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Název školy

Muž Žena

Pohlaví

Identifikační otázky

 

 

Níže uvedené výroky byly zaznamenány při školní výuce v průběhu několika posledních let mnou, 

nebo mými přáteli.  Sdělení směřovalo ze strany učitele ke studentům.  Každý jednotlivec reaguje na 

dané teze jinak. Vyberte prosím na základě svých subjektivních pocitů hodnocení jednotlivých výroků. 

Zda je podle Vás přiměřené/nevhodné/urážející sdělovat takovéto vyjádření během vyučování.  

Výrok Přiměřený Nevhodný Urážející

Dobré ráno, žáci.

Petro, ty se chceš přihlásit do fotbalového kroužku? Vždyť to není sport pro 

holky, vyber si raději něco více dívčího.

Ale no tak, vždyť je to jenom odřené koleno, kluci přeci nebrečí.

No tedy, jediný muž, tak to nám do hodin přineseš alespoň trochu živějšího 

ducha (reakce učitelky na jediného chlapce na studovaném oboru)

Kdybys nebyla tak hezká, tak nevím. Běž si sednout. Za dvě.

Pavle, ty se k té tabuli neseš jako nějaký baleťák, dávej si na to pozor, víš co se 

o nich říká.

Tak pojď k tabuli a ukaž nám, co v tobě je, ty inteligentní krasavice.

Tak ty rýsovací potřeby zase polož a jdi si sednout. Snad ti to s vařečkou u 

plotny půjde líp.

Honzo, vždyť za tím míčem běžíš jak stará bába.

Na holku docela dobrý.

Jsi snad nějaká zakomplexovaná feministka?

Nepřipadá ti trochu podřadný, studovat tento obor? (profesorka na žáka 

studujícího obor Učitelství pro MŠ)

Tak už ale ticho, ženský ukdákaný.

Dámy mají přednost, tak pojď Jano k tabuli.

Ježiš, ty snad neumíš zatlouct ani hřebík, no co ty budeš za chlapa.
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Doplňující otázky Výrok Odůvodnění

Vyberte z předchozích příkladů jeden 

výrok, který na Vás působí přirozeně, není 

na něm nic nepatřičného"

Vyberte z předchozích příkladů jeden 

výrok, který Vám nejvíce vadí, osobně by 

se Vás dotklo, kdyby byl adresován na 

Vás.

 

Doplňující otázky Možnosti Výběr

Jak byste na výrok, který se Vás dotkl 

reagovali

Mlčel/a bych, podobné řeči jsou běžnou součástí 

školního života, studující s tím musí počítat

Mlčel/a bych, i kdyby mi to vadilo, nemohu být 

sprostá/ý a na vyučující

Vyučující/mu bych nic neřekl/a, ale pak bychom to s 

kamarády/kamarádkami probrali/y

Otevřeně bych řekl/a, že se mi takové řeči nelíbí
 

 

 

 

 Doplňující otázky Ano Ne Příklad 

Setkali jste se někdy osobně s podobným výrokem nebo  
chováním? Jestliže ano, uveďte příklad, případně situaci. 

Setkali jste se s pojmem genderově zatížená komunikace? 

Jestliže ano, kde? 


