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Resumé:

Závěrečná práce se zabývá skutečným stavem ve školství z hlediska genderu, podrobněji se

pak zaměřuje na předškolní vzdělávání.

Zjišťuje příčiny feminizace v předškolním vzdělávání a hledá možnosti, které tento problém

řeší, nebo se ho aspoň snaží řešit. Představuje projekty neziskových organizací a ukazuje také

na snahy ze strany státu, který se genderovými problémy také delší dobu zabývá. Vychází

z historie pedagogiky, z již provedených výzkumů, ze statistik  ČSÚ a ÚIV, a nabízí postřehy

a doporučení respondentů, kteří odpovídali na dotazníkové šetření.

Summary:

This paper deals with the actual state of affairs in the education system from the gender

viewpoint, and focuses on pre-school education.

It identifies the reasons behind feminisation in pre-school education and looks for ways to

resolve this issue, or at least to attempt to do so. It introduces projects of non-profit

organisations and also points out the efforts of the state in the area of gender issues.

The history of pedagogy, already completed research and statistics are included together with

the observations and recommendations of kindergarden directors, their experience with men

in pre-school education, and also with the opinions of male teachers who work in the area of

pre-school education.
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Úvod

   Vedle rodiny je škola považována za nejvýznamnější formující sílu, jež se podílí na

socializačních procesech, které lidského jedince kontinuálně usměrňují, vychovávají

a vzdělávají tak, aby si osvojil společenské a kulturní hodnoty a normy prostředí, ve kterém

vyrůstá a žije, a přijal očekávání, jimž jako sociální bytost má v průběhu svého života dostát.

Školy v České republice se potýkají s nedostatkem mužů – učitelů.

V bakalářské práci se zabývám feminizací školství, zvláště pak předškolního vzdělávání

a představuji instituce, které se snaží řešit tento problém.

   Cílem práce je zjistit, zda jsou vedoucí zaměstnanci v mateřských školách ochotni mezi

sebe  přijmout  mužský  element  a  jestli  mají  muži  stejné  podmínky,  když  se  ucházejí

o zaměstnání, které je z hlediska generových stereotypů považováno za výhradně ženské.

   V práci také prezentuji poznatky z výzkumu, který vznikl na základě zkoumání

patnáctiletých dětí a jejich volby dalšího vzdělávání a budoucího povolání.

Ve světě existují projekty, které podporují generově vyvážené školství. V nedávné době u nás

vznikly organizace, které se také zabývají genderem a napomáhají ke generově vyvážené

společnosti. V mé práci se zabývám projekty těchto institucí a také zjišťuji jejich úspěšnost.

   Když jsem vlivem populační exploze v roce 2009 navyšovala počet tříd v mateřské škole,

přihlásili se mi dokonce dva muži do výběrového řízení na pozici učitele. Přijmout muže do

pracovního kolektivu, do té doby ryze ženského, jsem rozmýšlela. Uvědomila jsem si, že

tento pocit, kdy vlivem generových stereotypů vidíme na pozici učitelky MŠ pouze ženu,

musí mít každá ředitelka v mateřince. Proto jsem neváhala a na toto téma jsem se rozhodla

napsat závěrečnou bakalářskou práci, neboť jsem sama získala zkušenosti s danou

problematikou.
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1. Vymezení výzkumného problému

   Jaký je vliv genderových stereotypů vedení mateřských škol na výběr nových

zaměstnanců do předškolního vzdělávání.

   Gender ve školství chápeme jako problém. Feminizované školství ovlivňuje generově

vyvážené vnímání dětí, žáků i studentů. Genderové stereotypy, zavedené v naší společnosti,

zužují možnosti uplatnění na trhu práce obecně.

Tento problém, který se týká celého školství, jsem se rozhodla zkoumat ve své práci v jeho

zúžené podobě, zaměřené na předškolní výchovu.

   V teoretické části se zabývám školstvím ve všech jeho stupních a hledám příčiny feminizace

a genderových stereotypů.

   Ve výzkumné části se pak zaměřuji pouze na předškolní výchovu, která je feminizací

postižena nejvíce. Posuzuji, zda je rozhodování ředitelek při přijímání nových zaměstnanců

ovlivněno genderovými stereotypy nebo zda je rozhodování ovlivněno věkem nebo délkou

praxe ve funkci ředitelky, jaký je názor ředitelek na mužský element v předškolním

vzdělávání a jaké mají v této oblasti zkušenosti. To jsou hlavní výzkumné problémy, které

jsem výzkumem řešila.

1.1 Cíle práce

   Hlavním cílem práce je upozornit na generově nevyvážený vzdělávací systém a zmapovat

iniciativy, které se snaží tento fakt změnit, nebo alespoň usměrňovat. Z výzkumného šetření

mohu nabídnout příklady a doporučení z praxe ředitelek mateřských škol, které mají

zkušenosti s muži v předškolním vzdělávání. A také nabídnout názor učitelů v mateřských

školách, jak vidí svou práci z pozice muže a jak ho vnímá okolí.

1. Analyzovat příčiny a důsledky genderových stereotypů;

2. Vymezit důsledky feminizace školství;

3. Shrnout výsledky projektů, které se snaží dostat muže do škol;

4. Na základě výzkumného šetření nabídnout příklady a doporučení z praxe ředitelek

mateřských škol;
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1.2 Výzkumné otázky

1. Přijímají ředitelky mateřských škol zaměstnance pod vlivem generových stereotypů?

2. Mají učitelé předškolní výchovy rovné příležitosti při přijímání do pracovního

poměru?

3. Mají učitelé rovné příležitosti v pracovním procesu v předškolní výchově?

2. Gender

2.1 Vysvětlení pojmu

   Slovo gender pochází z řečtiny a znamená rod. Odkazuje k sociálním a kulturním

konstrukcím ženskosti a mužskosti. Jsou to sociální a kulturní rozdíly, předsudky a specifika

v postavení mužů a žen, a to nejen v současnosti, ale i v minulosti.

Identita žen a mužů díky genderu přestala být definitivně chápána jako něco vrozeného

a začala se pojímat jako kulturně-sociální proces.

   Každá společnost totiž svým členům předepisuje určité vzorce chování a určité vlastnosti

v závislosti na jejich pohlaví. Toto nazýváme genderovými stereotypy, které se odrážejí ve

všech sférách lidského života (ve veřejných c soukromých).

Jak uvedla Martina Pachmanová (odborná asistentka na Katedře dějin umění a estetiky

Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze) ve svých Genderových otázkách: „Cílem

genderových studií je nejen shromažďovat a interpretovat data o rozdílech mezi ženami

a muži, ale především posilovat a kultivovat genderovou citlivost a kritický a analytický

potenciál; tímto způsobem studium genderu přispívá k vytváření účinných antidiskriminačních

nástrojů a ovlivňuje názor politiků, médií a široké veřejnosti na role obou pohlaví

ve společnost.“ 1

1 Pachmanová,  M. Genderové otázky [online]. Atlas transfer-mace. Dostupné na WWW:
http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/html/g/genderove-otazky/2-genderove-otazky.html
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2.2 Kdo se genderem zabývá

   Legislativně jsou rovné příležitosti v rámci školství zajišťovány nadresortními zákony.

Specificky se k této problematice vztahuje pouze jeden Metodický pokyn k prosazování

rovnosti žen a mužů, který je aplikován od roku 2000. Pokyn byl v době svého vytvoření

klíčovým počinem, v současnosti je však již spíše nevyhovující, neboť řada podstatných

otázek v něm zůstává neřešena. Pokyn čeká na svoji aktualizaci a rozšíření, případně i na

doplnění dalšími metodickými pokyny, které by se vztahovaly ke specifickým oblastem, jako

je výchovné poradenství nebo tvorba školních vzdělávacích programů.2

2.2.1 Nadace OSF

   Díky nadaci OSF Praha (Open Society Fund), která poskytla za období 1992 – 2004 více

než 8 500 grantů, vznikly analýzy generové citlivosti a na jejich základě i metodiky

genderového auditu, například krajského úřadu či městského úřadu.

   Také dokument Stínová zpráva v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, 2006 nabízí

kritické zhodnocení situace v dané oblasti a dokládá, že skutečný stav věcí zdaleka

nekoresponduje s relativně optimistickým tónem vládních zpráv. Podle této zprávy je dosud

rovnost žen a mužů pouze okrajovou záležitostí, je spíše formální a okrajová, vláda ani

jednotlivá ministerstva nemají ucelenou koncepci prosazování rovných příležitostí, ani

neformulovala konkrétní cíle, jejichž plnění by bylo možno hodnotit konkrétními,

měřitelnými indikátory. Podle této stínové zprávy stávající institucionální zabezpečení

výkonu politiky rovného zacházení s muži a se ženami je zcela nedostačující a vládní

Souhrnné zprávy podávají nepřesný obraz o plnění uložených úkolů a proces jejich

vypracování je problematický. Vládní ani rezortní priority nejsou vytvářeny na základě

detailních analýz genderového zatížení v jednotlivých oblastech společenského života a též

úroveň dotací na podporu rovnosti je zcela nedostatečná.3

2 Pavlík, P.; Smetáčková, I. Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Politika rovných příležitostí
ve vzdělávání. Dostupné na WWW: http://www.osops.cz/cz/projekty/genderova-rovnost/prirucka-pro-ucitelky-a-ucitele
3 Pavlík,  P. Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, 2006, Projekt: Prolomit vlny –
Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce, Nadace OSF Praha, 2006.
Dostupné na WWW: http://www.osops.cz/cz/o-nas/publikace/
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   Ambicí v pořadí třetí Stínové zprávy z roku 2008 je představit koncepce prosazování

generové rovnosti pro vybrané oblasti a zhodnotit aktivity vlády ve světle těchto koncepcí.

Důvodem je, že vláda ani jednotlivá ministerstva dosud nezformulovala koncepce, na jejichž

základě by byly formulovány strategické cíle, opatření a měřitelné indikátory. Problematice

prosazování rovnosti žen a mužů ve školství se věnuje šestá kapitola Stínové zprávy z roku

2008, jejíž autorkou je Irena Smetáčková, která byla v únoru 2008 přizvána do rozšířené

pracovní skupiny pro rovné příležitosti žen a mužů na MŠMT. Na základě dlouhodobé

pozornosti vůči prosazování generové rovnosti v rezortu MŠMT a expertíz v dané

problematice formulovala autorka rámcovou koncepci podpory generové rovnosti v oblasti

školství. V závěru této kapitoly autorka definuje skutečně demokratické školství, v němž je

u všech dívek i chlapců podporován rozvoj jejich dispozic a zájmů bez ohledu na to, zda jsou

z hlediska tradičních mužských a ženských rolí obvyklé či nikoliv.

   Zdůrazňuje fakt, že MŠMT by mělo věnovat této problematice alespoň takovou pozornost,

jako věnuje ostatním průřezovým tématům (např.: výchova proti rasismu, environmentální

výchova) a splnit tak povinnost rezortu ve vztahu k občankám a občanům ČR a ve vztahu

k mezinárodním závazkům.4

2.2.2 MPSV

   Vlády České republiky mají od roku 1998 genderovou rovnost za svou prioritu a uznávají

tak své mezinárodní závazky vůči OSN i EU i svou odpovědnost k vlastním občankám

a občanům. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), které disponuje celým oddělením

pro rovné příležitosti žen a mužů, spolupracuje s jednotlivými ministerstvy při formulaci

dokumentu Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen“, mezi které patří

i vybudování implementace generových politik, strategií, programů a projektů.

„V dokumentu jsou obsaženy různé cíle, konkrétní kroky a opatření, které mají vést k rovnosti

žen a mužů. Mezi nimi jsou například závazek mediálního informování o rovných

příležitostech či návrhy legislativních úprav.

4 Pavlík, P.; Appeltová, M.; Havelková, B.; Bennerová, L.; Hejzlarová, E.; Kotišová, M.; Kavková, J.S.; Zářecká, P.;
Machovcová, K.; Hynková, M.; Souralová, A.;  Smetáčková, I.; Linková, M.; Tenglerová,, H.; Spoustová, I.; Lineau,M
Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, 2008, Projekt: Pro lomit vlny –
Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce, Nadace OSF Praha. ISBN 978-80-87110-09-6.
Dostupné na WWW: http://osf.cz/cz/o-nadaci/publikace/
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Vedle vládního dokumentu existují obdobné dokumenty resortní, v kterých si jednotlivá

ministerstva stanovují úkoly v oblasti rovných příležitostí pro následující období.“5

   Ostatní ministerstva mají pouze koordinátory a koordinátorky pro oblast rovných příležitostí

žen a mužů na částečné úvazky, mají velmi různorodé postavení a disponují s odlišnými

pravomocemi.

   Jak konstatují autoři příručky Gender ve škole problematika rovných příležitostí je velmi

obsáhlá a jen těžko jí budou dobře zvládat a úspěšně řešit pracovníci s částečným úvazkem.

Je zřejmé, že výsledné prosazování politiky rovných příležitostí na jednotlivých

ministerstvech bývá slabé.

2.2.3 Rada pro rovné příležitosti žen a mužů

   Dalším orgánem, který napomáhá při prosazování genderové rovnosti, je Rada pro rovné

příležitosti žen a mužů. Ta představuje poradní orgán vlády složený ze jmenovaných

zástupců/kyň ministerstev a nevládních organizací.6

2.2.4 MŠMT

   Od července 2008 má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový Odbor rovných

příležitostí ve školství. Toto oddělení má 6 zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří sestavují plán

priorit v oblasti genderu.

   MŠMT vydává každoročně dokument Priority a postupy MŠMT, který však stále vykazuje

již zmíněné nedostatky. Koordinátorka skupiny PhDr. Hana Frýdová dostala za úkol připravit

zprávu o stavu rovných příležitostí v rezortu MŠMT a navrhnout kroky pro další období.

   V nejnovějším dokumentu pro rok 2010 se v 5. článku Překonávání generových stereotypů

mimo jiné píše o vypracování metodiky posuzování školských institucí z hlediska rovnosti

žen a mužů při hodnocení Českou školní inspekcí a aktivním opatřením působit na zlepšování

generové rovnosti pedagogických pracovníků a pracovnic, což by mohlo směřovat ke

konkrétním krokům MŠMT vedoucích ke zvýšení společenské prestiže učitelské profese.

5 Pavlík, P.; Smetáčková, I. Gender ve škole, Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Politika rovných příležitostí
ve vzdělávání, Otevřená společnost , o.p.s., 2006. ISBN 80-903331-5-X.  Dostupné na WWW:
http://www.osops.cz/cz/projekty/genderova-rovnost/prirucka-pro-ucitelky-a-ucitele
6 Pavlík, P.; Smetáčková, I. Gender ve škole, Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Politika rovných příležitostí
ve vzdělávání, Dostupné na WWW: http://www.osops.cz/cz/projekty/genderova-rovnost/prirucka-pro-ucitelky-a-ucitele



Muži v předškolním vzdělávání Bronislava Steidenová

12

   Jedním z bodů tohoto článku je: „Prostřednictvím cílených programů podporovat

individuální schopnosti a zájmy jak dívek a žen, tak chlapců a mužů, o přípravu pro povolání

v těch oborech, které jsou z hlediska pohlaví považovány za netypické“.7

   MŠMT uvádí, že spolupracuje pravidelně ad hoc především s následujícími organizacemi:

Gender Studies, Otevřená společnost, Fórum 50%, Liga otevřených mužů, Člověk v tísni,

Žába na prameni a Česká ženská lobby. Spolupráce probíhá při řešení otázek rovných

příležitostí žen a mužů ve školství, vědě a výzkumu.8

   MŠMT zřídilo pracovní skupinu pro rovnost příležitostí žen a mužů, která každoročně

předkládá vládě zprávy o prioritách a postupech MŠMT při prosazování rovnosti příležitostí

pro ženy a muže.

3. Gender ve vzdělání

3.1 Volba patnáctiletých

   Vzhledem ke studiu genderových otázek v mé práci je zajímavá volba patnáctiletých žáků

a žákyň, kteří se rozhodují pro další studium a budoucí povolání. Přímo se týká otázky

rovných příležitostí, která mi pomáhá při zjišťování příčin generových stereotypů při volbě

povolání učitel předškolní výchovy.

   V zahraničních školských systémech existují specifické programy pro rozšíření žákovských

znalostí a postojů vůči různým povoláním. Žáci docházejí do těchto zaměstnání, vedou

rozhovory s vyškolenými zaměstnanci. Chlapci docházejí do mateřských škol či nemocnic

a dívky navštěvují stavby či dopravu.9

   V knize S genderem na trh, který se zabývá provázaností pracovního trhu se systémem

vzdělávání, autorky zkoumaly v perspektivě patnáctiletých žáků a žákyň v době, kdy se

rozhodovali pro střední školu a výhledově i pro své budoucí povolání. Autorky se domnívaly,

že vzdělávací systém přispěje k vyrovnání šancí.

7 Priority a postupy MŠMT při prosazování rovnosti příležitostí pro ženy a muže na rok 2010 a roky následující. [online].
Dostupné na WWW: http://www.msmt.cz/socialni-programy/priority-2010
8 Souhrnná zpráva o plnění priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 2008. [online].
Dostupné na WWW: http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/ministri-pri-uradu-vlady/michael-kocab/rovne-prilezitosti-
zen-a-muzu/dokumenty/Souhrnna-zprava-2008.pdf
9 Pavlík, P.; Smetáčková, I. Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Politika rovných příležitostí
ve vzdělávání, Dostupné na WWW: http://www.osops.cz/cz/projekty/genderova-rovnost/prirucka-pro-ucitelky-a-ucitele
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   Výzkumy ale ukazují, že hypotéza o vzdělávacím systému jako výtahu neplatí, respektive že

genderové rozdíly nezmenšuje, ale naopak konzervuje.10

   Tato kniha vychází z výzkumu Volba vzdělání a anticipace šancí na pracovním trhu

z generové perspektivy, který se uskutečnil v letech 2006 - 2008 na třech brněnských školách.

V úvodu knihy je jasně zobrazeno v grafu Výběrové šetření mezd zaměstnanců (str.  21),  že

čím vyšší vzdělání tím vyšší výhodné postavení na trhu práce a vyšší příjem.

   Podíváme-li se však na statistiky vztahující se k pracovnímu trhu, zjistíme, že ženy mají při

stejném vzdělání nižší platy a často čelí diskriminaci. Mzdový rozdíl je vyšší u náročných

zaměstnání vyžadujících vysokou úroveň odbornosti.

Graf č. 1 Výběrové šetření mezd zaměstnanců (Kč)

   Srovnání statistik popisujících vzdělanostní strukturu a vzdělanostní trendy se statistikami

pracovního trhu naznačují, že tzv. korelační hypotéza (čím vyšší stupeň absolvovaného

standardizovaného vzdělání, tím vyšší pozice ve standardizovaném zaměstnání) neplatí bez

ohledu na gender.11

10 Jarkovská, L.; Lišková, K.; Šmídová, I. S genderem na trh, Praha: Slon, 2010. ISBN 978-80-7419-030-8
11Jarkovská, L.; Lišková, K.; Šmídová, I. S genderem na trh, Praha: Slon, 2010. ISBN 978-80-7419-030-8
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   Jak vyplývá z grafu, který jsem použila z knihy S genderem na trh, ženy  s  VOŠ nebo BC

mají v průměru nižší příjem než muži s maturitou.

Tento argument zdůrazňuji proto, že ani ve školství není z hlediska genderu dodržována

rovnost a učitelé jsou platově zvýhodňováni před učitelkami.12

   Segregaci oborů podle pohlaví můžeme sledovat v našem školství.

Například na středních školách s maturitou studovalo ve školním roce 2006/2007 obor

elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2,1% dívek, obor strojírenská výroba

2,3% dívek, obor stavebnictví, geodézie a kartografie 9,8% dívek, obor osobní a provozní

služby 6,1% chlapců, obor pedagogika, učitelství a sociální péče 8,9% chlapců, obor

zdravotnictví 11,1% chlapců.13

   To, že se chlapci hlásí výhradně na školy, které je připravují na tzv. „mužská povolání“

a dívky se přihlašují na školy pro „ženská povolání“ svědčí o tom, že jsou u nás zaběhlé

genderové stereotypy a budou se jen velmi těžko nabourávat.

3.2 Genderové stereotypy

   Už od dětství v rodině i mateřských školách nabízíme dětem hračky, oblečení i aktivity,

které jsou pro jejich pohlaví vhodné. Zamysleme se nad hodnocením, která se váží na

existenci dvojího pohlaví: muž x žena.

Tabulka č. 1 Hodnocení podle pohlaví

MUŽ ŽENA

inteligentní citová

nezávislý závislá

individualista „sociální“ schopnost vciťovat se

do druhých

aktivní pasivní

silný slabá

racionální intuitivní

bojovný mírumilovná

12 ČSÚ. [online]. Tabulka č.A5. Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle odvětví a pohlaví, rok 2008.
Dostupné na WWW: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/publ/3109-09-v_roce_2008
13 Jarkovská, L.; Lišková, K.; Šmídová, I. S genderem na trh, Praha: Slon, 2010. ISBN 978-80-7419-030-8
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   „Všimněme si heterogenity jmenovaných znaků, z nichž ani jeden není přírodně přírodní,

dále toho, že se jedná o stipulativní a ne o empirické určení jejich rozměrů - vědecká kritika

vede k zavržení tohoto třídění. Přesto jsou tato a jiné, ještě nevědečtější stereotypizace,

součástí common sensu i nekritické vědy.“14

   Z této tabulky vyplývá, že muži a ženy nejsou charakterizováni podle přirozených

či vrozených vlastností, ale podle abstraktního generového schématu, který ovlivňuje náš

život. Muži jsou tedy ti silní a zodpovědní živitelé rodiny a ženy mají přidělenou roli

pečovatelky o dítě a vytváření „tepla rodinného krbu“.

3.3 Feminizace školství

   Tvrzení o nižším stavu tzv. ženské práce lze dobře ilustrovat na samotném školství.

Učitelská profese je považována za ženskou. Tato tradice však nemá historii delší než jedno

století.

3.3.1 Z dějin pedagogiky

   Výchova byla již od antického Řecka v rukou mužů. V této době se začala rozvíjet teorie

výchovy – pedagogiky. Soukromí učitelé té doby - sofisté (sofos-moudrý) učili řečnictví,

přírodní vědy a jejich aplikaci v řemeslech.

Patřily mezi ně např. Sokrates (469 - 399 př. Kr.), jeho pokračovatel Platón

(427 - 347 př. Kr) a Aristoteles (384 - 322 př. Kr.), který založil v Aténách první gymnázium

Lykeion (z toho současný název lyceum). Na ideje řecké klasické pedagogiky navazují římští

pedagogové, řečníci a filozofové Marculus Tullius Cicero (106 - 43 př. Kr.) a Lucius Annaeus

Seneca (4 př. Kr. - 65). Nejvýznamnější římskou pedagogickou osobností byl Marcius Fabius

Qaintilianus (35-95).

   V pedagogických koncepcích antických myslitelů bylo mnoho závažných podnětů, které

dodnes neztratily nic na své aktuálnosti. V období renesanční pedagogiky se proslavili další

pedagogové.

14 Šmausová, G. Kdopak by se genderu bál, str.2,
dostupné na WWW http://www.cec-wys.org/prilohy/1dc3aec4/Kdopak%20by%20se%20genderu%20bal.pdf
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   Důležitým mezníkem historie pedagogiky bylo období reformační a protireformační

pedagogiky. Již na prahu 15. století se setkáváme s příznivým vztahem k hlubšímu vzdělávání

širokých vrstev v českém reformačním hnutí - v husitství. Jeho ideový zakladatele byl

Jan Hus (1372 - 1415).

   Ve světové pedagogické literatuře je nejčastěji citovaným myslitelem Jan Amos Komenský

(1592 - 1670), jehož odkazem se zabývá specifická vědecká disciplína komeniologie.

   V 18. století byl nejvýraznější postavou pedagogiky francouz Jean Jacques Rousseau

(1712 - 1778). 19. století je etapou velkých ekonomických, sociálních i politických proměn

v Evropě i na ostatních kontinentech. Z této doby jmenujme švýcarského pedagoga Johanna

Heinricha Pestalozziho (1746 - 1827). 15

   Teprve ve 20. století, kdy se rozvíjí pedagogický reformismus a experimentální pedagogika,

se v čele tohoto hnutí objevují ženská jména. Švédská pedagožka Ellen Keyová (1849 - 1926)

a italská pedagožka Maria Montessoriová (1820 - 1952), která se podílela na prvních

zřízených „Casa dei Bambini“(Dům dětí) v Římě pro děti předškolního věku. Kniha Marie

Montessori Metoda vědecké pedagogiky užitá ve výchově v dětských domovech, která popisuje

začátky, principy, postupy a výsledky její vědecké pedagogiky, byla vydaná roku 1909

a velmi brzy byla přeložena do více než 20 jazyků.16 Podle jejích hlavních pedagogických

myšlenek jsou dnes pod názvem Montessori zřizovány mateřské i základní školy po celém

světě.

   Překážkou pro to, aby se ženy mohly stát učitelkami, byla v 19. století a ještě i v první

třetině 20. století rodina. Učitelství bylo vnímáno jako natolik zodpovědná a náročná profese,

že by ji nemohl vykonávat nikdo, jehož povinností je starat se domácnost, vlastní děti

a manžela. První ženy se mohly stát učitelkami, pouze pokud vlastní rodinu nezaložily. Nejen

že nemohly mít děti, ale nesměly se ani vdát.17

15 Jůva V. Stručné dějiny pedagogiky, Brno : Paido, 1995.  ISBN 80-85931-43-5.
16 Wikipedia : the free encyclopedia [online]. Dostupné na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
17 Jarkovská, L.; Lišková, K.; Šmídová, I. S genderem na trh, Praha: Slon, 2010. ISBN 978-80-7419-030-8
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   Učitelské povolání bývalo kdysi výsadou mužů, feminizační zlom přišel hlavně v padesátých

letech. Vůbec poprvé se učitelky objevily ve školách kolem roku 1870 a mužům se to vůbec

nelíbilo. „Našel jsem takovou krásnou formulaci, že proti nim bojovali kouřením a pitím piva

ve sborovnách a umolousaným vousem," vylíčil historik pedagogiky František Morkes18.

   Z hlediska kvality výuky není důležité, zda je pedagogem muž či žena. Ze zkušenosti od

svých vlastních dětí vím, že učitel muž nemusí být zrovna ideál pedagoga. Především je to

o kvalitě člověka a o postojích k učitelské práci. Ovšem z hlediska genderu by působení na

dítě mělo být vyvážené.

3.3.2 Škola dnes

   V současné době je učitelská profese spíše chápána jako vhodná pro ženy, dobře ladící

s rolí, která je ženám vymezována v rámci rodiny. Lze ji snadno skloubit s rodinným životem

a pro ženy je učitelská profese chápána jako jakési prodloužení ženské reprodukční role, která

obnáší výchovu a vzdělávání dětí v rodině.

   K tomuto poznatku bych ráda využila další graf z knihy S genderem na trh (str. 28), který

jasně a transparentně poukazuje na feminizaci školství.

18Česká televize. Ministerstvo chce do řad pedagogů přilákat více mužů | Domácí | ČT24 [online]. 2008 [cit. 2008-11-12].
Dostupný z WWW: http://www.ct24.cz/domaci/35658-ministerstvo-chce-do-rad-pedagogu-prilakat-vice-muzu/
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Graf č. 2

Zastoupení mužů a žen mezi vyučujícími podle vzdělávacího stupně v roce 2006
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Abych dostála aktuálnosti této práce, podívejme se na školství, jak vypadá dnes. Podle

statistických údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách Ústavu pro informace ve

zdělávání (dále jen ÚIV) jsem vytvořila tabulku vlastní, která vypadá takto:

Graf č. 3

Zastoupení mužů a žen mezi vyučujícími podle vzdělávacího stupně v roce 2009
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   Jak je vidět, situace se nijak nelepší. Možná v předškolním vzdělávání se situace nepatrně

vyvíjí k lepšímu. Podle statistiky z roku 2006, kdy bylo v předškolním vzdělávání pouze

1% mužů, nám za 3 roky ,,vzrostlo “ na 2% mužů. V současné době je v České republice

podle statistik z regionálního školství k datu 30. 9. 2009 42 mužů.19

   Jestliže chápeme feminizaci ve školství jako problém, pak je nutné jej řešit. „Termín

problém označuje takové podmínky, nebo situaci nebo stav, který je nevyřešený, nebo

nechtěný, nebo nežádoucí. Problém obvykle vyžaduje nějaké řešení. V takovém případě je

nutné pochopit nejdůležitější aspekty daného stavu, neboť jen tak lze nalézt způsob řešení

problému.“20

   Vliv na školství a jeho feminizaci mělo určitě i období socialismu. V této době se

utvrzovaly genderové stereotypy. Učitelské příjmy byly nižší než nízké. Po roce 1989 dochází

k obratu ve vnímání významu vzdělávání, neboť jeho ekonomická hodnota začíná narůstat.

   V současné době ale nelze říci, že by bylo vzdělávání v naší společnosti chápáno jako

klíčová oblast. Dokládají to například výdaje na vzdělávání, které jsou v České republice pod

průměrem EU.

V roce 2005 činily např. veřejné výdaje na vzdělávací instituce na žáka/studenta pouze

3 809 EUR PPS (standardní kupní síla). Přičemž průměr v EU byl 5 650 EUR PPS21.

   V lednu v roce 2009 vyšel na webových stránkách týden.cz článek s názvem Ministerstvo

láká do mateřských škol muže. Psycholog Václav Šneberger, člen vedení Ligy otevřených

mužů (dále jen LOM), v něm uvedl, že nízké platy a těžké, respektive ženám na míru šité,

přijímací zkoušky jsou dvě hlavní překážky, které brání mužské emancipaci mezi učitelkami

mateřských škol. Problém začíná už u přijímacích zkoušek na pedagogické obory. „Spoustu

chlapů odradí třeba to, že musejí umět hrát na flétnu".

   Dále se v článku uvádí iniciativy, které vede ministerstvo ke genderově vyrovnanějšímu

školství. Zatím se prý snaží vzdělávat výchovné poradce. „Ti by měli dětem vysvětlit, že mají

 i jiné možnosti, než si vybrat čistě ženské nebo mužské povolání," říká ředitelka odboru pro

rovné příležitosti ve školství Klára Laurenčíková.22

19 ÚIV, Předškolní vzdělávání-učitelé, Soubor tabulek kapitoly B, Tab.B1.8. [online]
Dostupné na WWW: http://www.uiv.cz/clanek/726/2025
20 Wikipedia : the free encyclopedia [online]. Dostupné na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Problém.
21 5% of EU GDP is spent by governments on education, Fernando REIS, Population and social conditions, Eurostat,
Statistics in focus, 117/2008.
22 Týden.cz. Ministerstvo láká do řad pedagogů muže [online]. 2009, [cit. 2009-01-21]. Dostupné na WWW:
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ministerstvo-laka-do-materskych-skol-muze_100899.html
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   Zajímavé jsou diskuze pod článkem, kdy může veřejnost vyslovit svůj názor nebo

připomínku. Jedni považují učitele v mateřské škole za potencionální pedofily, jiní varují před

podobným nařčením nejen učitele předškolního vzdělávání, ale i učitele základních škol.

Je zde i názor opačný, který podporuje naše genderové snažení. Na učitele v mateřské škole,

který byl jen měsíc na praxi, vzpomínali dlouho v dobrém rodiče i děti. Pisatel vyzdvihl také

přínos muže v ženském osazenstvu.

3.4 Důsledky feminizace škol

   Feminizace v Českém školství jen upevňuje generové stereotypy. Má dopad jak na žáka, tak

na učitele a školu.

Na učitelský kolektiv má určitě dopad nepřítomnost mužů. Muži v kolektivu chtě nechtě

vyvolávají mezi ženami určitou zdravou rivalitu, která bičuje k lepším výkonům. Škola zase

bude preferovat a upřednostňovat učitele, protože je jich nedostatek a bude uplatňovat různé

preferenční postupy, aby si je udržela.

   Děti mají ve škole stále ženské vzory, jen minimálně mužské. Jen stěží si chlapci zvolí jako

své budoucí povolání učitelství, když od mala nevidí ve škole fungující kolektiv mužů a žen.

   Feminizace je problém veřejný, tudíž vyžaduje pozornost, a to nejen veřejnosti, ale hlavně

vlády a institucí, které s tímto problémem mohou něco dělat.

   Vláda spolupracuje, jak jsem již uvedla, i s organizacemi, které se touto problematikou také

zabývají. Jednou z nich je LOM, která spustila projekt Muži do škol.

4. Projekty, které dostanou muže do škol

4.1 Projekt ve Skotsku

   Tento projekt velice pěkně popsala ve své seminární práci s názvem Vysoká feminizace

českého školství Anna Tůmová v roce 2009. Některé poznatky z této práce uvádím ve své

bakalářské práci.

   Ačkoliv se Anna Tůmová zabývala feminizací v základním školství, použila tento projekt,

zaměřený na předškolní vzdělávání, jako odrazový můstek k projektům, které byly spuštěny

v České republice.
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   Byl organizován neziskovou organizací Men in Childcare za podpory ministerstva školství

a zahájen v roce 2000. Uskutečnění projektu bylo možné díky podpoře ministerstva školství

a EU. Projekt byl zaměřen přímo na mateřské školy.

„Obsahem projektu byly jednak školení a kurzy, které byly výhradně pro muže a byly

zaměřeny na muže. Důraz byl kladen např. na skutečnost, aby byly kurzy vedeny muži a aby

byla mužům poskytována podpora ve všech fázích školení atd. V rámci projektu probíhá

intenzivní spolupráce s univerzitami (podpora pro studenty, setkávání s univerzitními lektory,

pravidelné schůzky se studenty), motivační kampaň (např. v médiích, stimulování podpory

v rámci odvětví péče o dítě a ve vzdělávání, aby přijímalo vstřícnou politiku k mužům),

podporu mezi kolegy (programy pro učitele), pomoc s hledáním zaměstnání a další podpůrné

projekty (uhrazení poplatků za školení, poskytnutí materiálů ke studiu atd.).“23

   Projekt dosáhl úspěchu. Podařilo se motivovat muže k absolvování školících kurzů v oblasti

výchovy a vzdělávání a zapojení do této oblasti. Před spuštěním projektu pracovalo v této

oblasti v Edinburghu pět mužů a v celém Skotsku navštěvovalo školení pro pracovníky pouze

37 mužů. Po skončení projektu jich bylo přes tisíc. V současnosti pracuje v Edinburghu   přes

60 plně kvalifikovaných mužů v oblasti péče o dítě.

   Projekt se ukázal jako úspěšný, a proto byl následně rozšířen do dalších míst ve Skotsku

(Glasgow,  Falkirk,  Hamilton,  East  Kilbride,  Milton  Keynes,  Aylesbury).  Na  projekt  začaly

postupně navazovat další projekty v ostatních státech Evropy a začala se vytvářet evropská síť

umožňující lepší spolupráci. V současné době fungují podobné projekty např. v Dánsku,

Norsku, Švédsku, Francii, Belgii atd. Na problematiku nedostatečného zastoupení mužů

ve školách se dále zaměřuje nezisková organizace MenTeach v USA.24

   Úspěch tohoto projektu dle mého názoru spočíval ve spolupráci všech institucí za silné

podpory vlády.

   Aby mohly projekty spuštěné u nás dosáhnout podobného úspěchu, musely by probíhat

podobným způsobem za účasti celé veřejnosti.

23 Tůmová, A. Vysoká feminizace českého školství. Praha, 2009. Univerzita Karlova Praha. Institut sociálních studií. Veřejná
a sociální politika.
24 Tůmová, A. Vysoká feminizace českého školství. Praha, 2009. Univerzita Karlova Praha. Institut sociálních studií. Veřejná
a sociální politika.
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4.2 Muži do škol

   Nezisková organizace LOM ( The League of Open Men – Liga otevřených mužů) iniciovala

v roce 2006 program Muži do škol.

„Chceme zvýšit relativní i absolutní počet mužů v institucionální péči o děti. Pedagogická

profese nabízí mužům možnost seberealizace a kariéry a rozvíjí kvalitu jejich života. Větší

zastoupení mužů v učitelské profesi snižuje rizika feminizace školství a nabízí mužské vzory

 i partnerský model výuky a výchovy.“25

   V dubnu 2009 se sešli zástupci a zástupkyně iniciativ pro větší zastoupení mužů ve sféře

vzdělávání zejména u mladších dětí.

   Zúčastnění z Norska, Česka, Skotska, Belgie, Švýcarska, Holandska, Irska a Německa se

dohodli, že nejdůležitější je zabezpečit genderově senzitivní výchovu a vzdělávání s větším

a aktivní zastoupením mužů v problematice rovných příležitostí.

,,Mizivé procento mužů v našich například mateřských školách kontrastovalo

s 3% zastoupením v Belgii či s novými 12 - 13% zastoupení mužů v předškolní výchově

v Norsku. Sdílením příkladů dobré praxe jsme definovali základní doporučení pro

zabezpečení mužské péče ve výchovně vzdělávacích institucích:

· Otevřít silně kvalifikačně zaměřený vzdělávací systém - úspěšné jsou ty země, které

umožňují mužům nastoupit např. jako asistenti a postupně pod supervizí si vzdělávání

doplňovat.

· Nabourávat stereotypy o „ženském” povolání informačními kampaněmi.

· Podporovat muže specifickými podpůrnými skupinami a základními pedagogickými

kurzy jen pro muže.

· Podporovat konzultačními službami školy a školská zařízení tak, aby se rovné

příležitosti staly součástí jejich strategií (v našem případě školních vzdělávacích

programů).“26

   Tyto iniciativy jsou určitě důležité. Vědět o aktivitách v jiných zemích, čerpat zkušenosti

a také je poskytovat jistě není na škodu. Ovšem stále se jedná pouze o iniciativy neziskových

organizací bez koncepčního plánu.

25 Šneberger, V. O programu muži do škol [online]. Dostupné na WWW: http://web.ilom.cz/mui-do-kol.html
26 Men in Childcare and Education Europe. LOM. [online]. Dostupné na WWW: http://web.ilom.cz/mui-do-kol/novinky.html



Muži v předškolním vzdělávání Bronislava Steidenová

23

4.3 Rovné příležitosti v pedagogické praxi

   Tento projekt iniciovalo sdružení Žába na prameni, které vzniklo v roce 2005 jako reakce na

nerovné postavení žen a mužů v české společnosti. Projekt je jakýsi vzdělávací modul pro

pedagogické pracovníky a pracovnice na základních školách, kteří ovlivňují způsob, jakým

jsou chlapci a dívky připravováni na jejich budoucí role doma a ve školách.

V letech 2007 - 2008 byl projekt zahájen.

   „Celý projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Partnerskými organizacemi v projektu byly Otevřená společnost, o.p.s. a Step by step ČR, o.s.,

jež mají mnohaleté zkušenosti v oblasti vzdělávání a rovných příležitostí.“27

Jak ve svém příspěvku ve sborníku textů uvedla autorka Anna Babanová, společně

s účastníky a účastnicemi definovali teze generově citlivého vzdělávání:

· Genderově citlivý přístup je založen na rovném přístupu k dívkám a chlapcům.

· Genderově citlivý přístup není omezován stereotypními představami o tzv. typickém

ženském a mužském chování.

· Genderově citliví vyučující nabízejí žákům a žákyním dostatečné množství

alternativních ženských a mužských vzorů a modelů chování.

· Genderově citliví vyučující respektují odlišnosti mezi pohlavími, ale a priori

je v komunikaci s jednotlivými chlapci a dívkami neočekávají.

· Genderově  citliví vyučující umožňují žákům a žákyním rozvíjet se i v oblastech, které

nemusejí být považovány za doménu jejich pohlaví.

· Genderově citlivá pedagogika v mnohem větší míře než běžný způsob výuky podporuje

děti v jejich individuálním rozvoji.28

27Babanová, A.; Bosničková, N.; Ciprová, K. a kol. Genderovou optikou:zaměřeno na český vzdělávací systém, Praha:
Gender Studies, o.p.s.,2008, str. 28.  ISBN 978-80-86520-28-5
28Babanová, A.; Bosničková, N.; Ciprová, K. a kol. Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém, Praha:
Gender Studies, o.p.s., 2008, str. 28. ISBN 978-80-86520-28-5
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   Každý seminář byl zaměřen na jedno téma. Semináře měly dopolední teoretickou část

a odpolední praktickou. Při praktické části si účastníci a účastnice vyzkoušeli to, s čím se

v dopolední části semináře seznámili.

1. Generová socializace

2. Genderové stereotypy v jazyce

3. Generová zatíženost učebních pomůcek (Proč máma mele maso a Ema má mísu?)

4. Gender jako strukturující prvek celé společnosti, včetně školy

5. Negativní dopady genderových stereotypů na život jednotlivých dívek a chlapců

6. Zásady genderově citlivé pedagogiky29

   Jako závěrečný výstup z projektu vznikla ve spolupráci s účastníky příručka Genderově

citlivá výchova: Kde začít?, vydaná v únoru 2007.

Podle mého názoru vzali iniciátorky a iniciátoři projektu gender za správný konec. Protože

kde jinde začít, než u pedagogů a pedagožek na základních a středních školách, pro které je

příručka určena. Vždyť právě vyučující mají tu moc něco změnit, nebo aspoň ovlivnit. Právě

oni a rodiče mají na chlapce a dívky největší vliv.

Také drtivá většina účastníků a účastnic seminářů se shodla, že byl pro ně projekt přínosný

a že jim otevřel oči.

   Bylo by dobré, aby se takové akce neděly jen v Praze, ale po celé České republice. Příručka

Genderově citlivá výchova: Kde začít? by měla být na každé základní a střední škole

a pedagogický sbor by s ní měl být seznámen a pracovat s ní.

29 Babanová, A.; Bosničková, N.; Ciprová, K. a kol. Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém, Praha:
Gender Studies, o.p.s., 2008, str. 29. ISBN 978-80-86520-28-5
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5.    Výzkum

   Výzkum, který jsem prováděla, byl zaměřen na předškolní vzdělávání. V mateřských

školách je v současné době, jak už jsem uvedla výše, 42 mužů. Tvoří 2% z celkového počtu

pedagogických pracovníků v předškolní výchově.30

   Výzkumný problém:

   Pro svůj kvalitativní výzkum jsem stanovila deskriptivní výzkumný problém.31

   Jaký je vliv genderových stereotypů vedení mateřských škol na výběr nových

zaměstnanců do předškolního vzdělávání.

Výzkumný vzorek:

1. Ředitelé/ky budou odpovídat z pozice zaměstnavatele, statutárního orgánu, který

přijímá nové zaměstnance do pracovního poměru, zda je při přijímání do pracovního

poměru dodržována rovnost příležitostí.

2. Učitelé budou odpovídat z pozice zaměstnanců, jaké mají pracovní podmínky a jestli

mají rovné příležitosti při výkonu práce.

   Respondenty výzkumu budou ředitelky mateřských škol soukromých i zřizovaných krajem,

obcemi a svazky obcí, a učitelé, kteří pracují na těchto mateřských školách. Proto, že učitelů

v předškolním vzdělávání je velmi málo, musela jsem zvolit větší území naší republiky, které

jsem do výzkumného šetření zahrnula. Jedná se o severní Čechy a částečně také Prahu,

protože zde se více odrážejí výsledky různých projektů, které již byly na podporu mužů ve

školách podniknuty.

   Do svého šetření jsem zahrnula mateřské školy z velkých měst, ale i z malých obcí z okolí

Ústí nad Labem, Teplic, Děčína, Litoměřic, Loun, Mělníka, Slaného, Žatce, Chomutova,

Mostu a Prahy.

30 ÚIV, Předškolní vzdělávání-učitelé, Soubor tabulek kapitoly B, Tab.B1.8. [online]
Dostupné na WWW: http://www.uiv.cz/clanek/726/2025
31 GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido 2000. ISBN 80-85931-79-6
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Výzkumné metody

   Jako metodu jsem zvolila dotazníkové šetření. V dotazníku bylo využito jak škálování, tak

otevřené otázky.

   Před rozesláním dotazníků jsem provedla předvýzkum. Ověření výzkumného nástroje jsem

provedla s učitelem, který je zaměstnán v Mateřské škole Háj u Duchcova, v níž vykonávám

funkci ředitelky. Druhý výzkumný nástroj jsem zkonzultovala s kolegyní ředitelkou Mateřské

školy Hornická, Osek. Při ověřování jsem ještě upravila několik výzkumných otázek a přidala

otázku týkající se nabídky odeslání zkráceného výsledku výzkumu.

Výzkumné předpoklady

    Podle Ústavu pro informace ve vzdělání je v současné době 42 učitelů v předškolních

zařízeních. Představa, že by se o děti předškolního věku měl starat muž, vyvolává u veřejnosti

pochyby: žena jako matka bude mít jistě vřelejší vztah k dětem této věkové kategorie

a dokáže se lépe vcítit do potřeb dítěte. Při přijímání nových zaměstnanců do pracovního

poměru jsou ředitelky mateřských škol těmito stereotypy významně ovlivněny a z toho

důvodu dávají přednost učitelkám před učiteli.

   Podotýkám, že všechny ředitelky mateřských škol, které jsem oslovila a požádala

o spolupráci na dotazníkovém šetření, byly ženy.

5.1 Dotazník pro ředitelky

1. Jaká je vaše věková kategorie.

Graf č. 4 Věkové kategorie
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   Z grafu č. 4 lze vyčíst, že ze 43 ředitelek, které odpověděly na dotazník, byly všechny ve

věku 30 let a starší. Ředitelek ve věku 30 - 40 let odpovědělo 9 a ředitelek ve věku 40 - 50 let

odpovědělo 27. 50 a více let bylo pouze 7  ředitelkám, které odeslaly odpověď. Lze tedy říci,

že ředitelky, které odpovídaly na dotazník, byly převážně ve věku mezi 40 - 50 lety.

2. Jak dlouho jste ve funkci ředitelky MŠ

Graf č. 5 Praxe

   Dotazované ředitelky byly ve funkci převážně krátce od 1 - 5 let. Tvořily 44%. Druhou

nejsilněji zastoupenou kategorií ředitelek byly ředitelky ve funkci 5 - 10 let. Tvořily 19%.

Nejslabší zastoupenou kategorií jsou ředitelky, které jsou ve funkci 10 - 15 let, a to 16%.

Na dotazníkovém šetření se nemalou mírou podílely také zkušené ředitelky, které jsou ve

funkci 15 a více let, a to 21%.

   Mohla bych dát do souvislosti předešlé dvě tabulky a vyvodit závěr, že silné populační

ročníky 70. let dospěly do takové pedagogické praxe, že obsazují ředitelské posty. Proto

je v současné době tolik čerstvých ředitelek ve věku 40 - 50 let. Ale je to pouze můj úsudek,

který je založen na mém malém výzkumu.
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3. Patří podle vás muži - učitelé do předškolního vzdělávání?

Graf č. 6 Patří muži-učitelé do MŠ

   Převážná většina ředitelek se domnívá, že muži do předškolního vzdělávání patří. Pro

se vyjádřilo 53%. Spíše ano volilo 28% dotázaných.

   Zajímavé pro mé šetření je zjištění, že jsou ředitelky, které volí alternativu spíše ne a ne.

Tuto kategorii tvořilo 19% a z toho 12% se vyjádřilo pro kategorické ne.

4. Přijímáte nové zaměstnance formou výběrového řízení?

Graf č. 7 Výběrová řízení

   V mateřských školách se většinou přijímají noví zaměstnanci formou výběrového řízení.

Proto zde uvádím citát pro správnou formu, jakou by měla mít inzerce volného pracovního

místa.

   „Inzerce volných pracovních míst je zaměřena na muže a ženy, tzn., že povinností je uvádět

u všech nabízených profesí tvar pro mužský i ženský rod (vyplývá-li to z povahy nabízené

práce, je možné uvádět pouze pohlaví jedno, např. "žena pro roli Kleopatry"). To lze učinit

několika způsoby - vyjmenovat oba tvary ("přijmeme ředitele/ředitelku") nebo použít lomítka

či závorky ("přijmeme vedoucí/ho", "učitele(ku)"). Genderově citlivé vyjadřování by mělo být

součástí všech interních materiálů (např. při oslovení vždy oslovovat muže a ženy apod.).
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Při přijímacích pohovorech je vhodné zaměřit se na kvalifikaci uchazeče či uchazečky, osobní

charakteristiky, praxi a motivaci pro danou práci, ochotu splňovat požadavky zaměstnavatele

atd.“ 32

   Tato citace dobře vyjadřuje potřebu dodržování genderové rovnosti, a právě ředitelky

mateřských škol by si toto měly uvědomit, když zveřejňují své inzeráty na internetu či na

úřadech práce.

5. Ucházel se u vás o místo učitele muž?

Graf č. 8 Zájem učitelů o pracovní místo

   Většina ředitelek se při své praxi nesetkala s mužem, který by žádal o místo učitele

v mateřské škole. Jsem ve funkci třetí rok a o místo učitele se ve škole, kde vykonávám funkci

ředitelky, ucházeli dva muži.

   Jednoho jsem do pracovního poměru přijala. Pro srovnání: ředitelka, která v dotazníku

odpověděla vícekrát, žádného z mužů na post učitele nepřijala.

32 MACHOVCOVÁ, K., Gender Management, Vybrané texty, Gender centrum FSS MU Brno, Gender centrum Fakulty
sociálních studií Masarykovy Univerzity 2004[online]. Dostupné na WWW:
http://management.gendernora.cz/Publikace/Gender_management-Vybrane_texty.pdf
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6. Přijala jste do pracovního poměru na post učitele muže?

Graf č. 9 Zaměstnaní učitelé

   Při porovnání dvou posledních grafů lze vyčíst, že zhruba polovina ředitelek, u kterých byli

muži žádat o pracovní místo, muže do pracovního poměru přijala (7 ze 13).

   Ne všechny ředitelky, které si myslí, že muži do předškolního vzdělávání patří

(podle grafu č. 6 jich bylo 53%), jsou ochotny muže do pracovního poměru přijmout.

   Mimo genderové stereotypy je možnou variantou nepřijetí nesplnění kritérií přijímacího

řízení. Potom nemůžeme ředitelkám křivdit, že i když si myslí, že muži do předškolního

vzdělávání patří, přesto ho nepřijmou.

7. Jestliže už u vás nepracuje, z jaké strany byl pracovní poměr ukončen?

   V rekapitulaci zjistíme, že z ředitelek, které odpověděly na dotazník, zaměstnávaly muže

jako učitele pouze 9 z nich, ovšem v současné době je v pracovním poměru pouze 7 učitelů.

Dva podali výpověď. Pracovní poměr byl tedy ukončen ze strany učitele.

8. Byla a jste s jeho činností a působením v MŠ spokojena?

Graf č. 10 Spokojenost
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9. Preferujete jako učitelky v předškolním vzdělávání ženy?

Graf č. 11 Preference žen

   Dvě ředitelky, které se v otázce, zda patří učitel do předškolního vzdělávání, vyjádřily

záporně, odpovídaly zásadně ano při preferování žen v MŠ. Zbylé tři odpovídaly nemám

zkušenost (konfrontace s grafem č. 5). Lze říci, že tyto ředitelky jsou genderově zatíženy.

   Ředitelky, které měly s učiteli zkušenost, se vyjadřovaly kladně.

60% volilo spíše ano a 40% ano. Lze říci, že ředitelky, které odpovídaly na dotazník a muže

na pozici učitele zaměstnávaly, s nimi mají dobrou zkušenost.

   Pokud mohu prezentovat vlastní zkušenost, pak bych také volila možnost spíše ano.

Jak jsem již uvedla, záleží na osobnosti člověka, jak zodpovědně svou práci dělá a také kolik

času přípravě na práci věnuje a jaké má výsledky. V mateřské škole, kde bývá menší kolektiv

než na vyšších stupních škol, musí být každý přínosem, a celkový dojem mateřské školy pak

působí harmonicky. Jestliže se učiteli nedostává např. hudebního či výtvarného nadání, pak

tento hendikep musí kompenzovat něčím jiným, aby byl, jak už jsem uvedla, pro školu

přínosem.
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10. Doporučila byste muže učitele ředitelkám do svého kolektivu?

Graf č. 12 Doporučení

   Na tuto otázku odpovědělo jen 79% ze všech odpovídajících respondentů. Ano volilo 16%.

Byly to ředitelky, které měly zkušenost s muži ve své MŠ a potom ředitelky, které měly od

svých kolegyň, které muže zaměstnávají, dobré reference.

Spíše ano volily také ředitelky s vlastními zkušenostmi, ale také ředitelky, které se v dalších

odpovědích vyjádřily o učitelích v mateřské škole jako o žádoucím a důležitém článku

předškolní výchovy. Touto volbou se vyjádřilo 42% ředitelek (18). I ředitelky, které na otázku

č. 5 odpověděly kladně (ucházel se u nich o místo učitel), ale do pracovního poměru jej

nepřijaly, volily v této otázce odpověď spíše ano.

21% respondentů se rozhodlo na tuto otázku neodpovídat.

11. Co vidíte jako přínos učitele v MŠ

   Na tuto otázku se měli možnost respondenti vyjádřit slovně, ale 11% tuto možnost

nevyužilo. Zbývající ředitelky preferovaly hlavně mužskou autoritu a otcovský vzor při

vzdělávání.

   Ze zajímavějších názorů cituji:

„Mužský element v ryze ženském kolektivu jak pro děti, tak pro kolegyně.“

„Mužský vzor pro děti, smírčí orgán pro kolegyně.“

„Soudím, že muži by byli více hraví, nápadití a pro děti atraktivní.“

„Dětem často chybí v životě mužský vzor.“

„Učitel byl u nás pouze na pedagogické praxi, děti byly překvapené, život v MŠ byl oživen,

přesto preferuji ženy-matky.“

„Děti muže v MŠ dobře přijímají, máme zkušenost z civilní služby.“
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„Muže praktikanta jsme měli v MŠ, děti byly překvapené, do stálého pracovního poměru

bych upřednostnila ženu-učitelku. Mateřské pudy a praktické zkušenosti u muže chybí.“

„Přirozená autorita, jiné nápady, jiné kvality: fotbal, hokej, míčové hry.“

Ovšem jsou i ředitelky, které si uvědomují, že v našem školství je příliš mnoho žen a že je

genderově nevyvážené, a hledají příčiny:

„Školství je příliš feministické, zvláště pak to předškolní. Děti by měly mít kolem sebe vzory

jak ženské, tak mužské. Bohužel praxe je jiná. Důvod vidím v poměrně malé prestiži

tohoto povolání a pak samozřejmě také v malém finančním ohodnocení.“

Další názor vyjadřuje pohled dítěte na okolní svět, jak ho vnímá citlivá učitelka:

„Co vidí dítě v mateřské škole? Učitelku. Co vidí doma? Matku. Co vidí na základní škole?

Učitelky. A doma? Zase jen matku, protože otec je vytížený podnikatel, nebo cestuje, nebo

ho zkrátka nemá, protože je maminka samoživitelka nebo svodná matka.“

I další názor odráží to, že se výchovy dětí zúčastňují převážně ženy. Jsou jen výjimky, které

potvrzují pravidlo, kdy se muž v rodině podílí na výchově stejnou nebo větší měrou než žena.

„Při výchově a vzdělávání se vytrácí mužský prvek, neboť celé školství je spíše

zaměstnáním pro ženy. Děti ani doma často otce nevidí z důvodu pracovní vytíženosti,

nebo ho vůbec nemají. Stále stoupá počet žen-matek, které žijí samy.“

12. Máte negativní zkušenost?

   Také k této otázce se mohly vyjadřovat ředitelky slovně podle vlastního uvážení. Jedna

ředitelka napsala velmi zajímavý postřeh ze zkušenosti své kolegyně:

„Podle zkušenosti ředitelky MŠ, která muže-učitele zaměstnává, hrozí v kolektivu mezi

ženami (spíše staršími učitelkami) žárlivost na oblíbenost učitele dětmi (umí si s nimi

skvěle "hrát a blbnout", a ty ho proto "milují") a s tím spojené další problémy v kolektivu

(učitelky jeho práci sledují velmi kriticky, rodiče jsou velmi spokojeni, děti nadšeny).“

   Dle mého názoru to není problém žárlivosti, spíše rivality. Ženy mají tendenci s mužem

v zaměstnání soupeřit. Místo, aby byli partnery, jako učitelky v dobrém kolektivu bezesporu

jsou, učitel už jim harmonii naruší a je soupeřem. I tak se dají vyložit neshody na pracovišti,

které vyvolává narušení genderových stereotypů.
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   Další ředitelky odpovídaly, že nemají zkušenost, nebo nemají zkušenost zápornou. Jiné

ředitelky byly podobného názoru jako já: je to o osobnosti člověka. Může být dobrá učitelka

a dobrý učitel, ale také průměrná učitelka nebo učitel, v nejhorším případě i špatná učitelka

a špatný učitel. Toto tvrzení je ale subjektivní, protože vyjádřit hranice, kde je dobrý,

průměrný a špatný nelze. Pro každého jsou tyto hranice jinde podle žebříčku hodnot a názorů.

Úsměvný názor napsala jedna paní ředitelka, která měla zkušenost s mužem v mateřské škole.

„Mám zkušenost jen s „civiláky“, bylo to jako u učitelek, někdo je skvělý a přínosný, někdo

práci jen přidělává.“

I to je výstižná myšlenka, která souvisí s přínosem pro školu, kterou jsem popsala výše.

13. Jste soukromá mateřská škola?

   Mezi oslovenými mateřskými školami bylo jen 12% ze  soukromých mateřských škol.

Jeden z učitelů, který na můj dotazník odpověděl, pracuje v soukromé mateřské škole. Ostatní

učitelé jsou ze škol státních, zřizovaných kraji, obcemi, nebo svazkem obcí. Z mého výzkumu

vyplynulo že:

Na 12% soukromých škol připadá 1 učitel.

Na 88% veřejných škol připadá 6 učitelů.

Na zaměstnávání mužů v mateřské škole v oslovených mateřských školách nemá vliv, jestli

je škola soukromá nebo státní.

14. Máte zájem o zaslání výsledků šetření?

   Více jak 55% respondentů mělo zájem o výsledky šetření a posílali mi zpět svůj e-mail.

Těmto ředitelkám jsem přislíbila stručné shrnutí výsledků. Z jejich zájmu lze usoudit, že se

o tuto problematiku zajímají a možná, že toto mé šetření rozšíří ředitelkám vědomosti

a umožní novým učitelům prezentovat své výchovné vlohy a změnit zaběhnuté genderové

stereotypy.
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5.2 Závěr dotazníku pro ředitelky

   Výzkumný problém:

   Jaký je vliv genderových stereotypů vedení mateřských škol na výběr nových

zaměstnanců do předškolního vzdělávání.

   Z výzkumného šetření, do kterého jsem zahrnula mateřské školy z velkých měst, ale

i z malých obcí, soukromé i státní školy z okolí Ústí nad Labem, Teplic, Děčína, Litoměřic,

Loun, Mělníka, Slaného, Žatce, Chomutova, Mostu a také Prahy, vyplývá, že převážná

většina ředitelek, které se tohoto šetření zúčastnily, si  myslí, že muži do předškolního

vzdělávání patří (81%).

   Ovšem ne všechny, které si to myslí, jsou ochotny učitele do mateřské školy přijmout.

Z ředitelek, které měly možnost muže přijmout, protože u nich žádal o místo, přijala pouze

polovina z nich do pracovního poměru.

   Ředitelky o genderově nevyrovnaném školství vědí, ovšem zdráhají se aplikovat nové

trendy. Kdo jiný ale může tuto skutečnost změnit než ředitelky, které o přijetí nových

zaměstnanců rozhodují.

   Mezi těmito ředitelkami jsou ale i takové, které preferují výhradně ženy-učitelky

v mateřských školách a muže odmítají. Je pravda, že tvořily pouze 5%, ovšem vzhledem

k jejich zásadnímu přesvědčení jsou zatížené genderovými stereotypy. Přidáme-li k těmto

ředitelkám ještě ty, které se v otázce, zda podle nich patří muži do předškolního vzdělávání,

vyjádřily ne nebo spíše ne,  dostaneme  se  na  14%.  Lze  tedy  říci,  že  14%  z  respondentů

je ovlivněno genderovými stereotypy.

   V šetření jsem se také dotazovala, jestli ředitelky provádí výběrová řízení. Domnívám se,

že teprve tehdy, pokud mají možnost přihlásit se do výběrového řízení všichni potencionální

uchazeči, je dosaženo genderové vyváženosti. Výběrové řízení na obsazení pracovního místa

v mateřské škole by mělo být zveřejněno na co největším počtu možných míst. Mnoho

ředitelek tuto možnost podceňuje a myslí si, že skutečnost stačí uveřejnit na webových

stránkách školy. A velký nedostatek je uvést název pracovní pozice „učitelka MŠ“.
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   59% ředitelek, které odpověděly na dotazník, provádí přijímání nových zaměstnanců

formou výběrového řízení. Jak jsem uvedla u této otázky, je důležité při formulaci požadavku

na pracovní místo využít jak tvaru pro ženy, tak pro muže.

   Zveřejnit tuto informaci na pracovním úřadě, na krajském úřadě i na obecním úřadě. Určitě

by se výběrové řízení mělo objevit na webových stránkách školy a obce. Vhodným místem

jsou také střední pedagogické školy v regionu či pedagogické fakulty.

   Ředitelky se v dotazníkovém šetření vyjádřily, že byly s činností učitelů na svých zařízeních

převážně spokojeny. 58% ředitelek doporučuje přijmout muže do mateřské školy.

   Z těchto závěrů a celkových výsledků dotazníkového šetření usuzuji, že genderové

stereotypy značnou mírou ovlivňují rozhodování ředitelek při přijímání nových zaměstnanců.

I když je 58% více než polovina, pouze 16% z nich se vyjádřilo volbou ano.

   Pouze polovina ředitelek, které měly možnost muže přijmout, tak učinila. Jsou mezi

ředitelkami i takové, které výhradně preferují ženy.
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5.3 Dotazník pro muže-učitele

1. Jaká je vaše věková kategorie.

Tabulka č. 2 Věkové kategorie

Věkové kategorie Počet učitelů

20-25 let 2

25-30 let 1

30-35 let 0

35-40 let 1

40 a starší 3

   Celkem na dotazník odpovědělo 7 učitelů. 3 z nich byli do 30 let. Překvapující je i to,

že jsou v mateřských školách učitelé ve věku 40 let a více.

2. Jste kvalifikovaný učitel?

3. Budete si v nejbližší době kvalifikaci doplňovat?

Tyto dvě otázky spolu souvisí, proto jsme zvolila jejich prezentaci společně.

Graf č. 13 Kvalifikace

   Čtyři učitelé ze sedmi jsou kvalifikovaní. Dva ze tří nekvalifikovaných si budou v nejbližší

době kvalifikaci doplňovat. Učitel ve věku 40 a starší si kvalifikaci doplňovat nehodlá.

Z šetření vyplývá, že učitelé o kvalifikaci mají zájem.
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4. Máte kladný vztah ke své práci, práce vás baví a jste jí nadšen?

   Všichni učitelé jsou nadšeni svou prací, baví je a mají k ní kladný vztah. Pouze jeden učitel

odpověděl spíše ano, ostatní volili ano.

5. Předpokládáte, že tuto práci budete dělat 10 a více let?

   Takto jsem formulovala otázku, protože jsem chtěla zjistit, jestli učitelé hledí do budoucna

a předpokládají, že tuto práci budou dělat déle.

   Jeden kvalifikovaný nepředpokládá, že setrvá u této práce, jeden nekvalifikovaný, který

si kvalifikaci bude doplňovat, také nepředpokládá, že u této práce setrvá 10 let a déle.

   Pouze jeden z učitelů ve věku 20 - 25 let, který je kvalifikovaný a práci dělá teprve

1 - 2 roky (následující dotaz) je přesvědčen, že tuto práci bude vykonávat 10 let a déle.

Ostatní učitelé volili odpověď spíše ano.

6. Jak dlouho tuto práci vykonáváte?

Graf č. 14 Praxe učitelů

1 - 2 roky praxe uvedli 2 mladí učitelé ve věku 20 - 25 let.

2 - 5 let praxe uvedli 2 učitelé ve věku 25 - 30 a 30 - 35 let.

5 a více let uvedli učitelé, kteří mají 40 let a více.

   Z toho lze usoudit, že učitelé ve věku od 40 let a starší, nejsou v předškolním vzdělávání

žádní nováčci a učí v mateřské škole už delší dobu. Mrzí mě, že jsem v dotazníku

neformulovala otázku jinak, protože by mě zajímalo, jak je jejich praxe dlouhá. Protože podle

odpovědi mohou být učitelé v mateřské škole zaměstnáni 10 i více let.
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7. Stačí plat na pokrytí vašich měsíčních výdajů?

   Pouze jeden kvalifikovaný učitel, který předpokládá, že spíše bude tuto práci vykonávat

10 a více let, uvedl, že jeho plat stačí na pokrytí měsíčních výdajů.

Také další kvalifikovaný učitel, o kterém jsem psala v komentáři k otázce č. 5, který je ve

věku 20 - 25 let, tuto práci vykonává krátce a předpokládá, že jí bude vykonávat 10 let a déle,

uvedl spíše ano v odpovědi na tuto otázku.

   Ostatní učitelé jsou se svým platovým ohodnocením nespokojeni.

8. Berou vás spolupracovnice jako rovnocenného kolegu?

   Učitelé se cítí v práci spokojeni a pociťují ze strany svých kolegyň partnerský vztah. Pouze

jeden z učitelů volil spíše ano. Pro zajímavost to byl kvalifikovaný učitel ve věku 40 a více.

9. Myslíte si, že učitel v mateřské škole jako povolání pro muže může být

v budoucnu žádaná pracovní pozice?

Graf č. 15 Muži jako učitelé v budoucnu

   Dva učitelé jsou skeptičtí ke světlé budoucnosti tohoto povolání pro muže. Přesto jeden

z těchto dvou učitelů připojil informaci, že ho okolí podporuje. V této otázce mohli totiž

učitelé volit z více odpovědí. Tuto možnost využil pouze jeden.

10. Možnost vyjádření vlastní myšlenky

   V této otevřené otázce v dotazníku měli učitelé prostor na vyjádření vlastní myšlenky.

Protože tuto možnost využili pouze dva učitelé, prezentuji jako citaci oba tyto komentáře

s bližší identifikací této osoby.
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1. Věk 35 - 40, kvalifikovaný, nepředpokládá, že tuto práci bude dělat déle, praxe 2 - 5

let, nestačí mu plat na pokrytí měsíčních výdajů, nepředpokládá, že bude tato práce

v budoucnu žádaná profese pro muže:

„Vzhledem k platovým podmínkám v předškolním vzdělávání nepředpokládám, že by se

našlo mnoho takových hazardérů, kteří by měli tu odvahu a pracovali v mateřské škole za

současných podmínek. Bylo by to opravdové hazardování s životním standardem celých

jejich rodin. Tento plat mne v žádném případě neuživí, a tak ještě pracuji mimo jiné pro

Výzkumný ústav pedagogický v Praze.“

2. Věk 25 - 30, nekvalifikovaný, který si bude kvalifikaci doplňovat, nepředpokládá,

že  tuto  práci  bude  vykonávat  déle,  délka  praxe  2  -  5  let,  nestačí  mu  plat  na  pokrytí

měsíčních výdajů, nepředpokládá, že bude tato práce v budoucnu žádaná profese pro

muže, okolí ho podporuje:

„Práce je to krásná, ale finančně mizerně ohodnocena. K uživení rodiny to nestačí.“

   Učitelé vyjádřili ve svých komentářích kladný vztah ke své práci. To, že ji nedělají pro

peníze, ale proto, že je naplňuje. Někteří učitelé mají ale ještě druhé zaměstnání.

   Jestliže se této práci nemůže věnovat naplno, pak nemůže vydávat ani stoprocentní výkony.

Práce učitele vyžaduje přípravu. Druhé zaměstnání může být na úkor kvality učitelské práce.

   Pro ilustraci uvedu příklad ze svého blízkého okolí. Jeden z mých přátel je učitel na

základní škole, a aby uživil rodinu, chodí vypomáhat jako číšník do restaurace. Tato práce je

fyzicky náročná, do práce chodí nevyspalý, ale rád.

   Toto je případ přímo ukázkový, kdy jedna práce vylučuje druhou. Přesto muž, který má rád

svou práci učitele a bere ji jako poslání, je schopný tyto dvě profese skloubit a vykonávat

učitelskou profesi velmi dobře. Svědčí o tom délka jeho praxe, která již přesahuje 20 let.
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5.4 Závěr dotazníku pro učitele

   Vzhledem k tomu, že je v celé České republice pouze 42 učitelů v předškolním vzdělávání,

v mém výběrovém souboru se mi přesto podařilo získat odpovědi od 7 mužů. Statistiky

nevedou jednotlivá pracoviště učitelů či učitelek, takže možnost oslovit pouze učitele byla

nemožná.

   Zvolila jsem výběrový soubor ředitelek mateřských škol v severních Čechách, větších

i menších měst, soukromých i veřejných škol, a protože jsem věděla o více učitelích

v mateřských školách v Praze, zvolila jsem náhodný výběr i na zařízeních v hlavním městě.

Některé školy jsem oslovila i telefonicky, když jsem z internetových stránek zjistila, že u nich

pracuje muž jako učitel a požádala je o vyplnění dotazníku.

   Sedm učitelů, kteří na můj dotazník odpověděli, se domnívají, že jejich postavení

na pracovišti je rovnocenné s ostatními kolegyněmi. Tito učitelé berou svou profesi jako

poslání, ale nevyhovuje jim platové ohodnocení, které nestačí na pokrytí měsíčních výdajů.

   V některých případech si přivydělávají i jinou činností. I když není podle jejich názoru

práce v mateřské škole dostatečně finančně ohodnocena, domnívají se v převážné většině,

že tato práce jako profese pro muže má budoucnost.  O tom svědčí i fakt, že délka praxe

u některých učitelů převyšuje 5 let. Neberou svou práci jako přechodnou záležitost.

Učitelé, kteří odpovídali na dotazník, jsou převážně kvalifikovaní.

   Ti, kteří kvalifikaci nemají, si ji v převážné většině v nejbližší době doplní. I to svědčí

o tom, že svou práci berou vážně a že se jí chtějí věnovat.
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6. Závěr

Cíle práce jsem formulovala do čtyř bodů:

1. Analyzovat příčiny a důsledky genderových stereotypů;

2. Vymezit důsledky feminizace školství;

3. Shrnout výsledky projektů, které se snaží dostat muže do škol;

4. Na základě výzkumného šetření nabídnout příklady a doporučení z praxe ředitelek

mateřských škol;

   Práce se zabývá příčiny a důsledky genderových stereotypů obecně i ve školství, feminizací

školství a prezentuje projekty, které se snaží dostat muže do škol a také jejich výsledky.

Výzkumným šetřením jsem se pokusila zjistit, jaký je vliv genderových stereotypů vedení

mateřských škol na výběr nových zaměstnanců do předškolního vzdělávání. I tento výzkumný

problém se mi podařilo v práci prezentovat.

   Mými subjekty výzkumu byli vedoucí pracovnice a učitelé mateřských škol. Základním

souborem byly oslovené ředitelky mateřských škol v severních Čechách z velkých měst,

ale i z malých obcí, soukromé i veřejné školy z okolí Ústí nad Labem, Teplic, Děčína,

Litoměřic,  Loun,  Mělníka,  Slaného,  Žatce,  Chomutova,  Mostu  a  také  Prahy,  protože  Praha

má, jak jsem si předem zjistila, mnoho mateřských škol, v nichž vyučují muži.

   Návratnost dotazníků byla 43%. Odeslala jsem na 100 vybraných mateřských škol dva

jednoduché dotazníky, které jsem vytvořila na internetových stránkách www.google.cz33

v sekci dokumenty. Každé ředitelce přišly na e-mailovou adresu dva dotazníky. Jeden byl

určený pro ně a druhý pro učitele, pokud ho na svém pracovišti mají. Dotazníky ředitelky

jednoduše vyplnily a odeslaly zpět. Pokud na jejich pracovišti působí učitel, stačilo přeposlat

tento dotazník učiteli k vyplnění. Přesto, že jsem zvolila jednoduchou formu bez zbytečného

ukládání dokumentu a opětovné přeposílání, neměla jsem příliš vysokou návratnost. I tak

si myslím, že výzkumný vzorek, který jsem nakonec ve své práci zkoumala, dostatečně

reprezentuje základní soubor.

33 https://docs.google.com
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   Podle mých výzkumných předpokladů jsou ředitelky ovlivněny genderovými stereotypy.

Nepřijímají učitele do předškolních zařízení, protože mají zažitou představu na pozici učitele

v mateřské škole ženu.

   Tento předpoklad se částečně potvrdil. Ředitelky, které se výzkumného šetření zúčastnily,

jsou těmito genderovými stereotypy zatíženy. 5% respondentů preferuje v předškolní výchově

výhradně ženy a muže kategoricky odmítají. Některé si myslí, že muži do mateřských škol

spíše nepatří. Jestliže tyto ředitelky mohu nazvat genderově zatížené, pak se dostaneme

na 14% ze všech odpovídajících ředitelek.

   Na druhou stranu jsem ale dotazníkovým šetřením zjistila, že 81% ředitelek si myslí,

že muži do předškolního vzdělávání patří. To svědčí o tom, že ředitelky o problematice

v předškolní výchově vědí. Že by děti měly mít už od útlého dětství oba výchovné vzory, jak

ženský tak mužský. To, že spousta dětí mužské vzory postrádá, protože matky žijí samy, nebo

jsou otcové příliš zaměstnáni, než aby se dětem věnovali, si uvědomuje převážná většina

ředitelek.

   Dalším problémem v předškolním vzdělávání jsou výběrová řízení. Mnoho ředitelek, a bylo

jich 41%, si vůbec neuvědomuje důležitost výběrového řízení. Rovnost příležitostí při

výběrovém řízení je zřejmá a legitimní. Také způsob, kterým se výběrové řízení vyhlašuje,

je důležitý. Volné místo by mělo být inzerováno na úřadu práce. Dalšími vhodnými místy

jsou krajský úřad a obecní úřad. Inzerovat mohou ředitelky také na pedagogických školách

či fakultách v regionu.

   Většina ředitelek vidí muže v předškolní výchově jako přínos. Vyzdvihují jeho přirozenou

autoritu, jiný okruh zájmů a jak už jsem uvedla i mužský vzor. Jako přínos přímo pro zařízení

je pestrost kolektivu, zdravá rivalita.

   Ředitelky, které mají nebo měly zkušenost s muži jako učiteli v mateřské škole, neuvádí

žádné negativní zkušenosti. Pouze jedna ředitelka uvedla zkušenost své kolegyně, kdy

na zařízení vznikly neshody ze strany starších učitelek, které měly na učitele žárlit z důvodu

větší oblíbenosti u dětí. Nedomnívám se ale, že toto by měl být důvod špatné zkušenosti.

Naopak by to mělo učitelky přimět k lepším výkonům, aby svou oblíbenost získaly zpět,

anebo se minimálně učiteli vyrovnaly.
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   Z pohledu učitelů, kteří odpověděli na dotazník, je práce v mateřské škole naplňuje. Mají

pocit seberealizace. Práci mají rádi a vidí v ní svou budoucnost. Ovšem v dotazu, zda jejich

platové ohodnocení vystačí na měsíční výdaje, odpověděli až na jednoho učitele záporně.

Někteří učitelé si musí přivydělávat i jinou vedlejší prací, aby zajistili rodinu.

   Když se nad tímto argumentem, který prezentovaly i ředitelky jako důvod, proč se muži do

předškolního vzdělávání nehrnou, zamyslím, dojdu k závěru, že vlivem projektů, které

se konají v naší republice a také vlivem změny zákona o platových poměrech ve školství, by

mělo dojít ke zlepšení této situace. Učitelé, ale i učitelky, kteří jsou kvalifikovaní a mají

vysokoškolské vzdělání, mají podle nových platových tabulek o tisíce korun více.

   V teoretické části mé práce jsem uvedla, že aktivity zaměřené na genderovou rovnost

a genderové stereotypy ve školství jsou hlavně ze strany neziskových organizací. Ze strany

státu se zdály být až donedávna pouze formální. Až na závěr práce jsem si nechala

konfrontaci počinu vlády, která od ledna 2011 uvedla nové platové tabulky pro pedagogické

pracovníky. Jak uvedl ministr J. Dobeš v tiskové zprávě MŠMT ČR:

   „Tímto krokem bych chtěl přilákat do školství čerstvé absolventy pedagogických fakult,

protože mladí učitelé si kvůli vyššímu platu hledají po skončení školy místo spíše

v soukromém resortu.  Můžu však slíbit, že v příštím roce hodlám poslat do škol další čtyři

miliardy korun na odměny kvalitním učitelům. Polepšit by si tak mohli i zkušení kantoři.“34

   Podařilo se zvýšit platy mladým pedagogům včetně učitelů mateřských škol, kteří mají

vysokoškolské vzdělání. Uvidíme v budoucnu, jestli se tento stav udrží a jestli přivede mladé

pedagogické pracovníky do mateřských škol. Jistě se nejedná pouze o školství předškolní,

protože, jak jsem uvedla a doložila v teoretické části mé práce, s nedostatkem mužů

se potýkají všechny stupně vzdělávání.

34 Ministr školství Dobeš: Platy učitelů se zvednou: [online]. Tiskové zprávy, MŠMT ČR, Praha 2010.
[cit. 2010-12-08]. Dostupné na WWW:
http://www.msmt.cz/pro-novinare/ministr-skolstvi-dobes-platy-ucitelu-se-zvednou
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Závěrečné doporučení:

   Doporučení pro ředitelky mateřských škol, které váhají s přijetím muže na zařízení.

   V dotazníkovém šetření se ukázalo, že za nedostatek mužů v předškolním vzdělávání mohou

částečně i ředitelky, které nepřijaly muže při výběrovém řízení. Nebojte se tedy přijmout

učitele, kteří přijdou žádat o místo na vaše pracoviště, a poskytněte jim přinejmenším

zkušební dobu, po kterou budou moci ukázat své schopnosti. Někdy to třeba nevyjde, ale to se

může stát i u učitelky, že nesplní Vaše očekávání. Učitelé mají dětem co dát a je škoda toho

nevyužít. Jistě, nemohou mít praktické zkušenosti, jako ženy-matky, když jsou to například

čerství absolventi pedagogických škol, ale máte možnost je těmto věcem naučit. A pokud

 je učitel jen trochu chtivý tuto práci dělat, určitě se spoustě věcem, které nestačil získat

na škole či fakultě, od vás brzy naučí.

   Doporučení pro učitele:

   Nenechte se odradit ničím a nikým, pokud máte tuto práci rádi. Dělejte jí podle svého

nejlepšího vědomí a svědomí a úspěch se brzy dostaví. Ať už ze strany dětí, tak ze strany

nadřízeného.
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