). 

 Jak dokládá výše zmíněné, proměna školní instituce musí proběhnout na několika 

rovinách. Osobně se domnívám, že přednostně je velmi důležité seznámit pedagogy 

a pedagožky s genderovou problematikou, protože jsou to především oni, kdo 

vytváří prostředí školy a atmosféru v ní. Informovanost pedagogického sboru a osob 
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zodpovědných za učební materiály a metodiku dále přispěje k proměně školy 

v genderově citlivé prostředí, kde je stejný čas a prostor vymezen dívkám i 

chlapcům a jejich zájmům.  

 Myslím si, že zároveň je důležité vyprostit se z vlivu genderových stereotypů při 

obsazování jednotlivých funkcí v rámci vzdělávacích institucí. Je důležité odstranit 

tzv. efekt skleněného stropu, který zabraňuje pedagožkám v postupu až na nejvyšší 

pozice. V současnosti je na post ředitele často dosazován muž, přestože ve 

feminizovaném prostředí je řada vhodnějších kandidátek, ale jejich kariérnímu 

postupu brání stereotypní genderová představa, že ženy nedosahují kvalit 

nepostradatelných pro vedoucí funkce. Jinak je tomu ve školách mateřských, kde 

sám název „mateřská“ škola napovídá, že její funkcí je především péče podobná té 

mateřské, na kterou naopak údajně mají „patent“ ženy (Václavíková Helšusová, 

2006).  

 Genderové stereotypy však nediskriminují jen ženy, ale také muže vykonávající 

učitelskou profesi zejména na nižších stupních vzdělávacího systému. Společnost 

uzavřená v genderových stereotypech nepřipouští, že by se „normální“ muž – živitel 

rodiny - vážně zajímal o práci s malými dětmi, organizoval besídky a neuvažoval o 

kariérním postupu až na místo ředitele. Muži, kteří se chtějí takto realizovat, musí 

opatrně proplouvat mezi Skyllou pedofilie a Charybdou homosexuality 

(Václavíková Helšusová, 2006; Kynčlová, 2006).  

 Škola samozřejmě není jedinou institucí zajišťující socializaci budoucích 

generací a předávající genderové vzory, a proto změna nebude možná především 

bez součinnosti instituce rodiny, což dělá celý proces obtížnější a zdlouhavější. 

Osobně se domnívám, že vymanění společnosti z tradičních představ o dělbě rolí 

muže a ženy je otázka několika budoucích generací. 

 

2.3 �abývání genderové identity 

Poté, co je podle vnějších pohlavních orgánů určeno pohlaví dítěte, rozbíhá se jeho 

genderová socializace. „Socializace je proces, jehož prostřednictvím si lidé 

předávají a vstřebávají společenské hodnoty a normy, včetně těch, které se týkají 
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genderu“ (Renzetti, Curran, 2003; s. 93). Na základě pohlaví je tedy dítě 

vychováváno jako děvče nebo jako chlapec.  

 Již jsem zmínila fakt, že pohlaví je stejně tak kulturní konstrukt jako gender. 

Striktní rozdělení na muže a ženy neodpovídá mnohosti variant lidských těl, která 

můžeme najít v „přírodě“, což dokazují výzkumy v genetické oblasti (Pavlík, 2006; 

Renzetti, Curran, 2003). Ne vždy je například v souladu pohlaví genitální, 

gonádové, hormonální a chromozomální a rodí se tak i jedinci, jejichž vnější 

pohlavní orgány neodpovídají vnitřním pohlavním orgánům, jejichž geny 

odpovídají dvou kategoriím pohlaví a podobně. Takové nekonzistence se jeví 

společnosti jako nepřípustné a pro život jedince nevhodné. „Genitální neurčitost se 

‚opravuje ’ ne proto, že by ohrožovala život dítěte, ale proto, že ohrožuje jeho 

kulturu“ (Kessler in Renzetti, Curran, s. 73).  

 Stejně tak gender není bipolární kategorií, přestože je v naší společnosti tak 

vnímán. „Správný“ muž v naší společnosti nemá žádné typicky ženské vlastnosti a 

naopak. Z provedených výzkumů ale vyplývá, „že v jiných společnostech se fluidita 

pohlaví a genderu přijímá jako něco přirozeného a několik genderů je pravidlem“ 

(Renzetti, Curran, 2003; s. 73). 

 

2.3.1. Teorie získávání genderové identity 

Podle prováděných výzkumů je zřejmé, že děti jsou genderovým signálům 

vystavovány již od narození. Uvádím tři obecné typy teorií získávání genderové 

identity, které mají objasnit, jak se jako malí dozvídáme, že jsme muž či žena, a 

které chování je pro nás vhodné, a které nikoliv (Renzetti, Curran, 2003). 

 

2.3.1.1 Psychoanalytické teorie nabývání genderové identity 

Prvním typem jsou psychoanalytické teorie genderové identity, které se snaží 

odpovědět na otázku, jak se vrozené rozdíly promítají do rozdílného psychického 

vývoje mužů a žen. Nejznámější je teorie identifikace Sigmunda Freuda, podle které 

děti asi ve věku čtyř let začínají nevědomě napodobovat chování rodiče stejného 
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pohlaví. U chlapců je identifikace vedena kastrační úzkostí a u dívek závistí penisu. 

Veškerý život žen je pod vlivem vědomí pohlavní méněcennosti, což se u nich 

projevuje typickou stydlivostí; svou nedokonalost se snaží kompenzovat péčí o sebe 

(opět typická ženská vlastnost) a tak podobně. Freud byl kritizován za to, že 

vymezuje ženu jako „méněcennou odchylku od mužské normy“ (Bem in Renzetti, 

Curran, 2003; s. 96), a že je jeho teorie příliš „falocentrická“. 

 V revizích tématu se objevuje koncepce závist dělohy. Dále myšlenka, že 

schopnost žen rodit děti je předurčuje k působení v soukromé sféře a k péči o druhé. 

A naopak mužské reprodukční orgány jsou vnější, činné a předurčují muže 

k aktivnímu působení ve veřejné sféře. Primárním vztahem určujícím genderovou 

identitu byl u Freuda vztah otec – dítě. V revizích se důraz přesouvá na vztah matka 

- dítě. Pro chlapce je identifikace s otcem těžší, protože se musí odpoutat od matky, 

což u mužů vysvětluje jejich citovou odtažitost. Naopak ženy prožívají vztah se 

svou matkou neustále a intenzivně, takže jsou schopny snáze se vyznat v citech. 

 Psychoanalytické teorie bývají kritizovány jako empiricky neověřitelné, protože 

staví na nevědomích pohnutkách a pudech (Bem, 1993; Kimmel, 2000; Renzetti, 

Curran, 2003). 

 

2.3.1.2 Teorie sociálního učení 

Společným základem teorií sociálního učení je behavioristická myšlenka posilování 

a modelování. Děti získávají povědomí o genderu prostřednictvím pochval a 

napomínání. Po genderově přiměřeném chování dostává dítě pochvalu, což zvyšuje 

pravděpodobnost, že se takové chování bude opakovat. Naopak chová-li se dítě 

neadekvátně svému genderu, je napomenuto či potrestáno a stejné chování napříště 

pravděpodobně nezvolí (Renzetti, Curran, 2003). 

 Děti si také osvojují svou genderovou identitu prostřednictvím napodobování 

druhých. Podle teorie si děti berou za vzor nejčastěji ty osoby, kterým se nejvíce 

podobají, tedy rodiče stejného pohlaví, sourozence a vrstevníky. Dále také 

napodobují osoby, které vnímají jako mocné a přátelské, a které často odměňují 

jejich chování. 
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 Nedostatkem této teorie je fakt, že výzkumy neprokázaly, že děti nejčastěji 

napodobují osoby stejného pohlaví. Navíc děti napodobují osobu stejného pohlaví, 

jen pokud její chování odpovídá tradičnímu genderu. Teorie sociálního učení byla 

také kritizována za to, že nebere v úvahu to, že děti samy pracují s podněty ze 

sociálního prostředí, a chápe tak socializaci „jako jednosměrný proces, v němž jsou 

děti  utvářeny a přetvářeny dospělými“ 

(Corsaroa Eder in Renzetti, Curran, 2003; str. 100). 

 

2.3.1.3 Kognitivně vývojové teorie  

„Jednotícím principem kognitivně vývojových teorií je, že děti se učí genderu (a 

genderovým stereotypům) v rámci svých rozumových snah nalézt řád v sociálním 

světě, který je obklopuje“ (Renzetti, Curran, 2003; s. 100). Podle kognitivně 

vývojových teorií mají děti sklon hledat v okolním světě vzorce, tzv. schémata, 

podle kterých si vytvářejí představu o světě i sobě samých. Porozumění dětí světu se 

odvíjí od jejich mentálního vývoje. V rané fázi života se děti opírají o jednoduchá, 

jasná a konkrétní vodítka. Pohlaví jako snadno rozpoznatelná kategorie, která se 

projevuje v mnoha viditelných fyzických znacích, je jedním z nich. „Děti tuto 

kategorii nejprve vztahují na sebe, vymezují se podle ní a uspořádávají podle ní svou 

identitu. Poté ji začínají vztahovat i na jiné osoby ve snaze roztřídit lidské vlastnosti 

a typy chování do dvou skupin -mužské a ženské - a následně hodnotit pozorované 

chování lidí jako genderově přiměřené (tedy „správné") či nepřiměřené („špatné")“ 

(Renzetti, Curran, 2003; s. 101). 

 Meze kognitivně vývojových teorií založených na práci psychologů Piageta a 

Kohlberga spočívá v tom, že věk, ve kterém si děti podle teorie utvářejí genderovou 

identitu (od tří do pěti let), se neshoduje s výsledky výzkumů, které poukazují na to, 

že k utváření genderové identity dochází dříve. Nedostatkem kognitivně vývojové 

teorie je ale především to, že oproti předchozím teoriím sice přisuzuje dětem 

aktivitu při učení se genderu, ale na druhou stranu opomíjí zásadní úlohu kultury a 

schéma pohlaví nevnímá jako odraz „genderově polarizující kultury“ 

(Renzetti, Curran, 2003; s. 102). 

Naformátováno: Barva
písma: Automatická

Odstraněno: ¶
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2.3.1.4 Teorie nabývání genderové identity podle Sandry Bem 

To, že děti uspořádávají svět kolem sebe pomocí dichotomie muž – žena, nevyplývá 

z přirozenosti této dichotomie, ale především z úlohy, která je konceptu pohlaví 

přisuzována společností. Již od narození se s dítětem jedná odlišně podle toho, zda 

jde o chlapečka, nebo holčičku, což vede dítě k tomu, aby si podle stejného principu 

uspořádávalo svou identitu a svět kolem sebe. Pohlaví a gender se tedy stávají pro 

děti klíčovými kategoriemi sociálního řádu proto, že celý systém společnosti je 

založen na dichotomii pohlaví (Bem, 1993). 

 V teorii utváření genderu psycholožky Sandry Bem jsou sloučena hlediska teorie 

sociálního učení a hlediska kognitivně vývojové teorie. Znamená to, že dítě je 

vystaveno podnětům přicházejícím z genderově polárního okolí, ale také samo 

aktivně vyhledává vzorce a podílí se na utváření své genderové identity. 

 Bem na rozdíl od zmíněných teorií nevěnuje pozornost jen individuální stránce 

socializace, ale upozorňuje také na roli, kterou sehrává v genderové socializaci 

společnost. Jak jsem již zmínila výše, pohlaví je pro děti jedním ze základních 

pořádajících principů především proto, že celá organizace společnosti se odvíjí od 

dichotomie pohlaví (Bem, 1993). 

 Podle Bem jsou každé kultuře vlastní určité skryté předpoklady ohledně chování, 

jednání, vzhledu, myšlení a také genderu. Tyto předpoklady, jakési „vzorce“, jsou 

implicitně zahrnuty ve společenských institucích, normách a myslích jednotlivců a 

systematicky se reprodukují generaci po generaci. Sandra Bem tyto „vzorce“ a 

předpoklady nazývá „optická skla kultury“; jde-li o předpoklady týkající se 

genderu, nazývá je „genderová optická skla“ (Bem, 1993). 

 Bem rozlišuje tři „genderová optická skla“: genderovou polarizaci, 

androcentrismus a biologický esencionalismus. Genderová polarizace vyjadřuje 

předpoklad, že muži a ženy jsou rozdílní, a především že se tato rozdílnost odráží v 

organizaci společnosti. Androcentrismus poukazuje na nadřazenost mužů nad 

ženami a na to, že mužské pohlaví je vnímáno jako norma a ženské pohlaví je 

považováno za odvozeninu od této normy; „muž je považován za člověka a žena za 

(něco) ´jiného´“ (Bem, 1993; s. 2). Biologický esencionalismus už jen 
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ospravedlňuje rozdílnost pohlaví a mužskou nadřazenost tvrzením, že obé je nutné a 

nevyhnutelné, protože to pramení z biologických rozdílů mezi pohlavími (Bem, 

1993). 

 K osvojování a následně k reprodukci genderové optiky dochází podle Bem 

dvěma způsoby. Za prvé, genderově polarizovaná organizace společnosti již předem 

směřuje muže a ženy do rozdílných pozic v rámci sociální struktury (muže do 

výhodnějších pozic). Za druhé, jednotlivci jsou neustále obklopeni 

tzv. „genderovými metasděleními“ tzn., že jsou neustále, i když nevědomě, 

vystaveni sdělením, co je jejich genderu přípustné a naopak (Bem, 1993). 

 Prostřednictvím enkulturace vznikají genderově socializovaní jedinci, kteří jsou 

dále „nuceni“ utvářet svou identitu a realitu kolem sebe v souladu s těmito 

optickými skly. Jak tvrdí Bem (1993) „genderově socializovaná osobnost je jak 

produktem, tak procesem. Je to jak soubor určitých maskulinních a femininních 

rysů, tak způsob konstruování reality, která sama tyto rysy vytváří“ (s. 152). Tak je 

tedy jedinec nejen nositelem kulturně genderové polarizace, ale zároveň přispívá 

k její reprodukci a k reprodukci mužské moci. 

 

2.4 Genderová socializace a děti 

Již jsem zmínila, že většina teoretiků vidí socializaci víceméně jako jednosměrný 

proces vedoucí od dospělých k dětem. Přestože některé teorie socializace připouští 

aktivní účast dětí na celém procesu, primárně jsou vnímány jako pasivní příjemci. 

Dospělí jsou vnímáni jako hotové, socializované bytosti žijící plnohodnotný život, 

zatímco děti jsou považovány za budoucí generaci dospělých, za nehotové bytosti, 

které se v procesu socializace na život teprve připravují. Děti jsou samozřejmě pod 

vlivem dospělých a předávaných kulturních vzorců, ale pokud budeme považovat 

život dětí za plnohodnotný a budeme brát interakce dětí vážně, můžeme se dozvědět 

mnohé o vlivu genderových vzorců na nejmladší generace (Thorne, 2003). 

 Jak vyplývá z výzkumů, dítě je vystaveno genderové socializaci ihned po 

narození. Rodiče a osoby v okolí jednají s dítětem na základě jeho pohlaví a mají 

vůči chlapcům a dívkám odlišná očekávání. To, zda je dítě mužského či ženského 
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pohlaví, se projeví v mnoha oblastech jeho života. „V podstatě všechny významné 

aspekty prostředí, v němž se dítě pohybuje…jsou strukturovány v duchu kulturně 

podmíněných očekávání ohledně genderově přiměřeného chování“ 

(Renzetti, Curran, 2003; s. 120; Oakley, 2000).  

 Ruth Hartley (Oakley, 2000) rozlišuje v průběhu socializace genderu čtyři 

procesy. Prvním základním procesem je „manipulace“, která vyjadřuje, že dospělí 

se již od nejútlejšího věku chovají k dětem na základě jejich pohlaví. Oblékají je do 

typicky stereotypních oblečků, jinak zacházejí s chlapci a jinak s dívkami, verbální 

projevy vůči chlapcům a dívkám se liší apod.  

 Druhým významným genderově-socializačním procesem je „systematické 

směřování pozornosti dítěte na specifické předměty nebo jejich aspekty“, což 

znamená, že dítě je například podporováno ve výběru genderově stereotypních 

hraček a předmětů a „správný“ výběr je hodnocen kladně, a naopak „špatný“ výběr 

je sankciován. Dalším procesem socializace je „pohlavně podmíněné verbální 

pojmenování“, které vyjadřuje poznatek, že dospělí přenášejí aspekty genderové 

role na dítě verbálně. K chlapcům a dívkám se tradičně vztahují odlišná 

pojmenování („hodná holka“, „zlobivý kluk“); poznámky ohledně dívek se týkají 

většinou jejich vzhledu („fešanda“, „parádnice“ apod.) a poznámky k chlapcům 

většinou ukazují na jejich sílu, chytrost apod. Dospělí také udílejí dětem rady, aby 

to, co dělají, dělaly tak, jak se u jejich pohlaví sluší a patří.  

 Posledním důležitým procesem při osvojování genderu podle Hartley je 

„aktivita“, což znamená, že chlapci a dívky jsou podněcovány k určitým odlišným 

aktivitám na základě pohlaví. Dívky jsou tak nuceny pomáhat v kuchyni, chlapci 

naopak pomáhají na zahradě, v dílně apod. (Oakley, 2000; Valdrová, 2006). - 

 „Lze tedy uzavřít, že děti…jsou socializovány do dvou odlišně a nerovně 

vymezených genderů. Již malým chlapcům je vštěpována nezávislost, schopnost řešit 

problémy, asertivita a zvídavost - tedy vlastnosti, které jsou v naší společnosti 

vysoce ceněny. 9aopak malým dívkám je vštěpována závislost, pasivita a domáckost, 

tedy vlastnosti, které jsou v naší společnosti devalvovány. Děti samy na tuto 

socializaci reagují a posilují ji tím, že se socializují navzájem v rámci vrstevnických 

skupin.“ (Renzetti, Curran, 2003; s. 121-122). 

Naformátováno: Barva
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 Četná pozorování kolektivů dětí potvrzují rozdílnou socializaci dívek a chlapců a 

přináší zprávu o jasném rozdělení kolektivů na skupiny dívek a chlapců, zejména 

pokud se děti mohou volně pohybovat a družit na základě svých rozhodnutí a 

preferencí. Podle těchto pozorování se dívky a chlapci viditelně odlišují vzhledem, 

činnostmi, jazykem, prostorem, který obývají atd. Závěry z těchto pozorování 

popisují mezi chlapci a děvčaty takové rozdíly, že někteří dokonce mluví o dvou 

odlišných kulturách – kultuře chlapců a kultuře dívek (Thorne, 2003). 

V následujících podkapitolách se blíže zmíním o zaznamenaných rozdílech mezi 

dívkami a chlapci a také o roli genderu v dětském kolektivu. 

 

2.4.1 Vrstevníci 

Již jsem zmínila, že „Socializace není jednosměrný přenos z dospělých na děti, ale 

kolektivní proces, v jehož rámci si děti 'aktivně osvojují informace ze světa 

dospělých a tyto zároveň využívají při utváření vlastních osobitých vrstevnických 

struktur'“ (Renzetti, Curran, 2003; s. 120). Vrstevníci tedy hrají při vytváření 

genderové aktivity podstatnou roli. Ve škole se děti stávají členy sociální skupiny, 

kde nabývají na významu kategorie jako gender, rasa, třída či víra a slouží 

k stratifikaci skupiny. Každý jedinec tak má ve třídě specifické postavení, je 

součástí podskupin, vztahů a hierarchií (Jarkovská, 2006). 

  Ačkoliv jednotlivé kategorie jako rasa, třída, náboženství a gender nelze 

oddělovat, mě v tuto chvíli zajímá především role genderu při utváření sociálních 

sítí v dětském kolektivu. Dopad genderu na vztahy ve skupině dívek a chlapců není 

vždy stejný – záleží na věku dětí a na dalších okolnostech. S rostoucím věkem 

stoupá vliv genderu na separaci chlapců a dívek a tento jev vrcholí v období 

puberty. Tento průběh je ovlivněn individuálním vývojem jedince a zlomovými 

událostmi v jeho životě, jako je nástup do školy a dospívání (Thorne, 2003). 

Neznamená to však, že by děti nebyly schopné v určitém věku spolupracovat 

s opačným pohlavím. Ve hře jsou i jiné faktory než věk.  

 Prostředí školy má svá specifika, která násobí důležitost genderu při utváření 

kolektivu. Studie ukazují, že právě ve školním prostředí je segregace na základě 
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pohlaví výraznější, než například v kamarádském kolektivu dětí ze sousedství. 

Jedním z vysvětlení je skutečnost, že k rozdělení skupiny na dívky a chlapce 

dochází častěji v kolektivu stejně starých členů, a právě tuto podmínku školní třídy 

splňují. Oproti jiným prostředím školní třída nabízí více možností potenciálních 

přátel stejného pohlaví (Thorne, 2003).  

 Velký vliv na chování dětí hraje ve školním prostředí také fakt, že jde o veřejné 

prostředí, kde spolužáci i dospělí působí jako svědci a případné vybočení 

z vymezených genderových norem je sankciováno. Jak jsem již zmínila, děti jsou od 

narození podporovány ve „správné“ prezentaci sebe sama v souladu se svým 

pohlavím a právě s nástupem do školního kolektivu si uvědomují nutnost příliš 

nevybočovat z daných norem, pokud nechtějí být odsunuty na okraj kolektivu. Děti 

přísně dbají na výběr herních partnerů stejného pohlaví především tehdy, pokud 

musí ony samy veřejně ukázat, s kým si chtějí hrát, ale pokud výběr a dělení do 

skupin provádí dospělá autorita nebo je jen ve skupině přítomna, důležitost genderu 

ustupuje a děti úspěšně spolupracují ve smíšených skupinách (Thorne, 2003).  

 Na segregaci starších dívek a chlapců paradoxně působí i potencionální možnost 

heterosexuálního vztahu, který by byl pro okolí důvodem k posměchu, a proto 

dokonce někteří přátelství s jedincem opačného pohlaví ve škole tají, ačkoliv mimo 

školní prostředí se kamarádí. S tímto jevem se pravděpodobně nesetkáme 

v mateřských školách, protože v tomto věku ještě nehrozí škádlení kvůli možnému 

partnerskému vztahu. Pokud však děti kamarádství chlapce a dívky v mateřské škole 

komentují, nemá to stejný dopad jako u starších dětí (Thorne, 2003). 

 Zmínila jsem, že děti samozřejmě dokáží spolupracovat v rámci smíšených 

skupin a v tu chvíli jde gender stranou. Dále jsou jedinci, kteří se opakovaně 

pokouší proniknout do skupiny členů opačného pohlaví a děje se tak různými 

způsoby a s různými úmysly. Někteří jedinci nebo skupiny vstupují do her opačného 

pohlaví za účelem pozlobit opačné pohlaví a nejde jim o účast na aktivitě samotné. 

Takové vpády uskutečňují zejména chlapci a gender zde hraje svou roli. Často jsou 

tyto situace doprovázeny sexisticky zabarvenými urážkami a přejdou v „boj“ 

chlapců a dívek. Vyhledávání těchto „střetů“ s opačným pohlavím není důvodem 
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k posměchu kvůli „divným“ zálibám zúčastněných jedinců, ale naopak takové 

jednání bývá v kolektivu ceněno (Thorne, 2003).  

 Jiný případ jsou spíše ojedinělí jedinci, kteří se snaží proniknout do kolektivu 

druhého pohlaví pro aktivitu samotnou. Takoví jedinci jsou často odháněni, ale 

pokud vytrvají, osvojí si provozovanou aktivitu a odolají posměchu okolí, mohou 

nakonec do skupiny proniknout. Na jednu stranu by tito jedinci mohli prolomit 

stereotypní představy spojované s muži/chlapci a ženami/dívkami a povzbudit 

ostatní k účasti na nestereotypních aktivitách, ale tito jedinci nejsou bráni jako 

zástupci opačného pohlaví ve skupině (například dívky ve skupině chlapců nejsou 

brány jako potencionální partnerky pro heterosexuální vztah), častěji jsou tito 

jedinci bráni jako „odstrašující“ případ, protože jsou v rámci kolektivu neoblíbení a 

považováni za „divné a nenormální“. Nezřídka se u těchto jednotlivců pojí více 

faktorů, které z nich dělají outsidery. Jde o neovlivnitelné skutečnosti, jako je 

například tělesná konstituce, sociální původ apod. (Thorne, 2003).  

 Překračování genderových norem však není hodnoceno u obou pohlaví stejně. 

Pokud se genderových prohřešků účastí dívka, není to vnímáno tak negativně, jako 

když se typicky dívčích aktivit účastní chlapec. Překračovat hranice svého genderu 

si mohou „bezstarostně“ dovolit jen ti jedinci, u nichž je jejich maskulinita nebo 

femininita nezpochybnitelná. V tomto případě jde o jedince, kteří jsou často 

v kolektivu velmi populární a jsou vzorem, kterému se ostatní chtějí přiblížit, a 

občasné zapojení do aktivit opačného pohlaví jejich atraktivitu podporuje (Thorne, 

2003). 

 Z výše řečeného vyplývá, že vliv vrstevníků má na upevňování genderové 

identity dětí velký vliv. Aby obstály v hodnocení svých vrstevníků, je nezbytné, aby 

dodržovaly daná pravidla. Toho jsou si vědomi rodiče a dospělí pracující s dětmi, a 

proto již od nejútlejšího věku děti vychovávají podle tradičních norem, aby jim 

umožnili snadnější vstup a zařazení do kolektivu a do budoucího života. O 

praktikách využívajících při výchově se zmíním v další podkapitole. 

 

2.4.2 Interakce mezi dospělými a dětmi 
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Jak již bylo zmíněno, chování a jednání rodičů a obecně dospělých vůči dětem se 

liší podle toho, zda jde o chlapce či o dívky. Dospělí jednají s dětmi odlišně 

v domnění, že dívky a chlapci se od přírody liší. Dívky jsou údajně (v souladu 

s genderovými stereotypy) klidnější a chlapci naopak neposednější, asertivnější a 

snadno se rozzuří. Výsledky výzkumů ale ukazují, že se chování dětí po narození 

v závislosti na pohlaví téměř neliší. Naopak se liší přístup rodičů k dívkám a 

chlapcům. Chlapcům je věnována větší pozornost tehdy, upozorňují-li na sebe 

agresivněji, křikem a pláčem, zatímco u dívek jsou tyto projevy většinou 

ignorovány. Dívkám se dostává pozornosti, pokud se snaží komunikovat gesty, 

hlasem či dotykem. Přestože u nejmenších dětí nebyly při výzkumech pozorovány 

rozdíly v chování, u dětí větších se již odrazil přístup rodičů a děti „vědomě“ 

komunikovaly způsobem, po kterém většinou následovala odezva. Chlapci se tedy 

prosazovali agresivněji a dívky spíše mluvením (Bem, 1993; Oakley, 2000; 

Renzetti, Curran, 2003). 

 Výzkumy také ukazují, že rodiče při komunikaci s dívkami využívají více slov 

týkající se citů a emocí, a s chlapci častěji mluví o hněvu. V pozdějším věku tedy 

dívky snáze interpretují emoce a chování druhých, vyznají se lépe ve vztazích a 

chlapci naopak neumí emoce vyjádřit, leda hněv (Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 

2003). 

 Přístup rodičů k chlapcům a dívkám se také liší co do způsobu her. S chlapci si 

rodiče hrají drsněji a fyzicky náročněji než s dívkami; chlapci jsou povzbuzování ke 

zkoumání okolního světa všemi smysly; dívky jsou většinou podporovány 

v mluvení. Obecně si rodiče myslí, že dcery potřebují více pomoci než chlapci, a tak 

jsou dívky více opatrovány a tím vedeny k závislosti a chlapci jsou naopak vedeni 

k nezávislosti, k tomu, aby si uměli pomoci sami (Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 

2003). 

 Genderové stereotypy se promítají nejen ve výchově rodičů, ale také v přístupu 

učitelů a učitelek ke svým žákům a žákyním. Ačkoliv většina z nich mluví o 

individuálním přístupu ke každému z dívek a chlapců, průzkumy ukazují, že učitelé 

a učitelky apriori předpokládají u dívek i chlapců jisté typické vlastnosti a na 

základě toho s nimi jednají. Podle rozhovorů vedených s učiteli a učitelkami vládne 
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v učitelském sboru přesvědčení o rozdílných schopnostech a možnostech dívek a 

chlapců (Filadelfiová, 2008).  

 V souladu se stereotypy jsou chlapci považováni za nadanější na technické 

obory, jsou racionálnější a využívají logické myšlení. Naopak dívky jsou 

talentovanější na humanitní předměty a na jazyky. Přesto, že učitelé a učitelky 

vnímají chlapce jako nadanější na určité předměty, dívky dosahují ve všech 

předmětech lepší známky. Tento nesoulad je dáván do souvislosti s pozdějším a 

delším zráním chlapců, kteří ještě nepovažují vzdělání za prioritu a přistupují 

k němu nezodpovědně. Ale až dospějí, dívky doženou a v mnohém předčí. Dívky 

naopak kompenzují nedostatek talentu svou pílí a zodpovědností (Filadelfiová, 

2008).  

 Pokud jde o chování dívek a chlapců ve třídě, většina učitelů a učitelek opět 

popisuje chování dětí stereotypně. Chlapci jsou nepozorní, aktivnější, 

temperamentnější a neučí se, zatímco dívky jsou tiché, poslušné, ustrašené, pasivní 

a nesebevědomé, ale také ochotné, až vlezlé (Filadelfiová, 2008). 

 Předpoklady učitelek a učitelů ohledně dětí se promítají do vzájemných interakcí, 

do atmosféry ve třídě, do zadávaných úkolů a do hodnocení žákyň a žáků. Nakonec 

se opět očekávání pedagogů a pedagožek naplní a žáci a žákyně se opravdu 

projevují stereotypně. Učitelé a učitelky většinou tvrdí, že svou pozornost dělí mezi 

všechny žáky a žákyně rovnoměrně, přesto se později shodují, že je nutné aktivnější 

chlapce více motivovat, zaměstnat, pustit ke slovu apod., aby nevyrušovali. Ve 

snaze udržet ve třídě klid tedy věnují větší pozornost chlapcům a také je častěji 

vyvolávají a poskytují jim větší prostor pro formulaci odpovědi (Smetáčková, 2006; 

Thorne, 2003). U dívek se předpokládá, že se vše učí zpaměti a nejsou schopné 

logicky uvažovat a aktivně kombinovat nabyté vědomosti při hledání řešení, proto 

čas jim vyměřený na odpověď je kratší – neví-li to hned, stejně nic nevymyslí.  

 Předpoklady o možnostech studentů a studentek se také promítají do zadaných 

příkladů (pokud jde o technické předměty). Dívkám jsou častěji zadávány příklady 

jednoduší, případně už probrané, u nichž dívky znají postup řešení. Naopak u 

chlapců se předpokládá zapojení logického myšlení a aktivní hledání řešení. Dle 

výzkumů stále nejsou v hodinách technických předmětů výjimkou poznámky na 
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úkor dívek, které naznačují nemožnost dívek dosáhnout tak skvělých výsledků, 

jakých dosahují chlapci. Skvělý výkon dívek v těchto předmětech bývá přičítán 

pouhé schopnosti se něco „našprtat“ (Smetáčková, 2006).  

 Odlišné předpoklady se odráží také v hodnocení chlapců a dívek. Obecně jsou 

dívky hodnoceny spíše emocionálně (šikovná holka, snažila ses) a chlapci 

racionálně (zvládl jsi to dobře) (Smetáčková, 2006). Dívky jsou od nejútlejšího věku 

chváleny za svědomitost, píli a kázeň. Ve škole dostávají hodnocení opět říkající, že 

svůj nedostatečný talent mohou dohnat soustavnou a pečlivou přípravou. U chlapců 

je oceňována originalita, fantazie a bojovnost (Valdrová, 2006b).  

 Hodnocení výkonů žáků a žákyň také často vychází z jiných představ o možném 

dosažitelném výkonu. Při hodnocení chlapců je častěji uplatňována tzv. věcná 

norma. To znamená, že chlapcův výkon je srovnáván s výkonem ideálním, který je 

nastaven např. pedagogickými příručkami. Naproti tomu výkony dívek jsou častěji 

hodnoceny tzv. individuální normou, která vychází z maximálních možností žáka či 

žákyně, nebo sociální normou, která srovnává výkony více žáků a žákyň. Kromě 

toho, že výkony chlapců a dívek jsou díky této skutečnosti obtížně srovnatelné, 

dívky jsou v nevýhodě v případě různých testování a přijímacích řízení. Tyto testy 

vycházejí z ideální představy výkonu a ta odpovídá spíše schopnostem, které jsou 

přisuzovány chlapcům (Smetáčková, 2006). 

 Někteří pedagogové a pedagožky věří v „přirozenost“ různých schopností a 

orientace chlapců a dívek, jiní tuto rozdílnost připisují hodnotovému nastavení 

společnosti a charakteru výchovy. Ačkoliv je instituce školy považována za důležitý 

článek socializace dětí, někteří učitelé a učitelky nevnímají vlastní podíl na rozdílné 

výchově chlapců a dívek vedoucí k diskriminaci obou pohlaví v různých oblastech, 

anebo nevidí ve vztazích mužů a žen založených na tradičních hodnotách problém. 

(Filadelfiová, 2008)  

 

2.4.3 Média, literatura, jazyk 

Při výzkumu (Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 2000) dětských pokojů byly knihy 

jedny z mála předmětů, které se vyskytovaly ve stejné míře jak v pokoji děvčat, tak 
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v pokoji chlapců. Jaká „poselství“ jsou ukryta v knížkách pro děti? Průzkumy 

(Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 2000) ukazují, že ve starších dětských knihách 

byly ženské postavy téměř opomíjeny, nebo byly stejně jako muži popisovány 

výrazně stereotypním způsobem. Podle novějších průzkumů (Oakley, 2000; 

Renzetti, Curran, 2000) již nejsou dětské knížky tak sexistické; ženské a mužské 

postavy se vyskytují v dětské literatuře téměř ve stejné míře, ale způsob, jakým jsou 

postavy zobrazeny, stále ve většině případů odpovídá tradičním genderovým 

stereotypům. Znamená to, že chlapci hrají role chytrých, vynalézavých hrdinů, 

zachránců a vůdců, zatímco dívky jsou v rolích pasivních, atraktivních společnic 

odsouzených na pomoc mužského protějšku, nebo jsou zobrazeny při domácích 

pracích.  

 Vyskytují se však již i světlé výjimky, kdy je hlavní hrdinkou aktivní, samostatná 

a nebojácná dívka, která dokáže řešit problémy sama. Problém je zde v tom, že 

podle provedeného výzkumu mají tradičně vychované děti problémy ztotožnit se 

s genderově nestereotypními postavami. Stejný výzkum ale dokazuje, že děti, 

jejichž rodiče usilovali o netradiční výchovu, neshledávaly na postavách 

vymykajících se genderovým stereotypům nic zvláštního, což dokazuje, že 

genderově nestereotypní výchova je při zapojení všech příslušných stran a účastníků 

možná (Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 2000). 

 Jak již bylo zmíněno, více či méně genderově zatížené jsou také učebnice. Muži 

a ženy jsou často stále zobrazováni stereotypně a opomíjí životní zkušenosti žen. Je 

důležité, aby vyučující byl seznámen s genderovou problematikou a byl schopen 

rozpoznat, zda učebnice podporuje tradiční genderové uspořádání a byl schopen 

připravit alternativní materiály ilustrující dané téma nestereotypně. Ideální učebnice 

aktivně nabourávají genderové stereotypy a uplatňují tzv. princip genderového 

mainstreamingu, což znamená, že u každého tématu je zvážen dopad na chlapce a 

dívky a prostor je vymezen pro zkušenosti žen i mužů (Smetáčková, Valdrová, 

2006). 

 Nejen problémem učebnic, ale také samotných pedagogů a pedagožek je užívání 

mužského rodu při oslovování žáků a žákyň. Různé studie poukazují na skutečnost, 
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že děvčata se díky nadužívání generického maskulina cítí vyloučeny, a proto působí 

pasivně a nesebevědomě (Smetáčková, 2006; Thorne, 2003). 

 

2.4.4 Hračky 

Hračky neslouží jen pro zabavení dětí, ale často děti učí dovednostem a rolím 

dospělých (Renzetti, Curran, 2003). Hra s takovými hračkami dává dětem signály, 

které role budou v budoucnosti pravděpodobně plnit a jaké dovednosti budou 

zastávat. Mají chlapci a dívky šanci vyzkoušet si při hře celou škálu rolí a 

dovedností dospělých bez ohledu na pohlaví nebo jsou hračky rozděleny na dívčí a 

chlapecké v souladu s představami o genderu?  

 Výběr hraček je obrovský, a je na dospělém, jakou hračku dítěti koupí či 

nekoupí. Výzkumy zaměřené na toto téma ukázaly, že dětské pokoje jsou z většiny 

zařízeny striktně podle pohlaví dítěte obývající pokoj a odrážejí tak tradiční pojetí 

femininity nebo maskulinity. Znamená to, že dívčí pokojíčky jsou plné hraček 

napodobující činnosti v domácnosti, péči o děti a o druhé, a také hraček a předmětů 

sloužící ke zkrášlování a parádění. Chlapecký pokoj je zařízen podle tradičního 

pojetí maskulinity tak, aby z chlapců vyrostli silní, nebojácní, podnikaví, zruční a 

aktivní muži. V pokojích chlapců tak převládá sportovní náčiní, stavebnice, 

postavičky akčních hrdinů a auta (Renzetti, Curran, 2003).  

 Dospělí se hájí tím, že děti samy vyžadují hračky odpovídající svému genderu. 

Podle výzkumů se projevuje preference genderově „správných“ hraček již u dětí ve 

věku jednoho roku. Jak již bylo ale zmíněno, děti jsou vystaveny genderové 

socializaci již od narození, a tak je možné, že preference „vhodných“ hraček má 

základ již v nejútlejším věku dítěte, kdy jsou to právě sami dospělí, kteří dítěti 

nabízejí genderově stereotypní hračky (Renzetti, Curran, 2003).  

 Vhodnost hraček pro to či ono pohlaví je dále zdůrazňována při prezentaci 

hraček v katalozích, reklamách i prodejnách. Hračkářství i katalogy jsou rozděleny 

na část pro dívky a část pro chlapce; na přebalech a v reklamách jsou opět 

zobrazováni chlapci a dívky v genderově typických situacích a jen těžko bychom 
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hledali obrázek chlapce česající a převlékající panenku či dívku v maskáčích a se 

samopalem (Renzetti, Curran, 2003).  

 Tradiční genderové stereotypy ovlivňují tedy i výběr hraček pro děti a je zřejmé, 

že „hra s hračkami považovanými za dívčí, respektive chlapecké, má vliv na odlišný 

vývoj kognitivních schopností a sociálních dovedností u děvčat a chlapců“ (Miller 

in Renzetti, Curran, 2003; s. 116). „Sdělení, které tyto hračky … dětem předávají, zní, 

že okruh činností, jimž se mohou a mají věnovat, je vymezen a omezen jejich pohlavím“ 

(Renzetti, Curran, 2003; s. 116). 

 

2.4.5 Oblečení 

Jedním z prvních způsobů, jímž rodiče sdělují dětem, že společnost je rozdělena na 

základě genderu, je oblečení. Obecně jsou dívky a chlapci již od narození oblékány 

v odlišném stylu podle toho, co se od nich očekává a co diktují genderové 

stereotypy. Chlapci jsou rošťáci, kteří aktivně objevují svět, proto se pro ně hodí 

sportovní oblečení tmavších barev; nejlépe modré s obrázky zobrazující typicky 

chlapecké hračky nebo nebojácné hrdiny. Děvčata jsou naopak roztomilé princezny 

a parádnice, kterým sluší šatičky s volánky a krajkami a „nezbytné“ jsou i jiné 

ozdoby do vlasů apod. Oblečení děvčátek často zdobí obrázky květin, srdíček, 

panenek Barbie a roztomilých mláďátek všeho druhu (Renzetti, Curran, 2003).  

 Styl oblékání tak děti nevědomky vede k určitému způsobu chování a k určitému 

druhu aktivit. Chlapci nosí pohodlné, spíše sportovní oblečení, které jim umožňuje 

neomezený pohyb při fyzických hrách apod. Naopak dívčí nazdobené šaty 

předurčují nositelky spíše k pasivním aktivitám, protože krajky a volánky náročnější 

fyzickou aktivitu neumožňují (Renzetti, Curran, 2003). 

 Oblečení dítěte také předurčuje to, jak se k němu budou chovat ostatní. Striktně 

v souladu s pohlavím jsou oblékány především děti malé, u kterých těžko 

odhadujeme pohlaví bez pohledu na genitálie, a tak oblečení je jasným vodítkem, 

jak se k dítěti chovat. Výzkumy totiž prokazují, že nezná-li dospělí pohlaví dítěte, je 

jeho chování vůči dítěti nejisté a snaží se pohlaví určit, aby se při interakci s dítětem 

mohl opřít o genderové stereotypy (Renzetti, Curran, 2003). 
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2.5 Shrnutí 

V této části jsem představila teoretické koncepty, ze kterých vycházím při svém 

výzkumu, který představím v následující části práce. Jde především o společenský 

konstrukt gender a s ním související genderové stereotypy. Přiblížila jsem, jak se 

tyto stereotypy reprodukují a jak se odrážejí v každodenním životě celé společnosti. 

Blíže jsem se ukázala vliv genderových stereotypů na výchovu dětí a jejich odraz ve 

školním prostředí. V následující, praktické, části přiblížím podobu feministického 

výzkumu, využité výzkumné metody a samotný výzkum – odraz genderových 

stereotypů v mateřské škole. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

V předchozí části mé práce jsem nastínila teoretická východiska, z nichž vycházím a 

popsala relevantní pojmy. V praktické části představuji metodologická východiska 

mé práce, zvolené metody výzkumu, samotný výzkum, jeho analýzu a vyvozené 

závěry. 

 

3.1 Metodologická východiska 

Jak jsem již popsala v teoretické části, vycházím z perspektivy sociálního 

konstruktivismu, který „považuje realitu za specificky a lokálně konstruovanou po 

formální i obsahové stránce závislou na individuální osobě nebo skupině lidí“ 

(Hendl, 2008; s. 93). Úkolem výzkumu v rámci sociálního konstruktivismu je 

především porozumět způsobům individuální nebo kolektivní interpretace a 

konstrukce světa (Hendl, 2008). 

 

3.1.1 Feministická tradice výzkumu 

Feministická tradice vzešla z masových společenských protestů a politického 

aktivismus v 60. letech 20. století (Renzetti, Curran, 2003). Protesty vycházely z řad 

„menšin“ dovolávajících se svých práv. Terčem jejich kritiky bylo hierarchické a 

patriarchální uspořádání společnosti, kdy veškerá moc a rozhodování je v rukou jen 

malé privilegované skupiny bílých heterosexuálních mužů a ostatní skupiny, včetně 

žen, jsou znevýhodňovány (Renzetti, Curran, 2003). Ačkoliv koexistuje několik 

směrů feminismu, jejich společným základem je zájem o pochopení nerovností mezi 

ženami a muži a podřízenosti žen. Neshoda panuje v původu mužské dominance a o 

způsobu, jak nerovnostem čelit (Renzetti, Curran, 2003).  

 Podoba feministického výzkumu vycházející z perspektivy sociálního 

konstruktivismu se zcela liší od výzkumu vycházejícího z  pozitivismu, který vládl 

v době, kdy si feministické badatelky11 snažily vydobýt své místo na akademické 

                                                           

11 V souvislosti s feministickým výzkumem zmiňuji pouze badatelky ženy, protože mužů 
zabývajících se feministickými studii bylo a je velmi málo. Dále, při popisu již konkrétních 

Naformátováno: Písmo: 10
b., Čeština



 

42 

 

půdě. Věda obecně byla ze stran feministek kritizována kvůli mužskostřednosti 

(Renzetti, Curran, 2003; Deacon a kol., 1999); veškeré poznatky o světě a 

společnosti vycházely z perspektivy „vládnoucí“ skupiny bílých heterosexuálních 

mužů. Většina výzkumů byla prováděna muži na mužích, přesto pak byly výsledky 

vztahovány na celou společnost. Ženy byly považovány za méněcenné pohlaví, a 

pokud se účastnily výzkumu, byly jejich postoje a chování hodnoceny dle mužské 

normy. Ačkoliv některé výzkumy zahrnovaly pohlaví jako proměnnou, interpretace 

výsledků zajisté nevycházela z konceptu genderu jako sociálního konstruktu 

(Smetáčková12, Renzetti, Curran, 2003). Tradiční sociologie byla kritizována také za 

to, že vychází z pozitivistické představy světa, využívá kvantitativních metod 

přírodních věd a není tedy schopna zachytit extrémní rozmanitost sociálního světa. 

Výzkumy tradiční sociologie byly odmítány jako „činnosti vedené snahou získat 

plnou kontrolu nad předmětem zkoumání, vyžadující potlačení citů a vytvářející 

distanci mezi poznávajícím a poznávaným - to vše pod záminkou ‚objektivit' " (Hess a 

Ferree in Renzetti, Curran, 2003; s. 32). 

 Jaký výzkum lze tedy označit za feministický? Důležitým znakem feministického 

výzkumu je zahrnutí genderu jako klíčové analytické kategorie a předmětem 

zkoumání je dopad sociální konstrukce gender na životy žen a mužů (Renzetti, 

Curran, 2003). Feministický výzkum tedy nově přináší ženskou perspektivu, to 

ovšem neznamená, že by tu mužskou opomíjel. Feministický výzkum se od 

ostatních také liší vytyčeným cílem. Již jsem výše zmínila, že úkolem feministek je 

popis zkušenosti žen i mužů jako determinované strukturami, ve kterých žijí.  

Feminismus si ale neklade za cíl jen společnost popsat, ale především chce 

dosažených závěrů výzkumů využít pro transformaci sexistické společnosti 

(Letherby, 2003; Reinharz, 1992).   

 Pokud jde o metodu sběru dat, feministický výzkum není striktně determinován 

určitými metodami, které zaručují platnost výzkumu v rámci feministické tradice. 

                                                                                                                                                                   

metod, se vracím ke genderově korektnímu jazyku, protože tyto metody nejsou používány 

výhradně feministickými výzkumnicemi. 

12 Smetáčková, I. Žákovské představy o genderových rozdílech. [online] 

[citováno 30.4. 2009] Dostupné z: <http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/64/64.pdf>.  
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Důležitější je způsob, jakým jsou metody využity (Reinharz, 1992; Letherby, 2003). 

Preferovány jsou však spíše metody kvalitativního výzkumu, ale využití 

kvantitativních metod nebo kombinace obou je také možná. To skýtá pro 

feministické badatelky velkou výhodu, protože mohou výzkumnou metodu 

přizpůsobit zkoumanému tématu a pokud to výzkum vyžaduje, je možné vyvinout a 

použít zcela novu metodu (Reinharz, 1992). Feminismus tedy klade při výzkumu 

důraz na kreativitu, co se týče sběru dat, ale také na spontaneitu a improvizaci, což 

umožňují právě upřednostňované kvalitativní metody.   

 Feministický výzkum využívající kvalitativní metody sběru dat probíhá nejčastěji 

v přirozeném sociálním prostředí, plán výzkumu není pevně dán, má pružný 

charakter a je neustále přizpůsobován, obměňován a doplňován na základě doposud 

získaných výsledků a flexibilně se vyrovnává s neočekávanými situacemi13. Tento 

přístup dovoluje neustálé rozvíjení a kritiku teorií a vytváření nových konceptů 

v procesu výzkumu. Výhodou kvalitativního sběru dat je podíl zkoumaných osob na 

podobě výzkumu tím, že sami svým chováním, svými výpověďmi určují, co je 

relevantní ve vztahu ke zkoumanému tématu. Takový přístup dle feminismu „dává 

hlas“ doposud opomíjeným ženám a menšinám a umožňuje sexisticky nezatížený 

popis skutečnosti jak z mužské, tak ženské perspektivy.  

 Feministický výzkum není na rozdíl od pozitivismu považován za objektivní, 

nezaujatý a hodnotově neutrální, ale sám na takové nálepky vesměs ani neaspiruje. 

Vychází totiž z toho, že každá badatelka, ale také zkoumaní jedinci, vstupují do 

výzkumu s určitou představou světa, zkušenostmi a hodnotami, od kterých není 

možné se distancovat. Badatelé a badatelky nestojí vně zkoumaného, ale aktivně 

interagují s účastníky a účastnicemi výzkumu a podílejí se na konstrukci 

skutečnosti, kterou zkoumají. Díky pozici, kterou ve výzkumu zaujímá zkoumající i 

zkoumaný, je překonán jejich hierarchický vztah charakteristický pro pozitivistický 

výzkum (Reinharz, 1992; Letherby, 2003). V tomto smyslu je feministický výzkum 

subjektivní. Ačkoliv je přílišná subjektivnost badatelkám s feministickou orientací 

často vyčítána, ty subjektivní rozměr výzkumu nepopírají, naopak ho považují za 

přínosný a oponují tvrzením, že každý výzkum je z tohoto hlediska subjektivní. 
                                                           

13 Princip tzv. hermeneutického kruhu (Hendl, 2008; s. 71). 
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Objektivní rozměr výzkumu je zajišťován skutečností, že jednotícím motivem každé 

badatelky je snaha popsat zkoumané jevy a situace pravdivě (Letherby, 2003). 

 Obohacení výzkumu o aspekt genderu s sebou kromě výše popsaného přínosu 

nese také metodologické dilema. Feministické bádání nahlíží na existenci 

genderových sociálních struktur prostřednictvím třídícího znaku biologického 

pohlaví. Vzniká tak podle některých paradoxní situace, kdy ve snaze ukázat 

genderové stereotypy využívající ke své obhajobě kategorii biologického pohlaví je 

na realitu nahlíženo prostřednictvím dichotomie muž-žena. Tím dochází de facto 

k reprodukci genderově-pohlavních řádů, včetně genderových stereotypů. Tomuto 

úskalí se pravděpodobně v rámci výzkumu zohledňující gender nelze vyhnout a 

feministické badatelky si ho musí být vědomy (Smetáčková14), nicméně jejich 

odpovědí může být, že ani nelze poznávat (sociální) realitu bez používání 

zavedených konceptuálních schémat. Jde však především o to, jak je používáme, 

zda reflektovaně či nereflektovaně. Feministky by pravděpodobně argumentovaly, 

že koncept pohlaví používají reflektovaně, že genderové stereotypy zviditelňují a 

tím rozvolňují. 

  V souvislosti s genderově zaměřeným výzkumem bych také ráda upozornila na 

několik problémů, na které poukazuje Thorne (2003) v souvislosti s „příběhem o 

odlišných subkulturách mužů/chlapců a žen/dívek“. Jak jsem zmínila, při 

feministickém výzkumu se nevyhneme nahlížení na sociální realitu prostřednictvím 

dichotomie muž-žena. Otázkou je, jak tuto realitu vidíme. Důsledkem genderové 

perspektivy mají feministické badatelky tendenci vnímat vše genderovaně, tedy jako 

rozdílné pro muže/chlapce a ženy/dívky, ačkoliv větší variabilitu nalezneme v rámci 

jednoho pohlaví, muži a ženy běžně spolupracují a většinu věcí dělají stejně, jen je 

mnoho těchto projevů posuzováno a pojmenováno různě (Thorne, 2003). 

Feministické výzkumy prezentující společnost jako složenou z odlišných subkultur 

mužů a žen jsou kritizovány za to, že opomíjí dynamiku a strukturu interakcí, 

všímají si pouze zjevného, hledají nebo vidí jen ty příklady potvrzující odlišné rysy 

                                                           

14 Smetáčková, I. Žákovské představy o genderových rozdílech. [online] 
[citováno 30. 4. 2009] Dostupné z: <http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/64/64.pdf>. 
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mužů a žen. To méně nápadné zůstává stranou zájmu nebo bývá vynecháno při 

prezentaci výsledků výzkumu. Závěry potvrzující rozdílnost pohlaví se často 

vztahují pouze na jedince, kteří upoutají badatelčinu pozornost. Jsou to často 

oblíbení, úspěšní a dominantní jedinci, jejichž výjimečnost v kolektivu úzce souvisí 

s konformitou vůči genderovým stereotypům, zatímco jedinci překračující 

genderové stereotypy zaujímají v rámci kolektivu a společnosti okrajové místo, a 

proto se jim nedostává potřebné pozornosti ani od výzkumnice. Při realizaci 

feministického výzkumu je přínosné nepovažovat kolektiv apriori za složený z dvou 

odlišných a  homogenních skupin mužů a žen, ale přistupovat k němu jako 

k souboru rovnocenných jednotlivců. Thorne dále upozorňuje, že feministické 

badatelky se často soustředí na hledání odpovědi na otázku, proč jsou muži a ženy 

rozdílní a proč děti vyhledávají společnost stejného pohlaví, ale nepátrají po tom, 

jak jsou pohlaví rozdílná, za jakých okolností dochází k segregaci na základě 

pohlaví a opomíjejí dynamiku sociálních interakcí (Thorne, 2003). 

 

3.2 Výzkumné metody 

V souladu s feministickou tradicí jsem si pro své účely výzkumu vybrala jako hlavní 

metodu pozorování. Jako doplňkovou metodu jsem zvolila dotazování. 

V následujících podkapitolách přiblížím zmiňované metody a poukážu na problémy 

a otázky plynoucí z užití těchto metod při výzkumu obecně. O tom, jak jsem řešila 

tyto problémy ve vlastním výzkumu, se zmíním až v příslušné kapitole. Popis 

využitých metod nebude úplný, ale zmíním se zejména o typech a vlastnostech, 

které jsem sama využila ve svém výzkumu a považuji je relevantní vzhledem k mé 

práci. Poslední podkapitolu věnuji analýze dat v kvalitativním výzkumu. 

 

3.2.1 Pozorování 

Oproti jiným výzkumným metodám pozorování umožňuje zaznamenat to, co se 

opravdu děje a pozorovatel či pozorovatelka se nemusí spoléhat na výpovědi 

respondentů a respondentek, protože popis reality, jak ukážu později, je často 

zkreslený a neúplný. Charakteristiky kvalitativního pozorování obecně se více méně 
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shodují s požadavky na feministický výzkum, které jsem uvedla výše. Pozorování 

probíhá nejčastěji v přirozeném prostředí, což umožňuje bližší proniknutí do 

sociální reality, protože pozorované jevy či osoby nejsou vytrženy z kontextu 

každodenního bytí. Pozorovatel a pozorovatelka, kteří jsou součástí reality, tak 

mohou vytvořit podrobný popis situace, což umožňuje lepší pochopení výzkumného 

tématu a s ním souvisejících jevů. Metoda pozorování odpovídá požadavku na 

pružnost výzkumu, kdy výzkumníci a výzkumnice flexibilně reagují na 

neočekávané jevy; pro získání detailních poznatků využívají v rámci pozorování 

další doplňující metody a zaznamenávají nejen vizuální, ale také sluchové a 

pocitové dojmy; a shromážděná data analyzují a vycházejí z nich při dalším 

pozorování. Pokud se výzkumníkům a výzkumnicím podaří příliš neovlivnit svou 

přítomností pozorované a ti necítí potřebu „hrát“ jinou roli než obvykle, je metoda 

pozorování vhodným nástrojem pro poznání skutečnosti v její provázanosti a 

komplexnosti tak, jak ji skutečně žijí její aktéři a aktérky (Deacon a kol., 1999; 

Hendl, 2008).  

 Rozlišují se různé typy pozorování v závislosti na informovanosti účastníků a 

účastnic výzkumu o pravé identitě pozorovatele či pozorovatelky a na míře jejich 

účasti na dění. Mojí pozici v rámci pozorování lze charakterizovat „pozorovatelka 

jako účastnice“ (Hendl, 2008). V tomto případě účastníci a účastnice výzkumu znají 

pravou totožnost pozorovatele a pozorovatelky (otevřené pozorování), kteří se 

částečně účastní dění ve skupině, ale spíše se věnují své činnosti výzkumníka a 

výzkumnice (zúčastněné vs. nezúčastněné pozorování).  

 Při využití pozorování jako výzkumné metody je důležité dodržet jisté posloupné 

kroky. Nejprve je nutné navázat kontakt, to znamená získat přístup do terénu a najít 

tzv. klíčového informátora nebo informátorku, kteří výzkumníkovi či výzkumnici 

usnadní vstup do skupiny a poskytují jim těžko dostupné informace. Vstup na 

výzkumnou půdu je podmíněn tzv. informovaným souhlasem účastníků a účastnic 

výzkumu, kde pozorovatel nebo pozorovatelka jasně vysloví svůj záměr 

(Deacon a kol., 1999; Hendl, 2008).  

 Druhým krokem je plán pozorování. U každého, i nestrukturovaného výzkumu je 

nutné, aby si výzkumníci a výzkumnice předem vymezili, co chtějí zjistit, jaké 
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informace potřebují, co a koho chtějí pozorovat apod. To vše výzkumníci a 

výzkumnice, vzhledem k pružnosti kvalitativního pozorování, v procesu výzkumu 

revidují na základě sesbíraných dat (Deacon a kol., 1999).  

 Třetím krokem je samotné pozorování. V této souvislosti zmíním tři fáze 

pozorování podle Spradleyho (Hendl, 2008), které jsem využila při vlastním 

výzkumu. Jde o pozorování popisné, fokusované a selektivní. Jednotlivé typy 

pozorování jsou ve vzájemném vztahu, kdy se postupuje od detailního popisu 

prostředí k relevantním problémům, až po pozorování zaměřené na hledání příkladů 

ilustrující problémy nalezené ve fokusovaném pozorování. Pozorování se stává stále 

koncentrovanější na vytypované aspekty situací.  

 Po fázi pozorování následuje záznam dat. Jak jsem již několikrát poukázala, 

kvalitativní feministický výzkum je velmi pružný a v průběhu výzkumu se vyskytují 

stále nové jevy hodné pozornosti. V ideálním případě by měli výzkumníci a 

výzkumnice zachytit a zaznamenat vše, protože předem neví, co souvisí s čím. 

Technicky je to ale velmi náročné. Pravidlem, které by měli participující výzkumník 

a výzkumnice dodržovat, pokud jde o záznam dat, je zápis v co nejkratší době po 

pozorování, určitě před dalším pozorováním. Výzkumník či výzkumnice by si také 

měli ujasnit systém, jak budou data zaznamenávat. Při zaznamenávání dat v mém 

výzkumu jsem využila dle Spradleyho (Hendl, 2008) tzv. kondenzovaný popis 

situace pomocí kódů, klíčových slov, vět a citátů. Součástí terénních poznámek není 

jen to, co pozorujeme na druhých, na účastnících a účastnicích výzkumu - popisné 

poznámky, ale také pocity, myšlenky a nápady výzkumníků a výzkumnic 

samotných - reflektující poznámky (Hendl, 2008; Deacon a kol., 1999). 

 Metoda pozorování má stejně jako jiné výzkumné metody své kladné a záporné 

stránky, které je nutné reflektovat a pokud možno minimalizovat již při plánování i 

v průběhu samotného pozorování. Opět nepůjde o úplný výčet kritiky 

poukazovaných nevýhod kvalitativního pozorování, ale stručně představím zejména 

ty, o kterých se domnívám, že nějak ovlivnily průběh mého pozorování. 

 Ve fázi navazování kontaktu a při vstup do terénu by si pozorovatel a 

pozorovatelka měli položit otázku, jak se odrazí jejich pobyt mezi pozorovanými na 

dění ve skupině a jak se s tímto problémem vyrovnají v závěrečné analýze. Již jsem 
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zmínila, že je vždy nutné získat souhlas účastníků a účastnic na výzkumu, který by 

měl být založen na jasných informacích ohledně účelu připravovaného výzkumu. 

Zejména v souvislosti s feministicky orientovaným výzkumem je spojována otázka, 

zda zúčastněným prozradit zaměření výzkumu. Téma genderové nerovnosti je velmi 

citlivé a u mnohých vyvolává negativní reakce a je zde silná pravděpodobnost, že 

chování a výpovědi zkoumaných i klíčového informátora nebo informátorky budou 

zkresleny – nebudou odpovídat každodenní realitě, ale spíše představě účastníků a 

účastnic, jak by realita měla vypadat. Tento negativní vliv lze zmírnit délkou 

pozorování. Pokud pozorovatel nebo pozorovatelka pobývá ve skupině delší dobu, 

účastníci a účastnice si na ně zvyknou a jejich chování a jednání se opět vrací do 

běžné reality. Toto řešení není vždy možné, a tak výzkumníci a výzkumnice musí 

tuto skutečnost zohlednit ve svých vyvozených závěrech a zamyslet se nad tím, co 

vedlo účastníky a účastnice zrovna k takovému chování. Ověřovány a jasně 

identifikovány musí být také informace od klíčového informátora nebo 

informátorky. 

 Výsledky pozorování jsou také ovlivněny tím, co jsou badatelé a badatelky 

schopni zaznamenat. Záleží na jejich vnímavosti, ale také na podílu jejich 

participace na dění ve skupině. Aktivní účast přináší pozorovatelům a 

pozorovatelkám možnost lépe zapadnout mezi pozorované a dostat se tak snáze 

k požadovaným informacím. Zúčastněné pozorování ale odvádí pozorovatele a 

pozorovatelky od jejich původní role, stávají se členem skupiny, přebírají její 

hodnoty a postoje, čímž ztrácí svůj odstup a snadno přehlédnou jev, který si 

předsevzali pozorovat. Aktivní účast pozorovatelů a pozorovatelek jim znemožňuje 

vnímat vše, co by byli schopni vnímat, pokud by dění pozorovali nezúčastněně a 

také jim znemožňuje zápis dat při pozorování, čímž opět dochází ke ztrátě dat. Je 

tedy nutné vyvážit aktivní a pasivní účast ve skupině, protože samozřejmě také platí, 

že pokud se pozorovatelé a pozorovatelky zcela distancují, také přichází o cenné 

informace. Dle rozsahu výzkumu jde také zvážit využití více pozorovatelů a 

pozorovatelek nebo kamerového nahrávání.  

 

3.2.2 Rozhovor 
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Jako doplňkovou metodu k pozorování jsem si vybrala polostruktorované 

dotazování - rozhovor podle návodu (Hendl, 2008). V rámci kvalitativního výzkumu 

se využívá spíše nestrukturovaného a nestandardizovaného dotazování s otevřenými 

odpověďmi, protože to opět splňuje již zmiňované požadavky kvalitativního 

výzkumu. 

 Polostrukturované interview je podobné běžnému rozhovoru a je vhodné, aby 

probíhalo v příjemném prostředí vybraném samotným respondentem či 

respondentkou. Badatel nebo badatelka určují téma rozhovoru a dohlíží, aby se 

rozhovor od daného tématu příliš nevzdálil. Respondentům a respondentkám nejsou 

předkládány uzavřené odpovědi, ale je jim ponechána volnost při formulaci 

vlastních odpovědí, což jim umožňuje v odpovědi zmínit vše, co oni sami považují 

za důležité v souvislosti s tématem; sami navrhují vztahy a možnosti a vyjevují 

zcela subjektivní názory. Tazatel či tazatelka flexibilně reagují a na základě 

výpovědi respondentů a respondentek pokládají doplňující otázky ad hoc. 

Výsledkem je tak hlubší a bohatší popis skutečnosti. Výhodou polostrukturovaných 

rozhovorů je jejich pružnost a volnost tazatele či tazatelky ověřit si, zda dotazovaná 

či dotazovaný dobře porozuměli otázce a možnost přizpůsobit znění otázky 

specifickému kontextu dotazovaných. 

 Jak jsem již zmínila, polostrukturovaný rozhovor neboli rozhovor podle návodu 

se vyznačuje tím, že si badatel či badatelka připraví témata či přibližný seznam 

otázek, které je nutné v rámci rozhovoru probrat, ale přesná formulace otázek a 

jejich pořadí je určováno podle situace a podle výpovědi dotazovaných. Hendl 

(2008) doporučuje držet se při přípravě návodu pro rozhovor určitého schématu. 

Nejprve badatel nebo badatelka určí obecné téma, ze kterého poté odvodí 

podtémata, která chce v průběhu rozhovoru probrat. Dále formuluje ke každému 

podtématu otázky a promýšlí si tzv. sondážní (doplňující) otázky.  

 Při přípravě rozhovoru si badatel a badatelka musí uvědomit, že výzkumné 

otázky se neshodují s otázkami pokládanými dotazovaným. Pozornost by měli 

věnovat zejména formulaci otázek, protože ta zajišťuje, jak bude dotazovaný či 

dotazovaná odpovídat. Badatel či badatelka by měli otázky formulovat s ohledem na 

dotazované, být citliví vůči pohlaví, věku, kultuře a intelektu dotazovaných. Je 
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důležité, aby otázky byly srozumitelné, protože pokud je otázka moc obecná, 

dotazovaný či dotazovaná nevědí, kde začít s odpovědí. Dále je důležité, aby otázky 

byly neutrální a nevnucovaly dotazovaným určitou odpověď. Badatel či badatelka 

vždy pokládají naráz jen jednu otázku a při formulaci otázky nepoužívají 

technických termínů a akademického diskursu. Vhodné je také vyhnout se přímým 

otázkám na citlivé téma a zjistit požadované informace spíše pomocí nepřímé 

otázky. Nepříliš vhodné jsou otázky ohledně budoucnosti, mají pouze hypotetický 

charakter. Tazatel či tazatelka by se měli soustředit na otázky týkající se 

současnosti. Výpovědi ohledně minulé zkušenosti dotazovaných mohou být někdy 

nepřesné vzhledem k uplynulému času (Deacon a kol., 1999; Hendl, 2008). 

 Úspěšnost rozhovoru závisí také na pořadí, ve kterém jsou určité otázky kladeny. 

Na počátku rozhovoru je důležité navodit příjemnou atmosféru a získat si důvěru 

dotazovaného. Badatel či badatelka musí od dotazovaných získat souhlas se 

záznamem rozhovoru, zaručit jim anonymitu a vysvětlit, jaké informace potřebují a 

proč jsou pro ně jejich odpovědi důležité. Rozhovor je vhodné začít obecnými 

otázkami, které jsou pro dotazované jednoduché a vytvářejí kontext pro další 

dotazování. Problematičtější a komplexnější otázky badatel nebo badatelka klade 

později, ke konci rozhovoru, kdy jsou dotazované či dotazovaní rozpovídáni, 

ponořeni do tématu a v průběhu rozhovoru si již připomněli různé souvislosti. 

Odpovědi prohlubuje badatel nebo badatelka pokládáním tzv. sondážních otázek. Je 

důležité, aby tazatel či tazatelka dávali neustále dotazovaným najevo svůj zájem o 

jejich osobu a jejich odpovědi. Musí při tom ovšem zůstat neutrální, nehodnotit 

odpovědi a také musí udržovat téma rozhovoru. Na samotný závěr rozhovoru se 

kladou identifikační a demografické otázky. Po ukončení rozhovoru je vhodné, aby 

badatel či badatelka poskytli dotazovaným čas pro doplňující komentář 

(Deacon a kol., 1999, Hendl 2008). 

 Problematičtějšími otázkami jsou myšleny zejména otázky ohledně chování, 

názorů a hodnot dotazovaných. Určité chování, postoje a hodnoty jsou společností 

více ceněny než jiné. V případě, že dotazovaný nebo dotazovaná vyznává hodnoty, 

které nejsou širokou veřejností pozitivně přijímány, anebo nemá na problematiku 

vlastní názor, je pravděpodobné, že svou odpověď přizpůsobí a odpoví nepravdivě. 

Tomuto zkreslení se výzkumník či výzkumnice může vyhnout, pokud se postoje a 



 

51 

 

hodnoty dotazovaných snaží získat pomocí nepřímých otázek, kdy se dotazované či 

dotazovaní necítí ohroženi a přímo nevnímají, že v odpovědi prezentují své názory 

na citlivé téma15. Badatel či badatelka si také může ověřit pravdivost odpovědí 

respondentek a respondentů tím, že položí více otázek na stejné téma a pokaždé 

využije jinou formulaci otázky, aby si dotazované a dotazovaní neuvědomili, že 

odpovídají stále na stejné téma. Důležitá je také již zmiňovaná neutrální formulace 

otázky a přístup tazatelů a tazatelek (Deacon a kol., 1999; Hendl, 2008). 

 Ačkoliv má kvalitativní nestrukturovaný rozhovor zmiňované výhody, není 

vhodný pro všechny výzkumné otázky a pro všechny respondenty a respondentky. 

Nevhodný je pro nesebevědomé nebo málo mluvné respondentky a respondenty, 

kteří se při rozhovoru tváří v tvář necítí příjemně a není vytvořen potřebný důvěrný 

vztah mezi tazatelem či tazatelkou a dotazovanými a odpovědi nejsou tak 

vypovídající. Méně strukturovaný rozhovor klade vysoké nároky také na tazatele a 

tazatelky, kteří si musejí vytvářet příjemné klima pro rozhovor, musejí být dobrými 

posluchači, interagovat s dotazovanými, ujišťovat je o jejich důležitosti, ale zároveň 

nesmí dávat najevo svoje postoje a soudy, musejí rychle reagovat na nová témata, 

která přináší do rozhovoru respondent či respondentka. Cílem je tedy vytvořit 

atmosféru přátelského rozhovoru, ale stále mít pod kontrolou směr rozhovoru. 

Nevýhodu nestrukturovaného dotazování je kromě přítomnosti tazatele či tazatelky, 

který může zkreslit odpovědi, také malá porovnatelnost odpovědí od více 

dotazovaných (Deacon a kol., 1999; Hendl, 2008). 

 

3.2.3 Analýza a interpretace dat v kvalitativním výzkumu 

Kvalitativní výzkum je charakteristický obrovským množstvím nasbíraných 

nestrukturovaných dat a informací, které je nutno uspořádat, analyzovat a zhodnotit. 

                                                           

15 Učitelky a učitelé na přímou otázku, zda se jejich chování vůči dětem nějak odvíjí od 
pohlaví dítěte, odpovídají, že ne, že každému se dostává stejné pozornosti, a že každé dítě 

je individuum. Z odpovědí na nepřímo položenou otázku ale vyplývá, že učitelé a učitelky 
se shodují na nutnosti více se věnovat chlapcům, dát jim více prostoru, aby nenarušovali 
výuku. Apriori tak předpokládají, že chlapci mají menší zájem o výuku, jsou více zlobiví, a 

potřebují tak více motivovat a zapojit do výuky (Filadelfiová, 2008). 

Naformátováno: Písmo: 10
b., Čeština
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Aby se s daty dalo pracovat je nutné je zredukovat, což je u kvalitativního výzkumu 

z části možné již v průběhu sběru dat, protože analýza probíhá současně, což 

umožňuje stálé přizpůsobování výzkumu danému tématu. Uspořádání a redukce je 

možná pomocí metody kódování a vytváření konceptů (Coffey, Atkinson, 1996). 

Tato metoda vyžaduje stanovení relevantních fenoménů, shromáždění příkladů 

ilustrujících dané fenomény a následné vyhodnocení, které zohledňuje podobné 

znaky, struktury a rozdílnost sledovaných fenoménů (Coffey, Atkinson, 1996).  

 

3.4 Vlastní výzkum 

V mé práci jsem se zaměřila na prostředí jedné, mnou vybrané, mateřské školy 

v Praze. Cílem práce bylo zjistit přítomnost či nepřítomnost genderových stereotypů 

v tomto prostředí; v případě existence genderových stereotypů zaznamenat, o jaké 

stereotypy převážně jde; a zjistit, zda učitelka přistupuje k dětem na základě 

očekávání formovaných genderovými stereotypy. 

 Pro zjišťování, zda se u dětí a u učitelky v mateřské škole projevují genderové 

stereotypy, jsem zvolila metodu zúčastněného pozorování. Během pozorování jsem 

si udělala představu o přítomnosti či nepřítomnosti genderově stereotypního jednání 

a přístupu učitelky k dětem. Proto jsem výzkum doplnila o rozhovor s učitelkou, 

abych si ověřila, nakolik si je vědoma, že její interakce s dětmi jsou nevědomě 

ovlivněny genderovými stereotypy, přestože nepřipouští odlišné jednání vůči 

dívkám a chlapcům a tvrdí, že upřednostňuje individuální přístup.  

 Vybranou mateřskou školu (dále MŠ) jsem zvolila proto, že zde pravidelně vedu 

kurzy angličtiny. Oslovila jsem paní ředitelku s tím, že píši bakalářskou práci o 

kolektivu dětí a učitelek v MŠ, a že by pro mou práci bylo přínosné, pokud bych 

mohla trávit nějaký čas v jejich kolektivu. Záměrně jsem se dle doporučení 

(Reinharz, 1992) explicitně vyhnula charakteristice mého výzkumu jako 

genderového. Tuto cestu jsem zvolila zejména kvůli možnému následnému 

zkreslení při rozhovoru s ředitelkou, nikoliv kvůli zkreslení pozorování. Z vlastní 

zkušenosti se domnívám, že při dohlížení na 25 malých dětí je nutná pohotovost a 

není příliš prostor pro přemýšlení nad tím, zda jsem právě jednala tradičně 
Naformátováno: není horní
index/ dolní index
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stereotypně. V MŠ jsem pobývala týden od ranních hodin, kdy se děti scházely až 

do odchodu většiny dětí. Jelikož se v této MŠ pohybuji tři roky a znají mě většinou 

všechny děti, rodiče i personál, nedomnívám se, že by můj pobyt nějak narušil chod 

MŠ a ovlivnil výsledky mého pozorování. Ačkoliv jsem měla představu, že se dění 

v MŠ budu účastnit spíše pasivně a dělat si poznámky, byla jsem vtažena do dění 

jako dospělá osoba s autoritou a v některých chvílích jsem sama musela zasáhnout 

do her dětí a podobně. 

 

3.4.1 Zúčastněné pozorování v mateřské škole 

V první, popisné fázi pozorování (Hendl, 2008) jsem se nejprve soustředila na 

prostředí, atmosféru a režim MŠ obecně. V průběhu prvního dne a při následné 

analýze sesbíraných dat jsem si udělala obecnou představu, zda můj předpoklad, 

vycházející z literatury prezentované v teoretické části, o vlivu genderových 

stereotypů na určité oblasti a jevy byl správný. Ve většině případů se na první dojem 

zdál být vliv genderových stereotypů jasný. Ačkoliv se jednotlivé oblasti prolínají a 

některé příklady lze zařadit pod více kategorií, stanovila jsem několik oblastí 

vhodných pro fokusovanou a poté selektivní fázi pozorování: prostor, vzájemné 

interakce dětí, interakce učitelky a dětí, preference při výběru hraček a styl 

oblékání.  V průběhu pozorování se v určitých situacích objevila jako důležitá 

proměnná věk dětí, ačkoliv jsem to při tak malém rozpětí stáří dětí 3-6 let 

neočekávala. Další důležitou proměnnou se ukázala být skutečnost, zda jsou děti 

skryty v intimitě kolektivu a necítí se být pod dohledem, nebo zda vystupují přísně 

samy za sebe a jsou vyzváni, aby veřejně vyjevily svá přání a názory. 

 

3.4.1.1 Prostředí, atmosféra a režim v mateřské škole 

Mateřskou školu, ve které probíhalo pozorování lze charakterizovat jako MŠ 

s kapacitou 25 dětí smíšeného věku 3-7 let. MŠ navštěvují děti bílé pleti z dobře 

situovaných rodin. Učitelka, která se účastnila výzkumu, je zároveň ředitelkou MŠ, 

pracuje s dětmi již 23 let, nemá vysokoškolské vzdělání a je matkou dcery a syna.  

Naformátováno: není horní
index/ dolní index
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 Jak jsem již zmínila, první den pozorování jsem se soustředila na prostředí, 

atmosféru a režim v MŠ. Školka je umístěna v budově staré vily obklopené malou 

zahradou, situovaná v okrajové části Prahy. Prostor budovy je poměrně malý a tomu 

odpovídá i malý počet dětí, což přispívá k velmi přátelské atmosféře.  

 Děti se ráno scházejí v době od 6:30 do 8:30 hodin. V tomto čase se děti věnují 

činnosti podle vlastní volby a některé z nich se v určitých dnech účastní různých 

zájmových kroužků. Čas před dopolední přesnídávkou v 9 hodin i po ní je věnován 

různým činnostem řízených učitelkou. Kolem 10 hodiny děti podle počasí odchází 

ven, nebo je čas rozdělen mezi volnou aktivitu dětí a řízenou činnost. V poledne se 

podává oběd a po něm následuje hygiena a odpolední odpočinek nebo odchod 

domů. Zhruba kolem 14 hodiny jsou již všechny děti opět vzhůru a do odpolední 

svačiny v 15 hodin se věnují řízené aktivitě a po svačině se věnují libovolné aktivitě 

a postupně se rozcházejí domů. 

 

3.4.1.2 Prostor  

Svou pozornost jsem upřela nejprve na prostor hlavní místnosti, šatny, umývárny a 

ložnice. Prostory šatny, umývárny a ložnice působily genderově neutrálně. Odraz 

genderových představ však byl patrný v hlavní místnosti, kde děti tráví většinu času, 

kde si hrají a stravují se. Tradiční představy o chlapcích a dívkách se odrážely 

v uspořádání hlavní místnosti, zejména v prostoru vymezeném pro hru: 

Hrací prostor je opticky rozdělen na dvě části. Menší prostor připomíná obývák 

a kuchyň, zahrnuje také koutek připomínající dámskou „toaletku“. Předěl 

představuje částečně zeď, na kterou navazují v řadě zaparkované kočárky. 

Druhá, větší část je vymezena pro prostorově náročnější aktivity dětí. Uprostřed 

leží kusový koberec znázorňující silnice. Tento prostor je obestavěn skříněmi a 

policemi, kde jsou uloženy stavebnice, auta, ale také televize, rádio, 

společenské hry, knížky, pastelky a jiné tvůrčí hry a předměty… 

 

 Uspořádání hracího prostoru je ve shodě s mnoha výzkumy dětských pokojů 

(Renzetti, Curran, 2003). Jak jsem poukázala v teoretické části, děti jsou dospělými 
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považovány za neúplné, nehotové bytosti; dětství je vnímáno jako příprava na 

plnohodnotný život v dospělosti (Thorne, 2003). V souladu s tím je vnímána i 

dětská hra jako příprava dětí na dovednosti a role, které budou vykonávat 

v dospělosti.  

 Podle konceptů prezentovaných v teoretické části jsou pohlaví a gender 

klíčovými kategoriemi sociálního řádu a v organizaci celé společnosti se odráží 

genderová polarizace, tedy představa o rozdílnosti žen a mužů, která je 

ospravedlňována biologickým determinismem (Bem, 1993). Uspořádání hracího 

prostoru MŠ odráží genderovou polarizaci, odpovídá tradičnímu pojetí femininity a 

maskulinity. Ilustruje také procesy genderové socializace u dětí zmiňované 

v teoretické části jako „systematické směřování pozornosti dítěte na specifické 

předměty nebo jejich aspekty“ a „aktivita“ (Hartley in Oakley, 2000). Obývák, 

kuchyň, kosmetický koutek, kočárky a panenky odpovídají tradičnímu pojetí ženy 

jako hospodyně, matky a vychovatelky a také marnivé parádnice. Tento prosto je 

také menší, což je v souladu s představou žen a dívek jako pasivních bytostí 

pohybujících se v prostorách domácnosti.  

Volný prostor opticky oddělený od prostoru připomínající domácnost a 

obestavěný policovým systémem s vystavenými auty, stavbami z lega a jiných 

stavebnic  spíše koresponduje s tradiční představou muže a chlapce jako aktivního a 

pracujícího mimo domov, jako schopného v oblasti logiky a techniky a od přírody 

živého a fyzicky zdatného jedince (Renzetti, Curran, 2003). Zatímco v „dívčím“ 

prostoru jsem nezaznamenala žádnou „chlapeckou“ nebo „neutrální“ hračku, druhý 

prostor je mimo zmiňovaných „chlapeckých“ hraček také úložištěm pro knihy, 

společenské hry, potřeby pro výtvarnou činnost apod., tedy pro předměty a hračky 

genderově neutrální a předpokládá se tedy přítomnost děvčat v tomto prostoru. 

Domnívám se, že to lze dát do souvislosti s odlišným pohledem na překračování 

genderových norem u chlapců/mužů a u dívek/žen. Genderově nestereotypní 

chování u chlapců a mužů bylo a v jistých situacích stále je přijímáno negativně, 

naopak u dívek a žen je maskulinní chování a charakteristiky tolerovány a dokonce 

ceněny (Renzetti, Curran, 2003). 
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 Pokud jde o pohyb dětí v prostoru herny, chlapci i dívky se zdržovali v obou 

prostorech rovnoměrně (až na kosmetický koutek) a jak ukážu v podkapitole 

věnované hračkám, volně překračovali genderově stereotypní normy a hráli si 

s hračkami vymykajícími se tradičním genderovým představám. Prostory byly 

využívány především podle svých prostorových možností. Menší prostor 

připomínající „obývák“ využívaly děti spíše k pasivním aktivitám jako posezení, 

odpočinek, povídání si a hry připomínající činnosti v domácnosti. Větší prostor 

využívaly k prostorově náročnějším aktivitám jako honění, stavění autodráh, hradů, 

automobilové závodění a podobně. 

 Prostor herny je tedy strukturován dospělými podle jejich představ o genderu. 

Podle mých zjištění tyto představy děti ještě více méně nenaplňují, ale postupně se 

toto dělení naučí respektovat. První náznaky jsou již patrné v prostoru kosmetického 

koutku. 

 

3.4.1.3 Preference při výběru hraček  

Při zaměření pozornosti na výběr hraček a herních aktivit u dětí se zjištění lišila 

v závislosti na několika skutečnostech. Jednou z nich byl prostor, ve kterém se děti 

zdržovaly. V kapitole věnované prostoru jsem již naznačila, že v hracím prostoru se 

děti pohybovaly více méně volně a překračovaly při výběru hraček a herních aktivit 

genderově vymezené normy. Výjimku tvořil prostor kosmetického koutku, kde jsem 

nezaznamenala jediný případ chlapce, který by si zde hrál.  

Čas věnovaný volné aktivitě mohou děti také trávit u stolu klidnými činnostmi 

jako je kreslení, navlékání korálků, stolní hry apod. Oblibu těchto aktivit jsem 

zaznamenala zejména u dívek. A pobyt u stolu byl často doprovázen rozhovorem 

s učitelkou:  

Ranní volná aktivita dětí…smíšené skupinky (3-4 děti) hrající si s auty, 

stavebnicí a zvířátky… Dva chlapci si hrají na Spidermana, kočku a psa a na 

nakupování. Čtyři dívky sedí u stolu a navlékají korálky a povídají si s 

učitelkou… 
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Děti se scházejí… tři dívky a dva chlapci si společně povídají v prostoru 

obývacího pokoje, dvě dívky sedí u stolu a vyprávějí si s učitelkou… 

Pobyt venku…tři dívky a jeden chlapec „vaří“; smíšená skupinka šesti dětí si 

střídavě hraje na honěnou, leze po stromě; tři dívky a čtyři chlapci budují bunkr 

z klacků… , dvě dívky si povídají s učitelkou…  

Tři děvčata si hrají na kadeřnictví a kosmetiku. Jedna je zákaznice, druhá ji 

češe a třetí líčí… 

Dva chlapci a dvě dívky si hrají na rodinu. Matka (dívka) odchází ke kadeřnici a 

nakoupit, druhá dívka – dcera se kouká na televizi a hraje si se psem (chlapec), 

druhý chlapec vaří oběd… 

Dva chlapci pořádají závody s kočárky….komu dojede dál… 

 

 Další skutečností, která měla vliv na dodržení/překročení genderových norem při 

výběru hraček nebo aktivit, byla ta, zda děti musely veřejně a explicitně pojmenovat 

hračku/masku, kterou chtějí nebo upřednostňují, nebo zda se necítily být 

pozorovány a středem zájmu. Výše jsem uvedla, že ve volném herním prostoru jsem 

nezaznamenala výraznou preferenci hraček a aktivit v souladu s tradičními 

genderovými představami. Na přímou výzvu vybrat si nebo ukázat na určitou věc, 

téměř všechny děti odpovídaly nebo se chovaly stereotypně: 

Ptám se dětí, zda napsaly Ježíškovi…, naprosto se potvrdil předpoklad, že děti 

preferují genderově stereotypní hračky. Chlapci se přejí převlek hasiče, 

policisty, vojáka, Spidermana apod. Dívky si přejí šaty, panenky…  

Jakou masku budete mít na karneval? Stereotypní odpovědi – dívky nejčastěji 

princezny, dále zvířátka – beruška, koloušek, kočička…Chlapci…Spiderman, 

rytíř, kostlivec … 

Výběr kartiček při výuce angličtiny – chlapci pokud mají možnost, vyberou si 

auto, letadlo, autobus, formuli…dívky zvířátka, panenku… 
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 Častou výjimku v těchto případech představoval malý chlapec, který nedbal na 

konformitu s genderovými stereotypy vztahující se k jeho pohlaví. Jako většina dětí 

opakoval to, co slyšel od ostatních, ale zatímco ostatní děti si vybíraly jen ty 

odpovědi, které korespondovaly s jejich genderem, tento chlapec zopakoval vše 

nehledě na to, zda se to k chlapcům „hodí“ nebo ne: 

Jeden malý chlapec mi řekl, že si také přeje šaty a sukni… 

Malý chlapec…já taky budu maková panenka… 

 

 Zjištění ohledně pohybu dětí v herním prostoru stojí spíše v opozici vůči 

závěrům výzkumů prezentovaných v teoretické části, které většinou popisují 

děvčata a chlapce striktně se věnující aktivitám a hrám tradičně spojovaných 

s daným pohlavím. Mám za to, že tento nesoulad mých zjištění s většinou výzkumů 

prezentovaných v teoretické části (Renzetti, Curran, 2003), může mít následující 

příčiny. Zmínila jsem, že většina feministických badatelek hledá příklady 

potvrzující odlišné chování dívek a chlapců a opomíjí okolní skutečnosti, které 

vedou k segregaci nebo naopak k integraci obou pohlaví (Thorne, 2003). Domnívám 

se, že mnou zjištěné chování dívek a chlapců při volných aktivitách v herním 

prostoru a venku lze dát do souvislosti s nízkým věkem dětí. Zmínila jsem, že 

důležitost genderu v dětském kolektivu stoupá s věkem dětí a vrcholí v období 

puberty (Thorne, 2003). Nízký věk dětí tedy může být jednou z příčin volného 

překračování genderových norem děvčaty i chlapci. U dětí tohoto věku možná není 

socializační proces tak daleko, aby si děti osvojily potřebu a nutnost chovat se 

v souladu s požadavky na jejich gender, pokud nechtějí být odsunuty na okraj 

kolektivu. Toto vysvětlení je ale v rozporu se situacemi, kdy se děti prezentují 

genderově stereotypně. Jiným vysvětlením může být to, že tak malé děti ještě necítí 

potřebu prezentovat sebe sama v souladu s genderovými představami; jedince 

opačného pohlaví nechápou jako potenciální heterosexuální partnery, před kterými 

je vhodné se ukázat jako „správná“ dívka či „správný“ kluk. Další skutečnost, 

kterou opět popisuje Thorne (2003), a která vysvětluje nestereotypní chování dívek i 

chlapců při hře může být to, že děti se necítí být pod dohledem, nemusí veřejně 
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ukázat na to, s čím a na toho, s kým si budou hrát; necítí tlak chovat se v souladu 

s jejich genderem.  

Výjimkou je ale kosmetický koutek, kde jsem zaznamenala výskyt dětí 

odpovídající stereotypním představám vázajících se k péči o vzhled a sebe sama. 

Přítomnost dívek odpovídá tradiční představě ženy jako dbající na svůj vzhled 

(Renzetti, Curran, 2003), zatímco chlapci se tomuto prostoru vyhýbají. Kosmetický 

koutek je tedy nejvýrazněji „nemaskulinním“ prostorem. Je možné, že chlapci již 

začínají přebírat genderové normy a uvědomují si, že vzhled je spíše dámská 

záležitost. Otázkou je, proč jsem zaznamenala genderově stereotypní chování jen 

v případě kosmetického koutku a v jiných situacích jsem pozorovala překračování 

genderových norem. Osobně si myslím, že toto zjištění může poukazovat na 

skutečnost, že se ve společnosti již projevuje větší tolerance vůči překračování 

genderových norem u mužů (zapojují se do péče o domácnost a o děti) a tedy i děti 

nejsou rodiči v určitých situacích tak přísně „nuceni“ k dodržování genderových 

zásad. Stále ale přetrvává pevné přesvědčení o spojitosti přehnaně pěstěného 

vzhledu u mužů a homosexuality, která je společností stále přijímána negativně. 

Rodiče tedy jakýkoliv projev zájmu chlapců o svůj vzhled již od počátku přísně 

sankciují; zdůrazňují, že jde o dívčí záležitost a k chlapcům se to nehodí, proto si 

chlapci osvojili tuto genderovou normu dříve než jiné.  

 Má zjištění dokládají větší zálibu dívek než chlapců v klidných činnostech a 

v činnostech vyžadujících jemnou motoriku. Má se za to, že jemná motorika se u 

dívek rozvíjí dříve, ale je možné, že se tak děje v závislosti na socializaci, kdy jsou 

dívky směřovány právě k činnostem, které jsou zaměřeny na rozvoj těchto 

schopností, protože jsou tradičně vnímány v tomto směru jako šikovnější a 

nadanější. Směřování dívek k těmto klidným činnostem odpovídá stereotypní 

představě o dívkách jako pasivních a poslušných (Renzetti, Curran, 2003). Některé 

dívky, nikoliv chlapci, také trávily čas vyměřený pro libovolné aktivity povídáním 

s učitelkou, což je ve shodě s výzkumy, které poukazují na skutečnost, že dívky 

mají dle stereotypních genderových představ od přírody větší předpoklady pro 

rozvoj jazykových dovedností. Domnívám se, že převaha dívek při těchto aktivitách 

je již odrazem genderové socializace, kdy dospělí učí dívky být poslušné, klidné a 

podporují je v komunikaci (Renzetti, Curran, 2003).  
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 Výše uvedená zjištění opět ilustrují myšlenku Thorne (2003), že děti cítí potřebu 

dostát požadavkům na svůj gender zejména tehdy, musí-li se prezentovat veřejně a 

okolí vnímají jako případné svědky a soudce. Výjimkou byl malý chlapec, který 

nerozlišoval vhodnost či nevhodnost hraček pro své pohlaví. Vysvětlením může být 

to, že šlo o tříletého chlapce, který byl v mateřské škole jen krátce a ještě 

nereflektoval skutečnost, že prezentace sebe sama genderově odpovídajícím 

způsobem je v kolektivu „potřebná“ pro začlenění se, jak poukazuje Thorne (2003). 

Také je možné, že tento chlapec nevnímá gender jako určující princip a orientuje se 

podle něčeho jiného. Takové dítě je podle Bem (1993) tzv. genderově aschematické. 

 

3.4.1.4 Vzájemné interakce dětí, vliv vrstevníků 

Výzkumy prezentované v teoretické části popisují vrstevnické kolektivy jako 

složené z homogenní skupiny dívek a homogenní skupiny chlapců, popisují také 

nutnost dodržovat požadavky na svůj gender umožňující lepší začlenění do 

kolektivu. Můj předpoklad byl, že se děti budou sdružovat do homogenních 

skupinek podle pohlaví, budou pro hru preferovat partnera či partnerku stejného 

pohlaví a budou trestat případné překračování genderových norem. V tomto případě 

však opět hrál svou roli věk a skutečnost, zda jsou děti ukryty v kolektivu nebo 

vystupují přímo samy za sebe. Již jsem popsala pohyb a hru dětí v rámci volné 

aktivity v herně nebo na zahradě, kde si děti hrály ve smíšených skupinách nehledě 

na jejich věk. V těchto situacích jsem nezaznamenala případy korekce 

nestereotypního chování ze strany ostatních dětí: 

Děti se scházejí… tři dívky a dva chlapci si společně povídají v prostoru 

obývajícího pokoje…. 

Smíšené skupinky (3-4 děti) hrající si s auty, stavebnicí a zvířátky ve větším 

prostoru… 

Pobyt venku…tři dívky a jeden chlapec „vaří“; smíšená skupinka šesti dětí si 

střídavě hraje na honěnou, leze po stromě; tři dívky a čtyři chlapci budují bunkr 

z klacků… dvě dívky si povídají s učitelkou…  

Volná zábava při karnevalu…děti společně tancují, honí se… 
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 V jiné situaci ovšem děti vyhledávali kamarádku nebo kamaráda stejného 

pohlaví. Bylo to zejména v situaci, kdy dětem bylo výslovně řečeno, ať vytvoří 

dvojice či skupinky: 

Děti se oblékají a chystají se na procházku...děti tvoří nové dvojice pohlavně 

homogenní… 

Ranní rozcvička před svačinou…děti tvoří skupinky podle číslice, kterou učitelka 

řekne…děti vyhledávají pokud možno partnery stejného pohlaví… 

Karneval…učitelka žádá děti, aby udělaly 3 družstva. Děti se hádají a utvářejí 

družstva téměř jednoznačně genderově homogenní…Učitelka zasahuje a 

upravuje družstva, aby všude bylo stejně dětí… 

 

 V situacích, kdy jsem pozorovala, že děti dbají na to, aby jejich chování 

korespondovalo s jejich pohlavím, také vnímaly případné překračování genderových 

norem u ostatních a negativně toto chování hodnotily: 

Ptám se dětí, zda napsaly Ježíškovi…, naprosto se potvrdil předpoklad, že děti 

preferují genderově stereotypní hračky. Chlapci si přejí převlek hasiče, policisty, 

vojáka, Spidermana apod. Dívky si přejí šaty, panenky… Jeden malý chlapec mi 

řekl, že si také přeje šaty a sukni a byl „odměněn“ posměchem od starších 

chlapců, že je jak „malá holka“… 

Jakou masku budete mít na karneval?... Jeden chlapec (stále stejný chlapec) 

odpovídá: „Já taky budu maková panenka.“ Dívka: „A ty máš doma sukni, jo?“ 

„Jé, on bude mít sukni. Jak holka!“ komentuje chlapec…Ptám se ho, jestli 

opravdu půjde za makovou panenku, odpovídá, že neví…   

 

 Má zjištění opět dokládají to, na co upozorňuje Thorne (2003), že není možné 

jednoduše udělat závěr, že chlapci a dívky se chovají a jednají rozdílně v souladu 

s genderově stereotypními představami. Je nutné zohlednit okolní vlivy, které za 
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určitých okolností nutí děti vystupovat stereotypně a jindy nikoliv. Zaznamenala 

jsem, že pokud dětem není výslovně řečeno, ať vytvoří pár či skupinu, seskupují se 

volně nehledě na pohlaví, jako v případě, kdy si děti volně hrály. Pokud jsou však 

explicitně požádány, vybírají si partnera či partnerku stejného pohlaví. Toto zjištění 

koresponduje s teorií Thorne (2003), že gender hraje důležitou roli, pokud děti samy 

musí veřejně vyjevit svou volbu. Dále jsem zaznamenala, že v těch situacích, kdy 

děti dbají na prezentaci sebe sama v souladu s genderem, vyžadují to i od ostatních a 

případné genderově nevhodné chování kritizují. To potvrzuje teorii o dětech jako 

aktivně se podílejících na genderové socializaci svých kamarádů a kamarádek. 

Starší děti, které si již alespoň částečně osvojily genderové normy, je učí děti mladší 

(Thorne, 2003). Genderově nestereotypního chování si tedy děti všímají až v situaci, 

kdy je gender zvýznamněn, v jiných situacích nikoliv.  

 

3.4.1.5 Interakce učitelky a dětí 

Předpoklad, že chování učitelky k dětem bude odrážet tradiční představy o 

chlapcích a dívkách se v některých situacích potvrdil v jiných nikoliv. Nejprve 

prezentuji případy, kdy se vliv genderových stereotypů na chování učitelky vůči 

dětem projevil. Pokud učitelka vybízela děti k nějaké aktivitě, často pokud zlobily 

nebo měla pocit, že se děti nudí, respektovala při tom genderově stereotypní 

představy o vhodnosti určitých her a aktivit pro určité pohlaví: 

Lucko, nech je na pokoji …  Pojď si taky malovat, pojď… 

Kluci utíkejte napřed, my si to s holkama dopovídáme… 

No tak kluci!... a vezměte si třeba stavebnici… 

Petříku, proč si nevezmeš třeba ty kostky nebo si nevezmeš nějaké auto a 

nepřidáš se k Matějovi a Elišce… 

Holčičky, … a pojďte uklidit ty hadříky a ten kočárek….(Holky protestují, že si 

s tím hrál i Ondra s Danem)…To je jedno, těm jsem řekla, ať pomůžou klukům 

uklidit to lego… 

Holky, přestaňte se honit! Míšo, co kdybys zkusila Adélce udělat nějakej cop… 
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Při komunikaci s dětmi učitelka také užívala genderově podmíněná pojmenování: 

Prosím tebe, Ondro, přestaň fňukat, si už velkej kluk! 

Jiřiku,ty rošťáku, dej to sem a nezlob mě… 

David je silák, viď? On to unese sám…Kačko, ty radši posbírej to, co mu 

upadne… 

Tak Kristýnko, vždyť jsi hodná holka a Péťa je ještě malý, tak mu neubližuj, měla 

bys mu pomáhat… 

Teda ty si parádnice, tak si ty šaty zatím nech v šatně… 

Hele, princezno, posbírej si ty svoje sponečky… 

Holčičky, přestaňte krafat jak báby na trhu a poslouchejte mě chvíli… 

 

 V některých situacích se ale můj předpoklad ohledně vlivu genderových 

stereotypů na chování učitelky vůči dětem nepotvrdil16. Jednalo se o situace, kdy 

jsem očekávala, že dívky budou považovány dle stereotypních genderových 

představ za hospodyňky a budou vybízeny pomáhat s přípravou stolů k jídlu, se 

servírováním jídla a pití apod. Dále jsem očekávala, že budou považovány za 

klidnější, zodpovědnější a pečující a budou jim tedy svěřovány „důležité“ úkoly 

jako vedoucí pozice při procházce, budou asistovat učitelce, pomáhat ostatním 

dětem apod. V průběhu pozorování se objevila ale jiná kategorie, na které se 

v těchto situacích zakládalo jednání učitelky vůči dětem. Touto kategorií byl věk 

dětí. Pokud byly děti za určitým účelem děleny, zakládalo se toto dělení na věku. 

Nehledě na pohlaví dětí starší pomáhaly mladším, případně učitelka pomáhala 

mladším: 

                                                           

16 Stereotypní chování jsem definovala z vnějšku, na základě literatury prezentované 
v teoretické části. Předpokládala jsem, že učitelka přejímá veškeré genderové stereotypy 

uváděné v literatuře a z toho jsem vycházela při analýze nashromážděných dat.  
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Děti se oblékají a chystají se na procházku... větší děti se oblékají sami, 

menším dětem bez rozdílu pomáhají ředitelka a školnice, oblečené děti jsou 

pobízeny, aby pomáhaly svým kamarádům…učitelka páruje oblečené děti do 

dvojic; hledí na to, aby mladší děti byly vedeny dětmi staršími, a nehledí u toho 

na pohlaví… 

Děti sedí u stolu po šesti, u všech stolů sedí děvčata i chlapci. U třech stolů sedí 

starší děti. U posledního stolu sedí nejmenší děti s učitelkou… 

Příprava na oběd…starší děti si sami prostírají a chodí pro jídlo; mladší děti jsou 

obslouženy učitelkou… 

 

 Z výše uvedeného vyplývá, že jsou děti v mateřské škole vedeny k samostatnosti 

a na větší děti jsou kladeny vyšší nároky než na děti mladší, nehledě na jejich 

pohlaví. V určitých situacích ale učitelka k dětem vysílá signály říkající, co je pro 

které pohlaví vhodné a potvrzuje tak teorie o způsobech genderové socializace 

(Bem, 1993, Oakley, 2000). Chlapcům nabízí aktivity a hračky v souladu se 

stereotypní představou chlapce jako aktivního, zajímajícího se o techniku. Naopak 

dívky směřuje k aktivitám spíše klidným a pasivním, odpovídajícím představě ženy 

jako klidné, komunikativní, pečující o domácnost, o druhé i o vzhled. Aspekty 

genderové role učitelka na děti přenáší také verbálně. Různým pojmenováním 

předává chlapcům vzkaz, že pokud chtějí být „správní“ chlapi, tak musejí být tvrdí, 

drsní, akční a tak trochu zlobiví. Dívkám je prostřednictvím pojmenování 

naznačováno, že vzhled je důležitý a vyvolává odezvu. Dále dívkám také naznačuje, 

že mají být submisivní, poslušné, pečovat o druhé. 

3.4.1.6 Styl oblékání 

V případě oblečení se zcela potvrdil můj předpoklad o stereotypním výběru oblečení 

pro dívky a chlapce. Je nutné říci, že styl oblékání je vliv vnější, nikoli vznikající 

v MŠ. Jen dvě dívky se svým oblečením opakovaně vymykaly představám o 

tradiční podobě holčičky jak v barvě, tak v typu nošeného oblečení. U ostatních 

děvčat se dá mluvit až o jisté uniformitě. Dívky nosí triko a punčocháče doplněné 

sukní nebo šaty. Převládala růžová barva v kombinaci s pastelovými barvami nebo 
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bílou. U chlapců jsem pozorovala větší rozdíly v barevnosti oblečení, ačkoliv byly 

znát jisté tendence vybírat chlapcům tmavší barvy. Dívky se také projevily tradičně 

jako parádnice a u chlapců jsem odhalila zálibu v nošení triček s oblíbenými 

postavičkami: 

U děvčat opět růžová barva, dokonce 12 dívek ze 14 má na sobě něco 

růžového. Většina dívek má na hlavě sponky nebo čelenku do vlasů nehledě na 

délku vlasů. U chlapců nepřevládá žádná barva, ale 5 z 8 chlapců má na tričku 

obrázek (Bořek stavitel, fotbalista, dinosaurus, 2 x Spiderman). 

 

Má zjištění ohledně stylu oblékání dětí v MŠ jsou zcela v souladu s výzkumy 

prezentovanými v teoretické části a ilustrují proces „manipulace“ v rámci genderové 

socializace, kdy se dospělí již od narození chovají k dětem na základě jejich 

pohlaví. V tomto případě je oblékají do stereotypních oděvů. Oblečení chlapců 

odpovídá tradiční představě o chlapcích jako neposedech, kteří aktivně objevují 

svět, a proto je pro ně vhodnější sportovní oblečení tmavších barev. Převládající 

oblečení u dívek naopak ilustruje stereotypní vnímání dívek jako usedlých a 

poslušných parádnic, které nosí šaty a „nezbytné“ doplňky (Renzetti, Curran, 2003). 

 

3.4.1.7 Shrnutí pozorování 

Výsledky mého pozorování poukazují, že stereotypní představy o rozdílnosti 

chlapců a dívek, se opravdu jasně odráží v některých pozorovaných oblastech. Jde o 

herní prostor MŠ, některé interakce učitelky vůči dětem a jako silně genderově 

stereotypní se ukázal vnější vliv rodičů v případě výběru oblečení pro děti.  

 V jiných případech ale není vliv genderu tak jasný, jak jsem předpokládala na 

základě literatury prezentované v teoretické části. Má zjištění dokládají nutnost brát 

v potaz dynamiku a strukturu interakcí chlapců a dívek a zahrnout do výsledků i 

další proměnné, tak jak doporučuje Thorne (2003). Já sama jsem zaznamenala, že 

vliv genderu na chování dětí se liší v závislosti na tom, v jaké situaci se děti 

nacházejí, zda jsou nuceni k veřejné konfrontaci s genderovými normami, nebo zda 

jsou skryti v intimitě kolektivu, a také v závislosti na věku. V momentě, kdy gender 
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nabývá na významu a kdy jednotlivci cítí potřebu být konformní s požadavky na 

jejich pohlaví, působí také na utváření genderových identit svého okolí tím, že 

případné vybočení z těchto norem komentují. To potvrzuje teorii, že děti se samy 

aktivně podílejí na reprodukci genderových stereotypů (Reznetti, Curran, 2003; 

Thorne, 2003). 

 

3.4.2 Rozhovor 

 Již jsem uvedla, že pro svůj výzkum jsem využila rozhovor podle návodu a při 

jeho přípravě jsem se řídila doporučovaným postupem (Hendl, 2008). Obecné téma 

rozhovoru se odvíjelo od výzkumné otázky, zda učitelka MŠ je ovlivněna ve svém 

přístupu k dětem genderovými stereotypy. Dalším krokem bylo stanovení užších 

okruhů rozhovoru a formulování konkrétních otázek. Mé otázky se dotýkaly témat 

učitelská profese, výchova vlastních dětí a domácí sféra a děti v MŠ. Témata a 

vztahující se otázky byly probrány v uvedeném pořadí. Na počátek rozhovoru jsem 

zvolila téma učitelská profese, které mělo dotazovanou uvést do kontextu rozhovoru 

týkající se výchovy dětí a ujistit ji o mém zájmu o ní jako učitelku s dlouholetou 

praxí. Rozhovor plynule přešel k tématu domácí sféra a výchova vlastních dětí a 

poté k tématu dětského kolektivu v MŠ.  

 Při formulování otázek jsem především dbala na to, abych sama neupozorňovala 

na zveličované rozdíly mezi ženami a muži, případně mezi dívkami a chlapci. Na 

úvod jsem záměrně zvolila témata učitelská profese, domácí sféra a výchova 

vlastních dětí, protože jsou to sféry, v nichž se silně odráží genderové stereotypy 

(Filadelfiová, 2008) a předpokládala jsem, že dotazovaná sama poukáže na rozdílné 

charakteristiky spojované s muži a ženami a její postoj k této tématice. Téma 

týkající se interakce učitelky s dětmi v MŠ jsem zařadila na konec rozhovoru. Úplný 

závěr rozhovoru byl věnován otázkám identifikujícím MŠ a dotazovanou učitelku. 

Rozhovor proběhl ve velmi přátelské a otevřené atmosféře v domácnosti 

dotazované. 

 

3.4.2.1 Učitelská profese 
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 První část rozhovoru věnovaná učitelské profesi, ukázala na stereotypní vnímání 

žen a mužů v této profesi a obhajobu současné situace prostřednictvím biologického 

determinismu a mýtu o muži jako živiteli: 

Myslím, že to je tendence…, že si myslí, že ten chlap by ty školy měl jakoby řídit 

a u nás vyloženě hledali chlapy. Ten chlap potom možná, že je dobrý manager, 

ale často slýchám, že mu právě unikají takový ty věci k dětem…dělá 

kancelářskou práci a přece jenom ty ženský k těm dětem mají jakoby blíž… 

Pokud by měl chlap uživit rodinu, tak prostě v tomhle povolání jí neuživí, takže ti 

chlapi tam nejsou a ta ženská, učitelka to musí dělat, že tu práci má ráda a 

nekouká, jaký plat za to dostane…  

 

 Dotazovaná učitelka poukázala na androcetrismus naší společnosti, neboli na 

skutečnost, že muži a vše s nimi spojené je nadřazené tomu ženskému (Renzetti, 

Curran, 2003). Ve feminizovaném školství většinu mocenských funkcí zastávají 

muži, protože jsou stereotypně považováni „od přírody“ za chytřejší a schopnější 

zastávat vedoucí pozice (Václavíková Helšusová, 2006). Dalším komentovaným 

genderový stereotypem spojovaným s muži je představa o muži jako živiteli rodiny, 

což je zmiňováno v souvislosti s malým podílem mužů ve školství. Naopak převaha 

žen ve školství odpovídá stereotypní představě ženy jako matky a pečovatelky, 

k čemuž je údajně biologicky předurčena (Václavíková Helšusová, 2006).  

 

3.4.2.2 Výchova vlastních dětí a domácí sféra 

Toto téma jsem zařadila do rozhovoru s vědomím toho, že dotazovaná má dceru a 

syna. Jak dokazují mnohé výzkumy prezentované v teoretické části, výchova dětí se 

liší v závislosti na pohlaví. Považovala jsem to tedy za prostor vhodný k odhalení, 

zda se stereotypní představy promítly do výchovy učitelčiných dětí a zda děti těmto 

představám odpovídají. Nejprve jsem se dotazované zeptala, jak si s manželem 

předsevzali, že budou vychovávat své děti, a jak se jim to daří: Počáteční úmysly 

vypadaly zdánlivě stejně u výchovy syna i dcery: 
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Tak hlavně jsme z nich chtěli vychovat slušný lidi…Spravedlivý, pracovitý, 

hodný…Myslím, že se náš přístup nelišil…možná jsme dělali něco jinak potom 

s Kačkou, protože už jsme vlastně měli zkušenosti s Honzou…ale nijak se naše 

představy o jejich výchově nelišily, hlavně aby se v životě neztratily… 

 

 Vychovávat syna a dceru pro budoucí život co nejlépe, však neznamená 

vychovávat je stejně. Představa o tom, co je pro koho důležité, se v tomto případě 

odvíjela od tradičních genderových stereotypů: 

Snažili jsme se je směřovat tak, aby si v budoucnu byli šťastný, aby si našli 

vhodný povolání, který je uživí a bude je bavit… Honza už teď pracuje na půl 

úvazku v počítačový firmě, baví ho to a hlavně je to dobře placený, takže jednou 

uživí rodinu…no a Kačka si teď vybrala, že bude vařit… 

Tak dneska je to jiný, dneska se po ženský nechce, aby uměla péct, vyšívat, 

plést…ale tak k tomu vaření jsem se Katku snažila vést, protože to je pořád 

důležitý, jednou bude doma s dětma, tak je to důležitý… 

Honza většinou trávil čas na zahradě s manželem…Bylo to fajn, že jsme to měli 

takhle rozdělený…když byl Petr doma, tak si vzal Honzika a já jsem se věnovala 

Kačce…Honza je šikovnej po tátovi, ledacos opraví a i teď, ještě se sousedem, 

dávaj dohromady počítače…  

Ale tak Honza si dokáže usmažit vejce nebo tak, to oni se o sebe s tátou 

dokážou postarat, ale to jen výjimečně, když já nejsem doma… 

Tak trochu mě štve, jak je Katka nepořádná, ale to přijde s věkem, až bude mít 

jednou vlastní domácnost… 

 

 Výpověď ohledně původních výchovných záměrů dotazované a jejího manžela 

se týká minulosti a není možné důvěryhodně ověřit, jak výchovný proces probíhal, 

jasně ale dokládá teorii prezentovanou v první části práce, že chování k dětem se 

odvíjí v závislosti na pohlaví, ačkoliv se rodič domnívá, že k dítěti přistupuje stejně, 

ať jde o dívku či o chlapce (Renzetti, Curran, 2003; Oakley, 2000). Cílem rodičů 
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bylo vychovat obě děti tzv. „do života“, což znamenalo směřovat je k aktivitám a 

rozvíjet v nich vlastnosti, které odpovídají současnému genderovému řádu. 

V odpovědích dotazované je patrné, že výchova syna směřovala zejména k tomu, 

aby dostál požadavku na muže jako živitele rodiny a také kutila, který k chodu 

domácnosti přispívá příležitostnými opravami a udržováním okolí domu. Naopak 

dcera byla připravována na roli matky a ženy v domácnosti, kterou zajisté jednou 

bude.  

 Dále jsem požádala, aby mi dotazovaná blíže pověděla něco o svých dětech – 

o povaze, koníčcích a podobně. Syn i dcera se v některých směrech vymykali 

stereotypním představám o ženách a mužích. Ve formulaci svých odpovědí učitelka 

ukazuje na některé vlastní stereotypní představy ohledně genderu: 

Já někdy žasnu, jak je citlivej…tváří se sice jako tvrďák, ale občas si mi chodí 

postěžovat na slečnu, na školu, tak ho vyslechnu, řeknu mu svůj názor…tak mi 

řekne, mami mám tě rád…To Kačka je teď v tom telecím věku, všechno ví nejlíp 

a jen se vzteká… 

Ráno bojujeme o koupelnu, oni jsou oba hrozný! Co pak Kačka… ale i 

Honza…Než si nageluje vlasy, několikrát to předělává…pak se oblíká a 

kontroluje se v zrcadle, jestli mu všechno ladí… 

Tak oba dva od malička sportovali… Kačce to zůstalo, hraje závodně basket 

…a teď začala chodit na nějakou sebeobranu nebo co…nejdřív jsem jí to 

rozmlouvala, že bude omlácená, že se to pro holku nehodí a tak, ale nakonec 

jsem uznala, že se jí to třeba bude hodit, chodí tam s holkama ze školy… 

Nikdy nechtěla být učitelkou, ale spíš se opičila po bráchovi a chtěla lítat 

letadlem a samý takovýhle klučičí nebo mužský povolání… 

No to je daný, protože to vidím na mojí dceři….už bylo vidět od mala, že jí to 

netáhlo hrát si s kočárkem a miminkem …vůbec nemá zájem o děti…Záleží na 

každém, buď to v sobě má anebo ne …asi to přijde, až bude její čas a bude mít 

svoje děti… 

Je hrozná bordelářka…její pokoj vůbec nevypadá, že v něm bydlí holka, ale 

jako klučičí… 
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To Honza si udržuje pořádek…dávám ho Kačce za příklad, ať se jde podívat, 

jak to vypadá v pokoji u kluka a ať se podívá do svýho…všude samý hadry, 

šminky, v tom učení, věci na basket…Lepší to nevidět! 

 

 V jiných případech dcera i syn potvrzovali dle své matky stereotypní genderové 

představy. V odpovědích lze opět vyčíst učitelkou přejímané stereotypní představy 

ohledně genderu: 

Oba jsou po mě citlivý …Kačka si teď hodně bere takový ty věci, že jí někdo 

řekne, že má velkej zadek a podobně …taky si bere hodně neúspěchy ve škole, 

hodně se učí…To Honza se soustředí jen na to, co považuje za důležitý, ostatní 

má takříkajíc na háku, hlavně že proleze… 

Honza je šikovnej po tátovi, ledacos opraví  

…je teď věčně na telefonu nebo na počítači a drbou s holkama…Občas pořádaj 

babinec, kdy kecaj a chichotaj se do noci… 

No změnila se, už je z ní ženská, parádí se, maluje se…ráno tráví v koupelně 

dýl času než já…Teď přišla s tím, že se nechá ostříhat podle nějaký zpěvačky... 

Honzik hrával fotbal a taky jeden čas tenis… 

Tak Honza chtěl být jako malej samozřejmě vojákem, strojvedoucím, pilotem a 

podobně, ale teď to vypadá, že z něj bude nějakej počítačovej maniak…No a 

Kačka uvažuje o oboru kuchař, číšník. Myslím, že by se to k ní hodilo a že je 

v tom šikovná… 

Jinak Honza občas poseká zahradu a tak něco venku kutí s tátou, jinak po něm 

ani nic nechci, má teď hodně povinností do školy…Kačka mi docela ráda 

pomáhá v kuchyni… k ostatnímu ji musím skoro nutit, aby mi pomohla s tím 

běžným úklidem… 
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 Odpovědi učitelky ukazují na její zajetí v genderově stereotypních představách. 

Při svých výpovědích odhalila své stereotypní uvažování o vhodnosti povolání, o 

vztahu dívek a chlapců k úklidu, o v hodnosti bojových sportů pro dívku. Pochválila 

své děti za činnosti pro ně „vhodné“ – syn je dobrý kutil, dcera kuchařka. Učitelka 

také používá androcentrický jazyk, když mluví o své dceři a o vybraném studijním 

oboru.  

Dále odpovědi učitelky ukazují, že pokud se opravdu zaměříme na konkrétní 

jedince, nelze na ně kompletně uplatnit genderové představy o mužích a ženách. 

Samozřejmě některé charakteristiky jsou s genderovými normami v souladu, jak 

v případě dcery i syna dotazované. Otázkou je, jak moc je to dáno genderově 

stereotypní výchovou. Syn se shoduje s tradiční představou muže ve své zálibě 

v počítačích, ve fotbale a ve svých dětských představách o budoucím povolání, také 

v kutilství a domácí práci vykonávané nejčastěji mimo domácnost. Pokud jde o 

školu, syn odpovídá stereotypní představě žáka, který je k učení spíše lhostejný. 

Dcera odpovídá stereotypní představě ženy jako citlivé, se zodpovědným přístupem 

k učení, upovídané, zajímající se o svůj vzhled a také svým zájmem o vaření. 

Naopak ale dotazovaná poukázala na nestereotypní charakteristiky svých dětí a 

nešlo o pouhých pár výjimek. Syn pečlivě dbá o svůj vzhled, je citlivý, svěřuje se 

své matce a udržuje si pořádek v pokoji. Dcera je naopak nepořádná, věnuje se 

bojovému sportu a nikdy netoužila být učitelkou jako většina dívek a ani 

neprojevuje žádné mateřské pudy. Výše zmíněné potvrzuje to, že mezi ženami a 

mezi muži můžeme nalézt větší rozdíly než mezi pohlavími (Kimmel, 2000). Dále 

také to, že genderové stereotypy jsou velice zjednodušující, často nepravdivé a 

pokud se na jejich základě zakládá organizace celé společnosti, mnozí její členové 
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jsou diskriminováni, nedoceněni a společnost se tak připravuje o benefit z plného 

využití potenciálu každého jedince (Renzettim, Curran, 2003, Pavlík, Smetáčková, 

2006). 

 

3.4.2.3 Děti v mateřské škole 

Poslední fáze rozhovoru se týkala přímo dětí v mateřské škole. Nejprve mne 

zajímalo, co je úkolem mateřské školy, jaké dovednosti a schopnosti by si zde děti 

měly osvojit. Dozvěděla jsem se, že MŠ je především přípravou na vstup školy. Děti 

by se měly především naučit pobývat v kolektivu, vycházet s ostatními, podřídit se 

určitým pravidlům, udržet pozornost a osvojit si pravidla slušného chování: 

Tak aby se uměly nějak chovat…pozdravit, poděkovat, neskákat do 

řeči…zvyknout si,že nejsou furt středem pozornosti... 

 

 Dále jsem se od učitelky dozvěděla, že se děti učí poznávat samy sebe, svou 

rodinu, kamarády a svět kolem sebe. Vzdělávací program vychází z přírody, 

z ročních období, aby učení bylo pro děti co nejpřirozenější a vždy našly příklady 

kolem sebe. Děti se v MŠ nejvíce učí hrou řízenou pedagogem, také příkladem od 

učitelek a povídáním si v tzv. komunikativním kroužku. Zajímalo mne, jak toto 

učení probíhá v kolektivu, kde jsou děti od 3 do 7 let: 

Já se snažím prosadit, aby se ob rok střídal ten vzdělávací program…Ono je to 

vesměs pořád o těch samých tématech, ale jsou k tomu jiné hry, říkanky, 

písničky…Většinou to děláme všichni společně a ti předškoláci mi potom jakoby 
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pomáhaj vysvětlit to těm mladším, vypráví to samy…Oni se učí mluvit, ostatní to 

od nich berou...Někdy ale i ty šestiletý, co to slyší už poněkolikáté, tak jsou 

stejně mimo…ty maj pak většinou odklad… 

 

 Dále mě zajímalo, jak důležitá je spolupráce rodiny s mateřskou školou: 

Je těžký děti něco učit, když to neviděj doma…Někdy i pozdravit a poděkovat je 

pro rodiče problém…nebo hygienický návyky… to by děti měly znát 

z domova…Je to hodně znát, když ty rodiče maj zájem o ty písničky, basničky a 

to, co se tu učíme…Některý ty rodiče to ale až přeháněj a nakládaj toho na ty 

děti moc...vymetaj s nima kdejaký kroužky… 

 

 Učitelka narazila na téma kroužků, zajímalo mě, jaké kroužky děti navštěvují, 

kdo je pro ně vybírá a jaké děti do těch kroužků chodí: 

Tak my máme flétnu, angličtinu, keramiku a ještě nějaké kroužky nabízí 

Sokol…Choděj spíš předškolní děti, ale někdy rodiče trvaj na tom, že i ty 

nejmenší budou chodit… 

U nás ve školce choděj na kroužky spíš holky...vůbec ty holčičky jsou takový 

šikovnější,soustředěnější většinou… asi je to víc baví i ty písničky a básničky co 

se učíme … to kluci jsou takový roztěkaný, chvíli neposeděj… tak na tu 

angličtinu nejvíc tady choděj…Rodiče se často ptaj na nějaký kroužky pro kluky 

jako fotbal, florbal…ale mi na to tady nemáme prostory… 
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Kroužky dětem vybíraj rodiče…snaží se být dobrými rodiči a myslí si, že to 

zajistí tím, že dítěti už od malinka budou nabízet všemožné aktivity, děti mají 

život od malinka rozplánovanej…Já myslím, že je to stejný, že rodiče mají 

stejné nároky na holky i kluky, ale tak samozřejmě se jim snaží vybrat něco, co 

je bude bavit…tak vím, že kluci chodí… na florbal, karate a holky na tanečky a 

aerobik… 

 

 Požádala jsem učitelku, zda by mi mohla popsat kolektiv dětí, tak jak ho vidí ona 

sama: 

Máme tam vlastně různě starý děti... tříleté děti a ty ještě ten kolektiv 

nepotřebují, ty si spíš hrají samy… ty větší, ty předškolní, ty už si vytvářej 

kamarádský vztahy...vytvářej skupinky… mají vybraný kamarády, s kterými si 

víc hrají… 

Jsou dvě děti, tři děti… jsou si blízcí, rozumějí si při hře, jeden je vůdčí typ, 

druhý podřízený … jakmile jsou tam dva kohouti, tak to nedělá dobrotu… 

diriguje je a ostatní se podřídí … 

Tak někdy jsou to jenom holky spolu, jindy kluci, ale často jsou dohromady….a 

je to takový vrtkavý hodně, chvíli se spolu baví, pak jsou na sebe ošklivý… 

 

Na závěr rozhovoru jsem se učitelky přímo zeptala, zda souhlasí s některými 

stereotypními představami o dívkách a chlapcích. Učitelka na základě své 

dlouholeté praxe nesouhlasila. Z odpovědí lze ale vyčíst údiv, že se skutečnost 

zásadně liší od tradičních představ: 

Když o tom přemýšlím, tak by se člověk i divil, protože někdy si to úplně vymění, 

holky si vezmou stavebnici a kluci jsou v kuchyňce a tam si vaří…, dokonce si i 

vezmou kočárek, dají si do toho psa, pak si dokonce hrají v kadeřnictví… 
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Kluk je živý, ale prostě, když je s ním domluva…a mezi holkami jsou čertice 

možná větší a horší než nějaký kluk, takže to taky není pravda… 

  

 Učitelka potvrdila jen stereotypní představu o dívkách jako šikovnějších a 

nadanějších pro mluvení: 

To bych řekla že jo, holky se mnou spíš chodí popovídat..taky se učíme spoustu 

písniček a básniček a ty holky jsou na to šikovnější, asi to mají v sobě a víc je to 

baví, zpívaj … 

 

 Učitelka v odpovědích několikrát poukázala na stereotypní uvažování o dětech, 

jak z její strany, tak ze strany rodičů. Rodiče směřují děti ke stereotypním aktivitám 

prostřednictvím zájmových kroužků, které jim vybírají. Chlapci nejčastěji chodí na 

fotbal a florbal. Děvčata naopak na tanec, aerobik, v MŠ na flétnu a keramiku. 

Učitelka popisuje dívky jako nadanější na recitování a mluvení. Děvčata také vnímá 

jako pozornější, zatímco chlapce popisuje jako neposedné. To může být důkaz toho, 

že děti se již podřizují genderovým normám a vynikají spíše v genderově typických 

aktivitách. Nebo je učitelka příliš zaujata v genderových stereotypech a příliš 

nevnímá rozmanitost v chování a vlastnostech dětí, což odpovídá následujícímu 

zjištění. V případě, kdy jsem učitelce přímo položila otázku, jestli souhlasí 

s tvrzeními založenými na stereotypních představách o chlapcích a dívkách, 

potvrdila lepší komunikativní a recitační schopnosti dívek, ve zbylých případech 

s tvrzeními nesouhlasila. Potvrdila tak opět to, že s okolím často jednáme na základě 

stereotypních představ, což může být zavádějící a mít negativní dopad. 

 Učitelka ve svých odpovědích také poukazuje na skutečnost, kterou jsem zmínila 

v kapitole věnované pozorování, že v určitých situacích k dětem přistupuje na 

základě věku. Starší, předškolní děti nejen svým kamarádům a kamarádkám 

pomáhají, ale také je „učí“. Učitelka také ukázala na to, že malé, tříleté děti se spíše 

straní kolektivu, což zdůvodňuje to, jak také popisuji v kapitole věnované 

pozorování, proč častěji překračují genderové normy i v situacích, kdy si starší děti 

hlídají překračování genderových norem. 
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3.4.2.4 Shrnutí rozhovoru 

Rozhovor s učitelkou mateřské školy ukázal, že v učitelské profesi obecně 

převládají stereotypní představy o rozdílnosti mužů a žen obhajované biologickým 

determinismem. Většina pedagogů a pedagožek tak pravděpodobně předává tento 

nastolený genderový řád svým žákům a žákyním. Učitelka sama přistupuje k dětem 

zatížena genderovými stereotypy, což doložil především její přístup k výchově 

vlastních dětí. 

 Odpovědi učitelky potvrzují teorii, že její přístup k dětem, ale také přístup rodičů, 

se mění v závislosti na pohlaví dítěte. S nejlepšími úmysly jsou děti směřovány do 

oblastí, o nichž si dospělí myslí, že jsou pro ně nejvhodnější a do budoucnosti jim 

budou prospěšné; děje se tak podle genderových os. Jak ale dokazují syn, dcera i 

děti v MŠ genderové stereotypy jsou velice zjednodušující a realita není černobílá; 

každý jedinec je originál a ve společnosti koexistují různé formy maskulinit a 

femininit.  
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4. ZÁVĚR 

V Úvodu jsem nastínila, co mě vedlo k volbě tématu pro mou práci. Domnívám se, 

že bychom všichni měli mít stejnou šanci prožít svůj život plnohodnotně. Volně se 

rozvíjet, realizovat a ubírat se tou cestou, kterou si sami svobodně zvolíme. Jak jsem 

ale ukázala v teoretické části, naše cesty jsou částečně předurčené již v době našeho 

narození. Přiřčené pohlaví nás směřuje do vyjetých kolejí určených androcentrickou 

společností, kde pohlaví a gender jsou klíčové kategorie mající silný vliv na naše 

životy a celý systém společnosti.  

 Předurčení rolí mužů a žen v současné společnosti, ospravedlňované 

biologickým determinismem, vnímám jako problematické a neumožňující právo 

zmiňované svobodné volby pro ženy i muže. Pro budoucí generace si přeji 

rozvolnění genderových norem a změnu vedoucí k rovnostářské společnosti. Aby 

byla tato proměna možná, je důležité zaměřit se a poznat způsoby reprodukce 

současného genderového řádu, a proto jsem se na proces genderové socializace a 

osvojování genderové identity zaměřila ve své práci. 

 K osvojování a reprodukci genderového řádu přispívá celá společnost. V mé 

práci jsem se soustředila na instituci školy a její úlohy v rámci procesu genderové 

socializace. Ve škole trávíme jako děti mnoho času a socializace je explicitní rolí 

této instituce. Škola má za úkol vychovávat jedince tak, aby zajistila plynulý a 

jednotný vývoj společnosti, což znamená také předávat představy o tom, jak má 

vypadat „správná“ žena a „správný“ muž.  Na druhé straně je na instituci školy 

kladen požadavek, aby vychovávala děti k rovnosti. Jak se s těmito úkoly 

vyrovnávají v jedné mateřské škole, jsem popsala v praktické části práce.  

 Mé výsledky pozorování i rozhovoru potvrzují v určitých případech vliv 

tradičních genderových představ o chlapcích a dívkách na jednání učitelky vůči 

dětem a také na podobu hlavního herního prostoru mateřské školy. Vliv 

genderových stereotypů na dětský kolektiv v pozorované MŠ není tak přímočarý, 

jak ho popisují některé výzkumy hovořící dokonce o subkultuře chlapců a dívek. 

Zejména mé pozorování dokládá, že gender nehraje vždy stejnou roli a je tedy nutné 

brát v potaz dynamiku a strukturu interakcí. Důležitým zjištěním je také to, že 
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stereotypní představy o chlapcích a dívkách nejsou vždy pravdivé, což bychom si 

měli uvědomit a vycházet z toho při interakci se svým okolím. 

 Má práce pokrývá jen velmi malou část dané problematiky. Ve své práci jsem 

upozornila, že gender nelze oddělit od dalších kategorií určujících každého jedince, 

jako je náboženství, původ, sexuální orientace, věk a další, přesto není možné toto 

vše zohlednit v rozsahu bakalářské práce. Všechny tyto charakteristiky mají svůj 

podíl na genderové identitě každého jedince a je tedy nutné si uvědomit omezenost 

prezentovaných zjištění.  

 V budoucím výzkumu by dle mého soudu bylo zajímavé se blíže zaměřit na 

jednotlivé povahové rysy dětí, na jejich postavení v rámci celého kolektivu, protože 

i to jsou zajisté faktory ovlivňující genderovou socializaci.  
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