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Abstrakt 
Diplomová práca kriticky analyzuje vybrané miery maskulinity a feminity. Zvláštna 

pozornosť je venovaná predovšetkým inventáru BSRI (Bem Sex-Role Inventory), ktorý je 

dlhodobo najrozšírenejším, avšak úplne nevalidným nástrojom pre meranie gendrovej 

identity. Zároveň je predloţený návrh alternatívneho prístupu k problematike gendrovej 

identity zaloţený na aplikácii štatistickej techniky diskriminačnej analýzy na obecne zdieľane 

stereotypické hodnotenia muţov a ţien. V empirickej časti je v praxi úspešne overené 

vytvorenie indexu maskulinity/feminity podľa tohto návrhu. Výsledky  analýz vzťahov medzi 

takto stanovenou gendrovou identitou a rôznymi inými zloţkami systému gendrových 

presvedčení (kognitívnou gendrovou schematizáciou, explicitnou mierou M/F a gendrovými 

postojmi) naznačujú validitu takéhoto prístupu. Medzi feminitou (bez ohľadu na pohlavie) 

a mierou tradičnosti gendrových postojov bol zistený neveľký, ale významný negatívny vzťah 

(rs = -0,3).  

 

Kľúčové slová: maskulinita, feminita, diskriminačná analýza, kritika BSRI 



 

 

Abstract 
This thesis critically analyzes some measures of masculinity and femininity. Special attention 

is paid primarily to a BSRI (Bem Sex-Role Inventory), which is the most widespread but 

completely invalid instrument for measuring gender identity. At the same time, there is 

presented an alternative approach to the topic of gender identity based on an application of 

statistical discriminant analysis technique to generally shared stereotypical evaluations of 

typical men and women. In empirical part, proposed approach is successfully tested in 

practice by creating an index of masculinity / femininity. Results of analyzes of relations 

between the determined gender identity and various other components of gender belief system 

(cognitive gender schematization, an explicit M / F and gender attitudes) suggest the validity 

of this approach. Between feminity (regardless of sex) and a measure of traditional gender 

attitudes has been found small but significant negative correlation (rs = -0.3). 
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1 Úvod 

 Feminita a maskulinita predstavujú jednu zo základných dichotómií ľudskej 

existencie. Stretnúť sa s ňou moţno uţ u najstarších zdokumentovaných východných (ying 

a yang) i západných kultúr (Herakleitos) (Wyrobková, 2007a). Jej biologickým základom je 

pohlavný dimorfizmus, ktorý spoločnosť reflektuje a ďalej rozvíja a prehlbuje. Z odlišností 

medzi ţenami a muţmi sa tak stane základ jednej z prvých kategorizácií, ktoré jedinec 

v rámci svojho kognitívneho vývoja vykonáva. Gendrové kognitívne schémy, vychádzajúce 

z týchto kategorizácií, by preto mali zohrávať významnú a dobre zdokumentovateľnú úlohu 

v kaţdodennom ţivote a osoby, ktoré ich pouţívajú vo väčšej miere by mali mať aj vlastné 

sebapoňatie gendrovo vyhranenejšie v príslušnom smere (a naopak). V skutočnosti sa však 

tieto hypotetizované vzťahy nepodarilo nikdy spoľahlivo preukázať, čo môţe byť spôsobené 

tým, ţe buď (a) vôbec neexistujú, alebo (b) pouţité nástroje pre meranie gendrovej 

schematizácie a gendrovej identity neboli validné. Bliţší pohľad na najrozšírenejšie 

pouţívané miery maskulinity a feminity (BSRI a PAQ) odhaľuje, ţe tieto nástroje rozhodne 

v súčasnosti nemôţu (a pravdepodobne nikdy nemohli) validne stanoviť gendrovú identitu 

jedinca. Sú totiţ zaloţené na stotoţnení maskulinity/feminity (M/F) 

s inštrumentalitou/expresivitou (I/E), ktoré  predstavujú nanajvýš ich podmnoţiny. Navyše 

v súčasnej západnej spoločnosti sú inštrumentálne vlastnosti (napr. výkonnosť, nezávislosť, 

sebapresadzovanie), tradične pokladané za maskulínne, ţiaduce pre muţov aj ţeny. 

V dôsledku toho pozorujeme v priebehu rokov u muţov a ţien stieranie rozdielov  

v „maskulinite“, ktorá je práve na inštrumentalite zaloţená (Twenge, 1997). 

Táto diplomová práca si kladie za cieľ preskúmať hlavné konceptualizácie maskulinity 

a feminity (M/F), prístupy k ich meraniu a kriticky ich reflektovať, predovšetkým vzhľadom 

na ich zastaranosť a nízku validitu. V empirickej časti je prakticky overený alternatívny 

prístup k stanoveniu M/F, zaloţený na identifikácii vnímaných odlišností medzi pohlaviami 

v skúmanej skupine pomocou diskriminačnej analýzy a následnom aplikovaní získanej 

diskriminačnej funkcie na popis vlastnej osoby.   
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2 Teoretická časť 

2.1 Pojmy 

 V nasledujúcej časti sú predstavené a vymedzené základne teoretické pojmy 

pouţívané v rámci tejto práce. Gendrová problematika je charakteristická častou 

nejednotnosťou v pouţívaní pojmov (predovšetkým v podobe nedôsledného rozlišovania 

termínov gender/pohlavie, gendrová identita/rola/stereotyp a pod.) (Haig, 2004; Janošová, 

2008; Wyrobková, 2007b). V oblasti výskumu identity a sebapoňatia je situácia kvôli 

existencii celého spektra najrôznejších teoretických prístupov ešte menej prehľadná (Bačová, 

2008; Brubaker & Cooper, 2000). Z tohto dôvodu moţno pokladať jednoznačné 

špecifikovanie pouţívaných pojmov za kľúčové pre celý zvyšok práce. 

2.1.1 Pohlavie 

 K určeniu genetického pohlavia dochádza v momente počatia, na základe prítomnosti 

chromozómu X alebo Y v samčej pohlavnej bunke. Samotný vývoj pohlavných orgánov je 

však oveľa komplikovanejší a závisí na súhre viacerých faktorov (Smith, 2007). V zásade 

k ovplyvneniu výsledného pohlavia daného jedinca dochádza na chromozomálnej alebo 

hormonálnej úrovni. Chromozómy X a Y môţu buď chýbať alebo stratiť svoju funkčnosť, či 

sa naopak znásobiť. I v prípade obvyklej chromozomálnej kombinácie (karyotypu) však môţe  

dôjsť k produkcii nesprávnych pohlavných hormónov, resp. k necitlivosti na ich pôsobenie. 

Všetky tieto vplyvy spoločne vytvárajú široké spektrum moţných variácií medzi obvyklým, 

diskrétne vymedzeným muţským a ţenským pohlavím. Konkrétne moţno rozlišovať pohlavie 

chromozomálne (určené karyotypom, tj. XY, XX a ďalšie variácie), gonádalne (určené 

prítomnosťou testes či ovaria), hormonálne (určené hladinou muţských a ţenských 

pohlavných hormónov), psychosexuálne (určené špecifickým funkčným prepojením určitých 

častí mozgu), pohlavie vonkajších a vnútorných genitálií (určené prítomnosťou a morfológiou 

pohlavných orgánov) a fenotypické pohlavie (určené sekundárnymi pohlavnými znakmi) 

(Janošová, 2008). Podľa istých autorov sú aspoň niektoré z posledných uvedených 

sekundárnych pohlavných znakov podmienené skôr kultúrne neţ biologicky, keďţe napríklad 

pri archeologických vykopávkach bola u predchodcov človeka zistená oveľa menšia odlišnosť 

v stavbe kostry medzi ţenami a muţmi (Wyrobková, 2005). Z uvedeného je zrejmá 

mnohoúrovnovosť faktorov ovplyvňujúcich pohlavie, ich vzájomná prepojenosť, ako 

i nejasná hranica medzi čisto biologickými a sociálne-kultúrnymi vplyvmi. 

Odhaduje sa, ţe pribliţne 1 zo 100 novorodencov sa odlišuje od beţného biologického 

pohlavného štandardu, avšak často sa jedná o odchýlky bez výraznejších telesných prejavov. 

Spoločný výskyt muţských a ţenských znakov u pohlavných orgánov sa vyskytuje len 
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v menej ako 2 prípadoch z 10 000 novorodencov (Janošová, 2008). Napriek tomu, ţe 

biologické pohlavie nezanedbateľného počtu jedincov sa nachádza v doteraz nie celkom 

preskúmanej oblasti medzi ţenami a muţmi, drvivá väčšina populácie (99% a viac) sa rodí 

s jednoznačne určeným pohlavím.  

O intersexualite a hermafroditizme stále mimo medicínskej a akademickej sféry 

neexistuje obecnejšie povedomie a muţi a ţeny sú preto beţnou populáciou vnímaní ako dve 

diskrétne odlíšené pohlavia, bez moţnosti kontinuálneho prechodu medzi krajnými pólmi 

(Unger, 1979). Vďaka tomu stále pretrváva presvedčenie o moţnosti neproblematickej, 

jednoznačnej a biologicky podloţenej dichotomickej klasifikácie ľudí na dve samostatné 

skupiny: muţov a ţeny.  

2.1.2 Gender 

 Výsledkom reflexie ľudského pohlavného dimorfizmu utváranej v rámci určitej 

spoločnosti je sociálne-psychologický konštrukt, ktorý označujeme ako gender
1
 (Wyrobková, 

2007b). Muţský a ţenský gender sú sociálnym reprezentáciami biologických skutočností 

muţského a ţenského pohlavia, muţa a ţeny. Z vnímaných rozdielov medzi pohlaviami sa 

utvára nielen kategorické rozlíšenie muţov a ţien ale spolu s ním sa formujú aj siete 

významov a asociácií spojených s týmito kategóriami pohlavia.
2
 V priebehu spoločenského 

vývoja sa z deskriptívnych popisov stávajú normatívne vymedzenia určujúce, čo znamená byť 

muţom alebo ţenou v danej spoločnosti (Stets & Burke, 1998). Odpoveď na túto otázku 

moţno zhrnúť pod označenie maskulinita/feminita
3
 (M/F).  

 Chápanie gendru nie je v humanitných vedách celkom jednotné a preto, aby sa 

predišlo moţným nedorozumeniam, nasleduje stručný prehľad vývoja a najbeţnejších 

alternatívnych prístupov k jeho pouţívaniu. 

Pojem gender tradične označoval výhradne gramatický rod a počiatok jeho rozšírenia 

za hranice jazykovedy sa obvykle datuje aţ do 50. rokov 20. storočia, kedy ho vo svojej práci 

zameranej na hermafroditizmus a intersexualitu pouţil J. Money. Konkrétne sa jednalo 

o termín „gendrová rola“, ktorým Money demonštroval nezávislosť identity (plynúcej podľa 

neho z identifikácie sa so spoločensky vymedzenou muţskou alebo ţenskou rolou) na 

biologicky určenom pohlaví (Haig, 2004). K rozsiahlejšiemu rozšíreniu pouţívania pojmu 

gender došlo aţ v priebehu 70. rokov, kedy bol adaptovaný v rámci feministického hnutia ako 

prostriedok boja proti biologickému determinizmu (Unger, 1979; Vanwesenbeeck, 2009).  

                                                 
1
 Českým a slovenským ekvivalentom termínu gender je rod. Hoci sa v odborných textoch s týmto výrazom niekedy 

stretávame, pouţívanie anglického „gender“ prevláda (Wyrobková, 2007b). 
2 Existencia viac neţ dvoch gendrových kategórií bola v literatúre zdokumentovaná u niektorých spoločností (napr. u istých 

severoamerickcýh indiánskych kmeňov) (Helgeson, 2011). Ostáva však otázkou, či je pouţívanie pojmu gender v takomto 

kontexte oprávnené a nie je len prejavom etnocentrizmu. 
3 V práci sú uprednostňované internacionalizmy „maskulinita“ a „feminita“ pred domácimi výrazmi „muţstvo“ a „ţenstvo“.  
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Hoci existuje obecná zhoda vo vnímaní dyády gender – pohlavie ako analogickej k 

dvojici spoločnosť – biológia, presná definícia gendru sa u rôznych autorov a 

podľa konkrétneho pouţitia líši. V protiklade k vyššie uvedenému statickému poňatiu sa 

kladie dynamické chápanie gendru ako systému spoločenských praktík vytvárajúcich rozdiely 

a nerovnosti medzi pohlaviami (Wharton, 2005). Takýto prístup je bliţší spoločenským či 

skôr politicky angaţovaným vedám, súvisí so štúdiom procesov replikácie konkrétnych 

obsahov gendrových kategórií v spoločnosti a jej inštitúciách (tzv. „doing gender“) a obvykle 

obsahuje ideologické presvedčenie, v dôsledku ktorého sa usiluje o odstránenie gendru ako 

zdroja nerovnosti medzi pohlaviami (Risman, 2009). V rámci tejto práce sústredenej na 

jedinca a jeho vnímanie a preţívanie samého seba sa od dynamických procesov na sociálnej 

makro-úrovni abstrahuje. I u takto statickejšieho, z väčšej časti externe daného gendru moţno 

rozlíšiť sociálnu, interindividuálnu a osobnú rovinu (Wyrobková, 2005). Sociálna úroveň 

zjednodušene predstavuje gendrové kategórie z pohľadu generalizovaného druhého, 

interindividuálna úroveň ich realizáciu v beţnom medziľudskom kontakte a osobná úroveň 

zase ich preţívanie vo vzťahu k vlastnej osobe. 

Pojmový zmätok ďalej prehlbuje skutočnosť, ţe pojem gender postupne nahrádza 

pojem pohlavie aj v kontextoch, kedy sa jednoznačne jedná o muţov a ţeny v biologickom 

zmysle a z oboch pojmov sa tak stávajú de facto synonymá (Haig, 2004). Motiváciou 

takéhoto nahradzovania býva spravidla snaha o politickú korektnosť (Helgeson, 2011). 

Spojenie „rozdiely medzi pohlaviami“ („sex differences“) môţe údajne evokovať biologickú 

príčinu týchto rozdielov a pokiaľ chýba jasný dôkaz takejto príčiny, povaţuje sa pouţitie 

formulácie s gendrom („gender differences“) za korektnejšie a to i v prípadoch, kedy sa 

popisujú rozdiely medzi ţenami a muţmi a nie medzi jedincami s rôznou úrovňou 

maskulinity či feminity (Unger, 1979). Presnejšie by bolo v takýchto situáciách hovoriť 

o rozdieloch medzi pohlaviami, ktoré vznikajú v dôsledku existencie gendru.  

V tejto práci je gender chápaný ako spoločenský ekvivalent pohlavia. Rovnako ako 

rozlišujeme muţské a ţenské pohlavie, hovoríme aj o muţskom a ţenskom gendri, prípadne 

o maskulinite a feminite alebo súhrnne o gendrových kategóriách.  

2.1.3 Z gendru odvodené pojmy  

 Okrem základného pojmu gender, definovaného vyššie, existuje celá rada s gendrom 

súvisiacich pojmov, ktorých presné rozlišovanie je kľúčové pre zmysluplnú diskusiu 

o gendrovej problematike.   

2.1.3.1 Gendrová identita 

Zatiaľ čo pohlavie určitej osoby je dané geneticky, chromozomálne a hormonálne 

a bez ohľadu na reflexiu týchto skutočností, individuálny gender existuje vţdy len v podobe 
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gendrovej identity, ktorá vyjadruje mieru identifikácie dotyčnej osoby so sociálne 

skonštruovanou maskulinitou alebo feminitou. Gendrová identita, muţský alebo ţenský 

gender danej osoby, sú dané tým, do akej miery sa táto osoba pokladá za maskulínnu či 

femínnu (Stets & Burke, 1998; Unger, 1979).  

Kým biologické pohlavie existuje zároveň ako koncept i empirická realita 

u konkrétnych muţov a ţien, muţský a ţenský gender sú abstraktné koncepty, ktoré sa 

realizujú len v podobe gendrovej identity. Niektorí autori v tejto súvislosti rozlišujú ešte aj 

tzv. jadrovú pohlavnú identitu, ktorá je prijatím vlastného biologického pohlavia, avšak bez 

presahov do sféry spoločensky konštruovaných významov (Janošová, 2008). Historicky mal 

termín gendrová identita, po prvýkrát pouţitý J. Moneym, práve tento význam, ktorý ostal 

zachovaný v klinickej sfére v podobe diagnóz porúch gendrovej identity v DSM-III a DSM-

IV (Fifková, 2008; Frable, 1997). V tejto práci je tento termín pouţívaný len vo vyššie 

definovanom význame a preto sa napríklad osoba muţského pohlavia s femínnou gendrovou 

identitou plne stotoţňuje so svojím biologickým pohlavím, hoci na socio-psychologickej 

úrovni sa identifikuje s charakteristikami zodpovedajúcimi sociálne konštruovanej feminite. 

 Gendrová identita obvykle zodpovedá pohlaviu, nie je to však nutnosťou a niektoré 

osoby sa teoreticky môţu identifikovať súčasne s maskulinitou aj feminitou, prípadne ani 

s jednou z týchto kategórií. „Dvojitá“ identita je umoţnená tým, ţe jedinec sa nemusí 

v rovnakej miere stotoţňovať so všetkými aspektmi spoločensky definovanej maskulinity 

(resp. feminity), ale len s tými, ktoré pokladá za významné. Alternatívne si môţe tieto 

vymedzenia a vnímanie vlastného gendru upraviť takým spôsobom, aby ostala gendrová 

identita zachovaná aj v prípade, ţe jedinec disponuje atypickými charakteristikami (Burke & 

Tully, 1977).  

2.1.3.2 Gendrové stereotypy 

Pojem gendrový stereotyp označuje obecne zdieľané presvedčenie o charakteristikách 

prislúchajúcich muţskému alebo ţenskému gendru. Gendrové stereotypy vychádzajú zo 

spoločensky skonštruovanej maskulinity a feminity, ale sú vnímané viac deskriptívne neţ 

normatívne či ašpiratívne (Hollander, 2011). Určitá charakteristika (napr. hrdinstvo) môţe byť 

v spoločnosti vnímaná ako maskulínna, netvorí ale súčasť popisu beţného zástupcu daného 

gendru. Naopak stereotypné presvedčenie o väčšom matematickom nadaní muţov 

neznamená, ţe výkony v matematike by pre muţov mali preskriptívny charakter či boli 

z pohľadu ţien vnímané ako atraktívne (Wyrobková, 2005). 

2.1.3.3 Gendrové roly 

Gendrové roly označujú zdieľané očakávania ohľadne chovania príslušníkov 

jednotlivých gendrov v konkrétnych situáciách a moţno ich pokladať za účinný spôsob 
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prenosu poţiadaviek maskulinity a feminity do kaţdodenného ţivota (Helgeson, 2011). 

Niektorí autori týmto termínom označujú súbor presvedčení o tom, akí muţi a ţeny sú a akí 

by mali byť (Hollander, 2011; Janošová, 2008). V tejto práci sú však tieto významy priradené 

pojmom maskulinita a feminita, prípadne gendrové stereotypy. Rola je totiţ ukotvená 

v určitom situačnom kontexte, zatiaľ čo predstavy o muţoch a ţenách idú naprieč celým 

spektrom rôznych situácií, interakcií a chovaní. Z tohto dôvodu sa javí pouţívanie termínu 

gendrová rola v tomto obecnom význame ako nevhodné. 

Gendrové role vychádzajú z distribúcie sociálnych rolí (hlavne v podobe druhov 

vykonávanej práce) medzi jednotlivé pohlavia. Zatiaľ čo prvotné rozdelenie mohlo aspoň 

čiastočne vychádzať z objektívnych dispozícií, diferenciácia muţských a ţenských rol sa 

v priebehu času prehlbovala a upevňovala sociálnymi mechanizmami. Výkon príslušnej roly 

umoţňuje dosiahnutie cieľov vychádzajúcich z gendrovej identity a tým jej potvrdenie. Osoby 

sú preto motivované správať sa v súlade s gendrovými rolami, čo spätne posilňuje existujúce 

koncepcie maskulinty/feminity a gendrových stereotypov (Evans & Diekman, 2009). 

Súčasť motivácie správať sa v súlade s gendrovu rolou pravdepodobne tvorí i obava z 

mylného prisúdenia homosexuálnej orientácie, čo sa prejavuje napríklad zníţenou ochotou 

správať sa v rozpore s očakávaniami v situáciách, v ktorých osoba vníma vysoké riziko 

klasifikácie do stigmatizovanej skupiny (Bosson, Taylor, & Prewitt-Freilino, 2006). Tento jav 

je výraznejší u heterosexuálnych muţov, čo je v súlade so zistením, ţe feminita u muţov 

asociuje homosexualitu vo vyššej miere neţ maskulinita u ţien (Helgeson, 1994). 

2.1.3.4 Gendrové postoje 

Posledným samostatným termínom sú gendrové postoje, ktoré vyjadrujú prevaţujúce 

kognitívne-emocionálne hodnotenie gendrových kategórií (Stets & Burke, 1998). V 

beţnej praxi ale ľudia gender a pohlavie u druhých stotoţňujú, preto pod týmto označením 

moţno chápať postoje k muţom a k ţenám. V skutočnosti sa pre účely merania gendrových 

postojov pouţívajú škály sexizmu, v dnešnej dobe rozlíšenému na hostilný a benevolentný či 

dokonca „miery súhlasu s feministickou ideológiou“ (Campbell, Schellenberg, & Senn, 1997; 

Smiler & Epstein, 2010). Hostilný sexizmus zjednodušene povedané znamená súhlas 

s diskrimináciou na základe pohlavia, zatiaľ čo benevolentný je charakterizovaný 

bagatelizovaním existencie tejto diskriminácie, prípadne zvýrazňovaním jej pozitívnych 

stránok. Tieto miery často zachádzajú do oblasti politických presvedčení a ich poloţky bývajú 

len problematicky prevediteľné do iného kultúrneho prostredia (Nelson, 1988). Rovnako aj 

niektoré škály označované ako škály maskulinity či machizmu sú v skutočnosti škálami 

gendrových postojov, čo len ďalej prehlbuje pojmový zmätok v tejto oblasti (Walker, Tokar, 

& Fischer, 2000). 
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Z rešerše publikovanej literatúry sa ako najvhodnejší nástroj, ktorý skutočne zachytáva 

postoje k gendru (tj. k maskulinite a feminite muţov a ţien) zdá tzv. Sex-Role Egalitarianism 

Scale (SRES), ktorej poloţky obsahujú popisy muţov i ţien v z hľadiska gendrových rol 

tradičných i netradičných situáciách. Respondent má vyjadriť svoj súhlas či nesúhlas 

s predstaveným popisom (King & King, 1997). Práve vyváţenosť konštrukcie tejto škály je 

jej najväčšou prednosťou – ako bolo spomínané vyššie, mnoho iných sa totiţ obmedzuje len 

na hodnotenie ţien v gendrovo tradičných a netradičných situáciách.  

2.1.3.5 Systém gendrových presvedčení 

Všetky vyššie rozlíšené pojmy spolu súvisia a v minulosti ich niektorí autori dokonca 

povaţovali za prejavy jediného obecného gendrového faktora či kognitívnej schémy (Bem, 

1981). Takéto jednodimenzionálne hypotézy sa však v priebehu času nepodarilo potvrdiť 

a empirické nálezy naopak svedčia v prospech multifaktorového prístupu a relatívnej 

nezávislosti jednotlivých s gendrom súvisiacich oblastí (Spence & Buckner, 2000). Napriek 

tomu je niekedy vhodné označovať všetky popísané pojmy súhrnným názvom. V takýchto 

prípadoch sa pre súhrnné označenie pouţíva termín systém gendrových presvedčení 

(Wyrobková, 2007b). Je potrebné zdôrazniť, ţe takýto systém má vţdy do značnej miery 

idiosynkretickú povahu, danú predovšetkým rôznymi váhami jeho zloţiek a ich vzájomnými 

interakciami. 

2.1.4 Identita 

Potreba úspešnej interakcie s druhými viedla v evolúcii k vzniku schopnosti usudzovať 

o ich mentálnych procesoch a následne aj k vzniku schopnosti obrátiť tento pohľad dovnútra a 

môcť tak zváţiť, ako druhí vnímajú mňa samého (Geary, 2005). Výstupom takéhoto 

introspektívneho hodnotenia je mnoţina významov, ktoré v prípade ich prijatia tvoria identitu 

jedinca (Stets, 2006). Tento pohľad vychádza z teoretického rámca symbolického 

interakcionizmu, podľa ktorého ľudia pripisujú predmetom, chovaniu, sami sebe a iným 

ľuďom symbolické významy vytvárané a zdieľané skrze vzájomnú interakciu s druhými. 

Symbolické významy majú následne na ľudské jednanie významnejší vplyv neţ objektívne 

vlastnosti daných predmetov a osôb (Howard, 2000). 

Existuje celá rada odlišne vymedzených chápaní pojmu identita, od 

psychoanalytických, sústredených na vnútorné ego-štruktúry a súvisiace procesy (napr. 

Erikson), cez prístupy skúmajúce primárne skupinové identity (napr. Tajfel) alebo úlohu 

jazyka pri vytváraní identity (etnolingvistická teória identity) a prístupy zamerané na proces 

konštruovania identity v opakovaných sociálnych interakciách (konštruktivistické teórie), aţ 

po pokusy o integráciu jednotlivých smerov (Bačová, 2008). Obecná postmoderná kritika 

týchto „tradičných“ teórií ako i pouţívanie pojmu identita v sociálne-politických diskurzoch 
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viedli k prehlbovaniu neuchopiteľnosti jeho významu a podľa niektorých autorov hrozí v 

súčasnosti jeho úplné vyprázdnenie (Brubaker & Cooper, 2000). 

 Predkladaná pracovná definícia identity vychádza z uvedomenia si daného kontextu 

a nečiní si ţiadne nároky na univerzálnosť či vyčerpávajúcosť, keďţe sa jedná o komplexnú 

tému intenzívne riešenú od antropologického obratu v antickej filozofii a diela klasických 

filozofov aţ po súčasné kognitívne a neuropsychologické perspektívy (Šulová, 2011). 

V prvom rade je potrebné uviesť, ţe identita vymedzená ako mnoţina akceptovaných 

významov spojených s Ja predpokladá existenciu Ja ako bazálneho konštruktu, ktorého 

súčasťou je i tzv. intrapsychická identita, tj. jednota Ja so sebou samým v čase. Pokiaľ sú totiţ 

pre identitu podstatné významy, nemôţe byť nikdy výlučne intrapsychická, pretoţe 

i nekomunikované významy majú svoj pôvod vo vonkajšom sociálnom prostredí.  

2.1.4.1 Hierarchický systém identít 

Zo sociálnej perspektívy moţno identitu povaţovať za psychologický vzťah k určitým 

spoločenským hodnotovým systémom (Frable, 1997). Konkrétne rozlišujeme sociálne identity 

(rolovú a skupinovú), ktoré vychádzajú z vykonávania určitej aktivity v sociálnom kontexte či 

členstve v sociálnej skupine. Významy týchto identít sú spoluurčované buď rolami 

komplementárnymi k danej roli či charakteristikami skupín, ktorých členom jedinec nie je. 

Okrem týchto sociálne ukotvených dimenzií identity však moţno vymedziť aj súbor 

významov spojených priamo s Ja, ktoré ho udrţujú naprieč rôznymi sociálnymi kontextami, 

rolami a skupinami. Tento súbor významov označujeme ako osobnú identitu (Stets, 2006). Iné 

názvy pre osobnú identitu sú napríklad self-schéma či self-koncept (Markus & Wurf, 1987). 

 Osoby disponujú celou radou rôznych identít, ktoré sa dostávajú do popredia 

v závislosti na zaţívanej situácii. Identity fungujú ako východiská pre kognitívne definovanie 

situácií tým, ţe zvyšujú citlivosť pre vnímanie určitých podnetov obsiahnutých v daných 

situáciách a ich príslušnú interpretáciu. Identity, ktorými jedinec disponuje, moţno usporiadať 

do hierarchie podľa ich saliencie čiţe význačnosti, ktorá sa prejavuje rastúcou 

pravdepodobnosťou aktivácie určitej identity (a realizácie zodpovedajúceho správania sa) 

naprieč rôznymi situáciami (Stryker & Burke, 2000). Hierarchický pohľad na identity je 

časťou autorov kritizovaný z postmodernej pozície ako príliš statický. Proti takémuto prístupu 

títo autori kladú koncept fluidných, viacnásobných a prekrývajúcich sa identít, podmienených 

nielen situačnými ale aj individuálnymi sociohistorickými a kohortovými faktormi (Frable, 

1997). Takýto postoj však ľahko vedie k prehnanému idiosynkretizmu a obmedzenej 

zobecniteľnosti poznatkov.  

 V oblasti sociálne psychologického štúdia identít v súčasnosti existujú dva hlavné, na 

prvý pohľad rozdielne zamerané, ale komplementárne prístupy: štrukturalistický a kognitívny. 

Prvý kladie dôraz na vplyv sociálnych štruktúr na utváranie identít a pokúša sa určiť 
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hierarchiu saliencie na základe počtu a kvality sociálnych väzieb spojených s rozličnými 

identitami. Druhý prístup skúma vnútorné mechanizmy, pomocou ktorých významy vnímané 

v preţívanej situácii s významami spojenými s príslušnou identitou spoluurčujú výsledné 

správanie jedinca (Stets, 2006).  

Hierarchia saliencie ovplyvňuje, ktoré identity bude osoba v danej situácii povaţovať 

za relevantné, pretoţe identity s vyššou význačnosťou, ktoré sú dostupné prakticky 

nepretrţite, fungujú ako kognitívne schémy a usmerňujú tak kognitívne spracovanie 

situačných podnetov a prípadnú aktiváciu niţších, konkrétnejších identít (Uchronski, 2008).  

Aktivovaná identita obsahuje svoj štandard, čiţe významy, ktoré osoba sama sebe pripisuje. 

V priebehu trvania danej situácie osoba vyhodnocuje súlad spätnej väzby z prostredia so 

štandardom identity. V prípade ich súladu dochádza k seba-potvrdeniu či verifikácii 

aktivovanej identity a k zvýšeniu jej saliencie. V opačnom prípade sa osoba úpravou svojho 

chovania pokúša toto potvrdenie získať. Jej chovanie komunikuje význam spojený s danou 

identitou tak, aby spätné reakcie zodpovedali identitovému štandardu (Stryker & Burke, 

2000). Tak je moţné vysvetliť odlišné prejavy určitej identity v rôznych situačných 

kontextoch bez toho, aby sa musel meniť jej vnútorne preţívaný význam. Napríklad 

prostredie, ktoré neposkytuje dostatočné potvrdenie feminity vedie k nárastu femínneho 

chovania na úroveň, ktorá by v inej situácii bola vyhodnotená ako presahujúca úroveň 

feminity určenú štandardom, čo by malo za následok obmedzenie femínnych prejavov. 

Niekedy nemusí byť moţné získať z prostredia potvrdzujúcu spätnú väzbu ţiadnou dostupnou 

úpravou chovania, napríklad v dôsledku výraznej zmeny v sociálnom postavení jedinca. 

V takom prípade dochádza k postupnej zmene štandardu identity (Burke & Cast, 1997). 

2.1.4.2 Meranie identít 

 Napriek tomu, ţe vedecký záujem o problematiku identity sa datuje do počiatku 20. 

storočia k autorom ako W. James či C. Cooley, diagnostické nástroje na jej kvantifikovateľné 

zachytenie vo vývoji za teoretickými a špekulatívnymi koncepciami značne zaostávajú 

(Callero, 1992). V zásade sa buď pristúpilo k sumárnemu zachyteniu self najčastejšie 

v podobe sebavedomia alebo naopak k vytvoreniu mnohovrstvovému profilu pomocou 

techník s otvorenými odpoveďami (napr. Twenty Statements Test – TST). Výhodou prvého 

prístupu je štatistická spracovateľnosť výsledného sumárneho skóre, zatiaľ čo jeho nevýhodou 

je zrejmá strata veľkého objemu relevantných informácií. V prípade druhého popísaného 

prístupu je situácia obrátená: výstupy sú síce informačne bohaté a verne odráţajú 

komplexnosť sociopsychologickej reality, kvôli svojej idiosynkratickej povahe ich však 

nemoţno vyuţiť pre formálne analytické spracovanie (Burke & Tully, 1977; Callero, 1992). 

 S technikou kombinujúcou prednosti a redukujúcou nedostatky vyššie uvedených 

prišli začiatkom 80. rokov P. Burke a J. Tully. Zamerali sa vţdy na jednu konkrétnu identitu 
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(čiţe neskúmali celý ich systém ako v prípade TST, ale takisto nie len ich obecné vyjadrenie 

v podobe sebavedomia) a koncepčne vychádzali predovšetkým z Osgoodovho sémantického 

diferenciálu. Pokiaľ sú identity súbormi významov, platia pre ich kognitívne spracovávanie 

rovnaké zákonitosti ako pre spracovávanie významov obecne, to znamená predovšetkým 

relačná povaha významu situovaného do priestoru medzi dvoma protikladnými pólmi. 

Význam neexistuje sám osebe ale len vo vzťahu k protikladnému významu (Osgood, Suci, & 

Tannenbaum, 1957). Táto skutočnosť ja na prvý pohľad zrejmá u skupinovej identity, ktorá 

priamo predpokladá existenciu minimálne dvoch skupín: členskej a nečlenskej. Rolové aj 

osobné identity sú ale tieţ vymedzené sériami bipolárnych charakteristík. Napríklad rolová 

identita učiteľa je čiastočne utváraná aj komplementárnou rolou ţiaka, zároveň ju podľa 

subjektívne vnímanej relevancie môţu dotvárať aj dimenzie ako znalosť – neznalosť oboru, 

ochota – neochota pomáhať, trpezlivosť – netrpezlivosť a i. Na príklade skupinovej identity 

moţno ilustrovať ako zmena opačného pólu posúva vnímaný význam: česká národná identita 

bude niesť iné významy vo vzťahu Čech – Slovák a iné vo vzťahu Čech – Číňan. 

 Prvým krokom Burkeho a Tullyovej techniky je teda určenie vhodných proti-identít. 

V nasledujúcom kroku majú respondenti za úlohu ohodnotiť identity a proti-identity na sérii 

adjektív v podobe sémantického diferenciálu. Technika tak pracuje s významami vlastnými 

konkrétnej skúmanej sociálnej skupine, čo zabezpečuje zvýšenú vnútornú validitu a redukuje 

problém s vysokou interindividuálnou variabilitou vo vnímaní významov určitej identity 

(Stets & Burke, 1998). Zvolené adjektíva by mali byť pre danú identitu relevantné 

a zachytávať všetky dôleţité významové roviny, tj. byť obsahovo validné. Pri ich voľbe je 

vhodné vychádzať z predvýskumu či aspoň rešerše dostupnej literatúry (Callero, 1992). 

Výsledky hodnotenia identít a proti-identít sú v treťom kroku spracované diskriminačnou 

analýzou, v ktorej identita a proti-identita sú cieľovými skupinami a skóre u jednotlivých 

adjektív diskriminančnými premennými. Z výstupov analýzy je moţné určiť, ktoré dimenzie 

rozlišujú medzi identitami, ako aj ich poradie diskriminantov podľa významnosti. 

V poslednom kroku sa pomocou koeficientov z diskriminačnej analýzy sumarizuje 

respondentovo hodnotenie vlastnej identity na daných adjektívach (do úvahy sa vezmú len 

signifikantne rozlišujúce medzi identitami) (Burke & Tully, 1977). Výsledné skóre je 

vyuţiteľné v ďalších multivariačných analýzach a zároveň vďaka pouţitému postupu nesie 

validnú informáciu o intenzite danej identity u vybraného člena skúmanej sociálnej skupiny. 

 Popísaný postup bol úspešne pouţitý na skúmanie gendrovej identity (Burke & Tully, 

1977), jej vývoja v čase (Burke & Cast, 1997), morálnej identity (Carter, 2006), etnicity, 

akademického výkonu, starnutia, altruizmu, manţelskej spokojnosti, delikvencie a ďalších 

oblastí (Callero, 1992). Tento postup tvorí i jadro empirickej časti tejto diplomovej práce. 
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2.2 Gender v ontogenéze 

 Po úvodnom vymedzení jednotlivých najdôleţitejších pojmov budú v tejto časti 

v chronologickom poradí zhrnuté jednotlivé významné prístupy k skúmaniu gendrového 

vývoja. Dôraz je pritom kladený na ich vzájomnú previazanosť a logickú následnosť ako 

i značnú konvergenciu ku kognitívnej interpretácii, ktorú moţno v súčasnosti pozorovať. 

Obecná akceptácia významu kognície v gendrovom vývoji je relevantná pre hlavný zámer 

tejto práce – preskúmanie maskulinity/feminity ako významnej identity, tj. obecnej 

kognitívnej schémy (Markus & Wurf, 1987; Stets, 2006). Ţe je z kognitívnej perspektívy 

nazerané na gendrový vývoj poskytuje podporu oprávnenosti prístupu k maskulinite/feminite 

ako ku kognitívnym schémam. 

 Napriek existencii viacerých významných teórií gendrového vývoja, je moţné 

identifikovať dva podstatné momenty objavujúce sa v kaţdej z nich. V prvom z nich dieťa 

zistí, ţe je muţského alebo ţenského pohlavia. Následne sa dozvedá, čo znamená byť muţom 

a ţenou – objavuje danou spoločnosťou určenú maskulinitu a feminitu a vytvára si celý 

systém gendrových presvedčení (Stets & Burke, 1998). Vysvetlenie, ako konkrétne tento 

dvojstupňový proces prebieha sa u jednotlivých teórií líši. 

2.2.1 Psychoanalytické teórie gendrového vývoja 

 Podľa Freudovej psychoanalytickej teórie dochádza k identifikácii s rodičom 

rovnakého pohlavia v rámci riešenia oidipovského konfliktu pribliţne vo veku šiestich rokov. 

Kľúčovú rolu v tomto procese zohráva zistenie, ţe chlapci majú penis a dievčatá nie, sexuálna 

túţba po matke či otcovi a s ňou súvisiaca kastračná úzkosť, resp. závisť penisu (Freud, 

1997). Prílišný dôraz na sexualitu a nutnosť vedomia anatomických odlišností muţského 

a ţenského genitálu či identifikácie sa s jedným z rodičov boli vystavené rozsiahlej kritike 

(Eckes & Trautner, 2000). Okrem iného aj preto, ţe s rastom ţivotnej úrovne a poklesom 

počtu detí v rodine prestalo byť beţné, aby kaţdé malé dieťa mohlo porovnávať vlastný 

genitál s pohlavnými orgánmi opačného pohlavia, avšak k vytvoreniu gendrovej identity 

u detí v rannom veku napriek tomu naďalej dochádza. 

 V súčasnom prepracovaní psychoanalytických teórie gendrového vývoja sa hlavný 

význam pripisuje odlišnostiam vo vzťahu matky, ako primárnej osoby poskytujúcej 

starostlivosť, k chlapcom a dievčatám. Matky vnímajú dcéry kvôli zhodnému pohlaviu skôr 

ako svoju súčasť, zatiaľ čo k synom pristupujú viac ako k samostatným bytostiam. Pocit 

jednoty a kontinuity zaţívaný vo vzťahu k dcéram podporuje vznik vzájomného puta, ktoré 

vedie k prebratiu matkinej gendrovej identity dcérou a zároveň slúţi k rozvoju femínnych 

charakteristík ako sú empatia a súcit. Naopak odlíšenosť vo vzťahu k synom podporuje tvorbu 

ich nezávislého, samostatného ega, s tým súvisiaci rozvoj maskulínnych charakteristík 
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a prebratie otcovej gendrovej identity (Chodorow, 2011). Tento teoretický rámec príliš 

neupresňuje mechanizmus, na základe ktorého si chlapci a dievčatá uvedomia svoj gender 

alebo jeho stabilitu v čase, na druhej strane ponúka vysvetlenie konkrétnej podoby obsahov 

maskulinity a feminity plynúcich zo skúsenosti odlíšenosti či jednoty zaţívaných vo vzťahu 

detí k svojej matke. 

2.2.2 Teória sociálneho učenia 

 Odlišný prístup rodičov k deťom rôzneho pohlavia pokladá za hlavnú príčinu vzniku 

gendrovej identity aj teória sociálneho učenia, prezentovaná po prvýkrát v 60. rokoch W. 

Mischelom (Martin, Ruble, & Szkrybalo, 2002). V skutočnosti sa nejedná o jeden ucelený 

teoretický rámec, ale skôr o aplikáciu jednotlivých mechanizmov sociálneho učenia na 

gendrový vývoj, ktorý je chápaný ako súčasť celkovej socializácie. Rozlišujeme tri primárne 

zdroje sociálneho učenia: rodičov či rodinu, skupiny vrstovníkov a médiá. Samotné učenie 

môţe prebiehať buď priamo alebo nepriamo. Priame učenie spočíva v udeľovaní odmien 

a trestov za gendrovo vhodné či naopak nevhodné správanie a v postupnom formovaní 

gendrovej identity i správania podľa spätnej väzby rodičov a okolia. Nepriame učenie je 

zaloţené na imitácii chovania pozorovaného u druhých a môţe byť buď inštrumentálne, teda 

motivované snahou o dosiahnutie podobného výsledku, aký bol pozorovaný u imitovanej 

osoby, alebo vychádzajúce z identifikácie sa s napodobňovanou osobou. V druhom prípade 

takáto imitácia okrem iného slúţi k potvrdeniu a prehĺbeniu tejto identifikácie. Celé imitačné 

chovanie môţe byť buď odmenené alebo potrestané, čím je moţné ovplyvňovať gendrovú 

identitu dieťaťa smerovaním k voľbe gendrovo vhodných objektov nápodoby (Stets & Burke, 

1998).   

 Napriek intuitívnej príťaţlivosti vysvetlení, ktoré teória sociálneho učenia ponúka, 

výsledky meta-analýzy empirických štúdií zameraných na rozdielny prístup rodičov k deťom 

na základe pohlavia nepreukázal ţiadne alebo len veľmi mierne rozdiely (Karsten, 2006; 

Lytton & Romney, 1991). Moţným vysvetlením je, ţe skutočné efekty sú oslabené či 

zamaskované veľkou variabilitou v charakteristikách a správaní jednotlivých rodičov i detí. 

Túto variabilitu sa snaţí kontrolovať interakčný model gendrovej socializácie dieťa  rodič 

(Pomerantz, Ng, & Wang, 2004). Interakčný model zohľadňuje individuálne rozdiely medzi 

deťmi, ktoré môţu byť biologicky dané, rozdiely v gendrových presvedčeniach ich rodičov, 

ďalej rozdiely v ich výchovných zámeroch a zároveň aj variabilitu v reakciách detí na rôzne 

výchovné podnety. Pomocou uvedeného modelu je síce moţné dobre zachytiť špecifiká 

individuálneho vývoja, avšak neposkytuje vysvetlenie skutočnosti, ţe drvivá väčšina detí si 

gendrovú identitu vytvorí veľmi podobným spôsobom. Zdá sa teda, ţe pri vzniku gendrovej 

identity a jej vývoji musia zohrávať úlohu aj iné faktory, s ktorými mechanizmy sociálneho 
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učenia interagujú. S moţným vysvetľujúcim faktorom prichádza kognitívna teória 

gendrového vývoja.  

2.2.3 Kognitívna teória gendrového vývoja 

 Kým v psychoanalytickej teórii dochádza k identifikácii s príslušným pohlavím bez 

vedomej reflexie a skôr na základe emocionálneho vzťahu s rodičmi a podľa teórie sociálneho 

učenia vzniká identifikácia postupne v priebehu odmeňovania a trestania príslušného 

správania sa, kognitívna teória pokladá uvedomenie si vlastného pohlavia za východiskové 

pre celý ďalší vývoj gendrovej identity. Teória začleňuje gendrový vývoj do celkového 

kognitívneho vývoja, prvýkrát popísaného J. Piagetom, a rozpracovaná bola predovšetkým L. 

Kohlbergom, ktorý identifikuje dve hlavné momenty relevantné pre vývoj gendru. Prvým je 

dosiahnutie gendrovej stability, teda vedomia vlastnej príslušnosti k jednému pohlaviu. 

Prejavom dosiahnutia gendrovej stability je schopnosť pouţívať pri referovaní o vlastnej 

osobe jednotné gendrové označenia ako aj znalosť, ţe z chlapcov vyrastú muţi a z dievčat 

ţeny. Obvykle deti gendrovú stabilitu dosahujú po treťom roku ţivota. Druhým momentom je 

pochopenie gendrovej trvalosti, teda jeho nezávislosti na vonkajších atribútoch, ku ktorému 

dochádza v piatom aţ siedmom roku (Wyrobková, 2007a).  

Počiatkom gendrového vývoja je skúsenosť s pouţívaním gendru ako klasifikačnej 

kategórie zo strany dospelých. Dieťa sa dozvedá, ţe ľudí (ale aj niektoré ďalšie objekty) 

môţeme rozdeľovať na muţov a ţeny či chlapcov a dievčatá, ţe naň samotné sa jedna 

z týchto kategórií vzťahuje a ţe s kaţdou z týchto kategórií sú spojené rôzne atribúty 

a charakteristiky. Schopnosťou gendrového označovania tak dieťa disponuje ešte pred 

dosiahnutím gendrovej stability ale táto schopnosť je v súlade s očakávaniami sprevádzaná 

vysokým stupňom rigidity a konkrétnosti, ktoré sú charakteristické pre rannú úroveň rozvoja 

kognitívnych schopností. Beţné sú prípady nesprávne vytvoreného pravidla (napr. sú ako 

„chlapec“ označované všetky podobne staré deti) a kladenie dôrazu na vonkajšie, dobre 

viditeľné vlastnosti (napr. dĺţka vlasov, sukňa). Deti sú od začiatku motivované klasifikáciu 

v praxi pouţívať a citlivo reagujú na porušenia nimi vnímaných klasifikačných pravidiel. To 

sa po dosiahnutí gendrovej stability prejavuje v aktívnej snahe správať sa v súlade 

s pravidlami platnými pre chlapcov alebo dievčatá, ktorá je pred dosiahnutím gendrovej 

trvalosti posilňovaná presvedčením, ţe odchýlenie sa od noriem by mohlo viesť k zmene 

gendru. Neskôr sú uţ deti schopné lepšieho rozlišovania medzi náhodnými a esenciálnymi 

atribútmi pre určovanie gendru a obava z jeho moţnej zmeny sa stráca. Naopak dochádza 

k prehĺbeniu identifikácie s príslušným gendrom a zároveň aj zvýšenie motivácie imitovať 

gendrovo vhodné vzory a odmietať aktivity odporujúce gendrovej identifikácii. 

Problémom kognitívnej teórie je aţ prílišný dôraz na potrebu vytvorenia stabilnej 

a trvalej kognitívnej koncepcie vlastného gendru, ktorú dosahujú spravidla aţ šesťročné 
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a staršie deti. Samotná kognitívna teória gendrového vývoja tak vo svojej originálnej podobe 

nevie dostatočne dobre vysvetliť správanie sa gendrovo typizovaným spôsobom u mladších 

detí (Bussey & Bandura, 1999). Odstrániť tieto nedostatky si kladie za cieľ nová sociálne-

kognitívna teória, ktorú koncom 20. storočia predstavil A. Bandura.  

2.2.4 Sociálne-kognitívna teória gendrového vývoja 

Sociálne kognitívna teória je v zásade teóriou sociálneho učenia, ktorá navyše 

zohľadňuje vnútorné premenné ako sú emocionálne stavy, predchádzajúce skúsenosti, 

očakávania, biologickú pripravenosť k danému spôsobu učenia sa alebo sebapoňatie. Význam 

externého prostredia je na druhej strane zredukovaný, keďţe sa pripúšťa, ţe dieťa si môţe 

aspoň do určitej miery svoje prostredie voliť či pretvárať podľa vlastných preferencií. 

Základným vývojovým mechanizmom však ostáva aj podľa tejto teórie učenie, pričom sa 

upúšťa od významu učenia na základe priamych odmien a trestov a zdôrazňuje sa učenie 

pomocou modelovania. V tomto bode teória takisto ťaţí z implementácie kognitívnych 

prvkov, pretoţe modelovanie neznamená len observačné učenie a napodobňovanie 

konkrétneho chovania. Dieťa je totiţ schopné vyabstrahovať z pozorovaného chovania 

jednotlivé významné prvky a tie potom skombinovať pri produkcii originálneho chovania 

v nových situáciách (Bussey & Bandura, 1999).  

Motivácia k gendrovo typizovanému chovaniu či naopak k vyhýbaniu sa takému 

chovaniu je vysvetľovaná pomocou Bandurovho známeho konceptu self-efficacy, teda 

presvedčenia dieťaťa o vlastnej schopnosti úspešne sa správať ţelaným spôsobom(Bussey & 

Bandura, 2004). Tento aspekt teórie je však jedným z predmetov kritiky: self-efficacy síce 

vysvetľuje reguláciu správania sa po jej internalizácii, avšak uţ neodpovedá na otázku, čo 

bolo motiváciou k samotnému získaniu znalostí o gendrovosti určitých druhov správania 

(Martin, et al., 2002). Práve momenty objavenia sa schopnosti rozlišovať pohlavia, spájať 

s nimi určité charakteristiky, vnímať seba samého ako príslušníka k jednej z týchto dvoch 

skupín a motivácie k týmto kognitívnym operáciám sociálne-kognitívna teória dostatočne 

neobjasňuje a rozhodne ju nemoţno pokladať, napriek vyhláseniam jej autorov, za úplnú 

a schopnú nahradiť všetky ostatné (Martin, Ruble, & Szkrybalo, 2004). 

2.2.5 Aktuálne teoretické prístupy 

Ţivotaschopnými aktuálnymi alternatívami naďalej ostávajú kognitívna teória 

gendrového vývoja a tzv. teória gendrovej schémy (Martin, et al., 2002). Súčasná podoba 

kognitívnej teórie odstraňuje nedostatky pôvodného Kohlbergovho náčrtu: predovšetkým 

namiesto nutnosti dosiahnuť gendrovú trvalosť predpokladá, ţe uţ aj základná a prchavá 

vedomosť o vlastnom pohlaví slúţi ako motivačný faktor pre gendrovo typizované správanie, 

hoci len v obmedzenej miere. Gendrová trvalosť tak uţ nie je chápaná binárne(v zmysle, ţe 
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buď je alebo nie je vytvorená), ale skôr ako kontinuum. Alternatívne kognitívne vysvetlenie 

gendrovo typizovaného správania u mladších detí, ktoré ešte nedosiahli fázu gendrovej 

trvalosti, je zaloţené práve na ich obave zo zmeny pohlavia v dôsledku porušenia gendrových 

noriem.  

Teória gendrovej schémy je takisto kognitívnou teóriou, kladie však zvláštny dôraz na 

funkciu kognitívnych schém pri gendrovom vývoji. Schéma je organizovanou sieťou 

mentálnych asociácií, ktorá obsahuje informácie vzťahujúce sa k Ja a, v prípade gendrovej 

schémy, k jednotlivým pohlaviam. Schémy ovplyvňujú ako spracovanie informácií, tak aj 

chovanie a ich vytváranie je dané prirodzenou tendenciou ľudských jedincov snaţiť sa 

o štrukturáciu svojho okolia. Gendrová kategorizácia je v našej spoločnosti jednak rozšírená, 

takţe dieťa sa s ňou stretáva prakticky od narodenia, a zároveň je spojená aj s určitými 

fyzickými rozlišovacími znakmi (dĺţka vlasov, výška, hlas), v dôsledku čoho je práve 

gendrová schéma jednou z prvých vytvorených (Bem, 1981). So schémou je spojené 

presvedčenie o existencii esenciálneho rozdielu medzi členmi jednotlivých kategórií, ktoré je 

ďalej prehlbované tendenciou zvýrazňovať rozdiely medzi členskou a nečlenskou skupinou 

a vnímať nečlenské skupiny ako homogénne (Banaji & Prentice, 1994). Problémom tejto 

teórie je jednak metodologicky komplikované štúdium schém samotných ako aj jej relatívne 

slabšia schopnosť predikovať skutočné správanie (Martin, et al., 2002). 

Súčasné teórie gendrového vývoja charakterizuje kognitívny pracovný rámec. 

Jednotlivé teórie sa líšia len špecifickými dôrazmi buď na sociálne prostredie (sociálne 

kognitívna teória), na kognitívne procesy sústredené okolo gendrových schém (teória 

gendrovej schémy), alebo  na jednotlivé kognitívne fázy, ktorými dieťa počas vývoja 

prechádza (kognitívne vývojová teória). Neexistuje ţiaden radikálne odlišný prístup 

vysvetľujúci gendrový vývoj, avšak na druhej strany ani jeho vyčerpávajúca, integratívna 

„veľká“ teória. Jednou z hlavných príčin je vysoká metodologická obtiaţnosť skúmania 

gendru – u starších detí uţ nie je moţné rozpliesť jednotlivé pôsobiace faktory a u mladších 

detí sú moţnosti spoľahlivej interpretácie empirických nálezov značne limitované (Martin, et 

al., 2004). 

2.2.6 Neskorší gendrový vývoj  

Gendrovému vývoju v staršom veku nie je venovaná tak rozsiahla pozornosť. 

Dôvodom je pravdepodobne, okrem uţ vyššie zmieňovanej metodologickej náročnosti 

izolácie jednotlivých vplyvov, implicitný predpoklad, ţe po vytvorení systému gendrových 

presvedčení nedochádza k ďalším dramatickým vývojovým zmenám a tento systém je viac 

menej stabilný. Okrem niekoľkých prác vychádzajúcich z Eriksonovej teórie existuje len 

jeden ďalší vývojový model zahrňujúci aj neskoršie obdobia; konkrétne vplyv objavujúcej sa 
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sexuality na gendrovú identitu v puberte a vplyv otcovstva / materstva v dospelosti (Frable, 

1997). 

S neskorším gendrovým vývojom súvisí aj pojem gendrovej intenzifikácie, ktorý 

označuje vystupňovanie sociálneho tlaku na podriadenie sa gendrovým normám s nástupom 

puberty (Pettitt, 2004). Primárny dôraz v súvislosti s intenzifikáciou však nie je kladený na 

popis vývojových procesov, ale skôr na vplyv gendru na well-being. Konkrétne sa autori 

týmto fenoménom pokúšajú vysvetliť dobre zdokumentovanú vyššiu prevalenciu depresívnej 

symptomatiky v ţenskej populácii (Priess, Lindberg, & Hyde, 2009). 

Od prvej formulácie hypotézy gendrovej intenzifikácie v 80. rokoch minulého storočia 

priniesli výskumy venované empirickému overeniu existencie tohto fenoménu a jeho vzťahu 

k depresívnym symptóm zmiešané výsledky. Napríklad vo výskume na reprezentatívnej 

vzorke viac neţ 12 000 mladých (12 – 20 rokov) respondentov v Nórsku bol zistený mierny 

rast skóre maskulinity aj feminity s vekom, obidve hodnoty sa však zvyšovali u chlapcov aj 

dievčat. Rozdiely v maskulinite boli počas sledovaného obdobia len nestabilne signifikantné 

a rozdiely vo feminite síce boli významné, s vekom sa ale nezvyšovali. Napriek tomu 

sledovaná depresivita u dievčat, na rozdiel od chlapcov, s vekom rástla (Wichstrøm, 1999). 

Podobné výsledky priniesla i nedávna americká longitudinálna štúdia (Priess, et al., 2009). 

Chlapci i dievčatá v vekoch 11, 13 a 15 rokov dosahovali pribliţne rovnaké hodnoty 

maskulinity a dievčatá skórovali vo feminite vyššie neţ chlapci, tento rozdiel sa však s vekom 

nezvyšoval. V americkej validizačnej štúdii detského dotazníku maskulinity/feminity boli 

najväčšie rozdiely medzi pohlaviami zistené u 8 aţ 9 a 12 aţ 13 ročných detí, zatiaľ čo 9 aţ 10 

a 11 aţ 12 ročné deti vykazovali menšie rozdiely v M/F medzi chlapcami a dievčatami 

(Boldizar, 1991). Uvedené štúdie naznačujú, ţe gendrová intenzifikácia nie je jednoznačne 

preukázateľným javom. Pokiaľ existuje, pravdepodobne je silne ovplyvnená rodinným 

prostredím, najmä gendrovými postojmi rodičov, pohlavím a poradím súrodencov. 

Prvorodený syn rodičov s tradičnými gendrovými postojmi, ktorý ma mladších bratov, sa tak 

s vekom stáva vo svojich postojoch tradičnejší, kým u väčšiny mladých miera tradičnosti 

postojov s vekom naopak klesá (Crouter, Whiteman, McHale, & Osgood, 2007). 

Hlavným nedostatkom uvedených a príbuzných štúdií je pouţitie nevhodných 

diagnostických nástrojov na stanovenie maskulinity/feminity. Maskulinita je tak stotoţnená s 

pozitívnymi inštrumentálnymi a feminita s (prevaţne) pozitívnymi expresívnymi 

vlastnosťami. Takýto prístup je ale nutne redukcionistický a zároveň zavádzajúci, keďţe 

svoju redukcionistickú povahu neoprávneným pouţívaním pojmov „maskulinita“ a „feminita“ 

zakrýva. Niektorí autori preto rozširujú diagnostické škály o dimenzie negatívnej 

inštrumentality a expresivity, pričom práve negatívna expresivita by mohla súvisieť 
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s vyššou depresivitou  u ţien (Helgeson & Fritz, 1998). Jednotlivým častiam tejto 

problematiky je venovaná bliţšia pozornosť v nasledujúcej kapitole.   

2.3 Prístupy k skúmaniu maskulinity a feminity 

 V tejto časti budú predstavené relevantné prístupy k štúdiu maskulinity/feminity. Po 

stručnom historickom úvode je zvláštna pozornosť venovaná kritickému zhodnoteniu 

Bemovej diagnostického nástroja, ktorý, v rozpore so svojím popisom a prezentáciou zo 

strany autorky, podľa rady štúdií nefunguje deklarovaným spôsobom (Fernández & Coello, 

2010; Spence, 1991; Twenge, 1997). Napriek tomu je bez reflexie týchto významných 

skutočností beţne pouţívaný v celej rade aktuálnych výskumov (Hlivka, 2011; Wichstrøm, 

1999; Wyrobková, 2007b). Po tejto kritike nasleduje  priblíţenie alternatívnych, menej 

známych ale podľa dostupných informácií validnejšiích prístupov k zachyteniu M/F. Záver 

tvorí zhrnutie aktuálnej situácie a výhľady do budúcnosti.  

 Pri popise rôznych prístupov k štúdiu M/F rozlišuje Wyrobková päť rôznych 

zameraní, ktoré ale moţno prehľadnejšie zhrnúť do troch: zisťovanie rozdielov medzi ţenami 

a muţmi, skúmanie gendrových rol, kam sa zaraďujú stereotypy (= akí muţi a ţeny sú), 

normy (= akí by mali byť) a vlastnosti atraktívne pre opačné pohlavie (= akí by mali byť 

s ohľadom na atraktivitu), a nakoniec skúmanie úrovne vnímania a preţívania vlastnej M/F 

(Wyrobková, 2005). Príklady prvého z uvedených prístupov sú historicky najstaršie a dnes uţ 

takmer úplne prekonané. Hoci existenciu rozdielov medzi pohlaviami nemoţno spochybniť, 

rovnako ich nemoţno jednoznačne pripisovať biologickému pohlaviu samotnému. Nástup 

konceptu gendru priniesol rozšírenie druhých dvoch prístupov, pričom väčšina prác je 

zaloţená na skúmaní gendrových stereotypov či ašpiratívnych noriem a spôsobov 

vyrovnávania sa s tlakmi na prispôsobenie sa im. Avšak emancipačné hnutie a spoločenské 

zmeny viedli k rozpadu tradičných normatívnych systémov a tieto prístupy konštatovaním 

spomínanej zmeny naráţajú na hranice svojej vyuţiteľnosti. Za túto hranicu sa môţe dostať 

len posledný z uvedených prístupov – skúmanie vnímania a preţívania vlastnej M/F.   

2.3.1 Jednodimenzionálny/biologický prístup 

Počiatky skúmania gendru nachádzame v podobe výskumov rozdielov medzi 

pohlaviami na začiatku 20. storočia, kedy gendrové kategórie neboli od pohlavných nijak 

rozlíšené a rozdiely medzi ţenami a muţmi ako aj konkrétne obsahy maskulinity a feminity sa 

pripisovali biologickým príčinám. V takomto teoretickom rámci sa maskulinita a feminita 

nielenţe vzájomne vylučujú, ale priamo stelesňujú všetky rozdiely medzi ţenami a muţmi. 

Ich štúdium preto spočívalo v skúmaní v zásade akýchkoľvek systematických rozdielov 

medzi pohlaviami (Helgeson, 2011). 
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Na tomto princípe bola v roku 1936 skonštruovaná aj prvá škála maskulinity 

a feminity od L. M. Termana a C. Cox-Milesovej (Attitude Interest Analysis Survey - AIAS). 

Pri jeho tvorbe administrovali autori niekoľko stoviek poloţiek
4
, u ktorých boli na rozsiahlej 

vzorke respondentov zisťované typické odpovede muţov a ţien. Následne boli vyradené 

poloţky, u ktorých sa odpovede muţov a ţien signifikantne nelíšili. Vo výslednom dotazníku 

získavala testovaná osoba kladné body za voľbu muţských/maskulínnych odpovedí a záporné 

body za voľbu ţenských/femínnych (Oakley, 2000). Koncepcia dotazníku bola neskôr 

kritizovaná z viacerých dôvodov: časť zistených rozdielov nebolo moţné jednoznačne 

interpretovať, u iných boli síce rozdiely štatisticky významné ale v absolútnom vyjadrení len 

neveľké a ďalšie iba odráţali obecné stereotypy a nie vlastnú maskulinitu či feminitu 

posudzovaných jedincov (Burr, 1998). 

Na štatistických rozdieloch v odpovediach dvoch skupín respondentov bola postavená 

aj oveľa rozšírenejšia M/F škála v Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI. 

Rozlišované skupiny však neboli muţi a ţeny ale homosexuálni a heterosexuálni muţi
5
 

a škála sa podľa autorov sa škála nemala v neklinickej, heterosexuálnej populácii vôbec 

pouţívať. Toto odporúčanie však nebolo rešpektované (Burr, 1998). 

Prvým zásadným krokom k spochybneniu biologického ukotvenia maskulinity a 

feminity bola dnes uţ klasická práca M. Meadovej z 30. rokov 20. storočia. Na príkladoch 

kmeňov, ktoré buď nemali špecifické sociálne normy pre jednotlivé pohlavia, alebo obsah 

gendrových kategórií z pohľadu euro-americkej kultúry obracali, demonštrovala 

v teoretickom rámci Boasovho kultúrneho determinizmu sociálny pôvod vymedzenia 

maskulinity a feminity (Meadová, 2010). A hoci jej práce boli neskôr podrobené ostrej 

kritike, v dôsledku ktorej je nutné pozerať sa na jej na prvý pohľad jednoznačné závery s istou 

nedôverou, uvedené zistenia slúţili ako podnet i motor rastúceho rozlišovania medzi 

pohlavím a gendrom. 

Vývoj prístupu k maskulinite a feminite postupoval v ďalších desaťročiach len pomaly 

a sporadicky. Ďalším výraznejším podnetom k narušeniu jednoznačnosti biologického 

prístupu boli Moneyho výskumy intersexuality v 50. rokoch (Janošová, 2008). Obecné 

rozšírenie myšlienok sociálneho determinizmu sociálnych kategórií prinieslo aţ emancipačné 

hnutie v 60. rokoch. Tento trend vyvrcholil ostrou kritikou existujúcich prístupov k meraniu 

a celkovej jednodimenzionálnej operacionalizácii maskulinity a feminity od A. 

Constantinopleovej (Helgeson, 2011).  

                                                 
4 Pre ilustráciu, v niektorých poloţkách mali napríklad respondenti vybrať zo štyroch ponúkaných slov najvhodnejšiu 

asociáciu k zadanému slovu. Z moţností svetlo, kalendár, noc a koleso k slovu mesiac volili ţeny častejšie slová noc a 

koleso, muţi zase častejšie slovo svetlo (Oakley, 2000). Iné subtesty sa zameriavali na rozdiely v asociáciách 

k atramentovým škvrnám, znalostiach z rôznych oblastí (napr. botanika, šport), názoroch, obľúbenosti osobností, 

hodnoteniach záľub či morálne pochybných činov atď. Myslieť si, ţe Peking je v Indii bolo napríklad femínne. (Helgeson, 

2011). 
5 Validizačná vzorku pritom tvorilo len 13 homosexuálnych muţov (Helgeson, 2011). 
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2.3.2 Dvojdimenzionálny prístup S. Bemovej 

Keď v 1974 Bemová skonštruovala dotazník Bem Gender Role Inventory – BSRI bolo 

ešte stále beţnou praxou umiestňovať maskulinitu a feminitu na opačné póly jednej škály, 

v dôsledku čoho musela byť posudzovaná osoba nutne hodnotená  buď ako femínna alebo ako 

maskulínna. Nesúlad medzi biologickým pohlavím a výsledkom dosiahnutým v takomto teste 

bol navyše spravidla interpretovaný ako známka moţnej psychickej patológie (obvykle 

homosexuality) (Constantinople, 1973). Zásadný prínos BSRI tak moţno vidieť v konštrukcii 

dvoch samostatných, na sebe nezávislých škál, ktoré umoţnili, ţe osoba mohla byť 

maskulínna i femínna zároveň. 

Bemová na začiatku svojich skúmaní v oblasti gendrovej problematiky vychádzala 

z presvedčenia, ţe „gendrová polarizácia“, tj. spoločenská tendencia vnímať maskulinitu 

a feminitu ako dva opačné póly, nemá vecné opodstatnenie a bráni v emancipačných snahách 

feministického hnutia (Bem, 1974). Existujúce diagnostické nástroje túto polarizáciu 

odzrkadľovali a svojim pouţívaním replikovali, a preto musela autorka pre účely svojich 

výskumov vytvoriť originálnu techniku, nezaťaţenú starými (a podľa nej mylnými) 

teoretickými rámcami.  Spolu s vytvorením uţ spomínaného dotazníku BSRI, zaviedla 

Bemová do psychológie aj vlastnú verziu pôvodne platónskeho motívu androgýnie, tj. 

predstavu maskulinity a feminity nie ako dvoch vylučujúcich sa protikladov, ale naopak ako 

dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich aspektov. Androgýnna osobnosť podľa Bemovej disponuje 

ako femínnymi, tak maskulínnymi charakteristikami, vďaka čomu má prístup k širšiemu 

repertoáru rôzneho chovania a môţe sa tak lepšie prispôsobiť odlišným ţivotným situáciám 

(Bem & Lewis, 1975). V takomto poňatí je androgýnia implicitne povaţovaná za ţiaducejšiu 

neţ gendrová vyhranenosť.
6
  

2.3.2.1 Konštrukcia BSRI 

Pre ďalšie skúmanie a kritické zhodnotenie vyuţívania BSRI je dôleţité priblíţiť 

postup, akým bol dotazník skonštruovaný.  

Pre účel výberu vhodných poloţiek dotazníku pripravila Bemová najprv zoznam cca. 

200 charakteristík, ktoré povaţovala za pozitívne a buď femínne alebo maskulínne zafarbené 

a ďalší zoznam asi 200 charakteristík, ktoré pokladala naopak za gendrovo neutrálne, pričom 

polovica z nich bola pozitívna a polovica negatívna. Všetkých 400 poloţiek bolo následne 

hodnotených najprv 40 a neskôr 60 bakalárskymi študentmi Standfordu na sedem stupňovej 

škále podľa ich ţiaducosti (desirability) pre muţa alebo pre ţenu v americkej spoločnosti. 

V skupinách študentov boli v prvom aj druhom kole obidve pohlavia zastúpené v rovnakej 

                                                 
6 Za zmienku stojí, ţe sama Bemová sa povaţovala za neovplyvňovanú gendrovými kategóriami a teda za príklad 

androgýnnej osobnosti (Bem, 1993).  
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miere a kaţdý študent posudzoval ţiaducosť len pre jedno pohlavie (celkovo teda 25 

študentov a 25 študentiek hodnotilo ţiaducosť kaţdej zo 400 charakteristík pre muţa 

v americkej spoločnosti a 50 iných študentov a študentiek hodnotilo ich ţiaducosť pre ţeny). 

Poloţka sa kvalifikovala pre výber do škály maskulinity (resp. feminity) pokiaľ ju v obidvoch 

kolách muţskí aj ţenskí posudzovatelia hodnotili ako v americkej spoločnosti významne (t-

test, p < 0,05) ţiaducejšiu pre muţa (resp. ţenu). Koľko poloţiek splňovalo tieto kritériá 

a akým spôsobom z nich vybrala 20 muţských a 20 ţenských charakteristík do finálnej verzie 

dotazníku Bemová neuvádza. Poloţky, u ktorých nebol zistený signifikantný rozdiel 

v ţiaducosti pre muţov a ţeny, ani významný rozdiel v ich absolútnom hodnotení ţenami 

a muţmi, sa kvalifikovali pre výber do gendrovo neutrálnej, kontrolnej škály „spoločenskej 

ţiaducosti“. Spôsob konečného výberu 20 poloţiek pre túto škálu takisto nie je špecifikovaný, 

šlo ale o 10 pozitívnych a 10 negatívnych charakteristík (Bem, 1974).  

 Relatívne malý počet posudzovateľov (10, resp. 15 hodnotiteľov v jednotlivých 

podskupinách) nie je problematický, keďţe Bemovej šlo o identifikáciu charakteristík so 

systematicky výrazne odlišnou vnímanou ţiaducosťou, ktorá by sa prejavila signifikantným 

výsledkom štatistického testu aj pri nízkom počte hodnotiteľov. Podstatne väčším 

metodologickým problémom je vysoká špecifičnosť pouţitej vzorky (mladí študenti prestíţnej 

univerzity), u ktorej hrozí, ţe názory jej členov a budú systematicky odlišné od zvyšku 

populácie a táto odlišnosť môţe následne skresľovať aj ich odhad celospoločensky 

prevládajúcich postojov. O smere tohto skreslenia je moţné vytvárať rôzne, avšak len ťaţko 

overiteľné hypotézy a sama Bemová sa tomuto aspektu nijak bliţšie nevenuje, čo je 

pochopiteľné pri zohľadnení skutočnosti, ţe dotazník bol vytváraný pre výskumné účely 

a jeho budúce masové rozšírenie nikto nepredpokladal.  

Pôvodnú verziu BSRI tvorí 60 charakteristík, pričom u kaţdej z nich respondent na 7-

bodovej škále označí, ako dobre ho daná charakteristika vystihuje. Priemerné hodnotenie 20 

maskulínnych (resp. femínnych) charakteristík následne predstavuje dosiahnuté skóre 

maskulinity (resp. feminity). Skóre androgýnie je vyjadrené pomocou t-štatistiky, 

porovnávajúcej súbor hodnôt maskulínnych a femínnych poloţiek. Signifikantná t-hodnota (|t| 

> 2,025, df = 38, p < 0,05) značí pohlavne typizovaného jedinca, naopak hodnota t blíţiaca sa 

nule je známkou androgýnie. Škála „spoločenskej ţiaducosti“ slúţi jednak na zamaskovanie 

skutočného cieľa dotazníku a zároveň čiastočne potvrdzuje jeho konštruktovú validitu: skóre 

na tejto škále totiţ podľa Bemovej výsledkov nekoreluje ani so skóre maskulinity ani so skóre 

feminity, čo naznačuje, ţe dotazník nemeria len tendenciu respondenta vnímať samého seba 

(prípadne štylizovať sa) sociálne ţiaducim spôsobom. Táto škála sa pri neskorších 

administráciách obvykle vypúšťa, predovšetkým kvôli skráteniu času potrebného k vyplneniu 

BSRI.  
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V reakcii na kritiku iných autorov (Spence, Helmreich, & Stapp, 1975) začala Bemová 

rozlišovať aj štvrtú kategóriu tzv. nerozlíšených jedincov (Bem, 1977). Jedná sa o osoby 

pôvodne hodnotené ako androgýnne, ktoré však v skutočnosti skórovali na škálach 

maskulinity aj feminity rovnako nízko, čo je v rozpore s vnímaním androgýnie ako schopnosti 

vyuţívať široký repertoár vzorcov chovania tradične prislúchajúcim jednotlivým gendrovým 

kategóriám. Pri tomto alternatívnom spôsobe vyhodnocovania dotazníku sa namiesto t-

štatistiky pouţívajú mediány dosiahnutých skóre maskulinity a feminity. Androgýnni jedinci 

majú nad mediánom hodnoty obidvoch škál, pohlavne typizovaní jedinci majú jednu hodnotu 

nad a druhú pod mediánom a nerozlíšení majú obidve hodnoty pod mediánom. Stráca sa tak 

určitá elegancia predchádzajúceho postupu, ktorý nevyţadoval existenciu noriem a navyše sa 

vynára otázka oprávnenosti klasifikácie jedincov s veľmi podobnými hodnotami maskulinity 

a feminity, kaţdou ale z opačnej strany príslušného mediánu, ako pohlavne typizovaných. 

Empirickým opodstatnením rozlíšenia štvrtej skupiny boli významne odlišné výsledky jej 

členov pri diagnostike určitých psychologických konštruktov, predovšetkým sebavedomia 

(Bem, 1977; Spence, Helmreich, & Stapp, 1975)
7
.  

2.3.2.2 Interpretácia výsledkov BSRI 

Z doteraz uvedeného vyplýva, ţe BSRI meria spoločensky definovanú maskulinitu 

a feminitu posudzovanej osoby, vyjadrenú pomocou miery zhody medzi popisom vlastnej 

osoby a súborom vlastností ţiaducich špecificky len pre jedno pohlavie. Výhodou oproti 

starším metódam je, ţe pritom pouţíva charakteristiky, ktorými by mali muţi (resp. ţeny) na 

rozdiel od ţien (resp. muţov) podľa spoločenských noriem disponovať a nie, ako bolo 

obvyklé u starších metód, charakteristiky, v ktorých sa muţi a ţeny empiricky líšia. 

Rešpektuje sa tým sociálny pôvod konkrétneho obsahu gendrových kategórií (v protiklade 

voči potenciálnym biologicky či ontogeneticky daným odlišnostiam medzi pohlaviami). 

Zjednodušene povedané, muţ s vysokým skóre maskulinity podľa BSRI disponuje 

vlastnosťami, ktorými by v danej spoločnosti muţ mal disponovať a môţeme o ňom tvrdiť, ţe 

zodpovedá normatívnemu ideálu muţa. Vysoké skóre maskulinity v starších testoch 

znamenalo, ţe posudzovaná osoba odpovedá tak, ako väčšina muţov a nebolo pri tom 

explicitne známe, či takéto odpovede zodpovedajú maskulínnemu ideálu.
8
 

Takto relatívne jednoducho sú však interpretovateľné len výsledky u silne pohlavne 

typizovaných jedincov. U osôb bez jednoznačnej preferencie maskulínnych či femínnych 

charakteristík je situácia komplikovanejšia, a to nielen u vyššie zmieňovaných nerozlíšených 

                                                 
7 Tieto výsledky sú v súčasnosti dobre vysvetliteľné v rámci rozsiahlej kritiky dotazníkového merania sebavedomia, pri 

ktorom sa v skutočnosti pravdepodobne meria skôr optimizmus či naopak prísnosť v hodnotení samého seba a nie 

sebavedomie ako také (Dawes, 1994). Ľudia, ktorí sa zdráhajú označiť vyššie hodnoty u sociálne ţiaducich vlastností 

v BSRI, z rovnakej príčiny získajú nízke skóre v teste sebavedomia.  
8 Samozrejme medzi vlastnosťami a chovaním väčšiny muţov a obsahom gendrovej kategórie maskulinity existuje významná 

súvislosť, dôleţitý je na tomto mieste presun dôrazu pri interpretácii výsledkov testu. 
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jedincov. Bemovej teoretický rámec síce vytvára priestor pre existenciu osôb disponujúcich 

vlastnosťami tradične pripisovanými buď muţom alebo ţenám, neupresňuje ale, ako takíto 

jedinci vnímajú samých seba vo vzťahu k gendrovým kategóriám. Konkrétne nie je zrejmé, či 

sa osoba, označená ako androgýnna, môţe cítiť (prípadne vnímať samu seba) výhradne 

maskulínne / femínne, súčasne maskulínne aj femínne, či naopak nedostatočne maskulínne / 

femínne alebo pre ňu tieto gendrové kategórie vôbec nie sú relevantné.  

Výsledky rady Bemovej experimentov, v ktorých porovnáva chovanie probandov 

zaradených do rôznych kategórií podľa výsledkov BSRI, neprinášajú ţiadne jednoznačné 

odpovede na otázku vzťahu androgýnych jedincov k dimenzii gendru. Jednalo sa napríklad 

o skúmania odolnosti voči sociálnemu tlaku alebo ochoty nechať sa vyfotografovať pri 

gendrovo stereotypnej činnosti  (Bem & Lenney, 1976; Bem & Lewis, 1975). V prvom 

experimente sa v súlade s očakávaniami ukázalo, ţe maskulínni a androgýnni jedinci 

odolávajú sociálnemu tlaku
9
 lepšie neţ femínni, čo je však ľahko vysvetliteľné len na základe 

poloţiek BSRI, pouţitých k určeniu M/F: femínni jedinci spravidla musia skórovať niţšie na 

poloţkách ako „samostatný“, „nezávislý“ či „brániaci svoje presvedčenia“, ktoré tvoria škálu 

maskulinity. Výsledky experimentu tak poukazujú na určitú validitu sebaposúdenia 

probandov, nevypovedajú však nič o ich vzťahu k gendrovým kategóriám.  

Druhý spomínaný experiment bol v tomto smere prínosnejší, pretoţe sa ukázalo, ţe 

androgýnni jedinci sú ochotnejší nechať sa vyfotografovať pri činnosti stereotypickej pre 

opačné pohlavie, čo naznačuje odlišnosť vo vnímaní významu gendrových stereotypov 

u pohlavne typizovanej a androgýnnej skupiny (Bem & Lenney, 1976). Na druhej strane 

môţe byť táto zaznamenaná odlišnosť spôsobená práve len ich porovnaním s pohlavne 

typizovanými jedincami, ktorí sú silne gendrovo vyhranení. Androgýnni jedinci tak môţu 

predstavovať heterogénnu skupinu tvorenú osobami s rozdielnym vzťahom k gendrovým 

kategóriám.  

Moţnosti presnejšej interpretácie výsledkov BSRI rozširuje jeho faktorová analýza, 

ktorá identifikovala štyri relatívne samostatné faktory. Jedná sa o dva maskulínne („asertivita“ 

a „nezávislosť“), jeden femínny („starostlivosť“) a jeden špecifický faktor s poloţkami 

„maskulínny“ a „femínny“ (Spence, 1991). Odpoveď na tieto dve posledne uvedené poloţky 

je zároveň najspoľahlivejším prediktorom pohlavia respondenta a existencia im 

prislúchajúceho samostatného faktoru naznačuje, ţe respondenti sa cítia maskulínne alebo 

femínne relatívne bez ohľadu na svoje odpovede na ostatné poloţky. Faktorová analýza ďalej 

ukázala, ţe časť femínnych poloţiek nie je súčasťou ţiadneho faktoru a obecne má nízku 

                                                 
9 Probandi hodnotili vtipnosť kreslených obrázkov, pričom v slúchadlách niekedy počuli pred svojím hodnotením hodnotenia 

iných účastníkov. Iní učastníci boli v skutočnosti dopredu pripravenou nahrávkou a ich hodnotenia v niektorých prípadoch 

zámerne neodpovedali realite (Bem & Lewis, 1975).  
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ţiaducosť, čo viedlo k vytvoreniu skrátenej verzie BSRI s polovičným počtom poloţiek 

v kaţdej zo škál (Bem, 1979).  

2.3.2.3 Gendrová schematizácia 

Napriek tomu, ţe charakter androgýnnych jedincov vo vzťahu k gendru nebol 

uspokojivo vyjasnený, začlenila Bem začiatkom  80. rokov, pravdepodobne v dôsledku 

obecnej „kognitívnej revolúcie“ v psychológii, koncept androgýnie do svojej širšej 

kognitívnej teórie gendrovej schematizácie. Podľa tejto teórie spočíva základ rozdielu medzi 

pohlavne typizovanými (po novom tieţ gendrovo schematickými) a androgýnnymi (čiţe 

gendrovo aschematickými) jedincami vo vyuţívaní, resp. nevyuţívaní kognitívnych 

gendrových schém pri poznávaní sveta a štruktúrovaní ţivotných skúseností (Bem, 1981). 

Podľa Bemovej spoločnosť podporuje vyuţívanie pohlavia pri najrôznejších kategorizáciách, 

a preto sa prinajmenšom u časti populácie vytvorí obecná gendrová kognitívna schéma, tj. 

pripravenosť vnímať a uvaţovať v gendrových kategóriách, pomocou ktorej je následne 

moţné vysvetliť mnohé s gendrom súvisiace fenomény – od pohlavne typizovaného 

sebapoňatia, cez zdieľanie gendrových stereotypov, postojov k muţom či ţenám aţ 

k v kaţdodennom ţivote praktikovanej gendrovej diskriminácii (Bem, 1979). 

O (self)schematizácii v súvislosti s gendrom hovorí aj Markus s kolegami, v jej poňatí 

však má osoba o vlastnom gendri vytvorenú podrobnejšiu schému, ktorá je i súčasťou 

sebapoňatia, zatiaľ čo príslušníkov druhého pohlavia vníma viac stereotypicky (Markus, 

Crane, Bernstein, & Siladi, 1982). Markus a Bem síce vychádzajú z mierne odlišných 

teoretických základov a ich zdanlivo totoţná terminológia môţe viesť (i viedla) 

k nedorozumeniam, celkovo sú ale tieto koncepcie skôr kompatibilné neţ protikladné (Bem, 

1982). 

Základným problémom takéhoto postupu je implicitný predpoklad, ţe miera, v ktorej 

korešpondujú vlastnosti respondentom označené ako vhodné pre popis vlastnej osoby s ich 

spoločenskou ţiaducosťou pre muţov alebo ţeny, je dobrým indikátorom vyuţívania obecnej 

kognitívnej schémy zasahujúcej do celého spektra najrôznejších ţivotných oblastí.   

Preukázať existenciu obecnej gendrovej schematizácie u pohlavne typizovaných 

jedincov sa Bem pokúšala pomocou rady experimentov. Jednalo sa napríklad o výskum 

spontánneho zhlukovania objektov podľa gendrových kategórií pri vybavovaní si 

zapamätaných slov, pri ktorom si pohlavne typizovaní jedinci častejšie neţ androgýnni a 

nerozlíšení vybavovali série zhodne gendrovo zafarbených slov
10

 (Bem, 1981). V inom 

experimente sa skúmala rýchlosť, s akou vedia probandi zaraďovať poloţky BSRI do 

                                                 
10 Slová mohli byť zhlukované podľa gendru (na základe predchádzajúceho ohodnotenia nezávislými posudzovateľmi boli 

slová roztredené do muţských a ţenských kategórií) alebo podľa sémantickej skupiny: krstné mená, zvieratá a veci (Bem, 

1981). 
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kategórií „ja“ a „nie-ja“. Pohlavne typizovaní jedinci boli schopní vykonávať gendrovo 

súhlasné kategorizácie
11

 rýchlejšie neţ ostatné skupiny probandov (Bem, 1981).  Tento nález 

Bem vysvetľuje vyuţitím silnej gendrovej schémy, s ktorou danú charakteristiku porovnajú 

a rozhodnú medzi „ja“ a „nie-ja“ bez toho, aby museli hľadať pre rozhodnutie oporu 

v spomienkach na konkrétne príklady zodpovedajúceho chovania, ako je tomu u ostatných 

skupín probandov bez silnej gendrovej schémy.  

Uvedené empirické nálezy sa však ostatným bádateľom nepodarilo replikovať: jedinci 

zaradení do rôznych kategórií podľa výsledkov BSRI neprejavovali v neskorších 

experimentoch ţiadne významné odlišnosti v zhlukovaní objektov pri voľnom vybavení z 

pamäti (Deaux, Kite, & Lewis, 1985; Edwards & Spence, 1987; Kite & Deaux, 1986).  

V ďalšom experimente venovanom gendrovej schematizácii mali účastníci 

identifikovať autorov výrokov v pred krátkou chvíľou zhliadnutej interakcii troch muţov 

a troch ţien (Frable & Bem, 1985). Androgýnni a nerozlíšení (teda gendrovo aschematickí) 

jedinci si v porovnaní s ostatnými pri atribúcii výrokov menej často mýlili medzi sebou 

zástupcov opačného pohlavia
12

, čo Frable a Bem vysvetľovali tým, ţe pre gendrovo 

schematických jedincov predstavujú osoby opačného pohlavia homogénnejšie skupiny, 

v dôsledku čoho horšie rozlišujú medzi jednotlivými členmi. Tieto výsledky sa však znovu 

v neskorších štúdiách nepodarilo uspokojivo replikovať (Spence, 1991). 

Ďalším výsledkom svedčiacim proti existencii gendrovej schematizácie v Bemovej 

poňatí je dokumentovaná nízka vzájomná korelácia jednotlivých zloţiek systému gendrových 

presvedčení, konkrétne len slabé a nestabilné vzťahy medzi výsledkami BSRI a testami 

gendrových postojov a chovania (Spence, 1993; Spence & Buckner, 2000). Bemovej sa nikdy 

nepodarilo tieto námietky a negatívne nálezy uspokojivo vyvrátiť a vo svojich ďalších textoch 

ich existenciu jednoducho ignoruje (Bem, 1993).  

Na základe absencie empirických dôkazov potvrdzujúcich rozdielnu úroveň gendrovej 

schematizácie u pohlavne typizovaných a androgýnnych jedincov zavrhujú niektorí autori 

celý tento Bemovej teoretický koncept (Deaux, 1994). Presnejším záverom by však bolo 

konštatovanie, ţe pokiaľ kognitívna gendrová schéma u niektorých osôb existuje, BSRI 

v kombinácii s pouţitými experimentálnymi technikami pravdepodobne nie sú vhodnými 

nástrojmi na jej odhalenie (Edwards & Spence, 1987). 

2.3.3 Inštrumentalita a expresivita J. Spenceovej 

 V dobe vzniku BSRI vytvorila J. Spence spolu s R. Helmreichom vlastnú techniku 

merania maskulinity a feminity: Personal Attributes Questionnaire (PAQ). Pri jeho tvorbe 

                                                 
11 Gendrovo súhlasná kategorizácia znamená, ţe muţskí probandi označia maskulínnu poloţku ako „ja“ a femínnu ako „nie-

ja“, analogicky u ţien.  
12 Porovnávala sa miera inter-sex chýb (tj. výrok atribuovaný muţovi, hoci ho v skutočnosti predniesla ţena) s mierou intra-

sex chýb (výrok atribuovaný ţene A, hoci ho predniesla ţena C) (Frable & Bem, 1985). 
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posudzovali študenti typického muţa a ţenu a ideálneho muţa a ţenu v rade bipolárnych 

charakteristík prevzatých z existujúceho inventára pohlavných rolí. V 55 charakteristikách bol 

u viacerých nezávislých vzoriek zistený významný rozdiel v hodnotení typických príslušníkov 

jednotlivých pohlaví. Tieto charakteristiky sa všetky, aţ na jednu výnimku, dali rozdeliť do 

troch subškál (M, F a M/F), podľa toho, či sa hodnotenie ideálneho muţa a ţeny blíţilo 

k muţskému pólu (určenému hodnotením typických muţov), k ţenskému pólu alebo 

k opačným pólom (Spence, et al., 1975).  

Napríklad u poloţky „nezávislý/-á | závislý/-á“ sa hodnotenie typických muţov a ţien 

významne líšilo a ideálny muţ i ţena mali bliţšie k muţskému pólu škály, preto bola táto 

charakteristika zaradená do maskulínnej škály (M). Ideálny muţ mal naopak pri hodnotení 

poloţky „agresívny/-a | neagresívny/-a“ bliţšie k muţskému pólu a ideálna ţena k ţenskému 

pólu, a preto bola táto charakteristika zaradená do pohlavne špecifickej škály (M/F). 

Maskulínna a femínna škála PAQ sú teda podobné škálam v BSRI: obe zahrňujú 

charakteristiky ţiaduce pre muţov aj ţeny. Kým v BSRI sa musela táto ţiaducosť 

signifikantne líšiť, v PAQ sa charakteristiky líšia vo svojej typickosti pre muţov a ţeny. Ako 

ale uvádza Spence, takmer vo všetkých prípadoch sa signifikantne líšila ich ţiaducosť 

(hodnotenie charakteristiky u ideálneho muţa oproti hodnoteniu ideálnej ţeny) aj v PAQ 

(Spence, et al., 1975). Na rozdiel od BSRI obsahuje PAQ aj tretiu škálu, ktorá zodpovedá 

tradičným modelom maskulinity a feminity ako dvom pólom jedného kontinua.  

Pri prvej administrácii novo vznikajúcej techniky testovaná osoba najprv ohodnotila 

samu seba v jednotlivých charakteristikách na 5 bodovej škále a následne mala v druhej časti 

testu rozhodnúť, či sa uvedený jeden pól z jednotlivých bipolárnych charakteristík hodí viac 

pre popis muţov, oboch pohlaví rovnako, alebo pre popis ţien (tieţ na 5 bodovej škále). 

Zároveň bola administrovaná aj škála zisťujúca gendrové postoje (Attitude toward Women 

Scale – AWS) (Spence, et al., 1975).  

Uvedený postup naznačuje primárne výskumné zameranie PAQ, cieľom ktorého bolo 

predovšetkým preskúmať vzťahy medzi maskulinitou a feminitou ako samostatnými 

dimenziami (škály M a F), ich jednodimenzionálnym modelom (škála M/F), gendrovými 

stereotypmi (druhá časť dotazníku) a gendrovými postojmi (AWS). Vďaka takémuto prístupu 

sa rýchlo ukázali len relatívne slabé korelácie medzi jednotlivými časťami systému 

gendrových presvedčení, čo viedlo k spochybneniu tézy o jednom gendrovom faktore (ktorú 

zastáva napr. Bem) i k spochybneniu moţností dotazníku zachytiť maskulinitu a feminitu 

v ich komplexnosti (Spence & Helmreich, 1981). Spence si bola od začiatku vedomá, ţe škály 

M a F vlastne presne zodpovedajú v literatúre uţ v 60. rokoch identifikovaným dimenziám 
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inštrumentality a expresivity, prípadne agency a communion
13

 (Spence, et al., 1975). To platí 

s výnimkou niekoľkých poloţiek i o škálach v BSRI, avšak zatiaľ čo Spence následne upustila 

od pouţívania termínov maskulinita a feminita pre označenie škál a odporúčala označovať ich 

výstiţnejšie ako škály inštrumentality a expresivity (I/E), Bem svoje pôvodnú terminológiu 

nezmenila. 

Po sérii prvotných štúdií vytvorila Spence skrátenú verziu PAQ so škálami I/E, do 

ktorých vybrala po ôsmich poloţkách s najlepšími psychometrickými vlastnosťami. Škála 

M/F sa obvykle nepouţíva. Skrátené verzie PAQ a BSRI sú z hľadiska pouţitých poloţiek 

prakticky ekvivalentné (Spence, 1991). 

2.3.3.1 Spoločensky nežiaduce aspekty maskulinity a feminity 

V predchádzajúcej časti bolo ukázané, ţe PAQ a (skrátená verzia) BSRI zachytávajú 

sociálne ţiaduce charakteristiky v oblastiach agency (inštrumentalita) a communion 

(expresivita), ktoré síce tvoria významné súčasti maskulinity a feminity, nemoţno ich však 

s maskulinitou a feminitou stotoţňovať.  Ďalším krokom k zachyteniu viacrozmerného 

konceptu maskulinity a feminity bolo vytvorenie rozšíreného (extended) dotazníku PAQ 

(EPAQ), ktorý zahrňoval aj škály so sociálne neţiaducimi charakteristikami (Spence, 

Helmreich, & Holahan, 1979).  

Podľa Bakanovej teórie, z ktorej Spence s kolegami vychádzala, musí byť chovanie 

z oblasti agency zmierňované aspoň čiastočným zohľadnením oblasti communion a naopak, 

inak by takéto chovanie bolo spoločnosťou vnímané negatívne (Helgeson, 2011). Pre 

ilustráciu: „ísť za svojím cieľom“ je pozitívna inštrumentálna charakteristika, zatiaľ čo „ísť za 

svojím cieľom cez mŕtvoly“ je negatívna inštrumentálna charakteristika, pretoţe jednanie nie 

je zmiernené ohľadom na druhých. Analogicky to platí pre neţiaduce expresívne 

charakteristiky, u ktorých nie je záujem o druhých korigovaný dostatočným záujmom 

o vlastnú osobu. Príkladom poloţiek zo škály neţiaducej expresivity/communion môţu byť: 

„Vţdy kladiem potreby iných pred svoje vlastné“ alebo „I keď som vyčerpaný/-á, vţdy 

druhým ľuďom pomôţem“ (Helgeson & Fritz, 1998, p. 183). 

Pri vytváraní nových škál v EPAQ postupovala Spence s kolegami rovnako ako pri 

vyššie popísanej konštrukcii samotného PAQ. Poloţky museli byť typickejšie pre jedno 

pohlavie, neţiaduce u oboch pohlaví a buď inštrumentálnej alebo expresívnej povahy. 

Výsledky z prvej administrácie boli v súlade s očakávaniami: M
+
 a M

-
 ani F

+
 a F

-
 spolu 

signifikantne nekorelovali, zato M
-
 a F

+
 ani F

-
 a M

+
 korelovali významne negatívne (Spence, 

et al., 1979).  

                                                 
13 Anglické termíny agency a communion nie je moţné jednoznačne preloţiť a v literatúre sa podobne ako v prípade 

samotného pojmu gender pristupuje k pouţívaniu originálnych anglických tvarov (Wyrobková, 2007b). Agency odkazuje 

k jednaniu, zameraniu na seba a výkonu, communion k spoločenstvu a ohľadom na druhých. 
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Tieto výsledky, ako aj konštruktová a prediktívna validita nových škál boli neskôr 

potvrdené aj inými autormi (Buss, 1990). Napriek tomu sa v oblasti skúmania gendru 

rozšírenie pozornosti na sociálne neţiaduce charakteristiky príliš neujalo. Väčšia pozornosť 

bola venovaná nezmiernenej communion, hlavne vo vzťahu k well-beingu a vysvetleniu 

vyššej prevalencie depresívnych symptómov u ţien (Helgeson & Fritz, 1998). V súčasnosti sa 

tejto oblasti venuje hlavne V. Helegeson, ktorá vytvorila vlastnú škálu neţiaducich 

communion charakteristík (jedna skupina poloţiek sleduje prehnané zaoberanie sa druhými 

a druhá zanedbávanie samého seba) a snaţí sa o nadviazanie na pôvodné Spenceovej štúdie 

a opätovné vnesenie týchto konceptov do štúdia gendru (Helgeson, 2011; Helgeson & Fritz, 

1999).  

2.3.4 Maskulinita a feminita v multifaktorovej teórii 

Na základe uţ spomínanej slabej korelácie jednotlivých častí systému gendrových 

presvedčení (deskriptívnych a preskriptívnych stereotypov, postojov, chovania v gendrových 

rolách, sebapopisu v dimenziách inštrumentality a expresivity) sa v prístupe k štúdiu gendru 

v posledných desaťročiach presadzuje multifaktorový prístup. Podľa tohto prístupu pôsobí na 

utváranie systému gendrových presvedčení daného jednotlivca mnoţstvo rôznych, často 

s gendrom priamo nesúvisiacich faktorov, ktoré medzi sebou komplexne interagujú, pričom 

táto komplexnosť je umocnená aktívnym kognitívnym spracovávaním zo strany jedinca, ktorý 

nie je len pasívnym prijímateľom týchto vonkajších vplyvov (Spence, 1993). Prejavy 

jednotlivých gendrových aspektov sú navyše situačne podmienené. V dôsledku toho nielenţe 

nie je moţné zachytiť gendrovosť jedinca pomocou jednodimenzionálnej metriky, ale celý 

tento mnohodimenzionálny systém je vysoko intra- a interindividuálne variabilný.  

Napriek tejto heterogenite osoby obvykle preţívajú jasný pocit nielen jadrovej 

pohlavnej identity, ale i gendrovej identity a vlastnej úrovene maskulinity či feminity. Podľa 

Spence: „V rámci kaţdého pohlavia, určité súbory gendrovo relevantných charakteristík, 

ktorými ľudia práve disponujú, a gendrové role, ktoré v rôznych chvíľach zastávajú, slúţia 

primárne na definovanie a overenie ich osobného preţívania maskulinity a feminity
14

“ 

(Spence, 1993, p. 625). Konkrétne osoby si v konkrétnych situáciách zachovávajú pocit 

vlastnej maskulinity, feminity a obecne gendrovej identity na základe prostriedkov, ktoré sú 

im v danej situácii dostupné. Tým je moţné vysvetliť, prečo poloţky masculine a feminine 

v BSRI tvoria samostatný faktor: keďţe osoby pri hodnotení vlastnej maskulinity a feminity 

subjektívne vyberajú z dostupných atribútov a charakteristík tie, ktoré verifikujú ţelanú 

identitu, je ich M/F značne nezávislá na objektívnej úrovni inštrumentálnych a expresívnych 

charakteristík, ktorými podľa BSRI disponujú objektívne.  

                                                 
14 orig.: „Within each sex, the particular sets of gender-relevant characteristics people happen to possess and the gender roles 

they occupy at any given time serve primarily to define and to verify their personal sense of masculinity or femininity.“ 
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Z tohto dôvodu Spence navrhuje ako najjednoduchšiu a najjasnejšiu metódu 

zisťovania gendrovej identity prostú odpoveď na dve vyššie uvedené poloţky (Spence & 

Buckner, 2000). Konkrétny obsah pojmov maskulínny a femínny by tak ostával neznámy 

a idiosynkratický. Motiváciu k hľadaniu atribútov a charakteristík verifikujúcich maskulinitu 

u muţov a feminitu u ţien vysvetľuje snaha o zachovanie sebavedomia: maskulinita pre 

muţov (či feminita pre ţeny) je chápaná ako ţiaduca a jedinec sa preto snaţí nájsť akúkoľvek 

subjektívnu podporu pre zachovanie pozitívneho seba-vnímania (Helgeson, 1994). Osoba má 

tendenciu preceňovať význam disponibilných charakteristík a naopak zniţovať význam 

oblastí, v ktorých vníma svoju maskulinitu či feminitu ako nedostatočnú (Burke & Tully, 

1977). 

Podľa iných autorov je skutočnosť ešte komplikovanejšia a ľudia nedisponujú len 

jednou ale celým súborom prekrývajúcich sa k gendru sa vzťahujúcich identít (Deaux & 

Stewart, 2001). Takýto model pravdepodobne autentickejšie odráţa beţnú ţivotnú skúsenosť, 

v ktorej sa osoba nestretáva so situáciami, kedy by zaţívala gendrovú identitu izolovane od 

ostatných (ako je tomu v diagnostickej situácii, kedy má odpovedať na otázku o vlastnej 

maskulinite/feminite). Namiesto toho preţívajú gendrovú identitu v kombinácii s inými 

identitami (napr. muţ/učiteľ, ţena/účastníčka politickej demonštrácie a pod.). Pri priamej 

otázke sú ale ľudia schopní odhadnúť úroveň svojej maskulinity/feminity, čo prinajmenšom 

nevylučuje moţnosť existencie gendrovej identity ako jednej z hlavných identít, ktorá 

ovplyvňuje konkrétnejšie, v hierarchii identít niţšie postavené identity (Stets, 2006). 

Diskusiu o mnohonásobných identitách ďalej komplikuje nedostatočné rozlišovanie 

medzi gendrovou identitou ako vnímaním a preţívaním vlastnej M/F a s gendrom súvisiacou 

identitou, ktorá vzniká rozdielnym prístupom k muţom a ţenám v spoločnosti, z čoho plynú 

ich rozdielne skúsenosti a teda aj rozdielne významy preţívané v určitých situáciách. Tak sa 

môţe líšiť vnímanie afro-americkej identity u chlapcov a dievčat, u ktorej chlapci viac 

akcentujú solidaritu s ostatnými členmi tejto znevýhodnenej skupiny, zatiaľ čo dievčatá 

vnímajú skôr moţnosti a slobodu, ktorých sa im kvôli prísnejšej kontrole zo strany rodičov 

nedostáva (Deaux & Stewart, 2001). Tieto rozdiely ale primárne nesúvisia s vlastnou M/F ale 

s odlišným prístupom k výchove podľa pohlavia. Nereflektované miešanie týchto dvoch 

chápaní gendrovej identity je pravdepodobne kontraproduktívne a iba prehlbuje 

neprehľadnosť tejto oblasti štúdia. 

2.3.5 Obecné vnímanie maskulinity a feminity 

 I po akceptovaní predpokladu, ţe maskulinita a feminita určitého jedinca je do značnej 

miery idiosynkratickej povahy, ostáva stále otvorenou otázka, či sa obecná predstava 

o maskulinite a feminite takisto zásadne odlišuje medzi jednotlivcami alebo medzi nimi 

naopak existuje zhoda ohľadne hlavných rysov týchto konceptov. Obecná predstava 
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o maskulinite a feminite sa líši od stereotypov o muţoch a ţenách práve z toho dôvodu, ţe 

implicitne predpokladá i moţnosť existencie maskulínnej ţeny či femínneho muţa. Obvykle 

sa predpokladá, ţe súčasť obecného konceptu by mali tvoriť predstavy o fyzickom vzhľade, 

chovaní sa v rozličných rolách a osobnostných charakteristikách. 

 Podľa prvých štúdií zameranej na riešenie tejto otázky u respondentov pri 

vymedzovaní maskulínnych muţova a femínnych ţien dominovali fyzické atribúty (Helgeson, 

1994). Snaha o vytvorenie jasne odlíšených výlučných kategórií definovaných nutnými 

a postačujúcimi charakteristikami ale nezodpovedá prirodzenej ľudskej klasifikácii, ktoré 

pracuje s kategorizáciami na princípe prototypov a fuzzy mnoţín. Prototyp je vysoko 

reprezentatívny člen danej kategórie, majúci vlastnosti povaţované pre danú kategóriu za 

najcharakteristickejšie či najbeţnejšie (napr. spevavce ako vrabec či červienka sú prototypické 

vtáky, zatiaľ čo tučniak alebo pštros sú extrémne, prototypom vzdialené prípady) (Lakoff, 

2006). 

 Prototypy maskulinity a feminity u vysokoškolských študentov a ich rodičov sa 

nadväzujúc na predošlé výskumy a v duchu multifaktorového prístupu pokúšala identifikovať 

V. Helgeson. Kaţdý respondent mal vlastnými slovami popísať jednu z nasledujúcich osôb: 

maskulínny muţ, maskulínna ţena, maskulínna osoba, femínny muţ, femínna ţena, femínna 

osoba. Kaţdú podnetovú osobu hodnotilo pribliţne 60 respondentov, vo vzorke bolo celkovo 

223 študentov (86 muţov, 137 ţien) a 182 rodičov (72 muţov a 110 ţien). Z popisov boli 

následne vyabstrahované kategórie, pomocou nich boli popisy prekódované a pre analýzu boli 

pouţité kategórie, ktoré pre popis danej osoby pouţilo aspoň 5% respondentov, takţe vo 

výsledku bolo pouţitých 137 kategórií. Pri popisoch osôb sa nelíšili skupiny rozdelené ani 

podľa pohlavia ani podľa veku, teda muţi aj ţeny, študenti aj rodičia popisovali podnetové 

osoby pribliţne rovnakým spôsobom. Pri popise maskulínnej a femínnej osoby respondenti 

nikdy nepopisovali maskulínnu ţenu a len malá časť popisovala femínneho muţa, tieto 

podnetové osoby boli z analýzy vypustené (Helgeson, 1994). 

 Väčšinu pouţívaných charakteristík bolo moţné rozdeliť na fyzický vzhľad, záľuby 

a osobnostné vlastnosti, pričom vzhľad nijak výrazne, v protiklade ku starším výskumom, vo 

frekvencii nad ostatnými kategóriami nedominoval. Prevládali naopak osobnostné 

charakteristiky – v priemere ich respondenti uvádzali na osobu 4,68, oproti 3,03 fyzickým 

charakteristikám a 2,45 záľubám (Helgeson, 1994). Takýto výsledok je ale moţné čiastočne 

pripísať pouţitej formulácii v zadaní, ktorá explicitne odkazovala k pouţitiu fyzických, 

osobnostných a rolových charakteristík. 

 Prototypické femínne vlastnosti (vlastnosti, ktoré boli medzi 20 najfrekventovanejšími 

pri popise F muţa aj ţeny) podľa Helgesonovej výskumu sú: starostlivá, dobre oblečená, má 

rada umenie, zaujíma sa o svoj vzhľad, jemne sa vyjadrujúca, spoločenská, delikátna 
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a nesmelá
15

. Polovica respondentov pri popise F muţa uviedla ako charakteristiku 

homosexualitu, čo sa odrazilo aj na výbere ostatných charakteristík súvisiacich so 

stereotypnou predstavou homosexuála (napr. vysoký hlas, gestikulácia, emocionalita, štíhlosť, 

nezáujem o šport, záujem o módu). Objavili sa aj dve jednoznačne negatívne charakteristiky 

(slabosť, neistota), zatiaľ čo u F ţeny boli všetky charakteristiky pozitívne aţ neutrálne. U F 

ţeny boli okrem vyššie spomenutých uvádzané aj vlastnosti súvisiace so vzhľadom (šaty, dlhé 

vlasy, atraktivita, make-up, manikúra), s tradičnými hodnotami a príjemným vystupovaním 

(dobré spôsoby, orientácia na rodinu, priateľská, tradičná, usmieva sa), záujmom o kultúru 

(má rada hudbu, knihy) a obecné pozitívne vlastnosti (sebaistá, inteligentná) (Helgeson, 

1994). 

 Prototypické maskulínne vlastnosti (vlastnosti, ktoré boli medzi 20 

najfrekventovanejšími pri popise M muţa aj ţeny) sú: svalnatý, má rád športy, vysoký, 

sebaistý, zdatný, zaujíma sa o prácu, dominantný, ochlpenie na tvári, zaujíma sa o autá
16

. U M 

ţeny sa taktieţ často spomína homosexualita, ale len v pätine prípadov. Medzi 20 

najfrekventovanejšími charakteristikami sa ďalej u M ţeny objavujú predovšetkým vlastnosti 

v súvislosti so vzhľadom (na rozdiel od F muţa, u ktorého dominovali osobnostné vlastnosti), 

obvykle opačné neţ u F ţeny (krátke vlasy, beţné oblečenie, bez make-upu, škaredá, hlboký 

hlas, tučná). Z ďalších negatívnych vlastností (okrem škaredá a tučná) sa objavuje aj 

agresívna a nestarostlivá. U M muţa sa medzi 20 najfrekventovanejšími vlastnosťami 

objavujú aj vlastnosti často uvádzané u F ţeny: starostlivý, atraktívny, inteligentný, s dobrými 

spôsobmi a dobre oblečený. Poradie sa mierne líši v očakávanom smere, tieto vlastnosti ale 

i tak pravdepodobne nemoţno povaţovať za špecificky maskulínne, resp. femínne. Ďalšie 

vlastnosti exkluzívne pre M muţa moţno rozdeliť do dvoch skupín: prvá predstavuje akúsi 

„vnútornú silu“ (silné presvedčenia, emocionálne silný, čestný, zapálený/odhodlaný) a druhá 

„machismus“ (tmavý
17

, arogantný, chodí na rande so ţenami, drsný/neotesaný) (Helgeson, 

1994). 

 Z výsledkov vyplýva, ţe respondenti boli schopní identifikovať niekoľko 

charakteristík tvoriacich maskulinitu a feminitu bez ohľadu na biologické pohlavie. V prípade 

F muţov a M ţien bolo však hodnotenie aspoň čiastočne ovplyvnené predpokladanou 

homosexualitou (výraznejšie u muţov) a s ňou spojenými predstavami. M muţ a F ţena majú 

podľa respondentov radu rovnakých charakteristických vlastností, vlastnosti M ţeny 

(prípadne F muţa) sú čiastočne obecne maskulínne (resp. femínne) a čiastočne protikladmi 

vlastností F ţeny (resp. M muţa). Nepotvrdili sa ale ani výsledky skorších výskumov, podľa 

                                                 
15 orig.: caring, well-dressed, likes art, concern with appearance, soft-spoken, social, delicate, shy. 
16 orig.: muscular, likes sports, tall, self-confident, fitness, concern with work, dominant, hairy face, cars. 
17 Autorka túto charakteristiku neupresňuje, dá sa predpokladať, ţe ide o odkaz na juţanský muţný „macho“ typ. 
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ktorých vo vnímaní maskulinity/feminity dominujú fyzické atribúty, ani hypotéza o tom, ţe 

i obecné definície maskulinity/feminity sú idiosynkratické. 

 Moţnosť zaujímavej interpretácie otvára zahrnutie vlastností agresívna a nestarostlivá 

do prototypu M ţeny (a analogicky zahrnutie charakteristík emocionálny a neistý do 

prototypu F muţa). Táto skutočnosť naznačuje existenciu dvojitého štandardu pri 

posudzovaní vlastností – samostatného pre muţov a samostatného pre ţeny, ktorá bola 

experimentálne potvrdená v iných výskumoch (Bosak, Sczesny, & Eagly, 2008). Maskulínna 

ţena by teda bola vnímaná ako agresívnejšia v porovnaní s priemernou, nemaskulínnou ţenou 

(analogicky u ostatných uvedených vlastností), čím sa jej agresivita stáva význačnejšou 

a tvorí tak súčasť výsledného prototypu. Neznamená to ale, ţe táto agresivita dosahuje 

porovnateľnú s muţskou. U muţov je naopak agresivita normou a maskulínny muţ nie je 

vnímaný ako výrazne agresívnejší a preto sa agresivita nestane súčasťou prototypu M muţa. 

2.3.6 Maskulinita a feminita zachytená sémantickým diferenciálom 

 Originálny spôsob zachytenia M/F predstavili koncom 70. rokov Burke a Tully (Burke 

& Tully, 1977). Ideovo ich koncepcia nadväzuje na vyššie popísané zisťovanie obecných 

predstáv o M/F, pričom sa na základe týchto zdieľaných presvedčení pokúša o zachytenie 

individuálnej maskulinity a feminity. Odmieta teda predpoklad, ţe hodnotenie vlastnej M/F 

by mohlo byť absolútne idiosynkratické, keďţe jedinec síce môţe na kognitívnej úrovni 

čiastočne upravovať interpretáciu podnetov prijímaných z okolia tak, aby si zachoval 

pozitívne vnímanie seba samého (Banaji & Prentice, 1994), nemôţe ale ţiť výhradne 

v subjektívnom svete. Pokiaľ nie je určitú identitu (napr. maskulínnu alebo femínnu) moţné 

dlhodobo v sociálnej interakcii verifikovať, dochádza k jej úprave do podoby zodpovedajúcej 

zdieľaným významom (Stryker & Burke, 2000). 

 Respondenti z radov ţiakov vo veku 11 aţ 15 rokov mali u 34 zadaných dvojíc 

adjektív na 5 bodových škálach sémantického diferenciálu hodnotiť: (a) aké sú obvykle 

dievčatá, (b) akí sú obvykle chlapci a (c) aký/-á som ja ako chlapec/dievča. Páry adjektív boli 

zvolené na základe starších dostupných štúdií skúmajúcich M/F. Výsledné hodnotenia boli 

spracované technikou diskriminačnej analýzy, ktorá identifikovala 5 adjektív 

najvýznamnejšie rozlišujúcich medzi vnímaním chlapcov a dievčat
18

. Jednalo sa 

o nasledujúce dvojice (poradie podľa váhy): mäkký | tvrdý, slabý | silný, dievčenský | 

chlapčenský, neemocionálny | emocionálny, drsný | jemný
19

 (Burke & Tully, 1977). 

 Hodnota diskriminačnej funkcie pre konkrétnu osobu (vychádzajúc z jej 

sebahodnotenia) je vyjadrením miery jej chlapčenskosti/dievčenskosti na základe zdieľaných 

                                                 
18 Diskriminačná funkcia bola schopná správne zaradiť 91% posudzovaných objektov, pričom objekt je napríklad jedno 

hodnotenie akí sú chlapci (Burke & Tully, 1977). 
19 orig.: soft – hard, weak – strong, girlish – boyish, not emotional – emotional, rough – smooth. 
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významov o týchto dvoch identitách v rámci skúmanej skupiny. Zistené diskriminačné 

premenné čiastočne zodpovedajú výsledkom výskumov obecných predstáv o M/F uvedeným 

vyššie, na druhej strane boli podklady pouţité pre výber relatívne staré a nie je zaručené, ţe 

niektoré významné charakteristiky neboli spomenuté. Ďalším metodologickým problémom je 

zjavnosť výskumného zámeru, ktorá môţe viesť k aktivácií znalostí o obecných stereotypoch 

namiesto vlastných stereotypných predstáv (rozdiel medzi „čo sa hovorí, ţe akí obvykle 

chlapci/dievčatá sú“ a „akí sú podľa mňa obvykle chlapci/dievčatá“). Problematický je aj 

diskriminant dievčenský | chlapčenský, v ktorom sa môţu odráţať idiosynkratické vnímania 

významov. V neposlednom rade pouţitá metodika nezisťuje význam danej dimenzie pre 

celkové vnímanie chlapčenskosti | dievčenskosti; implicitne sa predpokladá, ţe pokiaľ je 

v hodnotení obvyklého chlapca a dievčaťa výrazný rozdiel, je táto charakteristika významná. 

 Napriek uvedeným nedostatkom predstavuje popísaná technika výrazný 

metodologický posun. Pravdepodobne vzhľadom na svoju implementačnú a výpočtovú 

náročnosť sa však v gendrovom výskume nerozšírila v príliš veľkej miere. Niektoré 

nedostatky odstraňuje jej neskoršie prepracovanie, pre väčšinu výskumníkov v oblasti gendru  

ale ostáva administrácia dotazníkovej škály či formátu s otvorenými otázkami prijateľnejšou 

alternatívou (Callero, 1992). 

2.3.7 Implicitná maskulinita a feminita 

 Koncom 90. rokov sa rozšírilo testovanie implicitných asociácií (Implicit Association 

Test – IAT) v najrôznejších tematických oblastiach, obvykle pri štúdiu predsudkov 

a stereotypných presvedčení, ale aj pri skúmaní gendrovej identity
20

. Obecný dizajn IAT 

spočíva v prezentácii podnetov (slov, prípadne obrázkov), po ktorej má proband čo 

najrýchlejšie zareagovať stlačením klávesy podľa daného pravidla. V teste sa následne sleduje 

reakčný čas pri odpovediach podľa variácií tohoto pravidla (Greenwald, McGhee, & 

Schwartz, 1998).  

Proband môţe mať napríklad v nácvikových kolách za úlohu pri slovách s pozitívnou 

valenciou stlačiť pravú klávesu, pri slovách s negatívnou valenciou zase ľavú klávesu. 

Analogicky reaguje v druhom nácvikovom kole pri slovách spojených so starobou 

a mladosťou. V samotných testovacích kolách má najprv reagovať stlačením pravej klávesy 

pri pozitívnych slovách alebo slovách spojených s mladosťou a v ďalšom kole je toto pravidlo 

zmenené tak, ţe má pravú klávesu stláčať pri pozitívnych slovách alebo slovách spojených so 

starobou. Opakuje sa niekoľko testovacích kôl a rozdiely v reakčných časoch v jednotlivých 

verziách pravidla poukazujú na mieru implicitných predsudkov či stereotypov. Osoba, pre 

                                                 
20 Elektronické testy (aj v českej jazykovej verzii) sú dostupné na http://implicit.harvard.edu/.  
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ktorú by mali staroba i mladosť rovnakú valenciu, by tak teoreticky nemala podávať odlišný 

výkon podľa toho, či má spájať so starobou (či mladosťou) pozitívne alebo negatívne slová. 

Popísaná metodika bola aplikovaná aj pri skúmaní gendrovej identity. Namiesto slov 

s pozitívnou a negatívnou valenciou boli pouţité slová odkazujúce k Ja a k nie-Ja a namiesto 

slov asociovaných s mladosťou a starobou boli pouţité poloţky z M a F škál BSRI a PAQ. 

Potvrdili sa rozdiely medzi ţenami a muţmi, ţeny reagovali rýchlejšie pri spojení Ja 

a poloţiek z F škál, muţi v opačnej situácii. Zistená veľkosť účinku rozdielu medzi ţenami a 

muţmi bola pribliţne trikrát väčšia neţ pri pouţití explicitných metód, tj. samotných 

dotazníkov (Greenwald & Farnham, 2000). 

Väčší zistený rozdiel sa vysvetľuje moţnosťou sebaštylizácie podľa sociálnych 

poţiadaviek v explicitných testoch, ktorá pri IAT chýba. Výsledky ale nie je jednoduché 

interpretovať, predovšetkým z hľadiska dopadov na reálne chovanie (Wood & Eagly, 2009). 

Pri IAT osoba pozná podnetové slová z nácvičných kôl a keďţe boli zvolené relatívne 

extrémne príklady z M a F škál, dá sa očakávať, ţe väčšina z účastníkov pouţije pre ich 

reprezentáciu kategorické označenia „muţské“ a „ţenské“. Títo probandi pri tom vôbec 

nemusia byť presvedčení, ţe dané adjektíva popisujú typických muţov a ţeny, stačí, ţe vedia, 

ţe podľa tradičného stereotypického presvedčenia tomu tak je; jedná sa teda o rozdiel medzi 

vlastným stereotypickým presvedčením a obecnou znalosťou stereotypov ako takých. Pokiaľ 

dôjde k označeniu dvoch kategórií podnetových slov ako „muţské“ a „ţenské“, silnejšie 

spojenie ţenskej kategórie s kategóriou Ja u ţien a naopak muţskej u muţov nie je nijak 

prekvapivé. Nemusí ale vypovedať nič o sebapoňatí, gendrovej identite ani systéme 

gendrových presvedčení u probandov. 

Metodika implicitného testovania je pomerne mladou a v súčasnosti rýchlo sa 

rozvíjajúcou oblasťou. A hoci je jej potenciálny prínos nespochybniteľný, v súčasnosti ešte 

významne neprispieva k prehĺbeniu poznania pri štúdiu maskulinity a feminity (Helgeson, 

2011). 

2.3.8 Škály maskulínnej a femínnej ideológie 

 Ideológia v kontexte týchto škál znamená presvedčenie skúmanej osoby o tom, čo je to 

maskulinita, resp. feminita. Ich spoločným rysom  je pôvod v apriórne danej štruktúre 

dimenzií, ktoré autor na základe intuície či predvýskumu pokladá za vystihujúce základné 

rysy maskulinity či feminity. Škála teda v skutočnosti meria nakoľko korešponduje predstava 

skúmanej osoby s predstavou autora. 

 Prínosom týchto škál je, ţe postihujú aj významové oblasti, ktorých sa iné prístupy 

nedotýkajú. Napríklad pôvodnú Brannonova škála maskulinity (Branon Masculinity Scale, 

BMS) z 80. rokov tvoria štyri dimenzie: odpor k feminite, dôraz na status a rešpekt, ďalej 

odolnosť a nakoniec agresivita a dobrodruţnosť (Walker, et al., 2000). Neskoršie faktorové 
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analýzy identifikovali v poloţkách tejto škály tri faktory – antifeminitu, odolnosť a status, iné 

škály k nim ešte pridávajú dimenziu homofóbie, prípadne vyššie uvedené podrobnejšie 

rozčleňujú na emocionálnu odolnosť, sebestačnosť, dominanciu, dôraz na kariéru a víťazstvá, 

prevahu nad ţenami a podstupovanie rizika (Smiler & Epstein, 2010). 

 Zaujímavá je tieţ skutočnosť, ţe škál maskulinity je viac neţ škál feminity – 

Handbook of Gender Research in Psychology ich uvádza v pomere 6 k 3 (Smiler & Epstein, 

2010). Obsah škál feminity je menej konvergentný, často sa ale objavujú dimenzie 

emocionality, starostlivosti, dôrazu na vzhľad a závislosti či skromnosti (Mahalik et al., 

2005). 

Problémom týchto škál je hlavne obmedzená moţnosť prenosu do odlišného 

kultúrneho prostredia, ako aj často nejasne podloţená východisková štruktúra, ktorá sa pri 

faktorovej analýze potvrdzuje len čiastočne. Napriek tomu predstavujú nádejnú cestu ďalšieho 

vývoja, za predpokladu, ţe dôjde k prehĺbeniu ich unifikácie a potvrdeniu faktorovej štruktúry 

u rôznych populačných vzoriek.  

2.3.9 Zhrnutie 

V tejto kapitole boli zmienené len niektoré najdôleţitejšie, buď v našich končinách 

rozšírené, alebo naopak menej známe a v budúcnosti perspektívne prístupy a nástroje 

k zachyteniu M/F. V literatúre sa uvádza, ţe uţ začiatkom 90. rokov existovalo viac neţ 1400 

rôznych, s gendrom súvisiacich techník (nielen škál M/F ale i gendrových postojov, sexismu 

a i.) a hoci len desatina z nich bola citovaná vo viac neţ piatich rôznych publikáciách, i tak si 

moţno vytvoriť predstavu o rozsiahlosti a variabilite prístupov v tejto oblasti (Smiler & 

Epstein, 2010).  

Spoločným nedostatkom mnohých prístupov k maskulinite a feminite je ich redukcia 

dimenzií M/F na inštrumentalitu a expresivitu či agency a communion. Nemá zmysel 

spochybňovať, ţe inštrumentalita/agency a expresivita/communion sú vo veľkej miere 

a dokonca i naprieč rôznymi kultúrami spojené s muţským, resp. ţenským gendrom. Na 

druhej strane sa nezdá príliš plauzibilné, ţe by tieto dva faktory mohli postihnúť celú šírku 

gendrových rozdielov. Ostatne, v takom prípade by okrem iného prestalo byť pouţívanie 

termínov maskulinita a feminita akokoľvek prínosné. Súčasnej konceptualizácii väčšiny M/F 

škál chýba prinajmenšom zahrnutie negatívnych stránok agency a communion, v skutočnosti 

však môţu byť mnoţiny významov spoločne tvoriacich maskulinitu a feminitu ešte ďaleko 

bohatšie, ako bolo vidieť vyššie pri popise škál maskulinnej a femínnej ideológie. 

Pokiaľ sú M/F prakticky stotoţnené so škálami I/E (ako je tomu de facto u BSRI 

a explicitne u PAQ, do dnešných dní rozšírenými inštrumentmi, stojacimi v základoch celej 

rady výskumov), zdá sa, ţe muţi a ţeny sa vnímajú čoraz viac ako podobne aţ rovnako 

maskulínni/maskulínne (Twenge, 1997). Takýto výsledok by mohol znamenať dve 
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veci: Prvou je pokles významu gendrových kategórií pre vnímanie vlastnej identity, keďţe 

maskulinita uţ nediferencuje medzi ţenami a muţmi a nie je preto moţné naplniť muţskú 

identitu významami – disponovať tradičnými „maskulínnymi“ vlastnosťami uţ nestačí, keďţe 

rovnakými vlastnosťami disponujú aj ţeny. Druhou by bol presun dôrazu na také identitu 

tvoriace významy, ktoré klasické meracie nástroje nepostihujú. 

Koncepcia I/E ako základu pre meranie M/F sa tak z dnešného pohľadu ukazuje ako 

slepá ulička. K jej nesporným výhodám patrila na prvý pohľad zrejmá validita poloţiek – 

inštrumentalita a expresivita či agency a communion predstavujú široké mnoţiny, do ktorých 

je moţné zaradiť celé spektrum rôznych vlastností a správaní, pokiaľ vyuţijeme jednoduchý 

klasifikačný kľúč, podľa ktorého pojmy spojené s orientáciou na vlastnú osobu priradíme 

k I a pojmy spojené s orientáciou na druhých s E (Uchronski, 2008). Ďalšou výhodou je 

ortogonalita takýchto škál, ktorá dobre korešpondovala s odmietnutím jednodimenzionálneho 

modelu na konci 60. rokov. Jednodimenzionalita bola totiţ spojená s hľadaním rozdielov 

medzi ţenami a muţmi a toto hľadanie rozdielov bolo zase spojené s biologickým 

determinizmom. Osoby, ktoré mohli byť zároveň maskulínne aj femínne tak vyhovovali 

politickým ideálom veľkej časti akademickej sféry venujúcej sa gendrovej problematike. 

Maskulinita a feminita však tvoria prirodzené významové protiklady, čo vidno napríklad aj na 

BMS, kde jednou zo štyroch hlavných častí maskulinity je práve antifeminita (Walker, et al., 

2000). Pôvodný koncept M/F ako bipolárnej škály sa tak ukazuje ako vhodnejší pre popis 

empirickej reality, samozrejme dnes uţ bez snahy tvrdiť, ţe tieto rozdiely sú biologicky 

podmienené alebo ţe nízka úroveň maskulinity u muţa indikuje psychickú poruchu.  

Po rozsiahlych spoločenských zmenách v posledných 40 rokoch došlo k uvoľneniu 

prepojenia medzi I/E a M/F: inštrumentalita je ţiaduca pre kaţdého bez ohľadu  na pohlavie. 

Pokiaľ by sme na tomto prepojení trvali, mohlo by sa zdať, ţe gendrové kategórie strácajú 

význam a de facto zanikajú. Na druhej strane z poznatkov ontogenetickej psychológie je 

zrejmé, ţe gender stále predstavuje jednu z najhlavnejších klasifikačných kategórií, s ktorými 

sa jedinec stretá veľmi skoro v priebehu svojho vývoja. Navyše Bemovej a Markusovej 

koncepcia gendrovej (self)schematizácie, hoci nebola úspešne preukázaná v kontexte 

Bemovej práce, naďalej ostáva podnetnou a plauzibilnou hypotézou.  

 Posun v skúmaní tejto oblasti môţe priniesť len opustenie zastaraných a externe 

nevalidných škál, ktoré dnes ešte stále devalvujú mnohé výskumy a systematické hľadanie 

nových a málo prebádaných prístupov. 
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3 Empirická časť 

Po priblíţení hlavných v súčasnosti existujúcich prístupov k skúmaniu maskulinity 

a feminity bude v empirickej časti tejto práce predstavený a podrobnejšie rozpracovaný nový 

(prinajmenšom v našom prostredí), čiastočne originálny spôsob zachytenia M/F sledovaných 

jedincov. Jeho primárnym východiskom je vyuţitie diskriminačnej analýzy pre účely určenia 

najdôleţitejších významových dimenzií, v ktorých skúmaní respondenti hodnotia muţov 

a ţeny ako odlišných. 

Cieľom je preskúmať existenciu významových dimenzií maskulinity a feminity 

neredukovateľných na inštrumentalitu a expresivitu, vytvoriť s ich pomocou mieru gendrovej 

identity a preskúmať jej vzťahy s ostatnými súčasťami systému gendrových presvedčení 

(gendrové postoje, vyuţitie gendrových kognitívnych schém) ako aj s explicitne vyjadrenou 

vlastnou  M a F. Súčasťou skúmania je i zistenie vplyvu niektorých premenných (vek, 

vzdelanie rodičov, pohlavie súrodencov) na jednotlivé aspekty systému gendrových 

presvedčení. 

 Gendrová schematizácia sa v tejto práci pouţíva v dvoch základných významoch, 

pričom obidva vychádzajú z Bemovej zavedenia tohto termínu (Bem, 1981). Jednak ako 

označenie tendencie popisovať samého seba spôsobom zodpovedajúcim vnímaným 

gendrovým stereotypom a tieţ ako obecnú tendenciu vyuţívať gendrové atribúty pri 

kognitívnom spracovaní podnetov z prostredia. V súlade s Bemovou moţno predpokladať, ţe 

osoby s vyhranenejšou gendrovou identitou (ktorá súhlasí s biologickým pohlavím) budú vo 

vyššej miere pouţívať gendrové kognitívne schémy. 

3.1 Výskumné otázky 

Základná výskumná otázka, ktorá je kladená v tejto práci znie:  

1. Líšia sa predstavy o obvyklých chlapcoch a dievčatách vo vlastnostiach, ktoré respondenti 

povaţujú za významné pre vlastné sebapoňatie?  

V nadväznosti na túto otázku stojí ďalšia:  

2. Prejavuje sa v popise vlastnej osoby u respondentov gendrová schematizácia, tj.hodnotia 

osoby sami seba v súlade s predstavami o obvyklých muţoch a ţenách?  

 A nakoniec:  

3. Existuje vzťah medzi novo skonštruovanou mierou gendrovej identity a iným súčasťami 

systému gendrových presvedčení a gendrovou schematizáciou? 
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3.1.1 Hypotézy 

1. Dôleţitosť 10 významových dimenzií pochádzajúcich z predvýskumu popisu 

vlastnej osoby bude vyššia ako priemerná dôleţitosť 30 významových dimenzií 

pochádzajúcich z iných zdrojov. 

2. Na základe hodnotenia vo vybraných významových dimenziách bude pomocou 

diskriminačnej funkcie moţné s nenáhodnou úspešnosťou stanoviť, či je hodnoteným 

objektom obvyklý chlapec alebo dievča. 

3.1 Miera M/F sa v skupinách chlapcov a dievčat bude signifikantne líšiť. 

3.2 Miera M/F bude významne korelovať s explicitnými mierami maskulinity 

a feminity. 

3.3 Miera M/F bude významne korelovať s koeficientom diferencie medzi obvyklým 

chlapcom a obvyklým dievčaťom. 

4.1 Miera gendrovej kognitívnej schematizácie bude významne korelovať s mierou 

M/F v skupine chlapcov a dievčat. 

4.2 Miera gendrovej kognitívnej schematizácie sa bude v skupinách gendrovo 

typizovaných, nerozlíšených a opačne gendrovo typizovaných významne líšiť. 

5.1 Skóre z dotazníku gendrových postojov chlapcov a dievčat sa bude signifikantne 

líšiť, chlapci budú zastávať tradičnejšie postoje. 

5.2a Skóre z dotazníku gendrových postojov bude negatívne korelovať s vekom 

respondenta, starší respondenti budú zastávať menej tradičné postoje. 

5.2b Skóre z dotazníku gendrových postojov bude negatívne korelovať vzdelaním 

rodičov, respondenti so vzdelanejšími rodičmi budú zastávať menej tradičné postoje. 

5.2c Skóre z dotazníku gendrových postojov bude negatívne korelovať s počtom 

súrodencov opačného pohlavia, respondenti s viac súrodencami opačného pohlavia budú 

zastávať menej tradičné postoje. 

5.3 Skóre z dotazníku gendrových postojov respondentov z mesta a dediny sa bude 

signifikantne líšiť, osoby s bydliskom na dedine budú zastávať tradičnejšie postoje. 

5.4 Skóre z dotazníku gendrových postojov bude pozitívne korelovať s koeficientom 

diferencie medzi hodnotením chlapcov a dievčat, osoby s vyšším koeficientom budú zastávať 

tradičnejšie postoje. 

5.5 Skóre z dotazníku gendrových postojov bude negatívne korelovať s indexom M/F, 

femínnejší jedinci (bez ohľadu na pohlavie) budú zastávať menej tradičné postoje. 

3.2 Použitá metodika 

 Pre zodpovedanie výskumných otázok a testovanie formulovaných hypotéz bola 

zvolená kvantitatívna forma výskumu zaloţená na dátach získaných pomocou dotazníka typu 
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pero-papier. Pri jeho konštrukcii sa vychádzalo z rešerše odbornej literatúry a nadväzujúcich 

predvýskumov, detailnejšie popísaných v nasledujúcej sekcii. 

 Získané dáta boli spracované v programoch IBM SPSS 19 a MS Excel 2007. Pre 

testovanie hypotéz boli obvykle pouţívané neparamtetické testy, kvôli ordinálnej povahe dát 

a nesplneným predpokladom normálneho rozdelenia. Zvolená bola hladina významnosti  = 

0,05. Vo viacerých prípadoch sa testovali celé súbory premenných, v dôsledku čoho je nutné 

hladinu významnosti korigovať.
21

 Pre úpravu hladiny významnosti bola zvolená Šidákova 

korekcia (Rice, 2007): 𝛼𝑘𝑜𝑟 . = 1 −  1 − 𝛼 
1

𝑛 , kde  je pôvodná hladina významnosti a n je 

počet opakovaných testov. Takto získaná hodnota môţe byť v určitých kontextoch 

(predovšetkým ak nie je s chybou prvého rádu spojené ţiadne významné riziko) príliš 

konzervatívna, podrobnosti jej pouţitia sú preto špecifikované pri samotnom testovaní 

jednotlivých hypotéz niţšie. 

 Charakteristikou realizovaného výskumu je relatívne originálne vyuţitie 

diskriminačnej analýzy, popísané v nasledujúcej samostatnej podkapitole.  

3.2.1 Diskriminačná analýza 

Základnou úlohou diskriminačnej analýzy (DA) je nájdenie takej lineárnej kombinácie 

premenných, ktorá umoţní čo najspoľahlivejšie zaradenie objektu do jednej z daných skupín. 

Diskriminačnú funkciu môţeme chápať ako vektor, ktorý rozdeľuje skupiny objektov v p-

dimenzionálnom priestore, pričom p je dané počtom premenných, ktorými je objekt popísaný. 

Pri výpočte diskriminačnej funkcie sa minimalizuje pomer variancie vnútri skupín a variancie 

medzi skupinami (Hendl, 2006). Obvyklým účelom DA je pomocou učebného súboru (tj. 

dátového súboru, v ktorom sú pre kaţdý objekt známe hodnoty jednotlivých premenných 

i jeho príslušnosť k jednej zo skupín) stanoviť diskriminačnú funkciu (či funkcie v prípade 

vyššieho počtu rozlišovaných skupín), vďaka ktorej sa dajú relatívne spoľahlivo do skupín 

klasifikovať nové objekty s neznámou príslušnosťou. 

V tejto práci je DA vyuţitá na identifikáciu premenných, ktoré najlepšie diskriminujú 

medzi typickými chlapcami a dievčatami. Kaţdý respondent hodnotil pomocou tých istých p 

dvojíc charakteristík obvyklých chlapcov a obvyklé dievčatá. Vďaka tomu je k dispozícii n 

hodnotení objektu „obvyklý chlapec“ a n hodnotení „obvyklého dievčaťa“. Pomocou DA 

moţno zistiť, či sa dá na základe hodnotenia s dostatočnou spoľahlivosťou určiť kategória 

objektu (chlapec/dievča) a tieţ ktoré z dvojíc charakteristík sa na tomto rozlíšení podieľajú 

v najvyššej miere. Tým získame odpoveď na otázku, či existujú v skupine respondentov 

obecné zdieľané predstavy o povahe obvyklých zástupcov jednotlivých pohlaví a zároveň 

                                                 
21 Pri hladine významnosti  = 0,05 je moţné očakávať v priemere dva falošne pozitívne výsledky pri kaţdých 40 testoch – 

napr. ak sa testuje významnosť rozdielu medzi dvoma skupinami v kaţdej zo 40 premenných. Jedná sa o tzv. familywise 

error. 
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budeme môcť určiť, v ktorých významových dimenziách dochádza k tomuto rozlišovaniu. 

Následne, pokiaľ sa do diskriminačnej funkcie dosadia hodnoty z hodnotenia vlastnej osoby, 

získame index maskulinity/feminity daného jedinca (Stets & Burke, 1998). 

Teoretické východiská tohto postupu boli podrobnejšie popísané v príslušnej kapitole 

teoretickej časti práce. Nedostatkom pôvodného dizajnu Burkeho a Tullyovej však bol 

implicitný predpoklad, ţe významy, v ktorých dochádza k vysokej miere diskriminácie, sú 

zároveň i relevantné pre sebapoňatie skúmaných osôb a moţno ich teda pouţiť pri konštrukcii 

indexu M/F. Originálny dizajn je preto v tejto práci rozšírený o hodnotenie dôleţitosti 

jednotlivých významových dimenzií pre sebapoňatie daného jedinca, vďaka čomu je moţné 

validnejšie stanoviť mieru gendrovej identity daného jedinca. 

3.3 Konštrukcia dotazníku 

 Dotazník bol vytvorený podľa vzoru predchádzajúcich výskumov (Burke & Tully, 

1977; Stets & Burke, 1998), to znamená, ţe obsahoval tri hlavné časti: hodnotenie seba, 

hodnotenie obvyklých chlapcov a hodnotenie obvyklých dievčat. Hodnotenie v kaţdej časti 

prebieha na 7-bodovej škále, vţdy na rovnakom súbore dvojíc opozít na spôsob sémantického 

diferenciálu (Osgood, et al., 1957). Ďalšími časťami sú test vyuţitia gendrových kognitívnych 

schém, test gendrových postojov, priama otázka o význame pohlavia pre sebapoňatie spolu so 

sebahodnotením na poloţkách muţný/maskulínny a ţenský/femínny a demografické údaje. 

3.3.1 Výber položiek pre hodnotenie seba a stereotypov 

Prvým krokom pri konštrukcii dotazníku bolo vytvorenie zoznamu významových 

dimenzií, ktoré by zachytávali tak obecne vnímané rozdiely medzi ţenami a muţmi ako aj 

významy, ktoré osoby relatívne často pouţívajú pri popise samých seba. Zvolenou metódou 

riešenia tejto etapy výskumu bola kombinácia rešerše publikovanej literatúry a realizácie 

vlastného predvýskumu prostredníctvom on-line dotazníku. 

Prirodzeným základom zoznamu poloţiek boli škály expresivity a inštrumentality 

dotazníkov BSRI a PAQ. Na základe posledného Spenceovej výskumu boli poloţky škál 

zoradené zostupne podľa zistených hodnôt t štatistiky, tj. podľa miery v akej sa v týchto 

poloţkách líšili sebahodnotenia muţov a ţien (Spence & Buckner, 2000). Do konštruovaného 

dotazníku boli vybrané len poloţky, v ktorých sa hodnotenia muţov a ţien významne 

odlišovali. Preklad poloţiek BSRI bol prevzatý z práce Kusej, v prípade ôsmich poloţiek 

PAQ bez ekvivalentu v BSRI poloţky preloţili samostatne dve osoby, pričom v prípade 

rozdielností bol konsenzus dosiahnutý prostredníctvom diskusie prekladateľov (Kusá, 2001). 

Tieto poloţky boli doplnené výberom 30 adjektív popisujúcich súčasné muţské 

a ţenské stereotypy (Hosoda & Stone, 2000). Tieto adjektíva zahrňujú ako negatívne stránky 
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I/E, tak aj ďalšie oblasti mimo inštrumentality a expresivity (Harper & Schoeman, 2003). Ich 

preklad bol realizovaný rovnakým postupom ako v prípade PAQ.
22

  

Ďalším zdrojom poloţiek boli Helgesonovej výskumy, v ktorých vytvorila obrazy 

stereotypných maskulínnych a femínnych vlastností na základe voľných odpovedí študentov 

a ich rodičov (Helgeson, 1994). Vďaka otvorenému formátu pôvodného dizajnu poskytujú 

tieto poloţky príspevok k zachyteniu M/F z ďalšej unikátnej perspektívy, predovšetkým 

zahrnutím typicky maskulínnych a femínnych záľub a záujmov. Do prvotného výberu boli 

zahrnuté len poloţky, ktoré sa nevyskytovali aj pri popise femínnej ţeny aj maskulínneho 

muţa súčasne a ktoré by preto nemali rozlišovací potenciál. Rovnako boli vylúčené poloţky 

súvisiace so sexualitou alebo fyzickým vzhľadom. 

Keďţe súčasťou vytváraného dotazníku je i hodnotenie dôleţitosti jednotlivých 

poloţiek pre popis vlastnej osoby, bolo nutné k vyššie uvedeným poloţkám zachytávajúcim 

rôzne významové dimenzie maskulinity a feminity doplniť aj poloţky, ktoré sú relatívne často 

pouţívané pri popise samého seba. Vďaka tomu bude moţné kontrastne porovnať tieto dve 

skupiny a v tomto kontexte lepšie stanoviť ich relatívnu významnosť pre sebapoňatie 

respondentov. Pre účel získania týchto poloţiek bol na serveri vyplnto.cz realizovaný on-line 

prieskum, v ktorom mali respondenti za úlohu poloţiť si v duchu otázky „kto som?“ a 

„aký/aká som?“ a následne uviesť vlastnosti a/alebo charakteristiky, ktoré ich podľa ich 

názoru najviac vystihujú (kompletné zadanie viz Príloha 1). Povinné bolo uviesť aspoň tri 

vlastnosti, maximálny počet nebol obmedzený, štruktúra zadania však respondentov viedla 

k uvedeniu piatich vlastností, čo aj väčšina z nich urobila. Predvýskumu sa zúčastnilo celkom 

93 respondentov, 13 z nich ale muselo byť vyradených, pretoţe ich odpovede boli neplatné
23

. 

Zo zvyšných 80 bolo 33 muţov a 47 ţien, priemerný vek 24,3 (6,3)
24

, minimum 15, 

maximum 43. Originálny počet muţských respondentov bol v porovnaní s počtom ţien 

neprimerane nízky (len 7 muţov na 47 ţien), preto bola doba zberu dát predĺţená, pričom bol 

dotazník upravený tak, aby akceptoval len muţských respondentov. Odpovede boli následne 

spracované dvoma nezávislými posudzovateľmi nasledujúcim spôsobom: 1. dáta boli 

rozdelené podľa pohlavia na dva samostatné súbory, 2. v kaţdom z nich boli identifikované 

opakujúce sa slová, ich počet bol zaznamenaný a zo súboru boli odstránené, 3. v súboroch 

boli k takto určeným slovám vyhľadané synonymá, pripísané k príslušným slovám a zo 

súboru odstránené, 4. nakoniec boli hľadané skupiny synonymných slov v zostávajúcich 

nezaradených slovách, 5. slová, medzi ktorými neboli identifikované ţiadne synonymné páry 

boli ignorované, 6. výsledné zoznamy slov od posudzovateľov boli porovnané, prípadné 

                                                 
22 Adjektívum „handsome“ bolo vylúčené, kvôli jeho nepreloţitelným konotáciám (v angličtine sa pouţíva pri popise 

pekného muţa). 
23 Namiesto uvádzania vlastností a charakteristík komentovali výskum alebo psali série nezmyselných znakov či vulgarizmy. 
24 V celom texte je za hodnotou priemeru v zátvorke uvádzaná príslušná smerodatná odchýlka.  
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nezrovnalosti boli odstránené prostredníctvom diskusie. Pokiaľ tvorili niektoré 

z identifikovaných slov prirodzené významové opozitá, boli spojené do jednej skupiny.  

Nakoniec bol u kaţdej skupiny spočítaný celkový počet výskytov a 9 najčastejších (resp. 10 

u ţien) bolo vybraných do pracovnej verzie dotazníku. Pojmy muţ a ţena tieţ patrili do prvej 

desiatky najčastejšie pouţívaných výrazov, do výberu ale neboli zahrnuté, pretoţe poloţky 

s týmto obsahom tvoria samostatnú časť dotazníku.  

Popísaným spôsobom sa podarilo získať celkovo 73 adjektív
25

, z čoho niektoré boli 

duplicitné a preto odstránené (napr. emocionálna alebo jemná). Následne boli adjektíva 

a charakteristiky doplnené o svoje protiklady, aby vznikli bipolárne významové dimenzie. 

V niektorých prípadoch (napr. silný | slabý) boli obidva póly prítomné medzi vybranými 

poloţkami, v ostatných prípadoch bolo opozitum zvolené tak, aby čo najlepšie zrkadlilo 

význam pôvodnej poloţky a zároveň aby nieslo pokiaľ moţno pozitívny či aspoň neutrálny 

náboj. U niektorých poloţiek (napr. poctivý, inteligentný) nebolo moţné sa negatívnej 

valencii opozita vyhnúť. Po uvedených úpravách ostalo 59 bipolárnych významových dvojíc. 

Formát bipolárnych dimenzií bol zvolený jednak kvôli replikovatelnosti pôvodného 

výskumu  (Burke & Tully, 1977) ako aj preto, ţe v dvojici protikladov sa dá lepšie ukotviť 

ţelaný význam a zabrániť tak vzniku chybovej variability v odpovediach respondentov. 

3.3.2 Test využitia gendrových kognitívnych schém 

  Vytvorený test je analógiou testových úloh tvoriacich beţnú súčasť batérií testujúcich 

obecné kognitívne schopnosti: úlohou subjektu je určiť zo skupiny slov také, ktoré k ostatným 

nepatrí. Riešenie úlohy spočíva v identifikácii atribútu spoločného všetkým ostatným 

podnetovým slovám. Na rozdiel od takejto beţnej testovej situácie, kedy je neţiaduce, aby 

existovalo viac rôznych atribútov, ktoré majú všetko slová okrem jedného spoločné, je test, 

originálne vytvorený pre túto prácu, na existencii práve dvoch moţných riešení zaloţený. 

Kaţdé zo štvorice podnetových slov nesie dva druhy atribútov: gendrový (G/g) a obecný 

(X/x). Napríklad:  

sukňa šaty rúţ kravata 

GX GX Gx gX 

 V uvedenom príklade sú slová sukňa, šaty a rúţ spojené so ţenským gendrom, zatiaľ čo slová 

sukňa, šaty a kravata patria do kategórie oblečenie. Pokiaľ jedinec zvolí ako klasifikačné 

kritérium gender, mal by vylúčiť slovo kravata, pokiaľ zvolí ako kritérium kategóriu 

oblečenie, mal by vylúčiť slovo rúţ.  

 V prípravnej fáze bolo vytvorených 8 štvoríc slov podľa vyššie popísaného princípu. 

Tie boli následne overované v samostatnom predvýskume na serveri vyplnto.cz. Aby neboli 

skutočný účel a pointa úloh ľahko odhaliteľné, do zadania bolo pridaných aj 6 beţných štvoríc 

                                                 
25 Pre prehľad poloţiek rozdelených podľa zdrojov moţno nájsť viz Príloha 2. 
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s jedným riešením (pre kompletný text zadania viz Príloha 4). Predvýskumu sa zúčastnilo 

celkom 126 respondentov, z toho 12 muselo byť vyradených, pretoţe sami na konci dotazníku 

priznali, ţe ho nevyplňovali pozorne a sústredene. Zo zostávajúcich 114 respondentov bolo 23 

muţov a 91 ţien, priemerný vek 24,57 (6,87), minimum 14, maximum 46. Nízke zastúpenie 

muţov by nemalo predstavovať váţnejší problém, pretoţe pri testovaní vzťahu medzi 

pohlavím a voľbou jednotlivých odpovedí pomocou chí-kvadrát testu neboli zistené ţiadne 

signifikantné výsledky.  

Dve štvorice museli byť vyradené ešte pred začatím ďalších analýz, pretoţe v jednej z 

nich takmer všetci respondenti (93%) volili rovnakú moţnosť a v druhej naopak volili 

relatívne často i iné, neţ dve zamýšľané moţné odpovede. Odpovede u zvyšných šiestich 

štvoríc boli prekódované tak, ţe ak respondent pouţil pri voľbe gendrové kritérium, bola 

odpoveď skórovaná ako 1, v opačnom prípade ako 0. Celkový súčet vyjadruje mieru, v ktorej 

respondent primárne vyuţíval pri riešení gendrové kritérium. Následne boli vypočítané 

korelácie poloţiek s celkovým skóre a zo súboru poloţiek bola vyradená štvorica bez 

signifikantnej korelácie (viz Tabuľka 1, pre kompletný zoznam štvoríc viz Príloha 5). 

Zvyšných päť štvoríc, spolu so štyrmi neexperimentálnymi slúţiacimi na zastretie skutočného 

zámeru úlohy, bolo zaradených do konečnej podoby dotazníku (viz Výskumný dotazník 

v Prílohe 6). 

  
GEN01 GEN03 GEN04 GEN06 GEN08 GEN02 

SUM HS r ,528 ,525 ,466 ,578 ,710 ,065 

 
p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,494 

 
N 114 114 114 114 114 114 

Tab. 1 Kognitívny test - korelácie s HS (zdroj: autor) 

Na konci predvýskumu mali účastníci moţnosť ohodnotiť tradičnosť svojich postojov 

k gendrovým otázkam na škále od 1 do 10. Účelom tejto otázky bol pokus overiť vzťah miery 

vyuţívania gendrového atribútu pri riešení kognitívnych úloh a explicitne vyjadrenej 

tradičnosti gendrových postojov. Východiskový predpoklad znel, ţe osoby s tradičnejšími 

postojmi pripisujú gendrovým kategóriám obecne vyššiu váhu a budú preto náchylnejší na ich 

vyuţívanie. Tento vzťah sa však v danom datovom súbore preukázať nepodarilo a to ani pri 

kontrole veku a pohlavia.  

3.3.3 Gendrové postoje 

 Na základe štúdia dostupnej literatúry sa najvhodnejšou mierou gendrových postojov 

pre účely súčasného výskumu zdala Sex-Role Egalitarianism Scale (King & King, 1997). 

Táto škála je zaloţená na vyjadrovaní súhlasu či nesúhlasu s popismi situácií, v ktorých ţeny 

a muţi vystupujú v tradičných či netradičných roliach. To predstavuje výhodu oproti iným 

rozšíreným škálam, ktoré sa často obmedzujú len na ţeny v gendrovo tradičných 
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a netradičných situáciách, a de facto tak merajúcim mieru sexismu či súhlasu s feministickou 

ideológiou (Campbell, et al., 1997). Preklad bol realizovaný rovnakým postupom ako vo 

vyššie popísaných prípadoch.  

 Keďţe sa jedná o prebraný dotazník s v literatúre popísanými psychometrickými 

vlastnosťami, nerealizovali sa predvýskum a predbeţná psychometrická analýza. Poloţková 

analýza i analýza reliability budú súčasťou spracovania výsledkov samotného výskumu. 

 Ako príklady poloţiek moţno uviesť: „Manţel by mal byť hlavou rodiny.“ alebo 

„Ţena je schopná zvládať stres v práci rovnako dobre ako muţ.“ 

3.3.4 Demografické údaje 

 Zaznamenávajú sa obvyklé údaje ako pohlavie, vek, trieda, vzdelanie rodičov, 

kategórie a počet osôb ţijúcich s respondentom v domácnosti. 

3.3.5 Explicitné hodnotenie M/F 

 Originálna forma BSRI obsahovala poloţky „maskulínny“ a „femínny“, ktoré tvorili 

samostatný faktor (Bem, 1979). Túto skutočnosť komentovala Spence, potom čo odmietla 

pouţívanie PAQ ako nástroja na meranie M/F, v tom zmysle, ţe najvhodnejším spôsobom 

zistenia maskulinity/feminity daného jedinca je práve explicitné pouţitie výhradne týchto 

dvoch poloţiek (Spence, 1991). Z tohto dôvodu boli do dotazníku zaradené tieto poloţky, 

spolu s hodnotením dôleţitosti pohlavia pre sebapoňatie. 

3.3.6 Pilotná štúdia 

Pracovná verzia dotazníku s týmito poloţkami bola administrovaná piatim subjektom, 

trom ţenám a dvom muţom vo veku od 21 do 26 rokov. Hlavnými zámermi tejto pilotáţe 

bolo jednak stanovenie orientačnej časovej dĺţky vyplňovania, zrozumiteľnosti zadaní 

a jednotlivých poloţiek ako i zistenie celkových dojmov z vypĺňania dotazníku.  

Výsledky ukázali, ţe dĺţka administrácie sa pohybuje okolo 45 minút v prípade 

respondentov, ktorí sú starší a s vysokou pravdepodobnosťou ochotnejšie spolupracujúci, neţ 

je moţné očakávať v reálnej výskumnej situácii. Dotazník títo respondenti navyše hodnotia 

ako príliš jednotvárny a únavný, predovšetkým jeho časti, v ktorých subjekt posudzuje sám 

seba, obvyklých chlapcov a obvyklé dievčatá v 59 dvojiciach charakteristík. Z tohto dôvodu 

došlo s ohľadom na návrhy a komentáre účastníkov pilotnej štúdie k redukcii počtu poloţiek 

na 40 (v Prílohe 3 je uvedený ich kompletný zoznam spolu s identifikáciou zdroja, z ktorého 

boli prevzaté). Odstránené boli poloţky s príliš podobným obsahom (napr. vrúcna, srdečná, 

vrelá) a horšie zrozumiteľné poloţky (napr. ufňukaná). 
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Poradie poloţiek v kaţdej z troch častí bolo na návrh jedného s účastníkov unikátne 

randomizované, čo by malo prispieť k udrţaniu pozornosti respondentov a obmedzeniu 

bezmyšlienkovitého vyplňovania. Kognitívny subtest bol hodnotený pozitívne ako zaujímavý. 

3.3.7 Finálna podoba dotazníku 

 Prvou úlohou je hodnotenie samého seba na 7-bodovej škále v 40 dvojiciach 

charakteristík. Respondent má určiť ktorý z pólov a v akej miere vystihuje jeho vnímanie 

seba. Body škály sú označené ako 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, čím je naznačené, ţe ani jeden z pólov nie 

je ţiaducejší ako druhý. Oproti dizajnu Burkeho a Tullyovej nie je pouţitá formulácia 

zadania, ktorá vyzýva na hodnotenie seba ako chlapca či ako dievčaťa. Predmetom záujmu je 

totiţ miera, v ktorej sa prípadná gendrová identita prejaví spontánne. 

 Nasleduje hodnotenie významnosti 40 dvojíc charakteristík z prvej úlohy pre vnímanie 

a popis vlastnej osoby na 4-bodovej škále od 0-úplne nedôleţité po 3-veľmi dôleţité pre 

sebapoňatie. 

 Po prvých dvoch úlohách je respondent vyzvaný, aby v prípade, ţe medzi 

charakteristikami chýbala taká, ktorú pokladá za významnú pre svoje sebapoňatie, túto 

vlastnosť sám pripísal. 

 Štvrtou úlohou je kognitívny subtest s deviatimi štvoricami slov, pričom úlohou je 

vybrať vţdy jedno slovo, ktoré k ostatným trom nepatrí. Zaradenie subtestu na toto miesto má 

zabrániť prílišnému opakovaniu podobných úloh a tak napomôcť udrţaniu záujmu a 

pozornosti respondentov. 

 Nasleduje hodnotenie obvyklých chlapcov presne podľa vzoru hodnotenia samého 

seba z prvej úlohy. Ďalšou úlohou je hodnotenie obvyklých dievčat. 

 Ďalšiu časť tvoria poloţky zisťujúce demografické údaje, za ktorými nasleduje test 

gendrových postojov. V ňom vyjadrujú respondenti súhlas či nesúhlas s uvedenými 

tvrdeniami na 5-bodovej škále od 1-vôbec nesúhlasím cez 3-ani súhlas, ani nesúhlas po 5-

úplne súhlasím. 

 Záverečnú časť tvorí samostatné hodnotenie maskulinity/muţnosti 

a feminity/ţenskosti na 7-bodovej škále a hodnotenie významnosti pohlavia pre vnímanie 

vlastnej osoby, takisto na 7-bodovej škále. 

 Poslednou poloţkou dotazníku je otázka, či respondent vyplňoval dotazník sústredene 

a pravdivo. Po nej nasleduje poďakovanie a ponuka zaslania výsledkov výskumu v prípade 

záujmu
26

. Kompletný text dotazníku, rovnako ako krátka sprievodná slovná inštrukcia sú 

k dispozícii ako Príloha 6 a 7. 

                                                 
26 Respondent má moţnosť napísať svoju emailovú adresu na koniec dotazníku a túto časť odtrhnúť a odovzdať samostatne, 

aby bola zachovaná jeho anonymita. 



53 

 

3.4 Výsledky 

3.4.1 Popis skúmanej vzorky 

Dotazník bol administrovaný ţiakom gymnázia so všeobecným zameraním v meste 

s pribliţne 25 000 obyvateľmi v Trnavskom kraji na Slovensku v priebehu dvoch dní v prvej 

polovici júna 2012. Dotazník bola respondentom administrovaný skupinovo, po krátkej 

úvodnej slovnej inštrukcii pracovali účastníci výskumu individuálne podľa písomných 

inštrukcií uvedených priamo v dotazníku. 

Respondentov tvorili ţiaci z tried sekunda, kvarta, kvinta, sexta a ţiaci prvých troch 

tried štvorročného gymnázia. Jedna osoba vyuţila moţnosť nezúčastniť sa výskumu. Celkový 

počet respondentov bol 182. Tento počet bol zníţený o 13 respondentov, ktorí buď sami 

uviedli, ţe dotazník nevypĺňali sústredene a pravdivo, alebo ich odpovede vykazovali vysoký 

stupeň nedôveryhodnosti (napr. opakovanie rovnakých sekvencií odpovedí typu 0, 1, 2, 3, 0, 

1, 2, 3, 0, 1, 2, 3..., či opakovanie rovnakej odpovede, vytváranie „obrazcov“ ako sú diagonály 

a pod., a/alebo vysoký počet chýbajúcich odpovedí).  

Odpovede zostávajúcich 169 respondentov boli ďalej analyzované. Deskriptívne 

charakteristiky skúmanej vzorky v premenných pohlavie, bydlisko, počet osôb v domácnosti 

vzdelanie otca a matky a vek respondentov moţno vidieť v nasledujúcich grafoch 

a tabuľkách: 

 

Graf 1 Pohlavie (zdroj: autor) 

Z hľadiska pohlavia je skúmaná vzorka relatívne vyváţená (viz Graf 1), zastúpenie 

študentov z mesta a okolitých menších sídel je dokonale symetrické (viz. Graf 2). Čo sa týka 

zloţenia domácností, kaţdý z respondentov ţije s matkou, 93 (86%) ţije s matkou aj otcom. 

Polovica respondentov má jedného súrodenca, maximálny počet súrodencov je 4 (viz Graf 3). 
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55%

Pohlavie
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Graf 2 Bydlisko (zdroj: autor) 

 

Graf 3 Počet súrodencov (zdroj: autor)  

Viac ako polovica respondentov ţije podľa výsledkov v domácnosti s aspoň jednou 

starou mamou, takmer 40% s aspoň jedným starým otcom (viz Tabuľka 2). Na tomto mieste 

je ale potrebné upozorniť na moţnosť, ţe nie všetci respondenti úplne dôsledne rozlišovali 

medzi tým, či starý rodič naozaj ţije spolu s nimi v jednej domácnosti alebo či je jednoducho 

ešte naţive (a ţije samostatne). 

  0 1 2 

stará mama 44% 74 30% 50 27% 45 

starý otec 60% 103 27% 46 11% 20 

Tab. 2 Starí rodičia v domácnosti (zdroj: autor) 

 Matky respondentov sú obecne vzdelanejšie – 43% z nich má vysokú alebo vyššiu 

odbornú školu, oproti 29% otcov s rovnakým vzdelaním (viz Graf 4 a 5). Pre analýzu bolo 

vzdelanie rodičov sumarizované do jedného ordinálneho indexu, odpoveď „neviem“ bola pri 

tom spracovaná ako chýbajúca. Vzdelanie rodičov koreluje s vekom respondentov (r = -

0,342, p < 0,001), mladší ţiaci majú rodičov s vyšším vzdelaním. 
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Graf 4 Vzdelanie matky (zdroj: autor)  

 

Graf 5 Vzdelanie otca (zdroj: autor) 

Respondenti v dotazníku vyplňovali mesiac a rok svojho narodenia, vďaka čomu je 

moţné vypočítať vek kaţdého z nich s presnosťou na mesiace. Veková skladba vzorky je 

pomerne rovnomerná (viz Graf 6), s vyššou frekvenciou vekovej kategórie okolo 16 rokov, 

pretoţe v súbore sú dve triedy (sexta a I.A) zodpovedajúce tomuto ročníku. Na tomto mieste 

je potrebné zmieniť, ţe v dôsledku nedávnej zmeny školského systému v SR sa na osemročné 

gymnáziá začalo nastupovať z piateho ročníka a nie zo štvrtého, ako tomu bolo v minulosti. 

Trieda tercia teda v školskom roku 2011/12 nebola otvorená, avšak ţiaci sekundy by podľa 

starého poriadku chodili práve do tercie. Z toho dôvodu v histograme v Grafe 6 nie ročná 

medzera, ktorá by za normálnych okolností mala medzi sekundou a kvartou byť. 
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Graf 6 Histogram – vek (zdroj: autor) 

Celkový priemerný vek je 15,99 (1,87), minimá, maximá, priemerný vek a smerodatné 

odchýlky v jednotlivých triedach sú uvedené v Tabuľke 3. Premenná vek bola 

dichotomizovaná na kategórie „mladší“ a „starší“ s cut-pointom 16 rokov, vznikli tak dve 

podobne početné (medián je 16,22) skupiny, ktoré sú porovnávané v ďalších analýzach. 

trieda N min max priemer smerodat.odchýlka 

sekunda 21 12,8 13,5 13,18 ,212 

kvarta 23 14,0 14,9 14,43 ,260 

kvinta 22 14,9 15,5 15,22 ,212 

sexta 26 15,8 16,9 16,22 ,308 

I.A 24 16,0 17,1 16,32 ,253 

II.A 26 16,9 17,7 17,37 ,343 

III.A 27 17,8 18,9 18,29 ,318 

Tab. 3 Veková skladba tried (zdroj: autor) 

3.4.2 Dôležitosť významových dimenzií pre sebapoňatie 

Pre validné skúmanie gendrovej schematizácie pri popise vlastnej osoby je podstatné 

v prvom rade identifikovať tie dimenzie, ktoré respondenti nepovaţujú a ktoré naopak 

povaţujú za dôleţité. 

Respondenti hodnotili dôleţitosť kaţdej zo 40 prezentovaných dimenzií na 

štvorbodovej škále od 0 – úplne nedôleţité po 3 – veľmi dôleţité pre vnímanie samého seba. 

Výsledky sú uvedené v Tabuľke 4. Tmavou farbou sú zvýraznené poloţky, ktorých dolná 

hranica intervalu spoľahlivosti priemeru je väčšia ako 1,5 a teda moţno s vysokou 

spoľahlivosťou usudzovať, ţe ich skutočná hodnota priemeru sa nachádza v pravej časti škály 

a danú poloţku respondenti hodnotia obecne skôr ako dôleţitú.  
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č. významová dimenzia priemer 
95% interval 

spoľahlivosti priemeru 
medián 

smerodatná 

odchýlka 

1 rozhodný/-á  |  nerozhodný/-á 1,61 1,43 1,79 2,00 ,870 

2 súperivý/-á  |  spolupracujúci/-a 1,64 1,47 1,82 2,00 ,825 

3 sebaistý/-á  |  neistý/-á 1,71 1,51 1,92 2,00 ,974 

4 riskujúci/-a  |  opatrný/-á 1,71 1,53 1,89 2,00 ,864 

5 neľútostný/-á  |  milosrdný/-á 1,50 1,33 1,67 1,50 ,811 

6 chladný/-á  |  vrelý/-á Mann-Whitney U 964,50 p: ,009 

7 drsný/-á  |  jemný/-á 1,24 1,08 1,41 1,00 ,783 

8 vedie druhých  |  nasleduje druhých Mann-Whitney U: 886,50 p: ,002 

9 rozumový/-á  |  emocionálny/-a 1,79 1,58 1,99 2,00 ,977 

10 rázny/-a  |  mierny/-a 1,13 ,97 1,29 1,00 ,767 

11 stará sa o seba  |  pomáha druhým 1,97 1,79 2,14 2,00 ,841 

12 hádavý/-á  |  zmierlivý/-á 1,54 1,35 1,74 2,00 ,950 

13 priamočiary/-a  |  vyhýbavý/-á 1,26 1,08 1,43 1,00 ,842 

14 nenáročný/-á  |  večne nespokojný/-á 1,30 1,14 1,46 1,00 ,771 

15 chvastajúci/-a sa  |  skromný/-á 1,61 1,44 1,79 2,00 ,831 

16 bezstarostný/-á  |  znepokojujúci/-a sa 1,36 1,19 1,52 1,00 ,783 

17 realistický/-á  |  zasnený/-á 1,62 1,44 1,80 2,00 ,869 

18 unáhlený/-á  |  trpezlivý/-á 1,47 1,30 1,63 2,00 ,796 

19 tvrdohlavý/-á  |  prispôsobivý/-á 1,60 1,46 1,74 2,00 ,684 

20 odolný/-á  |  citlivý/-á 1,67 1,49 1,84 2,00 ,821 

21 silný/-á  |  slabý/-á 1,41 1,22 1,61 1,00 ,935 

22 smelý/-á  |  plachý/-á 1,42 1,22 1,62 1,00 ,948 

23 samotársky/-a  |  spoločenský/-á 1,72 1,54 1,91 2,00 ,887 

24 pokrokový/-á  |  tradičný/-á 1,11 ,92 1,30 1,00 ,892 

25 zaujíma sa o autá  |  nezaujíma sa o autá ,56 ,37 ,74 ,00 ,888 

26 má rád/rada športy  |  nemá rád/rada športy 1,38 1,14 1,62 1,00 1,147 

27 nemá rád/rada umenie  |  má rád/rada umenie 1,00 ,78 1,22 1,00 1,049 

28 čestný/-á  |  nepoctivý/-á 2,00 1,80 2,20 2,00 ,948 

29 kladie dôraz na kariéru  |  kladie dôraz na rodinu 1,93 1,73 2,13 2,00 ,958 

30 nedbá na svoj vzhľad  |  zakladá si na vzhľade Mann-Whitney U: 932,00 p: ,005 

31 nemá nápady  |  tvorivý/-á 1,70 1,49 1,91 2,00 1,022 

32 odmeraný/-á  |  priateľský/-á 2,29 2,12 2,46 2,00 ,797 

33 málo rozpráva  |  veľa rozpráva 1,44 1,25 1,64 1,00 ,949 

34 inteligentný/-á  |  hlúpy/-a Mann-Whitney U: 938,00 p: ,005 

35 zodpovedný/-á  |  ľahkomyseľný/-á 1,99 1,80 2,17 2,00 ,880 

36 lenivý/-á  |  pracovitý/-á 1,79 1,62 1,96 2,00 ,828 

37 optimistický/-á  |  pesimistický/-á 1,83 1,63 2,03 2,00 ,951 

38 zábavný/-á  |  nudný/-á 1,90 1,71 2,09 2,00 ,925 

39 dôverčivý/-á  |  ostraţitý/-á 1,80 1,62 1,98 2,00 ,851 

40 úprimný/-á  |  neúprimný/-á 2,11 1,92 2,31 2,00 ,929 

Tab. 4 Hodnotenie dôleţitosti významových dimenzií (zdroj: autor) 
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Analogicky sú svetlou farbou označené poloţky, ktorých horná hranica intervalu 

spoľahlivosti nedosahuje hodnotu 1,5 a moţno sa o nich oprávnene domnievať, ţe ich 

respondenti povaţujú skôr za nedôleţité pre vnímanie vlastnej osoby. 

 Z celkového počtu 40 poloţiek moţno podľa vyššie popísaného postupu 14 označiť 

za veľmi dôleţité (sebaistý | neistý, riskujúci | opatrný, rozumový | emocionálny, stará sa 

o seba | pomáha druhým, samotársky | spoločenský, čestný | nepoctivý, kladie dôraz na 

kariéru | kladie dôraz na rodinu, odmeraný | priateľský, zodpovedný | ľahkomyseľný, lenivý | 

pracovitý, optimistický | pesimistický, zábavný | nudný, dôverčivý | ostraţitý, úprimný | 

neúprimný) , 6 za nedôleţité (drsný | jemný, rázny | mierny, priamočiary | vyhýbavý, 

pokrokový | tradičný, zaujíma sa o autá | nezaujíma sa o autá, nemá rád umenie | má rád 

umenie) a 16 za nešpecifikované. U zvyšných štyroch poloţiek (chladný | vrelý, vedie 

druhých | nasleduje druhých, nedá na svoj vzhľad | zakladá si na vzhľade, inteligentný | hlúpy) 

boli zistené významné odlišnosti v hodnotení chlapcov a dievčat a sú preto analyzované 

samostatne v Tabuľke 5.  

č. významová dimenzia priemer 

95% interval 

spoľahlivosti 

priemeru 

medián 
smerodatná 

odchýľka 

6 chladný/-á  |  vrelý/-á 

     
 

M ,71 ,42 1,00 1,00 ,783 

 
F 1,31 1,07 1,54 1,00 ,895 

8 vedie druhých  |  nasleduje druhých           

 
M 1,06 ,72 1,41 1,00 ,929 

  F 1,69 1,46 1,93 2,00 ,915 

30 nedbá na svoj vzhľad  |  zakladá si na vzhľade 

     
 

M 1,03 ,68 1,38 1,00 ,948 

 
F 1,53 1,30 1,75 2,00 ,878 

34 inteligentný/-á  |  hlúpy/-a           

 

M 1,68 1,22 2,14 2,00 1,249 

  F 2,34 2,11 2,57 3,00 ,883 

Tab. 5 M/F rozdiely v hodnotení dôleţitosti 

Rozdiely medzi pohlaviami boli testované pomocou Mann-Whitneyho U testu. Pre  

= 0,05 a 40 testovaní je hladina významnosti po Šidákovej korekcii kor. = 0,00128. Ţiaden 

z rozdielov medzi skupinami síce nedosahoval korigovanú hladinu významnosti, toto 

kritérium ale moţno v danom kontexte povaţovať za príliš konzervatívne. Preto boli 

samostatne analyzované poloţky, u ktorých rozdiel medzi skupinami dosiahol hladinu 

signifikancie aspoň 0,01. (Rovnako boli overované i rozdiely medzi skupinou mladších 

a starších respondentov, medzi nimi sa však ţiadne významné rozdiely neobjavili.) 

Chlapci hodnotia všetky štyri významové dimenzie ako menej dôleţité neţ dievčatá 

a v prvých troch prípadoch by bolo moţné u chlapcov, na základe intervalu spoľahlivosti, 

tieto poloţky označiť ako nedôleţité pre sebapoňatie. V prípade dimenzie chladný | vrelý do 
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tejto kategórie takmer spadá i jej hodnotenie u dievčat, preto je moţné priradiť ju k 6 

nedôleţitým dimenziám uvedeným vyššie. V prípade dimenzie č. 8 (vedie druhých | nasleduje 

druhých) však jej hodnotenie dievčatami spadá takmer do opačnej kategórie a preto nie je 

moţné učiniť obecný záver – pre dievčatá je táto významová dimenzia skôr dôleţitá, pre 

chlapcov naopak. V snahe o konzervatívnu klasifikáciu sa preto zdá najvhodnejšie priradiť 

túto dimenziu k ostatným nešpecifikovaným. Hodnotenie dimenzie č. 30 u dievčat sa 

nachádza bezpečne v intervale zodpovedajúcom nešpecifikovanej kategórii. Túto dimenziu 

preto takisto moţno klasifikovať ako nešpecifikovanú.  

č. poloţky hodnotené ako veľmi dôleţité priemer č. poloţky hodnotené ako nedôleţité priemer 

32 odmeraný/-á  |  priateľský/-á 2,29 25 zaujíma sa o autá  |  nezaujíma sa o autá ,56 

40 úprimný/-á  |  neúprimný/-á 2,11 27 nemá rád/rada umenie  |  má rád/rada umenie 1,00 

34 inteligentný/-á  |  hlúpy/-a (F > M) 2,11 6 chladný/-á  |  vrelý/-á 1,10 

28 čestný/-á  |  nepoctivý/-á 2,00 24 pokrokový/-á  |  tradičný/-á 1,11 

35 zodpovedný/-á  |  ľahkomyseľný/-á 1,99 10 rázny/-a  |  mierny/-a 1,13 

11 stará sa o seba  |  pomáha druhým 1,97 7 drsný/-á  |  jemný/-á 1,24 

29 
kladie dôraz na kariéru  |  kladie dôraz na 

rodinu 
1,93 13 priamočiary/-a  |  vyhýbavý/-á 1,26 

38 zábavný/-á  |  nudný/-á 1,90 
   

37 optimistický/-á  |  pesimistický/-á 1,83 
   

39 dôverčivý/-á  |  ostraţitý/-á 1,80 
   

9 rozumový/-á  |  emocionálny/-a 1,79 
   

36 lenivý/-á  |  pracovitý/-á 1,79 
   

23 samotársky/-a  |  spoločenský/-á 1,72 
   

3 sebaistý/-á  |  neistý/-á 1,71 
   

4 riskujúci/-a  |  opatrný/-á 1,71 
   

Tab. 6 Dôleţité a nedôleţité poloţky 

Najproblematickejšou sa javí posledný dimenzia inteligentný | hlúpy: u dievčat sa 

jedná o jednoznačne najvyššie hodnotenú dimenziu (jediný medián = 3 zo všetkých 40 

poloţiek), u chlapcov ale moţno pozorovať najvyššiu smerodatnú odchýlku naznačujúcu 

vysokú variabiltu v hodnotení. Analýza korelácie medzi hodnotením seba v tejto dimenzii 

a hodnotením jej dôleţitosti naznačuje, ţe zatiaľ čo u dievčat nie je medzi danými 

premennými ţiaden vzťah, chlapci, ktorí sa hodnotia skôr ako inteligentní, majú tendenciu 

pripisovať tejto dimenzii vyššiu dôleţitosť; tento vzťah (rs = -0,278, p = 0,079) však nie je 

signifikantný na zvolenej hladine významnosti. Vzhľadom na to, ţe takmer všetky ţenské 

respondentky túto dimenziu povaţujú za veľmi dôleţitú a viac neţ polovica chlapcov sa tieţ 

prikláňa k tomuto hodnoteniu, je moţné zaradiť ju do kategórie veľmi dôleţitých, čím stúpne 

ich celkový počet na 15. Konečný prehľad dimenzií klasifikovaných ako veľmi dôleţité 

a nedôleţité (zoradených podľa celkového priemerného hodnotenia) obsahuje Tabuľka 6. 

Na záver bola pomocou Wilcoxonovho testu pre dva závislé výbery overovaná 

Hypotéza 1. Výsledky (Z = -7,11; p < 0,001) umoţňujú prijať hypotézu, ţe priemerné 
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hodnotenie dôleţitosti poloţiek získaných z predvýskumu popisu vlastnej osoby (poloţky 31 

– 40) je vyššie (1,85 [0,53]) neţ hodnotenie poloţiek (1 – 30) získaných z iných zdrojov (1,49 

[0,35]). To predstavuje čiastočný dôkaz správnosti postupu ich výberu v rámci realizovaného 

predvýskumu. 

3.4.3 Diskriminačná analýza 

Do diskriminačnej analýzy (DA) vstupujú hodnotenia obvyklých chlapcov a dievčat. 

Keďţe kaţdý respondent hodnotí aj chlapcov aj dievčatá, dvojice hodnotení nie sú štatisticky 

nezávislé. Z toho dôvodu bolo u jednotlivých respondentov náhodne určené, či bude do DA 

vzaté hodnotenie chlapcov alebo dievčat. Celkovo vstupovalo do analýzy 84 krát hodnotenie 

„obvyklého chlapca“ a 85 krát „obvyklého dievčaťa“.  

Pred vykonaním samotnej DA je potrebné určiť premenné, ktoré samé osebe vôbec 

nerozlišujú medzi chlapcami a dievčatami, tj. priemerné hodnotenia chlapcov a dievčat sa 

signifikantne nelíšia. K tomuto účelu bol opäť pouţitý Mann-Whitneyho U test. U celej rady 

premenných (31 zo 40) bola dosiahnutá poţadovaná hladina významnosti po Šidákovej 

korekcii (p < 0,00128), čo znamená, ţe hodnotenie obvyklých chlapcov a dievčat sa v týchto 

premenných významne líši. Keďţe toto kritérium by mohlo byť príliš konzervatívne, za 

signifikantne sa neodlišujúce sú pokladané hodnotenia v premenných s p > 0,01; celkovo tak 

bolo identifikovaných 7 premenných, ktoré podľa respondentov nerozlišujú medzi typickými 

zástupcami pohlaví (viz Tabuľka 7, premenné označené svetlou farbou).  

Ako index diskriminačnej sily jednotlivých premenných a zároveň overenie ich 

rozlišovacej schopnosti v jednotlivých podskupinách bol vypočítaný Spearmanov korelačný 

koeficient medzi posudzovaným objektom a hodnotením v kaţdej zo 40 premenných a to pre 

všetkých respondentov spoločne ako aj samostatne v rámci jednotlivých skupín. Výsledky sú 

uvedené takisto v Tabuľke 7, koeficienty s absolútnou hodnotou menšou ako 0,15 sú 

označené svetlou farbou a koeficienty s absolútnou hodnotou väčšou ako 0,5 sú označené 

tmavou farbou. Vyššia hodnota korelačného koeficientu indikuje vyššiu rozlišovaciu 

schopnosť danej premennej. Rozdiely v koreláciách medzi skupinami nie sú príliš veľké 

a nikdy nenastáva situácia, ţe v jednej skupine daná premenná koreluje s posudzovaným 

pohlavím veľmi dobre (|rs|> 0,5) zatiaľ čo v druhej slabo aţ vôbec (|rs|< 0,15). Medzi 

vekovými skupinami dosahuje rozdiel v korelačných koeficientoch 0,3 a viac len v dvoch 

prípadoch (rázny | mierny, lenivý | pracovitý), medzi chlapcami a dievčatami v štyroch 

prípadoch (nenáročný | večne nespokojný, nemá nápady | tvorivý, odmeraný | priateľský 

a inteligentný | hlúpy). V prípade významovej dimenzie inteligentný | hlúpy je rozdiel 

koeficientov najvyšší (0,4), u chlapcov medzi pohlaviami táto premenná nerozlišuje vôbec (rs 

= 0,03) u dievčat relatívne dobre (rs = -0,37).  
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č. 

    

Mann-

Whitney 

U 

p spolu M F mladší starší 

1 rozhodný/-á nerozhodný/-á 4407 0,002 0,21 0,30 0,15 0,33 0,13 

2 súperivý/-á spolupracujúci/-a 2540,5 0,000 0,50 0,40 0,56 0,46 0,52 

3 sebaistý/-á neistý/-á 3959 0,000 0,29 0,30 0,29 0,21 0,33 

4 riskujúci/-a opatrný/-á 1761,5 0,000 0,61 0,54 0,67 0,62 0,61 

5 neľútostný/-á milosrdný/-á 1892 0,000 0,59 0,57 0,61 0,67 0,56 

6 chladný/-á vrelý/-á 3059,5 0,000 0,42 0,38 0,45 0,26 0,54 

7 drsný/-á jemný/-á 939 0,000 0,74 0,75 0,72 0,75 0,73 

8 vedie druhých nasleduje druhých 3181 0,000 0,40 0,52 0,33 0,48 0,37 

9 rozumový/-á emocionálny/-a 2237,5 0,000 0,54 0,55 0,54 0,49 0,57 

10 rázny/-a mierny/-a 2702,5 0,000 0,47 0,52 0,44 0,27 0,61 

11 stará sa o seba pomáha druhým 3628 0,000 0,33 0,20 0,42 0,29 0,36 

12 hádavý/-á zmierlivý/-á 5285,5 0,323 0,07 0,08 0,07 0,15 0,01 

13 priamočiary/-a vyhýbavý/-á 4267,5 0,001 0,22 0,40 0,11 0,37 0,10 

14 nenáročný/-á večne nespokojný/-á 4950 0,051 0,13 0,34 0,00 -0,01 0,25 

15 chvastajúci/-a sa skromný/-á 3027 0,000 0,43 0,31 0,49 0,31 0,49 

16 bezstarostný/-á znepokojujúci/-a sa 2831,5 0,000 0,45 0,40 0,49 0,35 0,51 

17 realistický/-á zasnený/-á 2450 0,000 0,51 0,60 0,45 0,56 0,47 

18 unáhlený/-á trpezlivý/-á 3827,5 0,000 0,30 0,14 0,41 0,17 0,38 

19 tvrdohlavý/-á prispôsobivý/-á 5001,5 0,082 0,12 0,06 0,16 0,14 0,10 

20 odolný/-á citlivý/-á 962 0,000 0,73 0,74 0,73 0,74 0,73 

21 silný/-á slabý/-á 1859 0,000 0,60 0,71 0,52 0,72 0,52 

22 smelý/-á plachý/-á 3811 0,000 0,30 0,44 0,22 0,20 0,37 

23 samotársky/-a spoločenský/-á 4005 0,000 0,28 0,29 0,28 0,29 0,27 

24 pokrokový/-á tradičný/-á 5351 0,337 0,07 0,06 0,07 -0,03 0,10 

25 zaujíma sa o autá nezaujíma sa o autá 517,5 0,000 0,81 0,78 0,83 0,83 0,80 

26 má rád/rada športy nemá rád/rada športy 1479 0,000 0,66 0,68 0,67 0,75 0,59 

27 nemá rád/rada umenie má rád/rada umenie 1185 0,000 0,70 0,68 0,70 0,62 0,75 

28 čestný/-á nepoctivý/-á 3480 0,000 -0,36 -0,27 -0,42 -0,42 -0,30 

29 kladie dôraz na kariéru kladie dôraz na rodinu 3281,5 0,000 0,38 0,30 0,43 0,24 0,45 

30 nedbá na svoj vzhľad zakladá si na vzhľade 1956,5 0,000 0,59 0,55 0,62 0,69 0,53 

31 nemá nápady tvorivý/-á 3167 0,000 0,40 0,21 0,52 0,50 0,33 

32 odmeraný/-á priateľský/-á 4456 0,004 0,20 0,01 0,31 0,25 0,15 

33 málo rozpráva veľa rozpráva 3036 0,000 0,42 0,44 0,42 0,50 0,38 

34 inteligentný/-á hlúpy/-a 4352,5 0,001 -0,22 0,03 -0,37 -0,29 -0,18 

35 zodpovedný/-á ľahkomyselný/-á 2508,5 0,000 -0,50 -0,43 -0,54 -0,47 -0,51 

36 lenivý/-á pracovitý/-á 2957,5 0,000 0,43 0,33 0,50 0,26 0,57 

37 optimistický/-á pesimistický/-á 5425,5 0,364 0,06 0,23 -0,04 -0,03 0,15 

38 zábavný/-á nudný/-á 4821 0,031 0,15 0,26 0,07 0,09 0,19 

39 dôverčivý/-á ostraţitý/-á 3412 0,000 -0,37 -0,38 -0,36 -0,26 -0,42 

40 úprimný/-á neúprimný/-á 4838,5 0,027 -0,15 -0,13 -0,16 -0,12 -0,17 

Tab. 7 Rozdiely v hodnotení obvyklého  chlapca a dievčaťa (zdroj: autor) 
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V Tabuľke 4 sú ešte preškrtnutím označené tie dimenzie, ktoré boli v predchádzajúcej 

časti klasifikované ako nedôleţité pre sebapoňatie respondentov. Tieto významové dimenzie 

spolu s tými, ktoré boli v tejto časti identifikované ako nerozlišujúce medzi typickými 

chlapcami a dievčatami (celkom 13 premenných) nebudú vstupovať do výpočtu 

diskriminačnej funkcie.
27

 Vďaka tomu bude DA pracovať len s dimenziami hodnotenými ako 

významné pre popis vlastnej osoby, v ktorých sú zároveň chlapci a dievčatá vnímaní ako 

významne odlišní. 

Tieto výsledky umoţňujú kladnú odpoveď na prvú výskumnú otázku, teda ţe vo 

významových dimenziách povaţovaných respondentmi za dôleţité pre sebapoňatie sa 

hodnotenia obvyklých chlapcov a dievčat významne líšia. 

Voľba konečného počtu diskriminačných premenných nie je úlohou s jednoznačným 

riešením. Teoreticky kaţdá dodatočná premenná zvyšuje diskriminačnú silu výslednej 

funkcie, avšak kaţdá ďalšia tak činí v menšej miere neţ predošlá. To je spôsobené spoločnou 

varianciou premenných, kvôli ktorej je informačný prínos nových premenných čoraz niţší 

(Hendl, 2006). Z toho dôvodu bol pre určenie optimálneho počtu premenných zvolený postup 

analogický pouţitiu Scree-plotu pri faktorovej analýze: na ose y Grafu 8 je zanesená hodnota 

Wilksovej lambdy pre kaţdý krok DA počítanej metódou stepwise. Pri tejto metóde je 

v kaţdom kroku do diskriminačnej funkcie pridaná tá premenná, ktorá najviac zníţi celkovú 

hodnotu Wilksovej lambdy.  

 
Graf 7 Wilksovo lambda (zdroj: autor) 

Wilksova lambda je doplnkom eta-kvadrátu do 1, pričom eta-kvadrát je pomerom 

sumy štvorcov medzi skupinami a celkovej sumy štvorcov – niţšia hodnota Wilksovej 

lambdy (ktorá tieţ indikuje menší podiel nevysvetlenej variancie) znamená, ţe diskriminačná 

                                                 
27 Dimenzie s nešpecifikovanou dôleţitosťou boli do analýzy zaradené spolu s veľmi dôleţitými, pretoţe prinajmenšom pre 

určitú časť respondentov boli aj tieto dôleţité. Pri hodnotení dôleţitosti existuje relatívne vysoká variabilita, preto je 

vhodnejšie vyradiť len poloţky spoľahlivo identifikované ako nedôleţité. 
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funkcia lepšie rozlišuje medzi danými skupinami (Huberty & Wisenbaker, 1992). Krok, od 

ktorého sa krivka splošťuje, predstavuje zároveň maximálny počet premenných so 

zmysluplným informačným prínosom. V tomto prípade je týmto krokom krok 12. 

Takto vybrané diskriminačné premenné sú následne analyzované podrobnejšie. 

V Tabuľke 8 uvedené štandardizované koeficienty, ktoré v absolútnej hodnote udávajú váhu 

premennej v diskriminačnej funkcii (podobne ako beta-váhy v regresnej analýze) a štruktúrne 

korelačné koeficienty, ktoré udávajú koreláciu danej premennej s celou diskriminačnou 

funkciou. Kladná hodnota štandardizovaného koeficientu znamená, ţe pre obvyklých 

chlapcov je charakteristická skôr vlastnosť uvedená v stĺpci 1. V poslednom stĺpci sú 

vypočítané tzv. discriminant ratio koeficienty (DRC), ktoré sú prostým súčinom dvoch 

predošlých koeficientov a boli navrhnuté ako vhodnejšia miera pre posudzovanie jednotlivých 

premenných (Thomas, 1992). 

č. 1 2 stand.koef štruktur.korel DRC 

21 silný/-á slabý/-á 0,320 0,452 0,145 

4 riskujúci/-a opatrný/-á 0,301 0,443 0,133 

26 má rád/rada športy nemá rád/rada športy 0,262 0,492 0,129 

20 odolný/-á citlivý/-á 0,183 0,612 0,112 

30 nedbá na svoj vzhľad zakladá si na vzhľade 0,265 0,386 0,102 

9 rozumový/-á emocionálny/-a 0,281 0,312 0,088 

35 zodpovedný/-á ľahkomyselný/-á -0,235 -0,328 0,077 

36 lenivý/-á pracovitý/-á 0,221 0,283 0,063 

17 realistický/-á zasnený/-á 0,162 0,341 0,055 

31 nemá nápady tvorivý/-á 0,206 0,249 0,051 

15 chvastajúci/-a sa skromný/-á 0,164 0,275 0,045 

34 inteligentný/-á hlúpy/-a 0,293 -0,119 -0,035 

Tab. 8 Štandardizované koef. a štruktúrne korelácie (zdroj: autor) 

Premenné sú zoradené podľa hodnoty DRC. Z tabuľky je moţno vidieť, ţe premenná 

inteligentný | hlúpy dosahuje zápornú hodnotu DRC, pretoţe štandardizovaný a korelačný 

koeficient majú opačné znamienka. To je známkou nestability diskriminačnej premennej 

(ktorá bola u tejto premennej pozorovaná uţ vyššie) a podľa Thomasa dôvodom na vyradenie 

(Thomas, 1992, 1997). Uvedená poloţka bola preto vyradená a DA zopakovaná pre 

zostávajúcich 11 premenných. V Tabuľke 6 sú u týchto 11 premenných uvedené hodnoty 

koeficientov z novej analýzy. 

V Tabuľke 9 je uvedená konečná dosiahnutá hodnota Wilksovej lambdy spolu 

s testom významnosti, ktorý potvrdzuje, ţe diskriminačná funkcia vedie k nenáhodnému 

rozlišovaniu objektov. Vďaka tomu moţno prijať Hypotézu 2 o tom, ţe pomocou 

diskriminačnej funkcie je na základe hodnôt vybraných premenných moţné stanoviť pohlavie 

klasifikovaného objektu s nenáhodnou úspešnosťou. 
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Dosiahnutá hodnota lambdy ja zvlášť nízka, čo svedčí o vysokej diskriminačnej sile 

výslednej funkcie, navyše, pri pouţití všetkých 27 premenných je jej hodnota len o 0,027 

niţšia. Správnosť diskriminačnej funkcie potvrdzuje aj jej celková úspešnosť pri klasifikácii: 

správne bolo klasifikovaných 92,7% objektov pri cross-validizácii a 90,3% zo 169 objektov, 

ktoré neboli na začiatku vybrané do DA. Tieto výsledky poukazujú na relatívne dobré 

moţnosti zobecnenia diskriminačnej funkcie. 

Wilks' Lambda chí-kvadrát df p 

0,2613 212,720 11 < 0,0001 

Tab. 9 Wilksova lambda (zdroj: autor) 

 Samotná diskriminačná funkcia v neštandardizovanej podobe má nasledujúci tvar 

(poradie premenných v rovnici podľa DCR z Tabuľky 6): 

𝐷𝑆 = −6,057 +  ,244𝑑𝑖𝑠𝑘21 +  ,215𝑑𝑖𝑠𝑘04 +  ,169𝑑𝑖𝑠𝑘26 +  ,141𝑑𝑖𝑠𝑘20 +  ,195𝑑𝑖𝑠𝑘30

+  ,179𝑑𝑖𝑠𝑘09 −  ,150𝑑𝑖𝑠𝑘35 + ,140𝑑𝑖𝑠𝑘36 + ,108𝑑𝑖𝑠𝑘17 +  ,135𝑑𝑖𝑠𝑘31

+  ,113𝑑𝑖𝑠𝑘15  
Po dosadení hodnôt jednotlivých premenných je v prípade zápornej hodnoty 

diskriminačného skóre (DS) posudzovaný objekt klasifikovaný ako chlapec, v prípade kladnej 

hodnoty ako dievča. Distribúciu skóre u jednotlivých posudzovaných objektov moţno vidieť 

v Grafe 9 – časť krivky zasahujúca do oblasti s opačnými znamienkom predstavuje nesprávne 

klasifikované prípady. 

 
Graf 8 Distribúcia DS (zdroj: autor) 

V ďalšej časti práce bude táto funkcia pouţitá spolu s premennými z hodnotenia 

vlastnej osoby na určenie miery, v ktorej popis samého seba zodpovedá zdieľaným 

predstavám o obvyklých zástupcoch pohlaví. 

3.4.4 Hodnotenie obvyklých chlapcov a dievčat 

 V tejto časti sú vizualizované hodnotenia obvyklých chlapcov a dievčat. Pred 

samotnou analýzou bolo pomocou Mann-Whitneyho U testu zisťované, či sa pri hodnotení 

stereotypov medzi sebou líšia chlapci a dievčatá. Pri hodnotení obvyklých chlapcov 

nedosiahli ţiadne rozdiely korigovanú hladinu významnosti (kor. = 0,00128), pri hodnotení 

obvyklých dievčat sa skupiny chlapcov a dievčat významne líšili pri hodnotení troch 
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premenných: smelá | plachá, má rada športy | nemá rada športy a odmeraná | priateľská. 

V prvých dvoch prípadoch v súlade s očakávaním hodnotia chlapci obvyklé dievča viac 

stereotypicky neţ dievčatá (plachá, nemá rada športy), v poslednej dimenzii dievčatá 

povaţujú obvyklé dievča za priateľskejšie neţ chlapci. Kompletný zoznam priemerných 

hodnotení v jednotlivých skupinách podľa pohlavia, spolu s výsledkami štatistických testov 

moţno nájsť v Prílohe 8 a 9. Obecne platí, ţe u všetkých premenných, v ktorých je moţné 

stanoviť gendrovo stereotypický pól (prvých 33 premenných) a hodnotenia sa medzi 

chlapcami a dievčatami výraznejšie líšia (dosiahnutá hladina významnosti aspoň 0,05) sa 

respondenti pri hodnotení obvyklého zástupcu opačného pohlavia prikláňajú viac 

k očakávanému stereotypu. U siedmich premenných bez stereotypického pólu hodnotia zase 

respondenti typického zástupcu vlastného pohlavia pozitívnejšie. V drvivej väčšine 

premenných sa však hodnotenia stereotypov chlapcami nijak významne nelíšia od hodnotení 

dievčatami, čo naznačuje obecné zdieľanie stereotypných predstáv. 

 V Grafe 9 sú zobrazené 95% intervaly spoľahlivosti priemerného hodnotenia 

jednotlivých poloţiek všetkými respondentmi – modrou farbou je zobrazené hodnotenie 

obvyklého chlapca, červenou obvyklého dievčaťa. Interval predstavuje rozpätie, v ktorom sa 

nachádza skutočná hodnota priemeru s pravdepodobnosťou 0,95. Pokiaľ sa intervaly 

prekrývajú, hodnoty sa nelíšia signifikantne a čím je interval uţší, tým menšia je variabilita 

odpovedí medzi respondentmi. 

Premenné sú zoradené podľa jednotlivých zdrojov (viz časť Konštrukcia dotazníku 

a Príloha 3) a prvých 33 (po dimenziu málo rozpráva | veľa rozpráva) bolo na základe 

zdrojovej literatúry moţné určiť muţský a ţenský pól. Všetky poloţky boli prekódované tak, 

aby muţský pól bol na ľavej a ţenský na pravej strane škály. Posledných 7 dimenzií (od 

inteligentný | hlúpy vrátane) nemalo dopredu určiteľnú gendrovú polaritu – z týchto siedmich 

sa v troch (optimistický | pesimistický, zábavný | nudný, úprimný | neúprimný) dimenziách 

obvyklý chlapec a dievča podľa respondentov nelíšia. Celkovo sa nelíšia len v siedmich 

dimenziách zo 40, viz Tabuľku 7 vyššie. V jedinej premennej (čestný | nepoctivý) je polarita 

obrátená oproti očakávaniu; v literatúre je čestnosť atribútom maskulínneho muţa (Helgeson, 

1994), respondenti však povaţujú obvyklé dievčatá za čestnejšie neţ chlapcov. 

V poloţkách obsahujúcich namiesto vlastností záujmy boli zaznamenaná vysoké 

diferencie – patrí sem aj obecne najvyšší zistený, 4-bodový rozdiel v dimenzii 

záujmu/nezáujmu o autá. Obľuba športu a umenia takisto podľa respondentov silne 

diferencuje medzi chlapcami a dievčatami – chlapci majú podľa nich oveľa častejšie radi 

športy (dif. 2,6), zatiaľ čo dievčatá umenie (dif. 2,8). 
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Graf 9 Obvyklý chlapec a dievča (zdroj: autor) 

 Chlapci sú podľa respondentov viac ľahkomyseľní, bezstarostní a riskujúci, čo sú 

všetko poloţky vyjadrujúce nezodpovednosť. Ďalej ich lepšie neţ dievčatá vystihujú adjektíva 

súperivý, neľútostný, drsný, odolný, silný a v neposlednom rade rozumový. Dievčatá sú 

potom naopak skôr emocionálne, citlivé, slabé a jemné. Takisto vo väčšej miere spolupracujú, 

sú milosrdné, zodpovednejšie a menej riskujú (dif. 1,7 aţ 2,7). Ostatné zistené rozdiely, hoci 

štatisticky významné, dosahujú len magnitúdu 1,5 a menej a nie sú teda tak vyostrené. 
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 Na záver bol pre kaţdého respondenta vypočítaný diferenčný koeficient DCH/D, tj. 

miera v akej sa líši jeho predstava obvyklých zástupcov pohlaví. Pouţitý bol nasledujúci 

vzorec (Ferjenčík, 2010): 

𝐷𝐶ℎ/𝐷 =    𝐶ℎ𝑖 − 𝐷𝑖 2

𝑝

𝑖=1

  

kde p je počet premenných a Chi je hodnotenie obvyklého chlapca v premennej i a Di je 

analogicky hodnotenie obvyklého dievčaťa v tej istej premennej. Čím je hodnota koeficientu 

vyššia, tým viac vníma respondent dané stereotypy ako odlišné.  

 Priemerná hodnota koeficientu je 15,34 (4,67) a nelíši sa významne medzi chlapcami 

a dievčatami, ani v závislosti na bydlisku respondenta. Jeho hodnota nekoreluje ani so 

vzdelaním rodičov, ani s počtom súrodencov ani s vekom respondenta. V ďalších častiach 

práce je overovaný aj vzťah tejto miery k gendrovým postojom a indexu 

maskulinity/feminity. 

3.4.5 Hodnotenie vlastnej osoby a index maskulinity a feminity 

  V súlade s očakávaním sa hodnotenia vlastnej osoby medzi pohlaviami líšia 

v podstatne menšej miere, neţ sa líšia hodnotenia obvyklých chlapcov a dievčat. To je moţné 

dobre vidieť v Grafe 10, zobrazujúcom priemerné sebahodnotenia chlapcov (modrá krivka) 

a dievčat (červená krivka), ktoré sa vo väčšine premenných prekrývajú.
28

 Podľa výsledkov 

Mann-Whitneyho U testu len v 5 premenných je zistený rozdiel štatisticky významný po 

Šidákovej korekcii (v grafe je u týchto premenných rozdiel označený čiernou úsečkou). Jedná 

sa o významové dimenzie chladný | vrelý, rozumový | emocionálny, zaujíma sa o autá | 

nezaujíma sa o autá, nedbá na svoj vzhľad | zakladá si na vzhľade, v ktorých je rozdiel 

v očakávanom smere a dimenziu tvrdohlavý | prispôsobivý, v ktorej sa dievčatá v priemere 

povaţujú za tvrdohlavejšie neţ chlapci. Kompletný zoznam priemerných hodnôt, 95% 

interval spoľahlivosti priemeru, smerodatné odchýlky a príslušné štatistické testy sú 

zaradenév Prílohe 10. Index M/F vznikol dosadením hodnôt zo sebahodnotenia na miesta 

príslušných premenných v diskriminačnej rovnici uvedenej vyššie. Záporné skóre znamená 

vyššiu mieru maskulinity, zatiaľ čo kladné skóre vyššiu mieru feminity.  

indexMF priemer 
smerodat. 

odchýlka 
medián min max 

chlapci -,4634 ,89638 -,4084 -2,97 1,35 

dievčatá ,4565 ,96021 ,4792 -2,34 2,26 

Tab. 10 Miera gendrovej identiy (zdroj: autor) 

                                                 
28 Neboli pouţité 95% intervaly spoľahlivosti priemeru ako v predchádzajúcom prípade, pretoţe výsledný graf by bol kvôli 

vysokej miere prekrývania sa príliš neprehľadný. 



68 

 

Z Tabuľky je vidieť, ţe priemerná hodnota u chlapcov a dievčat sa líši, pričom tento rozdiel je 

signifikantný (M-W U = 633; p < 0,001), čo umoţňuje prijať Hypotézu 3.1. Chlapci majú teda 

podľa vytvorenej miery gendrovej identity skôr maskulínu, zatiaľ čo dievčatá skôr femínnu 

identitu. 

 

Graf 10 Popis vlastnej osoby (zdroj: autor) 
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Z Grafu distribúcie skóre je zrejmé čiastočné prekrytie skupín chlapcov a dievčat, 

ktoré znamená, ţe časť respondentov získalo skóre zodpovedajúce opačnému pohlaviu.  

 

Graf 11 Distribúcia skóre M/F (zdroj: autor) 

 V nasledujúcej Tabuľke 11 sú uvedené výsledky explicitného hodnotenia vlastnej 

maskulinity/feminity z konca dotazníku. Respondenti posudzovali na 7-bodovej škále ako 

veľmi sa povaţujú za maskulínnych, femínnych a ako veľmi je pre ich sebapoňatie dôleţité 

vlastné pohlavie. Ďalej bol pre kaţdého respondenta vypočítaný rozdiel  v hodnotení M a F. 

Táto hodnota, rovnako ako vnímaný význam pohlavia sa medzi chlapcami a dievčatami 

nelíšili. Hodnotenie vlastnej M/F dopadlo podľa očakávania, tj. chlapci sa hodnotia ako 

maskulínni (medián 6) a nefemínny (medián 2), dievčatá presne symetricky opačne (M-W UM 

= 58; M-W UF = 72; p < 0,001).  

 

  priemer 
smerodat. 

odchýlka 
medián min max 

explicit. 

M 

chlapci 5,76 0,79 6 4 7 

dievčatá 2,14 1,19 2 1 6 

explicit. 

F 

chlapci 1,89 1,13 2 1 6 

dievčatá 5,74 1,19 6 1 7 

rozdiel  

M-F 

chlapci 3,92 1,51 4 0 6 

dievčatá 3,84 1,80 4 0 6 

význam 

M/F 

chlapci 5,58 1,55 6 1 7 

dievčatá 5,38 1,41 6 1 7 

Tab. 11 Explicitná miera M/F (zdroj: autor) 

 Pre kaţdú skupinu podľa pohlavia bola vypočítaná korelácia medzi indexom M/F 

získaným pomocou diskriminačnej funkcie a týmito explicitnými mierami M/F. Explicitná 

maskulinita u chlapcov aj dievčat koreluje významne (rs = -0,302; p < 0,01) s indexom M/F, 

čo znamená, ţe osoby, ktoré sa samé hodnotia ako maskulínnejšie, sú tak označené aj 

pomocou indexu. U chlapcov sa tento vzťah potvrdzuje (s mierne slabšou silou) i u explicitnej 
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feminity (rs = 0,29; p = 0,012) a predovšetkým u vzťahu medzi indexom M/F a rozdielom 

v hodnotení explicitnej M a F (rs = -0,401; p < 0,01). Maskulínnejší chlapci (podľa indexu) 

explicitne hodnotia vlastnú M a F ako rozdielnejšiu, neţ menej maskulínni. U dievčat vzťah 

medzi explicitnou F a indexom M/F nie je signifikantný (rs = 0,11; p = ns.) a vzťah medzi 

diferenciou v explicitnom hodnotení a indexom M/F je podstatne slabší ako u chlapcov  (rs = 

 -0,23; p = 0,027). Femínnejšie dievčatá (podľa indexu) teda taktieţ posudzujú svoju 

maskulinitu a feminitu ako odlišnejšie, nie však v takej miere ako chlapci. Explicitné 

hodnotenie F u dievčat nemá ţiaden vzťah s indexom M/F. Z toho vyplýva, ţe Hypotéza 3.2 

o korelácii explicitnej miery M/F s indexom M/F sa potvrdzuje len čiastočne, predovšetkým 

pre skupinu chlapcov, v skupine dievčat moţno príslušnú nulovú hypotézu zamietnuť len 

v prípade maskulinity. 

 Koeficient diferencie, teda miera ako veľmi odlišne hodnotí respondent obvyklých 

chlapcov a dievčatá, nekoreluje s indexom M/F ani v skupine chlapcov (rs = -0,192; p = ns.) 

ani v skupine dievčat (rs = -0,03; p = ns.). V prípade Hypotézy 3.3 teda nie je moţné 

zamietnuť príslušnú nulovú hypotézu. 

3.4.6 Gendrové kognitívne schémy 

 V Tabuľke 12 je uvedené, aký podiel respondentov pri riešení úlohy pouţil gendrovú 

kategóriu (označená tučne). Odpovede takýchto respondentov boli kódované ako 1, ostatné 

ako 0. HS je sumou skóre zo všetkých piatich poloţiek. V poslednom stĺpci je uvedená 

korelácia jednotlivých poloţiek s HS – všetky poloţky spĺňajú obvyklé psychometrické 

kritériá. Podiely respondentov vyuţívajúcich gendrovú schému zodpovedajú podielom 

zisteným v predvýskume, čo naznačuje určitú stabilitu rozdelenia gendrovo viac a menej 

schematizujúcich v rôznych populáciách. Distribúcia celkového HS je zobrazená v Grafe 12. 

č. 

    

korel s HS 

1 
lak na nechty rúţ kolínska umelé riasy 

0,35 
    83%   

2 
sukňa vychádzková palička cylinder kravata 

0,43 
74% 

   

3 
náušnice náhrdelník spona na kravatu večerná róba 

0,68 
    32%   

4 
vláčik detská kuchyňka suknička bábika 

0,66 
28% 

   

5 
sukňa šaty rúţ kravata 

0,71 
      28% 

Tab. 12 Test gendrových kognitívnych schém (zdroj: autor) 

Priemerné celkové skóre je 2,54 (1,14) a medián 2. Výsledky chlapcov a dievčat sa nijak 

významne nelíšia, nebol potvrdený ani ţiaden významný vzťah s vekom respondentov, 

vzdelaním rodičov či počtom súrodencov opačného pohlavia. Nepotvrdil sa ani vzťah medzi 
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indexom M/F a mierou schematizácie, pri kontrole pohlavia je výsledný koeficient prakticky 

nulový (pparc = 0,056; p = ns.), takţe v prípade Hypotézy 4.1 nemoţno zamietnuť príslušnú 

nulovú hypotézu.  

 Pre testovanie Hypotézy 4.2 boli chlapci a dievčatá s absolútnou hodnotou indexu F/M 

vyššou ako je priemer ich skupiny klasifikovaní ako gendrovo typizovaní. Chlapci a dievčatá, 

ktorých index M/F presahoval priemer v skupine opačného pohlavia boli klasifikovaní ako 

opačne gendrovo typizovaní a ostatní ako nerozlíšení. Rozdiely v miere schematizácie medzi 

týmito skupinami boli overovane Kruskal-Wallisovým testom (neparametrickou obdobou 

testu ANOVA). Z jeho výsledku (H = 3,278; df = 2; p = 0,194) plynie, ţe skupiny sa v danej 

miere významne nelíšia a tak ani v prípade Hypotézy 4.2 nemoţno zamietnuť príslušnú 

nulovú hypotézu.  

 

Graf 12 Distribúcia HS kog. testu (zdroj: autor) 

3.4.7 Gendrové postoje 

Poloţka „Keď nadáva ţena, znie to horšie ako keď nadáva muţ“ korelovala 

s celkovým HS nesignifikantne s rs < 0,2, preto bola vyradená a HS zostávajúcich 13 poloţiek 

sa spočítalo nanovo. Cronbachova  upravenej škály je 0,72, čo predstavuje dostatočnú 

hodnotu. V nasledujúcej Tabuľke sú uvedené korelácie poloţiek s HS, priemerné hodnoty, 

smerodatné odchýlky a mediány. Poloţky označené tučne boli reverzne prekódované, aby 

nízke skóre v kaţdej poloţke indikovalo menej tradičné, „liberálnejšie“ (v americkom slova 

zmysle) postoje. Vyššie skóre (3+) naopak naznačuje skôr príklon k tradičnejšiemu postoju. 

Celkovo sa teda respondenti v skúmanej vzorke nachádzajú skôr v menej tradičnej časti 
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postojového spektra, výnimku predstavujú hlavne poloţky „Manţel by mal byť hlavou 

rodiny“ a „Človek by mal byť slušnejší k ţenám neţ k muţom“, pri ktorých obecne prevláda 

príklon k tradičnejšiemu hodnoteniu. 

poloţka korel. s HS priemer medián 
smerodat. 

odchýlka 

Manţel by mal byť hlavou rodiny. ,528 3,49 4 1,13 

Manţelstvo funguje najlepšie, keď sa manţel drţí ďalej od domácich prác. ,534 2,22 2 1,00 

Meniť plienky môţe otec rovnako dobre ako matka. ,490 2,00 2 1,20 

Mať prehľad o tom, čo robia deti by malo byť starosťou matky. ,501 2,49 2 1,11 

Nie je správne, aby muţ pracoval v tradične ţenskom povolaní. ,624 3,14 3 1,21 

Ţena je schopná zvládať stres v práci rovnako dobre ako muţ. ,471 2,60 2 1,18 

Ţena by si mala dávať pozor, aby na rande nevyzerala bystrejšia ako muţ. ,488 2,56 2 1,27 

Človek by mal byť slušnejší k ţenám neţ k muţom. ,217 3,34 4 1,18 

Výber vysokej či strednej školy nie je pre ţeny tak dôleţitý ako pre muţov. ,583 2,09 2 1,25 

Keď sa muţ radšej stará o deti a domácnosť, nie je na tom nič zlé. ,309 2,26 2 1,09 

Vo vedúcich pozíciach vo firmách by malo byť viac ţien. ,467 2,88 3 1,01 

Ak ţena chodí do práce, jej manţel by mal vykonávať časť domácich 

prác (napr. varenie, pranie, umývanie riadu a pod.). 
,550 2,24 2 ,96 

Je smiešne, ţeby si mal muţ prišívať gombíky. ,396 2,60 2 1,24 

Tab. 13 Gendrové postoje (zdroj: autor) 

Priemerné celkové skóre je 33,92 (7,23), medián je 33, teoretické minimum/maximum 

je 13/65. Distribúciu HS je moţné vidieť v Grafe 13. 

 
Graf 13 Distribúcia HS test gendrových postojov (zdroj: autor) 

Priemerné skóre v skupine chlapcov bolo 37,31 (7,79), medián 36, v skupine dievčat 

31,8 (6,01), medián 30,5, teda dievčatá sú vo svojich postojoch mierne liberálnejšie. Zistený 

rozdiel je štatisticky významný, čo potvrdzuje výsledok Mann-Whitneyho U testu (M-W U = 

545,5; p < 0,001). Na základe toho moţno prijať Hypotézu 5.1. 
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V Prílohe 11 je uvedená analýza rozdielov medzi pohlaviami na úrovni jednotlivých 

poloţiek; najvyšší rozdiel bol zaznamenaný pri poloţke „Vo vedúcich pozíciách vo firmách 

by malo byť viac ţien“. Je to zároveň jediná poloţka, u ktorej sú hodnotenia chlapcov 

a dievčat v rôznych poloviciach škály, u ostatných signifikantne odlišne hodnotených 

poloţiek sa líši len stupeň súhlasu či nesúhlasu.  

Takisto sa potvrdil i vzťah medzi vekom a celkovým skóre v očakávanom smere, tj. 

starší respondenti majú menej tradičné gendrové postoje. Hodnota parciálneho korelačného 

koeficientu pri kontrole pohlavia je -0,329 (p < 0,001), čo znamená významnú, slabú aţ 

stredne silnú závislosť. Na základe toho moţno prijať Hypotézu 5.2a.  

Takmer rovnako silná závislosť (-0,316; p < 0,001) bola zistená i medzi indexom M/F 

a mierou gendrových postojov: vyššia hodnota indexu, teda vyššia feminita je spojená 

s niţšou mierou tradičných gendrových postojov (opäť i pri kontrole pohlavia). Na základe 

toho moţno prijať Hypotézu 5.5.  

Závislosť medzi bydliskom (mesto/dedina) a postojmi (Hypotéza 5.3), rovnako ako medzi 

vzdelaním rodičov alebo počtom súrodencov opačného pohlavia a postojmi (Hypotéza 5.2b, 

resp. 5.2c) či medzi postojmi a koeficientom diferencie (Hypotéza 5.4) sa nepotvrdila. 

V týchto prípadoch nebolo moţné zamietnuť príslušné nulové hypotézy. 

3.5 Diskusia 

3.5.1 Zhrnutie výsledkov  

 V práci sa podarilo zreplikovať postup Burkeho a Tullyovej, pri ktorom je vyuţitá 

diskriminačná analýza na skonštruovanie miery M/F, ktorá zodpovedá vnímaným rozdielov 

medzi pohlaviami v danej subpopulácii. Tento postup bol rozšírený o hodnotenie významnosti 

jednotlivých dimenzií, vďaka čomu do DA vstupujú nielen premenné, v ktorých respondenti 

vnímajú chlapcov a dievčatá ako odlišných ale zároveň premenné relevantné pre ich 

sebapoňatie. 

 Hodnotenie dôleţitosti jednotlivých dimenzií dopadlo podľa očakávaní, čiastočne 

potvrdzujúc správnosť realizácie predvýskumu. V ňom boli identifikované vlastnosti 

a charakteristiky, ktoré osoby častejšie pouţívajú pri spontánnom popise vlastnej osoby, 

a tieto vlastnosti boli naozaj v priemere hodnotené ako dôleţitejšie neţ ostatné, pochádzajúce 

z rôznych škál a prototypov M/F. Naopak ako nevýznamné boli hodnotené skôr poloţky 

obsahujúce preferencie a záujmy, čo naznačuje uprednostňovanie abstraktnejších kategórií pri 

úvahách o vlastnom Ja. Veľmi nízku dôleţitosť mali pre respondentov aj významové 

dimenzie ako rázny | mierny či drsný | jemný, ktoré sú často jednými z hlavných súčastí 

konceptov M/F (Helgeson, 1994; Mahalik et al., 2003). Či nízky význam týchto dimenzií 

moţno prisúdiť poklesu významu gendrových kategórií obecne sa nedá na základe 
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dostupných dát rozhodnúť. V kaţdom prípade je to ale ďalším náznakom klesajúcej validity 

klasických škál M/F.  

 Hodnotenie obvyklých príslušníkov pohlaví ukazuje, ţe respondenti stále bez 

problémov u vlastností rozlišujú maskulínny a femínny pól, navyše s výnimkou jedného 

prípadu (čestný | nepoctivý) je toto rozlíšenie v predikovanom smere – a to aj u premenných, 

kde rozdiel nie je štatisticky významný. To poukazuje na jeho pravdepodobnú prítomnosť, 

avšak malú veľkosť, ktorú nebolo moţné pri aktuálnej veľkosti vzorky povaţovať za 

signifikantnú. Na druhej strane, táto pasívna znalosť stereotypov vyjadrená pomocou 

koeficientu diferencie (odmocnená suma štvorcov jednotlivých rozdielov) nemá vzťah 

k ţiadnej zo sledovaných premenných a zdá sa preto byť vskutku pasívnou. 

Najväčšie rozdiely v predstavách o obvyklých chlapcoch a dievčatách boli 

zaznamenané v oblasti záujmov. To môţe naznačovať, ţe stereotypné predstavy sa nemusia 

primárne viazať na osobnostné vlastnosti či povahové rysy, ale môţu byť vo väčšej miere 

spojené s behaviorálnými kategóriami, ktoré sú názornejšie predstaviteľné. Najrôznejšie 

voľnočasové aktivity či preferencie ale fungujú aj ako znaky nesúce špecifické konotácie. 

Napríklad s obľubou umenia sa môţe spájať kreativita, citlivosť, introverzia a takýto záujem 

sa tak môţe stať súčasťou femínnej (či v negatívnej forme maskulínnej) identity. Výskumy sa 

tradične obmedzujú na vyuţitie adjektív, tie ale môţu byť príliš abstraktné na beţné 

pouţívanie. Keď mali ľudia uvádzať pojmy, ktoré si spájajú s termínmi femínna ţena či 

maskulínny muţ, prirodzene pouţívali celú radu popisu správania i vzhľadu. Maskulinita 

a feminita sa tak zdajú byť rozpriestranené v odlišných významových oblastiach a ďalšie 

výskumy by túto skutočnosť mali reflektovať. 

 Diskriminačná analýza vybrala zo všetkých 40 dimenzií 11, kombináciou ktorých bolo 

moţné spoľahlivo rozlíšiť chlapcov a dievčatá. Nízka hodnota Wilskovej lambdy indikuje, ţe 

objekty „chlapec“ a „dievča“ tvoria v 11-dimenzionálnom priestore dva dobre odlíšené 

zhluky. To potvrdzuje i úspešnosť následnej klasifikácie objektov, ktorá je správna vo viac 

ako v 92% prípadov. 

 Hodnotenie vlastnej osoby zase v súlade s inými výskumami vykazuje vysokú 

variabilitu v rámci jednotlivých skupín, v dôsledku čoho sa stredné hodnoty len výnimočne 

líšia štatisticky významne (Kusá, 2001; Twenge, 1997).  Potvrdzuje sa tendencia dievčat 

povaţovať sa skôr emocionálne a citovo vrelé a sklon chlapcov hodnotiť samých seba ako 

racionálnych a chladných. Prekvapivým zistením je príklon k pólu „tvrdohlavý“ u dievčat, 

hoci obvyklé dievčatá sú obidvoma pohlaviami zhodne hodnotené naopak ako skôr 

prispôsobivé. Zvyšné dve dimenzie so signifikantnými rozdielmi v sebahodnotení zahŕňajú 

záujem | nezáujem o autá a dôraz na vlastný vzhľad.  
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Výsledná miera M/F koreluje s explicitnými mierami maskulinity a feminity, čo 

naznačuje jej validitu a zároveň postihuje oveľa širšie spektrum významov neţ klasické škály 

inštrumentality a expresivity (ktoré tvorili len prvých 12 zo 40 významových dimenzií). 

Ďalšiu podporu jej validite predstavuje významný rozdiel skóre medzi chlapcami 

a dievčatami. Takto skonštruovaná miera je bipolárna, čo sa môţe na prvý pohľad javiť ako 

krok späť oproti ortogonálnemu konceptu I/E, avšak v skutočnosti takáto konštrukcia 

pravdepodobne lepšie zodpovedá prirodzenému vnímaniu maskulinity a feminity ako 

protikladných kategórií – koniec koncov, odpor voči feminite je jednou zo štyroch zloţiek 

tradičnej škály maskulinity a takáto previazaná definícia svedčí pre bipolárnu povahu 

(Walker, et al., 2000).  

Na bipolárnej škále prirodzene vznikajú tri skupiny respondentov – maskulínni, 

femínni a nerozlíšení. Otázka presného postupu klasifikácie ostáva otvorená, v tejto práci bol 

zvolený jednoduchý postup, kedy osoby so skóre niţším neţ je priemerná hodnota chlapcov 

(maskulinita je v zápornej časti škály), sú klasifikované ako M, osoby s vyšším skóre ako je 

priemer dievčat ako F a osoby medzi týmito dvoma priemermi ako 0. V nadväznosti na túto 

klasifikáciu je moţné označiť chlapcov v skupine M ako gendrovo typizovaných a chlapcov 

v skupine F ako kríţovo gendrovo typizovaných. Skupina 0 ostáva nerozlíšená. Akúkoľvek 

klasifikácia by však bolo najprv validizovať v samostatnej štúdii. 

 

č. 1 2 

21 silný/-á slabý/-á 

4 riskujúci/-a opatrný/-á 

26 má rád/rada športy nemá rád/rada športy 

20 odolný/-á citlivý/-á 

30 nedbá na svoj vzhľad zakladá si na vzhľade 

9 rozumový/-á emocionálny/-a 

35 ľahkomyseľný/-á zodpovedný/-á 

36 lenivý/-á pracovitý/-á 

17 realistický/-á zasnený/-á 

31 nemá nápady tvorivý/-á 

15 chvastajúci/-a sa skromný/-á 

Tab. 14 Poloţky škály gendrovej identity podľa DA (zdroj: autor) 

Pri pohľade na samotné poloţky tvoriace diskriminačnú funkciu (Tabuľka 14) väčšina 

z nich nie je nijak prekvapivá (poloţky v prvom stĺpci tvoria muţský, v druhom ţenský pól) 

a charakteristiky ako silný/odolný, riskujúci/ľahkomyseľný/chvastajúci či 

rozumový/realistický tvoria častú súčasť škál maskulinity (Smiler & Epstein, 2010). Rovnako 

aj emocionalita/citlivosť/zasnenosť, opatrnosť/skromnosť či dôraz na vzhľad tvoria beţnú 

súčasť konceptov feminity (Mahalik, et al., 2005). Naopak dimenzia lenivý | pracovitý, 
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predovšetkým spojenie lenivosti s typickým chlapcom je v kontexte existujúcich škál 

originálne, podobne ako tvorivosť spojená s femínnym pólom. Nemoţno však vylúčiť, ţe sa 

jedná len o špecifiká konkrétnej skúmanej populácie. Z toho dôvodu by bolo vhodné overiť 

ich platnosť i v odlišnej vzorke.  

 Pri pokuse merať vyuţívanie gendrových kognitívnych schém sa opätovne potvrdila 

obtiaţnosť takejto úlohy. Rovnako ako pri pokusoch zopakovať Bemovej experimenty, ani 

v tomto výskume sa nepodarilo preukázať ţiaden z očakávaných vzťahov medzi gendrovou 

schematizáciou a M/F, koeficientom diferencie medzi pohlaviami, gendrovými postojmi či 

pohlavím samotným. To môţe byť spôsobené buď tým, ţe tieto vzťahy naozaj neexistujú 

a celý Bemovej koncept gendrovej schematizácie je napriek svojej plauzibilnosti a teoretickej 

podpore zo strany kognitívnych teórií gendrového vývoja neplatný. Takisto je ale moţné, ţe 

pouţitý nástroj jednoducho nebol vhodný. Vylúčiť sa nedá ani jedna z moţností a pouţitá 

technika má nesporne mnoho nedostatkov, plynúcich hlavne z obmedzení spojených so 

spôsobom administrácie dotazníku pero papier. Napriek tomu by sa mohla v budúcnosti 

navrhnutá metóda rozšíriť o ďalšie poloţky a podrobnejšie otestovať – oproti Bemovej 

metódam so zhlukovaním či vybavovaním si z pamäti je jej výhodou jednoduchosť 

a jednoznačnosť. 

  V kontraste s testom gendrových schém dopadol test gendrových postojov v súlade 

s radou očakávaných hypotéz – dievčatá ako aj starší respondenti majú k gendrovým rolám 

muţov a ţien menej tradičné postoje. Vyjadrujú teda súhlas s tým, aby ţeny a muţi 

vykonávali úlohy tradične určené opačnému gendru a nesúhlas s obmedzovaním muţov a ţien 

do tradičných gendrových hraníc. Zaujímavým výsledkom je korelácia indexu M/F 

s gendrovými postojmi. To znamená, ţe maskulínny jedinci, bez ohľadu na pohlavie, majú 

skôr tradičné gendrové postoje. Takáto súvislosť medzi klasickými mierami M/F a mierami 

gendrových postojov pozorovaná nebola (Spence & Buckner, 2000). Pokiaľ by sa tento 

výsledok podarilo zopakovať s inou skupinou respondentou, mohol by to byť náznak 

neplatnosti dnes beţne prijímanej multifaktorovej gendrovej teórie, podľa ktorej časti systému 

gendrových presvedčení tvoria samostatné, vzájomne nekorelujúce faktory. 

3.5.2 Limity súčasného výskumu 

 Pre zjednodušenie sa v celom texte pouţívajú obecné termíny maskulinita/feminita či 

chlapci a dievčatá. V skutočnosti však výsledky nie je v ţiadnom prípade moţné zobecňovať. 

Zistenia sú platné nanajvýš pre konkrétnu skúmanú subpopuláciu. Ďalšie obmedzenie je 

spojené s interpretáciou konkrétnych nameraných hodnôt na jednotlivých škálach: podobne 

ako v mnohých iných prípadoch v psychológii, aj v tomto výskumu sa pouţívajú miery 

a arbitrárnymi škálami (Blanton & Jaccard, 2006). Takéto miery umoţňujú relatívne 
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porovnanie skupín v skúmaných dimenziách, neumoţňujú však činiť závery o absolútnych 

hodnotách meraných charakteristík.  

 V rámci predvýskumu popisu vlastnej osoby sa objavil neočakávaný fenomén, ktorý 

však uţ nebolo moţné dostatočne zapracovať do dizajnu celej štúdie: jedná sa o nepomer 

medzi ţenskými a muţskými respondentmi ochotnými vyplniť dotazník s popisom vlastnej 

osoby. Dotazníky na serveri vyplnto.cz vyplňujú ţeny obecne častejšie, tento pomer ale býva 

na úrovni 1:2 aţ 1:3. V prípade dotazníku s popisom vlastnej osoby bolo ţien aţ 7x viac, 

navyše ich počet narastal rýchlo, čo naznačuje, ţe pre ne bola téma dotazníku príťaţlivá. Táto 

skutočnosť upozorňuje na moţnosť, ţe ţeny a muţi pristupujú k popisu samých seba, 

hodnoteniu svojich vlastností či celkovo k svojej identite odlišne. Dievčatá môţu byť potom 

pri vyplňovaní príslušných škál prinajmenšom motivovanejšie alebo dokonca odpovedať 

s väčšou istotou vďaka skúsenostiam s podobnými úvahami o svojej identite. Naopak chlapci 

môţu vykazovať niţšiu ochotu odpovedať na poloţky s takýmto zameraním. Takéto otázky 

by boli vhodné skúmať skôr v rámci kvalitatívneho šetrenia. 

 Pri samotnej administrácii sa ako problematická ukázala ochota a motivácia 

respondentov spolupracovať. Napriek prostrediu formálnej školskej inštitúcie a prítomnosti 

obvyklých pedagógov sa podmienky od ideálnej testovej situácie podstatne líšili. Napriek 

výzvam počas testovania dochádzalo ku komunikácii vo dvojiciach respondentov. 

S výnimkou jedného respondenta síce účasť nikto otvorene neodmietol, zo spôsobu vyplnenia 

odpovedí niektorých ďalších však bola zrejmá nesústredenosť a nezáujem pri vyplňovaní. 

Týchto 13 respondentov bolo vyradených ešte pred začiatkom analýz bez toho, aby bol 

zisťovaný obsah ich odpovedí a nemohlo tak vzniknúť podozrenie z ovplyvňovania 

výsledkov.  

K nedostatkom papierovej verzie dotazníku patrí i obmedzená moţnosť prispôsobiť 

zadanie pohlaviu respondenta v dôsledku čoho sú pri hodnotení vlastnej osoby uvádzané 

adjektíva v obidvoch rodoch, čo môţe viesť k upriameniu pozornosti na gender a zvýraznenie 

rozdielov. Tento problém by odstránilo vyuţitie počítačového testovania, ktoré ale nemohlo 

byť realizované z časových a priestorových dôvodov. Administrácia cez internet pri dĺţke 

dotazníku vôbec neprichádza do úvahy. Výhodou interaktívneho testovania by bola i moţnosť 

permutovať poradie jednotlivých poloţiek a niektorých častí dotazníku a zabrániť tak 

skresľujúcim efektom poradia. Tieto efekty ale moţno pokladať za zanedbateľné a aspoň 

čiastočne im bolo predchádzané pouţitím rôzneho poradia poloţiek v častiach hodnotenie 

seba, hodnotenie chlapcov a hodnotenie dievčat. 

Veľkosť vzorky je síce dostatočná pre diskriminačnú analýzu, avšak väčší súbor 

respondentov z rôznych škôl by jednak umoţnil väčšiu mieru zobecnitelnosti výsledkov ako 

aj zabezpečil vyššiu stabilitu stanovených diskriminačných koeficientov. Hlavne premenné 
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s menšou diskriminačnou silou sú ľahko ovplyvniteľné chybovou náhodnou varianciou 

v skúmanej vzorke. 

3.5.3 Budúce smerovanie 

 Ako uţ bolo uvedené v predošlej sekcii, v práci sa podarilo replikovať vytvorenie 

miery gendrovej identity zakotvenej vo vnímaní muţských a ţenských stereotypov priamo 

v skúmanej populácii. Zároveň boli zistené niektoré zaujímavé vzťahy medzi touto mierou 

a gendrovými postojmi respondentov (feminita je spojená s menej tradičnými postojmi). 

Pokrok vo vede však nie je zaloţený na jednorazových objavoch ale na postupnom 

zhromaţďovaní rôznych dokladov určitej hypotézy. Preto by bolo potrebné výsledky zistené 

v tejto práci v prvom rade zreplikovať na novej vzorke. V ideálnom prípade na vzorke 

respondentov ochotnejších a motivovanejších pre spoluprácu. 

 Následne je v prípade pozitívnych výsledkov z opakovanej realizácie potrebné index 

M/F validizovať stanovením rozdielov medzi jedincami s rôznou úrovňou maskulinity 

a feminity, prípadne medzi skupinou gendrovo typizovaných a kríţovo gendrovo 

typizovaných. Validizácia pomocou zlatého štandardu nie je moţné, keďţe ţiaden zlatý 

štandard v súčasnosti pre stanovenie M/F neexistuje. Rozdiely by sa mohli skúmať 

v oblastiach záujmov, preferencií, postojov a chovania. Bem napríklad zisťovala rozdiely 

v správaní sa odlišne kategorizovaných jedincov (podľa BSRI) k malému mačiatku (Bem & 

Lewis, 1975), čo môţe slúţiť ako prípadná inšpirácia.  

 Test vyuţitia kognitívnych gendrových schém si sám osebe vyţaduje dodatočné 

preskúmanie, ktoré by poskytlo odpoveď na otázku, či je popísaným spôsobom moţné merať 

nejakú stabilnú tendenciu probanda, ktorá sa následne prejavuje i v inej oblasti, alebo nie. 

Vytvorenie vhodného postupu pre overenie gendrovej schematizácie predstavovalo problém 

od chvíle, kedy bola príslušná teória formulovaná a jeho absencia výrazne limituje i výskum 

gendrového vývoja, ako bolo uvedené v teoretickej časti. Príťaţlivosť konceptu gendrovej 

schematizácie však predstavuje dostatočnú motiváciu pre pokračujúce snahy o vytvorenie 

spoľahlivej a validnej techniky. 

 V neposlednom rade by bolo vhodné v samostatnom výskume overiť moţnú 

existenciu kvalitatívnych odlišností v prístupe muţov a ţien k introspektívnemu hodnoteniu 

vlastnej osoby. Bol nepomer v počte muţov a ţien v predvýskume popisu vlastnej osoby len 

náhodou, spôsobený iným faktorom alebo sú muţi a ţeny skutočne rozdielne ochotný pustiť 

sa do úloh s takýmto zadaním? A ďalej, jedná sa len o ochotu alebo sa líši aj ich schopnosť 

reflektovať vlastnú osobu? Tieto otázky sú svojou povahou vhodnejšie pre kvalitatívny typ 

výskumu. 
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4 Záver 

 V diplomovej práci boli v teoretickej časti najprv vymedzené jednotlivé pouţívané 

pojmy spolu so zasadením problematiky gendru a identity do aktuálneho kontextu. Následne 

bol stručne zhrnutý vývoj teórií gendrového vývoja, ktoré v súčasnosti konvergujú ku 

kognitívnemu prístupu a predstavujú tak podporu koncepcie gendrových kognitívnych schém. 

Podľa tejto teórie osoby v rôznej miere vyuţívajú gender ako klasifikačný kognitívny atribút 

a miera tejto schematizácie by mala korelovať s mierou vyhranenosti vlastnej gendrovej 

identity. Gendrová identita je podľa modelu hierarchických identít jednou z hlavných či 

osobných identít, ktorá ovplyvňuje všetky niţšie postavené identity. Osoby sú zároveň 

motivované k verifikovaniu tejto identity a sebapoňatie ţien, ktoré sa pokladajú za femínne by 

malo vykazovať tendenciu zodpovedať obecne zdieľanému hodnoteniu ţien v danej 

subpopulácii. Na tejto myšlienke bola v empirickej časti vytvorená nová technika na 

stanovenie gendrovej identity či indexu M/F. Potreba nového prístupu k meraniu M/F bola 

predtým vysvetlená v záverečnej podkapitole teoretickej časti, v ktorej boli podrobené 

analýze a kritike najrozšírenejšie miery M/F (dotazníky BSRI a PAQ). 

 Prvá výskumná otázka sa týkala existencie samotných rozdielov vo vnímaní typických 

príslušníkov jednotlivých pohlaví, ktorá predstavuje predpoklad pre vytvorenie plánovanej 

novej miery M/F. Výsledky ukázali, ţe vo vnímaní chlapcov a dievčat existuje celá rada 

významných rozdielov, obvykle v tradičnom a očakávanom smere a to aj vo významových 

dimenziách, ktoré respondenti pokladajú za dôleţité. Následne bola pomocou diskriminačnej 

analýzy vytvorená nová miera M/F. Jej analýza priniesla kladnú odpoveď na druhú výskumnú 

otázku, keďţe chlapci sa podľa tejto miery skutočne v priemere hodnotili ako podobnejší 

obvyklému chlapcovi a dievčatá ako podobnejšie obvyklému dievčaťu. Nakoniec boli 

analyzované vzťahy medzi novo vytvoreným indexom M/F a mierami kognitívnej gendrovej 

schematizácie, explicitnej M/F a gendrových postojov. Vzťah s mierou kognitívnej gendrovej 

schematizácie sa nepotvrdil, vzťah s explicitnou maskulinitou áno (s feminitou len u muţov) 

a gendrové postoje femínnejších jedincov sú signifikantne menej tradičné, čiţe ochotnejšie 

akceptujú muţov v tradične ţenských rolách a naopak. 

 V diskusii sú zhrnuté zistené výsledky, obmedzenia realizovanej štúdie a navrhnuté 

smery budúcich moţných výskumov. 

 Najdôleţitejšie posolstvo tejto práce znie, ţe meracie nástroje ako BSRI a PAQ by sa 

v ţiadnom prípade nemali pouţívať na meranie maskulinity a feminity. A hoci navrhnutý 

a vyskúšaný postup konštrukcie novej miery M/F rozhodne nie je hotovou a funkčnou 

alternatívou, naznačuje moţné nádejné budúce smerovanie. 
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6.1 Dotazník „Vnímanie samého seba“  

Predvýskum realizovaný na serveri vyplnto.cz 

Dobrý den, 

chtěl bych Vás poţádat o účast na předvýzkumu věnovanému vnímání samého sebe. 

Dotazník je určen pro všechny respondenty. 

Povinné jsou pouze první 3 poloţky (+pohlaví a věk). 

1. Představte si, ţe jste v prázdné bílé místnosti. Pokuste se odpovědet na otázky: Kdo jsem? 

Jaký/Jaká jsem? a uveďte vlastnosti nebo charakteristiky, které Vás, podle Vás, nejlíp 

vystihují. První vlastnost/charakteristika: 

2. Druhá vlastnost/charakteristika, která Vás vystihuje: 

3. Třetí vlastnost/charakteristika, která Vás vystihuje: 

4. Čtvrtá vlastnost/charakteristika, která Vás vystihuje: 

5. Pátá vlastnost/charakteristika, která Vás vystihuje: 

6. Pokud Vám napadá víc vystihujících vlastností/charakteristik, uveďte je prosím níţe: 

7. Vaše pohlaví 

8. Váš věk 

Poděkování za vyplnění dotazníku. 
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6.2 Zdroje položiek pre konštrukciu dotazníku 

Spence & Buckner, 2000         

expresivita   

 

inštrumentalita   

emotional emocionálna 

 

has leadership abilities má vodcovské schopnosti 

warm vrelá 

 

decisive rozhodný 

tender neţná 

 
competetive súperivý 

sensitive to others needs citlivá k potrebám druhých 

 

feels superior nadradený, povýšený 

affectionate vrúcna 

 
willing to take risks podstupuje riziko 

compassionate milosrdná 

 

aggresive agresívny 

sympathetic súcitná 

 
forceful rázny 

eager to soothe hurt feelings zmierlivá 

 

never gives up nikdy sa nevzdáva 

cheerful srdečná 

 
self-confident sebaistý 

aware of others feelings berie ohľad na city druhých 

 

active aktívny 

gentle jemná 

 

stands up to pressure nepodlieha tlaku 

understanding chápajúca, zhovievavá 

 

independent nezávislý 

devoted to others oddaná 

 

willing to take stands stojí si za svojim 

helpful to others pomáha druhým 

 

acts as leader vedie druhých 

kind láskavá 

 

individualistic individualistický 

loyal loajálna 

 

defends own beliefs bráni svoje presvedčenia 

    

 

self reliant sebestačný 

    

 

ambitious ambiciózny 

    

 

assertive asertívny 

    

 

dominant dominantný 

    

 

analytic analytický 

      self-sufficient sebestačný 

(tučne sú označené poloţky vybrané do finálnej verzie, preškrtnuté sú poloţky vylúčené ešte pred pre-testom) 

Hosoda & Stone, 2000   

 

    

masculine stereotype    

 

feminine stereotype   

tough surový 

 

complaining sťaţujúca sa 

boastful chvastajúci sa 

 

nagging hádavá 

aggresive agresívny 

 
fussy večne nespokojná 

arrogant arogantný 

 

whiny ufňukaná 

egoistical egoistický 

 

worrying znepokojujúca sa 

dominant dominantný 

 
emotional emocionálna 

forceful rázny 

 

sentimental sentimentálna 

strong silný 

 

sensitive citlivá 

hard-headed tvrdohlavý 

 

soft-hearted súcitná 

headstrong unáhlený, prchký 

 

sympathetic súcitná 

outspoken priamočiary 

 

affectionate láskavá, oddaná 

unaffected prirodzený, nestrojený 

 

appreciative pozorná, vďačná 

stern prísny, váţny 

 
dreamy zasnená 

courageus smelý 

 

mild mierna 

handsome muţne pekný 

 

flirtatrious koketná, flirtujúca 

(tučne sú označené poloţky vybrané do finálnej verzie, preškrtnuté sú poloţky vylúčené ešte pred pre-testom) 
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Helgeson, 1994   

  FF+FM   

  caring starostlivá 

  well dressed dobre oblečená 

  concern with appearance zakladá si na vzhľade 

  soft spoken jemne sa vyjadrujúca 

  social spoločenská 

  delicate jemná 

  shy nesmelá 

  likes art má rada umenie 

  

    FF   FM   

good manners dobre vychovaná homosexual homosexuál 

wears a dress nosí šaty thin štíhly 

long hair dlhé vlasy insecure neistý 

self-confident sebaistá emotional emocionálny 

attractive atraktívna women friends ma ţenské priateľky 

family-oriented zakladá si na rodine dislikes sports nemá rád športy 

likes music má rada hudbu interest in fashion zaujíma sa o módu 

make-up well done dobre nalíčená gesticulates gestikuluje 

small malá high-pitched voice vysoký hlas 

books zaujíma sa o knihy weak slabý 

friendly priateľská sensitive precitlivelý 

intelligent inteligentná creative tvorivý 

traditional tradičná talkative veľa rozpráva 

smiles usmieva sa     

manicured nails nehty s manikúrou     

 

MM+MF   

  muscular svalnatý 

  likes sports má rád športy 

  tall vysoký 

  self-confident sebaistý 

  fitness telesne zdatný 

  concer with work zakladá si na práci 

  dominant dominantý 

  hairy face ochlpenie na tvári 

  cars zaujíma sa o autá 
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    MM   MF   

dark tmavý short hair krátke vlasy 

arrogant arogantný dress casually nedbalo oblečená 

dates women randí so ţenami deep voice hlboký hlas 

caring starostlivý aggressive agresívna 

attractive atraktívny no make-up bez make-upu 

strong convictions tvrdohlavý big veľká 

intelligent inteligentný homosexual homosexuálna 

emotionally strong citovo odolný drinks alcohol pije alkohol 

honest/fair čestný/férový men friends má muţských priateľov 

intense/persistent horlivý/vytrvalý ugly škaredá 

good manners dobre vychovaný not caring nestarostlivá 

rugged drsný fat tučná 

well dressed dobre oblečený     

(tučne sú označené poloţky vybrané do finálnej verzie, kurzívou sú označené poloţky, ktoré sa objavujú pri 

hodnotení femínnej ţeny (FF) i maskulínneho muţa (MM), preškrtnuté sú poloţky vylúčené ešte pred pre-

testom) 

 

predvýskum %   % 

zodpovedný 30,3 optimistická 36,2 

trpezlivý 27,3 trpezlivá 34,0 

inteligentný 21,2 priateľská 27,7 

pracovitý 15,2 vodcovská 19,1 

citlivý 12,1 tvrdohlavá 17,0 

zábavný 12,1 ţena 14,9 

muţ 9,1 zodpovedná 12,8 

úprimný 9,1 pracovitá 12,8 

priateľský 9,1 tvorivá 12,8 

veľa rozpráva 9,1 emocionálna 12,8 

    dôverčivá 12,8 

(tučne sú označené poloţky, ktoré sa najčastejšie vyskytovali v sebahodnotení muţov aj ţien, stĺpec % 

predstavuje podiel respondentov, ktorí v sebapopise túto významovú dimenziu pouţili, preškrtnuté sú poloţky 

vylúčené ešte pred pre-testom) 
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6.3 Položky vybrané do finálnej podoby dotazníku 

číslo     
Spence, 

Buckner 

Hosoda, 

Stone 
Helgeson 

pred-

výskum 

1 rozhodný/-á nerozhodný/-á x       

2 súperivý/-á spolupracujúci/-a x       

3 sebaistý/-á neistý/-á x       

4 riskujúci/-a opatrný/-á x       

5 neľútostný/-á milosrdný/-á x       

6 chladný/-á vrelý/-á x       

7 drsný/-á jemný/-á x   x   

8 vedie druhých nasleduje druhých x     x 

9 rozumový/-á emocionálny/-a x x x x 

10 rázny/-a mierny/-a x x x   

11 stará sa o seba pomáha druhým x x     

12 hádavý/-á zmierlivý/-á x x     

13 priamočiary/-a vyhýbavý/-á   x     

14 nenáročný/-á večne nespokojný/-á   x     

15 chvastajúci/-a sa skromný/-á   x     

16 bezstarostný/-á znepokojujúci/-a sa   x     

17 realistický/-á zasnený/-á   x     

18 unáhlený/-á trpezlivý/-á   x   x 

19 tvrdohlavý/-á prispôsobivý/-á   x x x 

20 odolný/-á citlivý/-á   x x x 

21 silný/-á slabý/-á   x x   

22 smelý/-á plachý/-á   x x   

23 samotársky/-a spoločenský/-á     x   

24 pokrokový/-á tradičný/-á     x   

25 zaujíma sa o autá nezaujíma sa o autá     x   

26 má rád/rada športy nemá rád/rada športy     x   

27 nemá rád/rada umenie má rád/rada umenie     x   

28 čestný/-á nepoctivý/-á     x   

29 kladie dôraz na kariéru kladie dôraz na rodinu     x   

30 nedbá na svoj vzhľad zakladá si na vzhľade     x   

31 nemá nápady tvorivý/-á     x x 

32 odmeraný/-á priateľský/-á     x x 

33 málo rozpráva veľa rozpráva     x x 

34 inteligentný/-á hlúpy/-a       x 

35 zodpovedný/-á ľahkomyseľný/-á       x 

36 lenivý/-á pracovitý/-á       x 

37 optimistický/-á pesimistický/-á       x 

38 zábavný/-á nudný/-á       x 

39 dôverčivý/-á ostraţitý/-á       x 

40 úprimný/-á neúprimný/-á       x 

(zdroj: autor) 
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6.4 Dotazník „Nehodiace sa škrtnite“  

 predvýskum realizovaný na serveri vyplnto.cz 

Dobrý den, 

Vašim úkolem bude vybrat z nabídky slov jedno, které k ostatním nepatří.  

Dotazník je určen pro všechny respondenty. 

1. Vyberte slovo, které se k zbývajícím třem nehodí. 

lak na nehty rtěnka  kolínská umělé řasy 

2. Vyberte slovo, které se k zbývajícím třem nehodí. 

nos  oko  ucho  ruka 

3. Vyberte slovo, které se k zbývajícím třem nehodí. 

pomeranč jablko  rajče  hruška 

4. Vyberte slovo, které se k zbývajícím třem nehodí. 

kladivo  šroubovák brašna s nářadím otvírák na konzervy 

5. Vyberte slovo, které se k zbývajícím třem nehodí. 

matematika  chemie   fyzika   sociologie 

6. Vyberte slovo, které se k zbývajícím třem nehodí. 

kravata  cylindr  vycházková hůlka sukně 

7. Vyberte slovo, které se k zbývajícím třem nehodí. 

pyramida zeměkoule klubko vlny míč 

8. Vyberte slovo, které se k zbývajícím třem nehodí. 

náušnice náhrdelník spona na kravatu večerní róba 

9. Vyberte slovo, které se k zbývajícím třem nehodí. 

detektívka verneovka milostný román  dobrodruţný komiks 

10. Vyberte slovo, které se k zbývajícím třem nehodí. 

panenka dětská kuchyňka vláček  sukýnka 

11. Vyberte slovo, které se k zbývajícím třem nehodí. 

stůl  skříň  knihovna lampa 

12. Vyberte slovo, které se k zbývajícím třem nehodí. 

mýdlo  šampón čistič odpadu odličovač 

13. Vyberte slovo, které se k zbývajícím třem nehodí. 

fazole   hrách   čočka   rýţe 

14. Vyberte slovo, které se k zbývajícím třem nehodí. 

sukně  šaty  rtěnka  kravata 

15. Pohlaví 

16. Věk 

17. Lidé někdy vyplňují dotazníky bezmyšlenkovitě. Takové odpovědi mohou zkreslit 

výsledky. Vyplňovali jste dotazník pozorně a soustředěně? 

ano ne nečetl jsem ani tuhle otázku 

18. Prostor pro Vaše připomínky: 

19. Bonusová otázka - Jak moc schvalujete tradičné rozdělení muţských a ţenských rolí ve 

společnosti? (1 - jsem úplně proti; 10 - jsem za tradiční rozdělení) 

Poděkování za vyplnění dotazníku. 
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6.5 Položky testu kognitívnych gendrových schém 

Ponechané poloţky     

 

Vyradené poloţky     

1     

 

5     

kolínská 89 78,07% 

 

dobrodruţný komiks 49 42,98% 

umělé řasy 21 18,42% 

 
milostný román 45 39,47% 

lak na nehty 4 3,51% 

 

verneovka 13 11,40% 

rtěnka 0 0,00% 

 

detektívka 7 6,14% 

      

 

      

3     

 

7     

sukně 87 76,32% 

 

čistič odpadu 106 92,98% 

vycházková hůlka 26 22,81% 

 
odličovač 5 4,39% 

cylindr 1 0,88% 

 

šampón 3 2,63% 

kravata 0 0,00% 

 

deodorant 0 0,00% 

      

 

      

4 

 

  

 

2 

 

  

večerní róba 89 78,07% 

 

brašna s nářadím 67 58,77% 

spona na kravatu 25 21,93% 

 
otvírák na konzervy 47 41,23% 

náušnice 0 0,00% 

 

kladivo 0 0,00% 

náhrdelník 0 0,00% 

 

šroubovák 0 0,00% 

  

 

  

    6     

 

poloţky označené 

  sukýnka 83 72,81% 

 

tučne sú vybrané 

  vláček 29 25,44% 

 

pri vyuţití  

  dětská kuchyňka 2 1,75% 

 

gendrového 

  panenka 0 0,00% 

 

atribútu 

        

    8 

 

  

    rtěnka 71 62,28% 

    kravata 41 35,96% 

    šaty 2 1,75% 

    sukně 0 0,00% 
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6.6 Finálna podoba dotazníku 
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6.7 Slovná inštrukcia pri zadávaní dotazníku 

„Dobrý deň, moje meno je Marek Vranka a vedenie gymnázia a vaši učitelia boli tak 

dobrí, ţe mi umoţnili poprosiť vás o pomoc pri mojom výskume vnímania samého seba.  

Vaša úloha spočíva vo vyplnení jednoduchého dotazníku, ktorý vám teraz rozdám. 

Účasť je samozrejme anonymná a dobrovoľná – pokiaľ niekto vyplniť dotazník nechce, nech 

si i napriek tomu jednu kópiu vezme a na konci ju odovzdá nevyplnenú, aby som vedel 

spočítať, koľko študentov sa odmietlo zúčastniť.  

Dotazníky dám do zadných lavíc , poposielajte ich prosím smerom dopredu, pričom 

kaţdý si nechá jeden testový zošit – dva listy, prvý je vytlačený z obidvoch strán. Môţete 

začať s vyplňovaním. Prípadne ak má niekto akúkoľvek otázku, pokojne sa pýtajte. Takisto 

pokojne pripisujte svoje komentáre priamo do dotazníku – je to pre mňa cenná spätná väzba, 

pouţívajte prosím tlačené písmo, kvôli čitateľnosti. 

Ešte by som chcel upozorniť, ţe v prípade záujmu o výsledky výskumu mi môţete 

napísať na koniec dotazníku svoj mail, tuto časť odtrhnúť a ja si ich potom vyberiem 

samostatne. Prípadne mi môţete vy sami napísať na túto adresu vyzkum.vranka@seznam.cz 

(napísaná na tabuli).“ 

(Na konci poďakovanie za spoluprácu.) 

 

  

mailto:vyzkum.vranka@seznam.cz
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6.8 Obvyklý chlapec + rozdiely v hodnotení položiek ch. a d. 

obvyklý chlapec     M F celkovo 

  
Mann-

Whitney U 
p priemer 

smer. 

odchýlka 
priemer 

smer. 

odchýlka 
priemer 

smer. 

odchýlka 

rozhodný/-á  |  nerozhodný/-á 1264,5 ,513 3,02 1,490 3,31 1,749 3,16 1,642 

súperivý/-á  |  spolupracujúci/-a 1043,0 ,025 2,81 1,469 2,18 1,189 2,34 1,292 

sebaistý/-á  |  neistý/-á 1210,5 ,249 2,60 1,149 2,48 1,438 2,51 1,326 

riskujúci/-a  |  opatrný/-á 1037,5 ,021 2,76 1,574 2,03 ,859 2,24 1,202 

neľútostný/-á  |  milosrdný/-á 1350,5 ,816 3,29 1,132 3,23 1,174 3,26 1,160 

chladný/-á  |  vrelý/-á 1380,0 ,969 4,07 1,351 4,12 1,271 4,11 1,291 

drsný/-á  |  jemný/-á 1349,0 ,979 2,63 1,019 2,70 1,150 2,68 1,118 

vedie druhých  |  nasleduje druhých 1356,5 ,849 2,95 1,306 3,00 1,579 2,99 1,503 

rozumový/-á  |  emocionálny/-a 1354,0 ,837 3,43 1,451 3,41 1,549 3,44 1,513 

rázny/-a  |  mierny/-a 1268,0 ,438 2,69 1,297 2,83 1,117 2,74 1,169 

stará sa o seba  |  pomáha druhým 1159,0 ,144 3,93 1,438 3,48 1,460 3,65 1,465 

hádavý/-á  |  zmierlivý/-á 1246,5 ,520 3,33 1,391 3,23 1,540 3,26 1,467 

priamočiary/-a  |  vyhýbavý/-á 1250,5 ,501 2,98 1,458 3,24 1,646 3,15 1,588 

nenáročný/-á  |  večne nespokojný/-á 1218,0 ,277 4,29 1,453 4,61 1,497 4,49 1,501 

chvastajúci/-a sa  |  skromný/-á 1233,5 ,315 2,74 1,191 2,53 1,315 2,59 1,234 

bezstarostný/-á  |  znepokojujúci/-a sa 946,5 ,005 3,69 1,405 2,89 1,437 3,19 1,483 

realistický/-á  |  zasnený/-á 1124,5 ,114 2,98 1,370 3,49 1,542 3,32 1,517 

unáhlený/-á  |  trpezlivý/-á 1189,0 ,202 3,26 1,432 2,89 1,349 2,95 1,373 

tvrdohlavý/-á  |  prispôsobivý/-á 1202,0 ,233 2,88 1,214 2,64 1,366 2,70 1,341 

odolný/-á  |  citlivý/-á 1226,0 ,301 3,12 1,292 2,94 1,466 3,05 1,410 

silný/-á  |  slabý/-á 1261,0 ,411 2,33 1,356 2,52 1,417 2,49 1,372 

smelý/-á  |  plachý/-á 1267,5 ,561 2,80 1,364 2,68 1,459 2,78 1,447 

samotársky/-a  |  spoločenský/-á 1198,5 ,222 5,07 1,351 5,41 1,252 5,32 1,328 

pokrokový/-á  |  tradičný/-á 1228,0 ,307 3,33 1,408 3,03 1,347 3,15 1,380 

zaujíma sa o autá  |  nezaujíma sa o autá 1067,5 ,026 2,17 1,480 1,70 1,312 1,84 1,352 

má rád/rada športy  |  nemá rád/rada športy 1069,5 ,027 2,26 1,639 1,65 1,183 1,86 1,355 

nemá rád/rada umenie  |  má rád/rada umenie 1019,0 ,027 2,85 1,459 2,27 1,431 2,52 1,487 

čestný/-á  |  nepoctivý/-á 1286,0 ,521 4,07 1,716 4,30 1,529 4,29 1,605 

kladie dôraz na kariéru  |  kladie dôraz na 

rodinu 
1208,5 ,306 3,31 1,522 2,98 1,431 3,04 1,457 

nedbá na svoj vzhľad  |  zakladá si na vzhľade 1126,5 ,171 4,51 1,535 4,88 1,505 4,77 1,532 

nemá nápady  |  tvorivý/-á 1051,0 ,032 4,48 1,671 3,83 1,613 4,11 1,704 

odmeraný/-á  |  priateľský/-á 1273,0 ,751 4,53 1,432 4,65 1,441 4,57 1,478 

málo rozpráva  |  veľa rozpráva 1244,0 ,475 4,66 1,527 4,86 1,466 4,78 1,496 

inteligentný/-á  |  hlúpy/-a 1024,0 ,027 3,38 1,561 4,08 1,680 3,83 1,669 

zodpovedný/-á  |  ľahkomyselný/-á 1082,5 ,066 4,29 1,566 4,83 1,537 4,63 1,569 

lenivý/-á  |  pracovitý/-á 1292,0 ,545 3,36 1,665 3,14 1,548 3,16 1,578 

optimistický/-á  |  pesimistický/-á 1093,5 ,058 2,86 1,181 3,39 1,466 3,17 1,414 

zábavný/-á  |  nudný/-á 1274,0 ,466 2,52 1,366 2,73 1,494 2,62 1,432 

dôverčivý/-á  |  ostraţitý/-á 1343,0 ,781 4,40 1,308 4,36 1,308 4,34 1,323 

úprimný/-á  |  neúprimný/-á 1364,0 ,887 3,79 1,406 3,77 1,699 3,86 1,580 

(zdroj: autor) 
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6.9 Obvyklé dievča + rozdiely v hodnotení položiek ch. a d. 

obvyklé dievča     M F celkovo 

  
Mann-

Whitney U 
p priemer 

smer. 

odchýlka 
priemer 

smer. 

odchýlka 
priemer 

smer. 

odchýlka 

rozhodný/-á  |  nerozhodný/-á 1280,500 ,499 3,98 1,569 3,74 1,639 3,82 1,604 

súperivý/-á  |  spolupracujúci/-a 1345,000 ,793 4,12 1,596 4,03 1,598 4,00 1,563 

sebaistý/-á  |  neistý/-á 1208,500 ,249 3,36 1,322 3,11 1,291 3,19 1,287 

riskujúci/-a  |  opatrný/-á 1135,000 ,107 4,64 1,479 4,15 1,501 4,32 1,516 

neľútostný/-á  |  milosrdný/-á 1285,000 ,511 5,12 1,549 5,02 1,307 5,08 1,349 

chladný/-á  |  vrelý/-á 1212,500 ,256 5,10 1,122 5,27 1,210 5,19 1,169 

drsný/-á  |  jemný/-á 1220,000 ,339 5,26 1,289 5,06 1,236 5,10 1,240 

vedie druhých  |  nasleduje druhých 998,000 ,012 4,64 1,543 3,97 1,370 4,26 1,481 

rozumový/-á  |  emocionálny/-a 1367,500 ,904 5,31 1,506 5,33 1,543 5,33 1,517 

rázny/-a  |  mierny/-a 1157,500 ,141 4,40 1,547 4,03 1,414 4,17 1,484 

stará sa o seba  |  pomáha druhým 1309,000 ,619 4,52 1,756 4,73 1,420 4,62 1,553 

hádavý/-á  |  zmierlivý/-á 1306,500 ,609 3,60 1,531 3,45 1,571 3,45 1,525 

priamočiary/-a  |  vyhýbavý/-á 992,000 ,015 4,29 1,551 3,52 1,470 3,82 1,555 

nenáročný/-á  |  večne nespokojný/-á 1021,500 ,019 5,26 1,683 4,55 1,647 4,83 1,690 

chvastajúci/-a sa  |  skromný/-á 1125,000 ,094 3,62 1,561 4,15 1,600 3,92 1,615 

bezstarostný/-á  |  znepokojujúci/-a sa 1204,500 ,241 4,86 1,372 4,52 1,532 4,62 1,477 

realistický/-á  |  zasnený/-á 1266,000 ,439 4,93 1,257 5,02 1,622 4,94 1,480 

unáhlený/-á  |  trpezlivý/-á 1141,500 ,117 3,71 1,612 4,21 1,593 3,99 1,608 

tvrdohlavý/-á  |  prispôsobivý/-á 1364,500 ,997 3,17 1,652 3,18 1,667 3,17 1,632 

odolný/-á  |  citlivý/-á 1363,000 ,879 5,71 1,175 5,76 1,164 5,78 1,074 

silný/-á  |  slabý/-á 899,000 ,002 4,76 1,100 3,97 1,277 4,28 1,282 

smelý/-á  |  plachý/-á 856,500 ,001 4,05 1,306 3,14 1,357 3,50 1,401 

samotársky/-a  |  spoločenský/-á 1189,500 ,188 5,79 1,094 6,09 ,854 5,95 ,965 

pokrokový/-á  |  tradičný/-á 1241,000 ,418 3,48 1,452 3,26 1,372 3,31 1,389 

zaujíma sa o autá  |  nezaujíma sa o autá 1287,000 ,509 5,95 1,396 5,88 1,234 5,90 1,300 

má rád/rada športy  |  nemá rád/rada športy 852,500 ,001 5,00 1,482 3,88 1,691 4,32 1,707 

nemá rád/rada umenie  |  má rád/rada umenie 1213,000 ,259 5,36 1,322 5,11 1,371 5,21 1,364 

čestný/-á  |  nepoctivý/-á 1293,500 ,538 3,21 1,240 3,12 1,183 3,16 1,194 

kladie dôraz na kariéru  |  kladie dôraz na 

rodinu 
1356,000 ,848 4,43 1,965 4,55 1,841 4,50 1,856 

nedbá na svoj vzhľad  |  zakladá si na vzhľade 1337,000 ,725 6,17 1,324 6,47 ,769 6,33 1,035 

nemá nápady  |  tvorivý/-á 1192,500 ,206 5,19 1,366 5,53 1,205 5,37 1,280 

odmeraný/-á  |  priateľský/-á 859,000 ,001 4,50 1,534 5,47 1,327 5,08 1,485 

málo rozpráva  |  veľa rozpráva 1356,000 ,841 5,95 1,011 5,95 1,115 5,92 1,071 

inteligentný/-á  |  hlúpy/-a 1073,000 ,044 3,43 1,579 2,82 1,487 3,05 1,528 

zodpovedný/-á  |  ľahkomyselný/-á 1296,500 ,561 2,90 1,445 2,86 1,635 2,90 1,562 

lenivý/-á  |  pracovitý/-á 1228,500 ,310 4,52 1,656 4,85 1,511 4,70 1,582 

optimistický/-á  |  pesimistický/-á 1267,500 ,443 3,43 1,399 3,26 1,351 3,30 1,358 

zábavný/-á  |  nudný/-á 1144,000 ,145 3,10 1,246 2,85 1,337 2,95 1,311 

dôverčivý/-á  |  ostraţitý/-á 1355,000 ,842 3,33 1,426 3,29 1,537 3,31 1,489 

úprimný/-á  |  neúprimný/-á 1312,000 ,632 3,45 1,699 3,23 1,434 3,30 1,512 

(zdroj: autor) 
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6.10 Hodnotenie seba 

  priemer 
M 

95 IS priemeru 
medián 

smerodat. 
odchýlka 

priemer 
F 

95 IS priemeru 
medián 

smerodat. 
odchýlka 

Mann-
Whitney U 

p 
  d.medz h.medz d.medz h.medz 

rozhodný/-á  |  nerozhodný/-á 3,51 2,96 4,06 3,00 1,699 4,39 3,92 4,85 4,50 1,841 1012,500 ,017 

súperivý/-á  |  spolupracujúci/-a 4,46 3,96 4,97 4,00 1,553 4,02 3,55 4,48 4,00 1,824 1157,500 ,202 

sebaistý/-á  |  neistý/-á 3,51 2,97 4,06 3,00 1,684 3,53 3,16 3,91 3,50 1,468 1325,500 ,963 

riskujúci/-a  |  opatrný/-á 3,87 3,26 4,49 4,00 1,894 3,53 3,14 3,93 3,50 1,555 1222,000 ,395 

neľútostný/-á  |  milosrdný/-á 5,08 4,67 5,48 5,00 1,244 5,24 4,93 5,56 5,00 1,237 1226,500 ,295 

chladný/-á  |  vrelý/-á 3,92 3,51 4,34 4,00 1,285 4,74 4,41 5,07 5,00 1,292 847,000 ,001 

drsný/-á  |  jemný/-á 4,26 3,81 4,70 4,00 1,371 4,50 4,11 4,89 4,00 1,523 1214,500 ,392 

vedie druhých  |  nasleduje 
druhých 

3,72 3,29 4,14 4,00 1,317 3,52 3,13 3,90 4,00 1,523 1178,500 ,306 

rozumový/-á  |  emocionálny/-a 3,49 2,97 4,01 3,00 1,604 4,63 4,20 5,06 5,00 1,701 817,000 ,000 

rázny/-a  |  mierny/-a 3,74 3,34 4,15 4,00 1,251 3,87 3,50 4,25 4,00 1,476 1362,500 ,879 

stará sa o seba  |  pomáha druhým 4,92 4,43 5,41 5,00 1,511 5,13 4,86 5,40 5,00 1,079 1277,500 ,618 

hádavý/-á  |  zmierlivý/-á 4,54 4,00 5,08 5,00 1,668 3,81 3,42 4,19 4,00 1,524 1100,500 ,068 

priamočiary/-a  |  vyhýbavý/-á 3,46 2,96 3,97 3,00 1,553 3,06 2,69 3,43 3,00 1,458 1137,500 ,159 

nenáročný/-á  |  večne 

nespokojný/-á 
3,49 2,94 4,04 3,00 1,699 3,40 3,02 3,79 3,50 1,520 1331,500 ,888 

chvastajúci/-a sa  |  skromný/-á 4,77 4,40 5,14 5,00 1,135 4,73 4,43 5,02 5,00 1,162 1347,000 ,799 

bezstarostný/-á  |  znepokojujúci/-a 
sa 

4,10 3,61 4,59 5,00 1,518 4,50 4,13 4,87 4,50 1,457 1211,500 ,260 

realistický/-á  |  zasnený/-á 3,41 2,90 3,92 3,00 1,568 4,00 3,58 4,42 4,00 1,660 1157,000 ,142 

unáhlený/-á  |  trpezlivý/-á 4,08 3,55 4,60 4,00 1,628 3,42 3,03 3,81 3,50 1,532 1060,000 ,036 

tvrdohlavý/-á  |  prispôsobivý/-á 4,23 3,69 4,77 5,00 1,662 2,94 2,49 3,38 3,00 1,745 871,500 ,001 

odolný/-á  |  citlivý/-á 4,31 3,71 4,91 5,00 1,852 5,23 4,87 5,59 5,00 1,419 993,000 ,012 

silný/-á  |  slabý/-á 2,79 2,42 3,17 3,00 1,151 3,40 3,05 3,76 4,00 1,396 1027,500 ,020 

smelý/-á  |  plachý/-á 3,82 3,30 4,35 4,00 1,620 3,29 2,90 3,68 3,00 1,541 1073,000 ,068 

samotársky/-a  |  spoločenský/-á 4,67 4,09 5,24 5,00 1,782 5,50 5,08 5,92 6,00 1,657 939,000 ,004 

pokrokový/-á  |  tradičný/-á 3,21 2,73 3,68 3,00 1,454 2,90 2,57 3,24 2,50 1,327 1163,000 ,210 

zaujíma sa o autá  |  nezaujíma sa 
o autá 

3,28 2,63 3,93 3,00 1,999 4,69 4,19 5,20 5,00 1,988 876,000 ,001 

má rád/rada športy  |  nemá 

rád/rada športy 
2,15 1,61 2,69 2,00 1,663 3,10 2,55 3,65 2,00 2,163 1042,500 ,025 

nemá rád/rada umenie  |  má 
rád/rada umenie 

4,13 3,52 4,73 4,00 1,866 5,05 4,59 5,51 5,00 1,806 972,000 ,008 

čestný/-á  |  nepoctivý/-á 2,46 2,04 2,89 2,00 1,315 2,35 2,08 2,63 2,00 1,073 1318,000 ,653 

kladie dôraz na kariéru  |  kladie 

dôraz na rodinu 
4,21 3,68 4,73 4,00 1,609 4,06 3,67 4,46 4,00 1,567 1284,500 ,650 

nedbá na svoj vzhľad  |  zakladá si 
na vzhľade 

4,28 3,81 4,75 4,00 1,450 5,32 4,98 5,66 6,00 1,340 761,000 ,000 

nemá nápady  |  tvorivý/-á 4,77 4,30 5,24 5,00 1,459 5,29 4,95 5,64 5,00 1,360 1046,500 ,045 

odmeraný/-á  |  priateľský/-á 5,74 5,40 6,09 6,00 1,069 5,85 5,61 6,10 6,00 ,973 1287,000 ,513 

málo rozpráva  |  veľa rozpráva 4,18 3,60 4,76 4,00 1,790 4,94 4,47 5,40 5,00 1,837 956,500 ,006 

inteligentný/-á  |  hlúpy/-a 2,31 1,97 2,65 2,00 1,055 2,19 1,93 2,46 2,00 1,038 1266,000 ,426 

zodpovedný/-á  |  ľahkomyselný/-á 3,03 2,54 3,52 3,00 1,513 2,69 2,31 3,08 2,00 1,510 1116,500 ,120 

lenivý/-á  |  pracovitý/-á 4,10 3,51 4,70 4,00 1,832 3,69 3,30 4,09 3,50 1,564 1194,500 ,302 

optimistický/-á  |  pesimistický/-á 2,79 2,35 3,24 3,00 1,380 2,58 2,18 2,98 2,00 1,563 1179,500 ,180 

zábavný/-á  |  nudný/-á 2,79 2,37 3,22 3,00 1,321 2,40 2,12 2,68 2,00 1,108 1066,000 ,038 

dôverčivý/-á  |  ostraţitý/-á 4,13 3,66 4,60 4,00 1,454 3,69 3,28 4,10 3,00 1,615 1074,000 ,069 

úprimný/-á  |  neúprimný/-á 2,67 2,22 3,11 2,00 1,383 2,48 2,19 2,77 2,00 1,141 1214,000 ,475 
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6.11 Test gendrových postojov – rozdiely v hodnotení položiek 

chlapcami a dievčatami 

(poloţky sú zoradené od najväčšieho rozdielu v hodnotení chlapcov a dievčat po najniţší) 

poloţka 
Mann-

Whitney U 
p 

priemer 

M F 

Vo vedúcich pozíciach vo firmách by malo byť viac ţien. 740,000 ,000 3,41 2,55 

Výber vysokej či strednej školy nie je pre ţeny tak dôleţitý ako pre muţov. 822,000 ,000 2,60 1,77 

Manţel by mal byť hlavou rodiny. 839,500 ,000 3,95 3,20 

Ţena je schopná zvládať stres v práci rovnako dobre ako muţ. 907,000 ,003 3,00 2,34 

Meniť plienky môţe otec rovnako dobre ako matka. 932,500 ,006 2,37 1,77 

Ţena by si mala dávať pozor, aby na rande nevyzerala bystrejšia ako muţ. 1032,500 ,022 2,95 2,32 

Manţelstvo funguje najlepšie, keď sa manţel drţí ďalej od domácich prác. 1044,000 ,041 2,48 2,05 

Je smiešne, ţeby si mal muţ prišívať gombíky. 1100,000 ,265 2,80 2,48 

Ak ţena chodí do práce, jej manţel by mal vykonávať časť domácich prác 

(napr. varenie, pranie, umývanie riadu a pod.). 
1104,000 ,180 2,41 2,13 

Nie je správne, aby muţ pracoval v tradične ţenskom povolaní. 1105,000 ,129 3,39 2,98 

Človek by mal byť slušnejší k ţenám neţ k muţom. 1290,500 ,677 3,27 3,38 

Keď sa muţ radšej stará o deti a domácnosť, nie je na tom nič zlé. 1331,000 ,716 2,29 2,24 

Mať prehľad o tom, čo robia deti by malo byť starosťou matky. 1367,000 ,900 2,52 2,47 

(zdroj: autor) 

 


