
 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Filozofická fakulta 

D i p l o m o v á  p r á c e  

Bc. Klára Beranová 

2011 



 

 

 
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
 

Filozofická fakulta  

 

Katedra pedagogiky 

Diplomová práce 

Gender a komunikace ve škole 

Gender and communication at school  

 

Vypracovala: Bc. Klára Beranová 

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 

 

Praha, 2011 



 

 

 

 

Poděkování 

 

Za cenné rady a náměty bych ráda poděkovala vedoucí své diplomové práce 

Doc. PhDr. Haně Kasíkové, CSc. 

 



 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma 

Gender a komunikace ve škole 

vypracovala samostatně, ţe jsem řádně citovala všechny pouţité prameny a literaturu a ţe 

práce nebyla vyuţita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného 

titulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 14. Prosince 2011                                                    podpis 
  



 

 

Abstrakt a klíčová slova 

 

Gender a komunikace ve škole 

Diplomová práce se zabývá genderovou problematikou ve školním prostředí 

v návaznosti na komunikaci. Snaţí se analyzovat genderová východiska a promítání genderu 

do pedagogické praxe a mapuje genderové stereotypy v souvislosti s komunikací ve škole. 

Předkládá principy genderově citlivé výchovy a upozorňuje na pozitiva genderově rovné 

školy. Součástí diplomové práce je empirická část obsahující výzkumnou sondu. Ta pomocí 

dotazníkového šetření zkoumá názory studentŧ a studentek na genderově zatíţenou 

komunikaci a dává je do souvislostí s teoretickými hledisky genderové problematiky. 

Klíčová slova: gender, komunikace, škola, stereotyp, genderová role, rovnost, 

pedagogika, vzdělávání 

 

Gender and communication at school 

The diploma thesis deals with gender issues in the school environment in relation to 

communication. The thesis analyses gender assumptions, projects gender in educational 

practice and maps gender stereotypes in relation to the communication at school. It presents 

the principles of gender-sensitive education and points out the positive aspects of gender 

equality education. The second part of the thesis is reserved for the empirical aspect 

containing the research probe. Students opinions on the gender communication were get by 

using the questionnaire.  The results were compared with the theoretical aspects of the gender 

issue.  

Keywords: gender, communication, school, stereotype, gender roles, equality, 

pedagogy, education 
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ÚVOD 

Pojem gender jako sociální konstrukt s jasně definovaným významem mi je znám 

pouze několik let. Přesto jiţ od útlého věku pro mne svět fungoval na základě automaticky 

přijímaných pravidel, jak se má člověk vyjadřovat, chovat, čím se má zabývat. Tato pravidla 

se vţdy pro dívky a chlapce lišila. Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, jestli je to správné či 

nikoliv, ve školním prostředí jsem automaticky přijímala výroky související s mou feminitou 

a poslouchala, jak se má chovat správný muţ a správná ţena. Kdyţ jsem se později 

v dospělosti začala setkávat s genderovou tématikou, nemohla jsem se ubránit vzpomínání na 

mé osobní střety s genderovými stereotypy. Většina z nich se odehrávala na pŧdě základní a 

střední školy. Škola je po rodině nejdŧleţitějším místem pro utváření lidské osobnosti, otevírá 

dítěti dveře do světa konfrontace s ostatními jedinci, zpřesňuje a upevňuje zásady a formuje 

morální pravidla. V mých vzpomínkách je velké mnoţství výchovných záměrŧ a ukazatelŧ 

vhodného chování, které těţili z typicky genderových rolí a stereotypŧ. Proto jsem se začala 

zaobírat myšlenkou, zda v dnešní době, kdy se otázce rovnosti obou pohlaví dostává stále 

většího zájmu jak médií, tak vědecké obce, došlo ke změně a pokroku. Rozhodla jsem se téma 

zpracovat do diplomové práce a z dŧvodu mého pedagogického zaměření a kvŧli jiţ 

zmiňovaným genderově ovlivněným vzpomínkám jsem se rozhodla zaměřit na školní 

prostředí. Nejvýznamnější pro interakci ţákŧ a ţákyň s vyučujícím shledávám jejich 

vzájemnou komunikaci. Pomocí komunikace lze ve studujících podporovat, nebo naopak 

bourat zaţité genderové stereotypy, udrţovat je v typicky genderových rolích, nebo jim 

nabízet i ty méně tradiční. A celkově tak vést ţáky a ţákyně ke striktnímu odlišování světa na 

muţský a ţensky anebo jim svět předkládat jako místo, kde ţijí ţeny a muţi ve vzájemném 

respektu a mají stejná práva a moţnosti.  

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou, jejíţ součástí je 

výzkumná sonda zaměřena na studenty a studentky posledních ročníkŧ středních škol. 

V první, teoretické části, se věnuji obecnému seznámení s genderovou problematikou a jejímu 

propojení s komunikací a školou. Jsou zde diskutována genderová východiska, z jakých 

teoretických základŧ gender vychází a jaký mají dané teorie vliv na osobnost a celkový ţivot 

jedince. Dále je pozornost zaměřena konkrétně na komunikaci ve školním prostředí, tedy 

komunikaci pedagogickou a poukazuji na problematiku genderově zatíţené komunikace. 

Navazující kapitola vypovídá o genderově rovné škole, o promítajících se stereotypech v 

interakci vyučující/ho se ţáky a ţákyněmi, a dále pak o koedukované výuce a školním 
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klimatu. Poslední kapitola teoretické části se věnuje genderu ve vzdělávání, kurikulární 

reformě a organizacím, které se genderovou problematikou zabývají. 

Praktická část mapuje genderově zatíţenou komunikaci na střední škole. Pro získání dat byla 

pouţita výzkumná sonda, tedy drobnější typ empirického šetření. Sonda je kvantitativního 

charakteru, sběr se uskutečnil pomocí dotazníkového šetření nestandardního typu. Studující 

hodnotili subjektivní pocity z genderově zatíţených výrokŧ, doplňující otázky se věnovaly 

osobní zkušenosti ţákŧ a ţákyň a povědomí o genderové problematice. Respondenty byli 

studující posledních ročníkŧ středních škol. Výzkumná otázka zněla: Vnímají studující 

genderově zatíţenou komunikaci ve škole jako nepřípustnou a mají osobní zkušenost 

s genderově necitlivým chováním? 

V návaznosti na výzkumnou otázku jsem stanovila hypotézy: 

1. Studující mají osobní zkušenost s genderově nekorektní komunikací. 

2. Studující povaţují za nevhodné výroky týkající se genderových stereotypŧ a typicky 

genderových rolí.  

3. V případě osobní konfrontace s genderově zatíţenou komunikací studující otevřeně 

neupozorňují na její nevhodnost.    

Cíl své práce shledávám v získání představy, jestli se studující středních škol v dnešní 

době, kdy je stále silněji diskutované téma rovnosti a individuálního přístupu bez stereotypŧ,  

setkávají s genderově zatíţenou komunikací a jaký je jejich subjektivní názor na danou 

problematiku. Jestliţe bude zjištěno, ţe studující jsou stále posuzováni z hlediska jejich 

pohlaví, dostává se jim rozdílné pozornosti a studující to povaţují za nevyhovující, bude to 

pro mne, i pro stoupence genderově citlivé výchovy a vzdělávání, impuls pro pokračování 

v šíření gender tématu, snaze pohlíţet na svět skrz tzv. genderové brýle a pokusit se tyto brýle 

nasazovat i široké veřejnosti. 
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1 GENDER, ŠKOLA A KOMUNIKACE  

Pro představení stěţejních témat mé práce se budu nejprve věnovat jejich obecnému 

popisu, významu a souvisejícím subtématŧm, které přispívají k deskripci daných problematik. 

1.1 GENDER VERSUS POHLAVÍ 

Slovo gender vychází z latinského slova genus, generis a znamenalo pŧvodně rod. 

V prŧběhu let se tento pojem začal dávat do protikladu k výrazu pohlaví. Ale na rozdíl od 

pohlaví, které chápeme jako biologický rozdíl mezi muţem a ţenou, je gender definován 

jako:„ sociální konstrukt, který vyjadřuje, ţe vlastnosti a chování spojované s obrazem muţe a 

ţeny jsou formovány kulturou a společností.“
1
 Z této teze jasně vyplývá rozdíl od pohlaví, 

které je neměnné, nezáleţí na výchově, sociální vrstvě, ani historické době. Pohlaví označuje 

vše, co odlišuje muţe a ţenu na biologické úrovni. Janošová (2008) člení pohlaví dle jeho 

specifického určení na pohlaví chromozomální; gonadální (dané typem pohlavních ţláz, tedy 

varlaty nebo vaječníky);  pohlaví vnějších genitálií; vnitřních genitálií; hormonální pohlaví; 

psychosexuální mozková centra predisponující jádrovou pohlaví identitu a genotypické 

pohlaví (vyjádřené sekundárními pohlavními znaky). Na rozdíl od toho gender „vyjadřuje 

rozdíly mezi muţi a ţenami, jejichţ podstata spočívá v kulturních a sociálních vzorcích 

chování. Termín gender lze přeloţit také jako sociální pohlaví.“
2
 Jinými slovy řečeno lze 

gender chápat jako určitý pohled na muţský (maskulinní) a ţenský (femininní) svět. Muţŧm a 

ţenám jsou přisuzovány odlišné vlastnosti, chování, názory nebo zájmy. Jakýkoliv čin je 

chápán rozdílně, jestliţe je vykonán muţem nebo ţenou. Na kaţdého z nich jsou kladeny jiné 

nároky a očekávání. Velmi dŧleţitým faktorem je prostředí, ve kterém člověk vyrŧstá. Aţ 

socializací se jedinec stává plnohodnotnou bytostí, ale jiţ od narození má dítě „nalinkovanou“ 

cestu, jak bude z genderového hlediska přistupováno k jeho výchově.  Gender ovlivňuje i 

historická doba a kultura. Kaţdé období mělo na muţský a ţenský svět jiné nároky, kaţdá 

společnost od ţen a muţŧ očekávala něco jiného.  

1.1.1 VÝVOJ GENDERU A FEMINISTICKÁ HNUTÍ 

Z historického hlediska k vývoji genderové problematiky nejvíce přispěla feministická 

hnutí. V souvislosti s feminismem neboli ţivotním postojem ţen usilujících o rovnoprávnost 

s muţi a nezávislosti na muţích, se mluví o tzv. vlnách feminismu. První vlna začala koncem 

18. století a nesla s sebou poţadavek ţen na základní práva, jako je právo na vzdělání, právo 

                                                
1 OAKLYOVÁ, A., Pohlaví, gender a společnost, 2000, str. 11 
2 GJURIČOVÁ, 1997b in JANOŠOVÁ, P., Dívčí a chlapecká identita, 2008, s.40 
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volit, právo vlastnit majetek a právo odpovědnosti za svou osobu. Tato první vlna trvala 

přibliţně do roku 1930 a její cíle byly v podstatě splněny. Havelková (2004) vidí hlavní 

dŧvod v tom, ţe ţeny dokázaly své schopnosti, protoţe zaujaly místa muţŧ v mnoha 

zaměstnáních, např. organizovaly Červený kříţ. Po těchto úspěších, a zejména z dŧvodŧ 

nástupu fašismu a celosvětové ekonomické krize, se ţenské hnutí na nějakou dobu odmlčeno. 

Druhá vlna feminismu je tedy datována aţ na počátek 60. let. Rozproudila ji zejména situace 

ve společnosti, kdy po válce došlo v západních zemích k ekonomické vzpruze a muţi se opět 

mohli samostatně a sebevědomě postarat o rodinu.  Ţenám se doporučovalo nacházet smysl 

ţivota v péči o děti a o manţela. Ale v této době bylo jiţ mnoho ţen vysokoškolsky 

vzdělaných, i kdyţ se znovu navrhovalo omezit ţenám vysokoškolské studium, a proto byla 

situace mnohem konfliktnější a stresující, kdyţ vzdělaná ţena nechtěla podlehnout tomuto 

trendu vrátit se zpět do domácnosti. Tato vlna feminismu si dávala za cíle, aby si ţena 

uvědomovala svá práva a uplatňovala je, měla větší kontrolu nad svým tělem a přístup ke 

všem profesím. Zajímavá shrnutí feministického přístupu podává Havelková (2004), jedná se 

o tvrzení: 

1. Kulturní systém, v němţ ţijeme je patriarchální povahy. I kdyţ je tento pojem 

matoucí, protoţe obecně zahrnuje i vládu starších muţŧ nad mladšími, nejenom nad 

ţenami. Proto dnešní feministická literatura dává přednost pojmu muţská hegemonie 

(nadvláda). 

2. Tento řád udrţují obě pohlaví stejně horlivě. Ţeny samy řád přijímají, samy na sobě 

provádějí kulturní kontrolu. Jako příklad lze uvést oběti domácího násilí a jejich 

častou představu, ţe muţ má právo je trestat. 

3. Ze skutečnosti, ţe kultura je zaloţena jako nadvláda muţŧ, nějakým zpŧsobem těţí 

všichni muţi. Přiţivují se na tom, ţe je muţŧm ve společnosti dána větší významnost. 

4. Muţi musí být povinně úspěšní a neustále to demonstrovat, povinně soutěţit. To je 

ochuzuje zejména v citové oblasti. Naopak, ţe se od ţen nic nečeká, jim často 

poskytuje bohatší moţnosti v tzv. „ţitém světě“, mohou proţívat ţivot citověji, 

v intenzivnějších vztazích. 

Feministická hnutí se ale nezajímala pouze o ţenskou otázku, ale zaměřovala se také 

na muţskou identitu a roli muţe ve společnosti. Věnovala pozornost otázce, jaký je na muţe 

vytvářen tlak ve společnosti, aby se choval jako „správný“ muţ. V okruhu zájmu bylo také 

téma postavení muţe do jiné role, neveřejné. Zejména role otce nebo manţela. Kalnická 

(2009) poznamenává také to, ţe tato vlna feminismu nepojednávala pouze o rovnosti ţen a 
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muţŧ, ale i o jejich rozdílnosti. Jejím hlavním poţadavkem byl „rovnost v rozdílnosti“, tedy 

aby jinakost nepředstavovala něco, co zakládá nerovnost.  

1.1.2 GENDEROVÁ IDENTITA A ROLE 

Abychom mohli téma genderu a okruh jeho problémŧ lépe uchopit, je nezbytné 

představit význam genderové identity a genderové role. 

Identita obecně vypovídá o tom, jaký člověk je, vyjadřuje jeho sebepojetí, jakými 

vlastnostmi by se charakterizoval a jaké uznává hodnoty. Genderová identita konkrétněji 

vymezuje, do jaké míry se jedinec ztotoţňuje s tím být vnitřně muţ nebo ţena. Stejně tak jako 

identita obecně, i genderová identita je vysoce individuální a tvoří ji podstatné znaky, které 

jedinec pojal za sobě vlastní. Smolík (in Janošová, 2008) řadí komponenty, jeţ se podílejí na 

celkové muţské a ţenské identitě v tomto sledu: 

1. Biologické pohlaví. 

2. Jádrová pohlavní identita neboli základní vědomí jedince o příslušnosti ke skupině 

muţŧ či ţen. 

3. Pohlavní identita v širším smyslu slova – jak jedinec sám sebe proţívá a definuje 

jako příslušníka této skupiny. 

4. Genderová role. 

V předchozí kapitole jsem se zabývala rozdílem mezi pohlavím a genderem. I identitu 

lze posuzovat z pohledu spíše biologického a pohledu spíše sociálního. Jedná se o jakousi 

vnitřní (pohlavní) a vnější (genderovou) identitu. Vnitřní identita stále nemá ustálený název, 

v literatuře je nejčastěji nazývána jako jádrová pohlavní identita. Tato identita je 

nejzákladnější a nejhlubší sloţkou sebepojetí a v prŧběhu ţivota ji nelze měnit.  Naproti tomu 

vnější, genderová identita je více sociálním konstruktem. V roce 1972 vytvořila americká 

psycholoţka S.L. Bem osobnostní dotazník, pomocí kterého na základě povahových rysŧ a 

vlastností stanovila čtyři typy genderových identit. Janošová (2008) je ve své publikaci 

předkládá jako typy: 

1. Androgynní – jedinci u kterých bylo zjištěno velké mnoţství jak muţských, tak 

ţenských rysŧ nebo kteří se s těmito rysy ve vysoké míře identifikovali. 

2. Maskulinní – osoby, které dosáhly vysokého skóre maskulinity a nízkého skóre 

feminity. 

3. Femininní – jedinci s vysokým skórem ţenských rysŧ a nízkou maskulinitou. 
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4. Nevyhraněný – lidé s nízkými hodnotami v obou dimenzích. 

I kdyţ je tato identita vnitřní součástí člověka, nemusí se navenek projevovat. To, co 

je pro veřejnost znatelné, jestli jedinec v chování vykazuje femininní či maskulinní znaky, je 

otázkou genderových rolí. Genderová role je „souborem určitých pravidel (většinou 

nepsaných, neformálních), které předpisují určité typy chování pouze ţenám a jiné pouze 

muţům.“
3
 Neboli tato genderová role ukládá muţŧm a ţenám určitý typ chování, zájmŧ nebo 

projevŧ, podle toho, jestliţe spadají do skupiny muţŧ či ţen. Je tedy v podstatě vnějším 

vyjádřením genderové identity. Míra podřízenosti se genderovým rolím je velmi individuální, 

záleţí na kultuře, výchově a celkovém sebepojetí jedince, jestli bude ochotně přijímat a 

podporovat, co mu jeho role určuje nebo bude bourat zaţité genderové stereotypy. 

1.1.3 GENDEROVÝ STEREOTYP 

Nejvíce diskutovaný problém, co se genderu týče, je genderový stereotyp. Stereotyp 

vystihuje něco neměnného, stále se opakujícího. Nehraje zde role osobní zkušenost, ale pouze 

reprodukovaná, rozšířená informace mezi příslušníky společnosti. Janošová (2008) popisuje 

stereotypy jako předem stanovené představy o povahových rysech, zpŧsobech chování a 

zvycích příslušníkŧ určité skupiny, aniţ by byla brána v potaz individualita jejich členŧ nebo 

jejich konkrétní ţivotní situace. Díky stereotypŧm se jedinec snáze orientuje ve společnosti, 

rozumí okolnímu světu a dokáţe rychle zpracovat neznámou situaci či osobu a přiřadit si ji do 

svého myšlenkového schématu. Stereotypy je velmi obtíţné měnit, člověk následuje to, co mu 

stereotyp určuje a přehlíţí či nevnímá moţné eventuality. Nejedná se ale pouze o to, jaké si 

člověk vytváří názory a postoje na okolní svět, velmi silně je ovlivněno i jeho vlastní chování. 

Jak uvádí Atkinson (2003), stereotypy jsou sebepotvrzující a sebenaplňující, protoţe ovlivňují 

svoje nositele, aby se chovali zpŧsobem, který ve skutečnosti vyvolává stereotypní chování. 

Stereotypy se mohou týkat širokého spektra skutečností, např. náboţenství, etnicity, sexuální 

orientace, věku, vzdělání a samozřejmě muţských a ţenských rolí. Genderové stereotypy  

jsou dokonce jedni z nejsilnějších, pravděpodobně z dŧvodu, ţe se týkají celé populace. 

Stejně tak jako stereotypy obecně, i genderové stereotypy měly prvotní význam zjednodušit 

orientaci a komunikaci jedince ve společnosti, konkrétněji v komunikaci s druhým pohlavím. 

Ţena či muţ v interakci s ostatními lidmi naplňuje jejich očekávání v maskulinním nebo 

femininním vyjadřování, drţení těla, oblékání nebo ve výběru volnočasových aktivit. Kaţdý 

stereotyp obvykle stojí na menším či větším pravdivém základu. Ale připojené nepravdivé 

                                                
3 KALNICKÁ, Z., Úvod do gender studies, 2009, s.8 
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smyšlené informace přispívají k vytváření předsudkŧ
4
, které pak velmi často vedou 

k netoleranci k alternativnímu pojetí. I kdyţ vývoj společnosti je velmi rychlý, společnost se 

formuje a vyspívá, bourat zavedené stereotypy je velmi obtíţné. Zejména z dŧvodu tradice a 

„…pevné orientace ve světě, potřebě alespoň nějak porozumět situaci, i za cenu, ţe dojde ke 

zkreslení reality.“
5
 

1.2 KOMUNIKACE 

Další stěţejním tématem pro mou práci je oblast komunikace. Představím její rŧzné 

formy a funkce; dále pak motivace lidí ke komunikaci a rozdíly v komunikování ţen a muţŧ. 

„Lidská společnost představuje síť vztahů mezi lidmi. Přirovnáme-li ji k síti rybářské, 

pak uzly představují lidi a provázky či lana vztahy mezi nimi. Ale co to vlastně je, toto lanoví 

v lidském světě? Jedna odpověď je, ţe je to komunikace.“
6
 Tento úvodní citát k tématu 

komunikace jsem zvolila proto, ţe pro mě naprosto přesně vystihuje spletitou problematiku 

lidské komunikace. Na jedné straně je přirozená lidské bytosti, je to druh sociálního jednání, 

základní potřeba ţivota. Ale na stranu druhou, je správná komunikace vysoce kvalifikovaná 

dovednost, které se lidé učí celý ţivot, nesprávná formulace myšlenek, nedostatečná 

komunikace dokáţe napáchat mnoho škod, jak v profesním, tak osobním ţivotě. Komunikace 

je nedílnou součástí socializace, ovlivňuje jedince od narození a formuje mu jeho pohled na 

svět a lidskou společnost. Jak uvádí Klenková (2006), bez komunikace nemŧţe ţádná 

společnost existovat, natoţ pak se vyvíjet. Komunikace má velmi široký zpŧsob vymezení 

pojmu. V nejširším pojetí jde o jakýkoliv přenos informaci, v uţším slova smyslu se jedná o 

dorozumívání neboli jinými slovy řečeno „proudění informací z jednoho bodu (ze zdroje) 

k druhému bodu (k příjemci), jako přenos nebo vytváření znalostí“
7
. Komunikace má 

vztahový a obsahový aspekt. Podle Mikuláštíka (2003), na obsahové úrovni jsou 

zprostředkované artikulované informace neboli sémantický obsah sdělení. Vztahový obsah 

vyjadřuje vztahy mezi komunikujícími a také vyjadřuje pocit k tematickému obsahu 

komunikace.   

                                                
4 Předsudek je fixovaný, předem zformovaný postoj k nějakému objektu projevující se bez ohledu na       

individualitu nebo povahu tohoto objektu.“ (HAYESOVÁ, N., Základy sociální psychologie, 1998, s.121) 
5 JANOŠOVÁ, P., Dívčí a chlapecká identita, 2008, s. 28 
6 Argyle a Trower in MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J., Pedagogická komunikace, 1989, s. 
7The New Webster´s International Encyclopedia in VYBÍRAL, Z., Psychologie lidské                 

komunikace, 2000, s.17 
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1.2.1 ROZDĚLENÍ KOMUNIKACE  

Nejzákladnější rozdělení komunikace je na verbální a neverbální. Verbální 

komunikace je vyjadřována za pomoci řeči. Tou, podle Mareše, Křivohlavého (1989), 

rozumíme jak jazyk mluvený (systém fonetických znakŧ), tak jazyk psaný (systém grafických 

znakŧ). Pro přenos sdělení vyuţívá artikulovanou řeč, hlásky spojené do slov a vět, ale také 

písemný projev. Pro její fungování je nezbytný jazyk, kterému oba účastníci hovoru rozumějí 

a jsou schopni jednotlivým symbolŧm slov přiřadit význam. Předpokladem pro smysluplnou 

verbální komunikaci je myšlení a určitá inteligence. K moţnosti vyjadřovat se pomocí řeči je 

nezbytná fyziologická vybavenost, jako posazení hlasivek, hrtanu, jazyka a rtŧ, pro moţnost 

artikulované řeči. Ale jak jiţ bylo zmíněno, komunikace se řadí mezi dovednosti, které lze 

zlepšovat a rozvíjet. Podle Plamínka (2008), verbální komunikace bezprostředně souvisí 

s racionálním obsahem sdělení; pocity a emoce se přednostně vtiskují do zpŧsobu, jakým 

slova pronášíme, a o našem vztahu ke sdělovanému obsahu, ale také k adresátovi sdělení, 

vypráví zase  řeč našeho těla. Coţ je jiţ problematika neverbální komunikace. Neverbální, 

neboli mimoslovní forma komunikace, obvykle doprovází verbální. Jejím účelem je doplnit 

její význam, posílit nebo zdŧraznit určité sdělení. Neverbální komunikace mŧţe často 

probíhat nezáměrně, jedná se například o drţení těla, oční kontakt, gestikulaci, mimiku, tón 

hlasu nebo udrţovanou vzdálenost od komunikačního partnera a zaujímání určitých pozic 

vŧči němu. Podle Plaňavy (2005), slouţí neverbální komunikace zejména k: 

- podpoře řečových promluv (dupnutí, bouchnutí do stolu,…) 

- náhradě slovního vyjádření (kroucení hlavou, významný pohled,…) 

- vyjádření emocí (strach, radost, nespokojenost,…) 

- vyjádření interpersonálního postoje (objetí kolem ramen) 

- vyjádření příslušnosti ke skupině či generaci (gesta a oblečení, pozdravy vodákŧ) 

-  potvrzení ceremoniálŧ a rituálŧ (úsměv při pozdravení, zdviţený palec při uznání) 

- zesílení vlivu (na demonstracích, délka potlesku, pískání, vyjádření úcty povstáním) 

- uměleckému vyjádření (pantomima, balet) 
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1.2.2 FUNKCE A MOTIVACE KOMUNIKACE 

Kaţdá započatá komunikace nese určitou funkci a předchází ji nějaký dŧvod, 

motivace. Funkce dává komunikaci smysl, význam a poslání. Vybíral (2000) je rozdělil na 

funkce: 

1. Informativní – předat zprávu, oznámit, prohlásit. 

2. Instruktáţní – navést, zasvětit, naučit. 

3. Persuazivní – přesvědčit adresáta, aby změnil názor, zmanipulovat, ovlivnit. 

4. Zábavní – pobavit, rozveselit, rozptýlit.  

5. Upoutání pozornosti, exhibice -  zaměření více na formu neţ na obsah, „předvádět se“. 

Motivace ke komunikaci mŧţe  být ovlivněna mnoha faktory. Jak se člověk v dané 

chvíli cítí, jestli je mu osoba, se kterou má komunikovat sympatická nebo zda ovládají stejný 

jazyk. Pro podrobnější rozdělení zvolím rozdělení dle Vybírala (2000), který dělí motivace ke 

komunikaci na: 

1. Motivace kognitivní – vychází ze situace, kdy jedinec chce něco sdělit, o něco se 

s někým podělit, vyjádřit svŧj názor, myšlenky, co se odehrává v jeho mysli nebo co 

ho nějakým zpŧsobem zasáhlo. 

2. Motivace sdruţovací – vyplývá z předpokladŧ, ţe člověk je sociální bytost, která 

potřebuje mít okolo sebe sociální kontakt. Pomocí komunikace jedinec navazuje 

vztahy, utuţuje jiţ nabyté a uspokojuje tak základní lidskou potřebu kontaktu. 

3. Motivace sebepotvrzovací – vyjadřuje motivaci ke komunikaci na základně 

zpevňovaní obrazu o sobě samém, kdy si člověk potvrzuje svou vlastní identitu a tím, 

ţe si stojí za svými názory si upevňuje představu o vlastní osobě. 

4. Motivace adaptační – je součástí socializace člověka, kdy se jedinec přizpŧsobuje 

rolovým stereotypŧm a signalizuje tak svou konformitu. Jedinec tak činí z dŧvodu 

přizpŧsobení se svému okolí, probíhá zde integrace do sociálního ţivota. 

5. Přesilová motivace – kdy se komunikující snaţí vyniknout, upoutat na sebe pozornost 

a získat tím pro sebe určité výhody proti ostatním, úctu, respekt či obdiv.  

6. Existenciální motivace – hlavním prvkem pro tuto motivaci je udrţování psychického 

zdraví, kdy člověk komunikuje z potřeby cítit smysl ţivota, vyhýbat se nudě nebo  

depresi. 

7. Motivace poţitkářská – slouţí pro pobavení, rozptýlení nebo odpočinek. 
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1.2.3 ROZDÍLNÁ KOMUNIKACE MUŢŮ A ŢEN 

Komunikace je pro jedince nejpřirozenější a nejběţnější zpŧsob konfrontace s okolním 

světem. Je to ale dovednost velmi individuální, ovlivněna jak výchovou, tak prostředím a 

nejrŧznějšími vlivy z něj. Člověk se v komunikačních dovednostech mŧţe rozvíjet, ale přesto 

jsou potvrzené skutečnosti, ţe jiţ od narození existují určité rozdíly v komunikaci mezi muţi 

a ţenami. Dívky se po narození více usmívají, čímţ navazují kontakt s okolím, začínají dříve 

broukat, tvořit slova, a následně pak mají v prvních letech ţivota větší slovní zásobu a jsou 

výřečnější, neţ chlapci. Podle Beal (in Janošová, 2008), náskok dívek bývá povaţován do 

jisté míry za výsledek odlišných biologických dispozic, ale při bliţším pohledu na celou 

problematiku se ukazuje mnohem větší vliv pŧsobení sociálního prostředí a výchovy. Bea l 

dále předkládá, ţe podíl odlišných biologických dispozic na vzniku rozdílŧ verbálních 

schopností chlapcŧ a dívek je odhadován jen okolo jednoho procenta. Coţ znovu potvrzuje 

nezastupitelnou roli výchovy, ale i obecně společnosti a celkové socializace. Jestliţe jsou od 

narození v dítěti komunikační dovednosti podporovány, mŧţe v nich být dosahováno 

vysokých výsledkŧ bez ohledu na pohlaví. Další výzkumy, potvrzující komunikační 

rozdílnost, přinášejí například srovnávací výzkumy chlapcŧ a děvčat ve věku od tří let E. 

Hoffové (in Plaňava, 2005), které ukázaly, ţe dívky ţádají dospělé osoby o pomoc častěji neţ 

chlapci, a to i při činnostech, v nichţ jsou dívky dovednější a úspěšnější. Podle téţe autorky 

jsou chlapci při komunikování asertivnější a více vyţadující, dívky zdvořilejší a 

kooperativnější. Coţ v některých případech přetrvává aţ do dospělosti. Plaňava (2005) dále 

předkládá nejrŧznější teze rozdílné komunikace ţen a muţŧ, které také stojí na provedených 

výzkumných šetření. Nyní bych uvedla jednotlivé sdělení, jestliţe je uvedeno, i s příslušným 

výzkumem. Jedná se například o tvrzení: 

 Ve vzájemném kontaktu přerušují muţi ţeny dvakrát častěji.  -  dle výzkumu D.H. 

Zimmermana a C. Westa jsou při rozhovorech muţe a ţeny odpovědni muţi za 

96% přerušení. Tuto skutečnost vysvětlují dominancí muţŧ vyjadřovanou snahou 

ovládnout komunikaci. 

 Ţeny při komunikaci pracují tvrději neţ muţi, ve větší míře se snaţí udrţet 

konverzaci tím, ţe vnášejí nové náměty. – výzkum P. Fishmanové dialogŧ mezi 

páry, které samy sebe označily za oproštěné od genderových stereotypŧ a 

předsudkŧ. 

 Ţeny bývají při komunikování obratnější, iniciativnější, přizpŧsobivější a mají 

větší potřebu komunikovat. Autoři výzkumu nejsou uvedeni, ale dále je k tomuto 
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výsledku zajímavě zjištěno, ţe kdyţ se při rozhovoru v malé skupině spočítalo, 

kolik komunikačního času okupovali muţi a kolik ţeny, buď se nezjistily ţádné 

významné rozdíly, nebo jen rozdíly mírné, a to ve prospěch muţŧ.  

Plaňava (2005)  dále shledává rozdílnost muţŧ a ţen v intonaci řeči a vokálních 

charakteristikách, kdy ţeny častěji pouţívají tázací věty a na rozdíl od muţŧ jsou schopny 

mluvit současně s tím, jak myslí.  

Z uvedeného vyplývá, ţe určité rozdíly v komunikaci muţŧ a ţen jsou vědecky 

podloţené, ale znovu bych chtěla zdŧraznit význam individuality. Kaţdý jedinec má odlišný 

temperament, výchovu, sociální postavení nebo profesní orientaci. A v neposlední řadě roli 

hraje komunikační situace, za jakých okolností ke komunikaci dochází a kdo je 

komunikačním partnerem/partnerkou. 

1.3 ŠKOLA 

Gender a genderově zatíţenou komunikaci jsem si pro účely své práce dosadila do 

prostředí školy. Proto bych nyní předloţila základní význam a funkce této vzdělávací 

instituce, nastínila historický vývoj genderové nerovnosti ve školství a poukázala na 

současnou situaci. 

 Škola je pro člověka po rodině nejvýznamnější místo socializace a formování lidské 

osobnosti. Ovlivňuje vţdy danou generaci ve zvyklostech a vnímání celé kulturní společnosti. 

Jak uvádí Smetáčková, Vlková (2005), prostřednictvím školy si společnost zajišťuje 

kontinuitu, a kdyby tomu tak nebylo, existovala by ve společnosti jen nízká míra konsensu, 

neboť hodnoty a normy vyznávané jejími jednotlivými členy by se výrazně lišily. Škola jako 

taková, ovlivňuje názory, udává směr a ţivotní zkušenosti ţákŧ, má vliv na celkový vývoj,  a 

to včetně vlivu na genderovou identitu. Ve školním prostředí je, v ideálním případě, 

zastoupen vzor ţenské i muţské autority, studující i učitelé/učitelky jsou nuceni  navzájem 

kooperovat a to i přesto, ţe představují rŧzné osobnostní typy s odlišnými přístupy.  
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1.3.1 FUNKCE ŠKOLY 

Mimo skutečností, které byly řečeny výše, zastává škola jako instituce nejrŧznější 

funkce, které Koťa (in Koťa, Havlík, 2002) rozděluje do oblastí: 

 Výchovné a vzdělávací funkce  

Tyto funkce zahrnují zejména jiţ zmíněnou socializaci a formování lidské osobnosti. 

Škola seznamuje studující s kulturou dané země i kulturami ostatními,  předává jim mravní 

zásady a vzory chování. Studující by si měli osvojit nové dovednosti a nabýt určité 

vědomosti. „Jiţ přes sto let se za základní princip školní výchovy povaţuje dojít od výchovy 

k sebevýchově a od vzdělání k tomu, aby jedinec byl schopen vlastního sebevzdělávání.“
8
 

 Kvalifikační funkce  

Vyjadřuje získání určité kvalifikace na budoucí povolání, nebo-li získání dovedností a 

rozvíjení schopností pro vykonávání určité profese. Tato funkce přichází ke slovu aţ po 

absolvování základního vzdělání, jedná se jak o střední školy, tak školy vysoké, ale také o 

rŧzné rekvalifikační kurzy nebo školení. 

 Integrační funkce 

Škola tuto funkci, dle autora, naplňuje v první řadě tím, ţe podporuje vytváření 

postojŧ a dovedností umoţňujících sociální styk a komunikaci nejen uvnitř školy, ale i 

v sociálním ţivotě širšího společenství. V rámci této funkce se ţáci a ţákyně učí 

respektovat moţné odlišnosti a individuality lidí a navazovat vztahy. 

 Selektivní funkce  

Rozděluje ţáky a ţákyně do rŧzných typŧ škol, a to jak ve vzdělání postupují či 

nepostupují jim přináší rozličné profese a kariérní rŧst. Autor zmiňuje, ţe škola oceňováním 

výsledkŧ vysvědčením či diplomem provádí tzv. alokaci – základní situování jedincŧ do 

systému společenské stratifikace a plní-li škola tradičně funkci „prosévacího síta“, pak to 

znamená, ţe výrazně ovlivňuje přístup k řadě zaměstnání a posléze i k dosaţení sociální 

prestiţe a k materiálnímu zabezpečení. 

K těmto základním funkcím školy lze doplnit ještě funkce speciální, které mají za úkol 

chránit ţáky a ţákyně před psychopatologickými jevy, zachovávat jejich soukromí a dŧvěrné 

                                                
8 HAVLÍK, R., KOŤA, J., Sociologie výchovy a školy, 2002, s.99 
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informace. Ke speciálním funkcím Koťa řadí i funkci resocializační, která mŧţe být také 

hlavní náplní, a to v případě, jestliţe se jedná o školská zařízení, která vznikají například při 

vězeních pro mladistvé nebo při nemocnicích. 

1.3.2 HISTORICKÝ NÁHLED GENDERU A ŠKOLSTVÍ  

Dějiny pedagogiky jsou velmi obsáhlé, v prŧběhu let prošlo školství řadou změn, 

velmi často vázané na politickou a ekonomickou situaci země. Uvedu proto pouze hrubý 

náhled, nastíním dŧleţité mezníky pro rovné a plnohodnotné vzdělávání muţŧ a ţen a 

prostředí školy na českém území. 

Kdyţ se podíváme do historie školství, největší odchylka od současnosti byla její 

totální maskulinita, a to jak mezi vyučujícími, tak studujícími. Vzdělávání bylo pro ţeny 

naprosto uzavřené, stejně jako pro etnické menšiny. V době minulé mělo titulování pan učitel, 

pan řídící svou váhu a vykonavatel této funkce byl uznávány a respektovaný celou 

společností. S postupem času a feminizací školství ztratilo učitelství svŧj vysoký statut a stala 

se z ní spíše niţší a ve společnosti stigmatizující profese. Jako příklad hovořící za vše uvádím 

rozšířené: „Učitelství není povolání, ale diagnóza“.  

Dívky měly cestu ke vzdělání strastiplnou, po době jejich naprostého vyčlenění ze 

vzdělávacího procesu situaci obrátilo zavedení povinné školní docházky Marií Terezií, které 

bylo jak pro chlapce, tak pro dívky. Všichni společně si osvojovali základní znalosti tzv. 

trivia, neboli čtení, psaní, počítání. Další vzdělání se jiţ odvíjelo od sociálního postavení 

rodiny a pohlaví dítěte. Vzdělání pro dívky mělo výhradně praktický charakter, zaměřovalo se 

na zvládnutí péče o domácnost a přípravu na manţelství. Bahenská (2005) upřesňuje, ţe 

chlapecké vzdělání bylo častěji zaměřené na skutečné poznání a pronikání do vědních oborŧ a 

směřovalo tedy k pracovnímu uplatnění, které naopak ţenám bylo téměř zcela uzavřené.  

Dalším dŧleţitým krokem pro vzdělání ţen, konkrétněji pro vyšší stupně vzdělávání byl 

nástup feministických hnutí, o kterých jsem se zmiňovala v předchozí kapitole. Pro ţeny 

v Čechách to znamenalo moţnost začít částečně pracovat, ale také postupovat výše ve 

vzdělání. Velmi dŧleţitým mezníkem byl vznik prvního dívčího gymnázia, zvaného Minevra. 

Škola byla otevřena roku 1890, ale podle Váňové (in Vališová, Kasíková, 2007), právo 

veřejnosti škola získala aţ v roce 1903, do té doby konaly dívky všechny zkoušky na 

akademickém gymnáziu. O několik let později po otevření gymnázia mohly dívky pokračovat 

ve studiu na univerzitě. Autorka dále uvádí, ţe z dŧvodu stoupajícího zájmu dívek o vzdělání, 

a protoţe Minevra byla jedinečnou záleţitostí, byla od roku 1900 na základě ministerského 
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výnosu zřizována pro dívky šestiletá lycea. Dalším dŧleţitým mezník, který přispěl k větší 

feminizaci školství, bylo zrušení celibátu učitelek. Váňová (in Vališová, Kasíková, 2007) toto 

zrušení usazuje do roku 1919 a komentuje, ţe od tohoto roku se učitelky mohly vdávat, aniţ 

by následně musely opustit učitelskou sluţbu. Další kroky českého školství, reformy a 

inovace se jiţ týkaly studujících obou pohlaví, pro mne je v tuto chvílí stěţejní, ţe ţenám bylo 

umoţněno vyšší vzdělání, a z tohoto dŧvodu disponovaly širším rozhledem a většími 

znalostmi, díky čemuţ mohly být iniciativnější a často více ekonomicky a existenčně 

samostatnější. Ţeny si také uvědomovaly, ţe s patřičným vzděláním mají stejné předpoklady 

pro to figurovat ve veřejných záleţitostech a politice jako muţi a genderová problematika tak 

dostala nový cíl, který je aktuální do současnosti.   

1.3.3 VYUČUJÍCÍ Z GENDEROVÉ PERSPEKTIVY 

Jestliţe nahlíţíme na celou oblast vzdělávací oblasti, nejmarkantněji vystupuje jiţ 

zmiňovaná feminita. Například na středních školách, na které se zaměřuji v praktické části, 

pŧsobila dle Gobyové (in Václavíková Helšusová in Smetáčková a kol., 2007) přibliţně 

třetina ţen a jejich počet se postupně zvyšoval tak, ţe na začátku 90. let jich na středních 

školách vyučovalo jiţ 55%. Dnešní situace je taková, ţe podle statistického úřadu pro školní 

rok 2009/2010 byly ţeny na středních školách zastoupeny v 58,6%. K feminizaci školství 

vede několik faktorŧ, které v v prŧběhu let zpŧsobují zvýšenou pracovní účast ţen ve školství 

a souběţně podněcují ztrácející se zájem muţŧ. Helšusová Václavíková (in Smetáčková a 

kol., 2007) odŧvodňuje tuto situaci skutečnostmi, ţe: 

- Muţi přecházejí ze školství do jiných profesí, které umoţňují větší participaci na 

mocenských rozhodování ve společnosti. 

- Muţi nenalézají v učitelském povolání dostatečný kariérní postup, a toto povolání je ve 

srovnání s jinými profesemi spojeno s niţší mzdou. 

- Ţeny vnímají učitelskou profesi jako vhodnou pro skloubení s rodinným ţivotem. 

- Ţeny mají pocit, ţe mají k tomuto povolání vhodnější dispozice (dle společenského 

diskursu a zkušeností ze své vlastní školní docházky). 

- Učitelství spadá pod státní sféru, tedy  se jedná se o povolání s vysokou mírou sociálních 

jistot, a ţeny tak nemusí překonávat tolik bariér, jako kdyby budovaly kariéru v jiné 

oblasti. 

Dŧsledky pro tyto skutečnosti jsou takové, ţe učitelŧm jsou z dŧvodu motivace pro 

setrvání v pedagogickém sboru, podle Analýzy odměňování ţen a muţŧ ve školství (Pavlík, 
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Smetáčková, 2006) přiděleny vyšší finanční částky v odměnách nebo osobním ohodnocení. 

Dalším problémem je pohlíţení na učitelství jako na ţenskou profesi, kdy široká veřejnost 

vnímá učitelská místa vhodná pro ţeny, ale ředitelská místa jiţ vhodnější pro muţe. „Ţeny se 

tak mohou pohybovat na trhu práce pouze v horizontální rovině – mohou měnit např. školy, 

kde působí. Muţi mají větší moţnost vertikálního pohybu v rámci sociální struktury a moţnost 

získávat i ve školství, které je málo stratifikované, vyšší pracovní pozice.“
9
 Bohuţel tyto 

skutečnosti přinášejí do učitelského sboru nevyrovnaný pracovní kolektiv a jistou unifikaci 

prostředí, coţ mŧţe vést k předsudkŧm, problematické komunikaci a celkovému sníţení 

kvality pracovního ţivota. V konečném výsledku toto mŧţe přivodit v případě učitelek 

nespokojenost na pracovišti aţ syndrom vyhoření
10

, který ale většinou neznamená odchod 

z pracovního místa, ale určitou ritualizaci, nevýkonnost a ztrátu profesionality, coţ nejvíce 

dopadá na kvalitu výuky, a tudíţ ţáky a ţákyně. Václavíková Helšusová (in Smetáčková a 

kol., 2007) se domnívá, ţe přítomnost muţŧ a zvýšení heterogenity ve výchovných postupech 

by byly velmi prospěšné, a to z dŧvodu, ţe výchova a vzdělání ve školách, a z části i 

v rodinách, probíhá bez účasti muţŧ, a tudíţ chybí studujícím reálné maskulinní vzory. 

Autorka dále dodává, ţe to pak vede k zhlíţení se v heroických představách, a to se mŧţe 

spolupodílet na utváření apriorního respektu vŧči učitelŧm-muţŧm. 

                                                
9 VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ, L. in SMETÁČKOVÁ, I., Gender ve škole, 2006, s.24 
10 Syndrom vyhoření nastává u lidí, kteří opakovaně řeší rŧzné osobní, zdravotní nebo profesní 

problémy. Ve většině případŧ se váţe na pracovní výkon. Postiţeni bývají především lidé, jejichţ práce 

je zaloţena na kontaktu a komunikaci s druhými lidmi. (www.syndrom-vyhoreni.cz) 
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2 GENDEROVÁ VÝCHODISKA 

Na celkový koncept genderu a na přijímáni genderové identity existuje více moţností 

náhledu. Jako nejvýznamnější shledávám gender v úrovni biologické, psychologické a 

sociální, a proto bych se nyní jednotlivým východiskŧm věnovala podrobněji. 

2.1 BIOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

Za biologickými východisky genderové rozdílnosti stojí esencialistická teorie, která 

tvrdí, ţe sociální chování je podmíněno biologickým základem, který je vlastní všem ţenám a 

muţŧm. „Existuje objektivní podstata muţství a ţenství, přičemţ podstatu ţenství sdílejí 

všechny ţeny a podstata muţství je vlastní všem muţům.“
11

 Interakci biologie do vývoje muţe 

a ţeny samozřejmě nelze popírat, proces pohlavní diferenciace, neboli vytváření pohlavních 

znakŧ, je prozkoumaný, potvrzený a přesně popsaný jev. Jak uvádí Curran, Renzetti (2005), 

tento proces pohlavní diferenciace začíná jiţ krátce po početí, člověk má 46 chromozomŧ, 23 

párŧ od otce a 23 párŧ od matky. První pár těchto chromozomŧ je tzv. pohlavní pár, který se 

primárně podílí na výsledku, bude-li dítě muţského či ţenského pohlaví. Ţena má 

chromozomy XX, muţ XY. Matka tedy předává vţdy chromozom X, muţ mŧţe předat 

chromozom X nebo Y. Janošová (2008) upozorňuje na to, ţe do šestého týdne je dítě 

bipotencionální a pŧvodní tkáň pohlavních ţláz je tedy schopná se vyvíjet směrem k varlatŧm 

nebo k vaječníkŧm. Do této doby tudíţ není jasné, jakého pohlaví dítě bude. Dle autorky zde 

záleţí na přítomnosti genŧ SRY, které se nacházejí na chromozomu Y, jenţ je, jak jiţ bylo 

řečeno přítomen v genetické výbavě otce. „Je-li v buňkách embrya přítomen chromozom Y, 

dochází okolo šestého týdne nitroděloţního vývoje k zásadní změně ve vývoji. Geny SRY 

zahájí produkci bílkoviny, která je signálem pro obrat ve vývoji embryonálních gonád 

muţským směrem.“
12

 V tuto chvíli nastává fyzická diferenciace a na dítě začíná být nahlíţeno 

skrz jeho genderovou identitu. 

Vyhrocenou formou těchto esencialistických teorií je biologický determismus, jehoţ 

myšlenkou, dle Babanové, Miškolciho (2007), je to, ţe ţenské a muţské chování je 

nezměnitelně vázáno na biologickou podstatu a socializace na tento jev nemá ţádný vliv. 

Příkladem k teorii je stereotypní představa o přirozených muţských či ţenských pudech, jako 

je „muţ rozsévač“, „ţena stráţkyně ohně“. Proto tyto teorie nabádají, aby se ţeny smířily 

například s tím, ţe muţ je lovec, má zakódovanou v genech nevěru a nedokáţe se soustředit 

                                                
11 BABANOVÁ, A., MIŠKOLCI J., Genderově citlivá výchova:Kde začít?, 2007, s. 11 
12 JANOŠOVÁ, P., Dívčí a chlapecká identita, 2008, s.46-47 
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na více věcí najednou. Naopak muţi by měli akceptovat ţenské nakupování (vrozené 

sběračské pudy), nedokonalost v řízení vozidla a přecitlivělost. S tím souvisí také časté 

přihlíţení na rozdílné mnoţství hormonŧ mezi muţi a ţenami.  S tímto fenoménem je nejvíce 

spojována muţská agresivita, která je také velmi často uváděna jako výrazný rozdíl v chování 

muţe a ţeny. A to proto, ţe muţi vylučují větší mnoţství hormonu testosteronu, který je úzce 

spojován s agresí a dominancí. Oproti tomu ţenský hormon estrogen je dáván do souvislostí 

s citlivostí. Ale jak uvádí Curran, Renzetti (2005), proti tomuto stojí výzkumy, které uvádí, ţe 

sociální chování je ovlivňováno situacemi, a ty mohou přehlušit nebo pozměnit potencionální 

vlivy rŧzných hormonŧ. Tyto výzkumy například ukázaly, ţe ţeny mohou být stejně agresivní 

jako muţi, ale to jak agresi vyjadřují, je strukturováno podle genderových norem. S tím také 

souvisí to, ţe ţeny mohou agresi vnímat jako nebezpečí, a proto ji budou popírat. 

Otázkou ale zŧstává, jestli akceptování těchto skutečností, schovávání se za 

biologickou danost je v dnešním vyspělém světě dostačující. Jestli tyto argumenty spíše 

nepřispívají k rozšíření propasti mezi ţenským a muţským světem a neudrţují a nepotvrzují 

tak nerovnost mezi oběma pohlavími.  

2.2 PSYCHOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

V psychologii existuje více zpŧsobŧ vysvětlujících vznik genderové identity. Všechny 

tyto přístupy ale shodně nesouhlasí s tvrzením, ţe genderová příslušnost je dána pouze 

biologicky. Teorie se rŧzní, dle Smetáčkové (in Smetáčková, Vlková, 2005) obsahují řadu 

dílčích konceptŧ, které ale mají společné ústřední téma, jimţ vysvětlují, proč a jak se děti učí 

genderu. Z psychologických směrŧ, které se vzniku a vývoji genderové identity věnují, uvedu 

psychoanalýzu, teorii sociálního učení, kognitivně-vývojovou teorii a teorii gender schématu. 

2.2.1 PSYCHOANALÝZA 

Psychoanalytická teorie Sigmunda Freuda vysvětluje, ţe dítě se stává muţem či ţenou 

v první řadě objevením genitálií, tedy zjištěním, ţe chlapci mají penis a dívky ne. A ve druhé 

řadě, přes identifikaci s rodičem stejného pohlaví. Tento proces identifikace začíná okolo šesti 

let, kdy přichází tzv. Oidipovský komplex. Tento komplex přináší sexuální zaměření chlapcŧ 

na matku doprovázené rivalitou s otcem, kterého chlapci začnou vnímat jako soka v lásce. 

Podle Freuda cítí chlapec strach, ţe za to bude od otce vykastrován, a proto tento stav nazývá 

tzv. kastrační úzkostí. Dle Atkinsona (2002) dojde v případě normálního vývoje u chlapce ke 

sníţení této úzkosti a zástupnému uspokojení citŧ vŧči matce prostřednictvím identifikace 

s otcem, neboli zvnitřněním idealizovaného vnímání otcových postojŧ a hodnot. „U dívek 
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probíhá podle psychoanalytiků sexuální vývoj podobně, vytváří se pouto dívky k otci 

(„Elektřin komplex“), po jeho potlačení se dívka identifikuje s matkou a přijímá ţenskou 

roli.“ 
13

 U dívek je tento proces ale ještě ztíţen tzv. závistí penisu, kterou jsou dle Freuda 

dívky ve vztazích motivovány. „Učí se od matky, jak symbolicky penis získat prostřednictvím 

pohlavního styku a porození dítěte-chlapce. Zároveň dívky k matce pociťují nenávist za její 

nedokonalost ve srovnání s muţi, kterou po ní zdědily.“
14

  

2.2.2 TEORIE SOCIÁLNÍHO UČENÍ 

Tato psychologická teorie předkládá, ţe přijímání genderové identity se uskutečňuje 

pomocí odměn, jestliţe se jedinec chová vhodně ke svému pohlaví, a trestŧ, jestliţe 

nedodrţuje standard odpovídající jeho, či její, sexuální roli. Vedle těchto odměn a trestŧ se 

dítě učí také pozorováním dospělých. Atkinson (2002) uvádí, ţe učení prostřednictvím 

pozorování dětem rovněţ umoţňuje napodobovat, a tím si osvojovat chování odpovídající 

jednotlivým pohlavím. „Děti přijímají své sexuální role proto, ţe sexualita je základem toho, 

na čem jejich kultura staví své tresty a odměny. Pokud se kultura stane ve své ideologii méně 

sexuálně orientovaná, děti budou ve svém chování přijímat méně vyhraněné sexuální role.“
15

 

Dítě je tedy formulováno kulturou, společností a prostředím. Teorii podporují skutečnosti 

z běţného ţivota, kdy je od narození pro dítě svět rozdělen na muţský a ţenský. Dítěti jsou 

předkládány rozdílné typy hraček, knih, jsou oblékány do rŧzných barev oblečení, nabízí se 

jim rozdílný druh volnočasových aktivit. V chlapcích je podporována dravost, statečnost a 

aktivita. Na rozdíl od dívek, pro které je ţádoucí citlivost a pečlivost. To vše na dítě pŧsobí 

jako na pasivního jedince, který přijímá tyto skutečnosti od rodičŧ, ostatních dětí nebo 

sdělovacích prostředkŧ. Coţ je ale v rozporu se skutečností, jak uvádí Atkinson (2002), ţe 

děti samy vytvářejí a samy na sobě a svých vrstevnících uvádějí v platnost vlastní přemrštěné 

verze pravidel, podle kterých se ve společnosti řídí příslušnost k jednotlivým pohlavím, a to 

tvrdošíjněji neţ většina dospělých ve svém světě. 

2.2.3 KOGNITIVNĚ-VÝVOJOVÁ TEORIE 

Tato teorie  vychází v kognitivní psychologie a tvrdí, ţe pro dítě je osvojení jeho 

sexuální role pouhá potřeba orientovat se ve světě, mít určitý záchytný bod, schéma, se 

kterým  by se mohlo identifikovat. Rozhodující roli má tedy tzv. gender identita, kdy se dítě 

nechová „ţensky“ či „muţsky“ z dŧvodu očekávané pochvaly, ale proto, ţe přirozeně přijalo 

                                                
13 ČÁP, J., MAREŠ, J., Psychologie pro učitele, 2001, s.120 
14 SMETÁČKOVÁ in SMETÁČKOVÁ,I.,VLKOVÁ,K.,Gender ve škole, 2005, s.20 
15 ATKINSON, R.L., Psychologie, 2002, s. 93-95 
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své pohlaví, svou gender identitu, a to ho motivuje se podle toho chovat. Výsledkem je podle 

Atkinsona (2002) to, ţe se děti ochotně ujímají úkolu chovat se v souladu s typickou sexuální 

rolí k sobě i k vrstevníkŧm. Tato gender identita se podle kognitivně-vývojové teorie vyvíjí ve 

věku dvou aţ sedmi let, kdy je podle kognitivní psychologie a Piagetových vývojových stádií 

předoperační stádium. V tomto stádiu se děti nejvíce opírají o zrakové vjemy, proto je pro ně 

velmi obtíţné rozlišit objekt, kdyţ se jeho vzhled změní. Jedná se o tzv. gender stálost, tedy 

„Uvědomění si, ţe pohlaví jedince zůstává neměnné, bez ohledu na změny jeho věku a 

vzhledu“
16

 V praxi to znamená například to, ţe dítě obtíţně rozliší, jestliţe se jedná o chlapce 

či dívku ve chvíli, kdy se změní typické oblečení a hračky pro dané pohlaví. „Posléze se však 

dětské vnímání stává flexibilnější a děti jsou schopny vidět jednotu v různosti, uvaţovat o 

obecných znacích, které mohou mít řadu specifických projevů.“
17

 Pro tuto teorii nehraje 

kultura a prostředí ţádnou roli, tvrdí, ţe dítě vnímá rozdíl pohlaví přirozeně a automaticky se 

ke svému druhu pohlaví přiřadí a akceptuje jeho náleţitosti.  

2.2.4 TEORIE GENDER SCHÉMATU 

Hlavní myšlenka této teorie spočívá v tom, ţe by dítě v kaţdé situaci, kterou vykoná, 

mělo nejprve přemýšlet o tom, jestli se zachovává podle své genderové role, jinými slovy 

řečeno podle gender schématu. Stejně tak jako v předchozích dvou teoriích (teorii sociálního 

učení a kognitivně-vývojové teorie), i tato teorie předkládá, ţe dítě je systematicky 

povzbuzováno k chápání světa jako diferenciovaného místa pro muţe a ţeny. Jednak tím, ţe 

by si mělo vybírat např. správné hračky určené pro jeho/její pohlaví, tak i verbální 

komunikací, kdy jazyk obsahuje ţenský a muţský gramatický rod. Tato teorie dále předkládá 

situaci, kdyţ se např. vyučující snaţí o rovnoprávný přístup, ale nevědomky více prohlubuje a 

zdŧrazňuje rozdílnost obou pohlaví. Dle Atkinsona (2002) totiţ ve stejné chvíli učí dŧleţitosti 

existence jednotlivých pohlaví, a přestoţe se mŧţe určitá aktivita zdát na pohlaví nezávislá, 

tak se jí dívky a chlapci nemohou účastnit, aniţ by věnovali pozornost rozlišení  mezi muţem 

a ţenou. Teorie genderového schématu tedy vidí přijetí sexuální role jako nezbytnou věc, 

protoţe pohlaví je středem kulturního světa, okolo kterého se odehrává veškerá realita. 

Atkinson (2002) k tomuto dodává, ţe pokud začne být kultura ve své ideologii méně 

diferencovaná podle pohlaví, budou děti ve svém chování a sebepojetí méně výrazně přijímat 

své sexuální role. 

 

                                                
16 ATKINSON,R.L.,Psychologie,2002,s.106 
17 SMETÁČKOVÁ in SMETÁČKOVÁ,I.,VLKOVÁ,K., Gender ve škole, 2005, s.21 
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2.3 SOCIOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

V této podkapitole se budu věnovat genderu ze sociologického hlediska, představím 

sociální konstruktivismus a socializaci a téma genderových rolí. 

Člověk je bytost sociální a gender je vztahový koncept. Kdyby tomu tak nebylo a 

člověk by ţil v izolaci bez společnosti, genderová otázka, stejně jako další sociologické 

otázky, by přestala být dŧleţitá. Ale není tomu tak, všichni lidé jsou součásti nějaké 

společnosti, která je formuje, udává ţivotní směr a náhled na existenci. „Společnost je souhrn 

individuí jednajících s ohledem na jednání druhých, a to v určitém historickém, prostorovém, 

kulturním a sociálním kontextu, jehoţ parametry mohou svým jednáním ovlivňovat jen 

částečně“
18

 Jinými slovy řečeno, společnost tvoří lidé a ti by při kaţdém rozhodovacím kroku 

měli brát v úvahu, ţe okolo ţijí další osoby, které dopad jejich rozhodnutí zasáhne. Veškerý 

společenský ţivot a rozhodovací kroky jedince jsou tedy ovlivněny normami a hodnotami 

celé společnosti, morálkou, vírou, jazykem, ale také uměním a místem ţití. Společnost tedy 

netvoří pouhá lidská individua, ale jsou to vztahy mezi nimi, mezi skupinami lidí a 

uvědomění si této propojenosti a sounáleţitosti. Na jedné straně společnost utváří soudobého 

člověka, ale na straně druhé, se člověk aktivně podílí na formování a vývoji společnosti, a 

proto záleţí na kaţdém jedinci, jak tento vývoj, mimo jiné i pohled na genderovou 

problematiku, ovlivní.  

2.3.1 SOCIÁLNÍ KONSTRUKTIVISMUS A SOCIALIZACE 

 Za sociálními východisky k genderové problematice stojí teorie sociálního 

konstruktivismu. Na rozdíl ale od esencialismu, není konstruktivismus jednoznačně radikální 

a nepopírá, ţe existují biologické rozdíly mezi muţi a ţenami. „Zároveň ale říká, ţe to, ţe se 

muţi a ţeny od sebe liší biologicky, nutně samo o sobě neznamená, ţe se musejí lišit také 

sociálně.“
19

 Dle této konstruktivistické teorie jsou rozdíly mezi muţi a ţenami produktem 

společnosti a mění se neustálou interakcí a komunikací mezi oběma pohlavími. Nebo jinými 

slovy řečeno se ţenou a muţem stáváme aţ výchovou a sekundární socializací do společnosti. 

Přičemţ socializace obecně je definována jako „postupné začleňování jedince do společnosti 

prostřednictvím nápodoby  a identifikace. Součástí socializace je přijetí základních etických a 

právních norem dané společnosti.“
20

  Na druhou stranu to ale neznamená pouhé přizpŧsobení 

se okolí, funguje zde vzájemné pŧsobení osobnosti na danou společnost, kulturu. Proto, jak 

                                                
18 KELLER, 1992 in SMETÁČKOVÁ, I., VLKOVÁ, A., Gender ve škole, 2005, s.26 
19 BABANOVÁ, A., MIŠKOLCI, J., Genderově citlivá výchova:Kde začít?, 2007, s.12 
20 HARTL, P., HARTLOVÁ, H., Psychologický slovník, 2004,  s.548 
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vysvětlují Čáp, Mareš (2001), nevznikají socializací ve stejném prostředí stejné osoby, ale 

rŧzné odlišné jedinečné osobnosti, a tudíţ socializace obsahuje individualizaci.   

2.3.2 GENDEROVÁ SOCIALIZACE 

Součástí socializace v širším slova smyslu je i socializace genderová. Ta rozhoduje, 

jestli bude na jedince pohlíţeno jako na muţe či na ţenu, neboli dle Jarkovské (in 

Smetáčková, Vlková, 2005) ţe v prŧběhu genderové socializace dochází k vědomému 

formování dítěte, kdy rodiče, vyučující či sourozenci předávají informace, jak se chová 

správný chlapec a jak správná dívka. Jiţ od narození se rodiče snaţí dát okolí najevo, ţe vozí 

v kočárku dívku nebo chlapce – barvou oblečení, typem hraček nebo nejrŧznějším zdobením. 

Kdyţ se zaměříme pouze na vzhled a chování, máme i v dospělém věku nepřeberné mnoţství 

zpŧsobŧ projevovat se jako muţ či ţena. Ať mám na mysli úpravu vlasŧ, oblečení, doplňky 

nebo zpŧsob sezení, postoje, výběr zájmových aktivit. Jestliţe se někdo odlišuje, přijde okolí 

přinejmenším zvláštní, jestliţe vybočuje z daného „normální“ více, mŧţe se v určitých 

kulturách dostat aţ na okraj společnosti. Jako příklad mohou být například transvestité, kteří 

mají  potřebu převlékat se do šatŧ druhého pohlaví nebo transsexualisté, jenţ podle Hartla, 

Hartlové (2004) cítí nespokojenost s vlastním pohlavím, s jeho anatomií a touţí příslušet 

k opačnému pohlaví.  

2.3.3 SOCIÁLNÍ ROLE 

Jestliţe se člověk nechce odlišovat, a jak jiţ bylo řečeno, určitým zpŧsobem se snaţí 

začlenit do společnosti, musí pojmout za své rŧzné sociální role. Sociální role „zahrnuje 

určité povinnosti, práva, způsoby chování, které se od jedince očekávají v jeho prostředí. 

Některou roli jedinec ochotně přijímá, proti jiné se bouří, přesto ji však v mnoha případech 

dříve nebo později přijímá“
21

 Kaţdý člověk mŧţe mít v jednu chvíli více rolí, jde například o 

roli dcery/syna, otce/matky, přítele, manaţerky, sousedky nebo učitele. Všechny tyto role 

mají nepsaná pravidla, jak by se člověk měl chovat. Některé role člověk dostává automaticky 

(syn, dcera), některé získává cíleně (vedoucí pracovník/pracovnice), některé získává 

nedobrovolně (pacient/ka v nemocnici, odsouzený/á ve vězení). V některých rolích člověk 

zprvu nemusí vědět, jak se chovat, učí se, jak danou roli uchopit (například role rodiče), 

některé role jsou pro lidi nepříjemné, např. zmiňovaný pacient v nemocnici. Mohou nastat i 

situace, kdy jedinec ví, co daná role obnáší, a jak by se měl chovat, ale plní současně dvě role, 

které jsou pro něho v rozporu. Dochází tedy k tzv. konfliktu rolí. Velmi častý je tento konflikt 

                                                
21 ČÁP, J., MAREŠ, J., Psychologie pro učitele, 2001, s.57 
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u ţen s vybudovanou kariérou, které se dostanou do role matky. Jestliţe si chtějí danou 

pracovní pozici zachovat, dostávají se do konfliktu, kterou z rolí plnit na sto procent, a kterou 

roli odsunout do pozadí, či jak skloubit kariéru a rodičovství s plným nasazením. Samozřejmě 

zde nemŧţe být pravidlo, jak danou roli uchopit. Kaţdý člověk je  individuální, a do dané role 

vkládá vlastní záţitky, výchovu a názory. „Obsah konkrétních rolí, kromě toho, ţe je určován 

společenským kontextem, je i spoluutvářen jejich nositeli a nositelkami.“
22

 

 

                                                
22 JARKOVSKÁ,L. in SMETAČKOVÁ,I.,VLKOVÁ,K.,Gender ve škole,2005, s.28 
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3 PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE 

Komunikace představuje jednu z klíčových oblastí pro mou práci. Je velmi dŧleţitou 

sloţkou jak socializace, tak celého uchopení genderové problematiky. Z dŧvodu zaměření 

práce do školního prostředí je pro mne stěţejní komunikace pedagogická. V této kapitole se 

tedy budu věnovat nejprve dělení pedagogické komunikace, dále pak aspektŧm, pravidlŧm a 

funkcím pedagogické komunikace a nakonec zaměřím pozornost na genderově zatíţenou 

komunikaci ve školním prostředí.  

Pedagogická komunikace je Gavorou (in Mareš, Křivohlavý, 1989) definována jako 

vzájemná výměna informací mezi účastníky vzdělávacího procesu, která slouţí výchovně 

vzdělávacím cílŧm. Základní rozdělení komunikace obecně, tudíţ i komunikace pedagogické 

je na verbální a neverbální. Vysvětlení tohoto rozdílu jsem se věnovala v první kapitole. Nyní 

bych pouze poznamenala další alternativy rozdělení konkrétně komunikace pedagogické. 

Například Čapek (2010) rozděluje komunikaci učitele či učitelky na odbornou, která má za cíl 

vzdělávat a komunikaci sociální, která pŧsobí vztahově, emotivně. Mareš, Křivohlavý (1989) 

dělí pedagogickou komunikaci podle připravenosti a očekávání na: 

- Detailně připravenou, která je neměnná. 

- Připravenou pouze rámcově, kdy vyučující, na základě osobních zkušeností, dokáţe 

odhadnout, jakým směrem se komunikace bude ubírat. Přitom je vyučující ovlivněn/a 

vlastním postojem k ţákŧm a ţákyním, je zde prostor pro stereotypní jednání. 

-  Nepřipravenou, která se odehrává v jedinečných a neopakovatelných pedagogických 

situacích. Jsou to situace, které vyučující nepředvídá. Velkou roli zde hraje empatie, 

schopnost pohotově a správně reagovat. Vyučující se ale mŧţe z této situace poučit a 

těţit z ní při další neočekávané komunikaci. 

Jak z uvedeného vyplývá, komunikace není schopnost daná pouze určitým vyvoleným, ale 

dovednost, kterou lze rozvíjet. Coţ je dŧleţitá informace pro celou mou práci, ţe lze 

genderově stereotypní komunikaci vymítit a pedagogové/pedagoţky se mohou učit a 

zlepšovat v pouţívání genderově citlivého jazyka při komunikaci se studujícími.  

3.1 ASPEKTY PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE 

Kaţdý typ komunikace má svá určitá specifika podléhající tomu, kde se daná 

komunikace uskutečňuje, jaké jsou její cíle a jaká témata. Na pedagogickou komunikaci, 

konkrétně na komunikaci probíhající ve školní třídě, lze nahlíţet z rŧzných úhlŧ.  



31 

 

Gavora (2005) pracuje se čtyřmi aspekty pedagogické komunikace: 

1. Komunikace a vyučování   

toto hledisko naplňuje výchovně-vzdělávací cíl školy, kdy si vyučující a ţáci vzájemně 

předávají informace, a to jak verbálními, tak i nonverbálními projevy a vyučující transformuje 

výchovně-vzdělávací cíl do sledu komunikačních záměrŧ. Neboli zvaţuje co,  jak a komu má 

vyjádřit a souběţně přemítá, co a jak by měli vyjádřit ţáci a ţákyně. Vyučování není bez 

komunikace moţné, s její pomocí je do vyučovacích hodin vnášen obsah a realizují se 

vyučovací metody.   

2. Vztahy mezi komunikujícími  

 školní třída je sociální skupina, která  funguje na základě vztahŧ mezi konkrétními 

jedinci v dané skupině. A komunikace je prostředek, kterým se tyto vztahy realizují, vyvíjejí a 

fungují. Vztahy ve vyučování mohou být rozděleny na symetrické, coţ jsou vztahy 

rovnocenných partnerŧ, tedy studujících. Nebo vztahy asymetrické, kde do komunikace 

vstupuje ţák/ţákyně s vyučujícím, který/á má nadřazené postavení, a mŧţe tak udávat směr, 

regulovat vhodnost či celkový obsah komunikace. Další skupinou vztahŧ uskutečňujících se 

ve školní třídě jsou vztahy preferenční. Ty poukazují na preference ve výběru osoby ke 

komunikaci a také na postoje, které vyučující zaujímá k daným ţákŧm/ţákyním. Do těchto 

aspektu je zahrnuto také chování studujících mezi sebou. Oblíbenost, přátelství nebo rivalita. 

„Přestoţe ve všech třídách existuje shodný model vztahů z hlediska symetrie-asymetrie, je 

konečný souhrn vztahů různý, neboť je dán jejich konkrétní náplní. Souhrnný vzorec vztahů se 

nazývá klima třídy“
23

  Klima školní třídy je dŧleţitou sloţkou školního ţivota, proto se mu 

budu ještě později věnovat. 

3. Skryté kurikulum 

 není pouze aspektem komunikace ve třídě, ale aspektem celého vzdělávacího systému 

a jeho fungování. Zahrnuje sloţky sociálního chování, rozdělení moci, pocitu studujících ve 

škole, nepsaná pravidla ve třídě, vzájemné vztahy mezi dívkami a chlapci a chování 

vyučujícího k nim. Tato problematika je obsáhlejší a pro moc práci dŧleţitá, proto ji níţe 

bude věnovaná samostatná podkapitola. 

4. Sociální konstrukce ţivota ve třídě  

Školní třídu tvoří ţáci, ţákyně a vyučující, a aby spolu všichni mohli fungovat, musejí 

si rozumět a chápat významy předávaných sdělení. Toto porozumění se utváří pomocí 

komunikace, a to po celou dobu studia. Vyučující ţákŧm/ţákyním předkládá, jak chápe 

                                                
23 GAVORA,P., Učitel a ţáci v komunikaci, 2005, s.27 
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význam například omluvy, aktivity, naučení se nebo drzosti. Stejně tak se vyučující musí 

naučit chápat významy od studujících, co vyjadřují kdyţ mlčí, vykřikují nebo porušují 

pravidla. „Tyto sociálně konstruované významy se ve třídě postupně stávají konvencí. Pro 

učitele a ţáky je to významná pomůcka, neboť ulehčuje jejich vzájemnou činnost. Jazyk a 

chování se stávají předvídatelnými. Učitel a ţáci vědí, co mohou v dané situaci očekávat, a 

podle toho reagují.“
24

  

3.2 PRAVIDLA PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE 

Pro nezasvěceného pozorovatele by komunikace ve školní třídě mohla vypadat jako 

nahodilé střídání v řeči vyučujících a ţákŧ/ţákyň. Ale není tomu tak, veškerá komunikace 

probíhající ve školní třídě je organizována a vázána na určitá pravidla. Tyto pravidla ovlivňují 

chování studujících a vyčleňují pravomoc učitele/učitelky. Gavora (2005) vidí charakter 

těchto pravidel ve dvou rovinách: 

1. Pravidla jsou dŧleţitá pro organizaci práce ve třídě 

neboli pro to, v jakém sledu se studující mají věnovat určitým činnostem, jak spolupracovat, 

jak danou činnost vykonávat. Sami studující vítají tato pravidla, protoţe jim pomáhají 

orientovat se ve školním ţivotě, jinými slovy ví, co a kdy mají dělat a jak za to budou 

hodnoceni. 

2. Zabezpečení dominantního postavení role učitele  

toto vyplývá z přirozeného fungování komunikačního procesu, kdy ve skupině lidí jedna 

osoba automaticky a přirozeně vede konverzaci. Vyučující má své dominantní postavení nad 

ţáky a ţákyněmi vybudované podle Gavory (2005) na skutečnosti, ţe učitel je vŧči ţákovi 

funkčně nadřazený (právní zodpovědnost za svěřený úkol vzdělávat), společensky nadřazený, 

zkušenostně bohatší a odborně kvalifikovaný. „Dominance se promítá také do vzájemné 

komunikace učitele a ţáka, kde našla zosobnění v komunikačních pravidlech, ve kterých má 

více pravomocí učitel. Jestliţe o tuto pravomoc přijde (jestliţe je submisivní, nezkušený), 

komunikace selhává, selhává také učení ţáků.“
25

 

V souvislosti s tím, jak vyučující chápou a pojímají svou dominanci vŧči třídě, 

vyuţívají rozdílný učební styl a komunikační pravidla. A to pravidla direktivní nebo 

demokratická. Dodrţování těchto pravidel ale nevypovídá naprosto konkrétně o osobnosti 

                                                
24 GAVORA,P., Učitel a ţáci v komunikaci, 2005, s.28 
25 GAVORA,P., Učitel a ţáci v komunikace, 2005, s.35 
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vyučující/ho. Pravidla i učební styl je moţno pruţně měnit, v závislosti na tom, jaké má 

vyučující zkušenosti z danou třídou či jak je momentálně třída naladěna, pozorná. 

1. Direktivní komunikační pravidla  

 jsou pouţívána zejména vyučujícím, který vyznačuje autokrativní vyučovací styl. Dle 

Gavory (2005) má vyučující právo kdykoliv si vzít slovo, mluvit s kým chce, zvolit téma 

rozhovoru, rozhodovat o délce hovoru, hovořit v kterékoliv části učebny a hovořit v jakékoliv 

poloze těla. Na rozdíl od toho ţák mŧţe hovořit pouze dostane-li slovo, je mu určen 

komunikační partner, vyjadřuje se jen o určeném tématu, je mu přidělen čas a obvykle musí 

stát. Jak z výčtu vyplývá, tato pravidla jsou silně proti samostatnosti studujících, utlumují 

jejich aktivitu a kreativitu a potlačují umění stát si za svým názorem a vyjádřit svŧj názor. 

 

2. Demokratická komunikační pravidla  

 jak jiţ z názvu vyplývá, tato pravidla jsou ke studujícím vstřícnější. Podporují aktivitu 

a iniciativu ţákŧ a ţákyň. Ti by při výuce měli/y být pro vyučujícího partnery a partnerkami. 

Tento přístup ale vyţaduje, aby vyučující věřil/a v sebe, tak i v ţákyně a ţáky. Mezi některá 

pravidla, uvedené Gavorou (2005) patří například: učitel nechává ţákŧm dost času na 

odpověď; ţáci mohou odbočit od tématu za předpokladu, ţe je příspěvek hodnotný; ţák/yně 

mŧţe „odloţit“ svoji odpověď s tím, ţe příští hodinu si připraví něco navíc (vloţí do své 

odpovědi „přidanou hodnotu“); ţáci si mohou zvolit téma učiva, a to na základě dohody 

s učitelem nebo diskuse s ním. 

3.3 FUNKCE PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE 

Jak jiţ bylo řečeno výše, pedagogická komunikace slouţí výchovně vzdělávacím 

cílŧm. Konkrétněji nastíněna funkce, dle Mareše, Křivohlavého (1989) spočívá v tom, ţe 

zprostředkovává společnou činnost účastníkŧ a jednotlivé postupy, vzájemné pŧsobení 

komunikujících (jako je výměna informací zkušeností, motivŧ) a zprostředkovává osobní i 

neosobní vztahy. Dále pak formuje účastníky pedagogického procesu (zejména osobnost ţákŧ 

a ţákyň), je prostředkem k uskutečňování výchovy a vzdělávání, konstituuje kaţdý výchovně 

vzdělávací systém a zajišťuje jeho fungování. 

Pedagogická komunikace nemusí být samozřejmě vţdy ideální. Tak jako v  

komunikaci obecně, figurují zde rŧzné aspekty, které mohou příznivý prŧběh komunikace a 

s tím související prŧběh výuky, motivaci ţákŧ a třídní klima narušit. Jak zajistit příznivou a 
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svou funkci plnící pedagogickou komunikaci shrnul Gric (in Mareš, Křivohlavý, 1995) do 

pěti principŧ. Jsou to principy: 

- Kooperace – spolupracuj s partnery. 

- Maxima kvality – řekni dost, ale neříkej více, neţ je nezbytné, ať je tvé sdělení 

dostatečně informativní, ale zároveň co nejúspornější. 

- Maxima kvantity – nelţi, neříkej nic, pro co nemáš dostatek dŧkazŧ. 

- Maxima relevance – řekni to, co je v daný moment dŧleţité a vhodné vzhledem 

k tématu, cílŧm, účastníkŧm. 

- Maxima zpŧsobu – vyjadřuj se jasně, srozumitelně, přesně, jednoznačně.                   

Ve školním prostředí probíhá komunikace jak oficiálně při vyučovacích hodinách, tak 

neoficiálně při přestávkách a po vyučování. Obě však plní „formativní funkci, coţ vede 

některé autory k tvrzení, ţe v pedagogickém kontextu se vlastně nedá komunikovat 

nepedagogicky.“
26

 Jestliţe vyučující bude dodrţovat výše uvedené principy, podá studujícím 

jasný a srozumitelný pohled na aktuální probíranou látku, ale mŧţe je uplatnit i při neoficiální 

nepřipravené komunikaci. Následováním těchto principŧ mŧţe dosáhnout lepšího klimatu ve 

třídě, kdy bude studujícím předkládat pozitivní vzor chování,  přednesu, spolupráci a respektu 

k ţákŧm a ţákyním.  

3.4 GENDEROVĚ ZATÍŢENÁ KOMUNIKACE 

Jestliţe nahlíţíme na genderově necitlivý jazyk z pohledu verbální komunikace, 

musíme se zaměřit na zpŧsob oslovování a titulování osob, dále dle Valdrové (in Smetáčková, 

Vlková (2005) na výrazové prostředky, mluvní styl a genderové rituály ve smíšené 

konverzaci ţen a muţŧ. Nyní bych se na kaţdý okruh dané problematiky zaměřila blíţe. 

1) Zpŧsoby titulování, označování a oslovování osob  

Nejvíce zde do popředí vystupuje problematika tzv. generického maskulina, které je 

slovníkem cizích slov definováno jako „uţívání podstatných jmen rodu muţského pro 

souhrnné označení muţů i ţen, např. zaměstnanci, pracovníci, politici, učitelé, které je 

v rámci úsilí o emancipaci muţů a ţen doporučováno v jazyce a řeči zredukovat.“
27

  

Valdrová a kol. (2004) uvádí, ţe generické maskulinum vytváří dojem, ţe ţeny nejsou 

aktivně přítomny ani v učebnicí popisované realitě, ani v pedagogických situacích a pomáhá 

                                                
26 PASCHEN,THIELE,1971 in MAREŠ,J.,KŘIVOHLAVÝ,J.,Sociální a pedagogická komunikace ve 

škole, 1989 
27 KOHOUTEK in http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/genericke-maskulinum  
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udrţovat dělení světa na muţský a ţenský se všemi hierarchiemi a jejich dŧsledky v myšlení 

ţákŧ a ţákyň. K okruhu oslovování se autorka kriticky vyjadřuje zejména k uráţlivým 

oslovení, ale i k méně zřejmému ikonickému pořádku slov a zdrobnělinám, které jsou častěji 

uţívané ve spojení se ţenami. 

2) Výrazové prostředky  

mezi výrazové prostředky genderově necitlivého jazyka se zahrnují jazykové 

stereotypy a klišé, které se jednotvárně opakují a zjednodušují realitu. Obvykle staví muţe a 

ţenu do tzv. tradičních genderových rolí. Dle Valdrové (in Smetáčková, Vlková, 2005) tyto 

jazykové prostředky popírají moţnost volby, protoţe zlehčují, popřípadě ignorují alternativní 

ţivotní styly muţŧ a ţen. Současně podsouvají zpŧsob, jakým by měla být skutečnost 

hodnocena. Do těchto výrazových prostředkŧ jde zahrnout nepřeberné mnoţství zvolání, 

pouze pro orientaci uvádím např. „muţ je hlavou rodiny“, „něţné pohlaví“, „za vším hledej 

ţenu“, „ţivitel rodiny“. 

3) Mluvní styl a genderové konverzační rituály  

mluvní styl obou pohlaví indikuje podle autorky jejich postavení ve společnosti. 

Sociologické výzkumy dokazují menší prŧbojnost ţen a odŧvodňují to obavou, aby nebyly 

podezřívány ze ztráty ţenství. Současně jsou ţeny charakterizovány tišší mluvou z dŧvodu 

nenařknutí z hysterie. Dále je pro ţeny dŧleţitá zpětná vazba, proto si ji častěji ověřují 

pouţitím otázek typu „myslíš?“, „co na to říkáš?“. Genderové rituály jsou dle téţe autorky 

mluvní i mimojazykové zvyklosti, určující ráz smíšené konverzace. To zahrnuje například to, 

ţe se ţeny při konverzaci více usmívají a často muţŧm signalizují pozornost přikyvováním. 

Muţ si tyto signály vyloţí jako souhlas a podporu jeho výroku. Valdrová (Tamtéţ) dále 

zmiňuje, ţe rituály velí muţŧm chválit zevnějšek ţen slovy i obdivnými pohledy, přebírat  

iniciativu ve vedení konverzace a projevovat větší odbornost neţ ţenská partnerka v dialogu.  

Výše uvedené oblasti genderově zatíţené komunikace lze pouţít celoplošně na 

všechny jedince. Jestliţe se zaměřím fakticky na školní prostředí, oblasti genderově zatíţené 

komunikace jsou dle Valdrové (in Smetáčková, 2006) nejčastěji zastoupeny v posilování 

dělby muţské a ţenské role, obrazu muţského a ţenského světa a klasifikace jako výsledku 

postoje učitele/ky k „muţskému“ či „ţenskému“ zaměření předmětu. Genderově zatíţená 

komunikace se dále dle autorky promítá do oblastí pochval, napomenutí, kárání, trestŧ, 

sexuálního podtextu nebo flirtování mezi vyučujícími a ţáky/němi, zpŧsobu oslovování, 

naduţívání generického maskulina, uţívání genderových jazykových stereotypŧ a odlišného 

přístupu podle fyzické stánky či vzhledu ţáka/ţákyně.  
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4 ROVNOST A STEREOTYPY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 

Genderovou rovnost obecně definuje Rada Evropy jako „stejnou viditelnost, stejné 

postavení a stejnou účast obou pohlaví ve všech sférách veřejného a soukromého ţivota.“
28

 

Ve vztahu ke školnímu prostředí lze vyčlenit dvě krajní pojetí genderové rovnosti. Jak uvádí 

ve své publikaci Smetáčková (2007),  jedná se o rovnost v šancích a rovnost ve výsledcích. 

Rovnost v šancích usiluje o to, aby dívky a chlapci pracovali se stejným materiálem, řešili 

stejné úkoly a byli hodnoceni podle stejných kritérií. Vŧči tomuto pojetí stojí ale argumenty, 

ţe dívky a chlapci procházejí odlišnou socializací, jsou od útlého věku vedeni do odlišných 

aktivit, coţ je poté mŧţe v situaci, která z těchto „typicky“ dívčích či chlapeckých aktivit těţí, 

znevýhodnit. Rovnost ve výsledcích vidí hlavní náplň v zabraňování systematickému 

znevýhodňování jedné skupiny, jinak řečeno, aby dívky a chlapci dosahovali obdobných 

vzdělávacích výsledkŧ. Ale z dŧvodu jiţ zmiňované odlišné socializace toho lze dosáhnout 

pouze tehdy, budou-li dívky a chlapci pracovat s odlišným materiálem, který bude těţit z pro 

ně známých a typických situaci. Hlavní nevýhodou tohoto pojetí je ve stále větším 

prohlubování propasti mezi muţi a ţenami. Nejoptimálněji se tedy jeví kombinace obou 

přístupŧ, kdy by studujícím mělo být učivo předkládáno poutavou formou pro obě pohlaví a 

v situacích pro obě pohlaví známých. „Důleţité je umoţnit kaţdému chlapci a kaţdé dívce, 

aby rozvíjeli své osobní dispozice a zájmy bez ohledu na genderové představy panující v dané 

společnosti.“
29

 

4.1 CHARAKTERISTIKA GENDEROVĚ ROVNÉ ŠKOLY 

Někoho by mohla napadnout otázka, proč by se školy měly o rovné příleţitosti pro své 

studenty a studentky pokoušet. Odpověď je snadná, kaţdý den se vývoj lidstva posouvá, 

rozvíjí, a proto by i školní prostředí, tak dŧleţité pro formování osobnosti mladých lidí, mělo 

jít příkladem a plynule přijímat nové poznatky a drţet krok s moderním světem. Mimo jiné, 

jak poznamenává Smetáčková (2007), tím,  ţe škola  podporuje genderovou rovnost, zvyšuje 

pozitivní pedagogické klima školy. Coţ vede k větší spokojenosti jak ţákŧ/ţákyň, tak i 

vyučujících, a tím i logicky k větší efektivitě vzdělávání. Autorka dále uvádí, ţe výuka 

v duchu rovných příleţitostí podporuje dívky i chlapce v plném rozvíjení jejich schopností 

bez ohledu na to, zda se jedná o genderově obvyklou či neobvyklou oblast. A v neposlední 

řadě tím škola respektuje povinnost škol, protoţe celá Česká Republika se v mezinárodních 

                                                
28 ASKLOF,C. A KOL., Příručka na cestu k rovnosti ţen a muţŧ, 2003, s.9 
29 SMETÁČKOVÁ,I.,Příručka pro genderově citlivé vedení škol, 2007, s.45 
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smlouvách zavázala prosazovat rovné příleţitosti v celé společnosti, včetně školství. 

Smetáčková (2007) předkládá obraz školské rovnosti v těchto dílčích charakteristikách: 

- Vedení školy a vyučující vědí a hovoří o existenci genderových stereotypŧ. 

- Myšlenka genderové rovnosti je zakotvena v dokumentech školy a ve všech 

materiálech, kterými se škola prezentuje. 

- Chlapcŧm a dívkám, muţŧm a ţenám, je věnována shodná míra prostoru, financí a 

času. 

- Vyučující věnují shodnou míru pozornosti chlapcŧm a dívkám. 

- Vedení školy podporuje genderovou rovnost v pedagogickém sboru a zachází 

spravedlivě s jednotlivými učitelkami a učiteli. 

- Učitelky a učitelé systematicky budují svojí genderovou citlivost. 

- Učebnice a učební pomŧcky jsou vybírány a připravovány tak, aby neobsahovaly 

genderové stereotypy. 

- Třídní a školní samospráva má nastavená pravidla pro genderově rovné zastoupení. 

- Ve škole funguje mechanismus pro prevenci, zjišťování a řešení případŧ sexuálního a 

genderově motivovaného obtěţování. 

- Škola dbá na respekt a aktivní přítomnost témat, která souvisejí s homosexualitou. 

- Myšlenka genderové rovnosti je zahrnuta do spolupráce s rodiči. 

Jak z tohoto přehledu vyplývá, škola, která se chce prezentovat, jako genderově rovná 

musí být stále aktivní a vše v ní musí fungovat propojeně – jak vedení škol, vyučující a 

rodiče, tak školní dokumenty a studijní materiály. Nejdŧleţitější roli zde dle očekávání hraje 

lidský faktor, otevřená mysl pro změnu a snaha začít, z pro někoho maličkostí, budovat nový 

pohled bez stereotypŧ jak na vzdělávání chlapcŧ a dívek, tak na celou lidskou společnost. 

4.2 GENDEROVÉ STEREOTYPY V PEDAGOGICKÉ PRAXI 

Bohuţel principy genderově rovné školy nejsou v dnešní době pro kaţdou školu 

vlastní, dokonce se v mnohých školách s tímto pojmem dosud nesetkali. Samozřejmě tím 

nechci říci, ţe kaţdá škola, která nepojala za své genderovou rovnost je špatná. Spíše naráţím 

na situaci, kdy si vedení škol, vyučující a mnohdy ani sami studující neuvědomují, ţe by 

prostředí, výukový materiál a zejména chování (jak mezi vyučující navzájem, tak 

v konfrontaci vyučující versus studující a studující mezi sebou) mohlo mít jinou povahu. 
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Příhodnou ukázku tvoří provedené výzkumy,
30

 kdy se vyučující domnívají, ţe se chovají 

stejně k dívkám a chlapcŧm, věnují jim stejnou pozornost. Ve výsledku jsou sami překvapení 

zjištěním, ţe se více věnují chlapcŧm a mají v mysli zakořeněné stereotypy, které jim zatím 

nepřišli zvláštní či nevhodné. 

4.2.1 Genderové stereotypy v interakci vyučujících a ţákŧ/ţákyň   

Interakce vyučujících a ţákŧ/ţákyň, neboli vzájemné pŧsobení, ovlivňování a jednání 

je nejvíce znatelné v chování, postojích a hodnocení.  

Chování – Curran, Renzetti (2005) uvádí, ţe vyučující při výuce chlapce častěji 

povzbuzují, veřejně vyzdvihují jejich studijní schopnosti a chovají se k nim přátelštěji neţ 

k dívkám. Stejně tak vyplývá z pozorování vyučovacího procesu, kdy se vyučující častěji 

obrací na chlapce, věnují jim vyšší pozornost například při zadávání úkolŧ, debatování, 

upozorňování na nevhodné chování. Chlapcŧm je vymezen větší prostor při komunikaci 

všeobecně, a proto, dle Babanové, Miškolčiho (2007), je chlapce více slyšet a mají větší 

moţnost se při komunikaci projevit. Dívkám se dostává od vyučujících méně často kritické 

pozornosti a bývají častěji kárány za vykřikování odpovědí bez předchozího zdviţení ruky. 

„Vyučující mají tendenci odpovídat dívkám na otázky přímo, chlapce naopak k odpovědím 

spíše přivádějí.“
31

 Vše zde uvedené v dívkách brzdí aktivitu, touhu  přicházet na odpovědi 

logicky vlastní cestou.  Je v nich potlačováno asertivní chování, aby si stály za svým názorem 

a uměly ho obhájit. 

Postoje -  téma postojŧ je velmi obsáhlá problematika týkající se sociální psychologie. 

Existuje velké mnoţství definování postojŧ, např. „postoje jsou stabilní systémy pozitivního 

nebo negativného hodnocení, emočních pocitů a technik jednání týkajících se sociálních 

cílů“
32

 Jak z této definice vyplývá, postoje neznačí pouze to, co si o daném objektu či situaci 

myslíme, ale jsou spojeny také s činností, neboli jinak řečeno, s chováním člověka. Jestliţe je 

poukázáno na postoje vyučujících k ţákŧm a ţákyním, tak se jedná především o emoční 

postoje, které jsou vyjádřeny hodnocením, chováním a stylem komunikace. Jestliţe vyučující  

zaujímá stereotypní genderový postoj, posiluje tak rozdíly mezi dívkami a chlapci, podporuje 

                                                
30 Badatelka D. Spender nahrávala své vlastní hodiny, snaţila se upřednostňovat dívky a citlivě reagovat 

na jejich podněty, ale po následném rozboru konstatovala, ţe se pouze přiblíţila rovnoměrnému 

rozdělení pozornosti mezi dívky a chlapce. (Smetáčková, 2007) 
31 AAUW 1991,Sadker, Sadker 1994 in in BABANOVÁ,A.,MIŠKOLCI,J., Genderově citlivá 
výchova:Kde začít?, 2007, s.60 

 
32 Krech, Crutchfield,Ballachey (1962) in HAYESOVÁ,N.,Základy sociální psychologie,1998,s.95 
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a fixuje v nich genderově stereotypní pohled na muţský a ţenský svět. To, jaký vyučující 

zaujímají k ţákŧm a ţákyním postoj, se velmi silně odráţí v hodnocení. 

Hodnocení – je nedílnou, a pro mnohé jednou z nejdŧleţitějších, sloţek školního 

ţivota. Ţák/ţákyně mŧţe být hodnocen/a kvalitativním zpŧsobem – slovním hodnocením 

nebo kvantitativním hodnocením - klasifikací na jednoznačné škále. Hodnoceno je jak ţáci a 

ţákyně dosahují cílu osvojení nových poznatkŧ či získání určitých dovedností. Smetáčková 

(2006) rozděluje učební cíle na výkonové, které se soustřeďují na výsledek učení a cíle 

činnostní, které představují zaměření na samotný proces učení, na aktivitu. Dívky se mnohem 

více zaměřují na cíle výkonnostní, autorka to vysvětluje tím, ţe dívky jsou mnohem více neţ 

chlapci závislé na ocenění druhých lidí. Vědomí úspěchu nevychází tolik z jejich vnitřního 

pocitu, ale z toho, jak to posoudí druzí lidé. „Na druhou stranu chlapci jsou více zaměřeni na 

vlastní hodnocení svých aktivit. Mají-li z nich dobrý pocit, názor jejich okolí je tolik 

nezviklá“
33

 Jinými slovy nejsou tak závislí na hodnocení od učitele/učitelky jako dívky, které 

jsou k tomu ještě vyučujícími podněcovány. Dŧvodem k tomu je i to, ţe hodnocení je velmi 

dŧleţité v naplňování výkonnostních učebních cílŧ, které jak jiţ bylo řečeno, jsou zejména 

dívčí doménou. Hodnocení dívek a chlapcŧ se poté dostává do zajímavého kontrastu, kdy „na 

jedné straně jsou dívky v průměru hodnoceny lepšími známkami neţ chlapci, na straně druhé 

však jsou jejich výkony stereotypně zpochybňovány tím, ţe jsou viděny jako prosté „šprtání“  

bez logického myšlení.“
34

  A to zejména z toho dŧvodu, jak uvádí Curran, Renzetti (2005), ţe 

učitelé, rodiče i sami studenti a studentky mají sklon připisovat studijní úspěchy chlapcŧ 

jejich schopnostem a úspěchy dívek naopak jejich snaze a píli.  

4.2.2 GENDEROVÉ ZATÍŢENÍ UČIVA 

Stěţejním smyslem školy je předávat studujícím vědomosti, rozvíjet jejich schopnosti 

a znalosti z rŧzných oblastí. „Jakkoli vzdělávací systém i školy jako takové formulují jednotný 

obsah z hlediska nutného minima, které by mělo kaţdé dítě zvládnout a odnést si do ţivota, 

výstupem je ve skutečnosti genderově diferencovaný obsah i chápání tohoto obsahu.“
35

 Tento 

obsah se týká jak formálního, tak neformálního kurikula. Problematice školních kurikul se 

budu věnovat samostatně později, nyní bych pouze uvedla, ţe do formálního kurikula je 

zahrnuto učivo a vzdělávací cíle, neformální kurikulum obsáhne další aspekty školního 

ţivota, od pŧsobení prostředí po zavedená pravidla. Na učivo je moţné pohlíţet jako na 

                                                
33 HORGAN 1995 in SMETÁČKOVÁ,I., Gender ve škole, 2006, s.33 
34 SMETÁČKOVÁ,I., Gender ve škole, 2006, s.35 
35 VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ in SMETÁČKOVÁ, I., Příručka pro genderově citlivé vedení 

škol,2007, s.19 
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reálnou výuku nebo jako na pedagogické dokumenty, neboli školské vzdělávací programy ( 

dále jen ŠVP), ve kterých je stručně stanoveno, jakých znalostí by měl studující dosáhnout.  

Obecně jsou rovné příleţitosti muţŧ a ţen v ŠVP zahrnuty, ale jejich faktické naplnění vţdy 

závisí na pojetí konkrétního vyučujícího. Výstiţný příklad uvádí Václavíková Helšusová (in 

Smetáčková, 2007) příkladem vzdělávacího cíle „porozumět postavení ţen a muţŧ ve 

společnosti“.  Člověk s genderově stereotypními názory, se bude ve výuce zaměřovat na to, 

aby děti přijaly, ţe ţeny a muţi jsou od přírody jiní, a proto je ţivot ţen spojen především 

s rodinou a ţivot muţŧ se zaměstnáním. Jedním se základních materiálŧ, které studující 

pouţívají v přípravě na výuku, i při výuce, jsou učebnice. V učebnicích se genderové 

stereotypy objevují bezděčně nebo pouze jako odraz tradičních stereotypŧ. Valdrová a kol. 

(2004) poukazuje na to, ţe nejsilněji se genderové stereotypy v učebnicích odráţejí na: 

 celkové koncepci předmětu – tím je míněno to, jakým zpŧsobem je daný předmět 

uchopen, jestli bude zajímavě podán pro obě pohlaví. Výběr učiva do předmětŧ by 

měl být pestrý, zahrnující dostatek informací a „vše by přitom mělo být představováno 

z genderové perspektivy, která ukazuje kulturní a historickou podmíněnost postavení 

ţen a muţů a učí nahlíţet maskulinitu a feminitu jako sociálně konstruované 

představy.“
36

  

 Ilustrace a příklady - v učebnicích podporují její celkové pojetí, dokreslují text a 

v mnohých případech jsou názornou ukázkou probírané látky. Proto by ale měly 

vyjadřovat situace, činnosti a ukázky z oblasti blízké jak pro chlapce, tak pro dívky. 

  Jazyk učebnice – zde se promítá problematika oslovování a označování osob, a tím 

jejich zařazení do určité sociální skupiny. Dále pak ustálené výrazy a postupy jako 

stereotypní charakteristiky jednotlivých pohlaví.   

Školy mají velmi široké rozpětí moţností, které učebnice svým ţákŧm a ţákyním 

předkládat. Samozřejmě by vyučující měli pohlíţet na výukový materiál  z hlediska obsahu 

učiva, vhodnosti prezentace pro danou věkovou skupinu, ale stejně tak by měli brát zřetel na 

vhodnost z hlediska genderové rovnosti. Situace by se měla postupně zlepšovat a zejména 

k tomu přispívá skutečnost, ţe „genderová korektnost je od roku 2004 jednou z podmínek pro 

to, aby učebnice získala schvalovací doloţku Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy.“
37

 

                                                
36 SMETÁČKOVÁ, I., VALDROVÁ, J. in SMETÁČKOVÁ, I., Gender ve škole, s.27 
37 VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ in SMETÁČKOVÁ, I., Příručka pro genderově citlivé vedení škol, 

2007, s.20 
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4.3 KOEDUKOVANÁ GENDEROVĚ CITLIVÁ VÝUKA 

Genderově citlivá výuka by neměla být ovlivněna předsudky a zaţitými stereotypy, ale 

měla by plně respektovat a zohledňovat individualitu ţákŧ a  ţákyň. Otázkou je, jestli toto 

lépe vystihují školy segregované, tedy čistě dívčí nebo chlapecké školy, či školy 

koedukované, kde probíhá výuka dívek a chlapcŧ společně. Babanová, Miškolci (2007) 

poznamenávají, ţe není mnoho výzkumŧ, které by se týkaly hodnocení výhod a nevýhod 

vzdělávání chlapcŧ v čistě chlapeckých školách. Ale existují výzkumy, které přináší pozitivní 

dŧsledky odděleného vyučování pro dívky. Curran, Renzetti (2005) k tomuto dodává, ţe 

dívkám se tak vytváří prostor pro specializaci na tradiční muţské obory bez nepříjemného 

pocitu, ţe jsou v menšině a ţe je jejich snaha zlehčována. Dívky mají vyšší sebevědomí a jsou 

cílevědomější v získávání prestiţního zaměstnání. „Odpůrci segregace školství na základě 

pohlaví namítají, ţe jsou to jen dílčí opatření, která sice pomohou dívkám kvalitněji se 

vzdělávat, neřeší však všeobecné problémy genderové nerovnosti a diskriminace 

charakteristické pro vzdělávací systém naší společnosti.“
38

 Plnohodnotná výuka mŧţe 

probíhat i ve třídě, kde probíhá princip koedukace, kde by tento princip měl pro obě pohlaví 

přinášet pocit, ţe všichni mají stejné podmínky a prostor pro vzdělávání. Ale, z jiţ 

zmiňovaného dŧvodu, procházení rozdílnou socializací potřebují dívky a chlapci trochu 

odlišný přístup. I kdyţ to na první pohled není tak znatelné, genderové stereotypy spojené 

s muţskou rolí jsou stejně tak neţádoucí, jako ty s ţenskou rolí. „Selhávání vůči poţadavkům 

tradiční muţské role můţe být jednou z příčin násilného chování chlapců, ale i 

psychosomatických poruch.“
39

 V chlapcích by měl být podporován pocit, ţe se nemusí stydět 

za své city, emoce a slabosti. Smetáčková (2006) uvádí doporučení
40

 pro rovné zacházení 

s dívkami a chlapci. Vyučující by měli:  

- Oslovovat dívky adresně a individuálně – během vyučování i o přestávce. 

- Zesílit pozitivní komentáře vŧči dívkám: „To zvládneš!“ 

- Dbát na vyváţené sloţení pracovních ţákovských skupin. 

- Nepřidělovat úkoly studujícím a pracovním skupinám genderově zatíţeným zpŧsobem. 

- Dívky vyvolávat stejně často jako chlapce, klást jim stejně dŧleţité či těţké otázky, 

propŧjčovat projevŧm dívek závaţnost zopakováním nebo poloţením doplňující otázky.  

                                                
38 BABANOVÁ, A.,MIŠKOLCI, J., Genderově citlivá výchova:Kde začít? ,2007, s.66 
39 EGGER (2000) in BABANOVÁ,A.,MIŠKOLCI,J.,Genderově citlivá výchova:Kde začít?,2007,s.66 

 
40 Dle Koedukation in der Schule, Smetáčková (2002) 
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- Nepřipustit, aby studující navzájem rušili své projevy, zejména aby chlapci rušili projevy 

dívek. 

- Nesvazovat chlapce a dívky stereotypy, např. „To není nic pro holky/kluky“  

- Otevřeně a pozitivně přijímat, kdyţ se chlapec nebo dívka chová „genderově netypicky“ 

- Trénovat dívky a chlapce ve veřejném projevu. 

4.4 KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY 

Jak jsem jiţ zmiňovala výše, komunikace ve třídě je jednou z nejdŧleţitějších sloţek  

třídního klimatu. Klima školní třídy je velmi široký pojem, který si lze zjednodušeně 

představit jako vše, co ţáky a ţákyně obklopuje, pŧsobí na ně a ovlivňuje je. Toto klima 

vytvářejí všichni studující v dané třídě, ale pak také studující, kdyţ jsou rozděleni na 

přirozeně vytvořené skupiny a jedinci stojící mimo tyto skupiny. Do třídního klimatu je 

zahrnutý i vyučující, který v dané třídě pŧsobí. Mareš (in Čáp, Mareš, 2001) označuje 

všechny jako aktéry klimatu a uvádí, ţe jednotkou analýzy je školní třída a všichni její aktéři, 

nikoli pouze jednotlivec navštěvující tuto třídu. Autor do obsahu třídního klimatu dále 

zahrnuje ustálené postupy vnímání, proţívání, hodnocení a reagování všech zmíněných aktérŧ 

na situace, které se v dané třídě odehrály, odehrávají a budou odehrávat. Dŧraz je kladen na 

subjektivní hodnocení všech zúčastněných, nikoli na to, jaké klima objektivně je. Z časového 

hlediska označuje třídní klima dlouhodobou situaci, jaká je daná třída a vyučující v prŧběhu 

let. Nezaměřuje se na aktuální náladu při určité výuce, protoţe ta mŧţe být ovlivněna 

nečekanými situacemi. 

4.4.1 ÚROVNĚ A HLEDISKA TŘÍDNÍHO KLIMATU 

Třídní klima není něco, co mŧţeme chápat jako izolovanou problematiku. Střetává se 

zde například pŧsobení prostředí, sociálních vztahŧ nebo kultury. Proto se mnoho odborníkŧ 

snaţilo vytvořit hierarchický systém. Mareš (1998) z těchto podnětŧ
41

 vytvořil představu o 

třídním klimatu v pěti úrovních. 

1. Ekologická úroveň, která zahrnuje prostor, v němţ se studující a učitelé/učitelky 

pohybují – např. školní budova, učebny, tělocvična. 

2. Úroveň jedincŧ, jednotlivých vyučujících, ţákŧ a ţákyň. 

3. Úroveň malých sociálních skupin – např. školní třída. 

4. Úroveň větších sociálních skupin, která zahrnuje klima školy. 

                                                
41 Čtyřúrovňová axonomie autorŧ Tagiuri (1968) a Andersona (1982) a dále sedmiúrovňová taxonomie 

Knowlese (1985) in Mareš (1998) 
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5. Úroveň velkých sociálních skupin, např. školství dané země, její kultura. 

Na třídní klima lze také nahlíţet z rŧzných hledisek. Mareš (1998) v typologických 

přístupech k sociálnímu klimatu třídy uvádí hlediska podle stupně školy, typu školy, podle 

koncepce výuky, zvláštnosti ţákŧ a učitelŧ, podle zvláštnosti vyučovacích předmětŧ, 

zvláštnosti prostředí, v němţ se výuka odehrává a podle zvláštností komunikace, která 

zprostředkovává sociální kontakt. K poslednímu uvedenému hledisku podle zvláštností 

komunikace bych z dŧvodu zaměření práce ještě uvedla, ţe se mŧţe jednat o „klima  při 

přímé mezilidské komunikaci, klima při učení pomocí počítače, klima ve společenství ţáků, 

které je zprostředkované moderní komunikační technikou (televizní konference, internetové 

diskusní skupiny)“
42

  

 

                                                
42 MAREŠ,J., Sociální klima školní třídy, 1998, s.6 
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5 PROMÍTÁNÍ GENDERU DO VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání je velmi silný nástroj k ovlivňování lidí. Tím, ţe člověk nabude určitého 

vzdělání, nabude určitého statusu, společenského postavení. „Školám je oficiálně svěřována 

odpovědnost za to, aby ţáci nabývali znalostí a dovedností potřebných k plnění nejrůznějších 

společenských rolí“
43

 Nástrojem pro to je tzv. formální kurikulum. V této kapitole se tudíţ 

budu věnovat problematice školního kurikula a dále zmapování organizací a jejich snah 

rozšiřovat povědomí o genderové problematice do školských institucí. 

5.1 ŠKOLNÍ KURIKULUM 

 Základními významy kurikula jsou „obsahy vzdělávání, včetně cílů a dosaţených 

výsledků.“
44

 V prŧběhu let se samozřejmě obsah kurikula měnil a vyvíjel, pro ukázku dle 

Koťi (in Havlík, Koťa, 2002) nová kurikula kladou dŧraz na: 

- Rozvoj základních dovedností v komunikaci, řečových výrazech,  psaní, čtení, počtech 

a měření. 

- Rozvoj kapacity myšlení, tvorbu úsudku, vlastního mínění a rozlišování. 

- Osvojování morálního kodexu a sociálního chování. 

- Formování smyslu pro odpovědnost za vlastní rozvoj a směrem k druhým lidem. 

- Ovládnutí nových informačních a komunikačních technologií. 

- Poloţení základŧ kontinuálního celoţivotního sebevzdělávání. 

- Zavádění nových disciplín, např. mírové, ekologické, globální či rodinné výchovy.  

Vedle formálního kurikula existuje ještě tzv. skryté, neformální kurikulum. Curran, 

Renzetti (2005) píší, ţe skryté kurikulum pŧsobí paralelně s učebním plánem formálním a 

jeho zastřená povaha mu nikterak neubírá na významu. Jeho pŧsobením se ţáci a ţákyně učí 

jak na svět pohlíţet a co od něho očekávat. Jinými slovy řečeno, „obsahy výuky netvoří 

zdaleka jenom učební látka, ale vstupují do ní sociálně-psychologické a sociologické 

parametry učebních situací, jakoţ i jevy, které se odehrávají v interakcích a aktivitách ţáků 

v době mimo vyučování.“
45

  Do neformálního kurikula mŧţou být zahrnuty zájmové aktivity, 

výlety, ale také postoje vyučujících při formování genderové role ţákŧ a ţákyň, zvládání 

nepříjemných situací a vyrovnávání se s klimatem školy. Do osvojování si skrytého kurikula 

patří umění se bránit při uráţkách, předstírat zájem při výuce, obcházet zákony v podobě 

                                                
43 RENZETTI,C.M., CURRAN, D.J., Ţeny, muţi a společnost, 2005, s.124 

              44 KOŤA, in HAVLÍK,R.,KOŤA,J.,Sociologie výchovy a školy, 2002, s.105 
45 KOŤA in HAVLÍK,R.,KOŤA,J.,Sociologie výchovy a školy, 2002, s.112 
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napovídání nebo, v souvislosti s tématem práce, jak reagovat (či ignorovat) genderově 

zatíţenou komunikaci jak mezi studujícími, tak od učitelŧ či učitelek. 

5.1.1 KURIKULÁRNÍ REFORMA 

Od roku 2004 probíhá na základě školského zákona kurikulární reforma, která dle 

Smetáčkové (in kolektiv autorek, 2008) spočívá v zavedení nových pedagogických 

dokumentŧ, jenţ vymezují obsah školní výuky. Koncept toho, jaké učivo má být ţákŧm a 

ţákyním předkládáno, je zakotvený v učebních osnovách. Tyto osnovy dříve vydávaly 

kurikulární ústavy, které jsou státními ústavy podléhající Ministerstvu školství, mládeţe a 

tělovýchovy (dále jen MŠMT). Autorka dále poukazuje na skutečnost, ţe školy měly pŧvodně 

nulový a posléze zhruba třetinový prostor pro úpravu státem stanovených parametrŧ výuky 

tak, aby zohledňovaly lokání a ţákovská specifika. Po roce 1989 si začala veřejnost 

uvědomovat, ţe by české školství potřebovalo určité změny, nejvíce byly školy kritizovány za 

„přílišné soustředění se na faktografické znalosti na úkor dovedností, na autoritu vyučujících 

na úkor respektu k ţákovské osobnosti, na frontální vyučování na úkor zapojení jednotlivých 

ţáků a ţákyň a rozvoje jejich tvořivosti.“ 
46

 Nastolená kurikulární reforma přinesla školám 

větší autonomii, zřizovateli se stali jednotlivé kraje a obce, tudíţ začaly být více propojeny 

s lokalitou, kde fungují. Coţ ale z hlediska genderové problematiky přináší a značné 

nevýhody, zejména prohlubování tzv. efektu skleněného výtahu. Efekt skleněného výtahu  

definují Pavlík, Smetáčková (2006) jako rychlý pracovní postup muţŧ ve srovnání 

s postupem ţen,  a to navzdory tomu, ţe jejich zkušenosti, vzdělání a další charakteristiky 

jsou shodné či dokonce niţší neţ zkušenosti či vzdělání ţen. Problematice téměř dokonalé 

feminizace školství jsem se věnovala v podkapitole „Vyučující z genderové perspektivy“. 

Zmiňovala jsem pohyb ţen na pracovním trhu častěji v horizontální poloze a moţnost muţŧ 

pohybu v poloze vertikální, jinými slovy vyšší moţnost kariérního rŧstu a obsazení vedoucích 

pozic. Tato šance je neúměrná tomu, jaký je poměr ţen a muţŧ v daném povolání a velmi 

trefně ji vystihuje tzv. efekt skleněného stropu. Pavlík, Smetáčková (2006) jej označují jako 

situaci, kdy povýšení ţen v určitém povolání brání bariéry, které jsou implicitně, avšak velice 

silně vázány na pohlaví. Kariérový postup ţen je poté pomalejší a obvykle končí na niţších 

pozicích neţ postup muţŧ. Konkrétněji zaměřeno, tím, ţe je v dnešní době pravomoc 

zřizovaní škol na obcích, velmi často dochází k tomu, ţe předávání funkcí je ovlivněno 

nevědomou přirozeností člověka spolupracovat s někým, kdo je mu bliţší, podobnější, tudíţ 

muţ v čele obce předá častěji ředitelské místo dalšímu muţi.   

                                                
46 KOLEKTIV AUTOREK, Genderovou optikou:zaměřeno na český vzdělávací systém, 2008, s.12 
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5.2 ZAVÁDĚNÍ GENDERU DO PEDAGOGICKÉ PRAXE 

Veškeré aktivity, které souvisejí s genderem  a vzděláváním, nevznikaly do této doby 

pod záštitou vládních institucí, ale byly vytvořeny jako nejrŧznější  projekty neziskových 

organizací. Nyní bych zde stručně představila organizace a jejich projekty, které se věnují 

zaváděním genderu do pedagogické praxe.  

Nejvíce činná je dle mého názoru nezisková organizace Otevřená společnost o.p.s., 

„…která přispívá ke konsolidaci občanské společnosti v České republice rozvojem principů a 

prosazování politik zaloţených na kultuře práva a právního státu, demokratické formy státu a 

ochrany lidských práv.“
47

 V roce 2003 zrealizovala projekt Zavádění genderu do pedagogické 

praxe neboli Gender ve škole. Jak uvádí Ciprová (in kolektiv autorek, 2008), tento projekt si 

kladl za cíl vytvořit podmínky a nástroje pro zvyšování genderové citlivosti v české 

společnosti skrze výchovu a vzdělávání generace a zaměřoval se především na změnu 

institucionálního rámce, ve kterém výchova a vzdělávání probíhá, a na vybudování trvalejších 

základŧ v oblasti školství. Další projekt vznikl v roce 2005, nesl název Prolomit Vlny a 

v rámci tohoto projektu vznikl pracovní program Vzdělávání. Hlavními výstupy z tohoto 

projektu byly vytvořené dokumenty: Genderová analýza českého školství, Studie systému 

výchovného poradenství, Dotazník k výchovnému poradenství, Výsledky dotazníkového 

šetření, Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. V roce 2006 byla pod záštitou 

Otevřené společnosti ,o.p.s. zrealizována Analýza odměňování ţen a muţů ve školství. Ciprová 

(in kolektiv autorek, 2008) upřesňuje, ţe cílem této analýzy byl genderově zaměřený rozbor 

odměňování pedagogických pracovníkŧ a pracovnic v resortu školství. Další organizací je 

Nezávislé sociálně ekologické hnutí Nesehnutí, které se na svých webových stránkách
48

  

vysvětluje svou činnost na základě přesvědčení, ţe ekologické problémy je třeba vnímat spolu 

s jejich sociálními příčinami a dŧsledky a s ohledem na ně, je třeba je také řešit. Toto hnutí 

zorganizovalo v roce 2005 semináře v rámci projektu Vzděláváním k překonání genderových 

stereotypů a nerovností. Semináře byly určeny pro pedagogické pracovníky a pracovnice a 

byla zde distribuována informační publikace Rovné příleţitosti dívek a chlapců ve vzdělávání. 

Významnou roli v rozšiřování povědomí o genderové problematice hraje občanské sdruţení 

Ţába na prameni. „Profesionálně se zabývá vzděláváním a výchovou směřující k aktivnímu 

občanství, ke společnosti bez předsudků, k vyrovnávání šancí ţen a muţů, k celoţivotnímu 

vzdělávání. Snaţí se reflektovat aktuální potřeby občanské společnosti.“
49 

Ţába na prameni 

                                                
47 www.otevrenaspolecnost.cz/ 
48 www.nesehnuti.cz/o-nas 
49 www.zabanaprameni.cz/o-nas 
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realizovala v roce 2006 projekt Rovné příleţitosti v pedagogické praxi. Tento projekt se 

zaměřoval na zavádění genderově citlivé výuky do základních škol a jeho hlavním cílem bylo 

vzdělávat vyučující v genderové problematice a poskytnout jim praktický návod, jak tyto 

znalosti uplatňovat při výuce. Poslední zmiňovanou je nevládní nezisková organizace Gender 

Studies o.p.s., která se na svých webových stránkách
50

 představuje jako informační, 

konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahŧ muţŧ a ţen a jejich postavení ve 

společnosti. Cílem organizace je shromaţďovat, a dále zpracovávat a rozšiřovat informace 

související s genderovou tématikou. Ciprová (in kolektiv autorek, 2008) informuje o tom, ţe 

v roce 2008 organizace vytvořila projekt Fit pro změnu, kde nabízí zdarma semináře pro 

střední, vyšší odborné a vysoké školy, které jsou zaměřené na genderovou problematiku. Dále 

autorka dodává, ţe od stejného roku vyzývá organizace studenty a studentky středních škol, 

aby přispívali do rubriky Sšokem, která je součástí zpravodaje Rovné příleţitosti firem. 

Studující mají přispívat zkušenostmi s diskriminací, rovnými příleţitostmi nebo s 

genderovými stereotypy.  

Vznik těchto nevládních organizací přispívá k osvětě a prohlubování povědomí o 

genderové problematice. Jejich činnost je zaměřená na širokou veřejnost, ale hlavně na učitele 

a učitelky. I kdyţ se v dnešní době o genderu mluví více, stále je nemalé zastoupení 

vyučujících, kteří nevědí, co si pod tímto pojmem mají přesně představit, proč jsou rovné 

příleţitosti muţŧ a ţen dŧleţité a jak konkrétně by je měli/y ve výuce naplňovat. 

 

                                                
50 www.genderstudies.cz 
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6 METODIKA VÝZKUMNÉ SONDY 

Výzkumy věnované genderové problematice ve škole zahrnují dle Delamonta (in 

Jarkovská, Lišková a kol., 2010) tři hlavní přístupy ke studované oblasti: 1. Výzkum 

mikroúrovní zaměřující se na struktury a nerovnosti, tj. školský systém, vliv společnosti na 

vzdělávání a opačně;  2. Výzkum interpersonálních interakcí a kaţdodenního ţivota jedincŧ, 

tj. vztahy a interakce ve třídě, osobní příběhy ţákŧ a ţákyň a vyučujících; 3. Výzkum 

vzdělávacího obsahu, tj. osnovy, učebnice, kurikulum. Empirická část mé práce je zaměřena 

na druhou zmiňovanou oblast, konkrétně na zmapování problematiky genderově zatíţené 

komunikace na středních školách. Provedené výzkumy
51

 přinesly výsledky, ţe současné 

školství je stále velmi silně genderově zatíţené a to i přesto, ţe je genderová tématika 

v dnešní době stále aktuálnější a více diskutovaná. Stěţejní shledávám výzkum Genderové 

aspekty přechodu ţáků mezi vzdělávacími stupni doktorky Smetáčkové, který byl ukončen 

v roce 2005 a zkoumal přijímací řízení na jednotlivé stupně škol. Přinesl výsledky, ţe gender 

ovlivňuje vztah učitelŧ a učitelek ke studujícím, učební materiály i výběr dalšího studia a 

profesní dráhy studujících. Aktivity, které poukazují na genderové stereotypy ve vzdělávání, 

se začaly ve větší  míře objevovat po roce 2000. Tudíţ, dle mého očekávání, by v současné 

době všechny školy a vyučující měli mít jiţ určité povědomí o genderově citlivé výuce, měli 

by se zdrţovat genderově stereotypních témat a snaţit se podporovat rovné příleţitosti a 

genderově rovné vzdělávání. Ale skutečnost, ţe jsem se ve značné míře střetávala s neznalostí 

významu gender, mě donutilo přemýšlet, jaký kus cesty  v informativnosti urazilo současné 

školství a jak na tuto problematiku konkrétně nahlíţejí studující. Jestli se v reálné 

kaţdodennosti školy setkávají s genderově zatíţenou komunikací a uvědomují si její 

nevhodnost. Nebo zda jsou genderové stereotypy a předkládání a očekávání plnění typicky 

genderových rolí okrajová záleţitost, nad kterou se nikdo nepozastavuje, jsou pro studující 

přirozenou součástí ţivota, a není tedy nutné se šíření genderově citlivého vzdělávání ve větší 

míře věnovat. 

6.1 CÍLE A ÚKOLY, PROBLÉMOVÉ OTÁZKY 

Cíl své práce tedy shledávám v získání představy, jak na genderovou problematiku 

nahlíţejí studující středních škol. Zajímá mě, jestli význam genderově citlivého jazyka nabyl 

jiţ takové významnosti, ţe je ve škole diskutován a studující mají povědomí o tom, co je to 

genderově zatíţená komunikace. Dávám si za cíl zjištění, zda genderová rovnost postoupila 

                                                
51 Například projekt Prolomit vlny a jeho pracovní program Vzdělávání, jehoţ výstupem byla 

Genderová analýza českého školství nebo Studie systému výchovného poradenství. 
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mezi studujícími do takové okruhu zájmu, ţe nekorektní, genderově stereotypní řeč a úkoly 

vnímají, na rozdíl od mé generace v době základní či střední školy, jako něco nepřípustného. 

A to nejen výroky, které jsou na první pohled nevhodné (i kdyţ v době svého vzniku často 

nebudily pohoršení, ale naopak vyučující dostával/a od zbytku třídy plusové body za 

vtipnost), ale i výroky, které na první pohled nepŧsobí uráţlivě, někdy mohou dokonce 

vyjadřovat dobrou vŧli vyučujícího, ale skrytě podporují genderové stereotypy a typické 

genderové role.  

Výzkumnou otázku bych tedy formulovala: Vnímají studující genderově zatíţenou 

komunikaci ve škole jako nepřípustnou a mají osobní zkušenost s genderově necitlivým 

chováním? 

Výzkumnou otázku bych dále konkretizovala poloţením hypotéz: 

1. Studující mají osobní zkušenost s genderově nekorektní komunikací. 

2. Studující povaţují za nevhodné výroky týkající se genderových stereotypů a typicky 

genderových rolí.  

3. V případě osobní konfrontace s genderově zatíţenou komunikací studující otevřeně 

neupozorňují na její nevhodnost.   

6.2 POPIS VÝZKUMNÉHO VZORKU 

Prostředí 

Výzkumná sonda proběhla v Jindřichově Hradci. Byly osloveny čtyři střední školy 

rŧzného zaměření, jednalo se o obchodní akademii, gymnázium, střední zdravotnickou školu 

a střední školu obchodu, sluţeb a provozu hotelŧ. Rŧznorodé zaměření škol bylo vybrané 

záměrně, z dŧvodu větší rozmanitosti vzorku. Účel sondy spočívá v zmapování povědomí a 

názorŧ studujících na genderově zatíţenou komunikaci, dŧvodem není srovnání jednotlivých 

škol.  

Respondenti  

Výzkumná sonda byla směrována na studující čtvrtých, tedy posledních, ročníkŧ 

středních škol. A to z dŧvodu, ţe mají jiţ absolvované základní studium, a mohou tak 

pracovat i s faktorem vzpomínek na základní školu a dobu výběru střední školy, která je podle 

mne, i podle jiţ zmíněného výzkumu doktorky Smetáčkové, velmi častá pro genderově 

stereotypní přístupy vyučujících k ţákŧm a ţákyním. Dále studující posledních ročníkŧ 

disponují utvořenými názory na prostředí střední školy, mají jiţ povědomí o osobnosti 
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kaţdého vyučujícího, jaké témata a problematiky povaţuje jednotlivý vyučující za stěţejní a 

na jakých obecných principech škola funguje.  

6.3 POPIS METOD A TECHNIK 

Pro potřeby své práce jsem zvolila techniku dotazníku, která přináší výpověď o 

sociálním jevu. Jedná se o nestandardní formu dotazníku. Nejprve jsou uvedeny výroky, které 

byly při školní výuce zaznamenány v prŧběhu několika posledních let mnou, nebo mými 

přáteli. Výroky jsou nesourodě řazeny, týkají se genderově zatíţené komunikace a z dŧvodu 

autentičnosti jsou ponechány v hovorovém jazyce. Doplňující otázky se týkají subjektivních 

pocitŧ respondentŧ z daných výrokŧ, pravděpodobných reakcí na ně a osobních zkušeností. 

V závěru se dotazník věnuje otázkám směrovaných k zmapování povědomí studujících o 

problematice genderově zatíţené komunikace.  

Dané výroky jsou rozděleny do tří skupin. Při tomto dělení jsem se částečně 

inspirovala základními oblastmi genderové zatíţené komunikace, podle paní doktorky 

Valdrové, které jsem se věnovala v podkapitole Genderově zatíţená komunikace. Výroky 

jsou rozděleny do třech oblastí, a to: 1) Zpŧsoby titulování, označování a oslovování osob; 2) 

Jazykové stereotypy a tradiční genderové role; 3) Diskriminující, stereotypní a sexisticky 

zatíţený jazyk. Nyní se budu jednotlivým oblastem věnovat blíţe a rámci jejich deskripce 

uvedu i konkrétní, v dotazníkovém šetření uvedené, výroky. 

1. Zpŧsoby titulování, označování a oslovování osob  

Do této oblasti spadá zejména problematika naduţívání generického maskulina
52

, 

uráţlivé oslovování, nemístné zdrobněliny a hanlivé přirovnávání. V dotazníkovém šetření je 

tato oblast vyjádřena výroky: „Dobré ráno, ţáci“; „Honzo, vţdyť s tím míčem běţíš jak stará 

bába“; „Tak pojď k tabuli a ukaţ nám, co v tobě je, ty inteligentní krasavice“; „Tak uţ ale 

ticho, ţenský ukdákaný“; „Dámy mají přednost, tak pojď, Jano, k tabuli“ 

2. Jazykové stereotypy a tradiční genderové role  

Zahrnují postoje vyučujících k „ţensky“, či „muţsky“ zaměřenému předmětu, aktivitě 

nebo oboru. Dále obsahují stereotypní pojetí vlastností a projevŧ muţe a ţeny, negativní 

reakce na neobvyklost. Příkladové výroky v dotazníku jsou: „Petro, ty se chceš přihlásit do 

fotbalového krouţku? Vţdyť to není sport pro holky, vyber si raději něco více dívčího“; „Ale 

no tak, vţdyť je to jenom odřené koleno, kluci přeci nebrečí“; „Tak ty rýsovací potřeby zase 

                                                
52 Uţívání podstatných jmen rodu muţského pro souhrnné označení muţŧ i ţen, viz. kapitola Genderově 

zatíţená komunikace 
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poloţ a jdi si sednout, snad ti to s vařečkou u plotny půjde líp“; „Nepřipadá ti trochu 

podřadný studovat tento obor?“ (profesorka na ţáka studujícího obor Učitelství pro MŠ); 

„Jeţíš, ty snad neumíš zatlouct ani hřebík, no co ty budeš za chlapa“ 

3. Diskriminující, stereotypní a sexisticky zatíţený jazyk  

Odlišný přístup podle vzhledu, sexuální podtext komunikace, homofobní naráţky, 

znevýhodnění či nedostatečné ocenění z dŧvodu pohlaví nebo hanlivé zařazení do určité 

skupiny. Pouţité výroky: „Kdybys nebyla tak hezká, tak nevím. Běţ si sednout. Za dvě“; „No 

tedy, jediný muţ, tak to nám do hodin přineseš alespoň trochu ţivějšího ducha“ (reakce 

učitelky na jediného chlapce na studovaném oboru); „Pavle, ty se k té tabuli neseš jako 

nějaký baleťák, dávej si na to pozor, víš, co se o nich říká“; „Na holku docela dobrý“; „Jsi 

snad nějaká zakomplexovaná feministka?“ 

6.4 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ DAT 

Z dŧvodu ověření správné formulace a srozumitelnosti proběhl před zadáním 

dotazníku cílové skupině předvýzkum, který byl aplikovaný na malé skupině studentŧ a 

studentek dané věkové kategorie. Po následném rozboru bylo odstraněno několik jazykových 

a obsahových nepřesností. Poté byl dotazník předloţen cílové skupině; studentŧm a 

studentkám posledních ročníkŧ středních škol. V jedné třídě byl dotazník zadán mnou osobně, 

v ostatních případech mi vyšli vstříc vyučující, které jsem seznámila s obsahem a s cílem 

výzkumné sondy. Oni následně předloţili dotazník během své výuky a dbali na úplnost 

odpovědí. Sebraná data jsem vyhodnotila pomocí absolutních a relativních četností. Následně 

jsem výsledná data z dŧvodŧ přehlednosti a srozumitelnosti seskupila do grafŧ a tabulek. 
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7 VÝSLEDKY 

V první řadě zaměřuji pozornost na četnost, s jakou respondenti označili daný výrok 

za přiměřený, nevhodný nebo uráţlivý. Navazují výsledky z výrokŧ genderově zatíţené 

komunikace, které respondenti hodnotili na základě svých subjektivních pocitŧ. Dále se 

věnuji tezím, které respondenti označili jako naprosto přirozené a naopak, které označili jako 

neadekvátní a nepřípustné. V další podkapitole uvádím výsledky, jak by respondenti na jimi 

vybrané nepřiměřené výroky reagovali. Poslední část je věnována osobní zkušenosti 

respondentŧ s genderově zatíţenou komunikací a jejich povědomí o genderové problematice.  

7.1 FREKVENCE REAKCÍ NA PŘEDLOŢENÉ VÝROKY 

Studující hodnotili své subjektivní pocity, jestli na ně jednotlivé výroky pŧsobí 

přiměřeně, nevhodně či uráţlivě. Reagovali na výroky: 

1) „Dobré ráno, ţáci.“; 2) „Petro, ty se chceš přihlásit do fotbalového krouţku? Vţdyť 

to není sport pro holky, vyber si raději něco více dívčího.“; 3) „Ale no tak, vţdyť je to jenom 

odřené koleno, kluci přeci nebrečí.“; 4) „No tedy, jediný muţ, tak to nám do hodin přineseš 

alespoň trochu ţivějšího ducha (reakce učitelky na jediného chlapce na studovaném oboru).“ 

5) „Kdybys nebyla tak hezká, tak nevím. Běţ si sednout. Za dvě.“; 6) „Pavle, ty se k té tabuli 

neseš jako nějaký baleťák, dávej si na to pozor, víš co se o nich říká.“; 7) „Tak pojď k tabuli a 

ukaţ nám, co v tobě je, ty inteligentní krasavice.“; 8) „Tak ty rýsovací potřeby zase poloţ a 

jdi si sednout. Snad ti to s vařečkou u plotny pŧjde líp.“; 9) „Honzo, vţdyť za tím míčem 

běţíš jak stará bába.“; 10) „Na holku docela dobrý.“; 11) „Jsi snad nějaká zakomplexovaná 

feministka?“; 12) „Nepřipadá ti trochu podřadný, studovat tento obor? (profesorka na ţáka 

studujícího obor Učitelství pro MŠ)“; 13) „Tak uţ ale ticho, ţenský ukdákaný.“; 14) „Dámy 

mají přednost, tak pojď Jano k tabuli.“; 15) „Jeţiš, ty snad neumíš zatlouct ani hřebík, no co 

ty budeš za chlapa.“ 
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Graf č. 1: Frekvence odpovědí na poloţené výroky 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

Ve výše uvedeném grafu je názorně vidět, jaké výroky byly studujícími bez ohledu na 

pohlaví vybrány nejčastěji jako uráţející, nevhodné, a které byly ve většině případŧ označeny 

za přiměřené. Za uráţející výrok byla nejčastěji označena teze č. 11 („Jsi snad nějaká 

zakomplexovaná feministka?“), jako nevhodný byl nejvíce frekventovaný výrok č. 2 („Petro, 

ty se chceš přihlásit do fotbalového krouţku? Vţdyť to není sport pro holky, vyber si raději 

něco více dívčího.“) a označen jako přiměřený byl v nejvyšším počtu výrok č. 1 („Dobré 

ráno, ţáci.“)  

7.2 VÝROKY GENDEROVĚ ZATÍŢENÉ KOMUNIKACE 

V prŧběhu vyhodnocování byl kaţdý výrok z oblastí genderově zatíţené komunikace 

podroben analýze. V představení daného výroku předkládám přehled subjektivních 

ohodnocení respondentŧ v absolutních i relativních číslech a dávám je do souvislostí 

s teoretickými genderovými hledisky. Pro ukázku uvádím vybrané subjektivní názory dívek – 

uvedené jako femininum (dále jen F) a chlapcŧ – uvedené jako maskulinum (dále jen M). 

Citované názory studujících jsou zanechané v pŧvodním znění bez jazykovým úprav.  
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7.2.1 ZPŮSOBY TITULOVÁNÍ, OZNAČOVÁNÍ A OSLOVOVÁNÍ OSOB 

„Dobré ráno, ţáci.“ 

V tomto výroku se mi jednalo o zjištění pocitŧ studujících z pouţívání generického 

maskulina. Výsledek mě příliš nepřekvapil. Výrok byl téměř výhradně označen jako 

přiměřený a ve většině případŧ vybrán jako výrok, který pŧsobí přirozeně a není na něm nic 

nepatřičného. V teoretické části bylo popsáno, ţe generické maskulinum vytváří dojem, ţe 

ţeny nejsou aktivně přítomny, vytěsňuje je ze společenského ţivota a budí představu, ţe ţeny 

lze v jazyce i ve společnosti zastoupit muţi. Studující reagovali v zásadě tak, ţe za 

souhrnným výrazem „ţáci“ neshledávají nic špatného, ţe jsou si všichni vědomi zahrnutí do 

skupiny i dívky, a ţe jde pouze o zkrácení, úsporu. V některých odpovědích se dokonce 

objevilo nepochopení, proč by na dané tezi mělo být něco špatného, ţe je od vyučujících 

pozorné a milé vstupovat do hodiny s pozdravem. 

Tabulka č. 1: „Dobré ráno, ţáci.“ 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

Příklady odpovědí: 

 „Bylo by poněkud zdlouhavé vítat děti „Dobré ráno ţákyně a ţáci.“ (F) 

 „Myslím, ţe oslovení „ţáci“ kaţdý bere automaticky a nepozastavuje se nad tím, 

jestli jsou ve skupině dívky.“ (F) 

 „Zdá se mi jako normální a přirozené oslovení.“ (M) 

 „Učitel se jen snaţí své ţáky slušně pozdravit.“ (M) 

 

 

ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži celkem

152 39 191 16 0 16 0 0 0 207

73% 19% 8% 0% 0% 0% 100%

Přiměřený Nevhodný Urážející

Výrok

Celkem
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„Tak pojď k tabuli a ukaţ nám, co v tobě je, ty inteligentní krasavice.“ 

Tento výrok dává jasně na srozuměnou negativní postoj vyučující/ho ke studentce. 

V podstatě očekává špatný výsledek ještě před výkonem, sniţuje dívčino sebevědomí, uráţí ji 

a zesměšňuje. Podobné výroky mohou vyvolávat stres, psychické nebo psychosomatické 

problémy, kdy se dívka/chlapec obává daného předmětu nebo konfrontace s vyučující/m. 

S tím velmi úzce souvisí záškoláctví, aţ úniky v podobě nejrŧznějšího patologického chování. 

Podobný druh ironických výrokŧ by proto mělo být ve školním prostředí naprosté tabu. 

Vyučující by naopak měl/a navozovat přátelskou atmosféru, kde jsou si všichni rovni, mají 

stejné šance a stejné moţnosti.  

Tabulka č. 2: „Tak pojď k tabuli a ukaţ nám, co v tobě je, ty inteligentní krasavice.“ 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

Ve výsledcích dotazníku se ukázalo, ţe výrok přijde uráţející jak dívkám, tak 

chlapcŧm. Dívky ale tezi mnohem častěji vybraly jako nejvíce negativní. Domnívám se, ţe je 

to z dŧvodu jasného adresování výroku na dívku, a proto nemá na chlapce tak silný osobní 

dopad.  

Příklady odpovědí: 

 „Naráţka. I kdyby ta holka hloupá byla, nikoho neopravňuje ji uráţet.“ (F) 

 „Jestli to učitel myslí ironicky, coţ asi jo – dívka se musí cítit velmi trapně.“ (M) 

 „Uráţí to studentku a učitel by si to neměl dovolit.“ (F) 

 „Jako holku by mě to moc urazilo. Naráţí na vzhled, mé znalosti a neví co umím.“ 

(F) 

 „Vrchol vulgárního chování, je to uráţející a od učitele trapný.“ (F) 

 

 

 

 

 

ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži celkem

7 4 11 45 15 60 116 20 136 207

3% 2% 22% 7% 56% 10% 100%

Přiměřený Nevhodný Urážející
Celkem

Výrok
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„Honzo, vţdyť za tím míčem běţíš jak stará bába.“ 

Výroky při sportovní činnosti, od trenérŧ nebo vyučujících, které slouţí pro 

povzbuzení nebo vybičování k vyšším výkonŧm, jsou velmi časté. Nemusejí být míněny zle, 

častým argumentem je, ţe se jedná o ţert, snahu o rozptýlení. Adresát tím ale zároveň předává 

velmi nevhodné informace a genderově stereotypní představy. Sniţuje ţeny, dŧchodový věk, 

a budí tak v chlapcích a dívkách pocit, ţe být starý, a ještě navíc ţena je něco špatného, 

nevhodného, je to dŧvod k posměchu. Na tento výrok reagovali převáţně chlapci. Dŧvod opět 

vidím v tom, ţe příklad je na chlapce adresován, pro negativní srovnání je pouţito druhé 

pohlaví, coţ v chlapcích budí obranný pocit stát si za svým muţstvím. 

Tabulka č. 3: „Honzo, vţdyť za tím míčem běţíš jak stará bába.“ 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Příklady odpovědí: 

 „Je to uráţející“ (M) 

 „Tohle určitě není myšlený jako nějaká uráţka, jde jen o hecování.“ (M) 

 „Je to uráţlivé a velmi nevhodné.“ (M) 

 „Uvolněný výrok, jistě nemyšlený zle.“ (M) 

 „Tohle by mě teda naštvalo, sama je stará bába“ (M) 

 

ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži celkem

40 14 54 72 12 84 56 13 69 207

19% 7% 35% 6% 27% 6% 100%

Přiměřený Nevhodný Urážející
Celkem

Výrok
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„Tak uţ ale ticho, ţenský ukdákaný“ 

Hanlivé přirovnávání ţen a muţŧ k rŧzným zvířatŧm je nejběţnější forma nadávek. 

Jejich pouţívání je časté mezi dospívajícími, některé z nich lidé uţívají běţně jako výplňková 

slova, ale naprosto nepřípustné je jejich pouţívání učiteli a učitelkami. „Jazyk je nositelem 

kultury, je tedy i nositelem kultury vztahů mezi pohlavími.“
53

 Citace paní doktorky Valdrové 

přesně vyjadřuje dŧvod mého nesouhlasu se zde uvedeným výrokem a výroky jemu 

podobnými. Pouţitím tohoto oslovení, přirovnáním dívek ke slepicím, vyjadřuje vyučující 

negativní, nadřazený postoj k dívkám, narušuje pro školu nastavenou kulturu mluveného 

projevu a produkuje mezi dívkami a chlapci nerovnocenný vztah. Výsledky z dotazníkového 

šetření pro mě osobně byly překvapivé, nečekala jsem tak velké zastoupení vybrání výroku 

jako přiměřeného, a dokonce jako výroku, který je přirozený a studující na něm nevidí nic 

nepatřičného. 

Tabulka č. 4: „Tak uţ ale ticho, ţenský ukdákaný“ 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Příklady odpovědí: 

 „Co má kantor dělat, kdyţ studentky dělají jak dobytek.“ (M) 

 „Slýcháváme to často ve škole. A rozumím legraci.“ (F) 

 „Ţenský bývají ukdákaný a je to nejčastější výrok podobnýho významu u nás ve 

třídě.“ (F) 

 „Je to vtipné, nepřijde mi, ţe by se někdo mohl urazit.“ (F) 

 

 

                                                
53 VALDROVÁ, J., in SMETÁČKOVÁ, I., Gender ve škole, 2006, s. 42 

ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži celkem

61 16 77 73 14 87 34 9 43 207

29% 8% 35% 7% 16% 4% 100%

Přiměřený Nevhodný Urážející

Výrok

Celkem
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„Dámy mají přednost, tak pojď, Jano, k tabuli“ 

Velmi zdvořilé oslovení „dámy“ neboli označení ţeny vyššího postavení, v dosazení 

do školního prostředí ztrácí svŧj pŧvodní význam a slouţí jako rozptýlení, legrace. Ve škole 

je velmi časté, ţe si vyučující vymýšlejí zástupná oslovení, která mohou být pozitivně 

míněna, ale z hlediska genderové rovnosti jsou velmi nevhodná. Dívkám se takovýchto 

oslovení dostává častěji neţ chlapcŧm, ať uţ jsou to zde uvedené „dámy“, tak např. „berušky“ 

nebo „princezny“. Jak vyplývá z uvedeného přehledu, většina dívek na výroku nevidí nic 

špatného, pŧsobí na ně přirozeně. Přesto se díky těmto typŧm tezí sniţuje jejich status ve 

skupině a oběma pohlavím to podsouvá odlišné přístupy v jednání s muţi a ţenami. 

Tabulka č. 5: „Dámy mají přednost, tak pojď, Jano, k tabuli“ 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Příklady odpovědí: 

 „Brala bych to jako vtip a zasmála bych se tomu.“ (F) 

 „Moţná se snaţí být vtipný/á, ale nepřijde mi to nějak uráţející.“ (F) 

 „Vtipné oţivení výuky, které neuráţí.“ (F) 

 „Všichni mají mít stejný práva a zkoušet studenty podle pohlaví je docela dost 

blbé.“ (F) 

 

ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži celkem

97 26 123 64 12 76 7 1 8 207

47% 13% 31% 6% 3% 0% 100%

Přiměřený Nevhodný Urážející

Výrok

Celkem
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7.2.2 JAZYKOVÉ STEREOTYPY A TRADIČNÍ GENDEROVÉ ROLE 

„Petro, ty se chceš přihlásit do fotbalového krouţku? Vţdyť to není sport pro 

holky, vyber si raději něco více dívčího.“ 

Zájmové aktivity a krouţky jsou jedním z nejvíce častých oblastí pro genderově 

stereotypní role. Dle psychologického hlediska kognitivně-vývojové teorie jsou od útlého 

dětství chlapcŧm a dívkám předkládány hračky, které jsou typicky chlapecké nebo dívčí. V 

případě, ţe dítě sáhne po hračce určené pro druhé pohlaví, dostane napomenutí a doporučení 

vrátit se k hraní s věcmi pro ní/něj, jako pro dívku či chlapce, vhodnější. Díky tomu si dítě 

v pozdějším věku (kde by se i velmi často setkávalo s posměchem od vrstevníkŧ) automaticky 

vybírá hračky a aktivity typické pro jeho pohlaví, a díky prŧpravě a podpoře genderové role 

tak v dospělosti zvládá lépe a přirozeně roli pro jeho pohlaví typickou. 

Tabulka č. 6: „Petro, ty se chceš přihlásit do fotbalového krouţku? Vţdyť to není sport 

pro holky, vyber si raději něco více dívčího.“ 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

Jak jsem se domnívala a i mŧj výzkum prokázal, v dnešní době je jiţ více běţné, aby 

se dívky věnovali chlapeckým sportŧm, a proto respondenti na daný výrok reagovali ve 

většině případŧ odpovědí, ţe je nevhodný nebo uráţející.  

Příklady odpovědí: 

 „Nemám ráda, kdyţ mi někdo určuje co mŧţu a co ne. Myslím, ţe nejsem sama.“  

(F) 

 „Co je na tom, ţe holka hraje fotbal, vţdyť v dnešní společnosti je normální, ţe 

holky dělají klučičí věci a naopak.“ (F) 

 „Kdyţ to tu holku baví neměli by ji odrazovat jen proto, ţe to je klučičí sport, ať si 

dělá co chce.“ (F) 

 „Dotklo se mě to z dŧvodu, ţe jsem holka a hraju fotbal. Nepřijde mi to jako sport 

vyloţeně pro kluky.“ (F) 

 „Uráţelo by mě to, ţe mi nevěří ţe bych to mohla zvládnout. Proč mi chtějí bránit 

v tom, co mě baví.“ (F) 

ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži celkem

21 5 26 83 25 108 64 9 73 207

10% 2% 40% 12% 31% 4% 100%

Přiměřený Nevhodný Urážející

Výrok

Celkem
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„Ale no tak, vţdyť je to jenom odřené koleno, kluci předci nebrečí“ 

Esencialistické teorie přiřazují ţenám a muţŧm rozdílné přirozené pudy a z nich 

vyplývající rozdílné chování. Díky těmto pudŧm a odlišnému mnoţství hormonŧ jsou prý 

ţeny citlivější a muţi agresivnější. Tyto teorie velmi málo pracují s pŧsobením prostředí a 

výchovy, ale od společnosti se jim dostává podpory, protoţe od útlého věku je u chlapcŧ 

agresivita více akceptovatelná. Nabízené a podporované aktivity mají většinou akční 

charakter a chlapečtí hrdinové jsou nepřemoţitelní bojovníci. Naopak je v nich tlumena 

přílišná citlivost a soucit. 

Tabulka č. 7: „Ale no tak, vţdyť je to jenom odřené koleno, kluci předci nebrečí“ 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

V odpovědích respondentŧ převyšoval názor, ţe daná teze je nevhodná, často ale ve 

sdělení viděli dobrou snahu pouze utěšit dítě. Ale tím, ţe chlapci s dobrým úmyslem ho utěšit, 

sdělíme: „kluci přeci nebrečí“ v něm opět podporujeme jeho genderovou roli a systematicky 

ho povzbuzujeme k chápání světa jako diferenciovaného místa pro muţe a ţeny. 

 

Příklady odpovědí: 

 „Je to pravda, přijde mi to divný kdyţ chlapi brečí.“ (F) 

 „To se říká malým dětem, abychom je utěšili.“ (F) 

 „Tento výrok je myšlen spíše jako povzbuzení, ne jako uráţka.“ (F) 

 

ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži celkem

72 17 89 81 21 102 15 1 16 207

35% 8% 39% 10% 7% 0% 100%

Přiměřený Nevhodný Urážející
Celkem

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

plotny půjde líp.“ 

Rozdíly mezi muţi a ţenami jsou podporovány v oblasti jiţ zmiňovaného chování, 

emočních projevŧ, ale také v odhadování nadání a dovedností. Všeobecně známým 

stereotypem je větší nadání chlapcŧ pro techniku a matematiku,  manuální činnosti nebo práci 

s počítači. Naproti tomu dívkám je připisována dobrá znalost pravidel pravopisu, úprava 

poznámek nebo schopnost naučit se látku zpaměti. Pro obě pohlaví jsou tak nastavené normy, 

jak jsou hodnoceni a jak  posuzují sami sebe. Dŧsledkem je skutečnost, ţe si studentky a 

studenti nekladou v některých oblastech ţádné nároky, ale v jiných oblastech na sebe kladou 

naopak nároky velmi vysoké.  

Tabulka č. 8: „Tak ty rýsovací potřeby zase poloţ a jdi si sednout. Snad ti to s 

vařečkou u plotny pŧjde líp.“ 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

Co se týká například zmiňované matematiky, často si i sami dívky myslí, ţe jsou v ní 

chlapci lepší, i kdyţ dosahují stejných výsledkŧ. Proto by vyučující měli zpochybňovat 

předsudky, ţe matematický talent je pouze výsada chlapcŧ a současně podporovat zájem 

dívek o matematiku nebo ostatní „typické“ chlapecké předměty. Pouţita teze je tedy ve 

školním prostředí naprosto nepřípustná a jako uráţlivou  ji vnímají i respondenti z provedené 

výzkumné sondy. 

Příklady odpovědí: 

 „Předpojatý názor, ţe ţeny neumějí nic kromě vaření.“ (M) 

 „Podceňování schopností.“ (M) 

 „Shazuje studentku, dává jí najevo, ţe je k ničemu.“ (F) 

 „Kaţdý má předpoklady k něčemu jinému, kaţdého baví jiné předměty a to by měl 

kantor respektovat a ne člověka nevhodně zesměšňovat.“ (F) 

 „Uráţka i na výběr odbornosti, kterou studuji, ţe bych toho měla nechat úplně. 

Uráţka toho, ţe jsem ţena, a proto patřím do domácnosti – muţi jsou nadřazeni.“ 

(F) 

ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži celkem

14 5 19 55 15 70 99 19 118 207

7% 2% 27% 7% 48% 9% 100%

Přiměřený Nevhodný Urážející

Výrok

Celkem
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„Nepřipadá ti trochu podřadný, studovat tento obor?“ 

Učitelství pro mateřské školy je jak v historickém pohledu, tak v současné době silně 

feminizováno. Předškolní pedagogika byla v předchozích letech brána jako spíše vychovávací 

neţli vzdělávací činnost. A jak jiţ bylo řečeno v teoretické části, výchova a péče o rodinu je 

z pohledu genderových stereotypŧ ţenská oblast, i kdyţ není nijak podloţeno, ţe by muţ 

nemohl tuto funkci vykonávat stejně úspěšně. Dle mého názoru je začleňování muţŧ do všech 

vzdělávacích  stupňŧ velmi přínosné, dítě mŧţe od předškolních let vidět muţské i ţenské 

vzory, zaţívat odlišné přístupy a pohledy na okolní svět. Proto by kaţdé takové rozhodnutí 

mělo být podporováno a zde diskutovaný výrok vidím jako krajně nevhodný. 

Tabulka č. 9: „Nepřipadá ti trochu podřadný, studovat tento obor?“ 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

Výsledky z dotazníkového šetření ukázaly, ţe studující si jsou nevhodnosti těchto 

poznámek vědomi, povaţují je za nevhodné, zesměšňující a podkopávající sebevědomí. 

Vidím v tom skutečnost, ţe rovnost v příleţitostech studovat jakýkoliv obor a rovnost 

pracovních pozic je pro studující dŧleţitá a smysluplná. 

Příklady odpovědí: 

 „Připadal bych si méněcenně.“ (M) 

 „Výběr studia je čistě moje záleţitost. Nikomu do toho nic není.“ (M) 

 „Je na kaţdém jaký si vybere studijní obor. Je to jeho volba.“ (M) 

 „Je to jen moje věc, co chci studovat a kdyţ mě to bude naplňovat tak co.“ (F) 

 „Nepochopím, ţe profesorka vyučující určitý obor ho dovede označit jako 

podřadný plus ještě pro druhé pohlaví.“ (F) 

 

ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži celkem

11 3 14 79 23 102 78 13 91 207

5% 1% 38% 11% 38% 6% 100%

Přiměřený Nevhodný Urážející

Výrok

Celkem



63 

 

„Jeţiš, ty snad neumíš zatlouct ani hřebík, no co ty budeš za chlapa.“ 

Jak jiţ bylo zmíněno v teoretické části, ţeny a muţi by se podle teorie gender 

schématu měli chovat tak, jak jim jejich pohlaví určuje. Další teorie, sociálního učení, vidí 

osvojování a udrţování gender schémat v nápodobě dospělých osob stejného pohlaví, a to za 

pomocí pochval, odměn nebo naopak určitých sankcí. V dítěti je tedy od počátku silně 

podněcováno, ţe jednou ze základních věcí pro úspěch, pro ţivot ve společnosti je udrţet si 

svŧj status, jinými slovy řečeno být správný muţ a správná ţena. Ironické poznámky nebo 

shazování muţnosti chlapcŧ, jako je uvedené v tomto výroku, je nepřípustné. Sniţuje 

chlapcovo sebevědomí, a v opakovaných situacích mŧţe navozovat aţ psychické problémy. 

Teze je směrovaná na chlapce a dle mého názorŧ je otázka muţnosti pro chlapce velmi citlivá, 

a proto ji více chlapcŧ označilo jako výrok, který by se jich nejvíce dotkl, kdyby byl 

adresován na ně osobně.  

Tabulka č. 10: „Jeţiš, ty snad neumíš zatlouct ani hřebík, no co ty budeš za chlapa.“ 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Příklady odpovědí: 

 „Tohle je hrozná věta! Osobně bych ihned odešel.“ (M) 

 „Přijde mi to jako poniţování.“ (M) 

 „To, ţe někdo nedokáţe zatlouct hřebík neznamená, ţe nemŧţe být dobrý v něčem 

jiným a být chlap.“ (M) 

 „Kaţdý chlap nemusí umět všechno.“ (M) 

 

ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži celkem

18 6 24 74 20 94 76 13 89 207

9% 3% 36% 10% 37% 6% 100%

Přiměřený Nevhodný Urážející

Výrok

Celkem
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7.2.3  DISKRIMINUJÍCÍ, STEREOTYPNÍ A SEXISTICKY ZATÍŢENÝ JAZYK. 

„No tedy, jediný muţ, tak to nám do hodin přineseš alespoň trochu ţivějšího 

ducha.“ 

Ţákŧm a ţákyním by se mělo ve vzdělávání dostávat stejného zájmu a stejných 

moţností. Bohuţel je velmi časté, jestliţe je jedno pohlaví v menšině, ţe se mu dostává větší 

pozornosti v dobrém i špatném slova smyslu. Mŧţeme zde mluvit o pozitivní diskriminaci, 

kdy, v ohledu na zde pouţitý příklad, se vyučující častěji na chlapce obracejí, vyvolávají ho, 

dávají mu větší prostor a hodnotí ho podle odlišného měřítka neţ dívky. Chlapci nemusí být 

takové chování příjemné a mŧţe to nepříznivě ovlivňovat vztahy mezi jím a ostatními 

spoluţačkami. Přes to všechno výrok pro respondenty není příliš negativní, mnoho dívek jej 

označilo jako výrok, který je nejpřirozenější, spíše vtipný a pravdivý.  

Tabulka č. 11: „No tedy, jediný muţ, tak to nám do hodin přineseš alespoň trochu 

ţivějšího ducha.“ 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Příklady odpovědí: 

 „Učitelka to vŧbec nemusela myslet špatně, naopak ho tím moţná chtěla 

povzbudit.“ (F) 

 „Přijde mi to vtipné.“ (M) 

 „Myslím, ţe je to přirozené, kdyţ je ve třídě jediný kluk, opravdu je hned ţivo.“ 

(F) 

 „Normální reakce na jediného kluka ve třídě.“ (F) 

 

ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži celkem

97 23 120 61 13 74 10 3 13 207

47% 11% 29% 6% 5% 1% 100%

Přiměřený Nevhodný Urážející

Výrok

Celkem
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„Kdybys nebyla tak hezká, tak nevím. Běţ si sednout. Za dvě.“ 

Klasifikace má zásadní vliv na sebehodnocení dívek a chlapcŧ. Jak bylo zmíněno 

v teoretické části, hlediska pro posuzování školní úspěšnosti jsou často neprŧkazná, a to 

zpŧsobuje, ţe známky nemusejí vţdy souhlasit s osobním pocitem úspěšnosti, ani s dalšími 

hodnotícími komentáři. Poznámky, které naráţejí na vzhled studujících, ačkoliv myšlené 

v dobrém slova smyslu, by se v ţádném případě ve školním prostředí neměly objevovat. 

Bohuţel se vyskytují ve formě poznámek, které nejsou myšleny pouze v nadsázce. Sexistický 

jazyk není ve školním prostředí neznámá věc, výzkumy
54

 jiţ prokázaly, ţe se studující při 

výkladu a při hodnocení setkávají s chováním se sexuálním podtextem. Výsledky daných 

výzkumŧ potvrzují i výsledky mnou realizované sondy. Respondenti uváděli příklady, kdy 

např. vyučující vyuţíval/a vzhled jako měřítko při hodnocení nebo hezké dívky dostávaly 

lepší známky. Většina dotazovaných povaţuje tento výrok za nevhodný. 

Tabulka č. 12: „Kdybys nebyla tak hezká, tak nevím. Běţ si sednout. Za dvě.“ 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Příklady odpovědí: 

 „Dotklo by se mě to, protoţe z toho vyplývá, ţe učitelé nadrţují hezkým holkám.“ 

(F) 

 „Urazilo by mě to, protoţe to zní tak, jako kdybych byla hloupá a bez krásy se 

nikam nedostala.“ (F) 

 „Známkování podle obličeje ne podle vědomostí.“ (F) 

 „Uráţlivý, hloupý a nespravedlivý.“ (F) 

 „Učitel kouká na to jak vypadám a hodnotí to, neţ aby hodnotil, co umím.“ (F) 

 

                                                
54 Např. výzkum Genderové aspekty přechodu ţákŧ/yň  mezi vzdělávacími stupni  

ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži celkem

8 3 11 105 24 129 55 12 67 207

4% 1% 51% 12% 27% 6% 100%

Přiměřený Nevhodný Urážející
Celkem

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

nich říká.“ 

Škola má být prostorem tolerance a respektu, studující by se neměli setkávat s tím, ţe 

jsou znevaţováni za své oblečení, chování nebo sexuální orientaci. Měli by se ve škole cítit 

bezpečně. Ve školním prostředí nastává běţně mnoho situací, které se nějakým zpŧsobem 

týkají sexuality. Jak jiţ formálně při výuce, tak mezi studujícími nebo při konfrontaci 

s vyučujícími. V některých případech má výrok jasný cíl zranit, v určitých situacích mŧţe být 

myšlen jako nevinný komentář. Kaţdopádně ale vyvolá u studujících, ke kterým byl 

směřován velmi nepříjemné a trapné pocity. I přes dnešní osvětu o homosexualitě je stále 

velmi rozšířena praxe ve škole sexuální problematiku zlehčovat či přehlíţet, a tudíţ v ţácích 

podporovat, případně mezi ţáky akceptovat, homofobní chování. I kdyţ to se podle mého 

názoru daří vymítat kaţdým dnem víc a víc. A to hlavně díky medializaci této problematiky, 

kdy se stále více toto  tabuizované sexuální téma odkrývá a mladí lidé stále více sympatizují 

s gayi a lesbami a akceptují odlišnou sexuální orientaci. I z tohoto dŧvodu se domnívám, ţe 

respondenti pociťují daný výrok v jednoznačné většině jako uráţející a několikrát se i objevil 

ve výběru nejvíce negativního výroku. 

           Tabulka č. 13: „Pavle, ty se k té tabuli neseš jako nějaký baleťák, dávej si na to pozor, 

víš co se o nich říká.“ 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Příklady odpovědí: 

 „Krajně uráţející výrok, nikomu nic není do ničí sexuální orientace.“ (M) 

 „Učitel dle mého názoru nemá co hodnotit někoho chŧzi, je to prostě uráţka.“ (F) 

 „Nejenţe kritizuje ţáka, ale navíc se projevuje homofobně.“ (F) 

 „Naráţky na sexuální orientaci mi prostě vadí.“ (F) 

 

ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži celkem

8 5 13 56 12 68 104 22 126 207

4% 2% 27% 6% 50% 11% 100%

Přiměřený Nevhodný Urážející

Výrok

Celkem
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„Na holku docela dobrý.“ 

V široké veřejnosti je zakořeněn pocit, ţe uvnitř ţenských a muţských skupin funguje 

určitá stejnost, norma pro chování nebo vzhled. Často se s touto normou spojuje představa 

„typické/ho“ ţeny nebo muţe. S toho vyplývá, ţe „netypické“ je neţádoucí odchylka, která se 

normalitě vymyká a je třeba na ni nějakým zpŧsobem upozornit. V tomto konkrétním výroku 

se dostávám k problému genderové hierarchie. Výrok mŧţe být v určitých situacích chápán 

jako pochvala, ale na pozadí stojí „muţ“, norma pro srovnávání, jako míra kvality. Jestliţe 

výrok pronesla ţena, shazuje tak sama svou dŧstojnost, muţ tak potvrzuje svou převahu nad 

ţenami a studující dostávají informaci, ţe se dívce výjimečně zdařil výkon srovnatelný 

s muţem. Největšímu počtu respondentŧ daný výrok přišel nevhodný, několikrát byl vybrán i 

jako nejvíce negativní výrok. Přesto mě překvapilo, kolik dívek reagovalo tak, ţe je daná teze 

přiměřená a v pořádku.  

Tabulka č. 14: „Na holku docela dobrý.“ 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Příklady odpovědí: 

 „Respektive na kluka. Pohlaví nemá co dočinění se schopnostmi.“ (M) 

 „Tento výraz prostě nenávidím. Ať je to ve škole či kdykoliv jindy. Kdyby to bylo 

docela dobrý, tak to chápu. Ale to, ţe je to na holku dobrý?“ (F) 

 „Je to dost uráţející, je jedno jakého jsme pohlaví, holky hloupý nemusí být více 

neţ kluci – je to ironické.“ (F) 

 „Zní to, jako by holky byly méněcennější neţ kluci, brala bych to jako uráţku, 

kterou se mě snaţí ten dotyčný shodit.“ (F) 

 „Ţijeme v době brutální emancipace, není-liţ pravda?“ (M) 

 

ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži celkem

51 13 64 71 16 87 46 10 56 207

25% 6% 34% 8% 22% 5% 100%

Přiměřený Nevhodný Urážející

Výrok

Celkem
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„Jsi snad nějaká zakomplexovaná feministka?“ 

Feminismus začal být v prŧběhu let chápán jako něco hanlivého, jako společenství 

ţen, které nenávidí muţe a brojí proti nim. Feministky jsou často chápány jako „muţatky“, 

které se snaţí být ve všech směrech na stejné úrovni s muţi, nebo dokonce nad nimi. 

Feminismus ale nekritizuje muţe jako takové, ale spíše nerovné společenské uspořádání, které 

muţe jako sociální skupinu zvýhodňuje. Ţeny nechtějí být muţi, jde jim o rovnost 

v přístupech. V dnešní době nejvíce upozorňují na znevýhodnění v oblasti společenské, 

ekonomické a politické moci. Vyučující by měl být jedinec s všeobecným přehledem a 

rozvinutým smyslem pro rovnost. Proto jsou podobné výroky krajně nepřípustné. Téměř 

jednotně vidí respondenti daný výrok jako uráţlivý, a mnoho z nich i jako nejvíce negativní 

z daného přehledu.  

Tabulka č. 15: „Jsi snad nějaká zakomplexovaná feministka?“ 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Příklady odpovědí: 

 „Kdybych byl holkou, bylo by to pro mě takové poniţující.“ (M) 

 „Nepřipadá mi to od učitele profesionální. Tohle by určitě říkat neměl.“ (M) 

 „Dost uráţející, tohle by nemělo vyjít z úst ţádného kantora.“ (F) 

 „Přijde mi to dost hrubý a nevhodný, kdyţ to řekne profesor studentce. Je to 

uráţející.“( F) 

ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži celkem

7 2 9 23 9 32 138 28 166 207

3% 1% 11% 4% 67% 14% 100%

Přiměřený Nevhodný Urážející
Celkem

Výrok
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7.3 PŘIROZENÝ VERSUS NEPATŘIČNÝ VÝROK 

Po vyjádření subjektivního názoru na uvedené výroky respondenti vybírali jeden 

výrok, který na ně pŧsobí přirozeně a nevidí na něm nic nepatřičného. V uvedeném grafu 

nejsou zobrazeny všechny výroky, ale pouze ty s nenulovou četností. 

Graf č. 2: Přirozený výrok 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

Jako nejvíce běţný výrok, který by si respondenti nebrali osobně a pŧsobí na ně 

přirozeně je výrok „Dobré ráno, ţáci“. Výsledek jsem očekávala, mnohokrát jsem se setkala 

s nepochopením veřejnosti, ţe naduţívání generického maskulina je problém, který by se 

neměl opomíjet a mnoha lidem, stejně jako většině respondentŧ, přijde uţívání obou rodŧ při 

oslovení zbytečné zdlouhavé. Nejčastější reakcí bylo, ţe na výroku není nic nevhodného, 

naopak je milé studující pozdravit. Další označení přirozených výroku pro mě jiţ bylo 

překvapením. Na druhém místě a třetím místě, ve stejném mnoţství, studující označili výrok 

„No tedy, jediný muţ, to nám do hodin přineseš alespoň ţivějšího ducha“ a výrok „Tak uţ ale 

ticho, ţenský ukdákaný“. Tezi „Dámy mají přednost, tak pojď, Jano, k tabuli“  vybraly jako 

nejvíce přirozenou pouze dívky a ty také ve větším počtu neţ chlapci povaţují za neškodné 

sdělení „Ale no tak, vţdyť je to jenom odřené koleno, kluci přeci nebrečí“. Naopak k tomu 

chlapci vnímají ve větší míře jako normální teze „Honzo, vţdyť za tím míčem běţíš jak stará 

bába“ a „Na holku docela dobrý“. 
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Četnost, s jakou byly tyto výroky označeny za běţné a přirozené, pro mě znamená 

nemilé překvapení vyjadřující nastavenou normu neadekvátního vyjadřování vyučujících. 

Vyplývá z toho pro mne, ţe se studující s podobnými výroky, které jsou ve školním prostředí 

nepřípustné, běţně setkávají a vnímají je jako součást školního i společenského ţivota. 

Poté byli respondenti vybídnuti k vybrání jednoho výroku, který jim nejvíce vadí a 

osobně by se jich dotklo, kdyby jim byl adresován. 

Graf č. 3 : Nepatřičný výrok 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

Reakce na vybrání nepřípustného výroku se mezi dívkami a chlapci lišily. Při 

negativním výběru studující výrok více stahovali konkrétně na sebe, a dívky tak označovaly 

výroky zaměřené proti ţenám a chlapci sdělení napadající muţe. Dívky tedy vnímají jako 

nejvíce nepatřičné výroky: „Tak pojď k tabuli a ukaţ nám, co v tobě je, ty inteligentní 

krasavice“ a „Jsi snad nějaká zakomplexovaná feministka?“ Dŧvod vybrání těchto sdělení 

shledávám v jasném uráţení dvou atributŧ dívky – inteligenci a krásy a v rozšíření povědomí 

o feminismu jako o něčem špatném, kdy označení feministka se v dnešní době rovná nadávce. 

Na rozdíl od toho chlapci povaţují za nepřijatelné sdělení: „Jeţiš, ty snad neumíš zatlouct ani 

hřebík, no co ty budeš za chlapa“ a Pavle, ty se k té tabuli neseš jako nějaký baleťák, dávej si 

na to pozor, víš, co se o nich říká.“ Příčinu této volby vidím v útoku na muţnost chlapcŧ, v 

zpochybňování a obviňování z její nedostatečnosti. Mimo to, v návaznosti na druhou tezi, se 

ve výběru odráţí větší tolerance dnešní doby k lidem odlišné sexuální orientace. 
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7.4 REAKCE NA NEPATŘIČNÉ VÝROKY 

Výroky, které respondenti označili za nejvíce negativní, byly nejčastěji okomentovány 

jako uráţející, poniţující a nevhodné pro školní prostředí a pro konfrontaci mezi lidmi 

obecně. Zajímalo mě, jestli studující své názory ventilují na veřejnost, nebo jestli vnímají 

vyučujícího jako bezmeznou autoritu, která má na podobné výroky nárok. Proto byla 

respondentŧm poloţena otázka, jak by na tezi, kterou vybrali jako nejvíce negativní, 

zareagovali.  

Nabízené odpovědi na poloţenou otázku:  

1) „Mlčel/a bych, podobné řeči jsou běţnou součástí školního ţivota, studující s tím 

musí počítat.“ 

2) „Mlčel/a bych, i kdyby mi to vadilo, nemohu být sprostá/ý a na vyučující.“  

3) „Vyučující/mu bych nic neřekl/a, ale pak bychom to s kamarády/kamarádkami 

probrali/y.“ 

 4) „Otevřeně bych řekl/a, ţe se mi takové řeči nelíbí.“ 

 

 

Graf č. 4 : Reakce na výrok, který se respondentŧ dotkl - ţeny 

Graf č. 5 : Reakce na výrok, který se respondentŧ dotkl - muţi 

  

(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Graf č. 6: Reakce na výrok, který se respondentŧ dotkl – obě pohlaví 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

Téměř polovina chlapcŧ i dívek odpověděli, ţe by se proti takému výroku otevřeně 

postavila, coţ potvrzuje skutečnost, ţe v dnešní době jsou mladí lidé obecně mnohem 

asertivnější, častěji si nenechají líbit ţádnou křivdu, znají svá práva a dokáţou se postavit za 

svŧj názor a svou osobu. Druhou nejčastější odpovědí u obou pohlaví bylo, ţe by vyučujícímu 

nic neřekli, ale pak by to s kamarády nebo kamarádkami probrali. Tuto reakci jsem osobně 

očekávala nejčastěji, protoţe se domnívám, ţe je to velmi častá odezva na konfliktní situace 

ve škole. Studující nechtějí mít s vyučujícími další problémy, takţe nereagují přímo, ale 

později, se svými kamarády/kamarádkami, se k případu vracejí, sdělují své názory na danou 

věc, navrhují a jak měli reagovat. Nejniţší procento u odpovědi, ţe by studující mlčel/a, 

protoţe jsou tyto výroky ve škole běţné shledávám jako pozitivní. Studující si uvědomují, ţe i 

kdyţ je vyučující proti nim v nadřazeném postavení, nemŧţe si dovolit být hrubý a 

studenty/studentky zesměšňovat nebo uráţet. 
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7.5 OSOBNÍ ZKUŠENOST S GENDEROVĚ ZATÍŢENOU KOMUNIKACÍ 

Další okruh mého zájmu se týkal osobní zkušenosti studentŧ a studentek středních škol 

s genderově nevhodným přístupem, genderově stereotypním chováním nebo nekorektní 

komunikací. 

Graf č. 7: Zkušenost s genderově zatíţenou komunikací - ţeny 

Graf č. 8: Zkušenost s genderově zatíţenou komunikací - muţi 

  

(Zdroj: vlastní výzkum) 

Téměř přesná polovina dívek má s genderově necitlivým přístupem osobní zkušenost, 

zejména ze školního prostředí – jak ze základní, tak i ze střední školy. Dále pak z domácího 

prostředí a z médií. Dívky velmi často uváděly, ţe byly s genderovými stereotypy 

konfrontovány při výběru střední školy. Na rozdíl od toho chlapci uvedli osobní zkušenost 

s genderově zatíţenou komunikaci v menšině, ale stejně jako dívky zmiňovali jako nejčastější 

místo střetu s genderovou nerovností školu. Frekventovanou poznámkou bylo, ţe se 

studenti/studentky ve škole setkávají s genderově nekorektností, ale nevnímají ji jako něco 

nepatřičného, naopak jim to přijde zábavné, vidí v tom záměr zpestřit vyučování. Na otázku, 

jestli se někdy osobně setkali s genderově zatíţeným přístupem respondenti například 

odpověděli: 

 „Ano, ve škole u tabule, ale beru to sportovně a s humorem. Není od věci si zpestřit 

hodinu vtipnými poznámkami.“ (F) 

 „Ano, ale výroky podobné těmto mi přijdou jako běţná součást komunikace, neuráţejí 

mne.“ (F) 

 V týhle sexistický společnosti je to častý. (M) 

 „Nevybavuji si konkrétní situaci, pravděpodobně proto, ţe nikdy zpŧsob vyřčení 

takového výroku nehraničil se šikanou. Většinou jde o individuální styl humoru.“ (F) 
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 „S hloupými připomínkami se setkáváme ve škole kaţdý den, neřekla bych ale, ţe 

jsou myšleny zle a nevidím proto dŧvod se tím zabývat.“ (F) 

Respondenti byli dále vybídnuti k popisu situace, kdy se střetli s genderově necitlivým 

přístupem, případně k uvedení genderově zatíţeného výroku, který byl adresovaný jim osobně 

nebo někomu blízkému z jeho okolí. I kdyţ větší část studujících uvedla, ţe se s genderově 

nekorektní komunikací nesetkala, shledávám zajímavým uvést příklady reakcí studentek a 

studentŧ, kteří odpověděli kladně a potvrdili osobní zkušenost. Veškeré popisované situace či 

výroky se vztahují na školní prostředí.  

Příklady osobního setkání respondentŧ s genderově nekorektním  přístupem:  

 „Jestli si konečně nezačneš cvičit ten svŧj ptačí mozek, tak tě donutím na konci roku 

brečet!“ (ne normální mluva, řev) (M) 

 „Co tlačíte do budky? Vţdyť naberete a budete ošklivá a tlustá!“ (F) 

 Spoluţačka „větších rozměrŧ“ si šla při obědě ve školní jídelně přidat. Dozorčí 

učitelka ji zastavila a řekla:“To myslíš váţně? Podívej se na sebe, jak vypadáš!“ (F)  

 „Za co ty jsi mohl dostat tu jedničku? Ty moţná tak za ksicht.“ (M) 

 „Vy jste banda debilŧ, se svými znalostmi nemáte co dělat na střední škole.“ (F) 

 „Vy ste ale slepice.“ (F) 

 Učitel na stále hovořící dívku: „Drţte svá jahodová ústa.“ Učitel na dívku, co se kouká 

do zrcátka, ironicky: „Jste nejkrásnější na světe.“ (F) 

 „Slepičky, uklidněte se. Hned vám dám zrní.“ (F) 

 „Mistr x nám to jistě řekne, on to přece ví.“ (aniţ by odpověď student věděl) (M) 

 Naráţka, ţe jsme kanálový štětky – protoţe kouříme cigarety. (F) 

 Při diskuzi o fotbale mi bylo řečeno: „Ţenský se mají drţet sporáku.“ (F) 

 V naší třídě je to celkem běţná věc. Př. „Buďte zticha vy komunisti!“ „Nikdo se tě na 

nic neptá ty blbečku!“ „Na tebe docela dobrý.“ (M) 

 „Nejvíc mě dostává výrok jedné učitelky, ţe celá naše třída jsme podle ní „sociální 

polodebilové“ a měli by jsme jít na učňák.“ – („kvŧli dnešní době bych nevyučovala 

ani v tramtárii jaký jsou děti drzé“). (M) 

 „Vy jste takové pěkné děvče, pojďte k tabuli.“ (F) 
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7.6 POVĚDOMÍ O GENDEROVĚ ZATÍŢENÉ KOMUNIKACI 

V dnešní době je patrná snaha šířit osvětu o genderově citlivé výchově a informovat 

pedagogické pracovníky, ale i širokou veřejnost, jak se zdrţovat genderových stereotypŧ a 

podporování typicky genderových rolí. Vycházejí příručky pro vyučující, v teoretické části 

popsané neziskové organizace pořádají semináře a realizují projekty, aby jak učitelé a 

učitelky, tak studující, znali problematiku genderově rovných příleţitostí. Snahou je, aby 

vyučující chápali, ţe je genderová problematika přínosná a snaţili se tyto témata nastolovat ve 

výuce. Zajímalo mě, jaká je v současné chvíli realita, jestli studující vědí, co si mají pod 

pojmem gender a genderově zatíţená komunikace představit a kde se případně s danými 

pojmy setkali. Z výše uvedených dŧvodŧ a z mého subjektivního pocitu, ţe se o genderové 

rovnosti v současnosti velmi často hovoří i v médiích, jsem očekávala, ţe studující středních 

škol budou vědět, co je předmětem genderové problematiky. Výsledek mě velmi překvapil. 

Drtivá většina respondentŧ nevěděla co je gender, ani tedy, co si představit pod genderově 

zatíţenou komunikací a nikdy se s těmito pojmy nesetkali. Ti, kteří ano, uváděli jako zdroj 

hodiny předmětu základy společenských věd, televizi a tisk. 

Graf č. 9: Povědomí o genderově zatíţené komunikaci - ţeny 

Graf č. 10: Povědomí o genderově zatíţené komunikaci - muţi 

  

(Zdroj: vlastní výzkum) 
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ZÁVĚR 

Gender nás obklopuje ze všech stran, setkáváme se s ním kaţdodenně, v domácím 

prostředí, ve škole, v práci, na billboardech, v obchodech a při kaţdé komunikaci s ostatními 

jedinci. Lidé jej ale nevnímají, genderové brýle jsou uloţeny kdesi hluboko v kapse a člověk 

přijímá odlišné chování k muţŧm a ţenám jako standard, nad většinou genderově 

stereotypních přístupŧ se ani nepozastaví. Jestliţe se ale na svět zkusíme zaměřit z hlediska 

genderu, zjistíme jeho promítnutí i do situací, které na nás v první chvíli pŧsobily neutrálně. 

Diskriminaci a rovným příleţitostem pro muţe i ţeny se ale v současné chvíli začíná dostávat 

zvýšené pozornosti, a to jak ze strany médií, tak i ze strany vědeckých pracovníkŧ a 

pracovnic. Jsou zakládány organizace, které se snaţí šířit povědomí o genderu, jejich snahou 

je vzbudit v lidech pocit smyslu genderově citlivého chování a konkrétně ve vyučujících 

smysl genderově citlivé výuky. Zajímalo mne, jak tyto snahy pokročily a jak genderovou 

problematiku vnímají ţáci a ţákyně v součastné škole. Proto jsem si v úvodu své práce 

poloţila výzkumnou otázku: „Vnímají studující genderově zatíţenou komunikaci ve škole jako 

nepřípustnou a mají osobní zkušenost s genderově necitlivým chováním?“ Tuto otázku jsem 

konkretizovala poloţením hypotéz.  

Po studiu dané problematiky a po vyhodnocení své výzkumné sondy jsem dospěla 

k závěru, ţe hypotézu „Studující mají osobní zkušenost s genderově nekorektní komunikací“ 

musím vyvrátit. Z výzkumného šetření vyplývá, ţe studenti a studentky posledního ročníkŧ 

středních  škol ve většině případŧ nemají s genderově zatíţenou komunikací osobní 

zkušenost. Situace je ale velmi rozdílná mezi dívkami a chlapci, kdy na rozdíl od nízkého 

procenta chlapeckých zkušeností s genderově zatíţenou komunikací mají dívky téměř 

poloviční osobní zkušenost.  

Další hypotézu „Studující povaţují za nevhodné výroky týkající se genderových 

stereotypů a typicky genderových rolí“ naopak potvrzuji. Studenti a studentky cítí otázku 

rovnosti velmi silně v oblasti stejných příleţitostí, například ve sportu nebo studovaném 

oboru, a proto negativně míněné genderově stereotypní výroky, zmiňovaní tradičních 

genderových rolí vnímají jako neadekvátní.  

Poslední poloţenou hypotézu  „V případě osobní konfrontace s genderově zatíţenou 

komunikací studující otevřeně nevyjádří svůj nesouhlas“ vyvracím. Z výzkumného šetření 

vyplynulo, ţe většina studujících by naopak veřejně vyslovila nespokojenost s podobnými 

výroky. Dŧvod spatřuji v tom, ţe sebevědomí je v současnosti velmi podporováno a na jeho 
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rozvíjení je u studentŧ a studentek kladen velký dŧraz. Proto by i většina z nich, při střetu 

s nepatřičným přístupem od vyučujícího, otevřeně reagovala a vyjádřila svŧj odpor k jejich 

uţívání. 

Odpověď na výzkumnou otázku je tedy taková, ţe studenti a studentky převáţně 

nemají s genderově nekorektním jazykem osobní zkušenost, neznají význam a obsah 

genderově necitlivé komunikace, ale genderově zatíţené teze vnímají jako nepatřičné a 

v případě osobní konfrontace by otevřeně protestovali proti pouţívání genderově nevhodných 

výrokŧ. Nejsilněji studující pociťují nepřípustnost výrokŧ týkajících se tradičních 

genderových rolí, stereotypŧ a  sexistického a diskriminujícího jazyka. Dalším zjištěním bylo, 

ţe studující vnímají jako přirozené naduţívání generického maskulina a genderově zatíţené 

sdělení týkající se zejména oslovování a titulování na ně často pŧsobí jako vtipné zpestření 

výuky. A to i přesto, ţe jsou dané výroky z hlediska genderové rovnosti velmi nevhodné, 

stejně tak jako ty, ze kterých mají studující pocit, ţe jsou silně negativní a uráţí je. Domnívám 

se, ţe z tohoto dŧvodu vysoké procento studujících uvedlo, ţe se s genderově zatíţenou 

komunikací nesetkávají. Neuvědomují si totiţ, kde začíná nevhodnost daných prohlášení. Coţ 

je znatelné i na  reakcích studentŧ a studentek, kteří mají osobní zkušenost s genderově 

nevhodným přístupem a uváděli opravdu uráţlivé a silně hanlivé výroky. Další podporu mého 

úsudku vidím na tezi „ţenský ukdákaný“, který byl pouţit ve výzkumném šetření a mnoho 

respondentŧ jej vnímalo jako přiměřený, dokonce jako výrok, který je nejvíce přirozený. 

Studenti a studentky sice nemají ze sdělení pocit nevhodnosti, ale genderové stereotypy a 

nekorektní komunikace je ovlivňuje, formuje jejich pohled na společnost a sama sebe a stále 

tak přispívá k prohlubování rozdílŧ mezi muţi a ţenami. Z výsledkŧ empirické části vyplývá, 

ţe studenti a studentky jsou v současné škole stále posuzováni z hlediska pohlaví a často to 

přijímají jako přirozenou skutečnost, většina z nich nemá o genderové problematice znalosti a 

nepřemýšlejí nad tím, z jakých stran a jakým zpŧsobem je formována jejich osobnost a jejich 

postoj k ţivotu. Z tohoto dŧvodu vidím zabývání se gender tématikou ve škole přínosnou a 

podporuji její rozšiřování. Protoţe kde je neznalost, není prostor pro inovaci a v podstatě ani 

motivace k ní. Mým doporučením je pokračovat v započatých aktivitách, pořádání seminářŧ a 

konferencí. Zařadit genderovou problematiku do školních vzdělávacích programŧ více 

konkrétně a citlivým, pozitivním přístupem tak ve studujících rozvíjet pocit, ţe svět není 

pouze černobíle muţský a ţenský, ale je plný rŧznobarevných individualit, které spolu mohou 

kooperovat a ţít v rovnosti a vzájemném respektu. 
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