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ABSTRAKT
Cílem práce je zjistit, jestli existují rozdíly v činnostech, které vykonávají žáci a
žákyně prvního stupně ve skupině dětí stejného pohlaví oproti smíšené skupině, ve které
skupině

a

proč

se

jim

subjektivně

lépe

pracuje,

podle

čeho

si

vybírají

spolužáky/spolužačky do pracovních skupin a jestli svoje názory mění podle zadání úkolu.
Teoretická část práce se věnuje genderové i pedagogické oblasti. Zabývá se
genderovou

socializací,

genderovými

stereotypy

a

předsudky,

charakteristikou

žáka/žákyně školního věku, důležitostí vrstevníků a vrstevnic v tomto období i genderovou
socializací ve škole. Tato část práce se také zamýšlí nad výhodami a nevýhodami
koedukace a segregace a zaměřuje se také na skupinové vyučování, které porovnává s
frontálním.
Praktická část práce popisuje výsledky kvalitativního výzkumu provedeného ve
čtvrté třídě základní školy. V rámci tohoto výzkumu byly děti během výuky třikrát
rozděleny do pracovních skupin a měly za úkol řešit zadanou práci pokaždé ve třech
různých předmětech – matematice, českém jazyce a nauce o světě. Děti nejprve pracovaly
ve stálých skupinách tak, jak jsou zvyklé pracovat vždy; podruhé byly rozděleny na dívčí a
chlapecké skupiny a potřetí si mohly samy vybrat obsazení skupin podle svých preferencí.
Následně jsem s dětmi vedla polostrukturované rozhovory.
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ABSTRACT
A gender perspective of group work of pupils in primary school:
This work aims at analyzing the differences in children's behavior in the same-sex as
opposed to a mixed-sex group, seeks to find out which of the two groups the children
prefer to work in, and also wants to answer the question whether the children change their
opinions condition on the task.
The theoretical part of the work focuses on gender- and pedagogy-related issues. It
specifically deals with the gender socialization, gender stereotypes and prejudices,
characteristics of pupils, importance of one's peers, and gender socialization that are typical
for this age category. This part of the work also discusses pros and cons of coeducation,
and compares group and frontal education.
Practical part of this work describes results of qualitative research conducted on a
group of fourth-grade pupils. The students were divided, during three classes
(mathematics, Czech, and an introductory social and natural science class) into working
groups: first they were allowed to work in groups that they were used to work in, then they
were divided into male- and female-only groups, and finally, they could themselves choose
the group they wanted to work in. In the course of this research I have debriefed the
children using semi-structured interviews.

KLÍČOVÁ SLOVA
skupinová práce
genderová socializace
genderovaná škola
žák/yně školního věku
koedukace
genderová segregace ve vzdělávání
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ÚVOD
Odmalička jsem cítila jistou nespravedlnost, že něco dělat mám, musím nebo
nesmím, jenom protože jsem holka. Netýkalo se to až tak výchovy u nás doma – naše
rodina myslím funguje dost rovnoprávně – ale cítila jsem to z okolí, a nevěděla jsem, co to
je a jak se k tomu postavit. Někdy na střední škole už jsem věděla, že mi vadí předsudky
týkající se schopností žen a mužů a rádobyvtipné žerty na toto téma. Ale až během
bakalářského studia humanitní vzdělanosti jsem se seznámila s konceptem genderu a
souvisejícími teoriemi - a zjistila, jak mocný nástroj může být silný tlak ze strany
společnosti i nás samotných.
Od školního roku 2007/2008 jsem pracovala jako asistentka pedagožky na jedné
z pražských základních škol. Děti byly tenkrát ve druhé třídě a braly mě jako něco mezi
paní učitelkou, kamarádkou a starší sestrou. „Využívala“ jsem této svojí pozice, abych jim
ve vhodných chvílích ukázala, že nemusí být všechno tak, jak se říká – že nemusí být vždy
„přece jasné“, že kluci dělají to a holky zase tohle. A že se nemusejí bát dělat i to, o čem se
říká, že to pro holky/kluky není vhodné.
Během magisterského kurzu Gender a školství jsem se rozhodla, že „svoje děti“
využiji pro sepsání diplomové práce. Vlastně to byly ony, které mě k tomu nápadu
přivedly. Ve spolupráci s vedoucí kurzu a následně i vedoucí diplomové práce jsme
vyladily téma a právě si můžete přečíst výsledek.
Diplomová práce se – jak již název napovídá – zabývá skupinovým vyučováním dětí
na prvním stupni základní školy z genderového hlediska. Zkoumá, jestli se žáci a žákyně
lépe cítí ve skupině dětí stejného pohlaví nebo ve smíšené skupině a jestli se nějak liší
činnosti, které ve skupině vykonávají. Zabývá se také tím, jak si děti vybírají
spolužáky/spolužačky do pracovních skupin a jestli by vybíraly jinak, kdyby bylo jiné
zadání úkolu.
Teoretická část se věnuje jak části genderové, tak pedagogické, a nakonec je spojuje.
Zabývá se genderovou socializací ve škole, charakteristikou žáků a žákyň školního věku a
důležitostí vrstevníků a vrstevnic v tomto věkovém období. Zamýšlí se nad koedukací a
segregací a speciálně se zaměřuje na skupinové vyučování. Porovnává ho s frontálním a
zmiňuje výhody a nevýhody.
Praktická část popisuje výzkum provedený ve čtvrté třídě základní školy. Děti měly
za úkol ve skupinách řešit úkoly z matematiky, českého jazyka a předmětu, který se
jmenuje svět kolem nás. Nejprve pracovaly v běžném rozdělení do skupin, na které jsou
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zvyklé, potom jsem je já rozdělila na čistě dívčí a chlapecké skupiny a nakonec si mohly
samy vybrat, s kým chtějí spolupracovat. Následně jsem s dětmi vedla polostrukturované
rozhovory, kde jsem se jich ptala, v jaké skupině se jim lépe pracovalo, v čem se to lišilo a
proč.

Na úplný začátek považuji za nutné říct, že odmítám biologicky esencialistické
teorie, které zastávají, že podstata mužství a ženství je neměnná a že rozdíly mezi muži a
ženami jsou vrozené. Domnívám se, že se muži a ženami stáváme až výchovou a že
rozdíly mezi muži a ženami plynou ze socializace (sociální konstruktivismus).
Navíc si stejně jako Janošová (2002: 18-20, 25-25, 29) myslím, že jsou tyto rozdíly
příliš zdůrazňovány a uměle zvětšovány a že se ve skutečnosti muži a ženy liší mnohem
méně, než se obecně soudí. Žádný člen/ka skupiny není zcela odlišný/odlišná od ostatních
nebo naopak stejný/stejná jako všichni ostatní. Jsem zastánkyně toho, že variabilita
jednotlivých vlastností v rámci jednoho pohlaví je širší než rozdíl v průměrném výskytu
těchto vlastností ve skupině mužů a skupině žen. Jednotlivé rysy, vlastnosti a
charakteristiky lidí ve skupině vnímám jako překrývající se. Říká se, že „chlapci bývají
agresivnější než dívky“, ale ne všichni chlapci jsou agresivnější než všechny dívky. Téměř
vždy se najde jedna žena těžší nebo vyšší než některý z přítomných mužů a tak podobně1.
(Nebřenská 1995: 39-40)
Konstrukce týkající se genderu a věku jsou spolu úzce propojeny. Dichotomie mezi
dětmi a dospělými, stejně jako mezi muži a ženami, je sociálně vytvořená, historicky se
měnící, stále vyjednávaná. Dichotomie dospělý/dítě není daná přírodou nebo biologií – ve
skutečnosti existuje kontinuum. Věk je nejinstitucionalizovanější princip dělení do skupin
– děti, které se liší pohlavím, etnikem, třídou, náboženstvím…, jsou dané dohromady,
protože mají podobný věk. (Barrie 1993: 6, 27, 32)

Navzdory tomu, že sexismus u nás (alespoň podle mého názoru) již na první pohled
existuje, ženy v České republice podle různých výzkumů diskriminaci moc nepociťují.
Feminismus má pejorativní nádech a označení feministka slouží jako nadávka. Jednou
z příčin znevýhodňování žen při rozdělování podílu na moci je odlišná socializace: dívky
jsou méně vychovávány k tomu, aby se u nich vytvořily vlastnosti, které jsou pro dosažení
lukrativních profesí důležité, protože tyto vlastnosti jsou považovány za typicky mužské:

1

Graf ilustrující tuto skutečnost je v příloze 1.
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ctižádostivost, soutěživost, zaměření na výkon, dominance, tendence k sebeprosazení. Od
žen se očekává spíše altruismus, zaměření na pomoc a podporu druhých. Problém je v tom,
že rysy a činnosti obecně považované za mužské jsou považovány za společensky
důležitější a tím pádem jsou i finančně lépe ohodnocené. Ženy pobírají podstatně nižší
příjmy než muži ve stejných věkových kategoriích a jsou výrazně méně zastoupeny na
prestižnějších postech. (Janošová 2002: 18-20)
Přitom vzdělávání má obrovský potenciál, aby děti byly vedeny k genderové
rovnosti, místo toho jsou dnes ve školách reprodukovány zažité genderové stereotypy.
Přála bych si, aby každé dítě mělo tu možnost zabývat se, čím chce, bez posměšků od
ostatních, bez ohledu na to, jestli se jedná o chlapce nebo dívku.

V celé práci se snažím vyhýbat používání tzv. generického maskulina, tedy
používání mužského rodu pro označení mužů i žen, v tomto případě většinou spíše chlapců
a děvčat. Kromě běžného „děti“ používám také „žáci a žákyně“ nebo „žákyně a žáci“,
někdy jde použít například „třída“. U některých slov je praktické lomítko, například
„učitel/ka“, u stejného příkladu jde použít ale i neutrální „vyučující“. Při použití oslovení
žáci, i když většina lidí namítne, že se „přeci rozumí samo sebou, že jsou míněny i
žákyně“, se dívky stávají neviditelnými.
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2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1. Teorie vzniku genderové identity
Různé teorie vzniku genderové identity se každá zaměřují na jiné aspekty, takže se
společně spíše doplňují než vyvracejí.

Podle identifikační teorie, jejímž autorem je psychoanalytik Sigmund Freud,
dochází u dítěte na základě zjištění anatomických rozdílů mezi mužem a ženou
k identifikaci s rodičem stejného pohlaví. Tato teorie byla nejprve v popředí, později byla
ale podrobována kritice a modifikována.
Přijetí mužské a ženské identity je situováno do předškolního věku, kde se odehrává
několik změn v psychice dítěte: dítě je fascinováno genitáliemi a líbivými pocity
spojenými s masturbací (chování), začíná si všímat biologických rozdílů mezi chlapci a
dívkami (vědomosti) a dostavuje se emoční krize ve vztahu k oběma rodičům (prožívání).
Děti nepřicházejí na svět vybaveny psychickými dispozicemi pro vývoj pohlavní
identity. Chlapci musí traumaticky pochopit, že až vyrostou, nikdy nebudou jako matka,
proto matka přestává být primárním identifikačním zdrojem. V nevědomí se chlapci
obávají otce, že by je kvůli erotickému vztahu k matce potrestal kastrací. V pozadí
kastrační úzkosti je domněnka, že dívky dříve penis měly, ale přišly o něj za trest. Vztah
k otci je ambivalentní, chlapec s ním bojuje o matčinu přízeň (Oidipův komplex). Nakonec
se chlapec vzdá nároku na matku a přijme jako identifikační vzor otce – převezme jeho
hodnoty a snaží se být jako on.
Pohlavní identita je spjata se vznikem sexuální orientace – po ztotožnění s otcem je
chlapec schopen utvořit sexuální partnerství s člověkem podobným matce (dívkou).
Psychoanalytická teorie tímto vysvětluje strach mužů z nedostatečné mužskosti projevující
se homofobií. Mužství je celoživotním úsilím, je nutné ho neustále projevovat a dokazovat
– hodnotí nejprve otec, pak vrstevníci, symbolicky i mediální a literární hrdinové.
S odmítáním matky je spojeno i odmítání mateřských rysů, potlačování v sobě samém
(kvůli obavě z usvědčení z nedostatečné mužnosti), pohrdání ženskými vlastnostmi,
protože nemužské chování je považováno za ženské (tj. pro muže potupné).
U dívek se po zjištění anatomických odlišností mezi mužem a ženou dostavuje
psychická krize, závidí chlapcům penis a mají pocit méněcennosti. Odehrává se vnitřní
konflikt, i dívky prožívají kastrační komplex, i když v jiné podobě: domnívají se, že i
matka měla kdysi penis, ale ztratila ho. Vnitřní trauma je provázeno hněvem na matku,
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která prožívá intimní vztah s otcem, který penis má. Dívka pouští vztah k matce a vytváří
vztah k otci, který jí na symbolické rovině může penis poskytnout. Touha vlastnit penis je
postupně nahrazována touhou po dítěti, rození dítěte je ovšem podmíněno přijetím ženské
role, což se stává motivem k akceptaci ženství po vzoru matky.
Identifikace chlapce s mužskou rolí je silnější než identifikace dívky se ženskou rolí,
ta se s ní musí spíše smířit, protože identifikační vzor matky není tak atraktivní jako
identifikační vzor otce. Dívčí superego se nevyvine tak plně jako u chlapce, proto ženy
nemají vyvinuty morální zásady do takové míry jako muži. (Janošová 2002: 110)

Pohlavní identita dítěte a genderová role se pode teorie sociálního učení vytvářejí na
základě výchovných zásahů rodičů a vychovatelů, přijetí genderové role je výsledkem
jednání okolí.
Lidé reagují na stejné chování chlapců a dívek různým způsobem, děti jsou
odměňovány za správné a sankcionovány za nevhodné chování. Odměna nebo trest, reálný
nebo očekávaný, slouží jako motivace k výběru příslušného chování. Společným bodem
s identifikační teorií je nápodoba, prostřednictvím které si děti osvojují genderovou roli.
Přijímání pohlavní role probíhá posilováním formou odměn a trestů, pozorováním
(sledováním činností a reakcí druhých lidí, tendence dětí řešit situace spíše tak, jak viděly
řešit druhé lidi, než jak jim bylo teoreticky vysvětlováno) a napodobováním – zopakování
dříve odpozorovaného chování, které se jeví atraktivní nebo je motivováno přáním být
odměněn/a. Děti přijímají role proto, aby byly odměněny nebo se vyhnuly trestu.
Na děti působí nejen dospělé autority, ale také reakce ostatních dětí – začnou být
brzy citlivé na neobvyklé projevy druhých a reagují na ně odmítavě. Kromě výchovných
zásahů zprostředkovává přijatelný obraz struktur dané společnosti i kultura.
Teorie sociálního učení na rozdíl od identifikační teorie vysvětluje, proč se chlapci a
dívky odlišně chovají už v době, kdy si ještě nejsou vědomi své pohlavní identity. Dítě zde
totiž není iniciátorem procesu vývoje vlastní genderové identity, ale pasivním příjemcem
signálů, na které pouze reaguje. (Janošová 2002: 114)

Podle kognitivně vývojové teorie dítě tvoří a poznává svou identitu a přijímá
příslušná pravidla, protože má vnitřní potřebu ustanovit si jasné sebepojetí a najít nástroje
k orientaci ve světě. Autorem je Lawrence Kohlberg, který rozšířil původní teorii Jeana
Piageta. Vývoj genderové identity prochází souběžně stejnými stádii jako kognitivní vývoj
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a vývoj morálního myšlení, společně s osobnostními složkami se vyvíjí i dívčí nebo
chlapecké chování.
1. Děti zjišťují příslušnost k jedné z genderových skupin, rozumem dokážou
zpracovat základní informace o příslušnících obou ohlaví, uvědomují si, že svět lidí je
rozdělen na dvě odlišné skupiny, gender je pro ně pevně dané kategorizační schéma
2. Poznávají, že pohlavní příslušnost je atribut, který je nezávislý na čase a přetrvává
do budoucnosti, uvědomují si, že ji nelze změnit, ale myslí si, že je výsledkem zvyku nebo
předchozí volby, protože zatím nemají povědomí o rozdílech tělesné konstituce. Vědí, že
chlapci se stanou muži a dívky ženami, nejsou si ale jisté, jestli je to neměnný proces – a
ani je to nezajímá, protože vlastní dospělost je pro ně vzdálená
3. Po pátém roce, s větší pružností a propojeností uvažování, si jsou jisté, že nemůže
dojít ke změně, ani když lidé překračují společenská očekávání.
Dítě je schopné reagovat na vnější stimuly (informace nebo situace) podle toho, jak
jim rozumí. Podněty z okolí nemohou být zpracovány odpovídajícím způsobem, pokud
nedosáhlo jisté úrovně rozumových schopností. (Janošová 2002: 116)

Podle teorie genderově determinované socializace psycholožky Sandry Bem
existují ve společnosti pevné představy o tom, jak by se její členové a členky měli chovat a
uvažovat (=čočky, optická skla). Svět je vnímán perspektivou skel, tři hlavní z hlediska
genderu jsou: 1. genderová polarizace (ženy a muži se liší, společnost je uspořádána podle
odlišností), 2. androcentrismus (muži jsou ženám nadřazeni, mužské tvoří normu, ke které
posuzovány i ženy) a 3. biologický esencialismus (rozdíly mezi muži a ženami jsou
biologicky dané). Osvojování optických skel probíhá socializací, jedinec se stává součástí
normativních symbolických systémů, přijímá očekávání, které na něj společnost klade –
naturalizace statu quo, vnímání rozdílných genderových rolí jako samozřejmých a
přirozených, bez zpochybňování.
Přejímání genderové role probíhá tak, že si děti vytvářejí vědomostní struktury
nazývané genderová schémata, které organizují informace týkající se genderu v paměti, a
které se stávají kognitivním oknem, jehož prostřednictvím interpretují svět. Opakované
zkušenosti mužů a žen (zkušenosti z rodiny, širšího sociálního okolí i informace zachycené
z televize nebo knih a podobně) jsou abstrahovány nebo sumarizovány do obecných
představ/schémat. Tato schémata pak dítěti pomáhají určit, jakým způsobem se má
zachovat. Děti věnují větší pozornost informacím, které se týkají jejich vlastní genderové
role. Informovanost o vhodném chování a vůbec o všem, co se týká jejich vlastní
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genderové role, se zvyšuje rychleji než poznatky o opačném pohlaví. Představy týkající se
mužské a ženské role jsou koncipovány prostřednictvím kategorií buď-anebo, děti se často
brání přijmout informace, které ostrou hranici překračují; nejsou schopny (nebo ochotny?)
připustit, že se muži mohou chovat jako ženy (nebo naopak). Zveličují informace, které
rozdíly zdůrazňují. (Šmídová, Janoušková, Katrňák 2008: 27-28; Smetáčková 2006: 12;
Smetáčková, Vlková 2005: 21)

Gender není něco, co člověk je nebo má, je to sociální proces, v jehož konstruování
my sami, děti i dospělí, každodenními sociálními praktikami hrajeme aktivní roli, gender
neustále vytváříme. Děti nejsou pouze pasivními konzumenty nebo konzumentkami
socializačních vlivů, ale aktivně napodobují vzory. Není to tak, že mocnější (dospělí,
vyučující) socializují a méně mocní (děti, žáci a žákyně) jsou socializováni. Moc je
v sociálních vztazích sice ústřední, ale děti je třeba vnímat ne jako nehotové budoucí
dospělé, ale jako kompetentní sociální aktéry a aktérky. Dětské interakce nejsou přípravou
pro život, je to život sám, proto je nutné brát dětskou zkušenost vážně. (Barrie 1993: 3-6,
157, 12; Janošová 2002: 29)
Děti konstruují „dívky“ a „chlapce“ jako ohraničené a soupeřící skupiny (gender jako
opoziční dichotomie). Skupiny rozdělené podle pohlaví jsou každý den aktivně vytvářeny,
gender je totiž poměrně jednoznačná a viditelná kategorie individuální identity, která
rozděluje populaci přibližně napůl, takže umožňuje pohodlné rozdělení na dva týmy.
Pokud děti vytvoří skupinu chlapců proti skupině dívek, gender funguje jako dichotomie a
opozice. Pokud ale dívky a chlapci spolupracují, aktivně gender jako opozici podrývají.
(Barrie 1993: 66)

2.2. Rozdílná socializace
Děti jsou vychovávány do našich představ o ženách a mužích. Není to tak, že
bychom reagovali na to, jaké děti jsou, ale to, jaké děti jsou, utváříme.
U dívek se obecně buduje pocit, že se mají starat o vztahy (o druhé) a svůj zevnějšek
(o to, jak vypadají). U chlapců se rozvíjí zručnost a touha po dobývání vnějšího světa.
Genderová socializace chlapců probíhá dříve a důrazněji, protože čím dříve je žádoucí
chování fixováno, tím přirozeněji se stane součástí osobnosti. Chlapci mají užší okruh
přípustných aktivit – napodobují mužské vzory a ženským projevům se vyhýbají.
Přestoupit genderovou hranici bývá pro chlapce těžší, za nápodobu femininních vzorů jsou
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více sankcionováni, častěji dostávají negativní zpětnou vazbu. Možnosti dívek jsou
v tomto ohledu větší – napodobují chování žen, ale protože děti mají tendenci brát si za
vzory mocné osoby, mají dívky i mužské vzory. Dívka, která se chová jako chlapec, je
spojena s pozitivní konotací, ale chlapec, který se chová jako dívka, je spojen s negativní
konotací. (Barrie 1993: 115-117; Smetáčková, Vlková 2005; Janošová 2002: 18-25)
Očekávání, které do jedince vkládá okolí, a kterému se musí více či méně podřizovat,
protože je příslušníkem daného pohlaví, funguje jako omezení, protože je vyvíjen tlak, aby
se jedinec podřídil, a tím vznikají limity příležitostí životní seberealizace. Člověk, který
svým chováním neodpovídá očekáváním sociálního okolí, vzbuzuje přinejmenším
pozornost. Pokud někdo nenaplňuje naše představy o ženě či muži, bývá jeho ženství či
mužství zpochybňováno, i když biologická podstata zůstává stále stejná (razantní ženy
„ztrácí své ženství“, muži starající se o domácnost a děti „nejsou muži“). (Jarkovská 2003:
4; Nebřenská 2005: 13)
Na individuální úrovni má gender dichotomní formu – každý je buď dívka, nebo
chlapec, sociální svět ale není tak jednoduchý. Existuje mnoho způsobů, jak být dívkou
nebo chlapcem, reálně funguje genderové kontinuum – sankcionalizace hrozí až za
přesmyknutí do opačné poloviny kontinua. (Barrie 1993: 34, 158)

2.3. Vývojové hledisko
Protože součinnost biologických a sociálních vlivů začíná nejpozději v okamžiku
narození, není možné je přesně oddělit. Význam biologických rozdílů je největší na
začátku osobnostního vývoje – informace o pohlaví dítěte je spouštěčem k výchově jistého
druhu, ovlivňuje, jak je dítě rodiči vnímáno. Rodiče se chovají odlišně k dětem různého
pohlaví hned od začátku. (Janošová 2002: 11, 25-26; 91)
Proces genderové socializace probíhá na několika rovinách a v několika fázích. Děti
nejprve získají zkušenost, že muži a ženy se liší. Potom jsou schopné podle pohlaví zařadit
sebe (nejprve dospělé a potom děti) a uvědomí si, že i ony patří do jedné ze skupin. Řídí se
nejprve podle vnějších výrazných prvků, protože nemají dostatečné informace o podstatě
pohlavních rozdílů. Nakonec zjišťují, že muži a ženy se liší tělesně a pohlaví je
nezměnitelná danost. (Smetáčková 2006)
Nejviditelnější pokrok v osvojování genderové role nastává v předškolním věku.
Dítě vyhledává společnost dětí stejného pohlaví a upřednostňuje cokoli, co souvisí s jeho
vlastní genderovou rolí. Děti v předškolním věku věří, že rozdíly mezi chováním mužů a
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žen jsou přirozenou, biologickou a jednou provždy danou záležitostí. Děti středního
školního věku začínají odlišným projevům připisovat i sociální příčiny. Dokážou lépe
přijímat informace v rozporu s genderovými stereotypy a slábne úzkost z nevhodných
projevů, přestávají tolik kontrolovat svoje chování v přítomnosti ostatních a ustupuje
rigidita při posuzování druhých. (Janošová 2002: 98-99; 133)
Charakteristika žáka/žákyně školního věku: U dítěte v mladším školním věku,
od 6/7 do 8/9 let, nastává změna životní situace, musí se adaptovat na školu. Nositelem
nebo nositelkou hodnocení je pro něj/ni vyučující, který/která jako autorita působí na
utváření jeho/jejího sebepojetí i na utváření názoru na ostatní spolužáky a spolužačky.
Ve středním školním věku, od 8/9 do 10/11 let, se odehrávají další biologické i
sociální změny. Charakteristickým rysem tohoto období je vyhraněná potřeba identifikace
se skupinou dětí stejného pohlaví. Děti vyhledávají vrstevníky/vrstevnice stejného pohlaví,
se kterými utvářejí různé skupinky. Příslušnost k různým sociálním skupinám má obrovský
vliv na rozvoj socializace a sebepojetí žáka/žákyně. (Kuthanová 2006: 8-9)
Dětská skupina, ke které se dítě přičleňuje, je pro ni/něj stále důležitější. Identifikace
s vrstevnickou skupinou je důležitým mezníkem v socializaci – dosud převládala
identifikace s rodiči nebo vyučující/m, zkrátka s dospělými, kteří byli pro děti přijatelnější,
protože mohli dítěti poskytnout více jistoty. Potřeba přijetí dítěte spolužáky/spolužačkami
a přání být ve třídě nebo jiné dětské skupině oblíbený/oblíbená

jsou nové a velice

významné. Přijetí nebo nepřijetí skupinou má značný vliv na utváření sebepojetí
žáka/žákyně středního školního věku. (Kuthanová 2006: 8-9)

2.4. Škola a gender
Škola je instituce, která má klíčový význam pro život jednotlivce i společnosti. Už
jen kvůli množství času, které děti ve škole stráví, je důležitým faktorem pro jejich osobní
a sociální vývoj. Má samozřejmě také důležitý vliv na vývoj a utváření genderové identity
žáka nebo žákyně.
I když by se to tak mohlo na první pohled zdát, proces vzdělávání v českém
školském systému neprobíhá genderově indiferentně. V praktickém životě hraje genderový
aspekt ve škole významnou roli, ovlivňuje školní úspěšnost dítěte i vztah ke škole.
Škola by mohla tím, jaké požadavky na žáky a žákyně má, jaké genderové vzorce
předkládá, pomoci nabourávat genderové stereotypy a z nich plynoucí nerovnosti. Nerovné
příležitosti ale nebývají ve škole zaznamenané, takže škola ve výsledku žáky a žákyně
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formálním i neformálním kurikulem vede k osvojování spíše tradičních genderových
představ a očekávání. (Smetáčková 2006: 14-15; Nebřenská 2005: 7)

Do konce 18. století bylo vzdělání přístupné jen části společnosti. Vysoce vzdělané
ženy středověku a raného novověku pocházely jen z nejvyšších aristokratických vrstev.
První pokusy o institucionální vzdělávání dívek se objevily v tereziánské epoše – v 70.
letech 18. století. Všeobecným školským řádem z roku 1774 byla zavedena povinná školní
docházka – i pro dívky z nižších vrstev. Rodiče byli vyzýváni, aby děti od šesti do dvanácti
let do školy posílali bez ohledu na pohlaví. Byl vytvořen systém nižšího školství ve všech
zemích monarchie a bylo doporučeno, aby se jako součást hlavních škol všude, kde to bude
možné, zřizovaly i dívčí školy se zaměřením na základní vzdělání2 a vyučování ručních
prací. Dívčí vzdělání přesto zaostávalo – dívčí školy byly zřizovány s časovým zpožděním,
kromě odlišného zaměření měly také nižší počet vyučovaných hodin, což bylo
zdůvodňováno odlišným postavením a úkolem mužů a žen. Dívky (z měšťanských rodin)
byly vedeny k tomu, aby dovedly řídit domácnost, pečovat o děti a přiměřeně
reprezentovat manžela. (Bahenská 9, 25, 31; Pánková 6-9)
V roce 1869 byla školní docházka zákonem prodloužena na 8 let a začala být úřady
vyžadovaná a kontrolovaná. Koedukaci na všech stupních škol umožnil tzv. malý školský
zákon z roku 1922 (Pánková 2008: 8-9, 30). V současné době je v České republice
formálně zaručený rovný přístup dívek a chlapců ke vzdělání. Podle zákona je vzdělání
založeno na zásadách rovného přístupu každého občana České republiky nebo jiného
členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy,
barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního
původu, majetku, rodu a zdravotního stavu a jiného postavení občana. (Zákon 2004)
Všechny obory a všechny předměty jsou otevřeny pro chlapce i dívky. Školní
předměty (ale i celé obory a školy) jsou však jak na symbolické úrovni, tak z hlediska
zastoupení žáků a žákyň genderované. Existují typicky dívčí a typicky chlapecké
vzdělávací dráhy. Dívky převažují ve všeobecně vzdělávacích oborech, sociálních
službách a ekonomických oborech, chlapci se orientují na matematické, technické,
přírodovědné a sportovní obory. (ProEquality 2006: 9)
Od volby pro to které pohlaví netradičních povinně volitelných předmětů bývá
žák/žákyně třídním kolektivem nebo i vyučující/m odrazován/a nebo zesměšňován/a.

2

Trivium – čtení, psaní, počty – a náboženství
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Vyučující často aktivně směřuje dívky a chlapce v jejich další vzdělávací a profesní dráze.
Přímo i nepřímo vysílají pozitivní nebo negativní signály hodnotící jejich volbu. Zároveň
pokud děti nemají zkušenost s velkým okruhem různých aktivit a dáme jim možnost
svobodného výběru, budou se pravděpodobně rozhodovat genderově stereotypně a ne
podle svých individuálních schopností. (Nebřenská 2005: 26; ProEquality 2006: 11)

Většina prostoru ve škole není oficiálně vymezena pouze jednomu pohlaví, není
označena nápisem, že smí vstoupit jen muži nebo ženy3, přesto i takové prostory jsou
genderované. Existují místa, která jsou na symbolické úrovni asociována s muži nebo
ženami, ve kterých se zdržují nebo sdružují spíše ženy nebo spíše muži a druhé pohlaví se
v nich cítí nepatřičně. Když mají chlapci a dívky možnost, častěji se separují než integrují.
(Smetáčková 2006: 16-17; Barrie 1993: 36, 46, 49)

Hlavním nástrojem genderové socializace probíhající ve škole je kurikulum.
Kurikulum má dvě podoby, formální a neformální, které se vzájemně doplňují a posilují.
Formální kurikulum je záměrné učivo, které je žákům a žákyním předáváno. Neformální
kurikulum jsou „skryté obsahy, formy a praktiky výuky, které nejsou bezprostředním cílem
školního vzdělávání, přesto jsou v jeho rámci realizovány“ (poměr žen a mužů mezi
vyučujícími, frekvence a obsah kontaktů mezi vyučujícími a žactvem a organizace
školních činností). (Šmídová, Janoušková, Katrňák 2008: 29) Neformální kurikulum je
nebezpečné v tom, že má velmi silný vliv a zároveň mu vyučující ani žáci a žákyně
nevěnují záměrnou pozornost. Pokud je myšlení vyučujících zatíženo stereotypy,
pravděpodobně se odrazí právě v neformálním kurikulu. (Smetáčková 2006: 26)
Kurikulum základních škol je pro všechny děti stejné bez ohledu na pohlaví. Skryté
kurikulum, které podporují učebnice, vyučující, společnost a kultura, vede děti do
tradičních rolí, nebere ohled na jejich individuální schopnosti. (Smetáčková, Vlková 2005;
Smetáčková 2006)

2.5. Vyučující
Vyučující jsou pro děti významnými dospělými, kvalita vztahu mezi vyučující/m a
dítětem hraje důležitou roli při formování postoje k učení (Kuthanová 2006: 13).

3

Výjimkou jsou toalety.
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Pedagogická komunikace je interakce mezi vyučujícími a žáky a žákyněmi, která
slouží k dosahování výchovně vzdělávacích cílů. Je to způsob, jakým jsou žáci a žákyně
vyvoláváni, komunikace o probírané látce, dotazy dětí k vyučujícím, zodpovídání otázek
vyučujícími, reakce na podněty, hodnocení žákovských výkonů, pochvaly, pokyny, způsob
oslovování apod. V očekávání i jednání vyučujících se často odrážejí hlouběji zakořeněné
představy, genderové stereotypy, pod jejichž vlivem je každý a každá z nás.4 (ProEquality
2006: 10; Smetáčková, Vlková 2005: 77)

Stereotypy jsou apriorní představy o povahových rysech, způsobech chování a
zvycích určité skupiny, aniž by byla brána v potaz individualita jejích členů. Stereotypy
nejsou vytvářeny na základě osobních zkušeností, ale získávány verbálním tradováním.
Existují stereotypy týkající se etnicity, věku, sociálních vrstev, zřejmě nejsilnější jsou ale
právě stereotypy týkající se rolí mužů a žen. Genderové stereotypy působí na mnoha
různých a vzájemně se prolínajících úrovních. (Janošová 2002: 27)
Výhodou stereotypů je, že napomáhají orientaci v sociálním světě a jeho
srozumitelnosti, jsou prvním orientačním nástrojem při setkání s něčím neznámým. Na
jejich základě jsou nové skutečnosti zařazovány mezi dříve známá fakta.
Nebezpečím stereotypů ale zároveň je, že kvůli nim máme předběžná očekávání.
Bez znalostí a podrobností o konkrétním člověku předpokládáme, že protože přísluší
k určitému pohlaví, budou se u něj/u ní vyskytovat určité vlastnosti. Takové vlastnosti jsou
pak následně objevovány i tam, kde se vůbec nevyskytují. Máme navíc také tendence
věnovat větší pozornost informacím, které do našich stereotypních představ zapadají, než
těm, které jsou s nimi v rozporu. (Janošová 2002: 25-8)
Nebezpečím stereotypů konkrétně u dětí je, že dichotomní stereotypie buď-nebo
vyhovuje dětským rozumových schopnostem, proto děti tíhnou spíše ke srozumitelnější
schematizaci než alternativní. Genderové stereotypy pro děti představují jakési vodítko a
formují podle nich představy o vlastní budoucnosti. Děti si totiž nejprve osvojí základy své
genderové role, ale schopné přemýšlet o jejím významu jsou teprve později – proto jsou
případné pozdější nejistoty spojeny s úzkostmi. Děti si osvojují svou genderovou roli,
identifikují se s ní a přijímají její obsah jako neoddiskutovatelný. (Janošová 2002: 30, 36,
100-101)
4

Kromě genderu navíc hrají roli i další faktory: věk, sociální vrstva, etnikum… a vytváří se jejich

kombinace. (Smetáčková 2007: 23)
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Znalost stereotypu ovlivňuje také chování těch, kterých se týká, chování pak působí
jako zpětné potvrzení pravdivosti stereotypu, čímž jej zase upevňuje. Existence stereotypů
vede k odlišnému očekávání a tím pádem i k odlišné výchově chlapců a děvčat, jejímž
důsledkem je omezený rozvoj některých dovedností typických pro opačné pohlaví.
(Janošová 2002: 25)

2.5.1. Rozdílný přístup
Vyučující se často domnívají, že mezi chlapci a dívkami nedělají rozdíly a jednají
s nimi stejně. Výzkumy ale prokázaly, že k chlapcům a dívkám přistupují rozdílně a
navíc si tyto odlišnosti často vůbec neuvědomují (Smetáčková 2007: 14). U dívek oceňují
svědomitost, poslušnost, píli, tichost, slušnost, dodržování pravidel. Od chlapců se očekává
spíše samostatný úsudek, originalita, odvaha, zvídavost, nápad, aktivita, více se toleruje
sebeprosazující jednání a ponechává se více prostoru pro vlastní rozhodnutí. Stejná situace
bývá vyučujícími odlišně interpretovaná v závislosti na tom, jestli se týká chlapce nebo
dívky. (Šmídová, Janoušková, Katrňák 2008: 30; ProEquality 2006: 10)
Genderově stereotypní myšlení a chování je nezáměrné a neuvědomované, často se
ale u vyučujících setkáme i s přesvědčením, že dívkám a chlapcům vycházejí vstříc,
protože akceptují jejich „přirozené“ odlišnosti. Vyučující mají různé představy o chlapcích
(vynalézaví, vytrvalí, umí správně pochopit látku, problémoví, aktivnější, kritičtější,
nezávislí, lepší v matematice a fyzice, agresivní, soupeřiví, potřebují velký prostor, chovají
se silácky, uvnitř vlastně slabí a zranitelní) a o dívkách (pilné, přičinlivé, poslušné,
povolné, vážné, jemné, úzkostlivé, závislé, nejisté), a různě se podle toho k nim chovají:
dívky dostávají otázky s krátkou a faktickou odpovědí, chlapci takové, u kterých je třeba
více přemýšlet, je jim také poskytováno více času na odpověď. (Nebřenská 2005: 18)
Chlapci dokazují svou nadřazenost a jsou o ní stále znovu ujišťováni (vykřikují
odpovědi, komentují dívčí práci, škádlí dívky); dívky slouží jako pomocnice chlapců
(pomáhají, zapisují, půjčují pomůcky). Protože mají vyučující od dívek a chlapců rozdílná
očekávání, zadávají i rozdílné úkoly: chlapci jsou oceňováni a věnuje se jim více
pozornosti, pokud se jedná o charakteristiky spojené s maskulinitou (logické myšlení,
racionální uvažování, odvaha, podnikavost, invence apod.) spíše než s femininitou
(intuitivní uvažování, emocionalita, pasivita, poslušnost apod.).
Chlapci jsou spojováni spíše s logickým způsobem myšlení, zatímco dívky
s pamětním, které je ovšem považováno za méně hodnotné. Dívkám jsou přidělovány
úkoly, které vyžadují spolehlivost, trpělivost, čistotu, estetičnost, opakované provedení,
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mají ale krátkodobý efekt, nekladou ovšem nároky na fyzickou sílu, jedná se o
jednoduchou, neviditelnou, nevděčnou práci; chlapci jsou pověřováni úkoly vyznačujícími
se vyšší prestiží, vyžadujícími intelekt, fyzickou sílu, které nekladou takové nároky na čas,
ale zase jsou dobře viditelné a okamžitě ocenitelné. (Smetáčková 2007: 26)
V některých aspektech jsou ve škole zvýhodněny dívky. Ve škole jsou totiž žádoucí
především vlastnosti, které jsou u dívek výchovou podporovány: nenápadnost, poslušnost,
submisivita, fyzická pasivita, orientace na školní práci, pečlivost při plnění úkolů. Chlapci
v průběhu celé školní docházky dosahují nižších výkonů, mají větší potíže s kázní a vyšší
počet chlapců také trpí specifickými poruchami učení. V jiných ohledech jsou ale
znevýhodněnou skupinou ve škole zase dívky – stávají se totiž méně viditelnými.
Napomáhá tomu i používání generického maskulina. Vzniká symbolická neviditelnost
žákyň, které se mohou cítit opomíjeny. (Janošová 2002: 24, Smetáčková 2007: 14)
Výzkumy potvrzují, že obecně rozšířeným jevem napříč zeměmi, věkovými
skupinami a bez ohledu na pohlaví vyučujících je tendence vyučujících věnovat v hodinách
více pozornosti a času chlapcům než dívkám. Chlapcům je věnováno více prostoru, jsou
častěji vyvoláváni, mají více času na odpověď, dostává se jim preciznějších komentářů,
rychlejších reakcí na dotazy a poznámky a rozvíjení témat jimi nastolených – a to i
v případech, kdy vyučující záměrně usilují o spravedlivý přístup k oběma pohlavím.
(Jarkovská 2003: 7; Smetáčková 2007: 14, 24-25)
Jedno z možných vysvětlení je snaha o předcházení, od chlapců očekávaného,
porušování kázně častějším zapojováním do výuky. Vyučující jsou často obětí stereotypu,
kdy přejímají typické názory o chování a schopnostech chlapců a dívek. Chlapci jsou
vnímáni jako agresivní, neklidní, nepozorní a lajdáčtí, proto je třeba je více kontrolovat,
nenechat pracovat samostatně; dívky jsou vnímány jako poslušné, pilné, svědomité,
spolehlivé, dá se na ně více spoléhat. (Smetáčková 2007: 14)
Rozdílný postoj vyučujících k dětem různého pohlaví ovlivňuje vývoj dětského
sebehodnocení – dívky jsou sebekritičtější než chlapci. Ve srovnání s chlapci mají dívky
nižší sebevědomí uspět v náročných intelektuálních úkolech, přestože dívky podávají
stejné, ne-li lepší, výkony než chlapci. Nerealistické nižší sebevědomí dívek má pak
škodlivý dopad na jejich intelektuální schopnosti. (Kuthanová 2006: 33)
U chlapců je neúspěch připisován jiným faktorům než schopnostem, například
nedostatečnému

úsilí,

u

dívek

spíše

nedostatečným

duševním

schopnostem.

Sebepodceňování dívek vede mnohdy k tomu, že ustupují před úkoly, které vyžadují jiné
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než naučené postupy, zatímco chlapci podobné úkoly vnímají spíše jako osobní výzvy.
(Nebřenská 1995: 23)
Děti si nastavují normy pro sebehodnocení, které jim umožní neklást na sebe
v některých oblastech téměř žádné nároky (v jiných ale zase velmi vysoké) – dívky i
chlapci mají tendenci nevytyčovat si takové úkoly, které se jim zdají nedostupné. Pokud si
myslí, že v určité oblasti nejsou silní, raději to vzdají a opustí ji – přičemž únikovou
strategii používá více dívek než chlapců. (Smetáčková 2007: 27)
Negativní dopad na posuzování výsledků dívek má ještě častý názor, že chlapci
dospívají později. Že mají sice na základní škole horší výsledky než dívky, ale že je
později doženou a předběhnou. Dívky jsou vnímány jako vyspělé, tudíž jsou jejich výkony
brány jako maximální. (Smetáčková 2007: 17)
Vyučující je v pozici moci, žáci a žákyně totiž představy a očekávání o mužství a
ženství podvědomě vnímají a vycházejí jim vstříc. Přijímají očekávání obsažená
v komentářích vyučujících a zvnitřní je. Potom se snáze smíří s neúspěchy v daném
předmětu a nevyvíjejí tolik snahy o zlepšení svých výkonů. Vyučující často mají
paradoxně dobrý úmysl dívky i chlapce podpořit, ale dobře míněná snaha může být
kontraproduktivní. (Smetáčková, Vlková 2005: 77)

2.5.2. Hodnocení
Kodifikované pedagogické hodnocení je součást interakcí mezi žáky/žákyněmi a
vyučujícími. Hodnocení žákovských výkonů, ať už známkami nebo slovním hodnocením,
znamená pro děti stimul, jakým směrem zacílit svoje úsilí. Pedagogické hodnocení je
považováno za objektivní informaci o výkonech dítěte, roli často ale hraje množství
dalších faktorů, z nichž jedním je i gender. (Smetáčková 2007: 16)
Školní klasifikace nezahrnuje jen schopnosti žáků a žákyň, ale i jiná hlediska –
chování, pracovitost, úprava – ke kterým jsou spíše vedeny dívky. Požadavky maskulinní
role jsou naopak s očekáváním školy v rozporu, chlapci jsou častěji napomínáni a trestáni a
vytváří se u nich vzdor vůči školským institucím a následně se i snižují aspirace ve
vzdělávání. (Šmídová, Janoušková, Katrňák 2008: 30)
Lepší známky dívek bývají vyučujícími často devalvovány a výkony stereotypně
zpochybňovány jako memorování bez pochopení podstaty učiva. Dívky tak od vyučujících
dostávají ambivalentní zpětnou vazbu – protichůdné informace o jejich schopnostech:
dostávají dobré známky, zároveň ale i zpochybňování jejich schopností a výkonu
zlehčujícími komentáři nebo bagatelizací dobrých výkonů. To má negativní vliv na
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sebevědomí dívek a jejich aspirace. Chlapci jsou navzdory neplnění povinností považováni
za schopnější a bagatelizovány jsou naopak jejich špatné výkony. Úspěch dívek je vnímán
jako potvrzení jejich píle, u chlapců mají vyučující tendence předpokládat, že jejich
schopnosti mohou být ve skutečnosti vyšší než aktuální výkony. Chlapci jsou
sebevědomější a méně sebekritičtí než dívky. Klasifikace (známky), hodnotící výroky
vyučujících a osobní pocit vlastní úspěšnosti nebývají vždy v souladu. (Kuthanová 2006:
33; Smetáčková 2007: 16, 29-31)
Známky mohou být žáky a žákyněmi vnímány jako součást genderové role.
V předmětu vhodném pro chlapce/dívky může mít dívka/chlapec obavu, že kdyby v něm
exceloval/a, zpochybní svoji genderovou identitu. Proto se objevuje snaha vyhovět
očekáváním, touha nevybočovat a hrát dobře svou genderovou roli. Dívky se obávají příliš
dobrého výkonu v matematice, fyzice nebo informatice, aby se nestaly méně atraktivní pro
chlapce a nevyčnívaly ve skupině dívek. Pro chlapce bývají horší výkony často dostatečné.
(Smetáčková 2007: 17, 30)

Na základních i středních školách všech typů dosahují dívky ve všech předmětech
v průměru lepších známek než chlapci – a to i v předmětech, v nichž jsou chlapci obecně
považováni za schopnější5. Vysvětlení, že dívky mají vyšší schopnosti, zpochybňují studie
mapující reálné znalosti a dovednosti chlapců a dívek. V mezinárodních výzkumech
TIMMS i PISA dosahují chlapci lepších výsledků než dívky6. Rozdíl ve prospěch chlapců
se zvyšuje s věkem a je výraznější v přírodovědných a matematických testech než
humanitně orientovaných. (ProEquality 2006: 13, 21)
Lepší známky tedy nemusejí znamenat lepší výkony a tím pádem i vyšší schopnosti.
Vysvětlením je kombinace tří faktorů: 1. Testy neověřují stejné znalosti a dovednosti, které
se žáci a žákyně učí ve škole. 2. Školní klasifikace neodráží pouze úroveň znalostí a
dovedností žáků a žákyň, ale zahrnuje i jiné charakteristiky – například poslušnost a píli,
úpravu, chování k vyučující/mu. 3. Testová situace je náročná na soustředění žáků a žákyň,
nižší sebedůvěra dívek ve své schopnosti může jejich soustředění narušit. (Smetáčková,
Vlková 2005: 77-78)

5

Tabulka s průměrnými známkami dívek a chlapců na základní škole je v příloze 2.
Výzkum TIMMS zjišťoval v roce 1995 prostřednictvím didaktických testů úroveň znalostí a dovedností
žáků a žákyň 4. a 8. tříd základních škol v matematice a přírodních vědách. Výzkum PISA zkoumal v roce
2000 patnáctileté žáky a žákyně základních škol a víceletých gymnázií.

6
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Vyučující musejí kriticky reflektovat, jak velkou roli v hodnocení výkonu žákyň a
žáků hrají konkrétní charakteristiky, případně fakt, že se jedná o dívky nebo chlapce,
zabývat se tím, jak se do profesionálního vztahu k žákům a žákyním promítají osobní
pocity a emoce a omezovat jejich vliv na své jednání.

2.6. Vrstevníci a vrstevnice
Vliv rodičů na genderovou socializaci je méně podstatný, než by se mohlo zdát.
Existují totiž i silnější faktory: silný vliv vrstevnických skupin a potřeba dítěte být
přijímáno a přináležet do některé z nich. (Smetáčková 2007: 15) I když se rodiče snaží
vychovávat své děti alternativně navzdory stereotypnímu celospolečenskému klimatu, děti
se často přizpůsobují prostředí v mateřské nebo základní škole. (Janošová 2002: 30)
Vrstevníci a vrstevnice jsou pro děti hlavní referenční skupinou, zdrojem zkušeností a
ověřování sociálních norem. Děti se snaží být stejné jako příslušníci/příslušnice svého
pohlaví a zároveň se zcela lišit od příslušnic/příslušníků opačného pohlaví. Preferují
vrstevníky/vrstevnice stejného pohlaví a mají tendence účastnit se činností s dětmi stejného
pohlaví.
Vrstevnická skupina ovlivňuje postoj ke studijním výsledkům, k práci během
vyučování i ke škole obecně. Chlapecké subkultury mají tendence devalvovat práci ve
škole a studijní úspěch, normou je lajdáctví, upevňují si svůj status zanedbáváním učení,
drzostí nebo lhostejností. Takový přístup v dospívání přejímá většina chlapců a část dívek.
Mužská nadřazenosti se upevňuje tím, že zesměšňuje vše, co je vnímáno jako ženské.
Chlapci si obtěžováním dívek potvrzují, že mají více moci. (Smetáčková 2007: 15)
Silný vliv vrstevníků a vrstevnic je znát v ovlivňování rozhodování o volitelných
předmětech, zájmových kroužcích a později podobně i u volby povolání. Děti mají
tendenci uplatňovat typické volby. Při rozhodnutí pro genderově netradiční volbu se
očekává negativní reakce spolužáků a spolužaček. Co není v souladu s genderovými
normami, tedy co se „nehodí pro holku/kluka“, je zdrojem zesměšňování. Dívky se
v mužském světě prosazují snáze, než chlapci v ženském – chlapcům hrozí posměch, že je
„teplouš“. (Smetáčková 2007: 15)

2.6.1. Vztahy dívek a chlapců ve školním věku
V předškolním věku nejsou přátelství dívek a chlapců ojedinělá. Nástup do školy
ale přetrvají především v případech, kdy bydlí blízko sebe, nechodí do stejné třídy nebo se
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vídají jenom o prázdninách nebo víkendech – v tajnosti před spolužáky a spolužačkami,
kteří představují hlavní referenční skupinu.
S příchodem školního věku se totiž objevují negativní reakce ostatních dětí na
interakce mezi chlapci a dívkami, genderové hranice jsou zajišťovány tím, že děti jsou
odrazovány od toho, aby si vybíraly jedince opačného pohlaví (pokřikování a posměšky
typu „X má rád Y“). Přátelství jsou a priori sexualizovaná a že vztah není potenciálně
partnerský je třeba dokazovat. (Barrie 1993: 49-50, 53)
Koexistují spolu dva naprosto uzavřené sociální světy. Chlapci a dívky se navzájem
vyhýbají, ke hře nebo spolupráci si vybírají si děti stejného pohlaví. Pocit superiority se
objevuje na obou stranách, ovšem u chlapců se pocit, že jeho vlastní genderová role je
lepší a výhodnější, objevuje dříve a je silnější.
Chlapci se s kamarády seskupují do part, které jsou hierarchicky uspořádané obvykle mají vůdce a jeho nejlepší kamarády, ostatní členové jsou na periferii. O vysoký
sociální status je potřeba opětovně bojovat ve skupinových soutěživých hrách. Aktivity
chlapců se odehrávají venku, na větším prostoru, obsahují více fyzických útoků a
verbálního napadání. (Janošová 2002: 142; Barrie 1993: 91-92)
Dívčí skupiny bývají dyády nebo triády, dívky mají typicky jednu nebo dvě nejlepší
kamarádky. Kamarádství mezi dívkami jsou intenzivní, obsahují prvek vyznání nejlepšího
kamarádství, povídání, sdělování nápadů a představ a sdílení tajemství. Dívčí kamarádství
bývají zároveň nestálá – vznik každého dalšího přátelství souběžně ohrožuje existenci
přátelství dosavadního. Nejsou hierarchická, všechny dívky mají podobný status. Konflikty
řeší nepřímo, aktivity mají nesoutěžní povahu. (Janošová 2002: 142; Barrie 1993: 91-94)

Předcházející popis chlapeckých a dívčích skupin a vůbec i chování chlapců a dívek
v literatuře se ale netýká všech chlapců a všech dívek. Nejviditelnější jsou skupiny kolem
nejpopulárnějšího chlapce a nejpopulárnější dívky ve třídě, ale co ostatní děti? Při
popisování chlapeckých sociálních vztahů v literatuře se ignoruje více než polovina
chlapců ve třídě. Zaměňuje se chlapecká elita se všemi chlapci ve třídě – obdobně u dívek.
Kromě problematického chování u chlapců, které je vnímáno jako maskulinita – agresivita,
vyrušování, přerušování her dívek, dělání si legrace ze slabších chlapců – jsou i
nedominantní chlapci, kteří nejsou tvrdí, neradi sportují. Jsou pošťuchováni a
ostrakizováni, nadává se jim do „bab“ a podobných „zženštilých“ výrazů. (Barrie 1993:
96-98, 168)

24

Maskulin je více – některé hegemonní, jiné marginalizované. Femininita je
zdůrazňovaná, existují ale i méně viditelné formy. Hegemonní maskulinita a méně
zdůrazňovaná femininita nemusejí být nejběžnějšími vzory, kolektiv je pestrý (Barrie
1993: 100)

2.7. Koedukace a segregace
Demokratizace školství nahradila původní oddělené dívčí a chlapecké školy, které
posilovaly stereotypy o ženských schopnostech a zájmech, koedukovanými, aby byly děti
připravené na život ve společnosti, kde žijí muži i ženy společně. Koedukace je
považovaná za osvícenější způsob vzdělávání a zdála se jako nejlepší prostředek pro
poskytování stejného vzdělání všem. (Salomone 2003: 3)
Výhodou koedukovaných škol pro sociální vývoj žáků a žákyň je možnost seznámit
se s životní zkušeností opačného pohlaví. Vzájemnou spoluprací by děti mohly bořit
genderové stereotypy o přirozených dispozicích mužů a žen k určitým činnostem. Ve
skutečnosti ale dochází spíše k tomu, že si mužské i ženské role zachovávají tradiční
obsah, děti se chovají v souladu s genderovými očekáváními a vybírají si genderově
typické vzdělávací dráhy.
Předpoklad koedukovaných škol byl takový, že pokud se dívkám a chlapcům dají
stejné příležitosti, výsledky by měly být stejné. Ve skutečnosti mají chlapci ve smíšených
skupinách vyšší sociální status, ovládají komunikaci, dívky se dobrovolně tolik
neprojevují. Fixuje se tak aktivita chlapců a pasivita dívek. Smíšené kolektivy jsou pro
dívky při výuce předmětů považovaných za chlapecké také zdrojem nižšího sebevědomí.
Chlapci jsou více soutěživí, ochotní riskovat a odpovídat spontánně; dívky jsou
zranitelnější k přerušování, raději mluví v menších skupinách, krátce a potřebují čas na
přípravu odpovědi - především v prostředí, kde muži dominují početně nebo historicky.
(Salomone 2003: 70, 98; Smetáčková, Vlková 2005: 78)
Zkušenosti z genderově segregovaných tříd a škol ukazují, že dívky jsou v čistě
dívčím kolektivu aktivnější, průraznější a dosahují lepších výsledků, než když jsou
vyučovány společně s chlapci. Segregace dívkám svědčí především v matematice a
technických předmětech, tedy v těch, u kterých se stereotypně předpokládá, že pro ně
dívky nemají nadání. Ve smíšených třídách se cítí během nich nepříjemně, bojí se udělat
chybu, která by byla hned považována za důkaz absence talentu a zavdala by příčinu
k zesměšňování. Proto se raději drží zpátky, neexperimentují, nemají vysoké ambice.
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Některé dívky se i domnívají, že být úspěšná v předmětech stereotypně považovaných za
mužské by mohlo znamenat zpochybnění jejich ženskosti a ztrátu atraktivity. Pokud jsou
ale ve třídě pouze se svými spolužačkami, cítí se bezpečněji a ztrácejí zábrany. Pozitivním
dopadem genderově homogenních skupin je vytvoření bezpečného prostoru pro chlapce i
dívky a možnost sdílení případných specifických témat (Babanová 2008: 36; Smetáčková,
Vlková 2005: 78; Smetáčková 2006:18)
Segregace v sobě ale nese i nebezpečí v podobě diverzifikace učiva, přizpůsobování
nároků předmětu podle stereotypních předpokladů – příkladem segregace je i třeba
pracovní vyučování rozdílné pro dívky a pro chlapce, vyučované vyučující/m stejného
pohlaví.
Diferenciace může být vnější na úrovni škol nebo tříd, nebo vnitřní na úrovni
jednotlivých předmětů nebo jen některých hodin. Dívky a chlapci mohou být vyučováni
odděleně jen u některých předmětů nebo pro některé celky učiva v různých předmětech.
Například pro hodiny matematiky, fyziky a informatiky se doporučuje sloučit dívky a
chlapce z různých tříd do stejnopohlavních skupin. (Jarkovská 2003: 11; Smetáčková
2007: 63-64)
V zahraničí bylo provedeno množství výzkumů (Salomone 2003: 207- 210) na téma
odděleného a koedukovaného vyučování, ale jejich výsledky se neshodují. Existují
výzkumy dokazující, že dívky v dívčích školách prospívají lépe a mají méně stereotypní
pohledy na tradičně chlapecké předměty než dívky v koedukovaných školách, chlapci mají
ale lepší výsledky v koedukovaných školách. (Smetáčková 2006: 18)
Existují výzkumy, které dokazují lepší výkony v matematice a vědách u dívek
z dívčích škol v porovnání s dívkami z koedukovaných škol a zároveň i lepší výsledky
v mateřském jazyce u chlapců z chlapeckých škol v porovnání s chlapci z koedukovaných
škol.

Zároveň

si

dívky v dívčích

školách

spíše

vybíraly matematiku,

dívky

v koedukovaných školách více angličtinu. Chlapci si na chlapeckých školách více vybírali
jazyky oproti chlapcům v koedukovaných školách, kteří si spíše vybírali fyziku.
Existuje výzkum, podle kterého nejlepších výsledků dosahují dívky z dívčích škol,
dále chlapci z chlapeckých škol, potom chlapci z koedukovaných škol a na posledním
místě dívky z koedukovaných škol.
A existuje i výzkum dokládající, že chlapci mají z odděleného vyučování ještě větší
výhody než dívky.
Výsledky může výzkumů může ovlivnit sociální kontext – například mnohé dívčí
nebo chlapecké školy jsou soukromé, zatímco koedukované jsou veřejné – a také se
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výsledky odděleného vyučování neprojeví za krátkou dobu. Zdá se ale, že neexistuje žádný
jasný důkaz, že oddělené vyučování studenty a studentky poškozuje nebo o negativních
účincích na sociální vývoj chlapců; na druhé straně ale existují silné důkazy, že oddělené
školy a třídy rozvíjejí ve studentech pozitivnější přístup k tradičně mužským nebo ženským
předmětům – matematika, vědy a technologie pro dívky a cizí i mateřský jazyk a umění
pro chlapce. (Salomone 2003: 235)

2.8. Skupinové vyučování
Jednou z vhodných cest pro vyřešení problému dominance chlapců nad dívkami či
dívek nad chlapci je práce s genderově homogenními skupinami či alespoň s genderově
homogenními pracovními skupinami, které budou mít rovný přístup k prezentaci závěrů a
výsledků pracovních skupin (Babanová 2008: 36). Skupinové vyučování je případ vnitřní
diferenciace na úrovni forem práce.

Skupinové vyučování je jedna z organizačních forem výuky, při které se žáci a
žákyně rozdělí do tří- až pětičlenných skupin, ve kterých spolupracují na vyřešení
společného úkolu. Je to efektivní forma vyučování, která doplňuje ostatní organizační
formy výuky (frontální výuka a individualizovaná činnost žáků a žákyní). Skupinové
vyučování přináší do výuky prvek socializace, je chápáno jako mezistupeň mezi
hromadným vyučováním a naprostou individualizací školní práce. Malá skupina je
přirozenější a bližší životním situacím než školní třída.

Nejběžnější formou výuky je frontální (hromadné) vyučování, při které ústřední
roli sehrává vyučující jako hlavní zdroj informací. Komunikace může být jednosměrná,
kdy vyučující vede monolog a reakce žáků a žákyň se neočekávají, kontakty mezi nimi se
ani nepřipouští, nebo i obousměrná, kdy vyučující klade otázky a žáci a žákyně na ně
odpovídají. Základní interakce ale probíhá mezi vyučující/m a třídou, podceňuje se
skupinová dynamika – nepředpokládají se a nepodporují se vzájemné vazby žáků a žákyň
ve třídě. Narozdíl od skupinového vyučování, kde je těžiště interakce přesunuto dovnitř
skupiny mezi děti samotné. Učení totiž probíhá jako sociální proces.
Základními metodami hromadného vyučování jsou přednáška, výklad a demonstrace.
Předpokládají, že žáci a žákyně pozorně vnímají, jsou schopni ve svých myšlenkách
vnímané

obsahy

sledovat

a

porozumět
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jim.

Děti

se

ocitají

pouze

v roli

posluchačů/posluchaček a diváků/divaček, ve vyučovacím procesu jsou izolované od
spolužáků a spolužaček, platí zákaz jakéhokoli vzájemného kontaktu mezi nimi. Hromadné
vyučování tak děti nepřipravuje na práci a život ve skupině, třeba v pracovním kolektivu.
Hlavními zdroji poznání jsou mluvené slovo a práce s učebnicí, zbývá jen málo času pro
samostatnou práci žáků a žákyň. (Mechlová, Horák 1986: 8, 21-22)
Hromadné vyučování by se nemělo unáhleně odmítat, nedá se ale ani považovat za
univerzální organizační formu vyučování. Žádná forma ani metoda výuky není
samospasitelná, proto je důležité formy i metody výuky vhodně kombinovat, vytvářet
správný poměr mezi dosud převládajícími metodami a organizačními formami, které
vedou žáky a žákyně k osvojování již hotového učiva, a mezi metodami a organizačními
formami, které využívají vyhledávání informací, řešení teoretických i praktických
problémů a tvořivou činnost. Příklon ke skupinovému vyučování je spojen s odklonem od
didaktiky, která klade důraz na pamětní činnost žáka/žákyně, a zároveň přechodem
k didaktice aktivizující myšlení a činnost žáků a žákyň. (Mechlová, Horák 1986: 8, 25)

Skupinovou prací není všechno, co tak může na první pohled vypadat – například
pokud děti sice sedí pohromadě, pracuje ale každý samostatně na svém úkolu, nebo pokud
sedí pohromadě, pracují na stejném úkolu, ale nesmí mezi sebou komunikovat. Při
skupinové práci se na výsledku musí aktivně podílet všichni členové a členky dané
skupiny, všichni jsou od počátku zodpovědní za seznámení se s problémem, sběr
informací, jejich třídění, používání, práci s nimi i závěrečný výsledek. Výsledek může být
ovlivněn intelektuálním výkonem jednoho žáka nebo žákyně, přesto je za celek
zodpovědná celá skupina, každý/každá by měl svým způsobem přispět ke zdárnému
vyřešení úlohy. Jako celek se skupina i hodnotí, ne jednotliví žáci či žákyně, kteří/které
podávali zprávu o výsledcích práce. Každý/každá by měl/a být schopen/schopna
reprodukovat postup vedoucí k řešení. (Mechlová, Horák 1986: 39; Svašková 2003: 24, 27;
Kasiková 2010: 23)

Metoda turoringu, kdy dobří či starší pomáhají slabším nebo mladším, je přínosná
pro vyučující i děti. Vrstevníci/vrstevnice v roli vyučujících jsou pro děti přijatelnější než
samotní vyučující. Dospělí jsou pro děti do značné míry nesrozumitelní. Řada dětí proto
využívá jiné děti jako „překladatele“ nebo mediátory, kteří jim sdělení vyučující/ho
převypráví. (Spurná 2002: 12; Kasiková 2010: 7)
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Vysvětlující si látku upevňují a třídí, začínají chápat hloubku a detaily; vysvětlovaní
chápou lépe od vrstevníků/vrstevnic, protože používají jim bližší slovník a příklady.
Skupinové vyučování se začalo prosazovat v 60. letech minulého století s rozvojem
sociální psychologie. Studie byly podpořeny experimentálním ověřováním v praxi,
výsledky přesvědčivě prokazovaly účinnost organizační formy skupinového vyučování.
V polovině sedmdesátých let se skupinová výuka dostala do školsko-politických
dokumentů. V devadesátých letech spolu s velkými změnami přišly nové možnosti,
s netušenou volností se ale objevilo i profesionální tápání. Namísto dosavadního
autoritativního vztahu učitel/ka-žák/yně se přístup vyučujících k dětem rozrůznil.
Skupinové vyučování začalo být podporováno vedením škol i kontrolními orgány
(inspekcemi). Přesto byla realita jiná a i dnes je skupinové výuce věnován jen malý objem
času, ve vyučování se objevuje spíše sporadicky. (Svašková 2003: 20; Kasiková 2010: 19)

Co se děti ve škole naučí, záleží ve velké míře na tom, co už vědí. Tradiční škola ale
nepočítá s výklady světa dětí, staví je na stejnou startovací čáru a předpokládá, že teprve ve
škole se budou něco dozvídat. V popředí je interakce vyučující-žák/yně a interakce dítědítě je vytlačována mimo školu. Tato interakce je přitom podstatným prvkem v socializaci
dítěte. (Kasiková 2010: 13)
Výhody skupinového vyučování jsou zvýšení aktivity při učení, zapojení více dětí
do práce, přirozenější vyjadřování, větší zájem dětí o úkoly, volba tempa práce,
porovnávání postupů řešení, přebírání odpovědnosti za učení včetně chyb, vyšší efektivita
vyučování, zvýšená motivace a aktivita dětí. Děti se učí komunikativním dovednostem,
organizaci práce, posiluje se jejich smysl pro plnění povinností a zvyšuje se jejich
samostatnost. Žák/yně před ostatními žáky/němi snadněji přizná, co neví, roste jejich
zájem o učení. Integruje se kolektiv a snižuje se počet izolovaných a neoblíbených dětí.
Mizí napovídání, opisování a podvádění, děti se učí sebehodnocení v procesu týmové
činnosti, pracovat v týmu a věřit v sílu účelné spolupráce. Skupinové vyučování také
působí proti stereotypu ve vyučování. Vyučující/mu zároveň vzniká čas věnovat se slabší
skupině nebo přípravě další činnosti. (Kasiková 2010: 19-20)
Skupinové vyučování ale také přináší nevýhody: děti ve skupině často nepracují
rovnoměrně – jsou tam ti, kteří skupinu táhnou, a ti, kteří se vezou. Nedokážou si práci
zorganizovat, pracují nesystematicky, překřikují se, odbíhají od zadaného úkolu.
Neprobere se tolik učiva a mohou vznikat chyby, které se ihned neopravují. Hodnocení
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učební činnosti je obtížné a od vyučující/ho je vyžadována náročná příprava. (Kasiková
2010: 20)

Skupiny se mohou vytvořit buď náhodně, nebo řízeně. Při zvolení náhodného
výběru (například losem), jsou takto vzniklé skupiny, pokud je celkový počet dětí
dostatečně vysoký, obdobně pestré jako celá třída. Pokud mají děti možnost vzájemně se
domluvit na základě sympatií, vzniknou skupiny schopné ihned pracovat, protože
nevyžadují čas na vzájemné sžívání a slaďování. Nevýhodou ale může být jejich
homogenita.
Složení skupin může ovlivnit spolupráci žáků a žákyň. Otázkou je, zda má vyučující
zasahovat do utváření skupin? Domnívám se, že téměř vždy je nutné do složení skupiny
zasáhnout. Vyučující musí třídu dobře znát - situaci jednotlivých žáků a žákyň z hlediska
prospěchu i aktuální situaci sociálních vztahů ve třídě, protože silné kladné i záporné vazby
bývají spíše na škodu věci. Skupiny by měly být srovnatelné výkonnostně, aby měly
přibližně stejnou naději na úspěch, spontánně se ale často vytvoří spíše v jedné skupině
naakumulovaní výborní žáci a žákyně a v druhé prospěchově slabší děti. Úplná volnost
také zhoršuje postavení izolovaných dětí, skupina je vylučuje. Vyučující by měl/a také
zajistit, aby některá skupina nebyla hendikepována větším počtem žáků/žákyň s poruchami
učením nebo chováním, stejnoměrně obsazeni by měli být i extroverti/extrovertky a
introverti/introvertky V každé skupině by mělo být dítě intelektuálně silnější, precizní a
systematické, organizátor/ka a slabší žák/yně. (Svašková 2003: 17, 32-33)

Skupiny by měly být dvou- až šestičlenné, některé skupiny mohou mít o jednoho
člena/jednu členku více nebo méně. Nejvhodnější počet je tři až pět. Podmínkou je totiž
interakce tváří v tvář a čím je skupina větší, tím větší je i riziko, že některý z jejích
členů/členek nebude pracovat. Dva členové/členky je příliš málo, šestičlenná skupina už je
moc početná. Tříčlenná skupina se často rozpadá na dyádu, kde jeden nepracuje, pětičlenná
skupina na dyádu a trio, kde opět jeden často nepracuje. (Svašková 2003: 33)
Čtyři základní role ve skupině o čtyřech členech/členkách:
1. koordinátor/ka zajišťuje permanentní chod skupiny, udržuje je v neustálé činnosti, řídí
diskuzi, zajišťuje, aby se na práci skupiny podíleli všichni členové a členky, řídí všechny
druhy aktivit;
2. pracovník/pracovnice s informacemi má přehled o nashromážděných informacích,
ujasňuje myšlenky, sumarizuje dílčí výsledky;
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3. sekretář/ka (tajemník/tajemnice) písemně zpracovává veškerý materiál, zaznamenává
odpovědi, hovoří při prezentaci před třídou;
4. pozorovatel/ka (hodnotitel/ka) zaznamenává vše okolo praktické práce ve skupině,
hodnotí vzájemnou spolupráci jednotlivých členů/členek. (Svašková 2003: 37)
Skupinová práce umožňuje vystoupit ze sociálních rolí ve třídě a ujmout se jiných,
ve kterých se budou děti cítit lépe. Vyvarovat se stereotypního spojování chlapců
s vůdcovstvím a dívek s podporujícími a pomocnými činnostmi.
Za nejvhodnější věk pro skupinové vyučování bývá považováno 9-10 let. (Svašková
2003: 9-10)
Svůj význam má i rozmístění skupin ve třídě – žáci a žákyně musejí být otočeni tak,
aby na sebe při vzájemné diskuzi viděli. Časté je i vytvoření skupin podle zasedacího
pořádku – podle toho, jak děti běžně sedí, se pouze některé otočí nebo se spojí lavice;
společná závěrečná diskuze s celou třídou ale zase vyžaduje otočení žáků a žákyň k tabuli.
(Mechlová, Horák 1986: 35)
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3. EMPIRICKÁ ČÁST
3.1. Metodologie
Paradigma je souhrn základních domněnek a předpokladů, které mají vliv na
povahu produkovaného poznání. Při výzkumu je třeba si některé paradigma vybrat, protože
se nelze vyhnout tomu pracovat v některém z nich - lze se pouze vyhnout tomu o tom
přemýšlet. Většina lidí nevědomě pracuje v pozitivistickém paradigmatu, to znamená, že se
domnívají, že existuje jen jedna realita, která je poznatelná (pozitivistická ontologie), že
mezi

poznávající/m

a

poznávaným/poznávanou

existuje

odstup

(pozitivistická

epistemologie). Používají se především kvantitativní metody a pomocí experimentů se
verifikují nebo falzifikují hypotézy (pozitivistická metodologie).
Kritikou

pozitivismu

je,

že

data

dekontextualizuje,

vytrhává

z kontextu,

zjednodušuje, vytváří velké teorie, které se ne vždy dají aplikovat na jednotlivce nebo
místní problémy, nezahrnuje důvody jednání a protože potvrzuje nebo vylučuje hypotézy,
nepředpokládá, že se objeví něco zcela nového, je tak vyloučen moment překvapení.
Pozitivismus bývá vnímán jako maskulinní paradigma. V pozitivismu také odpadá
zodpovědnost za poznání (uvažování etických implikací), protože věda jen popisuje
realitu.
Tento výzkum se řadí mezi kritické teorie. Ústředními pojmy kritických teorií jsou
aktivismus a emancipace (jiný název také je emancipační paradigma), protože zde nejde
jen o vysvětlení, ale hlavně o změnu – pokud seznáme, že je potřeba. V kritických teoriích
je

důležitá

etická

stránka

výzkumu,

mezi

informátorem/informátorkou

a

výzkumníkem/výzkumnicí vzniká partnerský vztah.
Další charakteristiky výzkumu jsou: kvalitativní, akční a feministický.
Kvalitativní výzkumy jsou takové výzkumy, jejichž výsledků se nedosahuje pomocí
statistických procedur, proto jsou vhodné pro zkoumání lidí a jejich vzájemných vztahů
(Strauss, Corbin 1999: 10). Pomáhají pochopit smysl a vytvořit si představu o složité
povaze jevů (Surynek, Komárková, Kašparová 2001: 26-27). Cílem kvalitativních
výzkumů je vytváření teorie (na rozdíl od kvantitativních výzkumů, které testují hypotézy)
(Disman 2002: 286). Kvalitativní výzkumy používají induktivní logiku: na začátku
výzkumného procesu se pozoruje a sbírají data, pátrá se po pravidelnostech, formulují se
předběžné závěry a nakonec vzniknou nově formulované hypotézy nebo nová teorie
(Disman

2002:

287).

Kvalitativní

výzkumy

zkoumají

malý

vzorek

podrobně

(Heitlingerová, Trnková 1998: 12). Výsledky nelze zobecnit a vztáhnout na celou populaci
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(Hendl 2005: 52). Dotazovaní dostanou mluvit šanci sami za sebe a jejich výpovědi
nezapadnou do nahodilých citátů a statistik (Heitlingerová, Trnková 1998: 9). Kvalitativní
výzkumy také často používají neformální jazyk. (Letherby 2003)

Výsledky konvenčních výzkumů ovlivňují praxi jen omezených způsobem (Hendl
2005: 138). Akční výzkum je hodnotově orientovaný výzkum, který spojuje aktivismus a
vědu. Nejde mu jen o popis, ale současně i o akci, která má vést ke změně současného
stavu (Hendl 2005: 138). Cílem akčního výzkumu je posílení sebevědomí a aktivity
(empowerment) těch, kteří jsou zkoumáni, často marginalizovaných a utlačovaných skupin
ve společnosti, a poskytnout jim takové poznatky, aby mohli kritizovat své společenské
podmínky a navrhnout akce, které by je zlepšily (Hendl 2005: 140).

Univerzální definice feministického výzkumu neexistuje, ale existují některé
společné charakteristiky. Výzkum je feministický tehdy, pokud je akční, záměrem
feministického výzkumu je společenská změna. Na feministickou vědu je vznášen
požadavek ukončit pouhé dělání výzkumu a začít dělat něco, co se týká problému.
Feministická věda chce jak přispět k prohloubení feministických teorií, znalostí o vztazích
mezi muži a ženami, nahlédnout do genderované sociální existence, zároveň ale také
produkovat takové poznání, které napomůže transformaci genderové nerovnosti (Hendl
2005: 39). Feministická věda se netýká jen žen, ale zabývá se třeba i muži, intersexuály a
dětmi, bere v úvahu rozličnost mezi lidmi. Genderové vztahy lze těžko oddělit od jiných
forem mocenských vztahů (třída, rasa, věk…).
Feminismus je perspektiva, ne jedna výzkumná metoda, využívají se různé metody.
Feministické výzkumy odmítají tradiční pozitivistický přístup, který předpokládá
nestranného a nezúčastněného výzkumníka (Heitlingerová, Trnková 1998: 11; Hendl 2005:
141)

Rozhovory jsou hlavní metodou sběru dat v empirickém výzkumu (Hendl 2005:
164). Používají se buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými metodami, často
pozorováním (Hendl 2005: 164). Rozhovor zahrnuje kladení otázek, naslouchání
vyprávění a získávání odpovědí (Hendl 2005: 164). Správně vedený rozhovor je
dvoustranná rovnocenná komunikace (Hendl 2005: 170). Výzkumník/výzkumnice by
měl/a dotazované vhodně pobízet, aby sděloval/a další podrobnosti, dávat najevo, že je to
zajímavé. Otázky by měly být neutrální, citlivé, jasné a otevřené, aby mohli dotazovaní říci
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své subjektivní pocity - proto se nepředkládají předem určené formulace odpovědí. Otázky
také nesmí být návodné (Disman 2002: 149-150).

Rozhovor vedený podle feministických kritérií je výsledkem procesu horizontální
interakce (ne tradiční hierarchie subjekt-objekt – tazatel/ka-respondent/ka), ale je to
vzájemné kooperativní snažení výzkumníka/výzkumnice a vypravěče/vypravěčky, kde ani
jedna strana není pasivní (Heitlingerová, Trnková 1998: 11). Dotazovaní nejsou objekty
badatelského zájmu, ale subjekty, protože vytvářejí obsah i formu rozhovoru, do jisté míry
jim je umožněno, aby si sami mohli určovat, co, kdy a jak chtějí vyprávět. Úkolem
výzkumníka/výzkumnice je pozorně poslouchat, naladit se na vyprávění a aktivním
nasloucháním a otázkami podněcovat k pokračování (Kiczková 2006: 20)
Feministický přístup klade důraz na jazyk, proto využívá rozhovoru, který umožňuje
dotazovaným vyjádřit se vlastními slovy – zviditelnit svou zkušenost, nechat promluvit –
dát hlas a moc pojmenovávat. (Reinharz 1992)
Pro feministický výzkum je důležitá empatie, ideální je vytvořit si vztah ještě
předtím,

než

se

rozhovor

koná.

Mezi

výzkumníkem/výzkumnicí

a

dotazovaným/dotazovanou vzniká pouto důvěry.

U polostrukturovaného rozhovoru je předem připravený seznam témat, která by
měli dotazovaní a dotazované zmínit, ale ne přesná formulace otázek. Dotazování je pak
velmi pružné, otázky nemusí být pokládány doslova stejně nebo ve stejném pořadí,
postupuje se podle situací, aby rozhovor plynule navazoval (Hendl 2005: 164).

Získaná data se analyzují kódovacími postupy podle metody Strausse a Corbin. Tato
vědecká metoda byla vyvinuta k získání teorie z empirického základu bez předem
připravených hypotéz (Disman 2002: 299). Nezačíná se teorií, ale nechává se vynořit to
významné (Strauss Corbin 1999: 14)
Kódování je ústřední proces tvorby teorie z údajů. Analýza se skládá ze tří hlavních
typů kódování: 1. otevřené, 2. axiální, 3. selektivní, hranice mezi jednotlivými typy
kódování jsou uměle vytvořené, nenásledují nutně za sebou. (Strauss Corbin 1999: 40;
Coffey, Atkinson 1996: 26)
Při otevřeném kódování se každé samostatné myšlence přidělí jméno, které bude jev
reprezentovat. Kódy se pak navzájem porovnávají a prozkoumávají, podobné se seskupují
do kategorií a subkategorií, kterým se přiřadí abstraktnější názvy než jednotlivým jevům.
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(Strauss, Corbin 1999: 42-45) Seskupením podobných pojmů se sníží počet objektů.
Axiální kódování údaje novým způsobem skládá dohromady vytváření spojení mezi
kategoriemi a jejími subkategoriemi. (Strauss Corbin 1999: 71)
Postup interpretace dat se přeruší, když další kódování už nepřináší nové poznatky.
(Hendl 2005: 251)
Důležitým aspektem této metody je teoretická citlivost jako osobní vlastnost badatele
nebo badatelky. Je to schopnost rozlišovat jemné detaily ve významu údajů, schopnost
vhledu, dát údajům význam, porozumět a oddělit související od nesouvisejícího. (Strauss
Corbin 1999: 27, 29) Strauss a Corbin (1999: 53, 67) upozorňují, že badatelé a badatelky
často nevidí všechno, co by mohli vidět, protože do procesu analýzy vstupují již zaslepeni
svými předpoklady, zkušenosti a utápí se v literatuře. Při analýze nemá být nic považováno
za samozřejmé.
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3.2. Výzkum
Cílem výzkumu bylo zjistit, jestli existují rozdíly v činnostech, jaké během
skupinového vyučování vykonávají žáci a žákyně prvního stupně ve skupině dětí stejného
pohlaví nebo ve smíšené skupině, v které skupině a proč se jim subjektivně lépe pracuje,
podle čeho si vybírají svoje spolupracovníky/spolupracovnice, když mají tu možnost, a
jestli by si vybrali jiné, pokud by se jednalo o jiný úkol.
Hlavní výzkumná otázka 1: Pracuje se dětem (podle jejich názoru) lépe ve
smíšených nebo homogenních skupinách a proč tomu tak je?
Hlavní výzkumná otázka 2: Vykonávají dívky a chlapci jiné činnosti, pokud pracují
ve smíšených nebo dívčích/chlapeckých skupinách?
Vedlejší výzkumná otázka 1: Podle čeho si děti vybírají spolužáky/spolužačky do
pracovních skupin?
Vedlejší výzkumná otázka 2: Mění se výběr spolužáků/spolužaček v závislosti na
zadání úkolu?

Děti z jedné třídy byly během výuky třikrát rozděleny do pracovních skupin a měly
za úkol splnit zadanou práci ve třech různých předmětech. Nejprve pracovaly ve stálých
skupinách tak, jak jsou zvyklé pracovat vždy; podruhé byly rozděleny na dívčí a chlapecké
skupiny a potřetí si samy mohly obsazení skupin zvolit podle svých preferencí. Následně
jsem s dětmi vedla polostrukturované rozhovory, kde jsem se jich ptala, jestli se jim lépe
pracuje ve smíšené nebo chlapecké/dívčí skupině, jestli se nějak liší činnosti, které
vykonávají v chlapecké/dívčí nebo smíšené skupině, podle čeho si vybírají, kdo s nimi
bude ve skupině, a jestli by si vybraly jinak, pokud by se jednalo o jiné zadání úkolu.

Výzkum byl proveden během června 2010 ve čtvrté třídě jedné z pražských
základních škol. Vybrala jsem právě tuto školu a tuto třídu, protože jsem v ní od školního
roku 2007/2008, kdy tenkrát byly děti ve druhé třídě, pracovala jako asistentka pedagožky,
takže jsem ty děti dobře znala - a ony mě. Nezanedbatelné bylo, že jsem se velmi dobře
znala s vyučující, která mi umožnila, abych výzkum v jejích hodinách provedla.
To, že se s dětmi známe, bylo výhodné především v tom, že ke mně měly důvěru a
nebály se mi cokoli říci. Další výhodou bylo, že jsem se díky našemu myslím velmi
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otevřenému až kamarádskému vztahu7 velmi dobře orientovala v jejich vztazích, kdo se
s kým ne/kamarádí a kdo se s kým kamarádit ne/chce. Ovšem mohla by to být také
nevýhoda, kdybych do výzkumu promítala svoje vlastní předpoklady. Proto jsem si svá
očekávání předem sepsala, abych si jich byla vědoma.
Do třídy chodilo 21 dětí, 11 chlapců a 10 dívek. Dvě z dětí trpí poruchou učení a
čtyři kombinovanou poruchou učení a chování, jen jedno z dětí s poruchou učení je dívka,
ostatní chlapci. V den, kdy se výzkum konal, bylo ve škole přítomno 18 dětí, 10 dívek a 8
chlapců8.
Alena patří spolu se svou nejlepší kamarádkou Lindou, s kterou také sedí v lavici,
mezi nejvýraznější dívky ve třídě. Mezi dětmi i vyučujícími je oblíbená, má samé jedničky
a vyučující se na ni (spolu s Lindou) často obrací, pokud od někoho ze třídy potřebují
spolehlivou výpomoc.
Andrea má také samé jedničky, ale je o trochu míň kamarádská a zároveň v kolektivu
méně oblíbená. Čas tráví často malováním, její velikou zálibou jsou koně, nebo povídáním
se svou nejlepší kamarádkou Žanetou. Oproti ostatním spolužákům a především
spolužačkám je více dětská.
David je jeden z nejvýraznějších chlapců ve třídě. Je to velký solitér, sám sedí
v lavici, je sebevědomý až drzý, má vlastní názor, nerespektuje cizí autority. Kamarádí se
jak s chlapci, tak s dívkami, vyloženě nejlepšího kamaráda nebo partu, do které by zapadl,
ovšem nemá.
Eva je na svůj věk relativně vyspělá jak výškou, tak rozumově. Stejně jako David
sedí sama v lavici a je solitérka. Nejvíce se baví s Felixem, který v průběhu výzkumu
chyběl, ale spíše z důvodu, že si na sebe „zbyli“. Oba dva jsou netypičtí a pro ostatní děti
neuchopitelní, nepředvídatelní a nečitelní. Také Eva je drzá, rozhodně ne tichá, umí se
ozvat, když se jí něco nelíbí.
Adam tuto školu nenavštěvuje od první třídy, přistěhoval se s rodinou později.
Rychle zapadl mezi kolektiv chlapců, je to úspěšný hokejista, odpoledne i víkendy tráví na
trénincích nebo zápasech. Čas tráví v hloučku jiných chlapců, s dívkami se nebaví vůbec.
Jeho rodina je velmi dobře situovaná, Ivan ostatním chlapcům často půjčuje různé hry nebo

7

Děti mi například říkaly křestním jménem, tykaly mi, svěřovaly se mi se starostmi a problémy, vyprávěly
mi zážitky a příběhy z domova (včetně těch, které začínaly „Táta říkal, abych to nikomu neříkal/a…“) apod.
8
Pro potřeby této práce jsem dětem přiřadila pseudonymy tak, aby pseudonym přibližně odpovídal
původnímu jménu. Já sama používám jména v té podobě, v jaké se vyskytují v kalendáři. Jména ve
skupinách jsou seřazená podle abecedy.
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technické vymoženosti, drží se ale vždy trochu stranou, rozhodně nefunguje jako šéf, je
spíše tichý.
Jitka je malá tichá nevýrazná dívka. V lavici sedí s Markem, o přestávkách si povídá
více se Žanetou a Andreou, ale dobrého kamaráda nebo kamarádku ve třídě nemá. Často
také tráví čas se svým bratrem, který navštěvuje třídu o stupeň výš a na chodbě hned vedle.
Jakub se přistěhoval teprve během tohoto školního roku. Snaží se zapadnout mezi
chlapce, jeho chování je problematické, známky horší, vyučování ho nebaví, snaží se ho
přetrpět.
Linda je nejoblíbenější dítě ve třídě, pokud mají děti vybrat jednoho/jednu z nich,
bude to s největší pravděpodobností ona. Je milá a kamarádská, dobře se učí, je nadaná
hudebně i na sport. Její nejlepší kamarádkou je Alena, s kterou tráví nejvíce času, je ale
více než ona otevřená i ostatním dětem. Do školy a ze školy chodí s Martinem, který bydlí
ve stejném domě jako ona.
Laura je také ve třídě poměrně nová, přišla během tohoto školního roku. Zatím sedí
sama v lavici, s dětmi si popovídá, více s dívkami, ale do kolektivu ještě plně nezapadla,
dobrého kamaráda nebo kamarádku ve třídě nemá.
Martin se dobře učí a učení je pro něj, stejně jako jeho rodiče, velkou prioritou.
Stejně jako Adam hraje hokej, kterému věnuje všechen volný čas. Kamarádí se s chlapci,
s kterými debatuje o sportu nebo počítačových hrách, zároveň ale tráví čas i s Lindou,
kterou má rád.
Marcel se drží spíše stranou. Ani on nenavštěvuje tuto školu hned od začátku školní
docházky,

navíc

jako

Vietnamec

potřeboval

zpočátku

s některými

především

organizačními věcmi pomoci. Je tichý, výrazně se neprojevuje ani v hodinách, ani o
přestávkách, je spíš samotářský.
Milan sedí v lavici s Mílou, který během výzkumu chyběl, ale kamarádi vyloženě
nejsou. Milan s rodiči hodně cestuje po Česku a umí poutavě vyprávět o tom, kde byli a co
viděli, jinak má ale s přesným vyjádřením myšlenek problémy, je ještě hodně dětský,
s nikým si vyloženě nerozumí.
Markéta je veselá dívka, která má s učením trochu problémy, především
v matematice. V lavici sedí s Věrou, chvílemi spolu kamarádí, chvílemi se hádají. Markéta
se baví i s ostatními dívkami a někdy i chlapci.
Monika je velmi plachá a tichá dívka, která skoro nepromluví a tráví i přestávky
v lavici na svém místě. Jediný, s kterým se baví, je Míla, který sedí v lavici před ní.
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Žaneta se nejvíce kamarádí s Andreou, často se ale také baví i s Alenou a Lindou, a
také s Felixem, protože maminky Žanety a Felixe jsou kolegyně v práci, proto se znali
ještě před nástupem do školy a občas spolu tráví čas i mimo vyučování.
Štěpán sedí v lavici s Adamem, přestávky ale tráví v hloučku chlapců. Jeho chování
je bezproblémové, do žádných lumpáren se s nimi nepouští. Čas tráví také se svým o rok
starším bratrem, kterého obdivuje.
Věra má stejně jako Andrea ráda koně, nijak je to ale nespojuje. Povídá si buď
s Markétou, nebo zůstává sama. Podobně jako Markéta má také v některých předmětech
problémy.
Zbyněk si sice často sám kreslí nebo skládá stavebnici, jinak má ale tendence pasovat
se mezi šéfa ostatních chlapců. Vyvolává konflikty, napadá je, jeho chování i známky jsou
problematické. Kvůli problémům s chováním přestal chodit do družiny, odpoledne tráví
jako jediný z dětí samostatně venku se staršími kamarády.
Chybějící Míla je tichý a hodný chlapec. Kamarádí se s Monikou a nechá si od
Milana líbit jeho výstřelky. Matěj se dobře učí, chodí na několik různých zájmových
kroužků. V lavici sedí s Monikou, ale moc se spolu nekamarádí. Nejvýraznější postavou ve
třídě je Felix – důvod, proč měla třída nárok na asistentku. Felix dokázal být kamarádský,
připojoval se k hloučkům dětí, jak chlapců, tak dívek, ale častěji je pošťuchoval, něco jim
bral nebo je fyzicky napadal. Líbit si to nenechal především Zbyněk, často mezi nimi
docházelo ke konfliktům. Většina dětí ho ale přijímala velmi tolerantně s povzdechem, že
Felix je prostě Felix. Nejvíce se kamarádil s Evou díky tomu, že oba z kolektivu nějakým
způsobem vyčuhovali. Zastávala se ho také Žaneta.

Paní učitelka byla v té době třídní učitelkou této třídy druhým rokem. Mezi dětmi
byla veskrze oblíbená, i když samy děti přiznávaly, že je poměrně přísná – především
v porovnání s ostatními vyučujícími, kteří v této třídě vyučovali hudební, výtvarnou nebo
tělesnou výchovu – měla u žáků i žákyň větší autoritu. Skupinovou práci zařazovala do
výuky poměrně často. Nechávala děti, aby pracovaly ve skupinách a potom samy sebe
navzájem hodnotily.
Než jsem do třídy nastoupila jako asistentka, paní učitelka ani nikdy neslyšela o
slovu gender. O tématu jsme spolu často debatovaly, ale zdálo se mi, že moje názory
vnímá jako teorii, co se učíme ve škole, kdežto ona z praxe ví, jak to je, že přece dívky a
chlapci jsou přirozeně odlišní.
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Vyžádala jsem si od ní její názor, jestli a případně jak se liší výuka dívek a chlapců,
jejich chování během vyučování a známky. Víceméně se shoduje s chováním popsaným
v teoretické části, všímá si především typického chlapeckého i dívčího chování, i když i
v této třídě není málo dětí, které takovému popisu neodpovídají (například Míla z chlapců
a Eva z dívek):
„Dívky jsou v tomto věku klidnější než chlapci. Dokážou většinou pozorněji a
soustředěněji naslouchat zadaným úkolům. Práci pak splní přesně a pečlivě. I když mají
možnost do úkolu vnést svůj vlastní názor a styl práce, drží se obvykle raději přesně
zadaných vzorů. U děvčat pozoruji též větší obavy ze selhání či nesprávného splnění úkolu.
Pokud dojde k chybě, je často třeba je daleko více povzbuzovat, aby opět nabyly ztracené
sebevědomí. Též se více ztotožňují s osobou vyučujícího, což je zřejmě dáno feminizací
českého školství. Paní učitelka je pro děvčata přirozenou autoritou, mnohdy zcela
nekriticky obdivovanou.
Chlapci mají v tomto věku větší potřebu aktivního pohybu. Klidné sezení ve školních
lavicích je pro ně daleko náročnější než pro dívky. Daleko lépe je možné je zaujmout tehdy,
když je výklad spojen s nějakou pohybovou aktivitou. Velmi často se již hlouběji věnují
nějaké specifické oblasti svého zájmu, a i když mají v tomto oboru na svůj věk značné
vědomosti, mnohdy se tyto znalosti v jejich školní klasifikaci neodrazí. Ve výsledku pak
mívají dívky v tomto věku stále lepší známky než chlapci. Též autorita se u chlapců buduje
obtížněji. Je velmi důležité, aby vždy chápali spravedlivost hodnocení či případného trestu.
Stanovená pravidla pak musí být dodržována jak ze strany dětí, tak z pozice vyučujícího.“

V době, kdy jsem výzkum prováděla, jsem na základní škole z důvodu školních
povinností již nepracovala. Ten den, kdy jsem měla přijít, děti od paní učitelky věděly, že
je čeká nějaké překvapení, akorát nevěděly, o co se přesně jedná. Do třídy jsem vstoupila o
první přestávce, takže se na mě hned vrhly a křičely, že už vědí, co mělo být to překvapení
- že jsem přišla já. Přestávku a ještě další vyučovací hodinu jsme trávily tím, že mi
postupně vyprávěly, co je u nich nového a zároveň se ptaly mě (podobný scénář jsme
mívaly pokaždé, když jsem je přišla navštívit).
Děti pak ani nijak nepřekvapilo, když jsem jim následně zadávala práci, protože byly
zvyklé, že jsem roli paní učitelky občas přebírala. Vyučující mi dala úplně volnou ruku a
netrvala ani na dodržování rozvrhu hodin, což bylo skvělé v tom, že jsem si mohla dovolit
připravit zadání ze třech různých předmětů podle mého výběru. Schválně jsem vybrala
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takové, aby jeden byl považovaný za chlapecký (matematika), jeden spíše dívčí (český
jazyk) a jeden neutrální (nauka o společnosti).
Děti se měly rozdělit do skupin a zadala jsem jim úkoly postupně z češtiny,
matematiky a nauky o společnosti (ten předmět se fakticky jmenuje svět kolem nás).
Úkoly, které měly děti ve skupinové práci plnit, byly ve všech třech opakováních obdobné.
V češtině se jednalo o doplňování i/y v příčestí minulém a podstatných jménech, v
matematice šlo o písemné násobení9. V českém jazyce i v matematice šlo o cvičení, která
šla rozdělit na tři přibližně stejné díly, takže v každém ze tří opakování děti vyřešily část.
Při nauce o společnosti měly děti za úkol vypsat nejprve státy sousedící s Českou
republikou, při druhém opakování nejdůležitější řeky a nakonec česká pohraniční pohoří.
Běžné rozdělení pracovních skupin, které měly děti naučené, protože bylo pokaždé
stejné, když se pracovalo ve skupinách, vypadalo takhle:
1. Adam, Andrea, David, Linda, Žaneta
2. Eva, Jitka, Markéta, Štěpán, Věra
3. Laura, Martin, Monika, Zbyněk
4. Alena, Jakub, Marcel, Milan.
Očíslování skupin je podle umístění skupiny ve třídě - každá skupina měla po celý
školní rok přiřazené svoje místo a číslo, přibližně to bylo vepředu/vzadu vlevo/vpravo.
Rozdělení podle pohlaví jsem provedla já, a to tak, aby vznikly dvě dívčí a dvě
chlapecké skupiny. Udělala jsem to podle seznamu žáků a žákyň ve třídě, tzn. prakticky
podle abecedy (tady jsou ovšem seřazené podle křestních jmen, v třídnici podle příjmení).
Nenechala jsem děti rozdělit se do skupin samotné z obavy, že jejich dívčí a chlapecké
skupiny by se téměř shodovaly se skupinami podle vlastního výběru.
Dívčí a chlapecké skupiny:
1. Alena, Eva, Markéta, Monika, Žaneta
2. Andrea, Jitka, Laura, Linda, Věra
3. Adam, Jakub, Štěpán, Zbyněk
4. David, Marcel, Martin, Milan
Třetí skupinu si vybíraly samy, nechala jsem jim úplně volnou ruku, jediné zadání
bylo, aby vytvořily skupiny čtyři – jen jsem doufala, že utvoří skupiny přibližně stejně
početné. To udělaly:
1. Alena, Andrea, Linda, Žaneta

9

Zadání úkolů z češtiny a matematiky jsou v přílohách 3 a 4.
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2. Laura, Markéta, Martin, Štěpán, Zbyněk
3. Adam, David, Jakub, Marcel
4. Eva, Jitka, Milan, Monika, Věra
Potom, co postupně proběhly všechny tři skupinové práce10, jsem využila toho, že
děti vědí, že k tomu, aby člověk ukončil vysokou školu, musí napsat „takovou knížku“ a že
já tu knížku teď mám psát, a vždy, když se na ně přijdu podívat, se mě na tu knížku ptají.
Vysvětlila jsem jim tedy, že v „mojí škole“ je zajímá, jak takové děti jako ony pracují ve
skupinkách a že já to napíšu do té své knihy a že by od nich proto bylo moc hezké, kdyby
mi s tím mohly pomoci. Že jsem si s sebou přinesla diktafon a že za mnou budou chodit po
jednom vedle do kabinetu a já se jich budu na něco ptát, ale že se nemusí bát, že jejich
odpovědi nikomu – ani paní učitelce – neřeknu, a že v mé knize nebude uvedeno jejich
jméno ani žádné jiné podrobnosti. Proto také neuvádím skutečná jména dětí – všem jsem
pro účely této práce přiřadila pseudonymy – ani název oné základní školy nebo jiné
souvislosti, z kterých by šlo jejich identitu odhalit. Důrazně jsem je také ujistila, že
neexistují žádné správné nebo špatné odpovědi, že nejde o zkoušení, že nebudou
známkované, že mě prostě jen zajímá, co si myslí.
Co se týče etické stránky výzkumu, je pravda, že v tomto případě moc
nezafungovala možnost účast na výzkumu odmítnout, děti vlastně neměly moc šancí
výzkumu se neúčastnit. O tom, že by nějaký výzkum probíhal už během jejich
skupinových prací dokonce ani nevěděly. U rozhovorů to bylo trochu složitější, tam
samozřejmě mohly teoreticky říct, že se jich nechtějí účastnit, ale zaprvé se to konalo
v budově školy v době školního vyučování (čímž byla zároveň vyřešena otázka jejich
ochoty věnovat svůj čas výzkumu), kde jsou neustále vedeny k tomu, aby poslouchaly
vyučující. Pak jsem jim o tom říkala já jako dospělá, pro ně něco-jako-paní-učitelka, koho
byly zvyklé poslouchat (resp. aspoň věděly, že by měly…) a že může následovat jistá
forma trestu, pokud nebudou. A navíc by to pro ně bylo obtížné i v tom, že neskromně
musím říct, že mě rády viděly a když jsem jim řekla, že je o to prosím, tak mi chtěly
pomoci. Maminka Matěje, který ale zrovna ten den ve třídě chyběl, v té době psala
bakalářskou práci shodou okolností na stejné fakultě, takže o tom, že se musí napsat něco
dlouhého, co stojí hodně úsilí a času, slyšely i od něj. Navíc pro ně tou dobou „ta kniha“
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Řešení úkolů od všech skupin ze všech předmětů v přílohách č. 5-16.
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byl důvod, proč už tam s nimi nemůžu být každý den, a některé si myslely, že až to dopíšu,
zase se vrátím.
Vybídla jsem je, že kdyby je cokoli zajímalo, ať se mě neváhají zeptat. Týkalo se to
především nahrávání na diktafon, ke kterému neměly zpočátku moc důvěru. Ale když už se
potom rozpovídaly, myslím, že na něj úplně zapomněly a nijak je nestresoval. Po skončení
rozhovorů jsem všem dětem rozdala drobné sladkosti jako poděkování za pomoc.

Klasické rozdělení proběhlo bezproblémově, protože děti jsou na práci ve skupinách
zvyklé a každý ví, do které skupiny patří. Při rozdělení na dívčí a chlapecké skupiny
nejprve nechápaly, proč to měním, ale nakonec se přemístily. Zmatené byly, když si měly
samy vybrat skupiny, několikrát se ujišťovaly, jestli opravdu můžou. S čím jsem ovšem
nepočítala, bylo, že se vlastně vytvořily tři kamarádské skupiny a zůstalo několik dětí,
které buď do žádné z těch skupin nechtěly nebo je naopak nechtěla přijmout ta skupina,
kterou by si samy vybraly. Pro tyto děti to bylo asi opravdu nepříjemné, některé byly
naštvané a Monika se dokonce z lítosti rozbrečela. Proto ne u všech dětí platí, že skupina
„podle vlastního výběru“ je opravdu skupina, kterou by si ony samy zvolily (platí
především pro děti ze čtvrté skupiny).

Úvodní široká otázka rozhovorů: Pracuje se ti při skupinové práci lépe s kluky nebo
s holkami? (Proč?)
Následně pokračování v návaznosti podle toho, co dítě samo od sebe ne/zmíní:
Máš radši, když jste ve skupině jenom holky / jenom kluci, nebo když tam jsou i kluci /
holky? (Proč?)
V čem je to jiné, když ve skupině pracuješ jenom s kluky / jenom s holkami?
Děláš ve skupině něco jiného, pokud tam jsi jenom s ostatními kluky / ostatními holkami,
než když tam jsou i holky / i kluci? (Proč myslíš, že to tak je?)
Které spolužáky a spolužačky sis vybral/a do skupiny, když jsi mohl/a? (Proč tyhle?)
Vybral/a by sis na jiný úkol nebo v jiném předmětu jiné spolužáky / spolužačky do svojí
skupiny? (Na jaký – které? Proč?)
atp.

Snažila jsem se ptát dětí z pozice té, která o tom nic neví, ničemu nerozumí a od nich
potřebuji, aby mi to vysvětlily. S největšími obtížemi jsem se setkávala, když některé z dětí
neumělo odpovědět, protože otázka pro něj například byla příliš abstraktní, to jsem se pak
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snažila otázky přeformulovat nebo se zeptat oklikou, přesto pro některé děti bylo velmi
obtížné (a v některých případech pro některé i zcela nemožné) zamyslet se, porovnat, uvést
důvody. Snažila jsem se ale také hlavně děti příliš „netrápit“ a nezneužívat svého
postavení, nakonec jsem respektovala, pokud opravdu nechtěly či spíše neuměly
odpovědět. Reagovala jsem ale intuitivně a spontánně, jinak jsem jednala s každým
dítětem, věděla jsem, že někomu si můžu dovolit říct: „Ale no tak, zamysli se, zkus si to
představit“, jiné dítě by to ale ještě více znejistilo.

Při přepisu rozhovorů jsem se držela mluveného slova, nijak jsem neupravovala
slovosled, nevynechávala vycpávková slova ani nepřeváděla do spisovného jazyka. Držela
jsem se toho, jak mluvily děti – jména používám v té podobě, jak je použily ony. Příklad
pro ilustraci: pokud někdo Veronice řekne Verča, použiji u pseudonymu Věrka a ne Věra,
podobně pokud řekne Áňa místo Anna, přepisuji jako Ála a ne Alena; naopak pokud někdo
použije pro desetileté dítě nezvykle formální Jiří místo běžně používaného Jirka,
pseudonym bude Jakub a ne Kuba a tak podobně.
Informace o neverbálním chování nebo jiné postřehy uvádím v závorkách. Pokud
jsem v textu na ukázku část přepisu vynechala, značím to třemi tečkami v závorkách; tři
tečky bez závorek znamenají váhání, přemýšlení.

3.2.1. Výsledky
Pracovně jsem si děti rozdělila do dvou skupin na chlapce a dívky a v prezentaci
jejich odpovědí budu postupovat podle výzkumných otázek.

CHLAPCI
Hlavní výzkumná otázka 1: Pracuje se chlapcům (podle jejich názoru) lépe ve smíšených
nebo čistě chlapeckých skupinách a proč tomu tak je?
1. VE SMÍŠENÝCH
Zbyňkovi a Davidovi se lépe pracuje ve smíšených skupinách.
Zbyněk:
„No tak mě se asi nejlíp pracuje ve skupině jako je Markétka, s Markétou, s Laurou,
s Martinem a se Štěpánem se mi pracovalo nejlíp.“
David:
„Já bych si tam vybral určitě, jako na učení, bych si tam vybral asi tak Álu, Lindu,
Martina... Andreu... Jakuba, Adama.“
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(...) Takže pro tebe jsou lepší smíšený skupinky, kde jsou kluci i holky?
„No, ano, kluci i holky.“
2. V CHLAPECKÝCH
Jakub, Adam, Jirka, Milan a Martin preferují chlapecké skupiny. Pro Adama a Jakuba to
bylo samozřejmé, Milan důvod neznal.
Martin:
„Tak to nevim... asi... asi spíš bych řek, že asi ty kluci.“
Takže jenom klučičí skupina.
„No, si myslim. Holky se strašně hádaj, oni jsou takový hádavý, jsou ukřičený.“
3. NENÍ ROZDÍL
Pro Marcela v tom není rozdíl.
4. NEVÍM
Štěpán nevěděl.

Hlavní výzkumná otázka 2: Vykonávají chlapci jiné činnosti, pokud pracují ve smíšených
nebo chlapeckých skupinách?
1. NE – STEJNÉ ČINNOSTI
Adam, Zbyněk, Jakub a Marcel si myslí, že vykonávají pořád stejné činnosti.
2. ANO – JINÉ ČINNOSTI
David a Martin si myslí, že jiné.
David:
„No když tam jsou holky, tak většinou já, já se chopim tý situace, kde třeba něco, jako že
jsem tam šel pro ten papír a tak. Když kluci, tak většinou hlasujeme nebo ustoupim.“
Martin:
„No jako docela jo (...) když tam třeba jsou i holky (...) kluci si spíš většinou povídaj místo
toho, aby tam dělali.“
S tím víceméně souhlasil i Jakub: „Nó, holky jsou tak trošku pracovitější.“
3. NEVÍM
Štěpán a Milan na tuhle otázku neuměli odpovědět, oba řekli, že nevědí.

Vedlejší výzkumná otázka 1: Podle čeho si děti vybírají spolužáky/spolužačky do
pracovních skupin, když mají tu možnost?
1. VÝKON
Jenom Milan zmínil, že si vybírá „ty nejlepší“.
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2. VÝKON+KAMARÁDI
David zmiňuje to, že vybírá děti, které jsou „hodně chytrý a kamarádim s nima“.
3. KAMARÁDI
Všichni ostatní kluci si vybírají své kamarády.
Jakub:
A proč jsi si vybral ty děti v tý poslední skupince?
„Hm... protože ten Adam je muj kámoš jako.“
4. KAMARÁDI+LEGRACE
Pro Zbyňka je důležité, aby jeho spolupracujíci byli klidní, měli smysl pro humor a byla
s nima sranda. Zbyněk: „Prostě jde o to, že jako já v tý skupině chci bejt se svejma
kamarádama.“

Vedlejší výzkumná otázka 2: Mění se výběr spolužáků/spolužaček v závislosti na zadání
úkolu?
1. MĚNÍ
David by si jinou skupinu vybral v případě, že by předmět zvládal, a nemusel by tedy tolik
dávat pozor: „…(P)odle toho, když mi ten předmět jde, tak si vyberu spíš skupinku, s kterou
se budu bavit“.
Marcel také uvedl, že by si na jiný úkol vybral jiné děti, ale už neuměl vysvětlit proč (a pak
se do toho zřejmě zamotal, protože jeho vysvětlení zní... podivně). Říkal, že si děti vybírá
odzadu podle abecedního pořádku.
2. NEMĚNÍ
Zbyněk, Milan a Martin si vybírají vždy stejné děti, jedno jaké bylo zadání úkolu.
Zbyněk:
A liší se to podle toho úkolu, že třeba na některym úkolu by se ti pracovalo líp s někym
jinym, a na jinym úkolu s někym jinym zase?
„Ani ne, prostě jde o to, jak je vlastně kolem mě ten kolektiv prostě, podle toho, jestli je
kolem mě prostě klidnej kolektiv nebo vlastně naopak právě ne.“
3. JE TO JEDNO
Jakubovi je to jedno:
Kdyby byl třeba jinej předmět, nebo těžší úkol, nebo lehčí úkol, že by sis vybral někoho
jinýho do tý skupiny?
„Mmm, mně je to jedno. (...) Já to tak trošku všechno zvládam.“
4. MOŽNÁ
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Adam nakonec připustil, že možná, ale už neuměl vysvětlit, kdy a proč.
5. NEVÍM
Štěpán nevěděl

DÍVKY
Hlavní výzkumná otázka 1: Pracuje se dívkám (podle jejich názoru) lépe ve smíšených
nebo dívčích skupinách a proč tomu tak je?
1. VE SMÍŠENÝCH
Jediná Monika uvedla, že se jí lépe pracuje ve smíšených skupinách (protože jejím
nejlepším kamarádem je především Míla).
2. JE TO JEDNO
Jitka odpověděla, že je jí to jedno, že v tom není rozdíl, jestli jsou ve skupině jenom holky,
nebo i kluci.
3. DÍVČÍ
Ostatním dívkám se lépe pracuje v dívčích skupinách.
Alena:
Je to lepší, když jste tam jenom holky?
„Jo.“
A v čem je to lepší?
„Já nevim.“
Tak v čem je to jiný, když tam jsou i kluci?
„Každej sme uplně jinej, nevim, no.“
Jako každej kluk je jinej nebo kluci jsou jiný než holky?
„No kluci sou jiný než holky.“
Eva:
Je to jiný, když tam jsou v tý skupině i kluci?
„Já sem radši mezi holkama“
A proč? V čem je rozdíl?
„No protože holky sou klidnější, a když udělám malou chybičku, tak mi, tak na mě
nenadávaj.“
Žaneta:
Když si můžeš vybrat tu skupinku, tak koho si vybereš?
„Většinou Álu, Lindu a Andreu.“
Samý holky? Je to lepší, když tam jsou jenom holky v tý skupině?
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„Jako kluci mi nevaděj.“
A proč teda vybíráš jenom holky?
„Já nevim, jak bych to řekla.“
No tak přemejšlej.
(přemýšlí) „Prostě já víc kamarádim s holkama než s klukama.“
Markéta:
A když si můžeš vybrat tu skupinku, tak koho si tam vybereš?
„No tak asi moje nejlepší kamarádky.“
Takže samý holky?
„Hm.“
A je to lepší, když tam jsou jenom holky?
„Jo.“
A v čem je to lepší?
„To nevim. Takový... já nevim... Já nemám moc kluků jako kamarádů, tak.“
Věra:
A když si můžeš vybrat sama podle sebe tu skupinku, tak koho by sis vybrala?
„Asi kde jsou holky.“
Jenom holky
„Hm.“
A v čem je to lepší, než když tam jsou i kluci?
„Já nevim.“
No to musíš vědět, když by sis je vybrala.
(mlčí)
Andrea:
Je to lepší, když tam jsou jenom holky v tý skupině?
„No tak záleží na tom, jak se kluci chovaj, ale ty naši kluci od nás ze třídy teda nejsou nic
moc.“
Laura, přestože by do své skupiny chtěla i Martina, také preferuje dívčí skupiny,
protože si s holkami lépe rozumí a dokáží se podle ní dřív dohodnout.
Odpovědi ostatních holek se podobají: Žanetu „kluci furt otravujou“, podle
Markéty „kluci zloběj, nepomáhaj vůbec“, Věra tvrdí, že „kluci třeba dělaj blbosti, všemu
se smějou a tak“.
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Hlavní výzkumná otázka 2: Vykonávají dívky jiné činnosti, pokud pracují ve smíšených
nebo dívčích skupinách?
1. NE – STEJNÉ ČINNOSTI
Monika si myslí, že vykonává vždy stejné činnosti, jedno v jaké je skupině
Andrea si sice taky myslí, že jiné činnosti nevykonává, přesto pojmenovala některé
rozdíly:
A je to jiný, když tam jsou i kluci?
„No je, no, oni si vždycky ze všeho dělaj srandu.“
A děláš teda třeba v tý skupině něco jinýho, když tam jsou i kluci?
(vrtí hlavou)
To ne.
„No, prostě ty holky se dokážou víc zapojit.“
Aha. A kluci to neuměj?
„No voni jako některý jo, ale většinou jsou spíš takový prostě, já nevim, takový prostě, že si
ze všeho dělaj srandu.“

2. ANO – JINÉ ČINNOSTI
Že vykonávají jiné činnosti si myslí Alena a Eva.
Alena:
„Já myslim, že jo, protože jako holka to skoro vždycky pochopí než kluk, no, a já myslim, že
i kluci to od nás tak nepochopěj a myslej si to samý, no, nevim.“
Eva:
A když jseš ve skupince i s klukama, tak třeba děláš něco jinýho, než když tam jsou jenom
holky?
„No tak nějak, já jsem, když jsem mezi klukama, tak jsem trošku jakoby odříznutá, takže
jakoby no pomáhám, ale nejsem tam jakoby ta hlavní“.
Linda přímo neřekla, že ve smíšených skupinách vykonává jiné činnosti, spíše si
myslí, že toho musí dělat víc:
Kdybys byla ve skupině s klukama, děláš tam třeba něco jinýho, než když jseš s holkama?
„Spíš tam všechno musim dělat já, voni si tam spíš povídaj. (...) Protože jako kluci, ty
myslej spíš na něco jinýho než my holky. Furt třeba tam dělaj blbosti a takhle.“

3. ZÁLEŽÍ NA TOM
Podle Jitky to závisí na tom, jak se v té konkrétní skupině dohodnou:
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A děláš vždycky tu stejnou roli, když tam jsou i kluci, nebo když tam jsou jenom holky?
„No podle toho zase jak se dohodneme, (...) se musíme prostě nějak dohodnout.“

Vedlejší výzkumná otázka 1: Podle čeho si děti vybírají spolužáky/spolužačky do
pracovních skupin, když mají tu možnost?
1. KAMARÁDI
Alena, Monika, Linda a Laura vybírají své kamarád(k)y,
2. KAMARÁDKY + VÝKON
Markéta a Andrea zmínily kromě kamarádství ještě jedno hledisko:
Markéta:
Takže vybíráš si skupiny podle toho, s kym kamarádíš?
„No, a taky třeba kdo je chytrej a tak.“
Andrea:
A když si můžeš vybrat, tak jakou skupinku by sis vybrala?
„Álu, Lindu a Žanetu.“
A proč zrovna tyhle?
„No jednak s nima kamarádím a jednak jsou inteligentní.“
3. VÝKON + KAMARÁDSTVÍ
Podobně smýšlí i Žaneta a Eva, ale v opačném pořadí:
Žaneta:
„Podle toho, jak jim to jde, a taky podle toho, jak s nima kamarádim“.
Eva nakonec kamarádství také zmínila:
A když si můžeš ty vybrat skupinku, tak koho si vybereš?
„Já bych si vybrala, kde je určitě Ála a takový chytřejší lidi, protože většinou zapadnu do
skupiny, kde nejsou moc inteligentní lidi.“
Takže si vybíráš podle chytrosti?
„No a taky jak spolu vycházíme.“
4. VÝKON
Věra si vybírá „jenom holky, který víc pracujou“ a Jitka „ty nejlepší, podle toho, kdo je na
co dobrej“ nebo „kdo dobře píše“.

Vedlejší výzkumná otázka 2: Mění se výběr spolužáků/spolužaček v závislosti na zadání
úkolu?
1. NE
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Alena, Monika, Eva, Žaneta, Věra, Andrea a Linda si vybírají stále stejnou skupinu, bez
ohledu na úkol.
2. ANO
Laura a Jitka by si na jiný úkol vybraly někoho jiného.
Laura:
A vybíráš si ty stejný lidi i na jinej předmět taky, nebo tam bys někdy vybrala někoho
jinýho?
„Tam by sem někdy vybrala i někoho jinýho.“
A podle čeho?
„Třeba kdo je jako v čem je chytřejší a tak.“
Jitka:
A třeba na nějakej jinej předmět by sis vybrala někoho jinýho?
„No, to jo, třeba na češtinu.“
A to by sis vybrala koho?
„No tu Evu, protože ta je na češtinu dobrá, já jsem dobrá na matiku.“

3. ANO + JINÝ VÝBĚR
Markéta by si na jiný úkol i vybrala někoho jiného, ale myslí si, že úplně nejlepší
by bylo, kdyby složení skupin určovala paní učitelka:
A na jinej předmět by sis třeba vybrala někoho jinýho, nebo pořád tu stejnou skupinu?
„Hm, tak asi i někoho jinýho.“
A podle čeho?
„Já nevim, no tak ono taky je lepší, kdyby nás takhle paní učitelka sesadila.“
Kdyby to určila paní učitelka je lepší, než kdyby sis to mohla určit ty? (překvapeně)
„No. Protože třeba holky seděj a já sedim s nima a třeba Šárku nevyberou a je na ně
naštvaná, tak je lepší, aby to rozhodla.“
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3.2.2. Analýza
Děti měly problémy s vysvětlováním důvodů. Nejsou zvyklé takhle přemýšlet,
proto jim to dělalo problémy. Třeba Štěpán neuměl odpovědět na většinu proč-otázek,
zároveň byl ale asi i trochu líný se zamyslet – jednodušší bylo prostě říct, že neví.

Hlavní výzkumná otázka 1: Pracuje se dětem (podle jejich názoru) lépe ve smíšených
nebo homogenních skupinách a proč tomu tak je?
Polovině chlapců a nadpoloviční většině dívek se lépe pracuje v čistě chlapeckých
nebo dívčích skupinách. Pro Adama to bylo naprosto přirozené a udiveně na mě koukal,
jak se na něco takového vůbec můžu ptát. Martin jako důvod uvedl, že „holky se strašně
hádaj, oni jsou takový hádavý a ukřičený“.
Věře se lépe pracuje v dívčí skupině, ale neuměla říct proč. Až když jsem se zeptala
o několik otázek později a trochu jinak jsem ji formulovala („A v čem je to teda horší,
když tam jsou i kluci?“) odpověděla, že „kluci třeba dělaj blbosti, všemu se smějou a tak“.
I podle Markéty „kluci zloběj, nepomáhaj vůbec“.
Další dívky, které preferují dívčí skupiny, zmiňovaly to, že se jim lépe spolupracuje
s kamarádkami. Markétě se nejlépe pracuje s nejlepšími kamarádkami, a protože nemá
moc kluků jako kamarádů, má radši dívčí skupinu. Žaneta řekla, že radši dívčí skupinu, i
když pak dodala, že „klucí jí nevaděj“. Nad otázkou, proč by teda vybrala jenom holky, se
musela zamyslet, a nakonec řekla, že „prostě víc kamarádí s holkama než klukama“. Na
jiném místě rozhovoru ale zmínila, že „kluci furt otravujou“, což bude zřejmě taky jeden
z důvodů.
Eva uměla na moje otázky zřejmě nejlépe odpovědět, možná už o tom trochu
přemýšlela. Odpověděla, že je „radši mezi holkama“ a jako odpověď na otázku proč, v čem
je rozdíl uvedla, „no protože holky jsou klidnější, a když udělám malou chybičku, tak mi
nenadávaj“.
Andrea říkala že záleží na tom, jak „se kluci chovaj, ale ty naši kluci od nás ze třídy
teda nejsou nic moc“ a že „si vždycky ze všeho dělaj srandu“, takže také preferuje dívčí
skupinu. Alena také uvedla, že „je to lepší, když tam jsou jenom holky“. Nejprve neuměla
říct, v čem je to lepší, ale jako odpověď na otázku, v čem je to jiné, uvedla, že „každej jsme
úplně jinej“. Když jsem se ještě doptala, jak to myslí, tak mi vysvětlila, že přece „no kluci
jsou jiný než holky“. U toho její porozumění končí, dále netřeba zdůvodňovat nebo
vysvětlovat. Je také zajímavé, že pro Alenu jsou (všichni) kluci a priori jiní než (všechny)
holky, zatímco Andrea mluví pouze o klucích „od nás ze třídy“. Chápání rozdílů mezi
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dívkami a chlapci je tak v různé míře definitivní/relativní a na opačném konci škály by
byly rozdíly mezi jednotlivými dětmi.
Lindě se lépe pracuje v dívčích skupinách, protože si s holkami lépe rozumí a
dovedou se podle ní dřív dohodnout. Do skupiny, kterou by si ale mohla vybrat sama, by
vzala i Martina, což je způsobeno tím, že Martin se dlouhodobě netajil tím, že má Lindu
rád – zřejmě to tedy platí i naopak, i když jsem to od Lindy nikdy takhle explicitně
neslyšela.
Milana otázka zaskočila, nejprve řekl, že neví, ale nakonec odpověděl, že asi teda
jenom ty kluci, důvod ale říct neuměl.
Jitka a Marcel odpověděli, že jim to je jedno, že nevidí rozdíl v tom, jestli jsou ve
skupině jenom kluci (v případě Marcela)/jenom holky (v případě Jitky) nebo i holky (v
případě Marcela)/nebo i kluci (v případě Jitky).
Zbyněk a David a z dívek jako jediná Monika (kvůli kamarádství s Mílou) uvedli,
že se jim lépe pracuje ve smíšených skupinách. Zbyněk také jmenoval svoje kamarády a
kamarádky – Markétu, Lindu, Martina a Štěpána.

Hlavní výzkumná otázka 2: Vykonávají dívky a chlapci jiné činnosti, pokud pracují ve
smíšených nebo dívčích/chlapeckých skupinách?
Štěpán a Milan neuměli odpovědět na otázku, jestli dělají ve skupině něco jiného,
když tam jsou i holky. Adam, Zbyněk, Marcel, Monika a Andrea se domnívají, že
vykonávají vždy stejné činnosti, jedno v jaké jsou skupině. I když Andrea sice vrtěla
hlavou, že to není tak, že by vykonávala jiné činnosti ve skupině, kde jsou i kluci, přesto
říkala:
„No, prostě ty holky se dokážou víc zapojit.“
Aha. A kluci to neuměj?
„No voni jako některý jo, ale většinou jsou spíš takový prostě, já nevim, takový prostě, že si
ze všeho dělaj srandu.“
David, Martin a Jakub si myslí, že vykonávají jiné činnosti, když jsou ve smíšené
skupině. Martin to pojmenoval: „No jako docela jo (...) když tam třeba jsou i holky (...)
kluci si spíš většinou povídaj místo toho, aby tam dělali.“ Podobně se vyjádřil i Jakub:
„Nó, holky jsou tak trošku pracovitější.“ a odpovídá tomu i názor Lindy, která by to
nenazvala jinými činnostmi, ale že toho musí dělat více:
Kdybys byla ve skupině s klukama, děláš tam třeba něco jinýho, než když jseš s holkama?
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„Spíš tam všechno musim dělat já, voni si tam spíš povídaj. (...) Protože jako kluci, ty
myslej spíš na něco jinýho než my holky. Furt třeba tam dělaj blbosti a takhle.“
Je otázka, jestli nejprve chlapci pořádně nepracují a následně to musí dívky svou
aktivitou dohánět – nebo jestli jsou dívky pracovité natolik, a že chlapci vidí, že mohou být
pasivnější. Zdá se ale, že výkonová motivace je silnější u dívek a naopak zábava častějším
motivem u chlapců. Dívky kladou na učení a školní výsledky větší důraz.
David s názorem, že by pracoval míň, když jsou ve skupině i holky, nesouhlasí –
spíš naopak: „No když tam jsou holky, tak většinou já, já se chopim tý situace, kde třeba
něco, jako že jsem tam šel pro ten papír a tak. Když kluci, tak většinou hlasujeme nebo
ustoupim.“ David zvažuje svoje chování v závislosti na kontextu a dokazuje, že
performance genderu je situační.
Alena a Eva se také domnívají, že ve smíšených skupinách vykonávají jiné činnosti
než v dívčích. U Aleny to souvisí s tím, co zmiňovala předtím – že kluci a holky jsou přece
jiní: „Já myslim, že jo, protože jako holka to skoro vždycky pochopí než kluk, no, a já
myslim, že i kluci to od nás tak nepochopěj a myslej si to samý, no, nevim.“ Zároveň se u ní
objevuje i pokus o pohled z druhé strany. Eva má trochu jiný pohled:
A když jseš ve skupince i s klukama, tak třeba děláš něco jinýho, než když tam jsou jenom
holky?
„No tak nějak, já jsem, když jsem mezi klukama, tak jsem trošku jakoby odříznutá, takže
jakoby no pomáhám, ale nejsem tam jakoby ta hlavní.“
Po skončení rozhovorů, když už jsme s dětmi ještě jen tak povídaly, za mnou Eva
přišla a zeptala se, jestli by ho mohla ještě doplnit, že o to přemýšlela. Požádala jsem ji
tedy, ať se mnou ještě jde do kabinetu, že si zase zapnu diktafon. Říkala, že to není nutné,
že jenom chce, abych věděla, že když říkala, že ona není ta hlavní – tak že by ani nechtěla
být. Zřejmě tím, že Eva překračuje genderové stereotypy, přemýšlí o vlastní roli – v tom
kontextu je zajímavé její vědomé přijetí submisivity a vlastní sebereflexe – navíc
v porovnání s ostatními stejně starými dětmi, pro které jsou některé otázky příliš
abstraktní.
Jitka netematizovala genderové složení skupiny, ale složení skupiny jako takové.
Jakou činnost vykonává, závisí na tom, jak se v té které konkrétní skupině domluví:
A děláš vždycky tu stejnou roli, když tam jsou i kluci, nebo když tam jsou jenom holky?
„No podle toho zase jak se dohodneme, (...) se musíme prostě nějak dohodnout.“
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Vedlejší výzkumná otázka 1: Podle čeho si děti vybírají spolužáky/spolužačky do
pracovních skupin?
Nejčastější odpovědí na otázku, podle čeho si děti vybírají spolužáky a spolužačky
do pracovních skupin, když mají tu možnost, bylo: protože spolu kamarádíme.
Alena, Monika, Linda, Laura a Jakub vybírají své kamarád(k)y:
Jakub:
A proč jsi si vybral ty děti v tý poslední skupince?
„Hm... protože ten Adam je muj kámoš jako.“

Pro některé je ale kromě kamarádství důležité i to, jak jim to jde ve škole.
Markéta:
Takže vybíráš si skupiny podle toho, s kym kamarádíš?
„No, a taky třeba kdo je chytrej a tak.“

Hezky stručně a jasně to popsala Andrea, je vidět, že v tomhle má jasno:
A když si můžeš vybrat, tak jakou skupinku by sis vybrala?
„Álu, Lindu a Žanetu.“
A proč zrovna tyhle?
„No jednak s nima kamarádim a jednak jsou inteligentní.“

David, Žaneta a Eva zmiňovali kamarádství a školní úspěchy/chytrost v opačném pořadí,
což může znamenat, že úspěšnost u nich hraje o trochu důležitější roli při rozhodování:
David si vybírá děti, „kerý sou hodně chytrý a kamarádim s nima“, podobně i Žaneta:
„…(P)odle toho, jak jim to de, a podle toho, jak s nima kamarádim“.
Eva:
A když si můžeš ty vybrat skupinku, tak koho si vybereš?
„Já bych si vybrala, kde je určitě Ála a takový chytřejší lidi, protože většinou zapadnu do
skupiny, kde nejsou moc inteligentní lidi.“
Takže si vybíráš podle chytrosti?
„No a taky jak spolu vycházíme.“

Milan, Věra a Jitka se řídí čistě podle výkonnosti/pracovitosti/úspěšnosti. Milan si vybírá
„ty nejlepší“, Věra „jenom holky, který víc pracujou“ a Jitka ty nejlepší, „podle toho, kdo je
na co dobrej“ nebo „kdo dobře píše a tak“.
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Zbyněk zmínil kromě kamarádství („Prostě jde o to, že jako já v tý skupině chci bejt se
svejma kamarádama, a nejvíc kamarádim s Laurou a Martinem“) ještě jedno hledisko: aby
byla legrace – „jsou takový klidný a maj i smysl pro humor prostě a je s nima sranda“.
Děti si tedy spolužáky a spolužačky do skupinové práce vybírají z různých motivů. Může
to být kamarádství, úspěšnost v učení nebo zábava (nebo kombinace).

Vedlejší výzkumná otázka 2: Mění se výběr spolužáků/spolužaček v závislosti na zadání
úkolu?
Z dívek by si jiné spolužáky nebo spolužačky v závislosti na zadání úkolu vybraly
Laura a Jitka ve snaze zvýšit úspěšnost svojí skupiny.
Laura:
A vybíráš si ty stejný lidi i na jinej předmět taky, nebo tam bys někdy vybrala někoho
jinýho?
„Tam by sem někdy vybrala i někoho jinýho.“
A podle čeho?
„Třeba kdo je jako v čem je chytřejší a tak.“
Jitka:
A třeba na nějakej jinej předmět by sis vybrala někoho jinýho?
„No, to jo, třeba na češtinu.“
A to by sis vybrala koho?
„No tu Evu, protože ta je na češtinu dobrá, já jsem dobrá na matiku.“
Z chlapců uvedli Marcel a David, že by si na jiný úkol vybrali jiné děti. Davidovo
vysvětlení se ale liší od motivace dívek:
David:
A vybíráš si vždycky stejnou skupinu, nebo třeba v jinym předmětu si vybereš jinou
skupinu?
„No zase ani tak ne, podle toho, když mi ten předmět jde, tak si vyberu spíš skupinku,
s kterou se budu bavit.“
Dívkám šlo o to, aby složení jejich skupiny bylo co nejlepší, zatímco David preferuje spíš
zábavu, pokud mu daný předmět nedělá problémy.
Marcelovo vysvětlení zase vzbuzuje pochybnosti, že by to tak ve skutečnosti
opravdu praktikoval:
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A třeba na nějakej jinej předmět by sis vybral někoho jinýho, nebo vždycky ty stejný
kamarády?
„Ne, i jiný.“
A podle čeho to teda vybíráš?
„Podle, koho jsem si vybral.“
No ale jak to vybereš?
„Nejdřív svýho nejlepšího kamaráda a pak jakýkoliv odzadu.“
Jak odzadu? (nechápavě)
„Po abecedě.“
To vybíráš podle abecedy? (udiveně)
„No odzadu“. (zcela samozřejmě)
Alena, Monika, Žaneta, Věra, Andrea, Linda, Zbyněk, Milan i Martin si vybírají
stále stejnou skupinu, bez ohledu na zadání úkolu. Za všechny Zbyněk:
A liší se to podle toho úkolu, že třeba na některym úkolu by se ti pracovalo líp s někym
jinym, a na jinym úkolu s někym jinym zase?
„Ani ne, prostě jde o to, jak je vlastně kolem mě ten kolektiv prostě.“
Adam řekl, že neví a že možná za jistých okolností by si vybral někoho jiného, ale neuměl
říci, za kterých a koho:
A kdybyste dělali nějaký jiný úkoly, třeba nějaký těžší nebo z nějakýho jinýho předmětu,
tak vybral by sis někoho jinýho?
„Mm. Možná. Nevim“
Na čem by to záleželo?
„Nevim.“
Štěpán odpovědět na otázku neuměl a pro Jakuba zadání úkolu nehraje roli:
Kdyby byl třeba jinej předmět, nebo těžší úkol, nebo lehčí úkol, že by sis vybral někoho
jinýho do tý skupiny?
„Mmm, mně je to jedno. (...) Já to tak trošku všechno zvládam.“
Do centra pozornosti staví sebe a ne spolužáky a spolužačky – v přímém protikladu ke
Zbyňkovi, kterému jde „o ten kolektiv kolem něj prostě“.
Markéta připustila, že na jiný úkol by si vybrala někoho jiného, ale zvažuje i
následky. Podle ní by bylo nejlepší, kdyby je do skupin rozdělila paní učitelka – zamezí se
tak vzniku konfliktů nebo mrzutostí mezi nimi vzájemně:
A na jinej předmět by sis třeba vybrala někoho jinýho, nebo pořád tu stejnou skupinu?
„Hm, tak asi i někoho jinýho.“
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A podle čeho?
„Já nevim, no tak ono taky je lepší, kdyby nás takhle paní učitelka sesadila.“
Kdyby to určila paní učitelka je lepší, než kdyby sis to mohla určit ty? (překvapeně)
„No. Protože třeba holky seděj a já sedim s nima a třeba Šárku nevyberou a je na ně
naštvaná, tak je lepší, aby to rozhodla.“
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4. ZÁVĚR
Objevovaly se odpovědi, které souzněly s popisem chování dívek a chlapců
v teoretické části (např. vybírání si skupin stejného pohlaví, obtěžování dívek chlapci),
zároveň se ale objevovaly odpovědi v rozporu. Hlavním výsledkem je, že žádné z dětí není
stejné jako jiné a ani všichni chlapci nebo všechny dívky nejsou stejní.

Zásadní otázkou je, jak nejlépe zajistit co nejvhodnější vzdělání pro chlapce i dívky,
které nebude založené na genderových stereotypech, ale na porozumění individuálním
potřebám. Za nejvýhodnější variantu považuji co nejvšestrannější, androgynně
orientovanou výchovu, která dítěti umožní rozvoj dispozic a ambicí bez ohledu na to, zda
se jedná o vlastnosti a dovednosti hodnocené jako maskulinní nebo femininní.
Pokud by školní život nebyl tak silně ovlivněn genderovými stereotypy, možná by
děti měly větší odvahu získat v životě postavení, které odpovídá jejich dispozicím, ne jen
společenským očekáváním. Plného potenciálu schopnosti jedince se dosáhne, jenom pokud
jsou rozvíjeny povahové rysy a dovednosti považované za mužské i ženské. Každému
chlapci a každé dívce bych přála, aby mohli rozvíjet své individuální schopnosti, dispozice
a zájmy bez ohledu na genderové představy panující ve společnosti.
Jenže jak toho dosáhnout. Abychom vytvořili rovný svět, paradoxně někdy
potřebujeme gender zdůraznit (zvýšit strategickou solidaritu mezi dívkami nebo
legitimizovat alternativní formy maskulinity u chlapců). Je nutné položit si otázku, jestli
naším cílem je rovné zacházení, nebo zvláštní zacházení se stejnými výsledky.
Současné školství je silně genderově zatížené, genderové nerovnosti ve společnosti
reprodukuje, místo aby je snižovalo. Předpokládá se, že vzdělání je genderově neutrální,
všichni mají stejné podmínky a rovné šance. Genderová příslušnost by tak neměla mít vliv
na průběh vzdělávání. Jak ale vidíme (nejen) u školství, takový přístup se neosvědčil.
Konečným cílem byla dekonstrukce genderového režimu, kdy by pohlaví jako významný
strukturující zdroj přestalo existovat jako významný strukturující znak. Za současné situace
se ale stále reprodukují genderové rozdíly.
Alternativním přístupem by mohlo být genderově senzitivní vzdělávání, jehož
výsledkem by byla rovnost ve výsledcích žáků a žákyň. Protože se stejné podmínky
neosvědčily, stejnost totiž znemožňuje individuální přístup, genderově senzitivní
vzdělávání se přizpůsobuje specifickým potřebám dívek a chlapců. Prostřednictvím
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genderově specifického přístupu by se pak dětem mohly ukazovat genderově netradiční
hodnoty. (ProEquality 2006: 13-14)

Segregované vzdělávání může být za jistých podmínek nápomocné při zajištění
rovnosti nebo rovnosti příležitostí. Problém ale není v koedukaci, ale ve vysoké míře
stereotypnosti vyučujících – samotná koedukace je blíže genderové neutrálnosti.
Genderové stereotypy v pedagogické praxi představují závažný problém a i když je to
těžké a nepříjemné, je nutné, aby vyučující přítomnost genderových stereotypů ve své
výuce reflektovali. Uvědomění si stereotypů je prvním krokem k hledání možností, jak
k dívkám a chlapcům přistupovat genderově citlivěji.
Genderově citlivá výchova znamená nechovat se genderově stereotypně,
diskriminačně a předpojatě, naopak přispět k vyrovnanému rozvoji schopností obou
pohlaví.
Zásady genderově citlivé výuky:
•

vyučující se snaží reflektovat odlišný přístup k dívkám a chlapcům

•

respektuje rozdíly mezi pohlavími, ale a priori je nepředpokládá

•

usiluje o rovný přístup k chlapcům a dívkám

•

vyvaruje se genderově stereotypních výroků

•

vyhledává genderově nestereotypní učební materiály

•

genderových stereotypech s dětmi mluví, zpochybní jejich samozřejmost

•

vyhledává alternativní genderové vzory pro chlapce i dívky, kterými dětem rozšíří
možnost volby vlastní budoucnosti

•

nezadává genderově stereotypně rozdělené úkoly. (Jarkovská 2003: 10-11)
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – graf ilustrující, že většina mužů i žen spadá do oblasti, která se překrývá
ženy

muži

menší (lehčí)

vyšší (těžší)

zdroj: Nebřenská (2005)
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Příloha č. 2 Průměrné známky dívek a chlapců v sedmém ročníku základních škol ve
vybraných předmětech

zdroj: Průcha (1997)
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Příloha č. 3 Zadání úkolů z českého jazyka

zdroj: učebnice Matematika pro 4. ročník základních škol nakladatelství Alter
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Příloha č. 4 Zadání úkolů z českého jazyka

zdroj: učebnice Český jazyk 4 nakladatelství Alter
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Příloha č. 5 Řešení úkolů skupiny číslo 1 při klasickém rozdělení
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Příloha č. 6 Řešení úkolů skupiny číslo 2 při klasickém rozdělení
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Příloha č. 7 Řešení úkolů skupiny číslo 3 při klasickém rozdělení
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Příloha č. 8 Řešení úkolů skupiny číslo 4 při klasickém rozdělení
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Příloha č. 9 Řešení úkolů skupiny číslo 1 při rozdělení na chlapce a dívky
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Příloha č. 10 Řešení úkolů skupiny číslo 2 při rozdělení na chlapce a dívky
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Příloha č. 11 Řešení úkolů skupiny číslo 3 při rozdělení na chlapce a dívky
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Příloha č. 12 Řešení úkolů skupiny číslo 4 při rozdělení na chlapce a dívky
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Příloha č. 13 Řešení úkolů skupiny číslo 1 při rozdělení podle vlastního výběru dětí
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Příloha č. 14 Řešení úkolů skupiny číslo 2 při rozdělení podle vlastního výběru dětí
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Příloha č. 15 Řešení úkolů skupiny číslo 3 při rozdělení podle vlastního výběru dětí
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Příloha č. 16 Řešení úkolů skupiny číslo 4 při rozdělení podle vlastního výběru dětí
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