
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Katedra genderových studií

Bc. Marcela Němcová

Genderová analýza vybraných čítanek

pro 1. a 2. ročník ZŠ

Diplomová práce

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová

Praha 2012



2

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato práce byla zpřístupněna 

v příslušné knihovně UK a prostřednictvím elektronické databáze vysokoškolských 

kvalifikačních prací v repozitáři Univerzity Karlovy a používána ke studijním účelům 

v souladu s autorským právem.

V Praze dne 6. 5. 2012                                                                     Marcela Němcová



3

Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. et Mgr. Tereze Jiroutové Kynčlové, a to 

zejména za její neobyčejně vstřícný přístup, se kterým mi během psaní této diplomové 

práce poskytovala odborné rady a podnětné připomínky.



4

Obsah
Abstrakt/Abstrakt ………………………………………………………………………..5
1 ÚVOD...................................................................................................................6
2 TEORETICKÁ ČÁST ...........................................................................................9

2.1 Gender jako koncept ......................................................................................9
2.1.1 Gender a pohlaví ..................................................................................10
2.1.2 Genderové identity ...............................................................................14
2.1.3 Genderové role.....................................................................................16
2.1.4 Genderové stereotypy...........................................................................17
2.1.5 Pohlavně-genderový systém (sex-gender system) .................................18

2.2 Psychologické teorie připisování genderových identit a rolí .........................21
2.2.1 Psychoanalytická teorie identifikace .....................................................21
2.2.2 Teorie kognitivního vývoje...................................................................23
2.2.3 Teorie sociálního učení.........................................................................24
2.2.4 Kritická reflexe teorií ...........................................................................25

2.3 Sociologický přístup a koncept genderové socializace..................................26
2.3.1 Princip primární socializace..................................................................26
2.3.2 Genderové aspekty primární socializace ...............................................27
2.3.3 Gender v jazyce....................................................................................31
2.3.4 Gender v literatuře a čtení.....................................................................33

2.4 Gender a škola .............................................................................................35
2.4.1 Úloha školy při reprodukci společenského řádu....................................35
2.4.2 Úloha školy při sekundární socializaci jedinců .....................................38
2.4.3 Gender ve formálním a neformálním kurikulu ......................................40
2.4.4 Genderovanost školního života.............................................................41
2.4.5 Feminizace školství ..............................................................................44
2.4.6 Gender v učivu a učebnicích.................................................................46

3 EMPIRICKÁ ČÁST ............................................................................................51
3.1 Metodologie.................................................................................................51

3.1.1 Výzkumný problém a cíle výzkumu .....................................................51
3.1.2 Reflexe výzkumné pozice.....................................................................52
3.1.3 Výzkumná strategie..............................................................................53
3.1.4 Technika sběru dat ...............................................................................55
3.1.5 Výběr vzorku .......................................................................................56
3.1.6 Vyhodnocování a interpretace získaných dat ........................................59
3.1.7 Hodnocení kvality výzkumu.................................................................62
3.1.8 Etické a politické otázky.......................................................................64

3.2 Kvantitativní obsahová analýza ....................................................................64
3.2.1 Výzkumné otázky a hypotézy...............................................................64
3.2.2 Obsahová analýza ilustrací ve vybraných čítankách..............................67
3.2.3 Obsahová analýza textů ve vybraných čítankách ..................................71

3.3 Kvalitativní analýza .....................................................................................76
3.3.1 Ženy a muži jako kategorie analýzy......................................................76
3.3.2 Čítanka nakladatelství Alter..................................................................78
3.3.3 Čítanka nakladatelství Prodos...............................................................91
3.3.4 Čítanka nakladatelství Didaktis ..........................................................102

4 ZÁVĚR .............................................................................................................112
Seznam literatury a zdrojů ……………………………………...…………………….117
Přílohy ………………………………………………………………………………...126



5

Abstrakt

Diplomová práce Genderová analýza vybraných čítanek pro 1. a 2. ročník ZŠ se 

zabývá tématem genderu v oblasti školství. Konkrétně zkoumá způsoby zobrazování 

ženských a mužských postav v textu a ilustracích učebnic, respektive posuzuje, zda jsou 

tato zobrazování genderově stereotypní, nebo genderově senzitivní. Vlastní výzkum, 

který sestává z kvantitativní obsahové analýzy tří vybraných čítanek a z kvalitativní 

interpretace posuzující jejich genderovou korektnost a senzitivitu, je zasazen do rámce 

teoretických východisek z oblasti psychologie, sociologie, feministických teorií a 

genderových studií.  Práce vychází z premisy, že škola jakožto instituce se významně 

podílí na genderové socializaci dětí, a proto je jejím cílem zjistit, zda a případně jakým 

způsobem používané učebnice podporují genderovou rovnost.

Klíčová slova:

gender, genderové stereotypy, genderový řád, socializace, škola, učebnice

Abstract

The diploma thesis A Gender Analysis of Reading-Books for Pupils of 1st and 2nd 

Years of Primary Schools focuses on the topic of gender in education. Specifically, it 

examines the ways in which female and male characters are represented in the texts

and illustrations in textbooks and considers whether these are stereotypical views of 

gender and whether these are gender-sensitive views. The research consists of a 

quantitative content analysis of three reading-books and of qualitative interpretation of

their gender correctness and sensitivity. It is set in a framework of 

theoretical foundations of psychology, sociology, feminist theory and gender 

studies. The work is based on the premise that the school as an institution plays an 

important role in gender socialization of children and the thesis therefore aims to find 

out whether and eventually how these reading-books promote gender equality.

Key words:

gender, gender stereotypes, gender system, socialization, school, textbooks
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1 ÚVOD

„Gender“ a „škola“ jsou zásadními institucemi moderní západní společnosti, a to 

jak z hlediska individuálního, tak i strukturálního, a proto představují legitimní předmět 

společenskovědního výzkumu. Gender a škola jsou zároveň navzájem úzce provázány, 

neboť genderové vzorce se spolupodílejí na formování vzorců výchovy a vzdělávání a 

naopak škola se zase podílí na reprodukci genderových kategorií, to vše samozřejmě 

v rámci širšího společensko-kulturního kontextu.

V této práci proto realizuji genderovou analýzu školních učebnic, přesněji 

zhodnocení vybraných čítanek pro 1. a 2. ročník základní školy z hlediska jejich 

genderové (ne)korektnosti. Těmito čítankami jsou Moje první čítanka (Žáček, [1993] 

2009), Otíkova čítanka (Šrut, 1994) a Počteníčko (Halasová, 2003). Vycházím přitom 

z předpokladu, že škola reprodukuje kulturně-normativní vzorce, jejichž 

prostřednictvím se udržují společenské nerovnosti včetně těch genderových, avšak 

zároveň v sobě zahrnuje i prostor pro změnu, tedy prostor pro dosahování (nejen) 

genderové rovnosti (Smetáčková, 2004: 60). Svou diplomovou práci tak zakládám na 

východisku, že zavedené normy je sice obtížné, avšak nikoli nemožné změnit a že pro 

uvádění společenských změn může být vhodným místem právě škola. Školství má totiž 

spolu s rodinou a médii zásadní vliv na utváření osobností a životních názorů nejmladší 

generace (Smetáčková, 2007a: 44).

V této souvislosti si Jarkovská (2007) klade zásadní otázku: „[k]dyž napadneme 

normativitu tradičních vzorců obsažených ve výchově a vzdělávání, můžeme nastolit 

normativitu vzorců nových, podporujících rovnost?“ (Jarkovská, 2007: 223) V odpovědi 

je nutno konstatovat, že společnost a její instituce včetně genderu i školy jsou ze své 

podstaty vždy normativní, tedy regulují lidské chování a podřizují ho sociální kontrole 

(Berger, Luckmann, 1999: 58-59). Společenský život není bez norem možný (nebo 

alespoň v současnosti představitelný), a proto není záměrem je zcela zavrhnout, nýbrž 

nahradit stávající normy reprodukující nerovnost normami novými, které budou 

podporovat rovnost, což lze považovat za legitimní požadavek. Nejedná se přitom 

pouze o rovnost genderovou, ale též etnickou a o ostatní formy sociálních nerovností. 

Sama Jarkovská (2007) odpovídá na položenou otázku těmito slovy: „[j]edním ze 

základních principů vzdělávání by v demokratické společnosti mělo být úsilí o 

prosazování rovných šancí. Demokratické školství má být charakterizováno snahou o 

rozkrytí sociálních nerovností a o jejich zmírnění.“ (Jarkovská, 2007: 219)
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Význam učebnic v kontextu školství a potažmo i význam jejich genderového 

obsahu a jeho analýzy shrnují Smetáčková a Valdrová (2006) následovně: „Učebnice 

mají moc přispět k legitimizaci genderového uspořádání společnosti a vytvořit z něj 

normu, kterou žáci a žákyně přijímají za svou a nadále se k ní vztahují při posuzování 

světa, jejž vnímají kolem sebe, a hledání vlastního místa v něm.“ (Smetáčková, 

Valdrová, 2006: 29) Proto je nezbytná kritická reflexe genderových obsahů, které jsou 

žákyním a žákům v učebnicích předkládány. Takovýto přístup je v kontextu 

genderových studií a feministického myšlení relevantní, neboť genderově zatížené 

obsahy učebnic reprodukující genderové stereotypy se promítají do společenské praxe, a 

tudíž mají reálné důsledky pro sociální životy žen a mužů (Cviková, Juráňová, 2003: 

263; Karsten, 2006: 24-25). Učebnice a učivo v nich obsažené jsou součástí kurikula

neboli obsahu vzdělávání, který zahrnuje nejen informace určené k osvojení, ale též 

hodnoty a postoje, jež se mají vytvářet u žáků a žákyň (Průcha, 2002: 245). Škola je tak 

jednou z hlavních společenských institucí, které se podílejí jak na genderové socializaci 

jedinců, tak na (re)produkci pohlavně-genderového řádu.

Výzkumné otázky, které si na základě výše uvedených důvodů v této diplomové 

práci pokládám, zní následovně. Jak zkoumané čítanky zobrazují maskulinitu a 

femininitu? Znázorňují ji genderově stereotypním, nebo genderově korektním, 

genderovou rovnost podporujícím způsobem? Jinými slovy, jaké obrazy (vzory, ideály) 

maskulinity a femininity žákům a žákyním analyzované čítanky předkládají? Cílem mé 

práce je tedy zjistit, jakým způsobem je ve vybraných učebních textech reprezentována 

maskulinita a femininita, respektive mužství a ženství.

Odpovědi na otázky hledám pomocí kombinace kvantitativní a kvalitativní 

výzkumné strategie. Vzhledem k tomu, že výzkumné otázky se ptají po genderovém 

obsahu vybraných učebnic, provádím výzkum založený na zkoumání existujících 

materiálů (Reinharz, 1992: 147), konkrétně tří vybraných čítanek pro 1. a 2. ročník ZŠ. 

Základní techniku sběru dat tedy představuje analýza dokumentů, jimiž jsou, jak 

zmiňuji výše, Moje první čítanka (Žáček, [1993] 2009) vydaná nakladatelstvím Alter, 

Otíkova čítanka (Šrut, 1994) od nakladatelství Prodos a Počteníčko (Halasová, 2003) 

neboli čítanka vydaná nakladatelstvím Didaktis. Jedná se o autorské čítanky  nikoli 

výbory textů různých autorů/ek. Byly zvoleny proto, že u nich lze předpokládat větší 

ucelenost obrazu vykreslujícího genderové vztahy.    

V rámci smíšené povahy výzkumu využívám za účelem vyhodnocování dat dvou 

základních výzkumných metod. Jednak pracuji pomocí kvantitativní obsahové analýzy, 
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která využívá standardizovaného kódovacího schématu (Hendl, 2005: 48), a jednak 

pomocí kvalitativní textové analýzy, která umožňuje data dále interpretovat z hlediska 

jejich genderové korektnosti (Valdrová, Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004: 186-

194). Výzkum zasazuji do paradigmatického rámce kritické teorie (Guba, Lincoln, 

1994: 110-111) a zároveň ho pojímám jako feministický, neboť vychází z

feministických teorií (Ramazanoglu, Holland, 2004: 15-16).

Co se týká struktury této diplomové práce, v části věnované teoretickým 

východiskům nejprve v kapitole 2.1 Gender jako koncept diskutuji gender jakožto 

analytickou kategorii a s ním související koncepty genderových identit, rolí, stereotypů 

a genderového řádu. V další kapitole 2.2 Psychologické teorie připisování genderových 

identit a rolí stručně představuji psychoanalytickou teorii, kognitivní teorii a teorii 

sociálního učení, a to s důrazem na jejich genderový aspekt. V následné kapitole 2.3

Sociologický přístup a koncept genderové socializace rozvíjím právě sociologický 

koncept socializace opět s důrazem na jeho genderové momenty. Teoretickou část 

uzavírám kapitolou 2.4 Gender a škola pojednávající o genderových rozměrech instituce 

školy a o roli, kterou škola sehrává při (re)produkci genderového sociálního řádu a při 

genderové socializaci dětí. V samostatné podkapitole 2.4.6 Gender v učivu a učebnicích

se specificky věnuji stěžejní otázce genderového zatížení obsahu učebnic. Empirická 

část diplomové práce potom sestává ze zevrubného popisu metodologických východisek 

a postupů v kapitole 3.1 Metodologie a z představení a zhodnocení kvantitativních a 

kvalitativních výsledků výzkumu v kapitolách 3.2 Kvantitativní obsahová analýza a 3.3

Kvalitativní analýza.

Tuto diplomovou práci jsem si zároveň předsevzala psát genderově korektním 

jazykem, abych se vyvarovala jazykové diskriminace a reprodukování genderové 

nerovnosti (Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 9). Přitom jsem se řídila 

zejména příručkou Kultura genderově vyváženého vyjadřování (Valdrová, Knotková-

Čapková, Paclíková, 2010). Tento genderově senzitivní přístup k jazyku se projevuje 

primárně ve snaze vyvarovat se nadužívání generického maskulina pomocí častějšího 

uvádění ženského rodu. Vycházela jsem z předpokladu, že generické maskulinum není 

nutno z jazyka zcela odstraňovat, ale je žádoucí jazykově zviditelnit ženy (Valdrová, 

Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004: 186). Toto pravidlo jsem aplikovala na vlastní 

formulace, avšak nevztahuje se na citace, které jsou dle citačních pravidel uváděny 

doslovně i v případě, že nevyhovují požadavkům na genderově korektní vyjadřování.
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Další otázkou z oblasti lingvistiky, se kterou jsem se v této práci potýkala, bylo 

přechylování cizích ženských příjmení. Při řešení jsem se inspirovala překladatelským 

vzorem, podle něhož se nepřechylování a skloňování navzájem nevylučují.1 Při 

zacházení s cizími ženskými jmény tedy koncovku –ová používám jen v některých 

případech, což považují za legitimní i další autorky (Valdrová, Knotková-Čapková, 

Paclíková, 2010: 39).

2 TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Gender jako koncept

Vývoj chápání konceptu gender úzce souvisí s vývojem feministického myšlení, 

v němž má svůj původ. Feminismus (nebo přesněji feminismy) můžeme označit za 

způsob myšlení a společenský postoj a feministické teorie za soubor analytických 

prostředků. Gender je potom jedna z hlavních současných analytických kategorií ve 

feministických teoriích. „Koncept gender, který se zaměřuje ne na ženy a muže 

samotné, ale především na procesy konstruování ženství a mužství a jejich strukturální a 

symbolickou podstatu, tak postupně vystřídal „ženu“ jako základní kategorii 

feministické analýzy.“ (Sokolová, 2004: 202)2

Navzdory tomuto posunu jsou však genderové otázky stále často tematizovány 

nejen v souvislosti s femininitou a maskulinitou, ale i se ženami a muži. Proto je třeba 

nejprve se zaměřit na tyto pojmy, které jsou obyčejně chápány neproblematicky a 

univerzalisticky, tedy jako mající všeobecně platný a stálý význam. Zároveň jsou 

vnímány binárně, tj. jako protikladné a navzájem se vylučující.3 Odlišné „maskulinní“ 

vlastnosti přiřazované mužům a „femininní“ vlastnosti přiřazované ženám jsou navíc 

                                               
1 Doktorka Havelková vysvětluje svůj překladatelský přístup následovně: „[v] tomto překladu jsem 
zvolila postup vycházející z novějšího lingvistického názoru, že "nepřechylovat neznamená neskloňovat". 
V prvním pádu tedy cizí ženská jména nechávám v jejich originální podobě i proto, aby nebylo pochyb o 
jejich tvaru, a v dalších pádech přechyluji.“ (Havelková in Nagl-Docekal, 2007: 306) Stejně postupuji i 
v této práci.
2 To však neznamená, že je gender izolovanou kategorií. Naopak se jedná o analytickou kategorii, která 
má intersekcionální povahu, což znamená, že se prolíná s dalšími kategoriemi mocenských vztahů, které 
jsou určovány například rasou či třídou (Kolářová, 2008).
3 Binární uvažování, i když na různých rovinách, můžeme označit za součást většiny genderových 
diskurzů: diskurzu genderového esencialismu, d. socializace, d. individualismu, biologizujícího diskurzu, 
d. heterosexuality či d. jinakosti (Zábrodská, 2009: 98-111). Maskulinita a femininita však představují 
spíše dva póly jednoho kontinua než dvě navzájem zcela oddělené a protikladné kategorie.



10

často vysvětlovány jako „přirozené“ (Bourdieu, 2000: 11). Takový přístup však opomíjí 

kulturní, sociální, historický a politický kontext, v němž se rozdíly mezi ženami a muži 

(re)produkují. Sociologické a zejména feministické přístupy se naopak snaží o reflexi 

skutečnosti, že význam obsažený v pojmech muž a žena je vždy utvářen v závislosti na 

určitém místě, době, jazyce a způsobu života (Gjuričová, 1999: 71). „Sociální 

konstrukcionismus 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: 77)

Velice významná je v souvislosti s genderem taktéž otázka moci, s níž je gender 

inherentně spjat. Moc si sama připisuje mužský gender, což umožňuje tzv. hegemonním 

mužům4 získat nadvládu nejen nad ženami, ale i nad ostatními muži (Šmausová, 2002: 

18). Bourdieu (2000) vysvětluje, že v androcentrické5 společnosti je uznávané přední 

postavení mužů potvrzováno všeobecně sdílenými (a tedy zdánlivě objektivními) 

strukturami nadvlády vytvářenými tzv. symbolickým násilím, které je specifickou 

podobou moci, jež formuje schémata vnímání, myšlení a jednání (Bourdieu, 2000: 33).

2.1.1 Gender a pohlaví

Podle nejzákladnějšího a v literatuře stále uváděného vymezení je „pohlaví“ 

biologický termín rozlišující mezi muži a ženami, zatímco „gender“ je pojem 

psychologicko-kulturní rozlišující mezi maskulinitou a femininitou (Oakley, 2000: 121-

122). Adkins (2006) ovšem vznáší námitku:

S takto formulovaným pojmem genderu však souvisí jeden problém. Pojem totiž spoléhá na poněkud 

problematický rozdíl mezi "pohlavím a genderem". "Pohlaví" je definováno jako anatomické a tělesné 

rozdíly6 mezi muži a ženami, zatímco "gender" je chápán jako sociální význam přiřazovaný tomuto rozdílu. 

Pohlaví je biologická veličina, gender je považován za veličinu kulturní. (Adkins, 2006: 325)

                                               
4 Hegemonní maskulinita není stálou kategorií mající vždy a všude stejný význam, nýbrž je to 
maskulinita, která zastává hegemonní pozici v rámci určitého vzorce genderových vztahů. Lze ji 
definovat jako momentálně přijímanou odpověď na otázku legitimity patriarchátu, který zajišťuje 
dominantní postavení mužů a podřízené postavení žen (Connell, 1995: 76-77).
5 Termín androcentrismus odkazuje nejen k představě, že muži jsou nadřazeni ženám, ale též že muži 
představují normu či standard, s nímž jsou ženy poměřovány (Renzetti, Curran, 2003: 103).
6 „Tělesné rozdíly“ ovšem zahrnují vícero aspektů, kromě vnější a vnitřní morfologie pohlaví jsou to také 
rozdíly chromozomální, gonádové a hormonální (Fausto-Sterling, 1997: 245).
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Opozice pohlaví – gender je problematizována z několika hledisek. Jednak byla 

zpochybněna ona „přirozenost“ biologického pohlaví a jednak byl koncept genderu 

obviněn mimo jiné z biologismu (Nagl-Docekal, 2007: 69).7 Jednu z kritik, která se 

vztahuje na pojímání biologického pohlaví jako přirozeného, formuluje například

Vodrážka (2001):

Otázka zdali pohlavní projev jednotlivce je výlučným výsledkem biologie nebo kultury je zavádějící i 

v jiném smyslu vzhledem k tomu, že samotná "biologie" je výsledkem kultury, každý biolog se na pohlaví 

nutně dívá i genderovýma očima. Snaha zavést přesnou distinkci na jedné straně mezi "pohlavím" v onom 

čistě biologickém smyslu a na druhé straně jako gender ve smyslu psychologicko-kulturním bude vždy do 

jisté míry ošidná, protože žádné pohlaví v čistě biologickém smyslu neexistuje.“ (Vodrážka, 2001)

Ještě doplňme, že „genderový“ pohled na tělo není vlastní pouze biologům a bioložkám, 

ale každému, kdo prošel genderovou socializací.

Poststrukturalistická linie kritiky upozorňuje na to, že veškeré skutečnosti jsou 

nám zprostředkovány jazykem takže i přírodní jevy uchopujeme jazykem. Biologická 

podoba těl tak není danost existující sama o sobě, ale jakožto přístupná výhradně 

prostřednictvím jazyka je tímto jazykem či lépe diskurzem konstituována. Významnou 

zastánkyní tohoto názoru je Judith Butler (2006). Rozlišování mezi pohlavím a 

genderem podle ní předpokládá tělo, které existuje ještě předtím, než získá svůj 

pohlavím určený význam. Tělo se potom jeví jako pasivní příjemce vnějšího označení. 

Existence těla před diskurzem by však podle Butlerové měla být zpochybněna (Butler, 

2006: 180). Genderové tělo je performativní povahy, což znamená, že bez aktů 

konstituujících jeho realitu nemá ontologický status.8 Akty jako jsou činy, gesta a tužby 

ho konstituují, tělo je produktem, který vzniká a je udržován pomocí diskurzu. Gender 

tedy není faktem, tuto ideu vytvářejí akty genderu, bez nichž by nebyl. Gender je 

konstrukcí skrývající svůj původ a nutící nás věřit v nevyhnutelnost této konstrukce. Je 

to totiž teprve usazování genderových norem, které produkuje „přirozenost“ pohlaví 

(Butler, 2006: 191). Obdobně hovoří i Šmausová (2002): „[…] diference mezi 

                                               
7 Další kritika rozlišování genderu a pohlaví ve feministické teorii souvisí s otázkou sexuality. „Ze 
zmíněného rozlišování totiž vyplývá, že gender je uspořádán z hlediska mužskosti a ženskosti, že 
"pohlaví" je uspořádáno jako binární a komplementární dvojice – se sexualitou jako rozšířením tohoto 
genderového řádu. Stručně řečeno, toto rozlišení předpokládalo jistou všudypřítomnou heterosexualitu.“ 
(Adkins, 2006: 328; zvýraznění v originále). O vzájemném propojení společenského nátlaku k volbě 
jedné stálé genderové identity a heterosexuality pojednává též Šmausová (2002).
8 Podle Nagl-Docekalové (2007) je však teorie Butlerové (2006) o diskurzivní konstrukci biologického 
pohlaví právě v tomto bodě problematická, protože se posouvá od filozofie jazyka a epistemologické 
roviny poznání až na ontologickou rovinu bytí (Nagl-Docekal, 2007: 79).
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získanými a připsanými znaky je jen dalším naturalistickým omylem. I to zdánlivě 

připsané pohlaví (sex) je přece výsledkem neustálé práce jednotlivců na tom, aby této 

askripci odpovídali.“ (Šmausová, 2002: 22)

Butlerové koncept performativity však kriticky hodnotí mimo jiné Bourdieu 

(2000), podle kterého je vysvětlení pracující pouze s diskurzem a s opakovaně 

preformovanými rolemi nedostatečné, a sám upozorňuje na význam struktur. Na rozdíl 

od Butlerové předpokládá Bourdieu jistou existenci přirozených těl, avšak také on 

poukazuje na fakt, že taková těla nám nejsou přístupná, nikdy je nevidíme taková jaká 

„skutečně“ jsou, protože nejsme schopni/y vnímat těla jinak než prostřednictvím 

naučených schémat. Je tomu tak díky tzv. procesu naturalizace založenému na principu 

obrácení příčiny a následku, díky kterému se konstrukce jeví jako přirozenost 

(Bourdieu, 2000: 11). Biologický rozdíl mezi mužským a ženským tělem a především 

anatomický rozdíl mezi pohlavními orgány se jeví jako přirozený důvod sociálního 

rozlišování mezi gendery. Je to však právě sociální struktura vnímání, která vytváří 

rozdíly mezi pohlavími. Sociálně vytvářená anatomická diference zároveň slouží 

sociálnímu pohledu jako záruka jeho zdánlivé přirozenosti, takže se jedná o uzavřený 

kruh utvrzování. Sociální definice pohlaví tedy rozhodně není prostým zaznamenáním 

přirozených a bezprostředně vnímaných charakteristik, nýbrž je to výsledek konstrukce 

založené na zdůraznění určitých odlišností a zastření určitých podobností (Bourdieu, 

2000: 17).

Bourdieu (2000) zároveň upozorňuje, že lidské tělo je sociálně determinováno 

hned dvakrát. Sociální podmínky formují jak tělo samotné, tak i jeho vnímání a 

hodnocení, a to včetně vztahu člověka k vlastnímu tělu. Schémata vnímání a hodnocení 

totiž formují jak reakce, které tělo vyvolává u druhých, tak i způsob, jakým člověk tyto 

reakce vnímá. Reakce ho/ji postupně přimějí si schémata osvojit a aplikovat i na své 

tělo, takže i vlastní tělo jedinec zakouší způsobem zformovaným těmito schématy 

(Bourdieu, 2000: 59).

Podle další zásadní kritiky rozlišování mezi pohlavím a genderem je gender 

označován za biologismus, neboť pracuje s ideálními typy, které přiřazuje k tělům, čili 

vlastně předpokládá, že konstruované obrazy mužů a žen nějakým způsobem odpovídají 

„přírodě“.9 Nagl-Docekal (2007) však tento argument odmítá s tvrzením, že záleží na 

                                               
9 Existují samozřejmě i mnohé další kritiky konceptu gender a způsobu jeho definování a užití v rámci 
feminismu a feministických teorií, zmiňme například kritiku třídní a rasovou nebo tzv. postkoloniální 
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tom, jak je pojem gender používán, a poukazuje na to, že ve feministické teorii není 

užíván k obraně naturalismu ani esencialismu,10 nýbrž k jejich kritické analýze. Sama 

Nagl-Docekal proto pojmy pohlaví a gender včetně rozlišování mezi nimi považuje za 

zcela relevantní (Nagl-Docekal, 2007: 98). Oproti tomu Šmausová (2002) tvrdí: „[…] 

gender totiž žádné pohlaví nemá, a ani nepotřebuje, všechno je pouhá konstrukce! 

Připomeňme si, že gender je zakotveno především v genderovém symbolismu, které je 

od přírody na hony vzdáleno.“ (Šmausová, 2002: 22; zvýraznění v originále)

Jisté východisko může nabídnout přístup Iris Youngové (2010), která se staví za 

udržení konceptu genderu, ale zároveň představuje nový způsob jeho pojetí, neboť ho 

oprošťuje od vázanosti na pohlaví. Young poukazuje na to, že gender je kategorií, 

kterou je třeba zachovat za účelem analýzy sociálních struktur a systémových procesů 

(Young, 2010: 130). Příkladem takového procesu by mohla být genderová socializace 

jedinců, o níž je pojednáno v kapitole 2.3 Sociologický přístup a koncept genderové 

socializace. Feministické teorie by se totiž neměly zaměřovat pouze na individuální 

zkušenosti, ale zkoumat také instituce a sociální vztahy s jejich důsledky, k čemuž je 

zapotřebí právě koncept genderu sloužící jako prostředek k uchopení sociálních struktur 

a institucionálních praktik (Young, 2010: 141-142, 144). „Pokud chápeme koncept 

genderu jako nástroj pro teoretizování struktur, nikoli výlučně subjektů, nastane 

významný konceptuální posun. Nebude už zapotřebí připsat jedinečnou nebo sdílenou 

genderovou identitu ani mužům ani ženám.“ (Young, 2010: 145)11

Podobně i pro Bourdieuho (2000) je význam struktur klíčový. Také on vysvětluje, 

že gender je třeba chápat v širším smyslu než jen ve spojení s „pohlavím“ a s lidmi. 

Sexuální řád a sexuální diference vycházejí totiž z myšlenkových schémat, která jsou 

založena na systému homologických opozic, jež pořádají celý vesmír. Zapojením do 

systému zdánlivě přirozených opozic nabývá dělení věcí a činností podle opozice 

                                                                                                                                         
kritiku, velice zjednodušeně „ne-západní“ kritiku „západních“ konceptů genderu (Adkins, 2006: 329-
333).
10 K termínu esencialismus se vyjadřuje například Gjuričová (1999). „Esencialistické teorie neznamenají 
nutně biologickou determinaci gender. […] jde o lokalizaci vlastností. Esencialistické názory konstruují 
gender tak, že jej umisťují do jedince. Je tedy esencialistické argumentovat, že vztahovost nebo morálnost 
jsou vlastnostmi, které jedinec vlastní. Esencialistické modely tedy představují gender jako fundamentální 
vlastnosti, které jsou trvalé a v zásadě odlučitelné od sociopolitického kontextu života.“ (Gjuričová, 1999: 
78)
11 Obdobné pojetí se objevuje i v českém kontextu. „Argument zní, že gender není vůbec rysem 
jednotlivce, ale konstruktem, který vymezuje určité transakce jako přiměřené pouze pro jedno pohlaví. 
Pokud definujeme gender takto, gender existuje v interakcích, které jsou sociálně konstruované jako 
genderové. Vztahovost nebo morálnost nejsou v tomto pojetí vlastnosti esenciálně spojené s pohlavím, ale 
jde o vlastnosti interakcí. To, co nazýváme femininní nebo maskulinní interakce, je sociálně přijatelné 
chování, které se pak reprodukuje v interakcích.“ (Gjuričová, 1999: 78)
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maskulinum – femininum taktéž zdání přirozenosti a nevyhnutelnosti. Jinými slovy 

vzniká dojem, že dělení podle pohlaví je „v řádu věcí“, že existuje objektivně v tělech, 

ve věcech, ve vnímání, myšlení, jednání a vůbec v celém sociálním světě (Bourdieu, 

2000: 11-12).12

2.1.2 Genderové identity

Na diskuzi o povaze genderu se úzce váže diskuze o podstatě genderových identit. 

Základní definice uvádějí, že genderová identita odkazuje k identifikování se 

s individuálním a sociálním bytím ženou či mužem (Lukšík, Supeková, 2003: 59). I 

v tomto případě však jsou původně přijímané předpoklady podrobovány kritice a debata 

o nich je v neustálém vývoji. Tematizováno je především dualistické, deterministické a 

invariantní pojetí genderových identit, stejně jako jejich společenské hierarchizování 

vyplývající z genderového řádu. Zaprvé je kritizována dualita spjatá s pohlavím i s 

genderem, tedy existence právě dvou pohlaví a právě dvou genderů, kdy jednomu 

člověku přináleží vždy jedno pohlaví a jeden s ním korespondující gender. Problematiku 

medicínského určování biologického pohlaví stejně jako problematiku kulturního 

vymezování genderových identit podle schématu „buď-nebo“ rozvíjí v českém kontextu

například Vodrážka (2001), který tematizuje otázky intersexuality, transsexuality a 

transgenderismu.

Zároveň je zpochybňováno i pojetí identity jako vnitřního jádra či bytostné 

podstaty člověka, jak ukázala například Butler (2006). Podle ní identita není vnitřní, 

nýbrž je připisována zvenčí a jako taková je důsledkem veřejného sociálního diskurzu a 

označování prostřednictvím zápisů na povrchu těla.13 Genderová identita proto není 

stabilní skutečností, nýbrž je neustále konstituovaná v čase prostřednictvím 

performování příslušných aktů vytvářejících dojem pevného vnitřního genderového 

jádra (Butler, 2006: 192).14

                                               
12 „Další, filozofická námitka týkající se mužské a ženské rozdílnosti poukazuje na fakt, že se jedná o 
důsledek naší rozlišovací tendence na protichůdné páry, což je prvotní, a přiřazení ženskosti či mužskosti 
je druhotné. Svět se nalézá neustále v dialektických protikladech s tendencí je vyřešit, dojít k vyšší 
syntéze, což projikujeme do vztahu mezi mužem a ženou. Spíše psychologicky řečeno to znamená, že 
život, resp. člověk je charakterizován konfliktovostí, jež je i jednou z hybných sil vývoje, a že máme 
tendenci každou z obou stran konfliktu spojovat buď s ženskostí, či mužskostí.“ (Poněšický, 2008: 30-31)
13 Obdobně se vyjadřuje i Šmausová, která tvrdí, že se pohlaví neustále "vtěluje", tzn. vpisuje do 
genderového kulturního těla (Šmausová, 2002: 22).
14 Takové pojetí identity nenalezneme pouze ve feministických teoriích, ale i v sociologii, která se 
zabývá diskurzivním formováním identit. „Proto je sociologická perspektiva formování identity anti-
esencialistická. Neexistuje žádná univerzální podstata identity, která má být objevena, nýbrž identity jsou 
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S tím souvisí i vyvracení zavedeného přesvědčení, že genderová identita se 

ustaluje již v raném dětství a je nezměnitelná (Janošová, 2008; Karsten, 2006; Oakley, 

2000). Šmausová vytýká sociologickým přístupům, že jim dominuje ontické pojetí 

genderu, tj. chápání rozdílu mezi muži a ženami jako bytostného a neměnného 

(Šmausová, 2002: 16). Na jednu stranu sociologie odmítá vrozený základ genderu 

s poukazem na jeho konstruovanost, ale na druhou stranu stále pracuje s představou jeho 

celoživotní stálosti a neměnnosti, čímž ho fakticky zvěčňuje (Šmausová, 2002: 15).15

Podle Šmausové (2002) však neexistuje substanciální a homogenní mužská ani ženská 

identita, pouze se ustálilo ontické pojetí genderové identity založené na představě, že 

muži hrají vždy jen mužskou roli a ženy ženskou roli, protože výchova k muži nebo 

ženě implikuje celoživotní neměnné chování jako muž či žena (Šmausová, 2002: 15, 

16). „Členové společnosti hrají spíše tu genderovou roli, kterou od nich vyžaduje 

genderový kontext čili gender té instituce, ve které právě aktivně vystupují.“ 

(Šmausová, 2002: 19). Členy/ky společnosti proto nelze redukovat na jedinou identitu, 

protože jsou schopni hrát role vyžadované genderovou strukturou a genderově 

definovaným společenským kontextem, a to včetně rolí jiného genderu (Šmausová, 

2002: 21).16 Podobně jako Young (2010) i Šmausová (2002) odděluje gender nejen od 

pohlaví, ale od jedinců vůbec a považuje ho za volitelný repertoár znaků. Genderové 

identity jsou v jejím pojetí nekoherentní, představují spíše koláže vlastností 

označovaných za mužské a ženské. Genderové identity se rozpouštějí v návaznosti na 

rozpuštění genderových struktur a institucí, ke kterému dochází v moderní společnosti 

(Šmausová, 2002: 23-24).

                                                                                                                                         
soustavně produkovány jako formy vědění v rámci strukturálních podmínek dynamické nestability a 
přechodné stabilizace.“ (Szaló, 2003: 18) Konstruktivistická pozice tedy nepovažuje identitu za inherentní 
vlastnost osob, ale za utvářenou jazykem a věděním, které typizuje osoby a lokalizuje je ve světě tak, že 
jim připisují podobnosti a rozdíly (Szaló, 2003: 16).
15 Obdobně argumentuje i Zábrodská při kritice genderového diskurzu socializace (Zábrodská, 2009: 
103).
16 Společenským kontextem vyžadujícím od jedince příslušnou genderovou roli je např. pracovní trh či 
rodina (Šmausová, 2002: 21). Jako příklad situačního vymezení genderové role ze zkoumaných čítanek 
lze uvést zubní lékařku (žena v mužské genderové roli), či otce pečujícího doma o dceru (muž v ženské 
genderové roli), více viz kapitola 3.3 Kvalitativní analýza. 
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2.1.3 Genderové role

Genderové identity ani s nimi spjaté genderové role nemusí být bytostnou a 

celoživotní charakteristikou jedinců, naopak dochází k jejich rozvolňování a prolínání.17

Společnost se neustále proměňuje a tak se v průběhu jejího vývoje ženám postupně 

otevírá prostor i mimo rodinu a muži se naopak stále více a častěji zapojují do soukromé 

sféry rodiny. Tradiční komplementarita rolí je tak v moderní společnosti postupně 

narušována, což znamená, že role muže a ženy jsou stále více zastupitelné a zaměnitelné 

(Maříková, 1999: 61).

Přestože Šmausová (2002) i jiní autoři a autorky upozorňují, že dochází ke stírání 

hranice mezi „ženskými“ a „mužskými“ rolemi, k genderové diferenciaci rolí 

v každodenní sociální praxi stále dochází a je legitimizována zejména pomocí odkazů 

na „přirozenost“. Samotná skutečnost, že si dělba rolí vyžaduje ospravedlnění, však 

poukazuje na její sociální konstruovanost. Pokud by dělba rolí byla přirozeně daná, 

potom by musely být role vždy a všude rozděleny stejně, což ale neodpovídá praxi, jak 

dokládá historický i etnologický výzkum. Navíc pokud by byl společenský řád 

„přirozený“, pak by nebylo zapotřebí vytvářet normy regulující jednání. My však 

nejednáme a nerozhodujeme se „přirozeně“, naše rozhodování neovlivňuje příroda, ale 

konstruované kulturní normy (Nagl-Docekal, 2007: 41-43).

Konstruktivistický přístup zdůrazňuje skutečnost, že genderové role jsou kulturně 

vytvářené a přiřazované ženám a mužům a jako takové jsou naučené v procesu 

socializace, jak je podrobněji nastíněno v kapitole 2.3 Sociologický přístup a koncept 

genderové socializace. Maříková (1999) vystihuje sociální povahu genderových rolí 

následovně:

Mužskost a ženskost a role vážící se k nim jsou v prvé řadě konstruovány sociálně. Kdyby byly odvozeny 

biologicky, pak by byl nadbytečný proces socializace i proces sociální kontroly. Podle sociologického 

přístupu nikoli příroda, ale proces socializace určuje rozdíly v chování obou pohlaví. Rozdíly mezi muži a 

ženami uvnitř kultury jsou závislé především na odlišném způsobu, jakým společnost zachází s chlapci a 

muži na jedné straně a dívkami a ženami na straně druhé, tj. na odlišné socializaci příslušníků obou 

pohlaví. […] A tak podle sociálního konstruktivismu biologické rozdíly nejsou důležité v determinování 

sociálních rolí. (Maříková, 1999: 60)

                                               
17 Tuto skutečnost ilustruje příkladem Šmausová: „Kdo nechce riskovat zásadní nevybavenost důležitými 
schopnostmi, musí se naučit "všechno" – a skutečně si nelze nevšimnout, kolik jedinců, zvláště rodičů-
samovychovatelů, již dávno s úspěchem zvládá obě role.“ (Šmausová, 2002: 24)
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Stejně jako v případě pojetí genderu a genderových identit, také chápání 

genderových rolí se posouvá od stálosti k procesnosti a od jedinců ke strukturám, což 

reflektuje Giddens (1999):

Jinými slovy, tyto rozdílné role nejsou něčím, co prostě existuje; my sami je v našich každodenních 

sociálních interakcích s ostatními lidmi vytváříme. […] Každý den tyto role tisícerým způsobem 

reprodukujeme a znovu je vytváříme. Tento proces nám umožňuje chápat rozdíly mezi pohlavími jako 

sociální instituci, která vzniká a obnovuje se v naší interakci s druhými lidmi. (Giddens, 1999: 117-118; 

zvýraznění v originále)

2.1.4 Genderové stereotypy

Rozlišování „mužských“ a „ženských“ rolí je udržováno prostřednictvím 

naučených myšlenkových schémat označovaných jako genderové stereotypy. 

Genderové role jsou jednání a činnosti, které okolí očekává a vyžaduje, aby je osoba 

vykonávala, protože je označena za muže nebo ženu. Tato očekávání jsou formována 

genderovými stereotypy, což jsou ustálené a zjednodušené normy a přesvědčení o 

vlastnostech, přiměřeném jednání a dovolených aktivitách mužů a žen (Lukšík, 

Supeková, 2003: 52). „Rodové (genderové) sterotypizování je proces, kterým se určité 

chování, postoje a emoce zařazují jako přiměřené a patřičné pouze pro jedno pohlaví a 

dál už se pak jedná tak, jako by šlo o přirozené či dané odlišnosti – a nikoli odlišnosti 

sociálně naučené.“ (Gjuričová, 1999: 77)

Další definici genderových stereotypů představují Cviková a Juráňová (2003). 

Genderové stereotypy jsou podle nich zjednodušené obrazy „mužskosti“ a „ženskosti“, 

idealizované vzory a předpoklady, které jsou sociálním produktem, ale běžně je mylně 

považujeme za „přirozeně dané“. Přestože se jedná o genderově stereotypní představy, 

mají zcela reálné důsledky pro životy mužů a žen, protože jim brání v individuálním 

rozvoji (Cviková, Juráňová, 2003: 263). Závažnost genderových stereotypů tkví právě 

v tom, že mají praktické sociální dopady. Určují naše jednání vůči jedincům 

v konkrétních sociálních situacích a mohou tak jedněm usnadňovat, ale jiným zase 

ztěžovat či znemožňovat vstup do určitých společenských oblastí, například zaměstnání 

(Karsten, 2006: 24-25). Stereotypy navíc neutvářejí jen náš způsob vnímání druhých, 

ale i to, jak hodnotíme sami/y sebe.

Genderově stereotypní charakteristiky jsou deskriptivní a normativní, určují nejen 

co znamená být mužem či ženou, ale též co by to mělo znamenat. Ze své podstaty jsou 
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tak stereotypy hodnotící, určují co je „správná ženskost“ a „správné ženy“ a co zase 

„správná mužskost“ a „správní muži“ a co je naopak nežádoucí odchylkou od této 

předepsané normy (Cviková, Juráňová, 2003: 263-264). Genderové stereotypy a z nich 

vyplývající normy v naší kultuře předepisují, že žena má být tolerantní, starostlivá, 

poddajná, nápomocná a soucitná. Muž má být zase aktivní až agresivní, neústupný 

silný, mužný (Bačová, Mikulášková, 2000 in Lukšík, Supeková, 2003: 53). Dále se 

odvozují i genderově rozdělené způsoby myšlení, cítění a jednání a vznikají „mužsko-

ženské“ protiklady jako racionalita – emocionalita, aktivita – pasivita, autonomnost –

závislost, objektivnost – subjektivnost (Maihofer, 1998 in Lukšík, Supeková, 2003: 

53).18 Vlastnosti přisuzované mužům a vlastnosti přisuzované ženám jsou nejen tvořeny 

navzájem se vylučujícími protiklady, ale navíc jsou v hierarchickém vztahu, kdy 

„mužské“ vlastnosti bývají vnímány píše pozitivně, zatímco ty „ženské“ negativně, což 

se opět odráží v sociální praxi (Bourdieu, 2000: 48).

2.1.5 Pohlavně-genderový systém (sex-gender system)

Představy o mužích a ženách jsou používány za účelem vykonávání sociální 

kontroly nad jedinci a jako takové slouží jako jeden z organizačních principů 

společnosti.19 Renzetti a Curran (2003) tuto skutečnost shrnují těmito slovy:  

Každá společnost svým členům předepisuje určité vlastnosti, způsoby chování a vzorce vzájemné 

interakce v závislosti na jejich pohlaví. Tyto předpisy jsou zakotveny ve společenských institucích, jako 

jsou hospodářství, politický systém, vzdělávací systém, náboženství, rodinné uspořádání aj. 

Institucionalizované vzorce genderové diferenciace jsou souhrnně označovány jako pohlavně-genderový 

systém společnosti. (Renzetti, Curran, 2003: 21).

                                               
18 Další výčty běžně přijímaných „typicky ženských“ a „typicky mužských“ charakteristik viz Karsten 
(2006: 24-25) či Cviková, Juráňová (2003: 33-34).
19 „Na ničem netrvá "společnost" tak rozhodně jako na tom, že jednotlivci musí mít a musí hrát-
představovat  jedno pohlaví, a sice to, které mají zapsáno napřed v rodném listu a později i v občanském 
průkazu.“ (Šmausová, 2002: 20; zvýraznění v originále) Tutéž skutečnost reflektuje i Lorber, když tvrdí, 
že „[p]ři vyplňování téměř jakéhokoliv formuláře jsme tázáni, zda jsme mužského či ženského pohlaví, 
přestože fyziologicky i biologicky je to vzhledem k účelu formuláře zcela bezvýznamné. A každý, včetně 
transvestitů, transsexuálů a hermafroditů, poslušně vyplňuje jedno políčko. Neboť všichni jsme genderově
rozlišováni, proto zaškrtáváme.“ (Lorber, 2005: 92; zvýraznění v originále) „Pohlaví“ je tak vlastně i 
administrativní kategorií, s níž pracuje státní správa. Vliv státu na utváření myslí i těl jeho občanů/ek 
tematizuje Bourdieu (1998). „V našich společnostech se na utváření a předávání nástrojů výstavby 
sociální skutečnosti rozhodující měrou podílí stát. Jakožto pořádající struktura a instance regulující 
praktické činnosti jednak neustále a natrvalo, skrze tělesné i mentální tlaky a příkazy vnucované jednolitě
všem aktérům, formuje dispozice. Dále pak prosazuje a vštěpuje veškeré základní principy klasifikace –
podle pohlaví, věku, "odbornosti" atd.“ (Bourdieu, 1998: 88)
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Každý pohlavně-genderový systém se vyznačuje třemi charakteristikami: sociálním 

konstruováním genderových kategorií na základě biologického pohlaví, dělbou práce 

podle pohlaví a společenskou regulací sexuality (Renzetti, Curran, 2003: 21). To však 

neznamená, že jsou všechny pohlavně-genderové systémy stejné, právě naopak. 

Způsob, jakým různé společnosti vymezují gender, je velice proměnlivý. Každá 

společnost sice vychází z biologického pohlaví jako ze základního kritéria, ale za tímto 

bodem už se žádné dvě společnosti přesně neshodnou na tom, co od sebe vymezené 

kategorie genderu odlišuje. Každá  společnost však věří, že právě to její vymezení 

genderu odpovídá domnělé biologické dualitě pohlaví (Oakley, 2000: 121). Snad ještě 

výrazněji se potom v závislosti na času i místě a společensko-kulturním kontextu různí i 

konkrétní podoby dělby práce a regulace sexuality.

Gayle Rubin (1998) definovala pohlavně-genderový systém jako uspořádání, 

pomocí kterého společnost přetváří biologickou sexualitu v produkt lidské činnosti, 

takže například patriarchální společnost využívá fyziologických vlastností mužů a žen 

jako základu pro vytvoření maskulinních a femininních identit a chování udržujících 

muže v nadřazeném mocenském postavení vůči ženám. Patriarchální společnost přitom 

sama sebe přesvědčuje, že její kulturní konstrukce jsou přirozené (Rubin in Tong, 1998: 

48-49).20 Ve většině společností včetně naší tzv. západní společnosti má pohlavně-

genderový systém podobu patriarchátu (Havelková, 2004: 178). „Patriarchát je takový 

pohlavně-genderový systém, v němž muži zaujímají nadřazené postavení vůči ženám a v 

němž jsou vlastnosti a činnosti vnímané jako mužské hodnoceny výše než ty, které jsou 

vnímány jako ženské.“ (Renzetti, Curran, 2003: 22) I patriarchát však může nabývat 

různých forem a stejně tak postavení a z(ne)výhodnění žen a mužů v něm může být 

variabilní a zahrnovat též protiklady a výjimky. „Patriarchální vláda je chápána jako 

instituce, pomocí které ženskou polovinu populace ovládá druhá, mužská polovina, při 

dodržování dvojího principu patriarchátu: muž bude ovládat ženu, starší muž mladšího.“ 

(Millett, 1998: 74) Patriarchální řád tedy vytvořila úzká skupina mužů, přičemž 

feministické teorie pro označení tohoto stavu užívají též pojem mužská hegemonie

(Havelková, 2004: 178).21

                                               
20 Radikální feminismus považuje tzv. sex/gender system za základní příčinu útlaku žen (Tong, 1998: 46).
21 Tzv. hegemonní muži (Connell, 1995) vládnou nejen nad ženami, ale i nad většinou mužů. 
„Nadřazenost "kulturního, mužského" principu, který se projevuje v nadřazenosti životního 
působiště mužů – veřejnosti – nad "přirozeným, ženským" principem a tzv. privátní sférou jakožto 
životním prostorem žen, prozrazuje, že sociokulturní genderový dualismus není neutrální konstrukcí 
jakoby okopírovanou z přírody, ale výsledkem hegemonních praktik mužských mocenských 
spolků.“ (Šmausová, 2002: 18)
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Společenské upořádání je zdánlivě trvalé, což vytváří dojem přirozenosti

společenského řádu. Pohlavně-genderový řád je však neustále (re)produkován a jeho 

domnělá trvalost a neměnnost je tak výsledkem historického procesu zvěčňování.22 Jak 

upozorňuje Bourdieu (2000), právě proto je třeba rekonstruovat proces tzv. 

dehistorizace, jímž se stále (znovu)utvářejí struktury mužské nadvlády, takže mužský 

řád přechází nepřetržitě z jednoho století do druhého a z jedné generace na další. 

V jednotlivých dobách se neustále kombinují různé strukturální mechanismy a strategie,

které prostřednictvím jednotlivých institucí (rodiny, církve, státu, školy) a aktérů/ek 

udržují strukturu vztahů nadvlády mezi pohlavími, respektive mužskou nadvládu 

(Bourdieu, 2000: 76-77). Vysvětlit změny, které navzdory historické reprodukci 

nastávají v postavení a vztazích žen a mužů, lze podle Bourdieho pomocí analýzy právě 

těch institucí, jejichž úkolem je dané uspořádání zachovávat, jako například v případě 

školy (Bourdieu, 2000: 78).

Mechanismus jakoby automatické reprodukce androcentrického uspořádání světa, 

který vytváří dojem přirozenosti a tradičnosti, se pokusila vysvětlit i Sandra Harding 

(Harding in Šmausová, 2002: 17-20). Harding rozlišila tři roviny genderové skutečnosti, 

díky kterým poukázala na dynamické aspekty genderové struktury: symbolické 

univerzum, dělbu práce a role. Genderové univerzum či genderový symbolismus se 

zakládá na chápání světa pomocí dvou protikladných kategorií spojených s mužským a 

ženským principem, do nichž jsou zařazovány různé jevy a vlastnosti jako například 

opozice kultura a příroda.23 Tyto kategorie přitom nejsou rovnocenné, nýbrž 

v hierarchickém vztahu, v němž má mužský princip převahu nad ženským. Dělba práce 

jakožto další rovina potom v duchu nerovné duality spočívá v přiřazování reprodukční 

oblasti ženám a materiální oblasti mužům, přičemž je to druhá sféra, která skýtá zdroje a 

moc (Harding in Šmausová, 2002: 19). Genderový symbolismus a dělba práce se potom 

z generace na generaci předávají díky tomu, že se jedinci v průběhu socializace učí 

genderovým rolím, které sami následně předávají. Tím je udržována a znovu 

                                               
22 K tématu zvěčňování se Bourdieu (2000) vyjadřuje následovně: „Toto konstatování transhistorické 
stálosti vztahu mužské nadvlády však vůbec nevede, jak se někdy tvrdí, k jeho dehistorizaci, a tedy 
naturalizaci, ale vyžaduje, abychom místo obvyklého konstatování těch nejočividnějších změn v ženském 
postavení celou problematiku obrátili, to jest abychom si položili soustavně opomíjenou otázku, v čem 
vlastně onen historický pohyb, který mužskou nadvládu stále znovu vymaňuje z dějin, spočívá, a zamys-
leli se nad mechanismy a ději, které onu zdánlivou dehistorizaci způsobují – a které každá politika 
usilující o historickou změnu musí znát, nemá-li být bezmocná.“ (Bourdieu, 2000: 93)
23 Z genderového hlediska analyzovala opozici kultura (mužskost, nadřazenost) versus příroda (ženskost, 
podřazenost) Sherry Ortner (1998: 90-114).
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obnovována androcentrická genderová struktura, která funguje ve prospěch mužů 

(Harding in Šmausová, 2002: 20).

Dichotomické nahlížení skutečnosti prostřednictvím binárních opozic tematizoval 

též sociolog Zygmunt Bauman (1996). Podle něj dodává světu strukturu kultura, kterou

chápe jako činnost směřující k uspořádání reality prostřednictvím vytváření hodnotících 

kritérií pro rozlišování řádu a ne-řádu, normy a odchylek (Bauman, 1996: 137-153). 

Svět je tedy strukturován pomocí rozlišování a oddělování, čili prostřednictvím systému

protikladů. Jednoduše řečeno, podstatou kulturně vytvořeného řádu jsou rozdíly

(Bauman, 1996: 137-153). Pokud s pomocí Baumanovy perspektivy pohlédneme na 

genderový řád společnosti, shledáme jeho důležitou součástí velký důraz kladený na 

rozdíly mezi ženami a muži. Základní pravidlo v této souvislosti zní: být muž znamená 

nebýt žena a nechovat se jako žena a naopak být žena znamená nebýt muž a nechovat se 

jako muž (Cviková, Juráňová, 2003: 33).

2.2 Psychologické teorie připisování genderových identit a rolí

Teorií vysvětlujících proces formování genderové identity a osvojování si 

příslušné genderové role je vícero. V přehledové literatuře jsou nejčastěji uváděny 

psychoanalytická teorie, kognitivně-vývojová teorie a teorie sociálního učení (Giddens, 

1999; Janošová, 2008; Karsten, 2006; Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 2003). V této 

kapitole stručně představím všechny zmíněné typy psychologických teorií,24 ovšem 

vzhledem k povaze této diplomové práce, jejím východiskům a cílům, se budu 

zevrubněji věnovat sociologickému konceptu socializace, neboť mým záměrem není 

zkoumat biologické ani psychologické ustrojení jedinců, nýbrž zaměřit se na povahu a 

fungování sociálních struktur a institucí, které na jedince jakožto na subjekty působí, 

čímž v důsledku formují právě jejich psychologické i biologické charakteristiky.25

2.2.1 Psychoanalytická teorie identifikace

Psychoanalytické teorie, které propojují vysvětlení vývoje genderové identity a 

sexuality jedince, a především koncepci Sigmunda Freuda ve svých pracích alespoň 

                                               
24 Představení psychologických přístupů považují za relevantní zejména z toho důvodu, že 
k pedagogickým otázkám se zhusta přistupuje právě z psychologických pozic.
25 Srov. koncept naturalizace a somatizace (Bourdieu, 2000).
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stručně představuje a případně i kriticky hodnotí řada autorek a autorů (Giddens, 1999; 

Janošová, 2008; Lukšík, Supeková, 2003; Mitchell, 1998; Morris, 2000; Nagl-Docekal, 

2007; Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 2003). Podle Freudovy teorie prochází vývoj 

dítěte několika fázemi, kdy po fázi orální a anální, které probíhají stejně u chlapců i 

děvčat, následuje okolo čtvrtého roku dítěte fáze falická (též zvaná oidipovská), kdy se 

vývoj chlapců a děvčat začíná zcela zásadně odlišovat. Tehdy dochází k 

jejich identifikaci neboli ztotožnění se s rodičem stejného pohlaví, což předpokládá 

schopnost dítěte vnímat rozdíly mezi pohlavími (Renzetti, Curran, 2003: 94).26 Pro 

vývoj chlapce má stěžejní význam tzv. kastrační úzkost neboli strach z toho, že jej otec 

jakožto silnější sok v lásce k matce může vykastrovat, tedy připravit o penis. Proto se 

chlapec rozhodne s otcem nesoupeřit, ale naopak se s ním ztotožnit a své erotické pocity 

k matce (tzv. oidipovský komplex) potlačit, respektive realizovat nepřímo 

prostřednictvím svého ztotožnění se s otcem (Giddens, 1999: 118; Renzetti, Curran, 

2003: 94-95).

Dívka na rozdíl od chlapce v této fázi psychického vývoje nezažívá kastrační 

úzkost, neboť při pohledu na penis zjistí, že již kastrována byla a následkem toho 

prožívá tzv. závist penisu a zároveň pohrdá taktéž kastrovanou matkou. Svou lásku 

proto obrací k otci jakožto vlastníkovi penisu a uspokojuje ji zástupně tím, že se 

ztotožní s matkou (Renzetti, Curran, 2003: 95). Právě oidipovské fázi je 

v psychoanalytické teorii věnována největší pozornost, neboť je považována za kritické 

období, jež má určující vliv na identitu i na pozdější sexuální vztahy jedinců (Giddens, 

1999: 49).

Řada aspektů Freudovy teorie je ovšem kritizována z mnoha různých úhlů 

pohledu, z feministických pozic je upozorňováno především na zvýšenou pozornost 

věnovanou mužům a jejich vývoji a naopak nedostatečný zájem věnovaný ženám. Jak 

píše Giddens (1999), v tomto smyslu Freudovu teorii zásadně modifikovala například 

Nancy Chodorow, která mimo jiné rozvinula teorii o utváření povahy u žen (Giddens, 

                                               
26 Ovšem jak upozorňuje Karsten, tak „[d]ěti se neorientují podle rozdílů v genitáliích. Neřídí se tím, že 
chlapci mají penis a děvčátka vagínu, jak se domníval např. psychoanalytik Sigmund Freud, nýbrž 
„vnějšími“ znaky – délkou vlasů, účesem a oblečením. Děvčata mívají delší vlasy a nosí spíše sukni, 
chlapci mívají vlasy kratší a nosí vždycky kalhoty. Zdá se, že mladší děti se orientují spíše podle oděvu a 
starší podle délky vlasů a účesu.“ (Karsten, 2006: 56) Obdobně argumentuje i Fafejta: „[v] reálném životě 
vlastně vůbec nerozlišujeme podle pohlaví – měřítkem je pro nás gender. Jak se lidé oblékají, mají-li na 
sobě make-up, jak gestikulují – to vše je dáno sociálně. Naprosto automaticky si spojujeme sociální znaky 
s pohlavím. Tak je tomu od dětství. Děti se neučí rozeznávat pohlaví podle pohlavních znaků, ale podle 
genderu. V dětských knížkách, v televizi i v okolí dítěte jsou lidé rozlišováni podle oblečení, délky vlasů, 
povolání.“ (Fafejta, 2004: 34)
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1999: 119). Androcentrismus Freudovy teorie se projevuje i v tom, že vzájemně 

srovnává vývoj chlapce a dívky, přičemž chlapec pro něj představuje normu a dívka 

odchylku od této normy. Freud tak podle některých autorů/ek do své teorie výrazně 

promítl vlastní sociální zkušenost s pohlavně-genderovým řádem devatenáctého století, 

v jehož hierarchii ženy zaujímaly výrazně podřízené postavení (Nagl-Docekal, 2007: 

121). Jeho vysvětlení subordinace žen prostřednictvím tělesných znaků jako je absence 

penisu navíc tento stav legitimizovalo jakožto historicky a společensky neměnný (Nagl-

Docekal, 2007: 126).

2.2.2 Teorie kognitivního vývoje 

Další významnou teorií je teorie kognitivního vývoje (Giddens, 1999; Janošová, 

2008; Karsten, 2006; Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 2003). Kognitivní přístup 

rozvinul na základě dlouhodobého přímého pozorování dětí Jean Piaget (Giddens, 1999: 

51) a na jeho zjištění navázal Lawrence Kohlberg (Karsten, 2006: 41; Lukšík, 

Supeková, 2003: 63). Kognitivní teorie rozlišuje stadia kognitivního vývoje dítěte, tedy 

jeho schopnosti učit se o sobě samém a svém okolí (Giddens, 1999: 51). Děti přitom 

nejsou pouhými pasivními příjemci informací, nýbrž se na svém vývoji samy aktivně 

podílejí tím, že tyto informace interpretují, hledají v nich smysl, řád a vzorce, jednoduše 

pořádající kategorie neboli tzv. schémata (Renzetti, Curran, 2003: 100-101). Jedním 

z těchto schémat je pohlaví jakožto snadno rozpoznatelná kategorie. Dítě si postupně 

osvojuje schopnost rozlišit pohlaví a přiřadit k nim sebe i ostatní osoby, a to na základě 

charakteristik jako je nejprve oděv, vlasy či hlas a později i chování, záliby či 

zaměstnání (Karsten, 2006: 41).27 Ve věku tří let dítě již ví, ke kterému pohlaví náleží, a 

v šesti letech začne tuto příslušnost považovat za trvalou a neměnnou a zároveň začne 

vyhledávat takové situace, které ji opakovaně potvrzují (Karsten, 2006: 42-43).

Taktéž kognitivní teorie je podrobována kritice, a to zejména ze sociologických 

pozic, které zdůrazňují význam vlivu společnosti. Jedna z nich upozorňuje na to, že 

teorie nereflektuje skutečnost, že na dítě během jeho psychického vývoje působí 

sociální okolí (Karsten, 2006: 44). Společnost a kultura přitom při genderové socializaci 

dětí sehrávají neopomenutelnou roli. Děti totiž nemusí pracovat s genderem jakožto 

pořádající kategorií proto, že by se jednalo o kategorii přirozenou, nýbrž proto, že se 

                                               
27 V tomto případě se ale spíše jedná o rozpoznávání genderu a nikoli pohlaví jak uvádí například Fafejta 
(2004), viz předchozí poznámka.



24

jedná o kategorii, jíž je význam připisován sociálně a kulturně (Renzetti, Curran, 2003: 

103). Zatímco kognitivní procesy u dítěte probíhají samovolně v procesu jeho zrání, 

vymezení genderu, k němuž dítě dospívá jejich užíváním, je podmíněno sociálně 

(Oakley, 2000: 136).

2.2.3 Teorie sociálního učení

Význam sociálních a kulturních tlaků reflektuje teorie sociálního učení (Janošová, 

2008; Karsten, 2006; Lukšík, Supeková, 2003; Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 2003). 

Základními dvěma principy této teorie jsou posilování a napodobování neboli 

modelování (Renzetti, Curran, 2003: 99).28 Posilování či utvrzování spočívá v tom, že 

děvčata a chlapci jsou odměňováni za takové chování, které je jejich okolím 

považováno za vhodné, čímž se zvyšuje pravděpodobnost opakování takového chování. 

Za nevhodné chování jsou naopak trestáni, čímž se četnost jeho výskytu snižuje. Tímto 

mechanismem se u dětí ustavuje jejich genderová identita a k ní náležející genderově 

specifické chování (Karsten, 2006: 32; Renzetti, Curran, 2003: 99). Pozitivní posilování 

může probíhat přímo prostřednictvím souhlasu, pochvaly či odměny a negativní sankce 

zase mou nabývat podoby nesouhlasu, napomenutí či kritiky. Posilování však probíhá i 

nepřímo, a to prostřednictvím pozorování ostatních lidí a jejich napodobováním, čímž 

se dostáváme k modelování jakožto druhému principu sociálního učení (Renzetti, 

Curran, 2003: 99). Chování druhých, které je považováno za úspěšné, tedy následují po 

něm odměny a nikoli tresty, děti napodobují častěji.

Ani teorie sociálního učení však nepozbývá kritických připomínek. Zaprvé nebylo 

dostatečně potvrzeno, že děti napodobují výhradně nebo alespoň ve zvýšené míře osoby 

téhož pohlaví a genderu. Mezi další faktory, jimiž se při nápodobě řídí a které mohou 

převážit, patří například moc (Karsten, 2006: 37-38; Oakley, 2000: 136-137; Renzetti, 

Curran, 2003: 100) nebo intenzita citového vztahu k dané osobě (Janošová, 2008: 115). 

Další kritika reflektuje to, že děti jsou z pohledu teorie sociálního učení v pozici 

pasivních příjemců informací a není jim přiznán vlastní aktivní podíl na jejich 

socializaci (Renzetti, Curran, 2003: 100). Podobně i Giddens (1999) poznamenává, že 

proces socializace není pouhým „kulturním programováním“, během něhož dítě pasivně 

                                               
28 Karsten tyto dva principy představuje dokonce jako dvě samostatné teorie, a to teorii utvrzování 
(Karsten, 2006: 32-36) a imitační teorii (Karsten, 2006: 36-38).
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vstřebává působící vlivy, nýbrž je v tomto procesu od samého počátku aktivním 

činitelem (Giddens, 1999: 39).

2.2.4 Kritická reflexe teorií

Uvedené teorie, které vysvětlují osvojování genderových identit a genderových rolí, 

mají několik společných rysů, které je třeba vedle již uvedených kritik v této diplomové

práci reflektovat. Zaprvé, stěžejní fázi vývoje umisťují do období dětství, což považuji za 

aspekt, proti kterému není třeba se vymezovat, ovšem za předpokladu, že si uvědomíme, že 

genderová socializace jedince neprobíhá pouze v dětství. Giddens upozorňuje, že přestože 

je proces kulturního osvojování nejintenzivnější v kojeneckém věku a raném dětství, učení 

se a přizpůsobování trvá celý život (Giddens, 1999: 40).

Dále uvedené teorie pracují s genderovými identitami i s genderovými rolemi 

dichotomně, tj. rozlišují mezi právě dvěma protikladnými kategoriemi, a to „muž“ versus 

„žena“ a „mužské“ versus „ženské“. Na druhou stranu ale opomíjejí jiné rozlišení, a to 

mezi pohlavím a genderem. Terminologicky ani konceptuálně tyto kategorie nerozlišují, 

což je ovšem třeba nahlížet v kontextu historických a kulturních podmínek vzniku těchto 

teorií, což ostatně platí pro všechny kritické připomínky. S tím souvisí i další výtka, a to že 

teorie sice poukazují na konstruovanost pohlavních (genderových) identit a rolí, ale 

zároveň s nimi zacházejí jako s ontickými, tedy jako s bytostnými a neměnnými, jako s 

druhou přirozeností (Šmausová, 2002: 15-16).

Teorie ani explicitně nerozvíjejí otázku sexuality, samozřejmě vyjma 

psychoanalytického přístupu, který s ní ovšem zachází výlučně heteronormativně. Tato 

výhrada odkazuje k argumentům autorek a autorů upozorňujících na fakt, že otázky 

pohlaví, genderu a sexuality je třeba tematizovat společně a ve vzájemných souvislostech 

(Šmausová, 2002). A konečně, všechny teorie lze označit za etnocentrické, takže je 

důležité uvědomit si, že vypovídají nikoli o genderové socializaci dětí obecně, nýbrž jen o 

genderové socializaci probíhající v hodnotových a normativních podmínkách tzv. západní 

kultury, která je navíc sama vnitřně velmi rozrůzněná. Pro tuto kulturu a potažmo i teorie 

vznikající v jejím kontextu je zároveň typický taktéž androcentrismus. Navzdory těmto i 

jiným kritikám jsem však považovala za přínosné tyto teorie alespoň ve stručnosti 

představit, neboť se jedná ve vztahu k učení o tematicky relevantní a zároveň významné 

teorie, s nimiž řada autorů a autorek více či méně kriticky stále pracuje a ve svých pracích 

na ně odkazuje.
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2.3 Sociologický přístup a koncept genderové socializace

2.3.1 Princip primární socializace

Teorii socializace a utváření identity jedince zevrubně rozvinuli Peter L. Berger a 

Thomas Luckmann (1999). Jedinec se podle nich nerodí jako člen společnosti, nýbrž se 

rodí se sklonem ke společenskosti a členem či členkou společnosti se následně stává. 

„Ontogenetickým procesem, kterým se tak stane, je socializace, jež tedy může být 

definována jako úplné a důsledné zasvěcení jedince do objektivního světa společnosti či 

části společnosti.“ (Berger, Luckmann, 1999: 129). Berger a Luckmann rozlišují 

primární a sekundární socializaci. Primární socializací jedinec prochází v dětství a má 

pro něj klíčový význam, neboť se díky ní stává členem společnosti. Sekundární 

socializace je potom jakýkoli následný proces, který uvádí již socializovaného jedince 

do různých nových oblastí sociálního světa (Berger, Luckmann, 1999: 129).

V průběhu primární socializace dítě mimovolně internalizuje role a svět svých 

významných druhých, což jsou ti a ty, které si samo nevolí, nýbrž jsou mu okolnostmi 

dáni/y, nejčastěji rodiče.29 Důležitou úlohu hrají v primární socializaci emoce, neboť 

právě povětšinou neproblematická emocionální identifikace dítěte s významnými 

druhými je podmínkou tzv. internalizace. Internalizace znamená, že si dítě osvojuje role 

významných druhých tím, že je přijímá za vlastní, a díky tomu nabývá schopnost 

identifikovat sebe sama. Jedinec tedy vnímá sám sebe tak, jak k němu přistupují 

významní druzí. V této souvislosti se ukazuje, že zcela zásadní náplní a zároveň i 

nástrojem socializace je jazyk (Berger, Luckmann, 1999: 132).30

Přesto se však v případě socializace nejedná o výhradně jednostranný proces, v 

němž by bylo dítě pouhým pasivním příjemcem, nýbrž jde o proces dialektický. Identita 

je totiž vždy výslednicí dialektiky vztahu jedince a společnosti v tom smyslu, že sociální 

struktura ovlivňuje sociální procesy, tyto sociální procesy ovlivňují identitu a identita 

zase ovlivňuje sociální strukturu. V rámci procesu internalizace tak dochází u dítěte 

nejen k přijetí identity, ale zároveň i k přijetí sociálního světa. Tento svět přitom dítě 

                                               
29 Pojem „významný druhý“ zavedl George Herbert Mead ve svých studiích o utváření ega dítěte 
v sociálních vztazích a interakcích (Harrington a kol., 2006: 166-167). Srov. také práci Charlese Taylora 
o dialogické povaze identity a roli tzv. signifikantních druhých při jejím utváření (Taylor, 2001: 49). 
Generické maskulinum „významní druzí“ v této práci doplňuji též ženským rodem „významné druhé“.
30 Význam jazyka reflektuje i Szaló (2003). „Podobně jako si nemůžeme představit společnost bez jazyka, 
je nemyslitelné předpokládat vznik jazyka bez společnosti. Proto nemůže být kultura ustavena jinak než 
skrze kolektivitu interagujících a komunikujících lidských bytostí. […] Pochopit formování identity 
znamená zkoumat, jak navzájem provázané struktury jazyka, kultury a společnosti produkují 
intersubjektivně sdílené zkušenosti a pole vědění a praktik.“ (Szaló, 2003: 23)
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přijímá nikoli jako jeden z mnoha světů, nýbrž jako jediný možný a jediný 

představitelný svět, takže se mu do vědomí otiskuje s velkou silou (Berger, Luckmann, 

1999: 133).31

Primární socializace dospívá ke svému cíli tehdy, když je v jedincově vědomí 

vytvořen tzv. zobecnělý druhý, který značí schopnost jedince abstrahovat od rolí a 

postojů konkrétních významných druhých a identifikovat se s lidmi obecně, tedy se 

společností. V důsledku toho se identita jedince stane stabilní a kontinuální, nezávisející 

již na významných druhých ani na prožívaných situacích. Berger a Luckmann ale 

upozorňují, že proces socializace a internalizace identity sociálního světa nikdy zcela 

nekončí (Berger, Luckmann, 1999: 136).

Jednotlivé obsahy, které jsou internalizovány v rámci procesu primární 

socializace, se různí společnost od společnosti. Konkrétní společensky definované 

výukové procesy se navíc realizují s ohledem na biologický vývoj jako je například věk 

dítěte, přestože i období dětství jako takové je definováno společensky. Výuka je také 

většinou odlišná v případě chlapců a dívek, což ovšem Berger a Luckmann 

neproblematicky vysvětlují biologickými odlišnostmi a nikoliv genderovou identitou 

(Berger, Luckmann, 1999: 135).

2.3.2 Genderové aspekty primární socializace

Je řada faktorů, které se podílejí na genderové socializaci dítěte bezprostředně od 

jeho narození,32 počínaje vlivem rodičů a vrstevníků/ic přes oblečení a hračky až po 

literaturu a média (Giddens, 1999; Janošová, 2008; Karsten, 2006; Lukšík, Supeková, 

2003; Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 2003). V pozdějším věku potom začne mít na 

(nejen) genderové socializaci dítěte významný podíl také škola, o níž je samostatně 

pojednáno v následující kapitole 2.4 Gender a škola.

Zcela zásadní roli v průběhu genderové socializace sehrávají již zmiňovaní 

významní druzí a potažmo významné druhé. Na děti působí osoby z jejich 

bezprostředního okolí, které o ně pečují a předávají jim preferované normy a hodnoty. 

Těmito osobami bývají nejčastěji rodiče. Ačkoli rodinné modely mohou nabývat mnoha 

                                               
31 „Noví členové společnosti si okolní svět osvojují tak, jak se jim jeví, včetně již existující hierarchicky 
uspořádané genderové struktury, která je opět vybavena mocnou normativní silou.“ (Harding in 
Šmausová, 2002: 20). Tím, že je společenský řád po svém ustanovení přijímán jako jediný možný, se mu 
navíc dostává zdání přirozenosti (Bauman, 1996: 137-153).
32 Podle některých již před narozením (Karsten, 2006: 47; Renzetti, Curran, 2003: 108) nebo dokonce 
před početím, což poukazuje na význam genderově specifických očekávání.
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různých podob, literatura povětšinou pojednává o takových situacích, kdy je dítě 

vychováváno dvěma rodiči, a to mužem (otcem) a ženou (matkou), přičemž úloze 

matky, která je tradičně pojímána jako primární pečovatelka, bývá často přikládán 

stěžejní význam.

Provedené empirické výzkumy zjistily, že rodiče i další dospělé osoby (příbuzní 

ale například i zdravotnický personál) jinak hodnotí vzhled a chování dívek a chlapců a 

jinak se k nim sami chovají, a to již v kojeneckém věku dětí (Giddens, 1999: 114; 

Janošová, 2008: 93-94; Karsten, 2006: 49; Lukšík, Supeková, 2003: 64; Oakley, 2000: 

131-133; Renzetti, Curran, 2003: 111-112).33 Tytéž vlastnosti a projevy jsou v případě 

chlapců a dívek interpretovány jinak a také reakce na ně jsou jiné. Podle výzkumů byli 

například novorození chlapci více stimulováni fyzickým dotykem, zatímco dívky 

verbálně, tedy hlasem a řečí (Janošová, 2008: 96; Karsten, 2006: 49-50; Oakley, 2000: 

131-132). Přitom je však spolu s Oakleyovou (2000) třeba upozornit, že „[…] je nutné 

mít na zřeteli, že rodiče se účastní všech těchto procesů, aniž by si byli příliš (či vůbec) 

vědomi, co dělají.“ (Oakley, 2000: 133). Totéž však platí i naopak. „Dítě si 

neuvědomuje, že se učí ani co se učí a jaký to má dopad.“ (Oakley, 2000: 134). Kromě 

toho dokonce i rodiče, kteří se od genderových stereotypů vědomě distancují, se i přesto 

na jejich reprodukci v rámci výchovy do jisté míry nevědomě podílejí právě například 

tím, že tradiční postupy odmítají (Giddens, 1999: 116-117; Renzetti, Curran, 2003: 112-

113).

Sociální tlak na přijetí příslušné genderové identity a role není na dítě směřován 

pouze ze strany rodičů a jiných dospělých, neméně vlivné je potom v batolecím a 

předškolním věku působení vrstevnických kolektivů (Oakley, 2000: 137). Jak již bylo 

řečeno, děti jsou aktivními účastníky interaktivního procesu genderové socializace. 

Podílejí se totiž nejen na své vlastní socializaci, ale i na socializaci druhých dětí tím, že 

od nich vyžadují „správné“ plnění genderových rolí (Renzetti, Curran, 2003: 120-121). 

Jedním z příznaků rozlišování genderu u dětí je spontánní vytváření genderově 

homogenních skupin, tedy dívčích a chlapeckých, které se často navíc věnují odlišným 

typům her (Janošová, 2008: 126-127; Karsten, 2006: 64; Renzetti, Curran, 2003: 120). 

Tendence k vytváření homogenních skupin je zřejmě dána potřebou dětí upevnit ve 

skupině svou genderovou identitu a roli (Janošová, 2008: 122). Segregace podle pohlaví 

je obvykle sledována mimo prostředí domova, zejména v jeslích a mateřských školách, 

                                               
33 Opět je třeba reflektovat historické a kulturní limity uváděných zjištění a tvrzení, jejichž platnost se 
omezuje na západní kulturní kontext.
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což jsou zařízení, díky kterým se děti již v raném věku dostávají do vzájemné interakce 

s širším kolektivem svých vrstevníků/ic (Karsten, 2006: 64, 75).34

Dalším aspektem genderových vztahů je větší tlak na přijetí maskulinní role u 

chlapců než femininní role u dívek. Například hraní si s „nesprávnými“ hračkami je 

chlapcům tolerováno méně než dívkám, a to jak ze strany dětí, tak i dospělých 

(Janošová, 2008: 122; Karsten, 2006: 64; Oakley, 2000: 135; Renzetti, Curran, 2003: 

121). Dívky jsou vystaveny menšímu sociálnímu tlaku k genderové konformitě, a proto 

mají i méně zábran vzdálit se femininní roli a projevovat se více heterogenně než 

chlapci, kteří silněji preferují konzistentní maskulinní roli (Oakley, 2000: 135, 137).

Genderová socializace dětí však probíhá nejen pod vlivem dalších osob, ale též za 

pomoci hmotných artefaktů, s nimiž se zachází genderově specificky. Jedním 

z takových  kulturních artefaktů je například oblečení (Karsten, 2006: 55).35 Dívčí a 

chlapecké oděvy lze obvykle snadno rozeznat podle barvy a střihu, přičemž je pro ně 

charakteristické, že dívkám často brání ve fyzických aktivitách, zatímco chlapcům 

nikoli (Renzetti, Curran, 2003: 110). Šaty jsou důležitým znakem pro rozpoznávání 

genderu a potažmo pohlaví (Fafejta, 2004: 34; Karsten, 2006: 56). Dávají tak zároveň 

okolí informaci o tom, jakým způsobem s dítětem jednat.

Stejně jako v případě oblečení lze rozlišovat i dívčí a chlapecké hry a hračky 

(Giddens, 1999: 115; Janošová, 2008: 95-96; Karsten, 2006: 55, 65; Oakley, 2000: 134). 

Zatímco hračky určené chlapcům zhusta podněcují aktivitu, zvídavost a zručnost, 

hračky určené dívkám podporují jejich zájem o péči o druhé osoby, o domácnost a o 

vlastní vzhled (Karsten, 2006: 65; Lukšík, Supeková, 2003: 67; Renzetti, Curran, 2003: 

114-117).

Jako další socializační faktory působí literatura a média. Výzkum provedený 

v sedmdesátých letech ukázal, že v knihách pro děti jsou mužské postavy zastoupeny 

častěji než postavy ženské a že zobrazení postav je nevyvážené a genderově stereotypní 

– mužské postavy vystupovaly v hlavních úlohách jako hrdinové zažívající 

dobrodružství, zatímco ženské postavy se objevovaly ve vedlejších úlohách společnic 

pečujících o děti a domácnost (Giddens, 1999: 115; Karsten, 2006: 69; Renzetti, Curran, 

                                               
34 Vlivným faktorem při vytváření dětských skupin je však i věk. Podle Janošové děti dávají přednost 
vrstevníkům opačného pohlaví před dětmi stejného pohlaví, ale odlišného věku (Janošová, 2008: 123).
35 Analýzou bylo zjištěno, že ve dvou ze tří čítanek převažuje zobrazování ženských a dívčích postav 
v šatech a sukních nad jejich zobrazováním v kalhotách. Přesná data viz Příloha č. 3: Tabulka 15. Oděv 
ženských postav v ilustracích.
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2003: 117-118).36 Novější výzkumy sice již zaznamenaly zvýšení počtu ženských 

postav, avšak v otázce genderově stereotypního zobrazování mužských a ženských rolí 

nezjistily výraznější změny (Giddens, 1999: 115; Renzetti, Curran, 2003: 118).37 Situaci 

shrnuje Karsten (2006):

Dodnes se tedy v obrázkových knížkách pro nejmenší děti objevuje podstatně méně ženských než 

mužských postav. Výrazně menší zastoupení mají dívky a ženy i v knihách vydávaných pro děti školního 

věku. Platí to pro literaturu všeho druhu – pověsti, pohádky, fantastické příběhy, bajky a příběhy o 

zvířatech, životopisy. (Karsten, 2006: 69-70)38

Jak obrázkové knihy, tak i příběhy, které předškolním dětem zprostředkovávají 

jejich rodiče, přitom přinášejí velké množství informací o tom, co to znamená být 

dívkou / ženou, nebo chlapcem / mužem (Lukšík, Supeková, 2003: 65). Představu dětí o 

genderových rolích tak významně pomáhají utvářet knihy, které jsou v západní kultuře 

vlivným zdrojem myšlenek a ideálů a zároveň jsou naplněny kulturními stereotypy 

(Oakley, 2000: 139). Literatura je tedy významným činitelem ovlivňujícím rozvoj 

postojů a chování čtenářů a čtenářek, což se týká dvojnásob těch textů, které jsou 

schvalovány a doporučovány autoritami, jako jsou rodiče, starší přátelé/kyně, 

vrstevníci/ce nebo vyučující (Janošová, 2008: 36). Později se takovému posvěcení ze 

strany vyučujících dostává též čítankám a dalším učebním textům.

Podobné závěry jako pro dětskou literaturu platí i pro dětské televizní programy 

včetně kreslených filmů a reklam (Giddens, 1999: 116). Obzvláště reklama nejenže 

nenarušuje stereotypní zobrazování genderových rolí, ale naopak ho předvádí 

v extrémních podobách (Karsten, 2006: 74). Totéž platí i pro televizní pořady určené 

dětem, v nichž jsou stereotypy zdůrazňovány silněji než v pořadech určených dospělým 

(Janošová, 2008: 35). Přitom zejména malé děti věří, že televize odráží sociální realitu, 

a proto předkládané genderově stereotypní informace přebírají jako pravdivé a jsou 

náchylnější k jejich napodobování (Lukšík, Supeková, 2003: 66; Karsten, 2006: 72, 

                                               
36 Početní převaha mužských postav nad ženskými byla ve vlastní analýze zjištěna u dvou ze tří čítanek a 
stereotypní rozdělení rolí se až na ojedinělé výjimky ve většině případů taktéž potvrdilo.
37 Výzkumnická dvojice Grauerholz a Pescosolido (1989) oproti tomu zjistila, že na počátku dvacátého 
století se vývoj četnosti výskytu ženských postav v knihách pro děti ubíral spíše opačným směrem. 
Zatímco na počátku dvacátého století byly v oblibě knihy o skupinách dětí tvořených chlapci i dívkami, 
ve 20. a 30. letech tyto smíšené kolektivy ustoupily jednotlivým mužským hrdinům (Griswold, 1993: 
461).
38 Tato teze se potvrdila jako platná i v případě dvou z celkem tří čítanek analyzovaných v rámci vlastního 
výzkumu, viz Tab. 1 v podkapitole 3.2.2 Obsahová analýza ilustrací ve vybraných čítankách a Tab. 6 v 
podkapitole 3.2.2 Obsahová analýza textů ve vybraných čítankách.
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74).39 Audiovizuální média jako televize a film jsou tedy možná technicky vyspělejší 

než tištěná média jako knihy a časopisy, ale analýzy obsahu televizních pořadů ukazují, 

že obraz genderových rolí, který předkládají, se nijak neliší od toho, který podávají 

knihy (Karsten, 2006: 72).

Velice vlivným socializačním faktorem je také jazyk, což dokládá mimo jiné 

Karsten (2006):

Ústřední význam pro vytváření subjektivního pohlaví můžeme jistě připsat osvojení si jazykových 

dovedností. Řečí, jazykem je dítěti sdělováno, ke kterému pohlaví přísluší. Blízké osoby, které mu daly 

ženské nebo mužské křestní jméno, o něm mluví jako o "něm" nebo o "ní", čímž mu sdělují, že je "on" 

nebo "ona". (Karsten, 2006: 51)40

V podobném smyslu upozorňuje na význam jazyka i Ruth Hartley (2000), která 

rozlišuje čtyři stěžejní procesy ve vývoji socializace dítěte a osvojování si genderových 

rolí. Jedním z těchto procesů je právě verbální pojmenování, kdy dospělí přenášejí na 

dítě aspekty genderové role přímo tím, že mu říkají kdo je, jaké je nebo co by (ne)mělo 

dělat (Hartley in Oakley, 2000: 132-133). Společně s Fafejtou můžeme shrnout, že 

„[j]azyk potvrzuje náš gender a my sami potvrzujeme svůj gender skrze jazyk.“ (Fafejta, 

2004: 33)

2.3.3 Gender v jazyce

Jazyk je všudypřítomný, dítě neustále obklopuje a zprostředkovává mu veškeré 

vědění a pohled na svět. Přitom platí, že většina toho, co dítěti sdělujeme, poukazuje na 

genderové rozdíly (Janošová, 2008: 100). Působení jazyka však neprobíhá jen na 

explicitní rovině, ale též na rovině implicitní, tedy prostřednictvím těch vlastností 

jazyka, které nejsou na první pohled, respektive poslech reflektované. Jednou 

z takových charakteristik je tzv. jazykový sexismus, který spočívá ve znevažování 

jednoho pohlaví, většinou žen, prostřednictvím spojování feminin s negativními 

konotacemi či jejich řazením za maskulina. Ženy jsou tímto v jazyce prezentovány jako 

méněcenné anebo jsou dokonce zcela opomíjené a z jazyka vyloučené, a to 

prostřednictvím používání tzv. generického maskulina (Renzetti, Curran, 2003: 174-

                                               
39 Janošová však zároveň upozorňuje na to, že „[c]elkový vliv masmédií na změny v rodové roli příjemců 
lze jen s obtížemi zjišťovat a měřit, protože v žádném z výzkumů nelze eliminovat další možné vlivy, jež 
se na změně chování a postojů spolupodílejí.“ (Janošová, 2008: 35)
40 Toto platí pro jazyky, které rozlišují gramatické rody, jako to dělá například čeština.
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177). Sexistický jazyk je tedy takový způsob vyjadřování, který znevažuje některé 

pohlaví a jeho vlastnosti, zobrazuje muže a ženy stereotypně stále v týchž doménách a 

v jiných doménách je zase vynechává (Valdrová, 2010: 18).

Z genderového hlediska bývá v souvislosti s českým jazykem a jeho používáním 

tematizováno právě generické maskulinum. Mužský rod je často standardem, který 

zastupuje i rod ženský, respektive reprezentuje lidskou bytost, člověka. Tento stav se 

netýká jen češtiny, podobné je to například i ve slovenštině nebo v angličtině (Lukšík, 

Supeková, 2003: 32). Na arbitrární povahu a jen zdánlivou neutralitu generického 

maskulina poukazuje Valdrová (2003):

Vychází se přitom z předpokladu, že kromě specificky mužské reference má rod mužský schopnost 

referovat o obou pohlavích – odtud název „nepříznakové“ neboli „generické“ maskulinum. Zastánkyně a 

zastánci takto navyklého způsobu vyjadřování obvykle argumentují jednak úsporností, jednak 

přirozeností a věkovitou tradicí zástupného užívání maskulina. Není příliš známo, že zdaleka neběží o 

spontánní jev: tzv. generické maskulinum je v mnoha jazycích plodem arbitrárního aktu novějšího data. 

(Valdrová, 2003: 280; zvýraznění v originále)41

Na slovní zásobě, slovotvorbě názvů osob a na mluvních stylech 

feministická/genderová lingvistika ukazuje, jak se jazyky vyvíjely společně 

s patriarchálními společenskými systémy, a zároveň odhaluje diskriminační řečové 

praktiky, které sloužily a stále slouží k výkonu moci nad „druhým“ pohlavím (Valdrová, 

2003: 281). Funkce jazyka jakožto podpůrného nástroje diskriminace je přitom o to 

účinnější, že jeho vliv bývá doposud všeobecně podceňován (Valdrová, 2003: 282). 

Problematika generického maskulina by proto neměla být opomíjena a redukována na 

„pouhou“ jazykovědnou otázku. Všeobecné používání generického maskulina má totiž 

praktické sociální důsledky a jako takové se týká všech příslušníků/ic daného 

jazykového společenství. Pokud se totiž v jazyce jednoznačně nezohledňuje rod nebo se 

neuvádějí oba rody, podporuje se „neviditelnost“ žen ve společnosti (Lukšík, Supeková, 

2003: 33). Za mužským jazykovým tvarem žena „není vidět“, takže jazyk vlastně slouží 

ku prospěchu mužů (Valdrová, 2004: 15). To má podle Valdrové (2003) vliv na pozici 

žen ve společnosti: 

                                               
41 Valdrová (2004) popisuje i historický vznik generického maskulina. „Výnosem britského parlamentu 
v polovině 19. století bylo rozhodnuto, že pro ušetření místa ve spisech budou mužskými názvy osob 
označovány i ženy: tak vzniklo tzv. generické maskulinum. Úzus označování žen mužskými názvy začaly 
uplatňovat i další země.“ (Valdrová, 2004: 14; zvýraznění v originále)
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Jazyk tak doslova lobuje pro mužské pohlaví se všemi sociálními důsledky […] Nadužívání maskulina 

napomáhá udržovat genderové role v „tradičním“ pojetí a zneviditelňuje podíl žen na chodu společnosti. 

[…] Přehlížejí-li se ženy v jazyce, znamená to často, že se přehlížejí také ve společnosti. (Valdrová, 2003: 

281)42

V českém kontextu se touto problematikou zaobírá ojedinělá příručka Kultura 

genderově vyváženého vyjadřování (2010), jež vznikla pod záštitou Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy a která nejenže vysvětluje podstatu a důsledky 

diskriminace v jazyce (Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 6-10), ale 

zároveň nabízí i obecná jazyková doporučení, jak především ve veřejné komunikaci 

dosáhnout genderově korektního vyjadřování (Valdrová, Knotková-Čapková, 

Paclíková, 2010: 33-41).

2.3.4 Gender v literatuře a čtení

Vyloučení žen z jazyka a jejich neviditelnost se týká i literatury, která bývá 

podobně jako jazyk označována za maskulinní. Pro mnoho příběhů řazených do kánonu 

západní kultury je příznačné, že aktivní vědomí v nich náleží mužům, zatímco ženské 

vědomí je jen pasivním předmětem, čili že mužský hrdina je aktivní, sám jedná a 

posunuje děj příběhu, zatímco ženská postava pasivně čeká, jaké události se jí přihodí 

(Morris, 2000: 43). Ženskými literárními postavami a v literatuře prezentovanými 

obrazy žen a postoji k ženám se zabývá feministická kritika (Culler, 1991: 511). Ta se 

také zaměřuje na ženy-čtenářky a jejich čtenářskou zkušenost ovlivněnou mužskými 

hodnotami (Culler, 1991: 514).43

Stejně jako je samotná literatura sociální institucí, tak i čtení je socializovaná 

neboli naučená činnost a jako taková může být přetvářena, avšak mnohdy se čtecí 

návyky naopak ustálí a každá následující zkušenost čtení tak potom funguje normativně 

                                               
42 Dale Spender (1998) hovoří o znevýhodnění žen v souvislosti s jazykem ještě z jiného hlediska, nikoli 
ve smyslu toho, jak jsou ženy v jazyce prezentovány, nýbrž jak mohou ženy jazyk používat. Podle jejího 
konceptu jsou to muži, kdo má monopol na konstrukci a ovládání jazykových významů i diskurzů. Tento 
„mužský“ způsob řeči není ženám vlastní, a proto jejich promluvy zůstávají nepochopeny nebo zcela 
nevyslyšeny, v důsledku čehož ženy raději mlčí. Vyloučení žen z významů a diskurzu tedy dle 
Spenderové způsobuje umlčení žen. Odstranění této nespravedlnosti, které by vedlo k dosažení rovnosti 
žen a mužů v užívání jazyka, vyžaduje od mužů, aby se vzdali své nadvlády nad jazykem (Spender, 1998:
257).
43 Janice Radway (1984) publikovala jeden z prvních výzkumů zaměřených na čtení, kterým tematicky i 
metodologicky významně přispěla nejen do feministické literární teorie, ale i do kulturních studií. 
Radway se ve svém etnografickém výzkumu literatury soustředila na do té doby opomíjený žánr 
milostného románu a na jeho čtenářky (Radway, 2007: 169-221).
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(Kolodny, 1985: 153). Je proto obtížné jednoduše rozlišit, jestli má primární význam co

čteme, nebo jak jsme se to naučili/y číst (Kolodny, 1985: 154). To, co se v mládí 

čtenáři/ky naučí číst dobře a s potěšením, je předurčuje pro specifické druhy čtení 

v dospělosti. Naučí se vstupovat do textu prostřednictvím interpretačních strategií, které 

jim umožňují vytlačit méně pohodlné způsoby čtení (Kolodny, 1985: 154).44 Mezi

faktory, které ovlivňují to, jak bude někdo číst, nepatří jen gender, ale stejně tak i další 

kategorie jako třída, zaměstnání, národnost a životní zkušenost (Griswold, 1993: 458). 

Z toho ovšem vyplývá, že problematiku percepce literatury je nutné vždy pojímat 

v širším společensko kulturním kontextu.

Elaine Showalter (1998) hovoří v této souvislosti o tzv. feministickém čtení, které 

zkoumá, jak jsou v literatuře prezentovány obrazy žen a genderové stereotypy o ženách, 

jak manipulují ženským publikem a jak ženy-čtenářky chápou literaturu psanou muži 

(Showalter, 1998: 216-219). Feministická kritika reflektuje jako problematické mimo 

jiné to, že literatura nutí ženy identifikovat se s mužskými postavami. Ženy-čtenářky se 

obtížně mohou a chtějí identifikovat s ženskou postavou, která je ztělesněním 

negativních stereotypů o ženách. Naopak jsou vedeny k tomu, aby se ztotožnily 

s mužskou postavou a tím i s mužskou identitou a hodnotami. V důsledku toho se ženy 

cítí vyloučeny ze zkušenosti, která je jim v literatuře předkládána (Fetterley, 1991: 493).

Alternativu nabízí tzv. ženské čtení, tedy takový způsob čtení, který přistupuje 

k textu s novou perspektivou a interpretuje ho jinak, než bylo dosud zvykem, čili 

odolává a vzdoruje zavedenému (mužskému) pohledu (Culler, 1991: 518). Jedním 

z úkolů, které si feministická kritika klade za cíl, je naučit ženy, jak literatuře odolávat a 

vzdorovat namísto toho, aby ji nekriticky a souhlasně přijímaly, a tím jim umožnit 

zbavit se vnucovaného mužského způsobu myšlení (Fetterley, 1991: 498). Ženy se totiž 

učí přejímat mužský úhel pohledu a systém hodnot jakožto legitimní. Pokud však 

začnou k literatuře přistupovat s novým vědomím, dají jí tím podle feministické kritiky 

možnost, aby na ně začala nově působit. A taková změna poskytne základní podmínky 

pro uskutečnění dalších kulturních změn (Fetterley, 1991: 497).45

                                               
44 Mezi faktory, které ovlivňují to, jak bude někdo číst, nepatří jen gender, ale stejně tak i další kategorie 
jako třída, zaměstnání, národnost a životní zkušenost (Griswold, 1993: 458). Problematiku percepce 
literatury je tak nutné vždy pojímat v širším společensko kulturním kontextu.
45 Možnosti, které v tomto ohledu nabízejí analyzované čítanky, jsou diskutovány v kapitole 3.3 
Kvalitativní analýza a v Závěru. 
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2.4 Gender a škola

2.4.1 Úloha školy při reprodukci společenského řádu

Úloha školy a vzdělávání ve společnosti je předmětem úvah řady autorek a autorů 

(Arendt, 1994; Bourdieu, 1998; Jarkovská, 2007; Smetáčková, 2004). V jejich 

přístupech k danému tématu lze rozlišit dvě základní pozice, které se však navzájem 

nevylučují, naopak spolu bezpodmínečně souvisejí a lze je přirovnat ke dvěma stranám 

téže mince. Tou první je uvádění jedinců do společenského řádu a tou druhou je 

reprodukce samotného společenského řádu. Smetáčková (2004) tento dvojí princip 

socializace vystihuje následovně:

Škola je místem, kde se odehrává podstatná část socializace jedinců. Proces socializace má dva aspekty, 

které představují její rub a líc. Jedním aspektem socializace je seznamování nových generací s dosavadní 

kulturou a tedy jejich včleňování do stávající společnosti, druhým aspektem je snaha o uchování daného 

společenského řádu prostřednictvím jeho předávání novým generacím, jejichž "nesocializovanost" by 

mohla ohrožovat dosavadní organizaci společnosti.  (Smetáčková, 2004: 60)

Na tutéž skutečnost, ovšem s větším důrazem na genderový aspekt, upozorňuje též 

Jarkovská (2007): „[š]kola je prostorem, kde dochází k definování a zvýznamňování 

genderových diferencí, a tudíž nejen k reprodukci genderových nerovností života 

individuí, ale i k neustálé reprodukci hierarchicky uspořádané genderové struktury 

společnosti.“ (Jarkovská, 2007: 221) Hannah Arendt píšící o společenském významu 

školy v textu Krize kultury: Čtyři cvičení v politickém myšlení (1994) potom poukazuje 

na to, jak jsou obě roviny socializace navzájem propojeny a zároveň mají vazby i na 

širší společenský kontext. Ve výchově a vzdělání se podle ní spojuje odpovědnost 

rodičů jak za život a vývoj dítěte, tak za pokračování světa (Arendt, 1994: 110).

Sociální svět a jeho vazby na minulost jsou udržovány prostřednictvím instituce školy, 

čímž jeho struktury přecházejí z minulosti do přítomnosti. Vzdělávání poskytuje

společnosti udržení kontinuity a zároveň konsenzu:

Škola je v současné době institucí s klíčovým významem jak pro život jednotlivce, tak pro život 

společnosti. Jejím prostřednictvím si společnost zajišťuje kontinuitu – každá nová generace je ve škole 

jednotně učena zvyklostem. Kdyby tomu tak nebylo, existovala by ve společnosti jen nízká míra 

konsenzu, neboť hodnoty a normy vyznávané jejími jednotlivými členy by se výrazně lišily. 

(Smetáčková, 2005: 73) 
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Význam školy a vzdělání reflektoval také Bourdieu (1998) ve své koncepci 

kulturní reprodukce. Škola jakožto společenská instituce se podílí na reprodukci rozdílů 

existujících v kulturních, sociálních a ekonomických kompetencích žáků/yň, čímž 

uchovává stávající řád založený na diferencích (Bourdieu, 1998: 21). Ačkoli Bourdieu 

vysvětluje, jak v rámci vzdělávacích institucí fungují mechanismy předávání vzdělání, 

které udržují strukturu sociálních nerovností (Bourdieu, 1998: 21), jeho koncept lze

vztáhnout i na genderové nerovnosti existující v androcentrické společnosti, v níž mají 

primát muži (Bourdieu, 2000: 33). Prostřednictvím školy dochází k reprodukci 

genderových mocenských struktur či jinak řečeno struktur mužské nadvlády (Bourdieu, 

2000: 77). Principy tohoto pojetí fungování školy můžeme uplatnit i na české 

vzdělávání, jak ukázaly Jarkovská a Lišková (2010):

Struktura českého vzdělávacího systému odráží strukturu sociálních nerovností včetně genderových, a ty 

se skrze tento systém vštěpují aktérkám a aktérům a dále se reprodukují. Žádný sociální systém 

pochopitelně nefunguje podle primitivní logiky kopírovacího stroje. Určité proměny a posuny se dějí, 

nicméně v celkovém obrazu převažuje reprodukce stávajících nerovností nad vzestupnou mobilitou 

znevýhodněných. (Jarkovská, Lišková, 2010: 34)

Ivan Illich, který přistupuje k otázce školství velmi kriticky, poukazuje na 

souvislost mezi rozvojem vzdělávání a ekonomickými potřebami kázně a hierarchie 

(Illich in Giddens, 1999: 400). Vznik školství je podle něj vázán na čtyři úlohy, které 

má ve společnosti plnit, a to dozor nad dětmi, rozdělení osob do jednotlivých typů 

zaměstnání, osvojení dominantních hodnot a získání znalostí a dovedností, které

společnost schvaluje. Velká část z toho, čemu se děti ve škole učí, přitom podle něj 

nemá přímou souvislost se samotnou náplní vyučování, ale jedná se o tzv. skryté 

poselství. Školy prostřednictvím kladení důrazu na pravidla a jejich dodržování 

podporují v žactvu tzv. pasivní konzumaci, čili nekritické přijímání existujícího 

společenského řádu, a to přestože to není obsahem žádného předmětu, nýbrž to vyplývá 

z povahy školní organizace (Illich in Giddens, 1999: 400).

Úloha školy při (re)produkci společenského řádu prostřednictvím socializace 

jedinců je tak častým předmětem kritiky. Podle Havlíka a Koti (2007) je instituce školy 

obviňována z toho, že výchovou uvádí žactvo do společenských poměrů, které je ve 

skutečnosti třeba změnit. Škole jakožto vlivné výchovné instituci je vytýkáno, že 

vychovává ke konformismu ve smyslu přípravy dětí k uznání stávajících mocenských 

poměrů ve společnosti a k akceptování celé struktury hierarchizovaných vztahů (Havlík, 
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Koťa, 2007: 113-114). Tato kritika je neméně relevantní také ve vztahu k genderu a 

jako taková je též tematizována. „Škola je v současné době genderově segregovaným 

prostorem, a napomáhá tak nežádoucí reprodukci genderových stereotypů a udržování 

statu quo ve společnosti, v níž převážnou většinu rozhodovacích a mocenských pozic 

obsazují muži.“ (Kynčlová, 2008: 19)

Podle Arendtové (1994) škola napomáhá udržovat zavedený stav tím, že 

společenskou změnu nepodněcuje, ale naopak jí vzdoruje. „Protože je svět starý, vždy 

starší než děti samy, učení je vždy obrací k minulosti, bez ohledu na to, jak se lidské 

živobytí realizuje v tom, co je přítomné.“ (Arendt, 1994: 119) Tím lze vysvětlit 

například to, že škola dětem stále vytrvale předkládá „tradiční“ vzory maskulinity a 

femininity, přestože alespoň v některých oblastech společenského života se rozdělení 

rolí mezi muži a ženami mění (Karsten, 2006: 71). 

Některé autorky a autoři (Smetáčková, 2004; Prokop, 2005) však škole přiznávají 

i schopnost odpovídat na společenské změny a případně je i podporovat. Škola se sice 

podílí na předávání hodnot a norem a zajišťuje tak kontinuitu společnosti, avšak 

v okamžiku změn dokáže i reagovat na vývoj a vést k nutných inovacím a změnám ve 

společnosti (Prokop, 2005: 13). Škola je totiž na jedné straně produktem společnosti a 

kultury a na straně druhé je zároveň sama spoluutváří (Prokop, 2005: 8). Obdobně 

fungování školy shrnuje i Smetáčková (2004):

Škola je ze své podstaty institucí setrvačnou, bránící se reflektovat a reagovat na společenské změny, 

spíše obhajující současný stav. Současně však škola má potenciál nabourávat staré a iniciovat nové. 

Školství stojí na stereotypech a reprodukuje sociální nerovnosti, včetně nerovností genderových. Zároveň 

však disponuje mechanismy pro boření stereotypů a budování genderové rovnosti.  (Smetáčková, 2004: 

60)

Kritika „zkostnatělosti“ instituce školy tedy neznamená nebo by neměla znamenat 

konstatování nemožnosti jakékoli proměny společenského řádu, konkrétně genderového 

uspořádání. Kritiku školy bychom tak neměli chápat jako rezignaci na požadavek

změny, ale naopak jako základy, na nichž by tato změna měla stavět. Jakkoli je škola 

„tradiční“, prostor pro změnu v ní nepochybně existuje, což dokládá přinejmenším její 

historický vývoj. Onou požadovanou změnou je myšleno systematické usilování o 

genderovou rovnost ve školství, které lze rozumět dvojím způsobem (Smetáčková, 

2007a: 44-45). Jednak jako rovnosti v šancích, kdy mají žákyně a žáci pracovat se 
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stejnými materiály a být hodnoceni podle stejných kritérií, a jednak jako rovnosti ve 

výsledcích, které je dosahováno specifickým zacházením, jenž má zabránit 

soustavnému znevýhodňování jedné skupiny (Smetáčková, 2007a: 44-45). Vzhledem 

k tomu, že každý z přístupů s sebou nese výhody i nevýhody, nejlepším řešením je 

jejich kombinování, které umožní oslovovat stejnou měrou jak žáky, tak žákyně. Tím se 

dospěje rozšíření prostoru pro rozvoj schopností a zájmů dívek a chlapců bez ohledu na 

společensky přijímané genderové představy, čímž lze dosáhnout rovnosti žen a mužů ve 

vzdělávání (Smetáčková, 2007a: 45).

2.4.2 Úloha školy při sekundární socializaci jedinců

Zatímco první perspektiva se zaměřuje na otázku, jakou roli sehrává škola jakožto 

instituce při reprodukci společenského řádu, druhá perspektiva tematizuje úlohu školy 

prostřednictvím konceptu socializace jedinců a pohlíží tak na školu jako na instituci, 

která děti uvádí do společnosti a vytváří z nich její plnohodnotné členy a členky, což 

například Smetáčková (2005) shrnuje následujícím způsobem:

Pro každého z nás je škola místem, kde se za pomoci vyučujících a spolužáků seznamujeme s kulturou 

společnosti, ve které žijeme. Zároveň ve škole získáváme orientaci ve světě a připravujeme se na vstup do 

něj (i když je škola zároveň jeho součástí). Škola disponuje mechanismy, které podmiňují, aby se člověk 

mohl stát právoplatným členem společnosti. (Smetáčková, 2005: 73)

Podle Arendtové (1994) jsou dokonce děti v procesu formálního vzdělávání a výchovy  

formovány nejen jako členové a členky společnosti, ale jako lidé vůbec. „Vždyť 

výchova a vzdělání patří k elementárním a nejpotřebnějším činnostem ve společnosti, 

která nikdy nezůstává v neměnném stavu, neustále se obnovuje tak, že se do ní rodí a 

přicházejí nové lidské bytosti. Avšak nově příchozí nejsou ještě hotoví lidé; těmi se 

teprve stávají.“ (Arendt, 1994: 109)

Hlavním úkolem školy je nejen vzdělávat (předávat vědomosti), ale i vychovávat 

(předávat hodnoty a normy). Tyto úlohy však plní taktéž další společenské instituce, 

zejména rodina. Jak zdůrazňuje Arendt (1994), o výchovu „lidských bytostí“ se mezi 

sebou dělí rodina a stát (tedy tzv. soukromá a veřejná sféra), avšak vždy zůstává klíčová 

role druhých lidí:
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Za normálních okolností je dítě poprvé uvedeno do světa ve škole. Škola však vůbec není světem a ani 

jím nesmí chtít být; je spíš institucí, kterou klademe mezi soukromou sféru a svět, aby byl mezi rodinou a 

světem přechod vůbec možný. Školní docházka není požadavkem rodiny, nýbrž státu, veřejného světa; ve 

vztahu k dítěti škola svět zastupuje, i když jím ve skutečnosti není. Jistě i na tomto stupni výchovy znovu 

převezmou odpovědnost za dítě dospělí […] (Arendt, 1994: 112-113)

Pokud se vrátíme k již zmiňované koncepci Bergera a Luckmanna (1999), na 

primární socializaci probíhající v rodině navazuje sekundární socializace, která uvádí 

primárně socializované jedince do nových oblastí sociálního světa a předává jim vědění 

nezbytné pro určitou roli vycházejí z dělby práce (Berger, Luckmann, 1999: 136). 

Rozvoj moderního vzdělávacího systému je podle Bergera a Luckmanna nejlepším 

dokladem sekundární socializace. Důležitou pozici v sekundární socializaci zastávají 

učitelé a učitelky, kteří nemusejí být pro žáky a žákyně významnými druhými46 v tom 

smyslu jako rodiče. Učitelé/ky jsou funkcionáři/ky s formálním pověřením předávat 

určité vědění, přičemž jejich role se vyznačují vysokým stupněm anonymity, což 

znamená že jsou oddělitelné od svých vykonavatelů a vykonavatelek, jinými slovy 

učitelé/ky jsou zaměnitelní/é. Formálnost spolu s anonymitou potom způsobují, že 

přijetí reality na straně jedinců je slabší než při primární socializaci. Procesy sekundární 

socializace totiž většinou nevyžadují přítomnost emocí a vysoký stupeň identifikace 

(Berger, Luckmann, 1999: 136-144). Přestože tedy podle Bergera a Luckmanna (1999) 

není sekundární socializace tak silná jako socializace primární, neměli bychom z toho 

usuzovat, že není významná. Zásadní místo v životě jedinců zastává už jen z toho 

důvodu, kolik času v ní během svého života stráví.

Berger a Luckmann (1999) pracují s chronologickou následností socializačních 

fází a kumulací vědění a taktéž další autoři a autorky reflektují skutečnost, že v době, 

kdy děti vstupují do školy, již mají povědomí o své genderové identitě a stejně tak si 

uvědomují i rozdíly mezi genderovými rolemi (Giddens, 1999: 116; Oakley, 2000: 134). 

Děti se už před vstupem do školy učí sociálnímu chování v rodině, takže děvčata i 

chlapci přicházejí do školy s určitou „genderovou výbavou“, tedy již vědí, jaké chování 

společnost vyžaduje od děvčat a jaké od chlapců. Ve škole se potom toto genderově 

specifické chování implicitně očekává a dále posiluje (Minarovičová, 2003: 253). 

Všechny výše uvedené vlivy podílející se na genderové socializaci dítěte od jeho 

narození až po nástup do školy právě tímto vstupem do školy rozhodně neustávají. Ba 

                                               
46 Definice „významných druhých“ viz podkapitola 2.3.1 Princip primární socializace.
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právě naopak, tyto vlivy působí na děti i nadále a navíc se k nim přidávají další 

genderové socializační faktory specifické pro prostředí školy, jako je obsah učebních 

materiálů, jež jsou ostatně předmětem výzkumu této diplomové práce, a pedagogické 

komunikace či vrstevnické kolektivy (Lukšík, Supeková, 2003).

2.4.3 Gender ve formálním a neformálním kurikulu

Autoři a autorky tematizují problematiku vlivu školy prostřednictvím rozlišování 

mezi formálním a skrytým kurikulem, které lze vztáhnout i na aspekt genderu. Zatímco 

pod formální kurikulum se řadí konkrétní studijní předměty, které žactvo musí 

absolvovat, součástí skrytého kurikula jsou společenské, politické a ekonomické 

hodnoty, které ať už explicitně vyjádřené nebo implicitně přítomné doprovázejí 

formální učební plán (Renzetti, Curran, 2003: 124). Přitom to, že se jedná o kurikulum 

skryté zároveň neznamená, že by bylo méně významné, ba naopak – implicitně učí totiž 

žactvo, jak má pohlížet na svět i na sebe sama (Renzetti, Curran, 2003: 124). Označení 

skryté tedy neodkazuje k nevýznamnosti, ale v jistém smyslu ani k neviditelnosti, jak 

vysvětlují Havlík a Koťa (2007):

Adjektivum "skryté" neznamená skutečnosti, které se nacházejí v hloubce, ale jsou spíše před námi jako 

na dlani. Jejich "skrytost" je dána tím, že mnohé v běžném provozu škol je považováno za zcela 

samozřejmé, ale v principu jde o sociální konstrukce anebo konvence vytvořené v rámci dlouhých 

kulturních tradic. (Havlík, Koťa, 2007: 113)

Formální kurikulum může být vymezeno také jako učivo pokryté výukou a 

učebnice k výuce používané, zatímco v případě neformálního kurikula se hovoří o 

poměru žen a mužů mezi vyučujícími, o frekvenci a obsahu kontaktů mezi studujícími a 

vyučujícími či o organizaci školních činností (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010: 41-

42). Skrytý obsah výchovy a vzdělávání tedy označuje hodnoty, představy, přesvědčení, 

očekávání a způsoby jednání učitelů a učitelek, které jsou přítomné v komunikaci se 

žáky a žákyněmi, ale nevyplývají z oficiálních učebních osnov (Cviková, Juráňová, 

2003: 265). Skryté kurikulum však nemusí být realizováno jen v průběhu samotné 

výuky, ale taktéž mimo dobu vyučování (např. o přestávkách) a stejně tak není 

uskutečňováno výhradně v mezilidských interakcích, ale taktéž za přispění prostorového 

uspořádání školních tříd a budov, jež některé způsoby chování učitelů/ek a žáků/yň 

podporují a jiné naopak potlačují (Havlík, Koťa, 2007: 113-114). „Jde tedy o komplex 
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materiálních i sociálních jevů, které mají své důsledky v reálné socializaci.“ (Havlík, 

Koťa, 2007: 114).

Skryté kurikulum má přitom rozhodující vliv na formování a diferenciaci 

genderových rolí. „Obvykle se sice nepředpokládá, že by škola jednala jinak s chlapci a 

jinak s děvčaty, ale v praxi nadále existuje řada faktorů ovlivňujících chlapce a děvčata 

různým způsobem.“ (Giddens, 1999: 116) Škola samozřejmě není izolovaná instituce, 

takže ani diferencovaný přístup k chlapcům a dívkám není výhradním rysem školy, ale 

naopak navazuje na celospolečensky přijímané a prosazované genderové hodnoty a 

normy. Jak uvádí Minarovičová (2003):

Do školy chodí žáci a žákyně, chlapci a děvčata. Navzdory tomu, že se vzdělávají společně,47 výchovný 

obsah, který jim škola předává, není stejný. Nejsou totiž stejná ani očekávání, předpoklady a požadavky 

týkající se jednání, zájmů a výkonů žáků a žaček. V tomto smyslu škola jen odráží celkový společenský 

kontext s jeho genderově podmíněnými stereotypy a předsudky. Při vzdělávání však mají tyto genderové 

stereotypy a předsudky závažné důsledky na formování osobnosti žáků a žaček, stejně jako na jejich

vědomosti a profesní perspektivu. (Minarovičová, 2003: 250)

2.4.4 Genderovanost školního života

Důležitým aspektem školy je navíc skutečnost, že se v ní dítě nesetkává jen 

s učivem a vyučujícími, ale i s ostatními dětmi. „Po celou dobu školní docházky se na 

upevňování a rozvíjení mužské či ženské identity významně podílí další z faktorů 

socializace, totiž vliv vrstevníků. Party kamarádů ve škole i mimo školu bývají obvykle 

čistě chlapecké nebo čistě dívčí.“ (Giddens, 1999: 116) To znamená, že ve škole 

vznikají genderově homogenní žákovské skupiny, což je plynulým pokračováním již 

zmiňované praxe zaznamenané v předškolních zařízeních. „V dětském kolektivu na 

počátku školní docházky nedochází k žádným zásadním změnám, jež by přímo 

souvisely s pohlavní identitou a rolí. Vztahy ve třídě se dosud příliš neliší od vztahů 

v mateřské škole.“ (Janošová, 2008: 140)

Genderová separace děvčat a chlapců v rámci kamarádství a běžného sociálního 

styku je důležitou součástí každodenního života na základních školách. Vznik 

homogenních genderových skupin se odráží taktéž v genderově specifickém využívání

                                               
47 Navzdory koedukativní povaze českého vzdělávacího systému toto pravidlo neplatí absolutně a 
genderová diferenciace výuky v některých ohledech probíhá zcela otevřeně a neskrytě. „Chlapci a dívky 
mají některé odlišné předměty (dílny, domácí práce) nebo jsou odděleni (tělocvik, některé sporty).“ 
(Havlík, Koťa, 2007: 85)
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prostoru školy. To se projevuje například tehdy, když si děti vybírají školní lavici nebo 

se staví do řady na oběd (Lukšík, Supeková, 2003: 67).48 Ve třídě či v jídelně jsou děti 

sice rozděleny, ale převážně vykonávají stejné činnosti bez ohledu na gender. Ovšem na 

hřišti, kde je kontrola ze strany dospělých menší a děti si mohou do jisté míry volit 

aktivity, se objevuje výrazné genderové rozlišování. Genderově specifický je zde 

prostor i činnosti. Chlapci okupují velké plochy určené pro kolektivní sporty a dívky 

zase převládají na menších plochách, kde se věnují prostorově méně náročným 

aktivitám (Thorne, 1993: 44). Těmito mechanismy dochází k ukotvování genderových 

stereotypů o rozdílných činnostech chlapců a dívek, které jsou založeny na binaritě.

Jednou z nejvýznamnějších rovin skrytého kurikula je pedagogická komunikace.49

„Postoj učitelů k chlapcům nebo dívkám se často skrytě nebo i otevřeně liší.“ (Giddens, 

1999: 116) Jak uvádějí výstupy z výzkumů, chlapci jsou ze strany učitelů/ek nejen více 

káráni, ale i chváleni a celkově se jim tak ze strany pedagogických pracovníků/ic 

dostává větší pozornosti, a to explicitně (verbálně) i implicitně (neverbálně) (Lukšík, 

Supeková, 2003: 65, 68). Chlapci jsou přitom chváleni především za vědomosti a 

správné odpovědi, děvčata zase za poslušnost a přizpůsobení se. Chlapci jsou káráni za 

neposlušnost, zatímco děvčata za nesprávné odpovědi (Lukšík, Supeková, 2003: 65, 

68). Lze tedy shrnout, že pedagogická komunikace a celková interakce se žactvem se 

v závislosti na genderu žactva odlišuje jak frekvencí, tak obsahem, což vytváří a 

posiluje rozdílné postoje dívek a chlapců nejen k učení, ale například i k disciplíně.

Tento aspekt výuky je přitom nesmírně důležitý, protože chování učitelů a 

učitelek posiluje rozdíly v chování děvčat a chlapců, neboť žákyně a žáci mají sklon 

chovat se podle toho, co se od nich očekává (Minarovičová, 2003: 253). Tak dochází 

k potvrzování genderových stereotypů podle principu, který vysvětlují Havlík a Koťa 

(2007):

Takové reprodukování modelů chování podle pohlaví souvisí s jevem, který sociologové a psychologové 

označují jako sebesplňující se předpověď, pedagogika pro něj užívá označení pygmalionský efekt. 

Předvídáme-li určitou reakci druhého a v chování a výrocích tuto "předpověď" (názor na reakce druhého) 

                                               
48 K separaci dětí nedochází jen z jejich vlastního popudu, ale též z podnětu vyučujících, zejména co se 
týká rozsazení dětí po třídě. V tomto případě však může docházet jak k podpoře genderově homogenního 
rozdělování, tak i k jeho narušování, a to když nad genderem převáží jiné charakteristiky jako například 
zraková či sluchová zdatnost nebo výška dětí (Thorne, 1993: 32, 37).
49 Smetáčková (2007b) pojetí pedagogické komunikace rozšiřuje. „Vliv genderové příslušnosti na 
pedagogickou komunikaci mezi vyučujícími a žáky a žákyněmi je dnes již prokázán. V jiných aspektech, 
avšak s obdobnou silou, působí genderová příslušnost také ve vztahu rodičů a vyučujících.“ (Smetáčková, 
2007b: 139)
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projevíme, stává se tato předpověď "rolovým očekáváním" a druhý může být "tlačen" k tomu, aby naše 

očekávání naplnil. (Havlík, Koťa, 2007: 85)50

Ačkoli se učitelé a učitelky domnívají, že přistupují k chlapcům a děvčatům zcela 

stejně, ve skutečnosti je jejich přístup ovlivněn genderovými stereotypy, protože sami/y 

jsou od dětství ovlivňováni/ny stereotypními představami a názory o „přirozených“ 

rozdílech v chování, schopnostech a rolích děvčat a chlapců.51 Tyto genderové 

stereotypy potom povětšinou nevědomě reprodukují i ve své práci právě 

prostřednictvím očekávání a požadavků kladených na žáky a žákyně (Minarovičová, 

2003: 251). Jarkovská (2007) rozlišuje u vyučujících, kteří/které vědomě neusilují o 

genderovou senzitivitu, dva základní přístupy k dětem. Prvním je podpora esenciální 

genderové rozdílnosti a druhým humanistický přístup. Vyučující, kteří/které nereflektují 

genderové aspekty školní třídy, se přitom podílejí na nevědomé reprodukci genderových 

stereotypů a nerovností stejně jako vyučující, kteří/které jsou přesvědčeni/y o rozdílné 

podstatě mužskosti a ženskosti (Jarkovská, 2007: 220).

Učitelky a učitelé přistupují k dívkám a chlapcům s odlišnými očekáváními, 

v důsledku čehož se dívky a chlapci ve škole naučí odlišné věci (Cviková, Juráňová, 

2003: 265). Vyučující tak ovšem činí zpravidla neúmyslně a nevědomky, jejich přístup 

je ovlivněný stereotypními názory na rozdíly v chování, schopnostech a rolích děvčat a 

chlapců, které si sami/y vyučující od dětství osvojují a reprodukují (Minarovičová, 

2003: 251). S tím však souvisí i problematika odlišných učebních výsledků dívek a 

chlapců, přičemž snahy objasnit jejich rozdílné výkony se často uchylují k vysvětlení 

prostřednictvím „přirozených rozdílů mezi pohlavími“ (Bourdieu, 1990: 77).52

Stereotypní přístup vyučujících má přitom vliv nejen na samotnou podobu a výsledky 

výuky, ale i na formování a rozvíjení zájmů chlapců a děvčat, na výběr zájmových 

kroužků, sportovních aktivit a v neposlední řadě i na výběr povolání (Minarovičová, 

2003: 252; Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010: 42).53

                                               
50 Srov. koncept „selffulfilling prophecy“, česky „sebenaplňující se proroctví“ (Bourdieu, 2000: 32).
51 „Tradiční“ postoje vyučujících například v otázkách genderu lze vysvětlit také v kontextu celkového 
zaměření školy na minulost a tradice, které popsala Arendt (1994). Podle ní je úkolem vychovatelů/ek 
zprostředkovávat mezi starým a novým, takže samotná jejich vlastní profese od nich vyžaduje vztah a 
respekt k minulosti a tradici (Arendt, 1994: 117).
52 Biologické a sociální příčiny rozdílů v učení mezi chlapci a dívkami diskutuje z pohledu psychologie 
též Janošová (2008: kap. 10).
53 Na téma představ studujících o vhodných povoláních pro ženy a pro muže a okolností jejich 
rozhodování o vzdělávací a potažmo profesní dráze byly v českém prostředí provedeny samostatné 
výzkumy (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010; Smetáčková, 2005).
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2.4.5 Feminizace školství

Bourdieu (1990) používá sousloví „feminizace školství“ k tematizování počtu 

studentek na vyšších stupních vzdělávacího systému.54 Takové rozšiřování řad 

studentek může být na první pohled interpretováno veskrze kladně:

Na základě toho, že tradiční společnosti obecně vylučují ženy ze školství, dále že využití všech 

intelektuálních schopností je vyžadováno vývojem ekonomiky a konečně že vstup žen do mužských 

povolání je jednou z hlavních společenských změn doprovázejících industrializaci, mohli bychom být 

v pokušení vidět rychlost feminizace středního a vyššího vzdělávání jako ukazatel stupně "racionalizace" 

a "demokratizace" vzdělávacího systému. (Bourdieu, 1990: 182; překlad vlastní)

Ve skutečnosti bychom se však podle Bourdieuho (1990) neměli nechat vysokou 

mírou feminizace studentských řad zmást, protože typ vzdělání a zaměstnání žen je 

často pouze další variantou jejich „tradičního“ způsobu výchovy, který se řídí podle 

zavedeného modelu dělby práce mezi pohlavími. Při hodnocení významu feminizace je 

totiž třeba vzít v potaz také rozprostření míry feminizace mezi jednotlivými obory, které 

jasně ukazuje, že rovné šance chlapců a dívek ve vstupu na univerzitu ještě neznamenají 

zánik tradičního modelu dělby práce. Dívky dosud často převažují v odlišných typech 

studia než chlapci (Bourdieu, 1990: 182), což stále platí i v českém kontextu 

(Valentová, Šmídová, Katrňák, 2010: 66).

Diferenciace vzdělávacích drah se potom promítá i do uplatnění žen na trhu práce 

(Jarkovská, 2010: 123).55 „Viditelné změny v podmínkách ve skutečnosti jen maskují, 

že vzájemné postavení mužů a žen zůstává stejné: možnosti vzdělání a procento 

zastoupení obou stran se sice vyrovnaly, ale v obsazení různých odvětví vzdělání, a tedy 

i v možnostech kariéry, nerovnost trvá dál.“ (Bourdieu, 2000: 82; zvýraznění v 

                                               
54 Tento koncept se ovšem nevztahuje na základní školy, kde nelze hovořit o feminizaci žactva, protože 
školní docházka je povinná pro chlapce i dívky. Feminizace základního školství se proto týká výhradně 
vyučujících. 
55 Rozlišování chlapeckých a dívčích studijních oborů plynule přechází v rozlišování mužských a 
ženských zaměstnání na trhu práce. „Jakkoliv mladé ženy muže dostihly a v některých zemích dokonce i 
předstihly, pokud jde o výši dosaženého vzdělání, v mírách genderové segregace v povolání se tento 
vývoj (zatím) výrazně neprojevil. Můžeme proto předpokládat, že zvýšení míry dosaženého vzdělání není 
jednoznačným receptem na paritní zastoupení mužů a žen ve všech profesních kategoriích. Je nutné brát 
v potaz také zaměření vzdělání, která si ženy a muži vybírají.“ (Valentová, Šmídová, Katrňák, 2010: 66)
Trh práce však není jedinou oblastí, které se tyto závěry týkají, a lze je uplatnit na celou společnost. 
„Ukazuje se, že z hlediska dosaženého stupně se vzdělání žen stále zvyšuje a to nejen ve srovnání 
s minulostí; dosahují dokonce i vyšší vzdělanostní úrovně ve srovnání s muži v současnosti. To se však 
nijak neodráží na genderové struktuře společnosti, kde jsou ženy stále znevýhodněny.“ (Jarkovská, 
Lišková, 2010: 18)
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originále).56 Při hodnocení toho, jaký mají ženy-absolventky společenský prospěch ze 

získání akademického vzdělání, je třeba zohlednit ještě další důsledky systému, totiž že 

hodnota a prestiž povolání neustále klesá, pokud je feminizováno, tj. začnou v něm 

početně převažovat ženy (Bourdieu, 1990: 183). Toto pravidlo se projevuje i na českém 

pracovním trhu, mimo jiné právě v oblasti školství, zejména na jeho nižších stupních, 

tedy na základních školách.57 Situaci v českém kontextu přibližuje Čermáková (1999):

U nás najdeme celé resorty či obory a povolání, v nichž jsou koncentrovány ženy a které dnes nesou 

stigma feminizace. Pracovat ve feminizovaném odvětví a uvnitř pak ve feminizovaném povolání znamená 

dnes v ČR být dvakrát, ale i vícekrát znevýhodněna. Důkazem jsou profese lékařek ve státním sektoru, 

učitelek ve státním sektoru či sociálních pracovnic. (Čermáková, 1999: 54)

Feminizace školství je však důležitým faktorem ještě v jiném smyslu než je 

uplatnění a ocenění žen na trhu práce. Připomeňme, že učitelky a učitelé působí na 

žákyně a žáky v procesu socializace. Neovlivňují je však jen svým chováním a 

komunikací vůči chlapcům a dívkám, nýbrž slouží též jako vzory, příklady či lépe 

reprezentanti/ky pozic, které ženy a muži zastávají ve společnosti. A rozdílný status 

mužů a žen mohou žáci a žákyně vidět právě v souvislosti s jejich zastoupením ve 

školství (Minarovičová, 2003: 255). „…genderová segregace mezi vyučujícími na 

symbolické úrovni v patriarchální společnosti reprodukuje genderové stereotypy a 

hierarchické vidění reality a vztahů mezi muži a ženami.“ (Kynčlová, 2008: 18) 

Nejedná se totiž jen o početní zastoupení žen a mužů ve školství, ale také o jejich 

početní rozložení na zastávaných pozicích, jde tedy nejen o horizontální, ale též o 

vertikální segregaci, na což upozorňuje Kynčlová (2008):

U žáků a žákyň se tak dále prohloubí představy o ženskosti a mužskosti jakožto zcela odlišných entitách. 

Tyto představy dále podtrhne skutečnost, že navzdory celkové podzastoupenosti mužů při výuce, jsou to 

častěji oni, kdo zastávají řídící funkce jak na základních školách, tak gymnáziích. Na symbolické úrovni 

je tak vše spjaté s ženstvím podřízeno mužské dominanci. (Kynčlová, 2008: 18-19)

                                               
56 Bourdieu pokračuje: „[táž] logika rozhoduje i o přístupu k různým profesím a o rozdílném postavení v 
nich: pokrok, jehož ženy dosáhly jak v oblasti práce, tak ve vzdělání, by neměl zakrývat, že pokroku 
dosahují zároveň i muži, takže je to jako při handicapovaném běhu, struktura vzdáleností se nemění.“
(Bourdieu, 2000: 83; zvýraznění v originále).
57 To se týká nejen učitelské profese, Bourdieu (2000) uvádí jako příklad třeba rozdíl mezi kuchařem a 
kuchařkou nebo krejčím a švadlenou (Bourdieu, 2000: 56). Někteří autoři však myšlenku ztráty 
prestiže učitelského povolání odmítají, kromě jiného na základě toho, že podle nich dochází k chybnému 
zaměňování prestiže a platového ohodnocení (Havlík, Koťa, 2007: 155-157).
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2.4.6 Gender v učivu a učebnicích

Učebnice58 a učivo v nich obsažené a určené k osvojení jsou součástí formálního 

kurikula (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010: 41). Kurikulum však není totéž co 

učivo, nýbrž je definováno širším způsobem jako obsah vzdělávání, který v sobě 

zahrnuje nejen informace či poznatky, které si mají žáci/kyně osvojit, ale také hodnoty a 

postoje, jež se v nich mají vytvářet (Průcha, 2002: 245). Nadto se rozlišují tři roviny 

kurikula, a to zamýšlené, realizované a dosažené. V analýze se zaměřuji na první typ –

zamýšlené kurikulum, tedy obsah vzdělávání, který je definován v kurikulárních 

dokumentech, tedy učebních osnovách a učebnicích (Průcha, 2002: 247). Ve své práci 

přistupuji k učebnicím na základě Průchovy (2002) definice primárně jako ke 

konstruktům:

„V základním, nejobecnějším pojetí je nutno vycházet z toho, že učebnice je jedním z edukačních 

konstruktů. To znamená, že je to nějaký model či scénář, s jehož pomocí společnost jistým způsobem 

reguluje edukační procesy v prostředí školy. Způsob této regulace už souvisí s první funkcí školní 

učebnice: Učebnice je kurikulárním projektem. Vymezuje podle představ vzdělávací politiky země, resp. 

podle představ tvůrců kurikula ty obsahy vzdělávání, jež mají být prezentovány vzdělávajícím se 

subjektům.“ (Průcha, 2002: 272-273; zvýraznění v originále)

Nejen učebnice, ale obecně i kurikulum je tedy sociální konstrukt – výběr konkrétních 

faktů do učebních osnov je prováděn vždy v určitém společenském kontextu, tedy 

arbitrárně (Otevřená společnost, 2006: 11). Učivo tudíž není objektivním, neutrálním a 

univerzálním přehledem toho nejvýznamnějšího, co daný obor nabízí, nýbrž je 

výsledkem do jisté míry subjektivního výběru (Smetáčková, Valdrová, 2006: 26). 

Obsah i formu učiva a učebnic vytvářejí konkrétní lidé, muži i ženy, kteří do nich navíc

nereflektovaně promítají (nejen) genderově zatížené hodnoty, jež si sami osvojili v 

procesu socializace – mimo jiné též ve škole (Babanová, Miškolci, 2007: 43). Do tvorby 

                                               
58 V textu používám pojmy učebnice a čítanka, se kterými pracuje většina autorek a autorů z oboru 
genderových studií (Cviková, Juráňová, 2003; Lukšík, Supeková, 2003; Valdrová, Smetáčková, 
Knotková-Čapková, 2004). V pedagogice je pojmosloví komplexnější. „Ve školní výuce se používá řada 
různých textů. [...] V české terminologii se lze shledávat s výrazy učební text, knižní učební pomůcka
nebo školní kniha. [...] Učebnice je tedy součástí dosti různorodého souboru školních didaktických textů, 
tj. takových, které jsou speciálně konstruovány pro účely učení a vyučování.“ (Průcha, 1998: 16) Čítanky 
Průcha (1998) definuje jako „soubory obvykle uměleckých literárních děl, někdy modifikovaných, např. 
zjednodušených [...]“ (Průcha, 1998: 17)
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formálního kurikula a výběru učiva se tak implicitně promítají kulturně specifické 

hodnoty a normy včetně jejich genderového aspektu, který je třeba reflektovat.59

Ačkoli tedy učebnice a poznatky, hodnoty a normy v nich obsažené primárně 

spadají do sféry formálního kurikula (Průcha, 1998: 84; Průcha, 2002: 245), svůj prostor 

v nich získává taktéž kurikulum skryté. V učebnicích jakožto materiálech určených k 

předávání záměrně vybraného a schváleného vědění jsou implicitně a nereflektovaně 

obsaženy také hodnoty a normy, které nejsou oficiálně stanoveny formálním kurikulem. 

Ve vztahu k genderu to podle některých autorek a autorů znamená, že v textech a 

obrázcích učebnic se doslova skrývá rozdílný přístup k děvčatům a chlapcům (Lukšík, 

Supeková, 2003: 68). Jak vysvětluje Václavíková Helšusová (2007), skryté informace 

jsou přitom stejně důležité jako ty zjevné:

Učivo bývá prezentováno v učebnicích, v nichž se kombinuje formální a neformální kurikulum. 

Kurikulem formálním je míněn deklarovaný obsah. Neformálním kurikulem učebnic se míní zejména 

způsob a struktura předkládání učiva, včetně jazyka a obrázků. Je zřejmé, že děti z učiva „čtou“ jak 

deklarované, tak latentní informace. (Václavíková Helšusová 2007: 19-20)

Při analýze toho, co je v učebnicích obsaženo, se musíme zabývat také tím, jak je 

to zobrazeno. Současně však nejde pouze o to, které poznatky byly vybrány jako 

hodné předání dalším generacím, nýbrž důležité je také to, které poznatky k tomuto 

předání vybrány nebyly. „Při genderové analýze kurikula a učebnic by proto pozornost 

neměla být věnována pouze tomu, co je skutečně v osnovách a v učebních materiálech 

obsaženo, ale také tomu, co v nich obsaženo není. Chybění je v intencích genderové 

problematiky […] často signifikantnější než přítomnost.“ (Otevřená společnost, 2006: 

12)60

Zde se projevuje téma reprezentace. Reprezentace je vytváření významu pojmů 

v mysli prostřednictvím jazyka. Všechny druhy objektů, lidí a událostí jsou tak spojeny 

se souborem pojmů nebo mentálních reprezentací, bez nichž by nebylo možné 

smysluplně interpretovat náš svět. Význam závisí na systému pojmů a obrazů tvořených 

                                               
59 Proces vytváření a schvalování formálního kurikula v České republice podléhá kontrole Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). „Ačkoliv jsou v současné době učebnice v České republice 
vydávány za shodných podmínek jako běžné komerční publikace, využívá MŠMT mechanismus tzv. 
schvalovací doložky. Schvalovací doložka slouží jako doporučení pedagogické a odborné správnosti 
učebnice. Udělování doložek se řídí kritérii stanovenými MŠMT, mezi nimiž dlouho zcela chybělo 
hodnocení genderové neutrality.“ (Otevřená společnost, 2006: 12)
60 Jako příklad z českého prostředí se nabízí genderová analýza učebnic občanské výchovy, která zjistila, 
že v některých učebnicích se projevuje genderově nevyvážený přístup, který hraničí až s přehlížením 
jednoho pohlaví, v tomto případě dívek (Václavíková Helšusová, Smetáčková, 2007: 44).
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v mysli, které mohou zastupovat neboli reprezentovat svět (Hall, 2003: 17). Díky 

podobnému si vykládání světa jsme potom schopni vytvořit sdílenou kulturu významů, 

a tak konstruovat sociální svět, ve kterém žijeme (Hall, 2003: 18). Reprezentace tedy 

nejsou prostými odrazy „skutečnosti“, nýbrž kulturními konstrukcemi (Barker, 2006: 

172). „Reprezentace je z tohoto hlediska neoddělitelně spjata s otázkami moci 

prostřednictvím procesu selekce a organizace, který nutně musí být součástí procesu 

vzniku reprezentací. Moc reprezentace spočívá v tom, že některým druhům vědomostí 

umožňuje existovat, zatímco jiné způsoby náhledu nepřipouští.“ (Barker, 2006: 173) 

Vztaženo na školu to znamená, že „[v]ědomosti a kultura, které jsou předávány ve škole 

jako ty „všelidské“ či „celonárodní“, jsou ve skutečnosti systémem významů, symbolů a 

pohledů na svět, které vlastní dominující skupiny ve společnosti.“ (Prokop, 2005: 14)

Nereflektovaný genderový rozměr zjevného i skrytého obsahu učebnic je 

problematizován v souvislosti s již zmiňovaným socializačním potenciálem procesu 

předávání vědění v kontextu školy jako autority. V učebnicích, které jsou symbolem 

onoho předávání poznání následující generaci, stále převažují genderové stereotypy 

(Cviková, 2003: 26).61 S ohledem na svou výchovnou funkci vlastně učebnice 

prezentují „ideální“ model společenského uspořádání. Obrazy mužskosti a ženskosti, se 

kterými jsou děti v učebnicích konfrontovány, tímto do určité míry získávají kodifikační 

charakter, jinými slovy fungují normativně (Babanová, Miškolci, 2007: 45). Představy o 

mužskosti a ženskosti uváděné v učebnicích genderovou strukturu nejen odrážejí, ale 

onu asymetrii moci mezi ženami a muži ve společnosti dokonce potvrzují a podporují 

(Bosá, Minarovičová, 2005: 30). Navíc děti ve věku okolo šesti let, které se nově 

ocitnou pod vlivem školy, do níž zrovna vstoupily, jsou vůči tomuto obzvláště vnímavé 

(Oakley, 2000: 140).62

Feministicky orientovaná kritika genderové aspekty školních učebnic tematizuje 

z hlediska jejich vlivu na žákyně i žáky, zároveň ovšem zdůrazňuje jejich nepříznivé 

následky především pro dívky.63 Autorky a autoři (Cviková, Juráňová, 2003; Karsten, 

                                               
61 Srov. výsledky analýzy učebnic zkoumaných v rámci této diplomové práce v kapitolách 3.2
Kvantitativní obsahová analýza a 3.3 Kvalitativní analýza.
62 Oakley z toho vyvozuje patřičné důsledky. „Jedním z vedlejších produktů tohoto rigidního vykreslení 
genderových rolí ve školních učebnicích je samozřejmě to, že brání dětem vytvořit si pocit sdíleného 
společného lidství a vede je k očekávání, že svět je rozdělený podle pohlaví a genderu.“ (Oakley, 2000: 
139)
63 To se týká například volby povolání. „Učebnice obvykle představují jen omezený počet povolání 
vhodných pro dívky a pro chlapce; tím omezují žákovské volby povolání založené na osobních 
dispozicích ve prospěch voleb založených na tradičních očekáváních. Toto má v reálném životě negativní 
důsledky zejména pro dívky, které jsou učebnicemi situovány do povolání s nízkou společenskou prestiží 
a nízkým platem.“ (Otevřená společnost, 2006: 12)
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2006; Oakley, 2000) tím reagují na výsledky analýz učebnic i dětské literatury, které 

ukázaly, že s ženskými postavami jsou spojovány spíše vlastnosti a činnosti na 

symbolické úrovni hodnocené jako negativní či méně významné (Babanová, Miškolci, 

2007: 47). Podle Oakleyové (2000) například rozšiřují větší závislost a bojácnost žen 

jako významný aspekt jejich genderové role (Oakley, 2000: 139). Jak uvádí Valdrová 

(1999), taktéž lingvistka Dale Spender zkoumala vliv „mužského zaměření“ výchovy a 

výuky na utváření ženské osobnosti a dospěla k názoru, že na menším sebevědomí 

dívek a žen, jejich neprůbojnosti a menší úspěšnosti se podílí mimo jiné způsob vedení 

výuky, ale i sexistické učebnice (Valdrová, 1999: 154).

Ve slabikářích a čítankách pro první stupeň základních škol (a lze doplnit, že 

nejen v nich) se děti setkávají například se stereotypní dělbou práce v rodině (Cviková, 

2003: 26). S tím souvisí i další stereotypní znak učebnic, totiž že připravují dívky na 

mateřskou roli, zatímco chlapci jsou upozorňováni na roli otce jen okrajově (Cviková, 

2003: 28). Učebnice tak například přinášejí představu o neslučitelnosti obrazu 

„správného chlapa“ s obrazem otce, zatímco obraz „správné ženy“ zase redukují na 

představu matky a vykonavatelky domácích prací (Cviková, 2003: 28). Stereotypní 

zobrazování genderových rolí se váže také k veřejnému prostoru, zejména k placeným 

zaměstnáním (Karsten, 2006: 71; Oakley, 2000: 139). Tímto stereotypním přístupem se 

však právě prostřednictvím učebnic kóduje jednak strach žen z veřejného prostoru, a 

jednak nekompetentnost mužů v prostoru soukromém, což má důsledky pro jejich 

rozdílné jednání i postavení v obou sférách – soukromé i veřejné (Cviková, 2003: 28).

S genderovými stereotypy se setkáváme v učebnicích pro různé stupně i typy škol 

(Lukšík, Supeková, 2003: 68). V této diplomové práci se však soustřeďuji na první 

stupeň základních škol a na učebnice-čítanky, na které spolu se slabikáři není výzkumná 

pozornost zaměřena poprvé. Stereotypní zobrazování dívek/žen a chlapců/mužů 

v příbězích z rodinného a domácího prostředí i mimo něj obsažených v učebnicích pro 

výuku čtení pro děti od čtyř do osmi let bylo mimo český kontext reflektováno již před 

téměř půl stoletím (Oakley, 2000: 139).64 Od té doby byly samozřejmě co do formy i 

obsahu čítanek zaznamenány proměny, avšak zároveň i přetrvávání některých 

genderových stereotypů:

                                               
64 Ačkoli by mohla být vznesena námitka, že závěry Oakleyové jsou platné pouze pro americké prostředí 
70. let dvacátého století, nelze je jednoduše odmítnout, protože k obdobným výsledkům docházejí i 
výzkumy novější a z jiných zemí, například Valdrové (1999) analýza německých učebnic. Průcha (2002) 
zase představuje komparativní výzkum z roku 1995 nazvaný Čítanky jako socializační činitelé 
v amerických a finských školách, který zkoumal, jaké vzory rodiny jsou v daných učebnicích 
prezentovány (Průcha, 2002: 274).
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Existuje například řada známek, že dětské čítanky doznaly podstatných pozitivních změn, co se týče užívání 

rodově neutrálního jazyka a reprezentace žen. Nerovnováha ve prospěch mužů však přetrvává, nejen pokud 

jde o frekvencí účinkování mužských a ženských postav v příbězích, ale i pokud jde o role, jež jsou těmto 

postavám v příbězích přisuzovány […] (Renzetti, Curran, 2003: 137)

Při analýze nejen čítanek, ale učebnic obecně, je zároveň třeba si uvědomit 

skutečnost, na kterou poukazuje například Valdrová (1999), totiž že učebnice nestojí 

v kontextu školy samostatně, ale navzájem se prolínají s ostatními aspekty školy. Roli 

hraje mimo jiné i to, kdo a jak obsah učebnic žactvu zprostředkovává.65 V této 

souvislosti má svůj vliv i zmiňovaná feminizace pedagogických sborů, kterou 

tematizuje Valdrová (1999):

Ve výchově a výuce v českých školách konstatujeme pozoruhodný paradox: školní učebnice češtiny se 

vyznačují velmi zjednodušeným obrazem ženy. Ten je zprostředkováván feminizovaným učitelským sborem 

– vyučující ženy tedy samy vydatně pomáhají fixovat konzervativní chápání role ženy v rodině a 

společnosti. (Valdrová, 1999: 153)

Jinými slovy, genderové signály, které vysílají učitelé a učitelky žákům a žákyním, 

nacházejí podporu i v učebních materiálech (Renzetti, Curran, 2003: 136). Navíc stejně 

jako je tomu v případě pedagogické komunikace a taktéž dětské literatury, také v 

případě školních učebnic je opět klíčová role jazyka. Chlapec a muž zastupují 

v učebnicích člověka jako takového, jsou univerzálními reprezentanty lidstva, zatímco 

děvčata a ženy jsou často jen neviditelně zahrnuté (Cviková, 2003: 28). To se projevuje 

nejen na rovině symbolické, ale především na rovině jazykové, kupříkladu při 

používání generického maskulina (Valdrová, 2003: 280). V neposlední řadě je také 

třeba posuzovat nejen samotný text a jazyk, ale též ilustrace (Valdrová, 1999: 154). 

Důležitá je tedy i vizuální stránka učebnic, která nepřináší o nic méně významů než 

psaná slova (Valdrová, Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004: 183-184).

                                               
65 Samozřejmě je významné to, jak s učebnicemi pracují jednotliví žáci a žákyně a zejména učitelé a 
učitelky. „Je-li učivo dané dokumentem genderově zatížené, může konkrétní učitel/ka svým přístupem 
tuto genderovou zatíženost prohloubit nebo naopak potlačit. Podobně významná je úloha vyučujících i v 

případě genderově citlivého pedagogického dokumentu – mohou jeho charakter posílit nebo naopak.“
(Smetáčková, Valdrová, 2006: 27) Ve svém výzkumu se však zaměřuji na učebnice z hlediska jejich 
obsahu, který je pro výuku výchozí. Nehledě na to, jak se s danou učebnicí později zachází, její obsah 
prošel schvalovacím procesem a jako takový byl shledán vhodným k výuce a předávání vědění.
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3 EMPIRICKÁ ČÁST

3.1 Metodologie

3.1.1 Výzkumný problém a cíle výzkumu

Oblast mého výzkumu představuje genderová socializace dětí v rámci českého 

systému základního vzdělávání. V kontextu školství se na genderové socializaci žactva 

podílí řada faktorů z oblasti formálního i neformálního kurikula. Jelikož se však jedná o 

oblast velice rozsáhlou a komplexní, ve svém výzkumu jsem se omezila pouze na jednu 

její součást, a to na genderový aspekt učebnic, konkrétně čítanek pro 1. a 2. ročník ZŠ. 

Na osvojování genderového řádu a genderových rolí a na formování genderové identity 

u dětí se totiž mimo jiné podílejí též hodnoty a normy, které jsou žactvu v rámci výuky 

předkládány právě v učebnicích.

Výzkumný problém, který jsem si vymezila, se potom týká toho, zda a jakým 

způsobem čítanky používané v českém školství nabourávají genderové stereotypy a 

podporují genderovou rovnost mužů a žen, což je požadavek, který by dle norem 

stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy měla splňovat každá 

učebnice.66 V návaznosti na to jsem si proto položila následující výzkumné otázky: Jak 

analyzované čítanky zobrazují/konstruují maskulinitu a femininitu? Zobrazují ji 

genderově stereotypním, nebo genderově citlivým způsobem? Jaké obrazy (vzory, 

ideály) maskulinity a femininity a jaké genderové významy, hodnoty a normy jsou 

žákům a žákyním v textech obsažených ve zkoumaných učebnicích předkládány? 

Takové, které podporují genderovou rovnost a rozvíjejí povědomí o její důležitosti? 

Nebo naopak takové, které reprodukují genderové stereotypy a přispívají tak k jejich 

posilování a udržování?

Cílem výzkumu je nalézt odpovědi na položené otázky, a to prostřednictvím 

kritického zhodnocení obsahu vybraných učebnic a poukázání na jejich přínosné 

stránky, stejně jako i nedostatky, a to z feministických pozic a za pomoci genderu 

jakožto hlavního analytického konceptu. Úkolem této práce je nejen shrnout a představit 

výsledná zjištění, ale taktéž je interpretovat, tedy zamyslet se za pomoci uvedených 

teoretických konceptů nad jejich příčinami a důsledky v širším kontextu pohlavně-

genderového společenského řádu a jeho struktur. S tím úzce souvisí i další účel, a to

                                               
66 Učebnice mají být v souladu s Ústavou a zákony ČR (mimo jiné v otázce rovnosti pohlaví) a v souladu 
s výchovou směřující k uplatňování principu rovných příležitostí mužů a žen (Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, 2009).
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upozornit na významnost dané problematiky a  případně podnítit diskuzi ohledně toho, 

jaké kroky by bylo třeba v kontextu českého školství učinit za účelem jeho orientace 

směrem k emancipování se od stávajících omezujících genderových struktur a jejich 

předávání v rámci výchovy a vzdělávání. Tato emancipace je žádoucí zejména za 

účelem rozvíjení a podporování již zmiňované genderové rovnosti, o jejíž dosažení a 

udržení je v české společnosti dosud třeba stále usilovat.

3.1.2 Reflexe výzkumné pozice

Součástí volby tématu výzkumné práce stejně jako následného výběru 

odpovídajících metodologických postupů je reflexe vlastní pozice. „Je nezbytné 

reflektovat, jak jsem ustanoven/a jako poznávající subjekt…“ (Ramazanoglu, Holland, 

2004: 149; překlad vlastní). (Sebe)reflexi však nestačí provést pouze před zahájením 

výzkumu či na jeho samotném počátku, nýbrž by měla být nedílnou součástí 

výzkumného procesu v celém jeho průběhu. Reflexe by měla zahrnovat zaprvé shrnutí 

současného stavu vědění badatele/ky o výzkumném tématu a problému, stejně jako 

vymezení toho, jak dané téma a problém chápe a jak jim rozumí, přičemž toto 

porozumění se může během výzkumu proměňovat (Hendl, 2005: 50, 146). Tuto část 

reflexe jsem se pokusila zahrnout především do teoretické části práce, ale vzhledem 

k povaze reflexe, která si vyžaduje její neustálou přítomnost a uvědomování, se promítá 

do celého výzkumu.

Zadruhé by badatel/ka v zájmu sebereflexe měl/a také vyjasnit svou pozici 

v kontextu dosavadní teoretické a výzkumné tradice, a tudíž reflektovat to, z jaké 

intelektuální tradice vychází. Za účelem sebereflexe z tohoto hlediska jsem využila 

textů autorských dvojic Caroline Ramazanoglu a Janet Holland (2004) a Egon G. Guba 

a Yvonne S. Lincoln (1994). Základní rámec každého výzkumu tvoří paradigma, které 

Guba a Lincoln (1994) definují jako základní soubor domněnek či světonázor, který 

navádí badatele/ku nejen v otázce výběru metody, ale také v otázce ontologických a 

epistemologických východisek (Guba, Lincoln, 1994: 105). Autorská dvojice rozlišuje 

čtyři základní sociálněvědní paradigmata, z nichž každé se vyznačuje specifickými 

ontologickými, epistemologickými a metodologickými stanovisky. Mezi tato 

paradigmata řadí pozitivizmus, postpozitivizmus, kritickou teorii (zastřešující termín 

pro různá paradigmata jako je marxismus, feminismus, materialismus či participační 

výzkum) a konstruktivismus (Guba, Lincoln, 1994: 109).
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Ve svém výzkumu vycházím ze souboru představ a předpokladů označovaných 

jako kritická teorie. Na ontologické rovině pracuje toto paradigma s předpokladem, že 

realita je tvárná a v průběhu času byla sociálními, politickými, kulturními, 

ekonomickými, etnickými a genderovými faktory zformována do podoby struktur, které 

jsou následně považovány za skutečné, čili za přirozené a samozřejmé, a proto i 

omezení, která z nich plynou, jsou skutečná (Guba, Lincoln, 1994: 110-111). Na úrovni 

epistemologické vychází kritická teorie z předpokladu, že do výzkumu vždy 

nevyhnutelně vstupují badatelovy/činy hodnoty, takže vědění je zprostředkováváno 

pomocí hodnot a je na těchto hodnotách závislé. A konečně v rovině metodologické 

zdůrazňuje kritickoteoretické paradigma dialogickou a dialektickou povahu 

výzkumného vztahu mezi výzkumníkem/icí a zkoumaným, která má pomoci vyvarovat 

se neporozumění a zajistit tak lepší pochopení (Guba, Lincoln, 1994: 110-111).

Pokud vyjdeme z předpokladu, že se do výzkumu promítají badatelovy/činy 

hodnoty, potom je nutné tyto hodnoty taktéž reflektovat. Hodnotová východiska 

uplatňovaná v tomto výzkumu bych označila za feministická, a to dle kritérií, která 

vymezily Ramazanoglu a Holland (Ramazanoglu, Holland, 2004). Podle nich není 

feministický výzkum charakterizován zvláštní ontologickou či epistemologickou pozicí 

nebo technikou sběru dat, nýbrž výlučně tím, že jeho rámec tvoří feministické teorie, 

které ovlivňují jeho podobu (Ramazanoglu, Holland, 2004: 15-16). „Výzkumné 

projekty mohou být považovány za feministické, pokud jsou rámovány feministickou 

teorií a usilují o vytvoření takového vědění, které bude představovat přínos pro účinnou 

přeměnu genderové nespravedlnosti a podřízenosti.“ (Ramazanoglu, Holland, 2004: 

147; překlad vlastní).67

3.1.3 Výzkumná strategie

Výzkumné strategie se konvenčně dělí na kvantitativní a kvalitativní. 

Kvantitativní sociálněvědní výzkum je charakteristický tím, že po vzoru přírodních věd 

využívá silně strukturovaného sběru dat, aby ve výsledku produkoval přesná numerická 

(tzv. tvrdá) data, která povětšinou analyzuje pomocí statistických metod s cílem je 

                                               
67 Ovšem jak samy Ramazanoglu a Holland upozorňují, neexistuje žádná univerzální definice toho, co je 
či není „feministické“ (Ramazanoglu, Holland, 2004: 146). Například Reinharz představuje celou škálu 
výzkumných metod, které označuje za feministické a mezi něž řadí jak původní feministické metody, tak 
již existující nefeministické metody, ovšem používané nově feministickým způsobem (Reinharz, 1992: 
214-239).
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prozkoumat a popsat. Mezi přednosti kvantitativního výzkumu bývá řazena především 

možnost zobecňovat příslušná zjištění, mezi nevýhody zase omezení plynoucí 

z reduktivního způsobu získávání dat (Hendl, 2005: 49). Kvalitativní výzkum se 

vyznačuje nízkou standardizací a vysokou pružností, takže ho lze i v jeho průběhu 

modifikovat, neboť analýza dat se průběžně prolíná s jejich sběrem. Analyzování dat 

v kvalitativním výzkumu se zakládá na interpretativních metodách, které slouží 

k nalézání pravidelností, struktur a vazeb a tím napomáhají k vysvětlení zkoumaného 

jevu a jeho zasazení do širšího kontextu. Za přednosti takového výzkumu se označuje 

podrobný popis zkoumaného jevu, za nevýhody naopak snadná ovlivnitelnost dat 

výzkumníkem/icí (Hendl, 2005: 50, 52). Kvalitativní a kvantitativní výzkumné strategie 

bývají nejčastěji definovány jakožto vzájemné protiklady, přičemž proti tomuto 

metodologickému diskurzu se někteří autoři/ky kriticky vymezují (Morrow, 1994: 199-

215) nebo alespoň poukazují na zpochybnitelnost přijímané dichotomie (Silverman, 

2005: 23-24). Ve své práci se však přesto přidržím všeobecně přijímaného dělení 

výzkumných strategií na kvantitativní a kvalitativní, neboť s ním (více či méně kriticky) 

pracuje většina autorů a autorek, z jejichž prací vycházím (Disman, 2008; Guba, 

Lincoln, 1994; Hendl, 2005; Reinharz, 1992; Silverman, 2005).

Ve svém výzkumu kombinuji kvalitativní i kvantitativní výzkumnou strategii a 

jedná se tedy o tzv. výzkum smíšený. Kvalitativní výzkum podle některých autorů/ek 

svou pozici musí stále obhajovat před kvantitativním výzkumem, neboť na rozdíl od něj 

neodpovídá konvenční představě o „vědeckosti“ (Morrow, 1994: 202-203), podle jiných 

si již díky svým přínosům získal v sociálních vědách rovnocenné postavení (Hendl, 

2005: 49). Kvantitativní a kvalitativní strategie totiž nemusí stát proti sobě a navzájem 

se vylučovat, ale naopak se vhodně doplňují, neboť každá svým specifickým způsobem 

přispívá k rozšiřování znalostí o sociálním světě (Hendl, 2005: 56). Kombinací obou 

postupů lze eliminovat jejich slabé a naopak využít silné stránky a podat tak 

komplexnější odpovědi na položené otázky (Hendl, 2005: 271). Ačkoli jsou oba 

přístupy soběstačnými poznávacími systémy, jejich vzájemná komplementarita nám 

může umožnit získávané znalosti ještě více prohlubovat (Disman, 2008: 290). Jak navíc 

poukázali někteří autoři/ky, hranice mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem jsou 

často nejednoznačné a obtížně definovatelné (Morrow, 1994: 199-215; Silverman, 

2005: 23-24).

Smíšený výzkum je tedy definován kombinací kvalitativní a kvantitativní 

výzkumné strategie v rámci jednotlivých fází výzkumného procesu – vymezování 
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výzkumných otázek a cílů výzkumu, způsobu shromažďování dat i jejich analýzy a 

interpretace (Hendl, 2005: 60-61). Smíšený výzkum lze přitom vhodně využít při 

výzkumu založeném na analýze dokumentů, což ilustruje Hendl (2005), když uvádí 

„(n)apříklad zkoumáme narativní data jak kvalitativně (hledáním témat), tak 

kvantitativně tím, že provedeme kvantitativní obsahovou analýzu (počítáním určitých 

slov a hledáním kontingencí jejich výskytu).“ (Hendl, 2005: 61)

3.1.4 Technika sběru dat

Výzkumy věnované genderovanosti instituce školy a jejím vlivům na výchovu a 

vzdělávání dívek a chlapců se zaměřují na tři hlavní výzkumné oblasti. Jednak na 

školský systém a vzájemný vztah společnosti a vzdělávání, dále na interakce mezi 

žactvem a vyučujícími a konečně na vzdělávací obsah, tj. osnovy, učebnice, kurikulum 

(Jarkovská, Lišková, 2010: 25). V této práci jsem oblast badatelského zájmu zúžila na 

učebnice.

Výzkum tedy zakládám na analýze dokumentů, která tak představuje základní 

techniku sběru dat. Pojem dokument v širokém smyslu označuje veškeré stopy lidského 

působení, v užším smyslu potom odkazuje k písemným a obrazovým záznamům 

(Hendl, 2005: 132). Také je možné mluvit o kulturních artefaktech neboli produktech 

každodenní lidské činnosti, které mohou mít podobu písemných záznamů, vyprávění a 

obrazů, materiální kultury či pozůstatků chování, a se kterými může výzkumník/ice 

pracovat jako s textem (Reinharz, 1992: 146-147). Silverman potom používá právě 

termín text, kterým označuje data sestávající ze slov a obrazů, která byla zaznamenána 

bez zásahu výzkumníka/ice (Silverman, 2001: 119; Silverman, 2005: 52). Pro účely této 

diplomové práce definuji dokumenty v užším slova smyslu jako písemné a obrazové 

záznamy, které byly zhotoveny před započetím výzkumu.

Při analýze textů či dokumentů tedy výzkumník/ice pracuje s již existující daty, 

která vytvořil někdo jiný a za jiným účelem, čili vznikla nezávisle na prováděném 

výzkumu (Hendl, 2005: 204; Disman, 2008: 124, 131, 166; Silverman, 2001: 119; 

Reinharz, 1992: 147). V takovém výzkumu nejsou data vystavena zkreslení 

zapříčiněnému samotnou přítomností výzkumníka/ice nebo prováděním výzkumné 

činnosti jako například u rozhovorů či pozorování, což je považováno za jednu 

z předností takovéhoto výzkumu, který bývá označován jako nereaktivní způsob sběru 

dat (Hendl, 2005: 132; Reinharz, 1992: 145, 147). Využití nereaktivního studia 
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dokumentů za účelem sběru informací by tedy nemělo na straně předmětu výzkumu 

vyvolávat žádnou reakci (Disman, 2008: 132). Subjektivita výzkumníka/ice se 

v takovém případě redukuje ve vztahu k informacím obsaženým v dokumentech, ovšem 

nikoli již například v otázce výběru zkoumaných dokumentů, v tomto případě čítanek. 

Reaktivita neboli zkreslení výzkumu ze strany výzkumníka/ice se totiž týká také toho, 

co vnáší do výzkumu v podobě svých očekávání či předsudků, na což by ovšem měla 

osoba provádějící výzkum reagovat již zmiňovanou reflexivitou (Hendl, 2005: 148).

Hlavní přínosnou stránkou studia dokumentů, kvůli které jej volím za vhodnou 

techniku sběru dat ve vlastním výzkumu, je skutečnost, že umožňuje zkoumat 

společenské normy bez užití interaktivních metod, které by mohly zkoumané normy 

zároveň ovlivňovat.68 Přitom je však třeba uvědomit si také to, že zkoumané dokumenty 

mohou příslušné normy nejen reflektovat, ale zároveň i utvářet, třeba tím, že například 

ženy zobrazují stereotypním způsobem (Reinharz, 1992: 151).

Vzhledem k tomu, že k výzkumu čítanek přistupuji z feministických pozic a 

s využitím genderu jako analytického nástroje, není pro mě primární hledisko 

pedagogické. Proto se v rámci analýzy čítanek nezaměřuji na tu obsahovou stránku, 

která zahrnuje případné vědecké poznatky, nýbrž na tu, která představuje hodnotové 

orientace a kulturní vzorce (Průcha, 1998: 45). Zároveň se nezabývám otázkou 

fungování učebnic, tedy toho, jak je používají a hodnotí jak vyučující, tak žactvo, neboť 

takto položená otázka představuje specifickou oblast výzkumu vyžadující též použití 

jiných výzkumných metod než je textová analýza, jako je například dotazování nebo 

pozorování. 

3.1.5 Výběr vzorku

Výběr vzorku lze provádět řadou způsobů, které je možno opět dělit na 

kvantitativní a kvalitativní. Konstrukce vzorku v kvantitativním výzkumu se řídí 

zásadou pravděpodobnosti a zakládá se na náhodném výběru, neboť jeho cílem je 

reprezentovat populaci a umožnit tak zobecnit na ni příslušná zjištění (Disman, 2008: 

111; Silverman, 2005: 114). Nedílnou součástí výzkumu je redukce zpracovávaných 

                                               
68 Takzvané interaktivní metody jako například rozhovory či pozorování jsou pro výzkum přínosné zase 
z jiného hlediska, neboť umožňují získat data, která nejsou přístupná pouhým studiem dokumentů, 
kupříkladu zjištění jak dokument vznikal nebo jak je používán. Ačkoli by tedy bylo možné výzkum tímto 
směrem rozšířit, vzhledem k omezenému rozsahu magisterské diplomové práce pracuji výhradně 
s analýzou dokumentů.
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informací na několika úrovních, přičemž jednu z nich představuje právě redukce 

populace na vzorek (Disman, 2008: 25). Vzorek neboli výběrový soubor je skupinou 

jednotek, které skutečně pozorujeme. Populace neboli základní soubor je skupina 

jednotek, o níž předpokládáme, že jsou pro ni platné naše závěry (Disman, 2008: 93). 

Populaci nejčastěji tvoří soubor lidí, ale nemusí tomu tak být vždy a populaci může 

představovat i soubor sdělení. Pokud je objem těchto sdělení nezvládnutelně veliký, 

potom musí být podle pravidel konstrukce vzorku vybrány jednotky, které podrobíme 

analýze (Disman, 2008: 169).

Ve svém výzkumu jsem však postupovala kvalitativním způsobem a svůj vzorek 

jsem sestavila podle předem stanovených kritérií, avšak nevyužila jsem při tom 

statistických metod. Naopak jsem provedla nenáhodný výběr založený na úsudku 

ohledně toho, co by mělo být pozorováno, čili tzv. účelový výběr (Disman, 2008: 112). 

Vzorek tak vykazuje znaky charakteristické spíše pro vzorky využívané v kvalitativním 

výzkumu, jako je například omezená možnost zobecnění závěrů (Disman, 2008: 112; 

Silverman, 2005: 114).

Populaci neboli soubor, ze kterého jsem vybírala vzorek, představovaly 

v návaznosti na tematickou oblast a účel výzkumu provedený pro tuto diplomovou práci 

všechny čítanky určené pro 1. a 2. ročník základní školy, které byly v roce 2011, kdy 

byl vzorek vybírán, dostupné na českém trhu. Právě čítanky určené pro první dva 

ročníky prvního stupně základní školy jsem zvolila z toho důvodu, že se jedná o jedny 

z prvních učebnic, které na děti po nástupu do školy působí a spolu s celou řadou 

dalších faktorů je formují z mnoha hledisek, mimo jiné z hlediska genderového vnímání 

světa i sebe sama. Výsledky výzkumů prokazují, že základy postojů včetně negativních 

předsudků například k jiným národům, etnických skupinám, rasám atd. mohou být 

ovlivňovány již prvními učebnicemi, s nimiž děti zacházejí v prvních dvou letech

školního vzdělávání (Průcha, 2002: 276). Obsahové vlastnosti učebnic jsou proto 

analyzovány z hlediska hodnotových orientací, postojů a kulturních vzorců, jež 

reprezentují, a v současnosti se řada analýz tohoto druhu zabývá taktéž posuzováním 

toho, zda se v učebnicích neprojevuje diskriminace žen (Průcha, 1998: 45).

Čítanky jsou podle samotných nakladatelství Alter, Didaktis a Prodos 

koncipovány tak, aby ve výuce byly používány buď zároveň se slabikáři anebo na ně 

bezprostředně navazovaly, takže jsou určeny dětem 1. a 2. ročníků, které již úspěšně 
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prošly základní výukou čtení.69 Jedná se tedy o učebnice, jejichž hlavním úkolem je 

procvičovat a upevňovat dovednost čtení, k čemuž by měly být využity příhodné texty

(pohádky včetně jejich dramatizací, povídky, básně, lidová říkadla a hádanky), jež jsou 

přiměřené co do náročnosti nejen svou formou, ale i obsahem, který působí výchovně. 

Ve svém výzkumu se přitom nebudu zabývat čítankami z hlediska toho, jak podporují 

rozvoj čtenářských dovedností, nýbrž z hlediska toho, jaké genderové hodnoty a normy 

dětem předkládají.

Vzhledem k velikosti trhu s učebnicemi a omezeným možnostem výzkumu jak 

z hlediska času, tak z hlediska rozsahu předkládané diplomové práce, bylo nutno 

stanovit taková kritéria, která by omezila velikost zkoumaného vzorku. Kritéria pro 

výběr konkrétních čítanek určených pro 1. a 2. ročník základní školy jsem proto ještě 

dále specifikovala. Jako první kritérium, které napomohlo omezit zkoumaný vzorek, 

jsem zvolila takové čítanky, jejichž texty byly vytvořeny jedním autorem/kou nebo 

autorskou dvojicí či kolektivem a zároveň i ilustrace byly zhotoveny jedním 

autorem/kou nebo autorskou dvojicí či kolektivem. Nejedná se tedy o výbory textů a 

ilustrací různých autorů/ek sestavených z různých knih určených pro děti. Důvodem je, 

že v případě autorských čítanek lze předpokládat jistou obsahovou a hodnotovou 

soudržnost v rámci celé čítanky, což by mělo jednak usnadnit analýzu a interpretaci a 

jednak zvýšit její výpovědní hodnotu.70 Toto kritérium platí pro všechny čítanky 

zastoupené ve zkoumaném vzorku.

Druhou podmínkou bylo, aby příslušná čítanka měla schvalovací doložku 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), která dokládá, že učebnice 

odpovídá pojetí a cílům rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání, 

které v systému školství ČR od roku 2006 nahradily do té doby platné osnovy. Čítanky 

s doložkou MŠMT jsem zvolila proto, abych analyzovala učebnice, které prošly 

kontrolou státní instituce a byly odsouhlaseny jako vhodné k použití v systému 

vzdělávání, neboť vyhovují požadovaným kritériím, mezi něž mimo jiné patří 

uplatňování principu rovných příležitostí mužů a žen, takže učebnice nemají obsahovat

stereotypní přístupy ve vztahu k pohlavím a mají vytvářet předpoklady k rovnocennému 

formování obou pohlaví (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2009). Druhé 

                                               
69 Genderová analýza slabikářů viz Kábrtová, Renata. 2008. Genderová analýza učebnic pro I. ročník 
základní školy. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: FHS UK.
70 Na tomto místě je důležité zmínit, že genderová stereotypnost či korektnost učebnice není vázána na to, 
zda je autorkou žena nebo autorem muž, nýbrž je projevem konformity vůči většinovému dominantnímu 
diskurzu, přičemž konformní nebo naopak kritický/á může být muž i žena (Valdrová, Smetáčková, 
Knotková-Čapková, 2004: 187).
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kritérium pro konstrukci vzorku plně platí pouze pro dvě čítanky zastoupené ve 

zkoumaném vzorku, jako třetí byla zvolena čítanka, které byla v roce 2003 doložka 

udělena, ale roku 2009 již nebyla prodloužena (Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, 2012).71 Přesto je čítanka stále dostupná na trhu a může tedy být 

používána k výuce, a proto považuji za příhodné ji společně se dvěma učebnicemi 

s momentálně platnou doložkou podrobit analýze.

Počet čítanek podrobených analýze jsem stanovila na tři, neboť toto na rozdíl od 

nižšího počtu umožní lepší vzájemné srovnání učebnic, ale na rozdíl od vyššího počtu 

lze sběr i analýzu dat podrobně provést jednou osobu bez pomoci dalších 

výzkumníků/ic a v mezích rozsahu magisterské diplomové práce. Navíc jak tvrdí

Silverman, tři učebnice představují dostatečný a zároveň zvládnutelný soubor dat pro 

analýzu (Silverman, 2005: 52). Vzorek zkoumaný v tomto výzkumu tedy tvoří 

následující učebnice:

 Halasová, Jitka. 2003. Počteníčko: Čítanka pro 1. ročník základní školy. Praha: 

Didaktis. (ilustrace Aleš Čuma, doložka MŠMT schválena 20. 5. 2003 s dobou 

platnosti na šest let)

 Šrut, Pavel. 1994. Otíkova čítanka pro 1. a 2. ročník. 1. vydání. Praha: Prodos. 

(ilustrace Zdenka Krejčová, platnost doložky MŠMT prodloužena do 12. 3. 

2014)

 Žáček, Jiří. [1993] 2009. Moje první čítanka. 4. vydání. Praha: ALTER. 

(ilustrace Helena Zmatlíková, platnost doložky MŠMT prodloužena do 10. 10. 

2012)

3.1.6 Vyhodnocování a interpretace získaných dat

Vzhledem ke smíšené povaze výzkumu spočívá i přístup k analýze a interpretaci 

dat v kombinaci kvantitativních a kvalitativních postupů, a to obsahové analýzy a 

interpretativní analýzy dokumentů. Dokumenty představují data, která, jak již bylo 

naznačeno výše, nevznikla za účelem vlastního výzkumu, takže není možné ovlivnit 

                                               
71 V roce 2009 bylo Počteníčko zařazeno do kategorie ostatních pomocných textových materiálů, na něž
se schvalovací doložka nevztahuje (Svobodová, 2012).
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jejich standardizaci, ovšem co lze v kvantitativním výzkumu zajistit, je standardizace 

jejich analýzy (Disman, 2008: 131). Subjektivita výzkumníka/ice se sice může 

projevovat na rovině výběru výzkumných otázek a potažmo i při tvorbě příslušných 

kódů, avšak jakmile jsou již tyto kódy vytvořeny v kódovací knize a popsány 

v kódovacích instrukcích, jejich aplikace by měla být v případě obsahové analýzy tzv. 

objektivní. Obsahová analýza je totiž podle definice „kvantitativní, objektivní analýza 

sdělení jakéhokoliv druhu. Obsahová analýza se může zabývat právě tak obsahem 

sdělení, jako jeho formou, autorem i adresátem takového sdělení.“ (Disman, 2008: 168). 

Také může být definována jako kvantitativní výzkumná metoda umožňující 

systematický a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů (Schulz et al., 

2004: 30). Obsahová analýza je tedy považována za objektivní metodu v tom smyslu, že 

pokud bude více výzkumníků/ic nezávisle na sobě analyzovat tentýž materiál, dojdou ke 

shodným výsledkům, a to díky pokud možno podrobným a jednoznačným definicím 

kategorií, do nichž se obsah sdělení kóduje (Disman, 2008: 169). Takové měření je 

potom považováno za reliabilní a příslušná zjištění za validní (Silverman, 2001: 123).

Obsahová analýza je metoda, která podle předem určeného kódovacího schématu 

umožňuje zjišťovat kategorie dat a provádět analýzu četnosti jejich výskytu (Hendl, 

2005: 48). Cílem a tudíž i výsledkem obsahové analýzy je potom kvantitativní popis 

sdělovaných obsahů (Schulz et al., 2004: 31). Kromě toho obsahová analýza dovoluje 

odhalovat jak vzájemné vztahy proměnných zjištěných analýzou, tak i jejich vztahy 

k externím proměnným (Hendl, 2005: 359). Jakožto kvantitativní metoda slouží též k 

testování předem formulovaných hypotéz, které tvoří důležitou součást kvantitativního 

výzkumu (Disman, 2008: 73-88, 131; Hendl, 2005: 46, Silverman, 2005: 89-95). 

Vlastní hypotézy, z nichž vycházím a které testuji, jsou představeny v podkapitole 3.2.1

Výzkumné otázky a hypotézy. Kódovací knihu zahrnující seznam všech kódů, s nimiž 

ve výzkumu pracuji, a kódovací instrukce obsahující popis těchto kódů uvádím 

v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2.

Kvantitativní analýza dokumentů se v několika ohledech odlišuje od analýzy 

kvalitativní. Za kladné stránky kvantitativní analýzy, jak již bylo zmíněno výše, je 

považována silná standardizace, která má zajišťovat vysokou validitu a reliabilitu 

výzkumu (Hendl, 2005: 359). Silná standardizace je však zároveň i příčinou nedostatků 

kvantitativní analýzy. Obsahová analýza je totiž metoda, která převádí kvalitativní data 

do kvantitativní podoby, čímž je zjednodušuje a opomíjí či zastírá jejich komplexnost 

(Hendl, 2005: 340; Disman, 2008: 131; Silverman, 2001: 123). Proto jsem se rozhodla 
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ve svém výzkumu využít jak kvantitativní obsahové analýzy, tak i kvalitativní analýzy 

dokumentů, která se zase zaměřuje na rozbor významů (Hendl, 2005: 50), a proto je 

považována za vhodný nástroj pro dosahování porozumění (Disman, 2008: 131).

Kvalitativní analýza a interpretace nevstupují do výzkumu pouze v jeho závěru, 

nýbrž prostupují celý výzkumný proces, neboť výzkumník/ice neustále činí rozhodnutí 

ohledně výběru a uspořádání dat (Ramazanoglu, Holland, 2004: 159). Výsledné závěry 

jsou potom ovlivněny rámcem, který je tvořen nejen teoretickými, ontologickými a 

epistemologickými pozicemi, ale i etickými aspekty výzkumu (Ramazanoglu, Holland, 

2004: 159). Vytvoření závěrů je výsledkem interakce mezi výchozími předpoklady, dále

tím co data přinesou nového a interpretací. Tatáž data jsou přitom otevřena různé 

interpretaci, a proto je třeba konkrétní způsob jejich interpretace vždy co nejpřesněji 

popsat, což umožní vyvozená tvrzení zdůvodnit a tím doložit i jejich oprávněnost 

(Ramazanoglu, Holland, 2004: 161).

V kvalitativní části výzkumu vycházím z popisu znaků genderově stereotypních 

učebnic a ze seznamu kritérií pro genderové posuzování učebnic, které navrhuje 

Příručka pro posuzování genderové korektnosti učebnic (Valdrová, Smetáčková, 

Knotková-Čapková, 2004). Genderově stereotypní zatížení učebnic se projevuje na 

několika základních rovinách, mezi něž patří celková koncepce předmětu, výběr učiva, 

ilustrace a příklady a jazyk učebnic (Valdrová, Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004: 

180). Základní charakteristiky genderově korektních učebnic lze na základě této 

struktury následně rozdělit do několika hlavních skupin a podskupin:

 Výběr a prezentace učiva

o osobnost a lidská identita

o životní orientace a ambice

o práce, vztah soukromí a práce

o „ženské“ a „mužské“ domény

 Ilustrace a příklady

 Jazyk

(Valdrová, Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004: 187-191)

Takto definovaná struktura sestávající ze tří základních tematických okruhů, 

z nichž první je ještě rozdělen na čtyři podskupiny, pro mě představuje výchozí oblasti 

výzkumu, v jejichž rámci kladu otázky a aplikuji kritéria, která zformulovaly autorky 

tak, aby uvedené okruhy pokryla (Valdrová, Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004: 

193-194). Pro doplnění při analýze využiji též vybrané otázky představené ve slovensky 
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psaných textech (Cviková, Juráňová, 2003: 44-45; Bosá, Minarovičová, 2005: 58; 

Lukšík, Supeková, 2003: 69), které lze uplatnit při zjišťování toho, zda čítanka s obrazy 

žen a mužů zachází genderově stereotypně, nebo citlivě :

 Vystupují děvčata a ženy jako samostatné osobnosti plné fantazie a schopné 

vývinu?

 Je v knize vyjádřená mnohotvárnost ženských zkušeností, schopností a zájmů?

 Pohybují se děvčata a chlapci mimo tradované vzorce mužskosti a hrdinství? Je 

v knize místo pro citlivost, starostlivost, otevřenost a obavy?

 Kdo má nápady, kdo je iniciátorem, kdo se prosazuje? Jsou i děvčata a ženy 

zaangažované a kompetentní?

 Jsou v knize různé formy spolužití? Jsou prezentované bez negativních

předsudků jako samozřejmé formy soužití?

 Jak je to s dělbou práce v rodině a s poměrem mezi prací v zaměstnání a v 

domácnosti? Zobrazují se řešení vymykající se z rámce strnulých rodově

stereotypních vzorců? Jak jsou vykreslené matky?

(Cviková, Juráňová, 2003: 44-45; Bosá, Minarovičová, 2005: 58; Lukšík, 

Supeková, 2003: 69)

3.1.7 Hodnocení kvality výzkumu

Feministický výzkum stejně jako jakýkoli jiný sociálněvědní výzkum musí obhájit 

vědění, které produkuje o sociálním životě, a tím ospravedlnit svou autoritu 

(Ramazanoglu, Holland, 2004: 3).72 Základními kritérii pro hodnocení kvality výzkumu 

jsou validita a reliabilita. Validita výzkumu odkazuje k jeho pravdivosti a říká, zda jsme 

skutečně zkoumali to, co jsme zamýšleli (Disman, 2008:62) a do jaké míry naše 

vysvětlení reprezentuje sociální jevy, o nichž hovoří (Silverman, 2005: 188; Silverman, 

2001: 232).

Hendl představuje několik kritérií validity výzkumu, která navrhli Guba a Lincoln 

(Hendl, 2005: 338-340). Prvními jsou hodnověrnost a důvěryhodnost výzkumu, které 

lze zajistit pomocí konzultací s osobou přímo nezapojenou do výzkumu, která 

kontroluje výzkumný proces včetně co nejpřesnějšího definování samotného předmětu 

                                               
72 Toto stanovisko ovšem nezastávají všichni výzkumníci a výzkumnice zabývající se výzkumem 
z feministických pozic a namísto zavedených výzkumných postupů prosazují inovativní přístupy, které 
představuje Reinharz, například využití dramatu či tzv. consciousness raising nově jako výzkumných 
metod (1992: 214-239).
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zkoumání. Dalším kritériem je potvrditelnost, které lze dosáhnout tím, že zpráva o 

výzkumu obsahuje dostatek informací o tom, jak probíhaly jednotlivé kroky výzkumu, 

počínaje sběrem dat přes jejich analýzu a konče formulováním závěrů o získaných 

poznatcích. A konečně posledním kritériem je přenositelnost závěrů provedeného 

výzkumu, která je v případě kvalitativní výzkumné strategie irelevantní, avšak 

kvantitativní výzkumná strategie nabízí možnost případného využití závěrů vyvozených 

z příslušného výzkumu pro jiný podobný případ (Hendl, 2005: 339).

Jedním ze způsobů zajištění validity výzkumu je tzv. triangulace (Denzin, 

Lincoln, 2003: 8; Hendl, 2005: 149-150; Silverman, 2001: 233; Silverman, 2005: 111, 

190), která je definovaná jako kombinace různých metod výzkumu, ale i využití 

různých druhů dat, tedy jak kvantitativní, tak i kvalitativní povahy (Silverman, 2001: 

233). Ve svém výzkumu se však především budu řídit konceptem Ronalda J. Chenaila, 

který navrhuje zajistit validitu výzkumu pomocí tzv. metody olovnice (Chenail, 1998: 

29-37). Podle něj docílí výzkumník/ice udržení vnitřní soudržnosti výzkumu pomocí 

toho, že má neustále na paměti svou výzkumnou otázku, kterou používá jako 

pomyslnou řemeslnickou olovnici. Při každém kroku výzkumu potom ověřuje, zda jsou 

oblast zájmu, výzkumná otázka, sebraná data a jejich analýza „srovnané“, tedy ve 

vzájemném souladu. Hlavním cílem tohoto přístupu je pomoci výzkumníkovi/ici 

uvědomit si, že došlo k odchýlení se od původního výzkumného záměru, takže může 

výzkum opět příhodně usměrnit neboli „srovnat do latě“ (Chenail, 1998: 30).

Silnou stránkou kvalitativní výzkumné strategie je možnost zajištění vysoké 

validity, silnou stránku kvantitativní výzkumné strategie zase představuje v důsledku 

silné standardizace vysoká reliabilita. Reliabilita neboli spolehlivost je taková vlastnost 

výzkumu, která říká, zda bychom při opakovaných výzkumech za totožných podmínek 

dosáhli stejných výsledků (Disman, 2008: 62) či jinými slovy, do jaké míry by různí 

badatelé nebo tentýž badatel v různých situacích zařadili daný případ do stejné kategorie 

(Silverman, 2005: 188).

V kontextu paradigmatu kritické teorie je potom jedním z kritérií kvality 

historické ukotvení výzkumu, tedy zohlednění a zahrnutí například sociálních, 

kulturních, etnických či genderových okolností zkoumaného jevu v konkrétním čase, 

respektive historickém kontextu. Dalším kritériem je to, do jaké míry se výzkumu daří 

rozšiřovat vědění o dané problematice, poskytnout do ní hlubší vhled a tím zároveň 

dodat i podněty pro transformaci stávajících struktur (Guba, Lincoln, 1994: 114, 115).
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3.1.8 Etické a politické otázky

Jak uvádějí Guba a Lincoln (1994), paradigmatu kritické teorie je etika vlastní a 

ze své podstaty tak neetickému jednání klade překážky, přestože mu nemůže zcela 

zabránit, zejména v případech, kdy jsou do výzkumu zapojeny osoby, což přináší někdy 

obtížně splnitelné požadavky na zajištění jejich anonymity a bezpečí (Guba, Lincoln, 

1994: 115). Podobně i pro feministický výzkum je charakteristické převzetí morální 

odpovědnosti na straně výzkumníka/ce (Ramazanoglu, Holland, 2004: 14). Vzhledem 

k tomu, že mnou provedený výzkum je založený na analýze dokumentů a jedná se tedy 

o tzv. nevtíravý či neinteraktivní výzkum, který nezkoumá osoby, neobjevuje se zde 

riziko vzniku případné fyzické, psychické či právní újmy těchto osob. Ani otázka 

uplatňování moci při produkci dat není při nevtíravém výzkumu natolik obsáhlá a 

složitá jako v případě výzkumu s účastí osob (Ramazanoglu, Holland, 2004: 156).

V případě textové analýzy je ovšem hodno přiznat otázku etické odpovědnosti vůči 

autorkám a autorům těchto textů. Zde je třeba poznamenat, že případnou kritiku 

nesměřuji na osoby či schopnosti autorů/ek, nýbrž na genderový řád, který se jejich 

prostřednictvím do obsahu textů promítá.

I pro tuto formu společenskovědního výzkumu však platí nutnost dodržovat určité 

etické zásady. Ty zahrnují jednak samotnou etiku výzkumu, která se netýká jen vztahu 

výzkumníka/ice ke zkoumaným osobám, ale také k vědecké komunitě a k celé 

společnosti. Dále zahrnují etiku publikační, která vylučuje plagiátorství a falzifikaci, 

což vyžaduje při prezentaci přejatých myšlenek vždy uvádět odkazy na zdroje, z nichž 

se čerpalo, a získané poznatky žádným způsobem nezkreslovat a nezamlčovat.

3.2 Kvantitativní obsahová analýza

3.2.1 Výzkumné otázky a hypotézy

Základní metodu sběru dat v kvantitativní části výzkumu tvoří obsahová analýza 

pracující s kódovacím schématem, jehož sestavení předcházela formulace konkrétních 

výzkumných otázek, jejichž účelem je přispět k nalezení odpovědí na hlavní a obecněji 

položené výzkumné otázky. Výběr specifických výzkumných otázek vychází 

z představených společensky reprodukovaných genderových stereotypů (Cviková,

Juráňová, 2003; Karsten, 2006; Lukšík, Supeková, 2003; viz podkapitola 2.1.4

Genderové stereotypy) a z výsledků a závěrů již provedených výzkumů učebnic 
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zaměřujících se na způsob zobrazování žen a mužů, které představili různí autoři a 

autorky (Cviková, 2003; Giddens, 1999; Karsten, 2006; Lukšík, Supeková, 2003; 

Morris, 2000; Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 2003; Valdrová, Smetáčková, Knotková-

Čapková, 2004; viz podkapitola 2.4.6 Gender v učivu a učebnicích). V návaznosti na 

výzkumné otázky byly formulovány též hypotézy, neboli očekávaná spojení mezi 

proměnnými (Disman, 2008: 76-79). V kontextu povahy této práce a paradigmatu 

kritické teorie, v němž se pohybuje, jsou hypotézy neboli předem vyslovená očekávání 

chápána též jako reflexe vlastní pozice a očekávání, s nimiž k výzkumu přistupuji.

Jinými slovy, hypotézy formuluji na základě svých znalostí o povaze a fungování 

genderového řádu, které popisuji v teoretické části této diplomové práce. 

 Seznam výzkumných otázek (VO) a hypotéz (H):

VO1: Jaký je počet zobrazených ženských postav a jaký je počet zobrazených 

mužských postav v ilustracích?

H1: Celkový počet zobrazených mužských postav je vyšší než celkový počet 

zobrazených ženských postav.

VO2: V jakém prostoru jsou častěji zobrazeny ženské postavy a v jakém prostoru jsou 

častěji zobrazeny mužské postavy?

H2: Mužské postavy jsou častěji zobrazeny „venku“ (tj. vně místností a budov) než 

„vevnitř“ (tj. uvnitř místností a budov) a ženské postavy jsou častěji zobrazeny 

„vevnitř“ než „venku“.

VO3: V jaké sféře jsou častěji zobrazeny ženské postavy a v jaké sféře jsou častěji 

zobrazeny mužské postavy?

H3: Mužské postavy jsou častěji zobrazeny ve veřejné sféře (v kontextu školy, 

zaměstnání,  přírody a lékařské ordinace) a ženské postavy jsou častěji zobrazeny 

v soukromé sféře (v kontextu domova).

VO4: Je aktivita (resp. pasivita) ženských postav prezentována ve stejné míře jako 

aktivita (resp. pasivita) mužských postav?

H4: Mužské postavy jsou častěji zobrazeny jako aktivní (tj. vykonávají rozpoznatelné 

činnosti) a ženské postavy jsou častěji zobrazeny jako pasivní (tj. nelze určit jakou 

činnost vykonávají).
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VO5: V jakém genderovém kolektivu jsou častěji zobrazeny ženské postavy a v jakém 

mužské?

H5: Ženské postavy jsou častěji zobrazeny ve dvojicích či kolektivech než o samotě. 

Mužské postavy se častěji vyskytují individuálně než ve dvojicích či kolektivech.

VO6: Jaký je počet ženských postav vystupujících v textech a jaký je počet mužských 

postav vystupujících v textech?

H6: Celkový počet mužských postav vystupujících v textech je vyšší než celkový počet 

ženských postav vystupujících v textech.

VO7: V jakém prostoru vystupují častěji ženské postavy a v jakém prostoru vystupují 

častěji mužské postavy?

H7: Mužské postavy častěji vystupují „venku“ než „vevnitř“ a ženské postavy častěji 

vystupují „vevnitř“ než „venku“.

VO8: V jaké sféře častěji vystupují ženské postavy a v jaké sféře častěji vystupují 

mužské postavy?

H8: Mužské postavy častěji vystupují ve veřejné sféře (v kontextu školy, zaměstnání,  

přírody a lékařské ordinace) a ženské postavy častěji vystupují v soukromé sféře (v 

kontextu domova).

VO9: Je aktivita (resp. pasivita) ženských postav prezentována ve stejné míře jako 

aktivita (resp. pasivita) mužských postav?

H9: Mužské postavy jsou častěji prezentovány jako aktivní (tj. vykonávají 

rozpoznatelné činnosti) a ženské postavy jsou častěji prezentovány jako pasivní (tj. 

nelze určit jakou činnost vykonávají).

VO10: Jsou četněji uvedena zaměstnání ženských nebo mužských postav a je jejich 

různorodost prezentována ve stejné míře?

H10: Zaměstnání mužských postav jsou uvedena častěji než zaměstnání ženských

postav, je jich tedy celkem více a jsou rozmanitější.
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3.2.2 Obsahová analýza ilustrací ve vybraných čítankách

VO1: Jaký je počet zobrazených ženských postav a jaký je počet zobrazených 

mužských postav v ilustracích?

H1: Celkový počet zobrazených mužských postav je vyšší než celkový počet 

zobrazených ženských postav.

Odpověď na VO1: Viz Tabulka 1. Počet ženských a mužských postav v ilustracích.

Ověření H1: Přesné počty zjištěných postav (viz Tab. 1) ukazují, že hypotéza se 

potvrdila v případě dvou ze tří čítanek podrobených analýze. Navzdory rozdílným 

celkovým počtům postav v jednotlivých čítankách (viz Tab. 1) bylo v Mojí první 

čítance (Žáček, [1993] 2009) od nakladatelství ALTER73 a v Počteníčku (Halasová, 

2003) od nakladatelství DIDAKTIS zjištěno o necelou polovinu více mužských než 

ženských postav. V případě Otíkovy čítanky (Šrut, 1994) od nakladatelství PRODOS se 

však hypotéza nepotvrdila, neboť bylo zjištěno téměř o třetinu více ženských než 

mužských postav.74

Tabulka 1. Počet ženských
a mužských postav v ilustracích

P
os

ta
vy

A
L

T
E

R

P
R

O
D

O
S

D
ID

A
K

T
IS

Ženské 13 96 21

Mužské 27 74 50

Nelze určit 4 11 9

Zdroj: vlastní výzkum

VO2: V jakém prostoru jsou častěji zobrazeny ženské postavy a v jakém prostoru jsou 

častěji zobrazeny mužské postavy?

H2: Mužské postavy jsou častěji zobrazeny „venku“ (tj. vně místností a budov) než 

„vevnitř“ (tj. uvnitř místností a budov) a ženské postavy jsou častěji zobrazeny 

„vevnitř“ než „venku“.

                                               
73 Za účelem lepší přehlednosti jsou v tabulkách uvedeny nikoli názvy čítanek, nýbrž jména příslušných 
nakladatelství.
74 Otázka, jak tento fakt interpretovat, je diskutována v následující kapitole. 
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Odpověď na VO2: Viz Tabulka 2. Prostor, v němž jsou zobrazeny ženské a mužské 

postavy v ilustracích.

Ověření H2: Stav potvrzující hypotézu, kdy jsou ženské postavy zobrazeny častěji 

uvnitř než venku a zároveň mužské postavy jsou vícekrát zobrazeny venku než vevnitř, 

byl zjištěn v čítance PRODOS, přestože se jedná pouze o malé rozdíly (viz Tab. 2). 

V čítance ALTER je výrazně více mužských postav zobrazeno venku než vevnitř 

(hypotéza se v tomto ohledu potvrdila), avšak zobrazení ženských postav je z hlediska 

prostoru jejich umístění vyrovnané (v tomto aspektu nebyla hypotéza potvrzena). A 

konečně v čítance DIDAKTIS převážilo zobrazení ve vnějším prostoru nad zobrazením 

uvnitř budov a místností jak u mužských (část hypotézy se potvrdila), tak u ženských 

postav (část hypotézy se nepotvrdila). Hypotéza 2 tedy byla v plném znění potvrzena 

pouze pro jednu ze tří analyzovaných čítanek (PRODOS), ve zbylých dvou případech 

(ALTER a DIDAKTIS) se hypotéza potvrdila částečně, tedy jen pro mužské postavy, 

pro postavy ženské hypotéza prokázána nebyla.

Tabulka 2. Prostor, v němž jsou zobrazeny ženské
a mužské postavy v ilustracích
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Uvnitř 3 2 30 12 4 7

Venku 3 15 25 17 15 32

Nelze 
určit

7 10 41 45 2 11

Zdroj: vlastní výzkum

VO3: V jaké sféře jsou častěji zobrazeny ženské postavy a v jaké sféře jsou častěji 

zobrazeny mužské postavy?

H3: Mužské postavy jsou častěji zobrazeny ve veřejné sféře (v kontextu školy, 

zaměstnání,  přírody a lékařské ordinace aj.) a ženské postavy jsou častěji zobrazeny 

v soukromé sféře (v kontextu domova).

Odpověď na VO3: Viz Tabulka 3. Sféra, v níž jsou zobrazeny ženské a mužské 

postavy v ilustracích.
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Ověření H3: Hypotéza četnějšího zobrazování mužských postav v různých oblastech 

veřejné sféry než ve sféře soukromé se potvrdila pro všechny tři čítanky, tedy ALTER, 

PRODOS i DIDAKTIS (viz Tab. 3). V případě ženských postav a jejich zvýšeného 

výskytu v soukromé sféře domácnosti byla hypotéza potvrzena u čítanky PRODOS. V 

čítankách ALTER a DIDAKTIS jsou ženské postavy častěji zobrazeny ve veřejné sféře 

než ve sféře soukromé (viz Tab. 3). Hypotéza 3 se tak v plném znění potvrdila pouze 

pro jednu analyzovanou čítanku (PRODOS), v čítankách ALTER a DIDAKTIS 

odpovídá hypotéza zjištěnému stavu pouze v případě mužských postav, formulace 

hypotézy pro ženské postavy nebyla potvrzena.

Tabulka 3. Sféra, v níž jsou zobrazeny ženské 
a mužské postavy v ilustracích 
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Soukromá 1 1 18 6 3 1

Veřejná 3 13 12 16 16 38

Nelze 
určit

9 13 66 52 2 11

Zdroj: vlastní výzkum

VO4: Je aktivita (resp. pasivita) ženských postav prezentována ve stejné míře jako 

aktivita (resp. pasivita) mužských postav?

H4: Mužské postavy jsou častěji zobrazeny jako aktivní (tj. vykonávají rozpoznatelné 

činnosti) a ženské postavy jsou častěji zobrazeny jako pasivní (tj. nelze určit jakou 

činnost vykonávají).

Odpověď na VO4: Viz Tabulka 4. Aktivity ženských a mužských postav v ilustracích.

Ověření H4: Ve všech třech čítankách (ALTER, PRODOS, DIDAKTIS) početně 

převažují aktivní ženské postavy nad pasivními a aktivní mužské postavy nad pasivními 

(viz Tab. 4). V čítance DIDAKTIS byl dokonce zjištěn nulový počet pasivních 

ženských i mužských postav. Když se navíc v čítance PRODOS zohlední celkový počet 

postav, ukáže se poměr výskytu pasivních ženských postav dokonce nižší než postav 

mužských: 32 pasivních z celkem 96 ženských postav (tj. třetina) oproti 31 pasivním 
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z celkem 74 mužských postav (tj. necelá polovina). Hypotéza 4 byla ve všech třech 

případech potvrzena pro mužské postavy, pro ženské postavy však ani v jednom ze tří 

případů prokázána nebyla.

Tabulka 4. Aktivita ženských a mužských postav
v ilustracích
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Aktivita 11 24 64 43 21 50

Pasivita 2 3 32 31 0 0

Zdroj: vlastní výzkum

VO5: V jakém genderovém kolektivu jsou častěji zobrazeny ženské postavy a v jakém 

mužské?

H5: Ženské postavy jsou častěji zobrazeny ve dvojicích či kolektivech než o samotě. 

Mužské postavy se častěji vyskytují individuálně než ve dvojicích či kolektivech.

Odpověď na VO5: Viz Tabulka 5. Genderový kolektiv, v němž jsou zobrazeny ženské 

a mužské postavy v ilustracích.

Ověření H5: Hypotéza, že mužské postavy jsou nejčastěji zobrazeny individuálně, se 

potvrdila v čítance PRODOS, v čítankách ALTER a DIDAKTIS jsou mužské postavy 

nejčastěji zasazeny do genderově heterogenního kolektivu (viz Tab. 5), takže pro ně 

hypotéza ověřena nebyla. Stejně jako v případě mužských postav jsou i ženské postavy 

v čítankách ALTER a DIDAKTIS nejčastěji zasazeny do genderově heterogenního 

kolektivu, takže se hypotéza o kolektivním zobrazování ženských postav potvrdila, v 

čítance je naopak nejčastěji se vyskytující možností individuální zobrazení ženských 

postav (viz Tab. 5). Hypotézu 5 lze tedy ve všech případech (ALTER, PRODOS 

DIDAKTIS) považovat za potvrzenou pouze částečně, a to u ženských postav, u 

mužských postav potvrzena nebyla.
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Tabulka 5. Genderový kolektiv, v němž jsou zobrazeny
ženské a mužské postavy v ilustracích 
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Jednotlivá 
postava

3 6 31 30 1 7

Homogenní 
dvojice

2 6 4 0 2 6

Heterogenní 
dvojice

2 2 16 16 3 2

Homogenní 
kolektiv

0 6 18 3 0 6

Heterogenní 
kolektiv

6 7 27 25 15 29

Zdroj: vlastní výzkum

3.2.3 Obsahová analýza textů ve vybraných čítankách

VO6: Jaký je počet ženských postav vystupujících v textech a jaký je počet mužských 

postav vystupujících v textech?

H6: Celkový počet mužských postav vystupujících v textech je vyšší než celkový počet 

ženských postav vystupujících v textech.

Odpověď na VO6: Viz Tabulka 6. Počet ženských a mužských postav v textech.

Ověření H6: Vyšší počet mužských než ženských postav se potvrdil v čítankách 

ALTER a DIDAKTIS, v čítance PRODOS byl naopak zjištěn vyšší počet ženských 

postav. Rozdíl ovšem v tomto případě činí pouhé čtyři postavy (viz Tab. 6), tedy 

početní převaha ženských postav nad mužskými v čítance PRODOS není tak výrazná 

jako je tomu v případě početní převahy mužských postav nad ženskými v čítankách 

ALTER a DIDAKTIS (viz Tab. 6). Přesto se hypotéza potvrdila pro dva případy ze tří

(ALTER a DIDAKTIS).
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Tabulka 6. Počet ženských
a mužských postav v textech
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Ženské 28 142 43

Mužské 58 138 59

Nelze určit 0 0 0

Zdroj: vlastní výzkum

VO7: V jakém prostoru vystupují častěji ženské postavy a v jakém prostoru vystupují 

častěji mužské postavy?

H7: Mužské postavy častěji vystupují „venku“ než „vevnitř“ a ženské postavy častěji 

vystupují „vevnitř“ než „venku“.

Odpověď na VO7: Viz Tabulka 7. Prostor, v němž jsou zobrazeny ženské a mužské 

postavy v textech.

Ověření H7: Hypotéza, že ženské postavy vystupují častěji uvnitř než venku a mužské 

postavy vícekrát vystupují venku než vevnitř, byla potvrzena v čítance ALTER (viz 

Tab. 7). V čítance PRODOS vystupuje více ženských, ale i mužských postav vevnitř 

(hypotéza se potvrdila pouze pro ženské postavy a již nikoli pro postavy mužské) a v 

čítance DIDAKTIS naopak vícero mužských, ale i ženských postav vystupuje ve 

vnějším prostoru (hypotéza se potvrdila pouze pro mužské postavy a již nikoli pro 

postavy ženské). Hypotéza 7 je tedy v plném znění platná pouze pro jednu ze tří 

analyzovaných čítanek (ALTER).

Tabulka 7. Prostor, v němž jsou zobrazeny ženské a mužské postavy v textech
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Uvnitř 15 14 64 48 11 16

Venku 8 32 24 30 21 29

Nelze 
určit

5 12 54 60 11 14

Zdroj: vlastní výzkum
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VO8: V jaké sféře častěji vystupují ženské postavy a v jaké sféře častěji vystupují 

mužské postavy?

H8: Mužské postavy častěji vystupují ve veřejné sféře (v kontextu školy, zaměstnání,  

přírody a lékařské ordinace aj.) a ženské postavy častěji vystupují v soukromé sféře (v 

kontextu domova).

Odpověď na VO8: Viz Tabulka 8. Sféra, v níž jsou zobrazeny ženské a mužské 

postavy v textech.

Ověření H8: Hypotéza o soukromé sféře domova jako nejčastějším místě výskytu 

ženských postav se potvrdila v čítance ALTER. V čítance PRODOS a v čítance 

DIDAKTIS co do četnosti výskytu ženských postav naopak převážila veřejná sféra nad 

soukromou (viz Tab. 8), takže se tato část hypotézy neověřila. Mužské postavy se ve 

všech třech čítankách, tedy ALTER, DIDAKTIS a PRODOS nejčastěji vyskytují ve 

veřejné sféře (viz Tab. 8). Hypotéza 8 se tak v plném znění potvrdila pro jednu 

analyzovanou čítanku (ALTER), v případě dvou čítanek (PRODOS a DIDAKTIS) se 

hypotéza potvrdila částečně, a to pro postavy mužské a nikoli pro postavy ženské.

Tabulka 8. Sféra, v níž jsou zobrazeny ženské
a mužské postavy v textech
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Soukromá 14 15 33 29 6 2

Veřejná 9 36 55 59 24 40

Nelze 
určit

5 7 54 50 13 17

Zdroj: vlastní výzkum

VO9: Je aktivita (resp. pasivita) ženských postav prezentována ve stejné míře jako 

aktivita (resp. pasivita) mužských postav?

H9: Mužské postavy jsou častěji prezentovány jako aktivní (tj. vykonávají 

rozpoznatelné činnosti) a ženské postavy jsou častěji prezentovány jako pasivní (tj.

nelze určit jakou činnost vykonávají).

Odpověď na VO9: Viz Tabulka 9. Aktivity ženských a mužských postav v textech.
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Ověření H9: Stejně jako tomu bylo u ilustrací, tak i v textech je ve všech třech 

čítankách, tedy ALTER, PRODOS i DIDAKTIS početně více ženských i mužských 

postav aktivních než pasivních (viz Tab. 9). Převaha aktivity nad pasivitou u všech 

postav tedy znamená pouze částečné prokázání hypotézy, která je platná pro mužské 

postavy, avšak nikoli pro postavy ženské.

Tabulka 9. Aktivita ženských a mužských postav v textech
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Aktivita 16 53 98 92 31 51

Pasivita 12 5 44 46 12 8

Zdroj: vlastní výzkum

VO10: Jsou četněji uvedena zaměstnání ženských nebo mužských postav a je jejich 

různorodost prezentována ve stejné míře?

H10: Zaměstnání mužských postav jsou uvedena častěji než zaměstnání ženských

postav, je jich tedy celkem více a jsou rozmanitější.

Odpověď na VO10: Viz Tabulka 10. Zaměstnání ženských a mužských postav 

v textech.

Ověření H10: Celkem bylo zjištěno zaměstnání u dvou ženských postav a jedenácti 

mužských postav v čítance ALTER, u sedmnácti ženských postav a dvaceti dvou 

mužských postav v čítance PRODOS a šesti ženských postav a devíti mužských postav 

v čítance DIDAKTIS (viz Tab. 10). Ve všech třech čítankách je tedy vícekrát uvedeno 

zaměstnání mužských postav než postav ženských a zároveň se jedná o více druhů 

zaměstnání. V tomto případě se tedy vyslovená hypotéza potvrdila v plném znění.
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Tabulka 10. Zaměstnání ženských a mužských postav v textech
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Učitel/ka 1 0 11 0 3 2

Školník/ice 0 0 0 1 0 1

Lékař/ka 0 1 0 2 0 0

Zubař/ka 0 1 2 1 0 0

Zdravotní 
bratr/sestra

1 0 1 0 0 0

Sedlák/selka 0 3 0 1 1 0

Jiné 0 6 3 17 2 6

Zdroj: vlastní výzkum

 Shrnutí výsledků kvantitativní analýzy

Na základě kvantitativních dat lze konstatovat, že zobrazování mužských postav 

v analyzovaných čítankách odpovídá „tradičnímu“ pojetí maskulinity a genderovým 

stereotypům ve větší míře, než do jaké koresponduje zobrazování ženských postav s 

„tradičním“ či genderově stereotypním pojetím femininity a jejím zobrazováním 

v učebnicích a knihách pro děti (Cviková, Juráňová, 2003; Giddens, 1999; Karsten, 

2006; Lukšík, Supeková, 2003; Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 2003; Valdrová, 

Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004). V případě ilustrací i textu byly mužské 

postavy ve dvou ze tří analyzovaných čítanek (ALTER, DIDAKTIS) zobrazeny vícekrát 

než postavy ženské. Ve všech třech čítankách (ALTER, PRODOS, DIDAKTIS) potom 

byly mužské postavy nejčastěji zobrazovány jako aktivní jedinci, kteří se vyskytují ve 

vnějším prostoru (kromě textu čítanky PRODOS) a ve veřejné sféře, kde vykonávají 

řadu různorodých profesí, což se shoduje se způsobem zobrazování mužů v učebnicích 

a knihách pro děti, který představili další autoři/ky (Cviková, Juráňová, 2003; Giddens, 

1999; Karsten, 2006; Lukšík, Supeková, 2003; Oakley, 2000; Renzetti, Curran, 2003; 

Valdrová, Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004). 

V porovnání s předchozími výzkumy různých učebnic (Cviková, Juráňová, 

2003; Giddens, 1999; Karsten, 2006; Lukšík, Supeková, 2003; Oakley, 2000; Renzetti, 

Curran, 2003; Valdrová, Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004) lze v těchto třech 
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analyzovaných čítankách alespoň v některých aspektech zaznamenat změnu co 

do zobrazování ženských postav v textu i v ilustracích. Ženské postavy byly ve všech 

zkoumaných čítankách (ALTER, PRODOS, DIDAKTIS) častěji zobrazeny jako aktivní 

než pasivní postavy, které v některých případech navíc vystupují vícekrát ve vnějším 

prostoru než ve vnitřním (ilustrace ALTER a DIDAKTIS, text DIDAKTIS) a ve veřejné 

sféře než ve sféře soukromé (ilustrace ALTER, DIDAKTIS, text DIDAKTIS, 

PRODOS).

Z výhradně kvantitativního hlediska tak lze shledat některé aspekty zobrazování 

ženských a mužských postav jako směřující k vyváženosti ve způsobu prezentace mužů 

a žen, respektive maskulinity a femininity. Větší posun byl přitom zaznamenán u 

ženských než u mužských postav a zároveň se více projevil v ilustracích (zejména u 

čítanek ALTER a DIDAKTIS) než v textu, i když i v něm byly takové momenty 

zaznamenány, především u čítanek DIDAKTIS a PRODOS. Kvantitativní data je však 

za účelem hlubšího výkladu třeba nahlédnout v širších souvislostech, což je učiněno 

v následující kapitole 3.3 Kvalitativní analýza, která se zabývá interpretací především 

textové složky učebnic, která je v čítankách stěžejní.

Ilustrace mají oproti textu spíše roli doprovodnou a navíc je tomu spíše tak, že 

významy obsažené v textech ovlivňují interpretaci ilustrací, než aby tomu bylo naopak. 

Výsledné zhodnocení obsahu analyzovaných učebnic z hlediska toho, zda zobrazují 

femininitu a maskulinitu genderově stereotypně nebo naopak korektně a způsobem 

podporujícím rovnost žen a mužů a potažmo genderovou rovnost, je potom diskutováno 

v samotném závěru práce.

3.3 Kvalitativní analýza

3.3.1 Ženy a muži jako kategorie analýzy

Cílem předkládané diplomové práce je zjistit, jakým způsobem je v čítankách 

zobrazována maskulinita a femininita, tedy do jaké míry se pohybuje v rámci 

přijímaných stereotypů a do jaké míry je naopak narušuje a překračuje. Nelze se tedy 

vyhnout používání kategorií „femininita“ a „maskulinita“, „muži“ a „ženy“, které byly 

tematizovány již v teoretické části (viz kapitola 2.1 Gender jako koncept), avšak je 

zapotřebí upřesnit, jak s nimi budu pracovat při samotné analýze.



77

Analýza textu a ilustrací se například od terénního výzkumu liší v tom, že 

nezkoumá skutečné ženy a muže, nýbrž jejich reprezentace75 – ženské a mužské postavy 

v podobě literárních a/nebo obrazových figur. Tito zástupci/kyně tedy odkazují ke 

skutečným lidem, jimž je v reálu připisováno pohlaví a gender, které určují, jak k nim 

navzdory jejich různorodosti bude ze strany androcentrické či patriarchální společnosti 

přistupováno. Tuto situaci přibližují Jarkovská s Liškovou (2010) následovně:

Při studiu dynamiky fungování genderu je potřeba reflektovat různorodost. Z centra sociologické analýzy 

však nesmí zmizet důraz na sociální strukturovanost. Tvrdíme, že dívky, ačkoli se v mnoha sociálních a 

individuálních ohledech od sebe navzájem odlišují, jsou institucemi vzdělávacího systému serializovány 

jako ženy, a tudíž jsou od nich očekávány jiné výkony (a ty jsou dále jinak zdůvodňovány a jinak 

oceňovány) a jiné volby (oborů a následně zaměstnání) než od chlapců. V tomto smyslu představuje 

vzdělávací systém jeden z nejmocnějších genderovacích mechanismů ve společnosti. (Jarkovská, 

Lišková, 2010: 35)

V analytické části budu proto pojmy „ženy“ a „muži“ používat ve smyslu 

ideálních typů, protože zkoumané čítanky nezobrazují skutečné lidi, nýbrž obrazy, které 

k nim odkazují. Předkládají tak jakési modely či vzory ženskosti a ženských postav a 

mužskosti a mužských postav. Budu tedy mluvit o mužích a ženách v čítankách, 

kteří/které reprezentují ideály a prezentují tak normativní mužskost a ženskost, kterou se 

děti učí přijímat za následováníhodnou, což souvisí jak s kodifikační rolí učebnic (viz 

podkapitola 2.4.6 Gender v učivu a učebnicích), tak s hodnotovým zatížením literárních 

textů (viz podkapitola 2.3.4 Gender v literatuře a čtení).

Důležitým momentem kvalitativní obsahové analýzy, který je třeba reflektovat, 

je práce s dualitou pohlaví a genderu. V teoretické části jsem v základních rysech 

nastínila debatu, která tuto dualitu zpochybňuje a směřuje k rozvolnění rigidní hranice 

mezi kategoriemi muži a ženy i maskulinita a femininita (viz podkapitola 2.1.2 

Genderové identity). Jelikož je mým cílem analyzovat, jak je v čítankách konstruována 

maskulinita a femininita, budu se zaměřovat i na to, zda čítanky onu dichotomickou 

hranici posilují, nebo ukazují její prostupnost a rozplývání. V reakci na povahu 

analyzovaného materiálu se proto ve svém následujícím přístupu neobejdu bez práce 

s uvedenými dichotomními kategoriemi.

                                               
75 Představení toho, jak tento koncept vykládají Barker (2006) a Hall (2003) viz podkapitola 2.4.6 Gender 
v učivu a učebnicích.
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3.3.2 Čítanka nakladatelství Alter

Moje první čítanka (Žáček, [1993] 2009) vydaná nakladatelstvím Alter obsahuje 

celkem padesát textů, z nichž dvacet jedna nebylo podrobeno kvantitativní ani 

kvalitativní analýze z toho důvodu, že neobsahovaly data, jež by bylo možno 

kódovat/interpretovat.76 Ve dvaceti devíti analyzovaných textech (dvaceti třech 

příbězích, pěti básničkách a jedné dramatizaci pohádky) bylo na základě kódování 

zjištěno padesát devět mužských postav (z toho osmnáctkrát Tom a desetkrát tatínek) a 

dvacet šest ženských postav (z toho desetkrát maminka a čtyřikrát sestra-batole), viz 

Tab. 6.

 Výběr a prezentace učiva

o Osobnost a lidská identita

Tom jako hlavní postava čítanky reprezentuje ryze „mužské“ či „chlapecké“ 

vlastnosti, zejména nebojácnost, statečnost a hrdinství. Tom se nebojí zubaře, je to 

statečný kluk (Žáček, [1993] 2009: 40-41). Také se nebojí, když je v lese se strýčkem 

Pepou, a nebál by se ani sám, protože má tatínkův zálesácký nůž (Žáček, [1993] 2009: 

55-56). Když se oním nožem od tatínka řízne do prstu, tváří se jako hrdina (Žáček, 

[1993] 2009: 24). Tom považuje za hrdinu i svého tatínka, který pracuje jako doktor, i 

když tatínek se označení brání. „To je škoda, že tatínek není hrdina, myslí si Tom. ...

Co když je tatínek hrdina a jenom o tom neví? Hlavně, že o tom vím já.“ (Žáček, [1993] 

2009: 8)

Čítanka obsahuje i zobecňující výroky o „správných“ chlapcích a chlapech. 

„Každý kluk občas přehání. I Tom.“ (Žáček, [1993] 2009: 13) Nejčastěji tato genderově 

zatížená a normativní poučení sděluje tatínek Tomovi. „Pořádný kluk musí mít pořádný 

nůž.“ (Žáček, [1993] 2009: 24) „Kdo chce být hokejista, musí být chlap. A chlapi 

nelžou.“ (Žáček, [1993] 2009: 31) Toma poučuje i další mužská postava – pan doktor. 

„Správný kluk se ničeho nebojí. […] Kdo umí zatnout zuby a vydržet, to je u mě chlap! 

[…] Chlap musí něco vydržet, no ne?“ (Žáček, [1993] 2009: 40-41) Nebojácnosti a 

hrdosti jakožto ryze mužským vlastnostem je věnována i celá jedna básnička:

                                               
76 Například se jedná o básničky Vlak (Žáček, [1993] 2009: 37), Vrtulníky na výletě (Žáček, [1993] 2009: 
37) či o dramatizaci pohádky O koťátku, které zapomnělo mňoukat (Žáček, [1993] 2009: 48-50).
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Kaluže 

Louže, bláto, kaluže,

ty jsou tady pro muže.

Ať je velký nebo malý,

muž se vyhnout nemůže.

Kdyby se muž louží bál,

to by se mu každý smál –

směle vkročí do kaluže

a pak hrdě kráčí dál!

(Žáček, [1993] 2009: 31)

Jak již bylo zmíněno v teoretické části (viz podkapitola 2.4.6 Gender v učivu a 

učebnicích), v otázce prezentovaného obsahu čítanek má význam nejen to, co je řečeno, 

ale společně s tím i to, co řečeno není (Otevřená společnost, 2006: 12). Zároveň je 

všeobecně přijímáno pojetí genderových i pohlavních kategorií jakožto binárních 

opozic, kdy se proti sobě navzájem vymezují kategorie maskulinita / femininita a 

kategorie muž / žena (Cviková, Juráňová, 2003: 33). Z těchto dvou tezí lze vyvodit, že 

explicitní tvrzení vypovídající o mužích současně s tím implicitně vypovídají též o 

ženách, a to právě proto, že gender je vztahová kategorie. Jinými slovy, výpovědi o tom, 

jací jsou či by měli být muži a chlapci v sobě nutně zahrnuje i sdělení o tom, jaké nejsou 

či by neměly být ženy a dívky. Pokud tyto skrytě přítomné obsahy převedeme do zjevné 

podoby (viz níže), ukáže se, že vlastnosti spojované s ženami/dívkami stojí v hierarchii 

charakteristik níže než atributy mužské a tím dehonestují ženy (Babanová, Miškolci, 

2007: 46-47). V tomto kontextu se konkrétně jedná o bojácnost jako protiklad 

statečnosti (Oakley, 200: 139).

Kupříkladu v příběhu, v němž Tom lže (Žáček, [1993] 2009: 31), je poučení o 

všeobecně společensky ne/žádoucím jednání navíc zatíženo genderovým významem. 

Ponaučení určené nejen Tomovi, ale i všem čtenářům a čtenářkám by bylo možno 

vyjádřit genderově neutrální formulací „lhát se nemá“ (obdobně by samozřejmě bylo 

možné formulovat i další uvedené výroky). V tomto případě je však ponaučení spojeno 

s výrazným poselstvím genderového řádu. Pokud je konkrétně řečeno, kdo nelže 

(chlapi), potom je tím v rámci schématu myšlení založeného na opozicích symbolického 

řádu (Bourdieu, 2000: 33) implicitně řečeno, že existuje někdo druhý, kdo lže (ženy). 

Chlapi nelžou narozdíl od koho? Narozdíl od žen.



80

Pokud použijeme další výše uvedené příklady, potom podle dichotomního

schématu platí, že kluci přehánějí / holky jsou skromné, kluk musí mít nůž / holka nůž 

mít nemusí (nebo dokonce nesmí)77, správný kluk se nebojí a něco vydrží / správná 

holka by se měla bát a nic nevydrží, kdo chce být hokejista, musí být chlap / kdo chce 

být hokejista, nesmí být „baba“ (a zároveň žena by neměla chtít být hokejistka). Lze 

tedy shrnout, že tato sdělení staví muže a ženy a mužské a ženské charakteristiky do 

opozic, které jsou navíc uspořádány hierarchicky, a to v neprospěch žen a femininity, 

což se projevuje nejen na symbolické rovině, ale má to reálné důsledky i pro 

společenské postavení žen. Na tomto principu se totiž v androcentrické společnosti 

zakládají mechanismy mužské nadvlády, které Bourdieu (2000) popisuje následovně:

Nevyslovené a neviditelné, ale neustálé příkazy sexuálně hierarchizovaného světa mají na ženy uvržené 

do tohoto světa přinejmenším stejný vliv jako rozkazy výslovné: připravují ženy k tomu, aby arbitrární 

předpisy a zákazy přijímaly jako něco evidentního, přirozeného a samozřejmého, a ty pak, vepsané 

jednou do řádu věcí, se nenápadně otiskují i do řádu těl. (Bourdieu, 2000: 53)

Vraťme se však k dalším příkladům genderovanosti situací v Mojí první čítance. 

V rámci vzorce hrdinství si nebojácný Tom dokonce bere za úkol ochraňovat maminku: 

„[a]bys věděla odpoledne tě vezmu na pouť! A kdyby ses na kolotoči bála, já tě budu 

držet za ruku!“ (Žáček, [1993] 2009: 58). Nejenže Tom bude držet za ruku maminku a 

nikoli naopak, ale dokonce Tom vezme na pouť maminku namísto toho, aby tam 

maminka vzala Toma. Rozdělení moci a rozhodovacích kompetencí podle věkové 

struktury dospělá osoba/rodič – dítě je zde tak převáženo genderovým rozlišením žena –

muž. Chlapec Tom je ten, který vyvíjí iniciativu a rozhoduje za maminku o tom, co ona 

bude dělat. Maminka je jakožto ženská postava nejen pasivní (neiniciuje aktivitu), ale i 

spojená se závislostí a bojácností (Oakley, 2000: 139). Jak shrnuje Karsten (2006): „[k] 

typicky ženské roli patří zařazovat se a podřizovat, přijímat pokyny a přání mužů, 

vycházet vstříc jejich potřebám, nárokům a očekáváním a být jim k dispozici.“ (Karsten, 

2006: 70)

                                               
77 Navíc se jedná o velký zálesácký nůž na medvědy, který se mimo jiné „hodí na houby, na lodičky, na 
luk a šípy“ (Žáček, [1993] 2009: 24). Nůž a jeho nošení tak symbolicky odkazují k lovu a boji a tím 
potažmo i ke stereotypní představě muže-lovce, jednak bojovníka a jednak toho, kdo zajišťuje ochranu, 
obstarává potravu a je zručný při zacházení s nožem, čehož využívá zejména při pobytu venku v přírodě. 
Takový nůž potom nepřísluší ženě či dívce, neboť její role není slučitelná s uvedenými stereotypy. Pokud 
by vůbec žena měla zacházet s nožem, tak v kontextu role a sféry, která je jí přisuzována, tedy jako 
hospodyně v kuchyni.
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Současně je zde také tematizováno mateřství, které je spojeno s obětavostí, a 

žena-matka je představena jako ta, která neegoisticky koná primárně podle druhých a 

pro druhé, nikoli podle sebe a pro sebe sama. A jelikož je mateřství vlastně inherentně 

obsaženo v tradičním konceptu ženství (jako „přirozená“ úloha žen), je pojetí bytí 

jakožto bytí pro druhé charakteristické nejen pro ženy-matky, ale pro ženy obecně. Což 

opět výstižně shrnuje Bourdieu (2000), když tvrdí: „[d]á se proto skoro říci, že závislost 

na druhých (a nejen na mužích) se stala pro ženy ustavujícím prvkem jejich bytí.“ 

(Bourdieu, 2000: 61) V této souvislosti jsou i city, které maminka projevuje, často 

spojeny právě s pečovatelstvím, konkrétně s obavami o druhé. Maminka se lekne, když 

se Tom vrátí z rybářské výpravy zmáčený (Žáček, [1993] 2009: 61-63) a zlobí se na 

tatínka, že chce dát Tomovi nůž, kterým si může ublížit (Žáček, [1993] 2009: 24). Jak je 

ovšem patrno z výše uvedeného textu, tatínek jejích námitek nedbal, což jen potvrzuje 

druhotné postavení maminky v heterosexuálním páru.

Tom je zároveň postava aktivní,78 která se věnuje různým činnostem79 – jde si 

hrát (Žáček, [1993] 2009: 6), trénuje hokej (Žáček, [1993] 2009: 30-31) nebo se na kole 

jede podívat na koně (Žáček, [1993] 2009: 18-19). „Tom se nenudí, ani když je sám.“ 

(Žáček, [1993] 2009: 16) Také podniká různá dobrodružství a výlety s tatínkem (Žáček, 

2009: 8, 61-63), ale i s kamarády a kamarádkami (Žáček, [1993] 2009: 18-19). „Tom je 

neposeda. Nevydrží klidně sedět ani minutu.“ (Žáček, [1993] 2009: 9) Také je na svůj 

věk80 samostatný, sám jde k zubaři (Žáček, [1993] 2009: 40-41) a na pouť (Žáček, 

[1993] 2009: 57-58). V postavě Toma se tak potvrzuje teze, že mužský literární hrdina 

je často aktivní a jedná sám (Morris, 2000: 43).

Na druhou stranu se Tom projevuje i citlivě, například vůči své mladší sestře. 

„"Pojď ke mně! Já tě mám tak rád!" volá Tom. Bere sestřičku do náruče.“ (Žáček, 

[1993] 2009: 26) Tento příklad je však ojedinělý, důrazy na potlačování citovosti 

jednoznačně převažují nad podporou jejího projevování. Když se Tom řízne nožem, 

tatínek namísto utěšování syna nehodu komentuje slovy „nešikovné maso musí pryč“ 

(Žáček, [1993] 2009: 24). Opět zde nemají místo projevy empatie nebo dokonce 

slabosti.

                                               
78 Kvantitativní vyjádření aktivity a pasivity mužských a ženských postav v ilustracích a textu viz Tab. 4 a 
Tab. 8.
79 Srov. činnosti, které vykonávají ženské a mužské postavy v textu i v ilustracích, viz Příloha 3: Tab. 12 
a Tab. 14.
80 Tomův věk není v čítance explicitně zmíněn, avšak víme, že se jedná o „prvňáčka“ (Žáček, [1993] 
2009: 45).
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V porovnání s mužskými postavami je ženským postavám a jejich vlastnostem a 

charakteristikám věnován mnohem menší prostor. Explicitní obecná tvrzení o ženách a 

o tom, jaké jsou nebo jaké by měly být, zcela absentují, což však nelze považovat za 

nedostatek, ba naopak, neboť paušalizující výroky o ženách stejně jako o mužích jsou 

zatížené ustálenými genderovými stereotypy (Valdrová, Smetáčková, Knotková-

Čapková, 2004: 186). Ovšem i v případě konkrétních postav je škála jejich vlastností a 

citů značně omezená.

Tomova sestra Terezka je nemluvně a maminka je zase příkladem ženské 

postavy, která více než cokoli jiného jen pasivně81 čeká, co se stane (Morris, 2000: 43). 

Sama se nevydává za dobrodružstvím, ale čeká doma a vytváří zázemí pro svého 

manžela a syna, kteří každý sám nebo společně „venku“ podnikají nerůznější aktivity.82

Maminka tak zůstává doma zatímco Tom jde k zubaři (Žáček, [1993] 2009: 40-41), na 

pouť (Žáček, [1993] 2009: 57-58) nebo jede s tatínkem chytat ryby (Žáček, [1993] 

2009: 61-63). Maminka je pouze v jednom případě přizvána na výpravu do Afriky, 

která je ovšem pouze smyšlená a na níž by mimoto bylo jejím úkolem vařit (Žáček, 

[1993] 2009: 52-53). Potvrzuje se zde tedy to, co zjistila též Oakley (2000), a to, že za 

dobrodružstvím do okolního světa se vydávají jen muži, zatímco ženy jsou soustředěny 

doma (Oakley 2000: 139). Jak však lze interpretovat z uvedeného příkladu, skutečnost, 

že žena domov a domácnost přece jen opustí, ještě neznamená, že přestávají být 

považovány za sféry, do nichž primárně patří. Spojení ženy (a navíc matky) s domácí 

sférou je dokonce natolik silné, že prostřednictvím domácí činnosti jako je vaření je 

neustále udržováno, aby ani tak daleká cesta jako je výlet až do Afriky nedokázala 

vazbu zpochybnit.

Tématem dalšího z příběhů o Tomovi je šikana, kdy starší žák Vilda sebere 

Tomovi nejprve čepici, poté peníze a nakonec ho zbije (Žáček, [1993] 2009: 45-47). 

Zde se ukazuje, že gender netvoří jedinou osu, podle níž se hierarchicky strukturuje 

moc, neboť rozložení moci se v tomto případě nezakládá na genderové příslušnosti 

zúčastněných, nýbrž na jejich věku (narozdíl od příběhu, v němž bere Tom maminku na 

pouť, kde je tomu naopak, viz výše). Převahu má „čtvrťák“ nad „prvňáčkem“, tedy 

starší nad mladším a zároveň i vyšší a silnější nad fyzicky slabším (Žáček, [1993] 2009: 

                                               
81 Pasivitu maminky potvrdila kvantitativní analýza. Maminka vystupuje v deseti příbězích, přičemž 
v sedmi z nich nebylo možno určit, jakou činnost vykonává, což ji podle definice používané 
v kvantitativním výzkumu řadí mezi pasivní ženské postavy, viz Tab. 9.
82 Výskyt ženských a mužských postav v ilustracích i textu v prostoru a soukromé a veřejné sféře viz Tab. 
2, Tab. 3, Tab. 7 a Tab. 8.
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45-47). V menším měřítku a na příkladu konkrétní situace se zde tak projevuje tzv. 

dvojí princip patriarchátu, kdy mají starší muži převahu nad těmi mladšími (Millett, 

1998: 74).

V tomto příběhu zároveň vystupuje Tomova kamarádka Lucie, která se Toma 

zastane a kterou tak lze považovat za pozitivní vzor z hlediska zobrazování aktivních, 

samostatných a nebojácných ženských postav (Žáček, [1993] 2009: 45-47). Statečnost 

Lucie však poněkud znehodnocuje fakt, že „má s sebou svoji dogu, velkou jako tele“ 

(Žáček, [1993] 2009: 46). Lucie se tak sice do Vildy „pustila“, ovšem není zcela jasné, 

zda měl Vilda větší respekt před dívkou Lucií nebo před její dogou Rexem. Na druhou 

stranu Lucie se velké dogy nebojí a sama ji venčí. Navíc z příběhu vyplývá, že Lucie 

vyvinula vlastní iniciativu (Tom ji o pomoc nežádal, jednala z vlastního úmyslu) a 

zastala se slabšího, za což se jí dostalo od kamarádů poděkování a uznání, že je 

„správná kamarádka“ (Žáček, [1993] 2009: 45-47). Lucie tedy byla navzdory 

očekáváním oceněna za to, že se v tomto případě nezachovala podle norem a 

charakteristik připisovaných dívkám, ale naopak projevila „chlapeckou“ rozhodnost a 

statečnost.83

Situaci, v níž se ocitla Lucie, je možné nahlížet dvojím způsobem. Zaprvé lze 

její chování chápat jako projev nebojácnosti či statečnosti nebo dokonce hrdinství, 

jinými slovy vymknutí se genderovým stereotypům. Za druhé je ale možná i 

interpretace pohybující se v rámci zavedených genderových stereotypů, podle níž Lucie 

pouze projevila své „ženské“ pečovatelské sklony, primární zájem o druhé a snahu 

neegoisticky jim pomáhat. V tomto případě bych se však přiklonila spíše k subverzivní 

interpretaci, podle níž Lucie už vzhledem ke svému věku nejednala jako matka-

pečovatelka, nýbrž jako samostatná a iniciativní osoba schopná se prosadit ve skupině 

chlapců84 (Cviková, Juráňová, 2003: 44-45; Bosá, Minarovičová, 2005: 58; Lukšík, 

Supeková, 2003: 69).

Ovšem je třeba připustit, že Lucie ať už vědomě nebo nevědomě může 

výjimečně těžit z genderového stereotypu, že holky se nebijí. Pokud by Vilda uhodil 

Lucii stejně jako předtím Toma, nedokázal by tím v tomto případě svou nadřazenost, ale 

naopak by se ponížil. V této situaci tak Lucie oproti Tomovi a ostatním chlapcům 

v jistém smyslu z patriarchálního řádu získává výhodu – je méně ohrožena zbitím, ale 

                                               
83 Srov. postavu Šárky v Otíkově čítance od nakladatelství Prodos (Šrut, 1994), viz následující kapitola.
84 Kvantitativní vyjádření četnosti výskytu mužských a ženských postav v různorodých kolektivech 
zobrazených v ilustracích viz Tab. 5.
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zároveň tato zdánlivá výhoda potvrzuje její druhořadost na symbolické úrovni. Bojem 

se ženou jakožto ztělesněním slabosti a zranitelnosti cti (Bourdieu, 2000: 48) nelze totiž 

demonstrovat sílu a potvrdit tím (samozřejmě před ostatními muži) svou mužskost 

stejně jako vítězným bojem s jiným mužem.

Ovšem stejně jako v případě, kdy se Tom projevoval citlivě (Žáček, [1993] 

2009: 26), tak i případ, kdy se Lucie zachovala hrdinsky (Žáček, [1993] 2009: 45-47), je 

pouze ojedinělým příkladem. Na otázku, zda se děvčata a chlapci pohybují mimo vzorce

tradiční mužskosti a hrdinství a zda je v knize místo pro citlivost, starostlivost, 

otevřenost a obavy (Cviková, Juráňová, 2003: 44-45; Bosá, Minarovičová, 2005: 58; 

Lukšík, Supeková, 2003: 69), se tedy nabízí odpověď, že nikoli. Přesněji řečeno, že 

Tom i jeho tatínek se pohybují téměř výhradně v rámci vzorců mužskosti a hrdinství, 

zatímco citlivost a starostlivost náleží ženským postavám, konkrétně mamince.

o Životní orientace a ambice

Placená zaměstnání, která je možno v dospělosti vykonávat, nejsou dětem v této 

čítance systematicky přiblížena například tím, že by jim byl věnován samostatný příběh. 

Pokud jsou jednotlivé profese vůbec zmíněny, nejsou podrobněji představeny. Ze 

zaměstnání ženských postav je zmíněna učitelka, kterou je Tomova maminka (Žáček, 

[1993] 2009: 9), a „sestřička v bílém plášti“, s níž Tom hovoří v zubním středisku 

(Žáček, [1993] 2009: 41). Lékařská profese ovšem náleží mužským postavám, jednak 

panu doktorovi-zubaři (Žáček, [1993] 2009: 41) a jednak Tomovu tatínkovi-doktorovi, 

jemuž je věnován příběh Tatínek (Žáček, [1993] 2009: 8) a jehož prostřednictvím je 

lékařská profese představena jako hrdinská.

Jako další jsou bez dalšího vysvětlení zmíněny profese listonoše (Žáček, [1993] 

2009: 16) a hajného (Žáček, [1993] 2009: 51, 55) a dále nikoli placená zaměstnání 

v dnešním smyslu slova, ale spíše způsoby obživy, všechny vykonávané mužskými 

postavami: sedlák (Žáček, [1993] 2009: 14, 33), drvoštěp (Žáček, [1993] 2009: 59), 

lovec (Žáček, [1993] 2009: 10). V příběhu Na pouti (Žáček, [1993] 2009: 57-58) jsou 

ještě jmenovány profese z pouťového či cirkusového prostředí, například mořská panna 

a hadí žena či ohnivý muž, silák a kouzelník (Žáček, [1993] 2009: 57-58). Samotný 

Tom by potom chtěl být cestovatel a podívat se do Afriky (Žáček, [1993] 2009: 52). 

Mužských povolání je tedy v čítance více než ženských a v důsledku toho jsou i 

rozmanitější, přesné číselné údaje viz Tab. 10.
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Z hlediska schopností a nadání jsou maminčiny dovednosti představeny zcela 

vágně a větší prostor je věnován jejím zájmům. „Maminka umí všecko. A když má 

chvíli času, hraje na klavír a maluje. "Abych nevyšla ze cviku," říká.“ (Žáček, [1993] 

2009: 9) Maminka má tedy volný čas, kdy může rozvíjet vlastní zájmy vyžadující jak 

nadání, tak naučené dovednosti. Na druhou stranu se jedná o zájmy, které vykonává 

doma a zapojuje do nich i ostatní, jako když maluje Toma (Žáček, [1993] 2009: 8) nebo 

s tatínkem a Tomem zpívá a doprovází je při tom na klavír (Žáček, [1993] 2009: 32). 

Ani jednu z těchto dovedností však Tomovi nepředává.

To tatínek jakožto doktor i ve volném čase využívá své profesní dovednosti, 

když ošetřuje Toma (Žáček, [1993] 2009: 24) nebo jeho kocourka Mourka (Žáček, 

[1993] 2009: 51). Dále se ve volném čase věnuje rybaření (Žáček, [1993] 2009: 61-63), 

tedy aktivitě, která se vykonává mimo dům a domácnost a které učí i Toma (Žáček, 

[1993] 2009: 61-63). Mimoto se Tom učí hrát hokej. „"Ty s tím kvedláš jako 

s vařečkou!" smáli se mu kluci. Jen počkejte až se to naučím, řekl si Tom. A tak trénuje 

a trénuje.“ (Žáček, [1993] 2009: 31). Potvrzuje se zde tedy to, co tvrdí Karsten (2006), 

že mužům přinášejí uspokojení a naplnění jejich výkony a úspěchy a jsou zaměřeni na 

výkon a kariéru, a to nejen v zaměstnání a profesionálním sportu (Karsten, 2006: 70). 

Ostatně i Tomův tatínek nachází uspokojení ve své profesi. „Mám svou práci rád a 

snažím se dělat ji dobře.“ (Žáček, [1993] 2009: 8) Pro muže také hodně znamená uznání 

a obdiv kolegů (Karsten, 2006: 71) a doplňme k tomu i uznání přátel.

Mimoto, posměch Tomových kamarádů nemíří pouze na chlapcovu sportovní 

dovednost, ale zpochybňuje jeho chlapeckou identitu jako takovou. Přirovnání držení 

hokejky ke „kvedlání vařečkou“ spojuje Toma s ženskostí, která, jak jsem již uvedla 

v této kapitole výše, se samozřejmě vylučuje s mužskostí či chlapeckostí. Toto 

připodobnění je totiž nevyhnutelně genderované, stačí si připomenout spojení Tomovy 

maminky s vařením (Žáček, [1993] 2009: 52-53) a potažmo tedy i s vařečkou 

používanou při vaření. Kvedlat s hokejkou jako s vařečkou potom znamená chovat se 

jako žena/dívka, řečeno opačně nechovat se jako muž/chlapec, tedy selhat ve své 

genderové roli. Jak tvrdí Bourdieu (2000), za výsadu mužství se platí neustálým 

napětím, které je důsledkem povinnosti projevovat se za všech okolností jako muž 

(Bourdieu, 2000: 47). Mužství se přitom musí prokazovat před muži, mužnost 

potřebuje druhé muže, aby ji ocenili. Je třeba potvrdit příslušnost ke skupině „pravých 

mužů“, neztratit úctu či obdiv kamarádů a nebýt vykázán do kategorie „slabochů“, 

„křehotinek“ či „bab“. Mužnost je tedy vztahová, je budována před očima druhých 
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mužů a pro ně a zároveň proti ženství a ve strachu z ženství (Bourdieu, 2000: 49). 

Podle Bourdieuho (2000) navíc muži stvrzují svou mužnost mimo jiné sportem:  

Právě to paradoxně muže nutí angažovat se, a někdy až vášnivě, ve všech mužských hrách násilí, jako 

jsou v našich společnostech například sporty a speciálně třeba zápas, sport jako stvořený, aby 

produkoval viditelné znaky mužství a aby se v něm projevovaly a osvědčovaly takzvaně mužské 

vlastnosti. (Bourdieu, 2000: 48)

o Práce, vztah soukromí a práce

V otázce slaďování pracovního a rodinného života čítanka představuje model ženy na 

rodičovské dovolené dočasně vyloučené z trhu práce, ovšem alespoň s vyhlídkou na 

návrat do placeného zaměstnání. „Maminka je učitelka. Ale teď je doma s malou 

Terezkou. Až Terezka povyroste, maminka se vrátí do školy.“ (Žáček, [1993] 2009: 9) 

Kromě toho, že je zde učitelská profese spojena s ženskou postavou a potvrzuje její 

pojetí jako ženské profese, tak formulace „je doma“ zase navozuje představu volného 

času a „nicnedělání“. Jak bylo ukázáno již výše, kromě výčtu maminčiných zálib nejsou 

popsány žádné činnosti, které vykonává zatímco „je doma“, například jaké činnosti 

obnáší péče o dítě či domácnost. Pouze jednou se maminka chystá na nákup (Žáček, 

[1993] 2009: 25). Mimoto lze skutečnost, že maminka vykonává placené zaměstnání, 

interpretovat jako méně důležitou než fakt, že placené zaměstnání vykonává tatínek, a to 

zejména z hlediska toho, kolik prostoru je jim v textu čítanky věnováno (jeden celý 

příběh věnovaný popisu tatínkovy profese v porovnání s jednou větou zmiňující 

maminčinu profesi). Navíc obdobně jako bylo výše řečeno, že lékařská profese je v 

čítance představena prostřednictvím postavy tatínka, tak lze i naopak říci, že Tomův 

tatínek je představen prostřednictvím své profese lékaře (Žáček, [1993] 2009: 8). 

Tatínkova profese nabývá na důležitosti ještě v jiném smyslu. Vzhledem k tomu, že 

maminka vlastně dočasně „nepracuje“ (ve smyslu placené práce v zaměstnání), je 

tatínek hlavním živitelem rodiny.

Domácí práce nejsou v čítance popisovány a jejich dělba je jen naznačena –

maminka nakupuje (Žáček, [1993] 2009: 25), tatínek opravuje auto (Žáček, [1993] 

2009: 36) a bude zasklívat okno, s čímž mu pomůže Tom (Žáček, [1993] 2009: 30-31). 

Tom jinak s prací v domácnosti většinou nevypomáhá, jen jednou doma hlídá sestřičku 

během doby, kdy je maminka na zmiňovaném nákupu, protože „[h]lídat mimino, na tom 

nic není“ (Žáček, [1993] 2009: 25). Tento výrok v sobě navíc nese hierarchické 
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hodnocení genderové dělby práce, neboť bagatelizuje význam a náročnost péče o dítě, 

čímž implicitně degraduje pozici maminky, neboť o Terezku pečuje právě Tomova 

maminka (Žáček, [1993] 2009: 9). Tomovo zvolání zároveň svědčí o jeho neznalosti 

vyplývající z genderové socializace chlapců, kteří výchovou nejsou připravování na roli 

budoucích pečovatelů o malé děti tak jako dívky. Významným socializačním faktorem 

jsou v této souvislosti hry a hračky, které jsou v případě dívek více zaměřeny na 

rodičovství než u chlapců, například dívky častěji „pečují“ o panenky (Renzetti, Curran, 

2003: 114-115) a hrají si „na maminku“ (Valdrová, Smetáčková, Knotková-Čapková, 

2004: 177). Rozdělení dětských her a hraček je potom v čítance na rozdíl od dělby 

domácích prací ukázáno jednoznačně. „"Tumáš panenku," říká Tom sestřičce. "Hraj si. 

A já si zatím spravím autíčko." Tom se vypravil do komory pro nářadí. Nese si 

šroubovák a kleště.“ (Žáček, [1993] 2009: 25)

Z hlediska slaďování profesního a soukromého života lze shrnout, že zatímco 

v případě maminky se péče o Terezku vylučuje s docházkou do zaměstnání, tatínek není 

ve výkonu své profese omezen a zároveň se věnuje synovi Tomovi (ovšem už ne dceři 

Terezce ve věku batolete). Za pozitivní způsob z hlediska genderově nestereotypního 

zobrazení mužské postavy lze považovat to, že tatínek není prezentován pouze 

v souvislosti se svou profesí (i když se jedná o výrazný aspekt jeho prezentace),  ale je 

prezentován též v souvislosti se svým otcovstvím – volný čas tráví doma nebo na 

výletech s Tomem a/nebo s celou rodinou. Tatínek například postavil Tomovi sněhuláka 

(Žáček, 2009: 6-7), povídal si s ním (Žáček, [1993] 2009: 13), vzal ho na ryby (Žáček, 

2009: 61), zpíval s Tomem a s maminkou koledy (Žáček, [1993] 2009: 32). Tatínek si 

s Tomem nejen hraje, ale také mu radí a učí ho novým věcem, například jak si opravit 

autíčko (Žáček, [1993] 2009: 36). A Tom se na tatínkovy rady spoléhá: „[k]dyby tu byl 

tatínek, ten by Tomovi poradil.“ (Žáček, [1993] 2009: 26) Tatínek také Toma poučuje, 

třeba o tom, že každý sněhulák v teple roztaje (Žáček, [1993] 2009: 6-7). Rovněž o 

Toma pečuje – ošetřil mu zranění (Žáček, 2009: 24) a vychovává ho, když mu říká, že 

lhát se nemá (Žáček, [1993] 2009: 30-31). Tatínek řeší výchovu domluvou, nikdy Toma 

nebije (Žáček, [1993] 2009: 30-31).

Pozitivní zobrazování aktivního otcovství ovšem kalí fakt, že aktivní role otce se 

komplementárně nedoplňuje s aktivní rolí matky, nýbrž se vyzdvižení otcovství děje na 

úkor zobrazení mateřství.85 Výmluvná je v tomto kontextu mimo jiné skutečnost, že 

                                               
85 A to přesto, že kvantitativním šetřením bylo zjištěno, že tatínek vystupuje v čítance v deseti příbězích a 
maminka rovněž v deseti příbězích (z toho sedmkrát společně). Upozadění maminky však souvisí mimo 
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čítanka obsahuje povídku s názvem Tatínek (Žáček, [1993] 2009: 8), ovšem nikoli 

povídku, která by byla nazvaná Maminka.

o „Ženské“ a „mužské“ domény

Mužské postavy Toma a tatínka se pohybují více ve vnějším prostoru a ve 

veřejné sféře, zatímco maminka s Terezkou setrvávají převážně ve vnitřním prostoru a 

v soukromé sféře domova, což potvrdily výsledky kódování. Nejenže se postavy 

pohybují v odlišných prostorech a sférách, ale mají i odlišné charakteristiky, kdy 

mužským postavám náleží aktivita, nebojácnost a racionalita, zatímco ženským 

postavám pasivita, bojácnost a emocionalita. Potvrzuje a podporuje se zde tedy 

dichotomií zobrazování maskulinity a femininity, které je příznačné pro genderově 

stereotypní učebnice. „Vztahy mezi pohlavími jsou inscenovány bipolárně jako 

konfrontace dvou světů s protikladnými rolemi a projevy chování. Zdůrazňují se rozdíly 

mezi ženským a mužským způsobem myšlení, vlastnostmi a emocemi; prezentuje se 

například „ženská“ citovost a „mužská“ racionalita.“ (Valdrová, Smetáčková, 

Knotková-Čapková, 2004: 182-183)

Kromě postav maminky, tatínka, Toma a Terezky lze podobné dělení 

genderových domén nalézt i v pohádkovém příběhu Tři přání (Žáček, [1993] 2009: 59-

60). „Byl jednou jeden drvoštěp. Ten kácel stromy a třel bídu s nouzí. Ty stromy kácel 

sám a o bídu se dělil se ženou.“ (Žáček, [1993] 2009: 59) Obdobně jako v případě 

postavy tatínka, je v postavě drvoštěpa implicitně obsažena role muže-živitele rodiny. 

Místo drvoštěpovy ženy je doma, kde pečuje o svého muže a vaří mu, obdobně jako 

obětavá maminka vaří Tomovi a tatínkovi, jak již bylo zmíněno výše. „Vzal svoji 

sekeru, šel domů, sedl za stůl a měl hlad. Žena mu dala talíř prosné kaše.“ (Žáček, 

[1993] 2009: 60) Ukazuje se zde instrumentální role žen, kterou reflektuje i Karsten 

(2006) když tvrdí, že úlohou ženských postav je často ošetřovat, obsluhovat nebo jinak 

zaopatřovat mužské aktéry, kteří tuto jejich činnost přijímají jako samozřejmost 

(Karsten, 2006: 70). V čítance tedy chybí vyjádření mnohotvárnosti ženských 

zkušeností, schopností a zájmů (Cviková, Juráňová, 2003: 44-45; Bosá, Minarovičová, 

2005: 58; Lukšík, Supeková, 2003: 69). Totéž ale platí i pro mužské postavy. Přesněji 

řečeno, mužské i ženské schopnosti a zájmy jsou představeny jednotvárně. V genderově 

citlivé učebnici však vystupují muži a ženy ve všech oblastech společenského i 

                                                                                                                                         
jiné s tím, že v sedmi případech byla označena jako pasivní postava, tj. postava nevykonávající žádnou 
rozpoznatelnou činnost (viz Tab. 9).
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individuálního života a muži nejsou spojováni zejména se silou, mocí a touhou po 

úspěchu a ženy zase se službou rodině i společnosti (Valdrová, Smetáčková, Knotková-

Čapková, 2004: 189-190). 

 Jazyk

Čítanka je určena pro začínající čtenáře/ky, takže je psána srozumitelným 

jazykem  a sestává převážně z jednoduchých vět. Vzhledem k tomu, že v příbězích 

vystupuje omezený počet postav povětšinou konkrétně označených vlastním jménem, 

příbuzenským jménem nebo názvem své profese, generické maskulinum je v textech 

užito spíše jen ojediněle. Konkrétně se jedná například o označení „kamarádi“ (Žáček, 

[1993] 2009: 6-7, 48).

Jedna z otázek týkajících se jazykového popisu genderově korektní učebnice se 

však ptá také na to, zda se v ní „[n]eužívá k argumentaci úsloví a pořekadla o mužích a 

ženách, která potvrzují „tradiční“ charakteristiky?“ (Valdrová, Smetáčková, Knotková-

Čapková, 2004: 194) V případě této čítanky zní odpověď na otázku kladně, neboť se 

několikrát uchyluje ke generalizaci mužských (nikoli však ženských) charakteristik 

(Žáček, [1993] 2009: 13, 24, 31, 41).

 Ilustrace

Tři ilustrace zobrazují celkem čtyři lidské postavy, u nichž nelze určit 

genderovou identitu. Zaprvé novorozeně v kolébce (Zmatlíková, [1993] 2009: 32), které 

nenese žádné pohlavně ani genderově zařaditelné znaky. Ve spojitosti s příslušným 

textem Daleko do Vánoc (Žáček, [1993] 2009: 32), který pojednává o Vánocích a 

Ježíškovi, by však novorozeně mohlo být interpretováno spíše jako mužská postava 

Jezulátka. Další ilustrace zobrazuje eskymáckou postavu (Zmatlíková, [1993] 2009: 35), 

na jejíž gender neodkazuje ani text říkanky Eskymácká abeceda (Žáček, [1993] 2009: 

35). A konečně na třetí ilustraci jsou zobrazeny dvě osoby pilotující vrtulník  

(Zmatlíková, [1993] 2009: 37), jejichž gender není definován ani v příslušném textu 

Vrtulníky na výletě (Žáček, [1993] 2009: 37). Ačkoli tedy samotné postavy nenesou 

žádné genderové znaky, přesto vrtulník, ve kterém jsou zobrazeny, a činnost, kterou 

vykonávají (pilotování) genderované jsou. Genderově stereotypní interpretace 

považující řízení dopravních prostředků za mužskou činnost by tedy odkazovala k jejich 

maskulinnímu genderu. 
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 Shrnutí

Nejvíce prostoru pro interpretaci poskytly opakovaně vystupující postavy Toma, 

tatínka  a maminky. Toma lze považovat za aktivní samostatnou postavu, která tak jistě 

může představovat pozitivní vzor pro chlapce. Na druhou stranu prezentované vlastnosti 

a schopnosti (nebojácnost, hrdinství) jsou jednotvárné a nepředkládají různorodost. 

V čítance se neobjevuje žádná dívčí postava, která by vystupovala stejně často jako 

Tom a s níž by se žákyně mohly ztotožnit stejně jako žáci s Tomem. Tomova maminka 

a sestra-batole už svým věkovým zařazením takovými postavami nejsou, nehledě na to, 

že ani jejich vlastnostem, dovednostem a činnostem není věnováno příliš prostoru. 

Dívkám se tak nabízí pouze ztotožnění s Tomem jakožto hlavní postavou (navíc 

přiměřeného věku). Charakteristiky, které představuje, však lze označit za ryze 

maskulinní, k nimž nejenže nejsou dívky v sociálním životě vedeny, ale dokonce jsou 

od nich odrazovány, protože jsou považovány za „neženské“.

Přestože tak čítanka jakožto specifický druh učebnice není literaturou v pravém 

slova smyslu, lze v ní nalézt aspekty, na které upozorňuje feministická kritika právě ve 

vztahu k literatuře, a to, že literatura nedávám ženám/dívkám jako čtenářkám jinou 

možnost než se ztotožňovat s mužskými/chlapeckými postavami, což je ale v důsledku 

z předkládané zkušenosti vylučuje (Fetterley, 1991: 493). Jedním z požadavků 

kladených na učebnice přitom je, aby byla blízká zkušenostem žáků a žákyň (Valdrová, 

Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004: 183).

V zobrazování mužských a ženských vlastností tedy v čítance chybí různorodost 

prezentovaných charakteristik i emocí, stejně jako jejich vyvážené spojování s ženskými 

a mužskými postavami. Čítanka potvrzuje a posiluje hranici mezi maskulinitou a 

femininitou, která je při prezentaci rejstříku vlastností, citů, dovedností a činností 

překračována jen v ojedinělých případech, což nevyhovuje nárokům genderově korektní 

učebnice.
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3.3.3 Čítanka nakladatelství Prodos

Otíkova čítanka (Šrut, 1994) od nakladatelství Prodos obsahuje celkem sto pět 

textů, z nichž sedmdesát tři bylo analyzováno a třicet dva nebylo analýze podrobeno, 

protože v nich chyběla data relevantní z genderového hlediska. V této čítance není 

možné jednoduše rozlišovat mezi prozaickými  příběhy a básničkami, protože obě 

literární formy jsou v rámci jednoho textu často kombinovány. V textech podrobených 

analýze bylo okódováno sto třicet osm postav maskulinních (z toho třicet sedmkrát Otík 

a devatenáctkrát Jájin tatínek) a sto čtyřicet dva postav femininních (z toho padesátkrát 

Jája a sedmnáctkrát Jájina maminka), viz Tab. 6.

 Výběr a prezentace učiva

o Osobnost a lidská identita

V Otíkově čítance (Šrut, 1994) jako jediné početně převažují ženské postavy nad 

mužskými, jak vyplývá z kvantitativní analýzy a výsledků kódování (viz Tab. 1 a Tab. 

6). Vyšší počet ženských postav však sám o sobě nemusí vypovídat o genderové 

rovnosti, záleží totiž též na způsobu jejich zobrazení. Čítanka v samostatných příbězích 

například explicitně poučuje o společensky odsuzovaných vlastnostech: Kdo závidí

(Šrut, 1994: 82-83), Kdo žaluje (Šrut, 1994: 84-85), Kdo lže (Šrut, 1994: 86-87), Jája 

říká neslušná slova (Šrut, 1994: 73). Ve všech příbězích je nositelkou těchto vlastností 

hlavní hrdinka Jája a o jejich zavrženíhodnosti ji poučuje její smyšlený kamarád Otík.

Závist, žalování a lež jsou v čítance asociovány s ženskou respektive dívčí 

postavou. Toto spojení potvrzuje i Bourdieu (2000), když vysvětluje, že logika vztahu 

nadvlády mužů nad ženami vnucuje ženám ctnosti požadované od nich morálkou a 

zároveň jim vštěpuje negativní vlastnosti, které dominantní vidění připisuje jejich 

zdánlivě přirozené povaze, jako je třeba lstivost. Ženy se následně skutečně brání 

symbolickému násilí mužů různými formami jemného až neviditelného násilí, například 

lstí nebo lží (Bourdieu, 2000: 32).86 Jak shrnuje Bourdieu (2000), v důsledku dispozic 

žen, které vznikají jako výsledek nepříznivých předsudků vůči ženství zabudovaného do 

řádu věcí, ženy samy tento předsudek neustále potvrzují, neboť nemohou jinak (Bourdieu, 

2000: 32).

                                               
86 Z tohoto hodnocení ovšem vybočuje skutečnost, že Jája a její kamarádka Lucie řeknou každá jedno 
neslušné slovo. Hrubší výrazy jsou přitom ve společnosti více tolerovány mužům než ženám, a to proto, 
že působí „nežensky“ (Valdrová, 2004: 9).
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V příběhu Šárka se vytahuje (Šrut, 1994: 53) je zase nositelkou vlastnosti 

s negativní hodnotovou konotací jiná dívčí postava, a to Jájina spolužačka Šárka. Tato 

postava vystupuje v čítance stejně jako Jája opakovaně, ale na rozdíl od Jáji je postavou, 

která je u ostatních dětí neoblíbená a nechtějí si s ní hrát (Šrut, 1994: 78-79, 97, 99). 

Oproti Jáje je zásadní rozdíl v tom, že Šárka je nositelkou nikoli „typicky ženských“ 

charakteristik, nýbrž takových, které odpovídají obrazu „správných 

mužských/chlapeckých“ vlastností, jako je chvástání (Cviková, Juráňová, 2003: 33-

34).87 Narozdíl od Jáji je Šárka neoblíbená jak u Jáji samotné, tak u ostatních dětí, což 

lze interpretovat jako důsledek toho, že neperformuje svou genderovou roli „správným“ 

způsobem požadovaným po dívce, zatímco Jájiny vlastnosti a chování odpovídají 

stereotypním představám, čímž ostatní utvrzují ve „správnosti“ jejich očekávání vůči 

Jáje jako dívce.

To však neplatí pro Šárku, která není ani vzorná žákyně, neboť se v hodinách 

nehlásí, nýbrž vykřikuje, a to navíc ještě chybné odpovědi, což je situace, která uvozuje 

většinu příběhů pojednávajících o školní výuce (Šrut, 1994: 25-26, 32-33, 38, 41-42, 

51-52, 56, 60-61, 69-71). Opět tak lze říci, že Šárčino chování během vyučování ve 

škole je charakteristické spíše pro chlapce než pro dívky, neboť podle provedených 

výzkumů dívky dostávají požadavkům jak na kázeň, tak i na učební výkony lépe než 

chlapci (Smetáčková, Václavíková Helšusová, 2007: 29-31). V případě Šárky je tomu 

však naopak, má potíže jak s poslušností, tak s učivem. Třída se navíc Šárce za její 

nesprávné odpovědi směje (Šrut, 1994: 25), směje se i Jáje (Šrut, 1994: 25) a jednou 

ovšem i Petrovi (Šrut, 1994: 56).88

Na druhou stranu reakce paní učitelky v čítance víceméně korespondují se 

situací vypozorovanou ve školách. Žákyni Šárku paní učitelka pokárá za to, že se 

nehlásí, pouze jedenkrát (Šrut, 1994: 32), pokaždé však reaguje na její chybné 

odpovědi. Což odpovídá zjištěním, že děvčata jsou na rozdíl od chlapců kárána spíše za 

nesprávné odpovědi než za nekázeň (Lukšík, Supeková, 2003: 65, 68). Což však lze 

interpretovat také tak, že se děvčata (na rozdíl od Šárky) nekázně dopouštějí méně 

často. Zároveň jsou chlapci vyučujícími chváleni spíše za vědomosti a správné odpovědi 

než za poslušnost jako děvčata (Lukšík, Supeková, 2003: 65, 68; Renzetti, Curran, 

2003: 132), s čímž opět koresponduje jednání paní učitelky v čítance, která chválí buď 

                                               
87 V čítance Počteníčko od nakladatelství Didaktis je chvástání oproti tomu připsáno právě chlapecké 
postavě (Halasová, 2003:  21), více v podkapitole 3.3.4 Čítanka nakladatelství Didaktis.
88 Pro srovnání viz jak se třída smála Iloně v čítance Počteníčko od nakladatelství Didaktis (Halasová, 
2003: 12), více v podkapitole 3.3.4 Čítanka nakladatelství Didaktis.
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celou třídu (Šrut, 1994: 25) nebo konkrétní chlapce (Šrut, 1994: 38, 51), nikdy však 

jmenovitě některou z dívek. Což opět implicitně poukazuje na horší výkony dívek.

Další ženské postavy v roli záporných hrdinek jsou potom ještě babka Chňapka 

z příběhu Tři medvědi a zlá babice (Šrut, 1994: 110-115), Berta z povídky s neméně 

výmluvným názvem Nespokojená Berta (Šrut, 1994: 136-140) či zarděnka v básničce 

Proč zarděnka nesmí do školy (Šrut, 1994: 55), v níž je pomnožný název dětské nemoci 

přetvořen v název ženského rodu, navíc doprovázený ilustrací, na které má zarděnka 

podobu dívky, kterou pan školník koštětem vyhání ze školy (Krejčová, 1994: 55). Ženy 

jsou zde tak asociovány s nemocí a tím potažmo i s tělesnou slabostí a nemohoucností, 

čehož je dosaženo jak jazykovými prostředky (konkrétně užitím feminina), tak i 

prostředky obrazovými.

Pokud ženské postavy nejsou zobrazovány jako manželky nebo matky, bývají 

nadpřirozené bytosti, například víly nebo ježibaby (Giddens, 1999: 115). V této čítance 

jednoznačně převažují negativní postavy jako ježibaby (Šrut, 1994: 49, 50) či dokonce 

čertice (Šrut, 1994: 124) nad vílami (Šrut, 1994: 50).

Ryze negativní mužské postavy se v čítance objevují výhradně právě jako 

postavy pohádkové či nadpřirozené, jako jsou čerti (Šrut, 1994: 49, 74-75, 124) nebo 

„mrňavý šeredný trpaslík“ v příběhu Alice a Tobiášek (Šrut, 1994: 102-105). V této 

povídce se však zároveň výjimečně obracejí role Jáji a Otíka, kdy má Otík ošklivý 

zlozvyk kousat si nehty a Jája mu vypráví poučnou pohádku, v němž vystupuje zlý 

skřítek a dívka, která si kouše nehty (Šrut, 1994: 102-105). Jiné mužské či chlapecké 

postavy, například Jájini spolužáci a kamarádi nejsou nositeli negativních vlastností.

Kromě charakterových vlastností postavy disponují také dovednostmi a 

vyjadřují různé emoce, zejména hlavní postava Jája. Například Jája fňuká, protože se 

bála jít k zubní lékařce. Přestože se Jája nejprve vypravila k paní doktorce sama 

(přesněji řečeno nikoli z vlastního rozhodnutí, nýbrž na popud paní učitelky, jejíž 

doprovod však odmítla s tím, že cestu zná a zvládne sama) nakonec dostala strach a do 

ordinace nešla (Šrut, 1994: 86-87). Naopak Tomáš se přihlásil, že půjde na prohlídku 

jako první, což je oceněno slovy: „To je hrdina!“ (Šrut, 1994: 57) Obdobně jako 

v případě Toma v Mojí první čítance od nakladatelství Alter (Žáček, [1993] 2009) 

slouží prostředí zubařské ordinace k ukázání nebojácnosti a statečnosti chlapců. Jájina 

bázlivost v Otíkově čítance tak funguje jako ještě větší zdůraznění kontrastu, kdy je 

odvaha pojímána jako žádoucí mužská a rozhodně nikoli ženská charakteristika. 

V dalším příběhu se však Jája alespoň nebála zůstat večer sama doma (respektive 
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s vymyšleným Otíkem), zatímco rodiče šli do divadla (Šrut, 1994: 39). Někdy je Jája 

mrzutá (Šrut, 1994: 19, 83) nebo ji nic nebaví (Šrut, 1994: 92), ale vzápětí už se zase 

směje a raduje (Šrut, 1994: 20, 83).

Co se týká dovedností, Jája řadu věcí neumí. Fňuká, protože neumí napsat 

písmeno f (Šrut, 1994: 7). Také se jí nedaří malování. „Jája dostala vodové barvičky. 

Zkouší teď malovat štětečkem. Ale barvy se většinou smíchají a obrázek je strakatý.“ 

(Šrut, 1994: 9) Jája umí malovat sluníčko, ale sluníčko sedmitečné namalovala bez 

teček (Šrut, 1994: 17) a sněhuláka zase nakreslila ze šišatých koleček (Šrut, 1994: 29).

Na druhou stranu Jája umí jezdit na kole (Šrut, 1994: 78) a sáňkovat (Šrut, 1994: 10). 

Také si chodí hrát s kamarády a kamarádkami do parku (Šrut, 1994: 80, 97) a na hřiště u 

školy (Šrut, 1994: 98). Jája je též vynalézavá a společně s kamarádkou Lucií vymyslela 

tajnou řeč a tajné písmo (Šrut, 1994: 78-79). Dokáže tedy i rozvíjet svou fantazii, čehož 

je nejlepším důkazem smyšlený kamarád Otík.

Jája jakožto hlavní hrdinka čítanky vystupující v různých příbězích tedy 

představuje poměrně rozmanitý rejstřík pozitivních i negativních charakteristik a emocí, 

některé dovednosti ovládá a jiným se teprve učí, přijímá rady a dokáže se z nich poučit 

a prochází tak vývojem, což poskytuje poměrně široký prostor pro identifikaci čtenářek 

s literární postavou. Na otázky, zda děvčata vystupují jako samostatné osobnosti plné 

fantazie a schopné vývinu a zda mají a prosazují svoje nápady (Cviková, Juráňová, 

2003: 44-45; Bosá, Minarovičová, 2005: 58; Lukšík, Supeková, 2003: 69) lze tedy 

v tomto případě odpovědět kladně. Příkladem je kromě Jáji třeba Lucie, která dostala 

nápad, jak nalákat zpátky do klece Tomášovu andulku (Šrut, 1994: 106-107).

Otík je specifickou postavou – vystupuje jako individuální postava a stejně tak 

s ním jedná Jája tím, že se s ním vede rozhovor. Na druhou stranu je opakovaně 

připomínáno, že je Otík smyšlený a pochází z pohádky (Šrut, 1994: 4, 45), což Jája 

explicitně formuluje i směrem k samotnému Otíkovi. "Víš, Otíku," říká mu. "Já tě mám 

moc ráda. Ale smůla je, že ty jsi pohádkový a vymyšlený." […]“ (Šrut, 1994: 68). 

Otíkova postava je tak vlastně výplodem Jájiny fantazie a „ve skutečnosti“ neexistuje. 

Vše co Otík říká lze tedy interpretovat jako Jájiny vlastní úvahy.

Ovšem je-li Otík výplodem Jájiny mysli, jeho poučování potom znamená, že 

Jája prakticky poučuje a napomíná sebe sama. Otík je tak vlastně personifikací procesu 

internalizace patriarchálního řádu a z něj vyplývající sebedisciplinace směřující ke 

konformitě s tímto řádem. Ženy (Jája) přijímají řád mužů (Otíkův řád). Bourdieu (2000) 

v tomto kontextu hovoří o symbolickém násilí, kdy ovládaní (či spíše ovládané) 
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nemohou jinak, než nadvládu uznávat a přijímat, protože disponují pouze poznávacími 

schématy vytvořenými vládnoucími (Bourdieu, 2000: 34-35).

Z literárního hlediska je Otík „vymyšlený“ a ani v rámci literární fikce nemá 

status „skutečné“ postavy, ale je postavou dvojnásobně fiktivní – jakožto literární 

postava smyšlená jinou literární postavou a existující jen jako její představa.89 Jelikož je 

Otík vymyšlený Jájou, v čítance vystupuje výhradně v její společnosti, nikoli 

samostatně. Jája chodí do školy a podniká různé aktivity ve vnějším prostoru a ve 

veřejné sféře, kterých se Otík neúčastní a Jája mu o nich po návratu domů vypráví.90

Otík je tak sice spojen s „mužskou“ racionalitou a poučuje Jáju o tom, co dosud 

nezná a o tom, jak by se (ne)měla chovat – sama Jája ho označuje za rozumbradu (Šrut, 

1994: 45) a vševěda (Šrut, 1994: 45), avšak tím je výčet jeho maskulinních 

charakteristik vyčerpán. Otík je totiž „malý“, a to jak ve smyslu svého věku (je kluk, ne 

dospělý muž), tak ve smyslu vzrůstu (je skřítek). Otík má navíc charakteristiky 

příznačné spíše pro ženské než mužské literární postavy, konkrétně pasivitu a závislost 

na jiné postavě (Karsten, 2006; Morris, 2000), neboť čeká doma, činnosti sám 

nepodněcuje, jen reaguje na to, co dělá nebo říká Jája. Postava Otíka tedy reprezentuje 

nehegemonní maskulinitu.

Interpretovat Otíka jednoduše jako mužskou postavu je však pouze jedna 

možnost, druhou možností výkladu je již zmíněné chápání Otíka jakožto ztělesnění 

patriarchálního řádu a mužské nadvlády. Jinými slovy je možná interpretace Otíka jako 

ztělesnění genderových sociálních podmínek a pravidel, kdy v interakci s nimi Jája 

vyjednává svou pozici, přičemž vyjednávání lze chápat v přeneseném slova smyslu jako 

(ne)přizpůsobování se těmto patriarchálním společenským strukturám, ale zároveň i 

doslova jako Jájiny rozpravy s Otíkem.

o Životní orientace a ambice

Otázce profesí jsou explicitně věnovány dva texty, které jsou oba zasazeny do 

školního prostředí. V textu Co kdo dělá (Šrut, 1994: 25-26) se paní učitelka ptá dětí na 

zaměstnání jejich rodičů a v textu Čím budu (Šrut, 1994: 56) se ptá dětí, čím by se 

chtěly stát až budou velké. V prvním textu je zmíněno povolání jedné maminky – sestra 

                                               
89 Navzdory tomu je však v rámci androcentrického řádu Otík upřednostněn na úkor Jáji v názvu čítanky, 
která nese jeho jméno, tedy Otíkova čítanka (Šrut, 1994) a nikoli například „Jájina čítanka“ nebo „Jájina a 
Otíkova čítanka“.
90 Četnost výskytu mužských a ženských postav v prostoru a v soukromé či veřejné sféře zjištěná 
v textech viz Tab. 7 a Tab. 8. Prostor a sféra výskytu postav v ilustracích viz Tab. 2 a Tab. 3.
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v nemocnici a tří tatínků – malíř pokojů, řidič sanitky a strojvedoucí (Šrut, 1994: 25). 

Životní ambice dětí spojené s placeným zaměstnáním se promítly do následujících přání 

– jednotliví chlapci postupně vyslovili přání být zvěrolékařem, potápěčem, pilotem a 

hasičem, zatímco dívky toužily stát se paní učitelkou, prodavačkou, zpěvačkou a Jája se 

nemohla rozhodnout (Šrut, 1994: 56). Stejně jako v případě Mojí první čítanky vydané 

nakladatelstvím Alter (Žáček, [1993] 2009) je uvedeno více profesí mužských postav a 

tyto profese jsou více prestižní a/nebo dobrodružné a spojené s hrdinstvím a důvěrou 

než profese ženských postav, ať už ty vykonávané nebo vysněné.91 Rozdělení profesí 

zde tedy potvrzuje vzorec, podle kterého převyšují povolání mužů co do rozmanitosti, 

vážnosti, společenského uznání a finančních příjmů (Karsten, 2006: 71). Jedním ze

znaků stereotypně přisuzovaných ženským postavám, které zde prezentuje Jája, je mimo 

jiné i to, že nevědí, co mají dělat, jsou nerozhodné a nesamostatné (Karsten, 2006: 24; 

Oakley, 2000: 139).

Samostatné téma potom představuje učitelská profese. V čítance několikrát 

vystupuje paní učitelka, ale ani jeden pan učitel. Navíc přestože se jedná stále o tutéž 

Jájinu paní učitelku, která v příbězích vystupuje opakovaně (Šrut, 1994: 25-26, 32-33, 

38, 41-42, 51-52, 56, 57, 60-61, 69-71, 86-87), nikdy není uvedena jménem. Čítanka tak 

vlastně nepředstavuje  konkrétní ženu v profesi učitelky, nýbrž představuje učitelskou 

profesi jako „ženskou“. Představa o učitelství jako o „ženské“ profesi je navíc explicitně 

potvrzena a podpořena v rozhovoru Jáji a Otíka. „Jája přišla po obědě domů a řekla: 

"Dneska si budeme, Otíku, hrát na školu. Ty budeš žák Otík a já budu paní učitelka." 

"To ne," křičel Otík. "Já chci být paní učitelka!" "To nejde, když jsi kluk," namítla Jája. 

"Aha", řekl Otík.“ (Šrut, 1994: 43) Příběh se následně odvíjí zcela jiným směrem a již 

nevysvětluje, proč nemůže být Otík paní učitelkou a že to neznamená, že by Otík 

nemohl učit. Otík udělal chybu lingvistické povahy (tj. mluvil o sobě v ženském rodě), 

což ale neznamená, že by pedagogická profese nebyla vhodná pro Otíka a pro chlapce 

vůbec nebo že by dokonce byla chlapcům nepřístupná a že by se chlapec nemohl stát 

učitelem. Opět je zde tedy podpořena představa učitelství jako výhradně ženského 

povolání, z něhož jsou muži vyloučeni. Z pohledu genderové socializace takové pojetí 

samozřejmě nepřispívá k podpoře zájmu chlapců o učitelskou profesi (viz podkapitola

2.4.5 Feminizace školství).

                                               
91 Přehled zaměstnání spojených s ženskými a mužskými postavami viz Tab. 10.
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V jiných textech jsou ještě zmíněna další povolání uvedená v mužském rodě: 

dirigent (Šrut, 1994: 8), truhlář (Šrut, 1994: 25), školník (Šrut, 1994: 55), doktor (Šrut, 

1994: 55), pan ředitel (Šrut, 1994: 61), zahradník (Šrut, 1994: 74), kuchař (Šrut, 1994: 

120), obchodníci a kramáři (Šrut, 1994: 138), kočí (Šrut, 1994: 19, 140). V ženském 

rodě je jako povolání představena pouze komorná (Šrut, 1994: 140) a za pozitivní vzor 

z hlediska uplatnění žen v „mužském“ povolání lze považovat zubní lékařku (Šrut, 

1994: 57, 86), ačkoliv při pojmenovávání její profese je užíváno též generického 

maskulina (více viz podkapitola Jazyk).

o Práce, vztah soukromí a práce

Jako pozitivní příklad prezentace slaďování profesního a rodinného života a 

dělby domácích prací a péče o dítě u rodičovského páru tvořeného ženou a mužem je 

možno s ohledem na podporu genderové rovnosti interpretovat text Proč byla maminka 

ustaraná (Šrut, 1994: 54). „Jednou přišla maminka z práce hodně pozdě a byla celá 

ustaraná. "Já umyla s tátou nádobí!" hlásila Jája. "A měli jsme k večeři vajíčka." 

„Tradiční“ pojetí rolí je zde tak narušeno – maminka přichází večer ze zaměstnání, 

zatímco tatínek se doma postaral o dceru a vykonal domácí práce. Nelze z toho však 

vyvodit, že by čítanka v tomto ohledu nabízela vyvážené zobrazování žen a mužů a 

jejich činností.92 Jedná se totiž o příklad ojedinělý, dělba domácích prací mezi rodiči 

v jiných případech nevybočuje ze stereotypů, jak dokládají ostatní příklady. „A pak 

maminka zavřela okna, tatínek nastartoval auto …“ (Šrut, 1994: 35) „Tatínek hledal 

kravatu a maminka si žehlila šaty.“ (Šrut, 1994: 39) „Tatínek vymaloval pokoj i 

kuchyňku. Maminka koupila dědovi záclony.“ (Šrut, 1994: 94) Nepřímo se také 

dozvídáme, že maminka nakupuje (Šrut, 1994: 81, 92) a vaří: „knedlíky od naší 

maminky jsou ze všeho nejlepší“ (Šrut, 1994: 94). Jako protiváhu k této informaci však 

lze uvést sdělení, že „děda má na zahradě jahody a dělá z nich tu nejlepší jahodovou 

marmeládu na světě“ (Šrut, 1994: 18).

Při prezentaci výkonu domácích prací dětmi se tzv. tradiční dělba práce a rolí 

v domácnosti prosazuje mnohem naléhavěji, takže bychom mohli hovořit o přípravě 

dívek na budoucí roli hospodyní. Domácí práce jsou prezentovány jako „ženské“ práce, 

tedy takové, které nejenže povětšinou vykonávají ženy, ale které by ženy vykovávat 

měly, i když nechtějí. V příběhu Jak Jája chytá lelky (Šrut, 1994: 92) Jája nechce jít 

                                               
92 Kvantitativní popis vykonávaných činností v textu viz Příloha č. 3: Tab. 12, činnosti v ilustracích viz 
Příloha č. 3: Tab. 14.
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s maminkou na nákup, přičemž nakupování je prezentováno jako stejně zábavná činnost 

jako například hra na hřišti (Šrut, 1994: 92). Odmítání vykonávat domácí práce ze 

strany dívek je negativně představeno i v příběhu, jehož hlavním poselstvím není poučit 

děti (a Otíka), aby pomáhaly rodičům s domácími pracemi, ale aby si nekousaly nehty: 

„když měla Alice dlouhou chvíli, kousala si nehty a mamince v kuchyni s ničím 

nepomohla. Nechtěla se učit vařit a nechtěla se učit plést. Nejraději ležela v posteli a 

kousala si nehty. Jednou za to dostala pořádný výprask.93 A místo aby se polepšila, tak 

utekla z domu.“ (Šrut, 1994: 102) Spojení chlapeckých postav s výkonem domácích 

činností není vůbec tematizováno, natož podněcováno.

V čítance lze pozorovat i prezentaci rodičovství a péče o dítě. Maminka je 

postava starostlivá, například má starost, aby Jája nedostala zarděnky (Šrut, 1994: 54). 

Zároveň je ale na Jáju přísná, například ji pobízí, aby nelelkovala a vstala z postele 

(Šrut, 1994: 45) nebo se na Jáju zlobí, když lže (Šrut, 1994: 86-87). Tatínek zase 

v jednom příběhu vystupuje jako utěšitel, kterého Jája volá když naříká, protože dostala 

vosí žihadlo (Šrut, 1994: 18). Zde je zajímavé srovnání přístupu rodičů k Tomovi v Mojí

první čítance od nakladatelství Alter (Žáček, [1993] 2009), kde tatínek často poučuje, 

ale nikdy neutěšuje.

Vzájemná interakce maminky a tatínka je tematizována v textu Tatínek 

s maminkou se pohádali (Šrut, 1994: 76-77). Dětem je ukázáno, že není třeba se 

znepokojovat, když mezi rodiči dochází k menším neshodám, pokud po nich následuje 

vyřešení problému a usmíření. S genderového hlediska je však vývoj příběhu poněkud 

dvojsečný. Maminka „silným hlasem“ požaduje, aby tatínek vymaloval byt, čemuž 

tatínek „slabším hlasem“ oponuje (Šrut, 1994: 76). Maminka tak vystupuje jako 

emancipovaná ženská postava, která se nebojí ve vztahu vyslovovat vlastní názor a 

formulovat své požadavky. Tatínek sice nakonec její požadavek uzná jako oprávněný, 

ale nejprve ho interpretuje jako pokus o hádku. Maminka říká tatínkovi, aby vymaloval, 

na což on jako malíř pokojů odpovídá, že se mu strop ještě nezdá úplně šedivý. 

Maminka reaguje: "Právě proto!" zlobila se maminka. "U každého jiného maluješ, ale 

doma si čteš jenom noviny." "Tady se chce někdo hádat," řekl tatínek.“ (Šrut, 1994: 76) 

To činí z maminky „hádavou“ postavu, zatímco z tatínka toho, kdo jedná podle hesla 

                                               
93 Navzdory normativní funkci učebnic je zde zcela nereflektovaně a neproblematicky zmíněno fyzické 
trestání, jakoby se jednalo o společensky přijatelnou formu výchovy dětí. Tělesné tresty jsou zmíněny též 
v Mojí první čítance od nakladatelství Alter (Žáček, [1993] 2009), kde sice tatínek říká, že svého syna 
Toma nikdy nebije, ale zároveň využívá bití (konkrétně „nařezání řemenem“) jako pohrůžku (Žáček, 
[1993] 2009, 30-31).
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„moudřejší ustoupí“. Již výše zmíněná situace, kdy ženská postava prosazuje svůj nápad 

(Cviková, Juráňová, 2003: 44-45; Bosá, Minarovičová, 2005: 58; Lukšík, Supeková, 

2003: 69), není v tomto kontextu prezentována pozitivně, ba naopak.

V dalších příbězích se postava Jáji objevuje společně s dědou. Jája jezdí 

k dědovi na samotu u lesa, kde mu pomáhá starat se o zvířata (Šrut, 1994: 21-22), chodí 

s dědou na ryby (Šrut, 1994: 88-89) nebo si od něj nechává zpívat písničky a vyprávět 

pohádky a básničky (Šrut, 1994: 95-98). Jájin dědeček je tedy pozitivním vzorem 

mužské postavy zapojující se do péče o dítě (děvče) a do jeho výchovy. Je třeba ještě 

podotknout, že v čítance chybí postava babičky, takže právě její absence by mohla 

(avšak nemusela) být příčinou toho, že se péče o Jáju ujímá dědeček. Pro porovnání 

v Počteníčku od nakladatelství Didaktis (Halasová, 2003) vystupují dědečkové i 

babičky, přičemž s dětmi tráví volný čas taktéž dědečkové (Halasová, 2003: 16, 25).

o „Ženské“ a „mužské“ domény

Čítanka nabízí jednoznačně dichotomní a heteronormativní pohled na svět aniž 

by představovala různost forem soužití (Cviková, Juráňová, 2003: 44-45; Bosá, 

Minarovičová, 2005: 58; Lukšík, Supeková, 2003: 69). Ve dvojici maminka-tatínek 

potom převažuje „tradiční“ rozdělení činností v domácnosti, přestože jsou zmíněny i 

genderově pozitivní aspekty střídání domén. Maminka dochází do placeného 

zaměstnání, zatímco tatínek pečuje o dceru, případně dědeček pečuje o vnučku. 

V genderově citlivé učebnici jsou však mužské a ženské postavy zobrazovány v různých 

oblastech života vyrovnanou měrou. Také vykonávají různorodé činnosti a vyjadřují 

rozmanitou škálu citů. Ženy jsou též zobrazovány jako svobodné bytosti s vlastní vůlí a 

schopností rozvíjet své vlohy (Valdrová, Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004: 190). 

Za takovou postavu lze považovat dívku Jáju, která se někdy bojí, ale jindy projeví 

statečnost. Některé činnosti dosud neovládá tak, jak by chtěla, ale učí se jim a stejně 

jako její kamarádka Lucie má nápady, které dokáže uskutečnit. Přestože se Jája a Lucie 

kamarádí i s chlapci (Šrut, 1994: 6, 99, 106-107), v čítance chybí reálná chlapecká 

postava, jejíž vlastnosti a činnosti by byly zevrubněji představeny.

 Jazyk

Využívání generického maskulina se v čítance několikrát objevuje při označení 

množného čísla, a to i v případech, kdy jsou jako součást označované skupiny explicitně 

jmenovány ženy/dívky. Například pojem „spolužáci“ zahrnuje Lucii, Tomáše a Šárku 



100

(Šrut, 1994: 3). Obdobně: „Jája měla plno kamarádů, ale nejvíc si hrála s Lucií.“ (Šrut, 

1994: 73). Generické maskulinum je též nadbytečně užíváno pro označení zubařské 

profese vykonávané ženou. Třída jde k zubaři (Šrut, 1994: 57), byla u zubaře (Šrut, 

1994: 58) a byla u zubního lékaře (Šrut, 1994: 86), a to přestože se pokaždé hovoří o 

konkrétní ženě-zubařce, která je jednou označena jako paní doktorka (Šrut, 1994: 57) a 

podruhé jako paní doktorka Veselá (Šrut, 1994: 86). Pro přímé označení určité ženské 

postavy je tedy správně užito ženského tvaru, ale pokud se o ní hovoří, aniž by byla 

sama přítomna, je užito generického maskulina.

Za pozitivní znak z jazykového hlediska však lze označit to, že v příbězích ze 

školního prostředí paní učitelka používá k oslovení žactva neutrálního označení „děti“ 

(Šrut, 1994: 41, 51, 69), případně jsou žáci a žákyně shrnováni pod pojem „třída“ či 

„1.B“ (Šrut, 1994: 57, 58, 61, 86). Text se též vyvarovává pořekadel o „typických“ či 

„správných“ ženských/dívčích a mužských/chlapeckých vlastnostech a činnostech. To 

však neznamená, že by mužské a ženské postavy nebyly s takovými „tradičními“ 

vlastnostmi a činnostmi spojováni/ny.  

 Ilustrace

Genderovou identitu některých zobrazených postav, který byl označen jako 

neurčitý, protože nebylo možno rozpoznat hlavní rozlišovací znaky – vlasy a oděv, je 

možno interpretovat na základě textu. Novorozeně v zavinovačce (Krejčová, 1994: 68)

doprovází text Jája chce bratříčka (Šrut, 1994: 67-68) a tři pravěcí lidé (Krejčová, 

1994: 109) ilustrují text Co dělali kluci v pravěku (Šrut, 1994: 109). Ostatní postavy 

mají doslova ilustrativní charakter, kdy pouze vykonávají činnost popsanou v textu, 

avšak v textu není jmenovitě uvedeno, o koho konkrétně se jedná. Jedná se o čtyři 

sáňkující děti (Krejčová, 1994: 10), dvě děti pouštějící draka (Krejčová, 1994: 71) a 

batole na pískovišti (Krejčová, 1994: 80). Oba typy příkladů tak dokládají, že ilustrace 

osob (v tomto případě dětí) lze vytvářet bez genderově specifických znaků. Vzhledem 

k tom, že bylo zjištěno, že neutrální postavy jsou častěji interpretovány jako mužské než 

ženské (Renzetti, Curran, 2003: 119), zůstává otázkou, zda neutrální zobrazení posiluje 

genderovou citlivost lépe než různorodé zobrazování chlapeckých a dívčích postav. 

 Shrnutí

Jelikož je hlavní postavou dívka Jája, čítanka vyvolává dojem, že v ní převažují 

ženské postavy, což potvrdila i kvantitativní analýza. Jája se kamarádí s Lucií a nemá 
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ráda Šárku, ve škole ji učí paní učitelka. Mužské postavy zastupuje především děda a 

Otík, který však není jednoznačně „mužskou“ postavou, protože je postavou smyšlenou. 

Výsledek kvantitativního kódování, který v Otíkově čítance (Šrut, 1994) jako v jediném 

z analyzovaných učebních textů zjistil vyšší počet ženských postav než mužských, se 

však ukazuje být sám o sobě nedostatečný, pokud není propojen s kvalitativní 

interpretací, při níž se nezohledňuje pouze počet postav, ale taktéž způsob jejich 

zobrazení v daném učebním textu.

Závěry opět můžeme shrnout s pomocí feministické kritiky, podle které ženy-

čtenářky v literatuře postrádají pozitivní ženské postavy, s nimiž by se mohly 

identifikovat (Fetterley, 1991: 493). Vzhledem k tomu, že Jája není čistě stereotypní 

ženskou postavou, ale postavou vykazující rozmanité rysy, lze ji považovat za hrdinku, 

s níž by se dívky-čtenářky mohly identifikovat. Avšak v čítance zcela chybí výrazná 

chlapecká postava přiměřeného dětského věku, která by mohla představovat pozitivní 

vzor pro chlapce. Genderově citlivý text by přitom měl nabídnou rozmanité možnosti a 

pozitivní identifikační vzory pro dívky i chlapce (Cviková, Juráňová, 2003: 44).

Společným znakem tří analyzovaných čítanek je navíc to, že nepodávají v různé 

míře zjednodušený obraz světa jen co do jeho genderového aspektu (např. 

heteronormativita), ale též z jiných hledisek. Všechny osoby jsou například zdravé 

v tom smyslu, že nemají žádné tělesné hendikepy. Také se jedná výhradně o osoby bílé 

pleti, otázka etnicity je tematizována pouze v jednom případě, a to právě v Otíkově 

čítance (Šrut, 1994) v příběhu Nový žák, kdy třída vstřícně přivítá nového spolužáka 

pocházejícího z Afriky, který se jmenuje Salim Zulumbali (Šrut, 1994: 60-61). Ačkoli 

lze z jazykové stránky vytknout politicky nekorektní označení „kudrnatý černoušek“, 

příběh jako celek může pro děti sloužit jako vhodný vzor, neboť třída se z příchodu 

nového žáka raduje a jeden spolužák Salima ve třídě přivítá a požádá ho, aby se posadil 

vedle něj (Šrut, 1994: 60-61).

Čítanka nakladatelství Prodos tak navzdory ojedinělé přítomnosti genderově 

nestereotypních momentů neodpovídá kritériím, která jsou uplatňována při posuzování 

genderové korektnosti učebnic, a to právě proto, že se jedná pouze o sporadické prvky, 

čímž čítanka nedosahuje požadované genderové vyváženosti. Namísto toho převažuje 

takové znázorňování žen a mužů, které je konformní s jejich „tradičním“ nahlížením 

v rámci patriarchálního genderového řádu. 
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3.3.4 Čítanka nakladatelství Didaktis

Počteníčko (Halasová, 2003) neboli čítanka nakladatelství Didaktis obsahuje 

celkem čtyřicet pět textů, z toho dvacet tři příběhů, přičemž bylo analyzováno 

devatenáct z nich, a dvacet dva básniček či říkanek, z nichž bylo analyzováno dvanáct. 

Z analýzy byly vyřazeny ty texty, v nichž nebylo možno analýzu provést buď z toho 

důvodu, že v nich žádné postavy nevystupovaly (zejména v případě básniček a říkanek), 

nebo v nich vystupovaly postavy zvířat, jejichž názvy samozřejmě byly mužského nebo 

ženského rodu a chovaly se jako postavy lidské (např. mluvily nebo chodily do školy), 

avšak nebyla jim přisouzena genderová identita. Ve všech analyzovaných textech bylo 

celkem čtyřicet tři postav označeno jako femininní (z toho deset různých postav bylo 

označeno jako maminka) a padesát devět postav jako maskulinní (z toho pět různých 

postav bylo označeno jako tatínek), viz Tab. 6.

 Výběr a prezentace učiva

o Osobnost a lidská identita

Stejně jako v předchozích čítankách, ani v čítance Počteníčko (Halasová, 2003) 

od nakladatelství Didaktis není žádný průvodce/kyně. Od předchozích dvou čítanek se 

však zásadně odlišuje tím, že v ní nevystupují ani stálé hlavní postavy, které by se 

objevovaly v různých sférách a prezentovaly různorodé vlastnosti a city. Ty jsou tak 

namísto toho ukazovány prostřednictvím jiných nových postav.

Stejně jako v Otíkově čítance (Šrut, 1994) i v Počteníčku (Halasová, 2003) je 

několik příběhů explicitně věnováno poučení o špatných charakterových vlastnostech a 

nežádoucím chování. Zásadní rozdíl však spočívá v tom, že tyto vlastnosti jsou 

představeny prostřednictvím chlapeckých postav. V příběhu Ludvíček (Halasová, 2003: 

32-33) se děti bojí svého spolužáka Ludvíčka, protože je to „divoch“, který  zlobí 

ostatní chlapce i dívky (Halasová, 2003: 32). V příběhu Chvastounek (Halasová, 2003: 

21) se zase Radek před dětmi chvástá, co všechno už zná a umí, přestože tomu tak není

(Halasová, 2003: 21). V těchto dvou příbězích se tedy jedná o takové negativní 

vlastnosti, které zároveň odpovídají představě „typicky mužských“ charakteristik. Jak 

píší Cviková a Juráňová (2003): „[s]právný chlapec/muž“ vyvíjí aktivitu a chápe se 

iniciativy, stejně jako se rád vychloubá a hovoří o svých výkonech (Cviková, Juráňová, 

2003: 33-34).
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Další charakteristiky stejně jako rejstřík vyjadřovaných citů jsou potom 

představeny v rámci dalších příběhů, jejichž hlavním cílem už není poučení o 

negativních (ani pozitivních) vlastnostech. V závěrečném a zároveň nejdelším příběhu 

Překvapení v černém lese (Halasová, 2003: 41-47) je ukázáno, že ke „správným“ 

chlapcům nepatří strach a obavy. Strach nemá své místo nejen ve skutečném životě 

chlapců, ale dokonce ani v jejich fantazii, což ilustruje rozhovor dvou chlapců o tom, 

jaké by to bylo proletět se okolo světa na létajícím koberci:

„"Panebože, to je pořád nějakého strachování, už jsi někdy četl v knížce, že by někdo z létajícího koberce 

spadl?" "To ne, ale mohli bychom být první," opatrně dodával Filip. "S tebou nic není, ty jsi jen samá 

obava," obrátil se Radek na bok, zády k Filipovi. Dal tak najevo svůj nesouhlas s jeho protesty. Filip to 

pochopil, když Radek delší chvíli mlčel. Nechtěl si svého nejlepšího kamaráda rozkmotřit. To v žádném 

případě.“ (Halasová, 2003: 41)

Jak se ukazuje, hlavním sdělením vlastně není to, že se chlapci nikdy ničeho 

neobávají, nýbrž to, že strach sice také někdy mívají, ale nikdy ho nedávají najevo. 

Jeden před druhým svůj strach tají, takže se svými pocity zůstává každý sám bez 

možnosti je sdílet. Pro  chlapce je důležitější „zachovat si tvář“ před ostatními chlapci. 

„Byl rád, že se mu jeho přání začíná plnit, ale kuráže neměl tolik, co včera. Snad to 

dobře dopadne, myslel si. Před Filipem však dál dělal hrdinu.“ (Halasová, 2003: 42) 

Opět se tak potvrzuje jedno z pravidel „správné mužskosti“, totiž neukazovat city 

(Cviková, Juráňová, 2003: 33-34). Rozhodně zde tedy není prostor pro otevřenost a 

starostlivost mužských postav, který by překročil rámec požadovaného hrdinství 

(Cviková, Juráňová, 2003: 44-45; Bosá, Minarovičová, 2005: 58; Lukšík, Supeková, 

2003: 69).

V této souvislosti je však ještě třeba reflektovat pojetí strachu. V zájmu 

mužskosti je nepřípustné projevovat strach vůči vnějším událostem. Bourdieu (2000) 

však poukazuje na paradox, kdy je zdánlivá odvaha vlastně spíše formou zbabělosti. 

Riskování a podstupování nebezpečí je podle něj projevem strachu ze ztráty tváře před 

ostatními muži/chlapci a strachu z ženství a jakéhokoli spojení s ním (Bourdieu, 2000: 

49). Vnější potlačování a popírání obav je tedy důsledkem existence niterného strachu, 

který je trvale a nezbytně spjat mužskostí, respektive s obavami o její ztrátu. Jinými 

slovy lze shrnout, že muži mají strach z toho, že druzí muži zjistí, že mají strach a tím 

zpochybní jejich maskulinitu.
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S dívkami je strach taktéž spojován, ale jiným způsobem – namísto jeho 

skrývání se s ním svěřují ostatním a namísto toho, aby ho překonávaly, mu podléhají. 

Polekaná Bára, která viděla na půdě bubáka, uteče a volá na maminku a tetu (Halasová, 

2003: 6), a vystrašená Dáša, která se z legrace schovala tatínkovi v lese, ho zase volá 

zpátky (Halasová, 2003: 36). Dáša nejprve strach neměla, ale poté si pod kořenem 

všimla nory, což jí připomnělo Budulínka a napadlo ji, co kdyby tam opravdu bydlela 

liška zlodějka, co krade děti (Halasová, 2003: 36). Obdobně jako v Mojí první čítance

(Žáček, [1993] 2009), tak i v Počteníčku (Halasová, 2003) se tedy opět objevuje 

bojácnost jakožto typická charakteristika žen (Oakley, 2000: 139). K bojácnosti se tu 

pojí též bezmocnost a vyžadování ochrany či pomoci (Karsten, 2006: 24-25). V těchto 

příbězích jsou navíc ženské/dívčí postavy vykresleny jako emocionální a iracionální, 

což jsou další vlastnosti zvažované jako „typicky ženské“ (Karsten, 2006: 24-25). Víra 

v existenci nadpřirozených a pohádkových bytostí ve skutečném světě sice může být 

charakteristická pro děti obecně, tedy bez ohledu na jejich genderovou identitu, avšak 

z hlediska zobrazování ženských postav je významné, že byla dvakrát přisouzena právě 

postavám dívek a ani jednou postavě chlapecké, přičemž v obou případech byla spojena 

s toutéž emocí – se strachem. Za významný je tento aspekt považován proto, že takové 

spodobnění ženských postav neodpovídá požadavku na genderovou korektnost učebnic 

a podporu genderové rovnosti v učebnicích.

o Životní orientace a ambice

Mezi ženské charakteristiky se řadí mimo jiné to, že ženy nevědí, co chtějí, ptají 

se druhých a nechávají si od nich poradit (Cviková, Juráňová, 2003: 33-34). Také v této 

čítance dívky opakovaně vystupují jako neznalé, případně jako poplety a nešiky. 

Nevystupují tedy jako samostatné osobnosti s fantazií, které jsou schopné rozvoje 

(Cviková, Juráňová, 2003: 44-45; Bosá, Minarovičová, 2005: 58; Lukšík, Supeková, 

2003: 69). Například Lenka se ptala, co je to chovná stanice a poučili ji tatínek a bratr, 

který už všechno věděl ze školy (Halasová, 2003: 24). Dášu zase tatínek učí poznávat 

jedlé houby, což se jí stále nedaří, a dědeček jí vysvětlil co je jedlý mák (Halasová, 

2003: 35).94 Z hlediska představení schopností dívčích postav je Dášin příběh obzvláště 

výmluvný (Halasová, 2003: 35-37):

                                               
94 Tatínek samozřejmě poučuje nejen z pozice muže, ale též z pozice dospělé osoby a zároveň rodiče. 
Nicméně přesto se v situaci projevuje i genderový aspekt, a to vzhledem k tomu, že převažuje rozdělení, 
kdy jsou v pozici těch, kdo udělují poučení, mužské postavy (tatínek, dědeček, bratr). A naopak v pozici 
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Dáša na to nic neříká, mlčí, mračí se a uvnitř se zlobí zase něco provedla špatně. Zase se netrefila. Spletla 

si jinou houbu s liškou. Všechno v poslední době nějak plete. Jako s tím mákem! ... I když ji nehuboval, 

Dáša poznala, že je dědeček – pozn. autorky rozmrzelý. Proč je taková popleta? Nedělá to přece 

schválně! ...Dáša stále myslí na to, že schválně nic zlého nedělá, a přece to často nevychází. (Halasová, 

2003: 35)

Ani Renatě se nedaří jednat správně a ostatním se zavděčit, i když má dobré 

úmysly. Tatínek ji poslal do chaty pro zápalky a protože Renata ví, že mohou přes zimu 

navlhnout, tak všechny „vyzkoušela“, tedy vyškrtala (Halasová, 2003: 17). A je to opět 

dívčí postava, které se plete školní učivo. Na konci školního roku děti vzpomínaly, co se 

od začátku školního roku naučily – Vláďa se naučil správně držet tužku, Mojmír si už 

neplete písmena, Zdeněk si oblíbil slovní fotbal a Hynek zavzpomínal, jak se jednou při 

hodině českého jazyka všichni smáli Iloně, když odpověděla jinak než měla, ale ona se 

vůbec nezlobila a nakonec se smála s nimi (Halasová, 2003: 12). Příběh tedy ukazuje 

školní úspěchy na příkladu tří žáků (co chlapci umějí), zatímco neúspěch prezentuje 

postava žákyně (co dívka neumí), což je v rozporu s tradičním pojetím chlapců jako 

těch, kterým se ve škole nedaří, a dívek jako vzorných a úspěšných žákyň. Neodpovídá

to ani provedeným výzkumům, jejichž výsledky shrnují Smetáčková a Václavíková 

Helšusová (2007), podle nichž jsou žákyně lépe schopné vyhovět školnímu zkoušení 

než žáci: „[v] rámci řady šetření byly porovnávány průměrné známky dívek a chlapců 

v různých předmětech a v různých ročnících. Všechny ukazují, že dívky dosahují 

v průměru lepšího prospěchu než chlapci […]“ (Smetáčková, Václavíková Helšusová, 

2007: 29)

Ilona je v tomto školním příběhu navíc pasivní, trpnou postavou. Příhodu totiž 

nevypráví ona, ale její spolužák Hynek (Halasová, 2003: 12). Ilona tak nehovoří sama 

za sebe a o sobě, nýbrž nechává druhé hovořit za ni a o ní, aktivně se neprosazuje a 

neangažuje (Cviková, Juráňová, 2003: 44-45; Bosá, Minarovičová, 2005: 58; Lukšík, 

Supeková, 2003: 69). Přestože událost lze vykládat jako Ilonino zostuzení či ponížení, 

Ilona nejenže nevzdorovala (nezlobila se), nýbrž na něm dokonce sama participovala 

(smála se s ostatními sama sobě). V Ilonině reakci se tak projevuje Bourdieuho (2000) 

koncept symbolického násilí, podle něhož ovládaní (ženy) disponují pouze poznávacími 

                                                                                                                                         
těch, kdo poučení přijímají, jsou ženské postavy, respektive dívky. V jednom příběhu je rozdělení rolí 
opačné, takže maminka poučuje syna (Halasová, 2003: 14), interpretace viz níže.
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nástroji a kategoriemi konstruovanými vládnoucími (muži). Prostřednictvím těchto 

schémat nahlížejí a hodnotí ovládané ženy sebe sama, což může vést až k jejich 

systematickému sebepodceňování či sebeopovržení (Bourdieu, 2000: 34-35).

Kluky jinak škola vlastně nebaví, například „nevoní“ Davidovi, který by raději 

běhal někde po hřišti, hrál fotbal nebo závodil na kole, přelézal překážky či hrál 

vybíjenou (Halasová, 2003: 40). Stejně tak šnečkovi-školáčkovi se do školy chodit 

nechce a raději by si hrál venku (Halasová, 2003: 38). Šneček-školáček je navíc nešika, 

který se loudá a nejhorší je, že se ani se nesnaží a školní práci odbývá (Halasová, 2003: 

38). David zase v sešitech škrábe jako kocour a učebnice má pomačkané (Halasová, 

2003: 40). 12). Další školák Ludvíček ve škole pro změnu zlobí (Halasová, 2003: 32-

33). Tato prezentace chlapců-školáků na rozdíl od výše zmíněné prezentace jejich 

studijní zdatnosti a úspěchu odpovídá i výsledkům šetření provedených na českých 

základních a středních školách (Smetáčková, Václavíková Helšusová, 2007: 30). Ze 

strany vyučujících je neposlušnost a menší schopnost či ochota přizpůsobit se školním 

požadavkům více tolerována chlapcům než dívkám (Smetáčková, Václavíková

Helšusová, 2007: 30-31).

Chlapci jsou spíše než se zájmem o školu spojování s manuální zručností. 

Školák Lukáš si z prkna a čtyř koleček vyrobil vozík (Halasová, 2003: 10-11) a Marek 

si zase z lesa nese úlovek – kus klacíku vypadající jako ještěrka, který doma nožem 

dotvoří95, zatímco Zlata má zcela jiný zájem – sbírá květiny, které dá doma do vázy 

(Halasová, 2003: 16). Co do schopností, dovedností a zájmů ženských či dívčích postav 

nelze konstatovat jinak, než že nejsou prezentovány v takové míře jako u postav 

mužských a chlapeckých. Čítanka tedy postrádá požadovanou mnohotvárnost ženských 

zkušeností (Cviková, Juráňová, 2003: 44-45; Bosá, Minarovičová, 2005: 58; Lukšík, 

Supeková, 2003: 69).

Co se týká placeného zaměstnání, tak mužským postavám jsou přisouzeny 

následující profese: dva učitelé, školník, kapitán, námořník, kuchtík a závodník-

cyklista.96 Jako další způsoby obživy k nim můžeme přiřadit ještě ovčáky a loupežníka. 

Profese a způsoby obživy ženských postav jsou primárně spojeny s výchovou dětí –

třikrát je zmíněna učitelská profese (Halasová, 2003: 4, 12, 32) a jednou vedoucí dětí na 

letním táboře (Halasová, 2003: 22). Dále je v čítance zmíněna selka pracující na statku u 

                                               
95 Opět se zde navíc objevuje spojení chlapce s nožem stejně jako v případě postavy Toma v Mojí první 
čítance (Žáček, [1993] 2009) od nakladatelství Alter; interpretace nože jako symbolu maskulinity viz 
podkapitola 3.3.2 Čítanka nakladatelství Alter.
96 Přehled profesí mužských i ženských postav viz Tab. 10.
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koní (Halasová, 2003: 22) a hospodyně (Halasová, 2003: 11), tedy žena v domácnosti, 

která nevykonává placené zaměstnání ve veřejné sféře. Stejně jako v dalších čítankách 

jsou tedy mužské profese rozmanitější a v některých případech i dobrodružnější a 

neobvyklejší než zaměstnání ženská, která jsou spojena s péčí o děti a domácnost. S tím 

se samozřejmě pojí i otázka prestiže a nižšího společenského i finančního ocenění 

převážně služebných povolání, v nichž pracují zobrazované ženy (Karsten, 2006: 71).

o Práce, vztah soukromí a práce

Čítanka nepředstavuje soužití jedné rodiny, ale rodin různých, ovšem vždy 

tvořených dětmi a heterosexuálními páry, tedy maminkou a tatínkem (Halasová, 2003: 

17, 24, 35-37), případně babičkou a dědečkem (Halasová, 2003: 16, 25). V příbězích 

vystupují děti s rodiči nebo s prarodiči, a to převážně ve volném čase a na výletech, 

zpravidla v lese.97 Takové situace potom samozřejmě nenabízejí prostor pro popsání 

dělby domácích prací. Rozdělení činností je však přesto nastíněno, i když jen okrajově –

hospodyně se vrací z nákupu (Halasová, 2003: 11), maminka nakupuje spolu se synem a 

potom pobývá v kuchyni (Halasová, 2003: 14), tatínek zase vycouvá autem z garáže 

(Halasová, 2003: 35). Další rodiče mají rozdělenou práci na zahradě. „Chata stojí 

v zahradě, kde maminka  pěstuje zeleninu a květiny. Táta se stará o ovocné stromy a 

keře rybízu.“ (Halasová, 2003: 17)98

Dělba péče o děti mezi rodiči vypadá tak, že na výletech bývají děti většinou ve 

společnosti obou rodičů (Halasová, 2003: 17, 24, 35-37). Doma však zůstávají s 

maminkou (Halasová, 2003: 6, 14), která také vodí děti do školy (Halasová, 2003: 21, 

32). Dáša jednou chodí po lese jen s tatínkem, zatímco maminka zůstala na kraji lesa 

s Dášinou spící sestřičkou (Halasová, 2003: 35). Pokud jsou děti s prarodiči (Halasová, 

2003: 16, 25), potom babička čeká doma, zatímco děti se vydávají do přírody ve 

společnosti dědečka (Halasová, 2003: 16, 25).99 Jednou se tajně vyplíží ven tak, aby o 

tom babička nevěděla (Halasová, 2003: 25), podruhé má babička strach, aby děti v lese

nezabloudily, a proto s nimi posílá dědečka (Halasová, 2003: 16). Dospělé ženské 

postavy – maminky a babičky tedy setrvávají doma, zatímco dospělé mužské postavy –

tatínkové a dědečkové se vydávají na výlety do přírody s dětmi, a to s chlapci i 

                                               
97 Přehled dalších kontextů zobrazených v textech i v ilustracích, do nichž jsou zasazeny ženské a mužské 
postavy  viz Příloha č. 3: Tab. 11 a Tab. 13.
98 Kvantitativní popis vykonávaných činností včetně domácích prací v textech viz Příloha č. 3: Tab. 12, 
zobrazení činností v ilustracích viz  Příloha č. 3: Tab. 14.
99 Výskyt mužských a ženských postav v prostoru a v soukromé či veřejné sféře, který je zachycen 
v textech, viz Tab. 7 a Tab. 8, výskyt postav v ilustracích viz Tab. 2 a Tab. 3.
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s dívkami. Muži a chlapci tak tradičně prožívají dobrodružství, zatímco dospělé ženské 

postavy nevyrážejí „do světa“, ale zůstávají v bezpečí domova, nejlépe v kuchyni 

(Karsten 2006: 70). Jak ovšem ukazují uvedené příklady, toto přísné rozdělení platí 

hlavně pro dospělé postavy (rodiče a prarodiče), ale dokud jsou dívky v ještě dětském 

věku, menší dobrodružství je jim tolerováno. Na rozdíl od dospělých ženských postav 

maminek a babiček totiž ještě nejsou povinny plnit svou reprodukční úlohu, totiž 

pečovat o rodinu a udržovat domácnost.

Prezentace mateřství a otcovství, i když jsou taktéž omezeny jen na několik málo 

postav, se oproti očekáváním vymykají tradičnímu spojování žen s emocionalitou a 

mužů s racionalitou (Cviková, Juráňová, 2003: 33-34). Tatínek jakožto mužská postava 

a zároveň rodič se projevuje citlivě, když utěšuje svoji plačící dceru Dášu. „Otec, 

nachystaný na přísnou domluvu, ji místo toho začal konejšit. I on tiskl milovanou 

dcerku a líbal ji do vlasů (Halasová, 2003: 37). To maminka svoji vystrašenou dceru 

Báru nekonejší, ale místo toho se na ni zlobí, aby nebyla hloupá a nevěřila na bubáky 

(Halasová, 2003: 6). Mateřství je s přísností založené na racionální úvaze spojeno 

vícekrát, především v bajkách, v nichž vystupují postavy, kterým je navzdory jejich 

zvířecí podobě přisouzena genderová identita a role. Zvířecí maminky vystupující 

v bajkách jsou tak přísné zejména ke svým zvířecím synům. Šnečí maminka byla přísná 

a nepovolila, když prokoukla synovy výmluvy, aby nemusel jít do školy (Halasová, 

2003: 38-39). Maminka zaječice zase odskákala od svého syna, který stále plakal a 

nechtěl se od ní hnout, protože usoudila, že už nadešel čas, aby se začal starat sám o 

sebe a poznávat svět bez ní (Halasová, 2003: 18).

V těchto případech jsou tedy rodičovské role v čítance zobrazeny způsobem, 

který neodpovídá zavedeným a všeobecně přijímaným genderovým stereotypům, neboť 

tatínek i maminka jednají proti tradičním genderovaným rodičovským rolím. Tatínek se 

projevuje citově a empaticky, zatímco maminka s citovým odstupem a racionálně (na 

rozdíl od nedospělých dívčích postav).

Otázka slaďování pracovního a rodinného života zcela absentuje jak u ženských, 

tak u mužských postav. Ve všech příbězích, v nichž vystupují dospělé mužské a ženské 

postavy v roli rodičů, chybí sdělení, zda a případně jaké zaměstnání vykonávají. A 

naopak tam, kde je uvedeno, že ženské a mužské postavy mají placenou profesi, chybí 

informace, zda jsou zároveň rodiči. Výjimku tvoří příběh Kdo je na světě 
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nejdůležitější100 (Halasová, 2003: 14), v němž maminka tráví den se synem, kterého 

poučuje, že tatínek nesmí zaspat do práce a nabádá ho, aby tatínkovi neudělal na 

počítači nějakou škodu. Tatínek mezitím volá, že se v práci zdrží a domů přijde později 

(Halasová, 2003: 14). V jediném příběhu, který se otázky slaďování dotýká, je tak 

možnost spojení placeného zaměstnání a péče o dítě vyloučena.

o „Ženské“ a „mužské“ domény

Z hlediska zastoupení ženských a mužských postav v prozaických příbězích je 

v čítance zastoupen jeden příběh, v němž vystupují výhradně ženské postavy. Je to 

příběh nazvaný Bubák, který se odehrává v prostředí domu a dvora tety Boženky a 

pojednává o Barče, která se lekla, že na půdě straší (Halasová, 2003: 6). Ženské postavy 

jsou tak zasazeny do tradiční oblasti domácnosti a hlavním tématem je ustrašenost a 

bojácnost dívek, a to navzdory tomu, že jsou ve „své“, tedy domácí sféře. Ukazuje se, že 

i domácí sféra může být zdrojem strachu a obav. Vyjádřeno jinými slovy, zavedené 

přesvědčení, že ženám náleží domácí sféra (nebo naopak, že ženy náležejí domácí 

sféře), ještě neznamená, že ji ženy mají pod kontrolou, že ji ovládají a že je tak pro ně 

vždy zdrojem moci.

Příběhy, v nichž vystupují pouze mužské postavy, jsou tři. Příběh V matematice

se odehrává ve školní třídě, kde pan učitel vyvolal k tabuli dva žáky a další žák David 

zkoušení sleduje z lavice (Halasová, 2003: 40). Jako by ve třídě nebyly žádné dívky. 

Matematika je tak prezentována jako tradičně mužská oblast – náleží mužům a zaobírají 

se jí muži, i když ji stejně jako David nemusejí vždy ovládat (Halasová, 2003: 40). Pan 

učitel je však přesvědčuje, že matematika je krásná věda (Halasová, 2003: 40).

Další typicky mužskou doménou je dobrodružství. Ať už se jedná o 

dobrodružství na moři a na opuštěném ostrově v Podivuhodných příhodách kuchtíka 

Štefíka (Halasová, 2003: 30-31), kde si Štefík jako správný hrdina a dobrodruh díky 

svému důvtipu se vším poradí, nebo o dobrodružství dvou kamarádů, kteří překonávají 

strach na výpravě do tajemného černého lesa (Halasová, 2003: 41-47).

                                               
100 Název příběhu je jednoznačně hierarchizující a Robin v příběhu přemýšlí, zda jsou nejdůležitější 
hodiny, mobilní telefon, počítač nebo něco jiného/někdo jiný. Příběh je zakončen jako hádanka, kterou 
mají čtenáři/ky rozluštit sami/y. Takové pojmenování a pojetí příběhu reprodukuje myšlení založené na 
binárních opozicích a hierarchiích. Vzhledem k tomu, že gender prostupuje veškerou lidskou realitu, 
příběh může podporovat to, že se děti budou hierarchicky vztahovat ke světu jako takovému a potažmo i k 
mužům a ženám a volit mezi méně a více důležitými osobami včetně rodičů, tedy zda jsou důležitější 
ženy nebo muži či maminka nebo tatínek.
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 Ilustrace

Ilustrace v čítance Didaktis zobrazují celkem devět postav, jejichž genderovou 

identitu nebylo možno určit podle vlasů, oděvu ani jiných znaků. Jedná se o čtyři 

mimozemské bytosti zobrazené společně na jedné ilustraci (Čuma, 2003: 15) a o 

postavy dětí zobrazené na pěti různých ilustracích. Jednak je to ilustrace nemocného 

dítěte se šátkem na hlavě ležícího v posteli (Čuma, 2003: 3), která doprovází text o 

nemocném Pájovi, jemuž volá kamarád Filip (Halasová, 2003: 3). Dále postava dítěte 

ve sportovním oblečení a čepici schovávající za zády špinavé ruce (Čuma, 2003: 13), 

která ilustruje dvě básničky, přičemž v jedné nevystupuje žádná postava a ve druhé je 

oslovován Pepíček (Halasová, 2003: 13). Ilustrace dítěte ve sportovním úboru jedoucího 

na kole (Čuma, 2003: 20) zase doprovází básničku nazvanou Mladý sportovec

(Halasová, 2003: 20). V těchto třech případech tedy text s použitím mužského rodu 

podporuje interpretaci genderu zobrazených dětských postav jako maskulinního.

Další ilustrace zobrazuje kolektiv101 šesti dětí (Čuma, 2003: 21), přičemž jedno 

z nich nenese dostatečně rozlišující genderové znaky a k postavě nelze jednoznačně 

přiřadit ani postavy jmenované v příslušném textu (Halasová, 2003: 21). A konečně 

v posledním případě je též vyobrazen kolektiv osmi dětí s jedním dospělým (Čuma, 

2003: 22), přičemž u jednoho z nich nelze určit gender, a to ani s ohledem na text

(Halasová, 2003: 22).

Z hlediska zobrazování ženských respektive dívčích postav v ilustracích lze 

potom za posun k oslabování genderových hranic považovat jejich oděv, neboť jako 

v jediné čítance zde převažuje zobrazování děvčat oděných v kalhotách nad děvčaty v 

sukních (viz Příloha: Tab. 15).

 Jazyk

V čítance je poměrně četně používáno generické maskulinum, a to i případech, 

kdy jsou mezi osobami náležejícími ke kolektivu následně jmenovány i ženské postavy. 

Jedná se převážně o pojmy „kamarádi“ (Halasová, 2003: 18-20, 32, 38-39) a „žáci“ či 

„spolužáci“ (Halasová, 2003: 12, 21, 32-33). Rovněž je ale užíváno i neutrální označení 

smíšeného kolektivu, zejména pojmenování „děti“ (Halasová, 2003: 16, 21, 22, 25, 32). 

Pozitivním aspektem čítanky je to, že se v ní nevyskytují generalizující „poučení“ o 

tom, jací a jaké by měli být chlapci a dívky nebo jaké činnosti by měli vykonávat.

                                               
101 Četnost výskytu ilustrovaných postav v různých genderovaných kolektivech viz Tab. 5.
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 Shrnutí

V Počteníčku (Halasová, 2003) jako jediné z čítanek nevystupuje hlavní postava, 

namísto toho jsou v příbězích představovány různé postavy dospělých i dětí. 

V některých příbězích či básničkách se objevují výhradně chlapecké postavy, ovšem 

v jiných zase postavy dívčí a ve většině příběhů vystupují dívky i chlapci společně, což 

dává čtenářům/čtenářkám rozmanitou nabídku postav, s nimiž se lze alespoň 

v některých příbězích ztotožnit. Zároveň je tím oslabována hranice mezi dívčím a 

chlapeckým světem, kdy dívčí a chlapecké postavy společně sdílejí prostor a vytvářejí 

smíšené kolektivy, například před budovou školy před vyučováním i po něm (Halasová, 

2003: 21, 32-33) či pří výletu do lesa (Halasová, 2003: 16). Tuto skutečnost lze hodnotit 

jako pozitivní příklad podporující výchovu k genderové vyváženosti. Na druhou stranu 

co do osobnostních charakteristik a projevovaných citů se čítanka pohybuje na 

stereotypní rovině, kdy chlapce spojuje s nebojácností, či spíše se skrýváním a 

potlačováním strachu, zatímco dívky jsou se strachem spojovány zcela nepokrytě.

Prostředí školní třídy a proces výuky jsou představeny prostřednictvím postav 

chlapců, kteří jsou prezentováni jako ti, kteří o školu na jednu stranu nemají zájem, na 

druhou stranu v ní ale přesto většinou dosahují lepších výsledků než dívky. Explicitní 

charakteristiky chlapců v sobě opět nesou implicitní charakteristiky dívek, které jednak 

neodpovídají situaci popsané v českých školách, ale především je nelze považovat za 

genderově senzitivní a pozitivní motivaci dívek (ale vlastně ani chlapců) k zájmu o 

vzdělání. 

Zobrazování dospělých postav též střídá jak genderově jednoznačně stereotypní 

momenty (např. dělba domácích prací v soukromé sféře a horizontální segregace 

vykonávaných profesí ve veřejné sféře), tak i ty, které by bylo možno interpretovat jako 

směřující k vyrovnávání genderových rolí (např. dělba péče o dítě a realizace 

rodičovské role). Nestereotypních prvků je však výrazně méně než těch stereotypních, 

takže nelze hovořit o genderové vyváženosti, která je rysem genderově korektní 

učebnice. Stejně jako v čítance Prodos se tak potvrzuje, že kvantitativní údaj „kolik“ 

sám o sobě ještě nezajišťuje genderovou pluralitu a vyváženost, neboť je vždy důležité 

ptát se především „jak“. Navíc s ohledem na rok prvního vydání čítanky (2003), který 

činí desetiletý odstup od prvních vydání dalších dvou čítanek (1993 a 1994), nelze 

konstatovat posun z hlediska zobrazování genderových stereotypů směrem k jejich 

výraznému úbytku či dokonce úplnému vymizení.
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4 ZÁVĚR

Jak tvrdí Ramazanoglu a Holland (2004), data jsou otevřena různému čtení a

interpretaci. Významy totiž neleží jednoduše v datech a nečekají až budou nalezeny a 

sebrány, ale jsou vytvářeny výzkumníkem/icí v procesu výzkumu. To ovšem 

neznamená, že by taková interpretace byla libovolná, konkrétní způsob interpretace dat 

je třeba vždy explicitně vyjádřit a popsat, což umožní ospravedlnit dosažené závěry

výzkumu (Ramazanoglu, Holland, 2004: 106-161). Ramazanoglu a Holland (2004) 

zároveň upozorňují na skutečnost, že není žádný závěrečný bod, v němž proces 

interpretace a analýzy dat definitivně končí, ale přesto je třeba, aby osoba provádějící 

výzkum nakonec učinila závěrečné rozhodnutí (Ramazanoglu, Holland, 2004: 159). Na 

tomto místě tedy shrnu, k jakým jsem dopěla odpovědím na otázky, jež jsem si v tomto 

výzkumu položila.

V této diplomové práci jsem si předsevzala zjistit, jak je ve vybraných čítankách 

určených pro výuku 1. a 2. ročníku základních škol v České republice zobrazována 

femininita a maskulinita. Konkrétně se jedná o následující čítanky: Moje první čítanka

(Žáček, [1993] 2009) vydaná nakladatelstvím Alter, Otíkova čítanka (Šrut, 1994) od 

nakladatelství Prodos a Počteníčko (Halasová, 2003) vydané nakladatelstvím Didaktis. 

V těchto čítankách jsem zjišťovala, do jaké míry se toto zobrazování pohybuje v rámci 

zavedených stereotypních představ o rolích mužů a žen ve společnosti a nakolik je 

narušuje, respektive znázorňuje genderově korektním způsobem. Jinými slovy, jaké 

normativní obrazy maskulinity a femininity jsou ve zkoumaných čítankách žákům a 

žákyním předkládány.

Zvolené přístupy k tématu těžily z kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy, 

jejichž výsledky spolu v řadě momentů korespondovaly, avšak vyskytly se i případy 

diskrepance (konkrétní příklady viz níže). Tím se prokázal přínos využití různých 

výzkumných strategií a metod vyhodnocování dat pro dosažení větší komplexnosti a tím 

i hloubky interpretace ve výzkumu.

Zjištění kvantitativní obsahové analýzy jsou v číselné podobě přehledně uvedena 

v tabulkách v podkapitole 3.2.2 Obsahová analýza ilustrací ve vybraných čítankách a 

3.2.3 Obsahová analýza textů ve vybraných čítankách a v tabulkách v Příloze č. 3. Na 

tomto místě závěrem shrňme, že v plném znění se v případě všech analyzovaných 

čítanek potvrdila pouze jedna z deseti formulovaných hypotéz (hypotéza č. 10 týkající 

se ženských a mužských profesí), která tak prokázala genderově stereotypní spojování 
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žen s menším počtem různých profesí a s méně symbolicky hodnocenými profesemi než 

jsou ty mužské. V ostatních devíti případech nebyla žádná z hypotéz potvrzena v plném 

znění pro všechny tři čítanky. Dvakrát se jednotlivé hypotézy v plném znění potvrdily 

pro právě dvě čítanky (hypotéza č. 1: počet ženských a mužských postav v ilustracích a 

hypotéza č. 6: počet ženských a mužských postav v textech v případě čítanek Alter a 

Didaktis) a ve čtyřech případech se potvrdily pro jednu ze tří zkoumaných čítanek, 

z toho dvakrát pro čítanku Prodos (hypotéza č. 2: častější zobrazení ilustrovaných 

mužských postav ve venkovním prostoru a ženských postav v prostoru vnitřním a 

hypotéza č. 3: častější zobrazení ilustrovaných ženských postav soukromé sféře a 

mužských postav ve sféře veřejné) a dvakrát v případě čítanky Alter (hypotéza č. 7: 

častější zobrazení mužských postav vystupujících v textech ve venkovním prostoru a 

ženských postav v prostoru vnitřním a hypotéza č. 8: častější zobrazení ženských postav 

vystupujících v textech v soukromé sféře a mužských postav ve sféře veřejné). V 

dalších třech případech se sice hypotéza nepotvrdila v plném znění, ale u všech čítanek 

se prokázala vždy alespoň částečně (hypotéza č. 4: častější aktivita mužských postav a 

pasivita ženských postav v ilustracích; hypotéza č. 5: četnější zobrazení ilustrovaných 

mužských postav o samotě a ženských postav v kolektivu; hypotéza č. 9: častější 

aktivita mužských postav a pasivita ženských postav v textech). Hypotézy se v těchto 

případech prokázaly u mužských postav, které byly podle předpokladu stereotypně

zobrazovány jako aktivní a vyskytující se ve venkovním prostoru a ve veřejné sféře. 

Formulace hypotéz se nepotvrdily v případě ženských postav, které byly oproti 

tradičním očekáváním zobrazeny jako aktivní a vystupující ve venkovním prostoru a ve 

veřejné sféře, což se týká zejména ilustrací v čítankách Didaktis a Alter a textů 

v čítankách Didaktis a Prodos.

Na základě výsledků kvantitativní obsahové analýzy lze tedy zhodnotit, že 

genderové stereotypy se napříč čítankami neobjevovaly v takovém rozsahu, jak bylo 

očekáváno a formulováno v hypotézách. Zkoumané čítanky se tedy z kvantitativního 

hlediska alespoň v některých aspektech a alespoň do jisté míry přiblížily vyváženému 

zobrazování. Z toho však přesto nelze vyvozovat závěr, že by některou z analyzovaných 

čítanek bylo možno shledat genderově nestereotypní, respektive genderově korektní či 

vyváženou, tj. reflektující genderovou tematiku a zobrazující mužské a ženské postavy 

v různých souvislostech a vyrovnanou měrou.

Kvalitativní interpretace, která zasadila kvantitativní data do širších souvislostí, 

ukázala, že významy obsažené v textech v některých případech s výsledky kódování 
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korespondují (např. v otázce přisuzování profesí ženským a mužským postavám), 

v jiných aspektech s nimi však nesouhlasí (např. v otázce aktivity a pasivity ženských 

postav). Kupříkladu se ukázalo, že vyšší počet výskytu ženských postav v Otíkově

čítance (Šrut, 1994) od nakladatelství Prodos nebo jejich četnější zobrazování ve 

venkovním prostoru a veřejné sféře v Počteníčku (Halasová, 2003) nakladatelství 

Didaktis nemusí v otázce způsobu zobrazování ženských postav znamenat pozitivní 

posun směrem k genderové rovnosti. Je totiž třeba, aby tyto postavy byly zároveň 

zobrazeny způsobem představujícím vyváženou rozmanitost vlastností, činností, rolí a 

sfér působnosti, které mohou fungovat jako vzory hodné nápodoby a podporující rovné 

postavení žen a mužů ve společnosti.

Výstupy kvalitativní interpretace vybraných čítanek lze shrnout tvrzením, že 

v každé z čítanek se objevuje několik momentů, které lze hodnotit jako genderově 

nestereotypní. V Mojí první čítance (Žáček, [1993] 2009) od nakladatelství Alter je to 

například aktivní otcovství a slaďování profesního a soukromého života u postavy 

tatínka, což je významné z toho důvodu, že spojování mužů s péčí není dosud tradiční 

obraz asociovaný s maskulinitou. V Otíkově čítance (Šrut, 1994) od nakladatelství 

Prodos je zase představena zubní lékařka, tedy žena ve společensky poměrně oceňované 

lékařské profesi, a na jiném místě je zase nabídnut netradiční obraz slaďování 

profesního a rodinného života a dělby domácích prací a péče o dítě, kdy se maminka 

vrací večer z práce, zatímco tatínek se doma staral o dceru. V Počteníčku (Halasová, 

2003) od nakladatelství Didaktis lze najít nestereotypní příklad aktivního a empatického 

otcovství a zároveň ukázku mateřství spojeného s přísností a důsledností. Zevrubnější 

popis a interpretace těchto momentů viz kapitoly 3.3.2 Čítanka nakladatelství Alter, 

3.3.3 Čítanka nakladatelství Prodos a 3.3.4 Čítanka nakladatelství Didaktis. Za přínos 

těchto nestereotypních genderových obrazů považuji to, že odkazují k pluralitě 

genderové skutečnosti, přičemž zařazení rozmanitého pojetí genderových rolí do 

učebnic, jež mají kodifikační potenciál, může přispívat k pozitivnímu rozvoji genderové 

rovnosti.

Navzdory těmto pozitivním příkladům se ve všech čítankách opakovaně 

objevovalo množství genderových stereotypů. Z osobnostních charakteristik zde pro 

příklad připomeňme hrdinství a nebojácnost přisuzované mužským a chlapeckým 

postavám v Mojí první čítance (Žáček, [1993] 2009; Alter) a v Počteníčku (Halasová, 

2003; Didaktis) a paralelně k tomu strach připisovaný ženským a dívčím postavám 

v Otíkově čítance (Šrut, 1994; Prodos) a v Počteníčku (Halasová, 2003; Didaktis). 
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Otázka životní orientace a ambicí již byla výše zmíněna v souvislosti s profesemi, které 

jsou se ženami spojovány v menší míře než s muži. K tomu patří i prezentace vztahu 

práce a soukromí, kdy je s mužskými postavami dávána do souvislosti spíše placená 

práce, zatímco s ženskými postavami zase práce neplacená, která zahrnuje péči o rodinu 

a domácnost. Genderově nesenzitivní jsou přitom nejen samotné obsahy, ale někdy i 

používání jazyka, který je zprostředkovává, jako příklad uveďme užívání generického 

maskulina zneviditelňujícího ženy (Valdrová, 2003: 281).

Stěžejní nedostatek čítanek z hlediska genderové vyváženosti tedy spočívá 

v tom, že uvedené nestereotypní příklady představují spíše výjimky potvrzující pravidlo 

než běžné způsoby zobrazování žen a mužů a maskulinity a femininity. Stále tak 

převládají genderově stereotypní zobrazení, tedy taková, která odpovídají povšechně a 

nereflektovaně reprodukovaným představám o „tradiční“ mužskosti a ženskosti, kdy je 

ženství a ženské role implicitně na symbolické úrovni hodnoceno jako méně významné 

(Bourdieu, 2000: 33, 48). Čítanky tedy stále udržují hierarchické normativní představy, 

které se postupně, avšak nezadržitelně čím dál tím více vzdalují společenské praxi

proměňujících se genderových rolí.

Těmito výslednými zjištěními by však bylo předčasné práci uzavřít, neboť 

implikují další úvahy. K tomuto výzkumu jsem přistupovala v rámci paradigmatu 

kritické teorie, který jakožto zastřešující termín odkazuje též k feminismu (Guba, 

Lincoln, 1994: 109). Kritická teorie pracuje s předpokladem, že sociální struktury 

nejsou neměnné, ale že zavedením různých opatření lze podnítit uskutečnění změn 

(Guba, Lincoln, 1994: 110). Stejně tak i feministický výzkum má za cíl vyvolat sociální 

změnu (Reinharz, 1992: 240). Kritika obsahu učebnic z genderového hlediska tak 

v sobě nese výzvu k celkové změně obsahu vzdělávání směrem k genderově citlivé 

výuce a k genderově rovné škole.

Otázka toho, co by (ne)mělo být v učebnicích obsaženo a jak by to (ne)mělo být 

zobrazeno je samozřejmě předmětem pro další diskuzi. Jeden z argumentů vymezující 

se proti genderově nestereotypnímu obsahu výuky by se mohl dovolávat požadavku, 

aby učivo prezentované v učebnicích korespondovalo se zkušeností dětí a předávalo jim 

srozumitelný obraz světa. Na tuto kritiku reaguje Jarkovská (2007), když přiznává, že je 

sice obtížné zařadit do osnov zpochybnění zavedeného řádu a zvláště malým dětem je 

třeba dát jistotu a jasná pravidla, ale zároveň požaduje, aby tato ohraničovala co nejširší 

prostor a nepředepisovala pouze jedinou správnou cestu (Jarkovská, 2007: 223). Navíc, 

zkušenosti jednotlivých dětí jsou natolik různorodé, že je v učivu nelze vyčerpávajícím 
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způsobem obsáhnout, ale podáním rozmanitějšího obrazu světa se tomu lze alespoň 

pokusit přiblížit. Obdobně Valdrová, Smetáčková a Knotková-Čapková (2004) tvrdí: 

„[n]ejde o vytváření žádného nového dogmatu, ale naopak o rozšíření dosavadního úhlu 

pohledu a o výchovu k pluralitnímu vnímání alternativ, která do moderní pedagogiky 

nepochybně patří“. (Valdrová, Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004: 173)

Kromě toho Jarkovská (2007) upozorňuje, že „[p]ředstava, že je možné dětem 

předávat jasně formulované pravdy a v určitém okamžiku je považovat za dostatečně 

vyspělé proto to, aby tyto pravdy mohly být zpochybněny, je značně problematická.“ 

(Jarkovská, 2007: 224) Problematické je toto pojetí právě s ohledem na sílu primární 

socializace a obtížnost vykořenění představ a přesvědčení, které jsme si v jejím průběhu 

osvojili (a dále je potvrzujeme a reprodukujeme, a to i v dospělém věku). Proto se 

objevuje názor, že pro život v naší společnosti se jeví jako vhodnější varianta co 

nejvšestranněji orientované výchovy, k čemuž se přiklání i Janošová (2008): „[v]ýchova 

vedená tímto směrem by měla dítěti umožnit rozvoj dispozic a ambicí bez ohledu na to, 

zda se jedná o vlastnosti či dovednosti tradičně hodnocené jako maskulinní či 

femininní.“ (Janošová, 2008: 129) Takovou výchovu je třeba realizovat dlouhodobě, 

důsledně a již od raného věku, což si samozřejmě vyžaduje zapojení nejen učitelů/ek, 

ale i rodičů a vůbec všech, kdo se podílejí na výchově dětí (Karsten, 2006: 79).

Požadavek na genderovou rovnost ve škole zahrnující genderovou vyváženost 

učebnic lze shrnout slovy Jarkovské (2007): „[j]edním ze základních principů 

vzdělávání by v demokratické společnosti mělo být úsilí o prosazování rovných šancí.“ 

(Jarkovská, 2007: 219) Jelikož škola není izolovanou institucí, ale je součástí širšího 

společenského kontextu, nestačí požadavek změny klást pouze na školu, ale na celou 

společnost včetně všech jejích institucí a struktur. Ostatně samotné obsahy učebnic a 

kurikula, jsou schvalovány jinou společenskou institucí (Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy), přičemž jak do těchto obsahů, tak do kritérií a výsledků procesu jejich 

schvalování se promítají vlivy kulturně konstruovaných konceptů „ženy“ a „muži“ i 

„maskulinita“ a „femininita“ včetně jejich hierarchického uspořádaní. Otázka, jakými 

způsoby bychom měli usilovat o genderově korektní učebnice, genderově citlivou 

výuku a genderově rovnou školu, je samozřejmě předmětem pro další diskuzi. Nezbytně 

je však třeba otázky rovnosti příležitostí žen a mužů v prostředí školy reflektovat a

diskutovat o nich, přičemž tato práce byla napsána s cílem k těmto debatám přispět.
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