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Abstrakt 

Zabývala jsem se projevy dívek a chlapců při vyučování na prvním stupni základní školy. 

Vytvořila jsem typologii dětí v jedné školní třídě v kontextu femininních a maskulinních rysů. 

Věnovala jsem se hledisku dětí samotných, jejich motivaci a způsobu, jakým vnímají pravidla 

chování a osobu třídní učitelky. Vedlejším tématem byl pohled učitelky na děti a jejich 

projevy.  

V první polovině práce jsem nejprve krátce představila gender jako vědecký a zároveň 

společenský fenomén. Dále jsem popsala významné genderové aspekty v dětském vývoji. 

Nakonec jsem se soustředila na gender ve školní třídě. Ve druhé polovině práce představuji 

průběh výzkumu, výsledky, jejich interpretaci a komparaci s teoretickým podkladem.   
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Abstract 

I focused on the behaviour of girls and boys during their lessons at the first stage of 

elementary school. I created a topology of children in one class, concentrating on the 

masculine or feminine features of their behaviour. I explored the views of the children, 

including their motivation and the way they perceive the rules of behaviour and their teacher. 

The secondary topic is the teacher's view of the children and their conduct. 

In the first half of the thesis I introduce gender as both a scientific and social 

phenomenon, describing important aspects of gender in a child's development and 

concentrating on the role of gender in the classroom. In the second half of the thesis I 

introduce the method and process of performing the research, its results, their interpretation 

and a comparison with the theoretical basis. 
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I. Úvod 

V rámci své bakalářské práce jsem se rozhodla pro genderovou tématiku. Gender je neustále 

přítomen v sociální realitě, zároveň je nedílnou součástí naší identity. Tyto dvě charakteristiky 

vnímám jako velice pozitivní, neboť z těchto důvodů je gender přístupný každému člověku, do 

určité míry je jednoduché mu porozumět. Jenomže v tom tkví i veliké nebezpečí, které něco tak 

elementárního jako gender skýtá. Gender je totiž natolik součásti nás samých, že si jeho projevy 

ve většině případů neuvědomujeme. A pokud si něčeho nejsme vědomi, je téměř nemožné to 

z vlastní vůle ovládnout.  

Na vysoké škole jsem si zapsala kurz, který uváděl do genderové problematiky, ato jak po 

odborné stránce, tak po stránce běžné lidské zkušenosti. Další kurz, který jsem si zapsala, se 

zaměřoval na konkrétní problematiku, na gedner ve škole. Teprve tehdy mi došlo, že 

nejkrizovějším obdobím je i z hlediska genderové problematiky dětství a dospívání, kdy se 

formuje lidská identita, včetně té genderové. Zásadní vliv má na děti v tomto období škola, jako 

instituce, i jako potenciál mnohých sociálních vztahů.  

Ve druhém ročníku jsem si poprvé mohla vyzkoušet své poznatky v terénu, v rámci 

předmětu Psychologický výzkum. Ve dvojici se svou spolužačkou jsem několikrát navštívila 

čtvrtou a osmou třídu základní školy. Náš výzkum byl hodně obecný, zaměřovaly jsme se na 

veškeré projevy genderu ve školní třídě. V rámci své bakalářské práce navazuji na tu část 

výzkumu, která probíhala ve čtvrté třídě. Rozhodla jsem se proniknout hlouběji do gederových 

významů, které společně sdílejí děti a jejich třídní učitelka. O předešlém výzkumu z druhého 

ročníku se ještě zmíním níže, v praktické části práce.  

Další významnou součástí mého vzdělávání se v oblasti gederové problematiky byla 

samozřejmě odborná literatura
1
, která rozšířila mé chápání genderu a obohatila mne o mnoho 

potřebných vědomostí.  

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na gender ve čtvrté a páté třídě ZŠ. Zkoumala jsem, 

zda vůbec a případně jakou roli hrají mechanismy, kterými žákyně, žáci a jejich třídní učitelka 

re/produkují femininitu a maskulinitu. Ústředním tématem byly projevy dětí v rámci výuky a 

motivace, která děti k těmto projevům vede. Dalším tématem výzkumu je osoba třídní učitelky, 

                                                 
1
 Bohužel jsem nestihla do bakalářské práce integrovat poznatky z první vydané monografie, založené na 

výzkumu ve školní třídě v ČR (L. Jarkovská - Gender před tabulí). Kniha byla vydána až po tom, co jsem prováděla 

rešerši literatury.  
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která předurčuje rámec vzájemných interakcí při vyučování. Zajímal mě způsob, jakým děti tyto 

interakce uchopují, jejich intencionalita k třídní učitelce, stejně jako míra iniciativy v interakcích 

s ní. 

V rámci analýz jsem vycházela z konstruktivistického pojetí sociálních situací, kdy děti i 

vyučující interpretují a spoluvytvářejí realitu skrze společně sdílené představy o femininitě a 

maskulinitě.  
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II. Teoretická část 

A. Gender a lidé 

1. Definice genderu 

Pojem gender se v české odborné literatuře většinou nepřekládá. Pokud ano, nejčastěji 

můžeme nalézt české synonymum rod. Gender popisuje vlastnosti a vzorce chování mužů a žen, 

které jsou kulturně a historicky konstruované
2
. Jinými slovy nám gender říká, v čem se muži a 

ženy liší. Tyto odlišnosti jsou dány vzorci chování, které si muži i ženy v dané společnosti 

osvojují. Ústředním tématem genderu jsou naše nejvšednější projevy, založené na  genderové 

role.  

Genderová role se skládá právě z těch vzorců chování, které společnost od žen a mužů 

očekává
3
. Všichni totiž nějak víme, jak od sebe rozeznáme muže a ženu, jak se projevuje 

maskulinita a femininita. Nejprve se orientujeme podle vzhledu. Ženy jsou menší a slabší, 

v ideálním případě i štíhlejší, mají delší vlasy a chodí upravené, namalované, hezky oblečené, 

často nosí sukni, podpatky a kabelku. Muži jsou větší a silnější, v ideálním případě svalnatí, mají 

kratší vlasy a neparádí se tolik jako ženy, nosí kalhoty, košili a sako. Dále si všímáme, jak se lidé 

projevují. Ženy jsou milé, společenské a citlivé. Muži jsou vážní, reprezentativní a vtipní, 

projevují se více než ženy, jsou průraznější, agresivnější a hrubší. Od vlastností, které mají ženy 

a muži, se odvíjejí i jejich zájmy a celoživotní povolání. Ženy se stanou učitelkami, zdravotními 

sestrami, někdy tanečnicemi či herečkami. To proto, že jsou citlivé, pečující a krásné. Zato muži 

se stanou inženýry, lékaři, někdy podnikateli či politiky. To proto, že jsou přemýšliví, 

ambiciózní a reprezentativní
4
.  

Významnou složkou naší identity je genderová identita. Vzniká naším ztotožňováním se a 

současným vymezováním se proti genderovým rolím. Femininní a maskulinní charakteristiky, 

které přijmeme za své, potom tvoří naší genderovou identitu
5
. 

Genderové stereotypy nám zjednodušeně říkají, jaký má být maskulinní muž či femininní 

žena
6
.  Mají základní orientační funkci

7
, zjednodušují nám orientaci v sociální realitě. Díky nim 

dokážeme velice rychle chápat, co se okolo nás děje, a zároveň můžeme předpokládat vývoj 

                                                 
2
 Curran, Renzetti 1999, str. 20 

3
 Curran, Renzetti 1999, str. 24 

4
 Curran, Renzetti 1999, str. 20 

5
 Janošová 2008 str. 42 

6
 Curran, Renzetti 1999, str. 20 

7
 Janošová 2008 str. 27 
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mnoha situací. Obojí nám pomáhá přežít. Genderové stereotypy nám rozdělují svět na dvě 

protikladné části, mužskou a ženskou - tomuto uvažování říkáme dichotomní
8
. Mužský a ženský 

svět tak tvoří dvě půlky celku, které se doplňují, doslova jako rozum a cit. Zde jsme narazili na 

další společenskou funkci genderu - gender strukturuje společenské vztahy, nejvíce ty mezi muži 

a ženami. Vnímání ženského a mužského pólu, stejně jako velice konkrétní představy, které o 

ženách a o mužích máme, nám jasně ukazují, že k sobě žena a muž patří, a říkají nám, jak má 

jejich vzájemný vztah vypadat.    

 Z velice stručného úvodu do genderové problematiky je zřejmé, že gender hraje v naší 

společnosti naprosto zásadní roli. Význam genderu a jeho nezastupitelnost s sebou však přinášejí 

mnohá úskalí. Janošová píše, že genderová identita je vnitřní složkou lidské osobnosti, jedinec ji 

prožívá jako jemu vlastní
9
. Já se domnívám, že charakteristiky a z nich plynoucí projevy, které 

nás samé utvářejí, vnímáme většinu času jako samozřejmost. V běžném životě si 

neuvědomujeme naše jednotlivé projevy, jsou zautomatizované, a proto je pro nás těžké 

ovládnout je vlastní vůlí. Vlastní vůle se vytrácí i v okamžiku, kdy se formuje naše genderová 

identita. Společnost, která od nás, žen a mužů, očekává a vyžaduje určitý způsob chování, tak 

podstatně omezuje naší svobodu. Velká část žen a mužů se přizpůsobí společenskému očekávání 

a přijme obecně sdílené charakteristiky za své
10

. Ti, kteří se vymykají tradiční genderové roli, 

bývají společností ostrakizováni
11

.  

2. Společnost a gender 

V dnešní době převládá ve společnosti názor, že rozdíly mezi ženami a muži jsou přirozené, 

biologicky dané
12

. Jde o tzv. biologický determinismus
13

, který nám říká, že rozdíly mezi muži a 

ženami jsou předem určené. Narodíme se jako dívky a chlapci, kteří se neliší pouze biologickým 

pohlavím, ale i vrozenými charakteristikami.  

Zde je nutné rozlišit dva pojmy. Pohlaví se pojí s biologickými rozdíly, zatímco gender se 

sociálními rozdíly
14

. Dochází k častému slučování a překrývání těchto pojmů, protože biologické 

pohlaví je diferenciační nástroj, podle kterého přiřazujeme lidem genderové charakteristiky. 

Navíc biologické pohlaví je konkrétní a snáze uchopitelné, na rozdíl od abstraktních 

                                                 
8
 Janošová 2008 str. 25 

9
 Janošová 2008 str. 42 

10
 Janošová 2008 str. 42 

11
 Janošová 2008 str. 28 

12
 Janošová 2008 str. 25, Smetáčková et al. 2005 str. 208 

13
 Pavlík in Smetáčková 2006 str. 9 

14
 Jarkovská 2013 str.15 
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genderových struktur. Z těchto důvodů lidé často nerozlišují mezi pohlavím a osobnostními 

charakteristikami a spojují je v jeden mechanismus.  

 Základní otázkou zůstává, do jaké míry biologické pohlaví určuje genderové odlišnosti mezi 

muži a ženami.  

 Ti, kteří vidí příčinu odlišných charakteristik mužů a žen v biologickém pohlaví, uvádějí na 

příklad tyto argumenty. Tělo ženy produkuje jiné hormony než tělo muže, hormony mají vliv na 

naše prožívání. Chlapci se po fyzické i psychické stránce vyvíjejí pomaleji než dívky.  

Já jsem přesvědčena, že příčinou genderových rozdílů je prostředí, tedy společnost. Rozdílný 

přístup k výchově dívek a chlapců může mít za následek jak psychické, tak fyzické odlišnosti 

mezi muži a ženami. 

Podrobněji se výše nastíněné diskusi budu věnovat v další kapitole. 

Předpoklad biologické předurčenosti naprosto znemožňuje jakoukoliv změnu daného stavu
15

 

či zásah naší svobodné vůle do běhu věcí. V tuto chvíli je podle mě nejpodstatnější seznamovat 

společnost s genderovou problematikou a upozorňovat na sociální původ rozdílů mezi ženami a 

muži.  

Přes všechna přervávající úskalí prošla naše společnost za posledních sto let obrovskými 

změnami
16

. Nejen, že ženy studují a pracují a homosexuální páry uzavírají „manželství“, ve 

společnosti se dokonce mluví o rovném postavení žen a mužů i tam, kde máme ještě značné 

mezery.   

Obecné problematice genderu už se ve své práci věnovat nebudu. Některé aspekty, 

související s tématem mého výzkumu, ještě blíže rozeberu. 

  

                                                 
15

 Curran, Renzetti 1999, str. 24 
16

 Janošová 2008 str. 15  
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B. Původ genderových rozdílů 

Genderové rozdíly se vyskytují na všech úrovních společenského života. Jaký význam jim 

naše společnost přisuzuje? Jaký je původ genderových rozdílů? Odpovědi na tyto otázky se dělí 

do dvou hlavních proudů. 

Naturalisté tvrdí, že genderové rozdíly jsou dané, biologicky podmíněné. Muži a Ženy se 

s rozdílnými vlastnosmi rodí, genderové rozdíly jsou tedy přirozené a od přírody dané.   

Konstruktivisté tvrdí, že genderové rozdíly jsou historicky a kulturně vytvořené, společensky 

konstruované. Muži a ženy se nerodí s odlišnými vlastnostmi, nýbrž si je osvojují v průběhu 

socializace. Rozdíly jsou tedy určeny kulturními zvyklostmi.  

Naturalisté, kteří vidí příčinu odlišných charakteristik mužů a žen v biologickém pohlaví, 

uvádějí například tyto argumenty. Tělo ženy produkuje jiné hormony než tělo muže, hormony 

mají vliv na naše prožívání. Chlapci se po fyzické i psychické stránce vyvíjejí pomaleji než 

dívky. Konstruktivisté jsou přesvědčeni, že příčinou genderových rozdílů je prostředí, tedy 

společnost. Rozdílný přístup k výchově dívek a chlapců může mít za následek pomalejší vývoj 

chlapců, protože chlapcům dáváme odmalička větší volnost, zatímco dívky vedeme ke 

zdokonalování jejich schopností. Na základě rozdílné výchovy lze vyvrátit i druhý argument, 

tedy vliv hormonů na naše prožívání. Vědci prokázali, spojitost mezi mužským hormonem 

testosteronem a dominantním a agresivním chováním. Ovšem nejen, že s vyšší hladinou 

testosteronu v krvi roste dominantní a agresivní chování, ale také s agresivním a dominantním 

chováním se zvyšuje produkce testosteronu
17

. Tudíž produkce testosteronu u mužů je ovlivněna 

výchovou, u chlapců je odmalička podporováno dominantní a agresivní chování.  

Myšlenkových proudů, které se věnují příčinám lidského chování, je mnoho. Rozhodla jsem 

se poukázat na dva základní, nejstarší a nejrozšířenější přístupy.  

Já ve svém výzkumu vycházím z konstruktivistického pojetí genderu, dívám se na gender 

jako na společenskou konvenci. Podle mého názoru vytváříme genderové rozdíly my sami. Na 

příkladu produkce hormonů lze dobře ilustrovat, jak k takové konstrukci rozdílů může docházet.  

V naší společnosti převládá názor, že jsou muži agresivní. Předpokládá se, že zde hrají roli 

jak biologické, tak sociální faktory. Příčinu vyšší agresivity u mužů můžeme hledat v oblasti 

produkce hormonů, s agresivitou bývají spojovány mužské hormony, androgeny. Ovšem 

                                                 
17

 Janošová 2008 str. 165 
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androgeny a dominantní a agresivní chování se ovlivňují navzájem, nejen, že produkce 

androgenů přispívá k agresivitě, stejně tak agresivní chování vyvolává produkci androgenů. 

Podle Janošové má na výskyt agresivního chování u mužů vliv spíše prostředí, již od dětství jsou 

chlapci vedeni k soupeřivosti a častěji než dívky se věnují sportovním fyzickým aktivitám. 

Značný vliv mají také pohádky, které dětem vyprávíme od raného dětství. V nich vystupují 

stateční hrdinové pouštějící se odhodlaně do boje, téměř vždy jsou takoví hrdinové v pohádkách 

muži. Ženské hrdinky v pohádkách jsou ve většině případů pasivní, ocitají se v nebezpečí, ze 

kterého je vysvobodí princ, tedy mužský hrdina. Pohádky jsou jedním z prvotních způsobů, jak 

dětem předáváme kulturní zvyklosti. Děti pohádkám rády opakovaně naslouchají a často se 

identifikují s hlavními hrdiny. Chlapci s mužskými hrdiny a dívky s ženskými hrdinkami, což 

pro děti představuje jasné poselství, které charakteristiky jsou u nich samotných žádoucí
18

. 

Jarošová zdůrazňuje, že rozdíl mezi ženami a muži není v agresivitě samotné, ale spíše ve 

způsobu projevu agrese. Ženy (dívky) prožívají agresi stejně tak jako muži (chlapci) - všichni 

pociťujeme vztek a zlost. Ženy však s těmito pocity nakládají jinak než muži, neboť genderové 

charakteristiky nedovolují dívkám fyzické projevy agrese, ke kterým se často uchylují chlapci. 

Dívky povětšinou zůstávají pouze u verbálních projevů
19

. Jinými slovy, všem (mužům i ženám) 

je společný přirozený prožitek agrese, tedy vztek a zlost. Rozdíl mezi muži a ženami je až ve 

způsobu projevu této emoce. Jak projevovat emoce se postupně učíme především v dětství, a to 

na základě vlivů prostředí. Rozdíl v projevu agrese tedy není přirozený, ale pramení ze 

společenských zvyklostí, které si předáváme z generace na generaci. 

1. Shrnutí konstruktivistického pojetí 

Naše představy o rozdílech mezi muži a ženami nekorespondují s realitou. Domníváme se, že 

muži jsou agresivní a dominantní, ženy jsou mírné a poddajné, muži jsou soupeřiví, ženy 

soucitné. V realitě nejsou rozdíly v projevech žen a mužů zdaleka tak výrazné, jak se 

domníváme. Myslíme si tedy, že ženy a muži se od sebe liší mnohem více, než jak tomu 

doopravdy je
20

.  

Jsme přesvědčení o rozdílech mezi muži a ženami. Problém je, že ve společnosti panuje 

přesvědčení, že tyto rozdíly jsou dané, přirozené. Pokud jsme přesvědčení o danosti určitých 

vlastností žen a mužů, budeme tyto vlastnosti očekávat a již odmalička budeme své děti k těmto 

vlastnostem vést, ať už vědomě či nevědomě. Výsledkem pochopitelně budou odlišní muži a 

                                                 
18

 Janošová 2008 str.162 - 165 
19

 Janošová 2008 str.164 
20

 Janošová 2008 str.167 
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ženy, ovšem příčinou těchto rozdílů bude vliv prostředí a společnosti. Tyto rozdíly tedy nebudou 

dané a přirozené, ale kulturně vybudované. Genderové rozdíly neexistují samy o sobě, vytváříme 

je my sami.  
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C. Vývoj jedince z genderového hlediska 

Přikláním se k teorii, že s genderovou rolí se nerodíme, ale postupně se jí učíme během 

svého vývoje. Proto jsem se rozhodla zmapovat náš vývoj z genderového hlediska, abych si 

vytvořila představu, jakými mechanismy ovlivňuje společnost náš vývoj.  

1. Prenatální období 

U prvního vývojového období lidského jedince se zastavím jen krátce. O prožívání dítěte 

před narozením totiž nevíme téměř nic
21

. Tudíž v tomto období nemůžeme popisovat vývoj 

genderové identity z hlediska dítěte samotného.  

Žádoucí naopak je zaměřit se na prožívání rodičů, kteří očekávají potomka. V momentě, kdy 

rodiče takovou novinu zjistí, a ještě několik měsíců potom, je ono dítě v lůně matky poněkud 

neuchopitelné. V těchto chvílích uslyšíte od většiny párů, že „čekají mininko“, ono miminko, o 

kterém se hovoří ve středním rodě, ještě nemá jasnou podobu. Neznáme totiž jeho pohlaví, 

základní určující znak člověka. 

Zjištění pohlaví dítěte je zlomovým okamžikem
22

. Rodiče se ke svému dítěti najednou 

mohou vztahovat, oslovovat jej, dokonce užívat patřičné gramatické rodové koncovky, když o 

něm hovoří nebo uvažují. Od této chvíle získává představa dítěte v myslích rodičů konkrétní 

podobu, se kterou jsou spojeny konkrétní způsoby komunikace i konkrétní životní události. Od 

této chvíle se rodiče vztahují odlišným způsobem k holčičce a odlišným způsobem ke klukovi.  

Rodiče tak mají několik dlouhých měsíců, které naplňují toužebným očekáváním chvíle, kdy 

se jejich dcera či syn vyklube na svět. Je potřeba se na tento okamžik, i všechno, co přijde po 

něm, dobře připravit. Rodiče touží po zdravém dítěti. Zdravé dítě znamená také normální dítě, 

představa vlastní dcery či syna se tak bude v mnohém shodovat s genderovými stereotypy. Na 

jejich základech vyklíčí mnoho fantazií o tom, jak bude dcera či syn vypadat, jak se bude chovat, 

jaké bude mít vlastnosti. Budoucí rodiče se budou připravovat na svou roli, budou zvažovat 

způsob výchovy, kterým se budou stavět k dítěti i k událostem, které je potkají.  

 

                                                 
21

 Langmeier, Krejčířová 2006 str. 27 
22

 Janošová 2008 str. 91 



10 

 

2. Výchovné postoje rodičů 

Od okamžiku, kdy dítě přijde na svět, hrají v jeho životě významnou roli rodiče
23

. Téměř 

okamžitě začnou na vývoj dítěte dopadat očekávání rodičů, která se nastřádala v průběhu 

těhotenství. V prvních třech letech života jsou to právě rodiče, kdo vytváří prostředí, které dítě 

obklopuje. 

Rodiče se chovají jinak, pokud se jim narodí holčička, a jinak, pokud se jim narodí 

chlapeček. Parametry svého chování často nevnímají, přijde jim totiž stejně přirozené, jako jsou 

podle nich samotných přirozené rozdíly mezi ženami a muži
24

. Přitom důkazem o 

nezpochybnitelném vlivu prostředí je fakt, že rozdíly mezi dívkami a chlapci v prvním roce 

života jsou minimální, ovšem s přibývajícími léty se zvětšují
25

.  

Očekávání rodičů i celé společnosti ohledně genderových stereotypů se promítají do způsobu 

výchovy dítěte i do domácího prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Zajímavé je, že pohlaví dítěte 

určuje také to, jak ho budou rodiče i další lidé vnímat
26

. Rodiče do dítěte promítají vlastnosti, 

které u dívky či chlapce očekávají. Takové vlastnosti budou u dítěte dále podporovat, jiné zase 

často potlačovat. Budou dítě vychovávat tak, aby se chovalo v souladu se svou genderovou rolí. 

V souladu s ní budou vybírat jen některé oblečení, preferovat jen některé barvy a kupovat dítěti 

jen některé hračky. Rodiče budou jinak komunikovat s dcerou a jinak se synem. Budou volit jiný 

tón hlasu, jinou intonaci, jiná slova a jinak dlouhé a časté proslovy.  

3. Formování genderové identity 

Formování genderové identity probíhá v několika fázích a je ryze individuální. Některé děti 

jsou rychlejší, některé se v určité fázi potřebují zdržet déle.  

Současně se dítě dozvídá o genderové strukturaci světa okolo něj
27

. Postupně zjišťuje, jaké 

předměty a činnosti náleží ženám či mužům. S přibývajícím věkem si uvědomuje, že se od žen a 

od mužů očekává také odlišné jednání. Janošová upozorňuje, že dítě není pouze pasivním 

příjemcem
28

. Samo je velice zvídavé, prozkoumává realitu a pozoruje děti i dospělé okolo sebe, 

které často napodobuje.  

Existuje několik teorií, které pojednávají o formování genderové identity.  

                                                 
23

 Janošová 2008 str. 161 
24

 Janošová 2008 str. 91 
25

 Langmeier, Krejčířová 2006 str. 219 
26

 Janošová 2008 str. 91 
27

 Janošová 2008 str. 99 
28

 Janošová 2008 str. 100 
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a) identifikační teorie
29

 

Podle Sigmunda Freuda je vývoj genderové identity postaven na identifikaci s rodičem 

stejného pohlaví. Chlapec si volí jako svůj identifikační vzor otce. Dívka si volí jako svůj 

identifikační vzor matku. 

Podle Freuda je identifikace syna s otcem silnější, než dcery s matkou. Syn si totiž své 

mužské role váží a potřebuje si jí hájit. Dcera se se svou ženskou rolí spíše smiřuje. Podle mého 

názoru zde můžeme nalézt kořeny silného lpění mužů na jejich vlastní maskulinitě. To je 

zároveň doprovázeno opovrhováním femininních rysů obecně, zvláště pak těch vyskytujících se 

u mužů.  

b) teorie sociálního učení
30

 

Zásadními činiteli jsou v tomto procesu rodiče a lidé, kteří dítě vychovávají. Dospělí mají 

silné tendence reagovat na totožné chování projevující se u dívek a u chlapců rozdílně. Žádoucí 

chování je odměňováno, nežádoucí je sankciováno. Dívka či chlapec potom snadno poznají, jaké 

chování se od ní/něj očekává. V rámci formování genderové identity hrají roli tyto tři sociální 

procesy:  

I. posilování - výše uvedené učení se skrze odměny a tresty 

II. pozorování - děti od ostatních okoukávají jejich chování a způsob, jakým na toto 

chování reaguje okolí 

III. napodobování - děti napodobují odpozorované chování druhých, které se jeví jako 

úspěšné.  

Významný vliv má také kultura, která dítěti skrze filmy, knihy, tradice atd. předkládá 

genderové obrazy ženy a muže.  

c) kognitivně vývojová teorie
31

 

Kohlberg předpokládá, že dítě má vnitřní potřebu ustanovit si sebepojetí a najít nástroje, 

které mu umožní orientaci ve světě. Genderová identita se postupně vyvíjí ve třech stádiích: 

I. Rozumové schopnosti dítěte jsou natolik vyspělé, že registrují rozdíly mezi ženami a 

muži. 

                                                 
29

Curran, Renzetti 1999 str. 94-98 
30

 Curran, Renzetti 1999 str. 98-100 
31

 Curran, Renzetti 1999 str. 100-103 
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II. Děti si uvědomují, že příslušnost k jedné z genderových skupin je trvalá a že 

přetrvává do dospělosti. Ještě si však nejsou jisti, co rozhoduje o tom, do jaké 

skupiny budou patřit. Domnívají se, že je to otázka volby. 

III. Až po pátém roce života jsou děti schopny rozumově zpracovat a přijmout fakt, že 

podstata věci se nemění, i když se změní nějaký atribut, který s ní úzce souvisí. Tedy 

že se nemění genderová identita, že žena zůstane ženou, i když si vezme kalhoty a 

ostříhá se „na kluka“.  

d) teorie genderového schématu
32

 

Tato teorie zkoumá, jakým způsobem děti zpracovávají informace týkající se genderového 

řádu. Vytváří se dvě základní schematické databáze: 

I. nadřazené schéma: Tato skupina obsahuje obecné informace o ženském i mužském 

světě, díky nimž je dítě schopné přiřazovat určité atributy k jednomu či k druhému 

genderu.  

II. podřazené schéma: Tato skupina se vztahuje k vlastnímu genderu dítěte a doplňuje 

nadřazené schéma o detailnější informace. Dítě zná lépe atributy, týkající se jeho 

samého a jeho vlastní skupiny.  

 

Předpokládám, že výše uvedené teorie lze aplikovat i na školní prostředí, kde se genderová 

identita dále formuje a upevňuje. 

V rámci formování genderové identity hrají tedy významnou roli identifikační vzory a jejich 

projevy. Na základní škole bývají takovými vzory vyučující, ve většině případů ženy učitelky. 

To může být komplikací pro chlapce, kteří podle Freuda vyhledávají muže jako identifikační 

vzory. Zároveň Freud tvrdí, že si chlapci svou maskulinitu hájí, což se projevuje také degradací 

femininích rysů. Je tedy možné, aby si chlapci za svůj identifikační vzor zvolili učitelku? 

Významný faktor zde může hrát pozice učitelky jako autority. Vztah učitelky a dětí je 

definován mocí, kterou učitelka nad dětmi má. Učitelka vlastní nástroje, pomocí nichž může děti 

ovládat. Stejně tak genderové vztahy mají mocenský charakter
33

, s maskulinitou je spojována 

dominance. Mocenské postavení učitelky tedy může představovat řešení pro chlapce, kteří se 

                                                 
32

 Janošová 2008 str.117 
33

 Pavlík in Smetáčková 2006 str. 9 
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skrze moc mohou s učitelkou identifikovat. Identifikace s učitelkou by zřejmě měla vliv na 

projevy chlapců, které by byly více femininí. 

Teorie genderového schématu objasňuje, proč se děti uchylují k chování, které je vlastní 

jejich genderové skupině. Myšlenkové schéma, vztahující se k vlastnímu genderu dítěte je totiž 

podrobnější než schéma, vztahující se ke druhému genderu. Děti mají více informací o vlastním 

genderu, v této oblasti si vědí rady. 
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D. Gender ve škole 

V následujících kapitolách se zabývám genderovými aspekty českého školství. Výzkumné 

poznatky, které jsou pro můj výzkum nejrelevantnější, jsem soustředila do poslední podkapitoly. 

Ta se věnuje vztahu žáka/yně a učitele/ky, což je zároveň stěžejní téma mého výzkumu.  

1. Specifika genderového řádu na základní škole 

V předchozích kapitolách jsem poukázala na významnou roli genderu v sociální realitě. 

Gender představuje základní princip, podle kterého se orientujeme ve světě a ve společnosti. 

V prvních letech našeho života je úkolem rodičů, aby nám v rámci primární socializace
34

 

zprostředkovávali zvyklosti sdílené lidmi v naší kultuře. Ve škole, v období označovaném jako 

sekundární socializace, se vedle rodičů stávají významnými osobami v životě dítěte vyučující a 

spolužáci
35

. Dítě se od vyučujících a ostatních dětí postupně učí, jaké vzorce chování se od něj 

v dané společnosti očekávají.    

Janošová ve své knize upozorňuje na zásadní rozpor mezi rolemi žáka a žákyně, které by 

měly být genderově indiferentní, a mezi reálnou atmosférou ve škole, která je genderově 

podbarvená. Následně však dodává, že přítomnost genderu ve škole není možné naprosto 

eliminovat. Gender je nejzákladnějším kritériem pro orientaci v sociální realitě, tudíž se chtě 

nechtě promítá i do každodennosti školního života. Velkou roli hraje také fakt, že učitel a 

učitelka jsou sami nositeli genderových rolí, což má vliv na jejich jednání i na to, jak jsou 

vnímáni ostatními
36

. 

Genderové stereotypy se významně podílejíí na celkové atmosféře ve společnosti. Stejnou 

měrou ovlivňují i atmosféru na základní škole, tedy uvnitř instituce, která si klade za cíl 

vychovat sociálně konformní jedince. Školní prostředí má zásadní vliv na utvářející se osobnost 

dítěte. Dítě se zde dozvídá, jaké má být, pokud chce být ostatními členy společnosti přijímáno. 

Dostává jasné signály o tom, jaké chování a jaký způsob vystupovaní jsou přijatelné a jaké 

nejsou.  

 

                                                 
34

 Langmeier, Krejčířová 2006 str. 93 
35

 Langmeier, Krejčířová 2006 str. 130 
36

 Janošová 2008 str.148 
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a) femininní stereotypie na základní škole  

Zdá se, že škola vychází více vstříc dívkám, píše Janošová. Ve škole jsou pozitivně 

hodnoceny především femininní vlastnosti. Učitelé a učitelky vyžadují, aby děti byly nenápadné, 

poslušné, dobře se učily a pečlivě plnily své úkoly. To jsou tytéž charakteristiky, které od 

malička podporujeme u dívek. U chlapců se naopak předpokládá, že budou zlobivější a více 

nezávislí, proto se jim při výchově nechává více prostoru než dívkám
37

. Z tohoto pohledu 

vyhovují požadavkům školy daleko více dívky než chlapci.    

Pro chlapce je další komplikací převaha žen učitelek. V roce 2013 bylo na ZŠ 85% 

učitelek
38

. Na základních školách tak absentují mužské vzory. Zároveň mohou mít někteří 

chlapci problém akceptovat na místě autority ženu, učitelku. Příčinou je tradiční představa 

dominantního muže a submisivní ženy, kterou si z domova přinášejí spíše chlapci z nižších 

sociálních vrstev, kde se více projevují genderové stereotypy. Chlapci z nižších sociálních vrstev 

jsou znevýhodněni proto, že je rodiče vychovávali v souladu s genderovými stereotypy a 

ponechávali jim větší volnost. Proto nemají tito chlapci vybudovanou schopnost autoregulace, 

která se ve škole od dětí požaduje. Dívky z nižších sociálních vrstev si do školy toto 

znevýhodnění nepřinášejí, genderově stereotypní výchova dívek totiž rozvoj autoregulace 

podporuje. Ve vyšších sociálních vrstvách panuje ve výchově z hlediska genderových rolí 

rovnoprávnější přístup
39

.  

Podle Jarošové se na školních neúspěších chlapců podepisuje fakt, že se vyvíjejí pomaleji 

než dívky. Není ovšem jasné, zda je pomalejší vývoj chlapců zapříčiněn biologicky, nebo 

sociálně (viz kapitola Původ genderových rozdílů). Chlapci jsou snáze unavitelnější, labilnější a 

snadno podrážditelní. Také mají problémy s koncentrací, a to vše vede k jejich rušivému 

chování. I senzomotorický vývoj je pomalejší, tudíž je pochopitelné, že mají problémy s psaním 

a s kreslením. Chlapcům je častěji diagnostikována školní nezralost a výrazně četněji se u nich 

objevují specifické poruchy učení
40

. Pokud se chlapci potýkají s tolika problémy, přispěje to ke 

zhoršení jejich vztahu ke škole a ke vzdělávání jako takovému
41

.  

                                                 
37

Janošová 2008 str.149 
38

 Genderová ročenka čkolství MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-

skolstvi/genderova-problematika-zamestnancu-ve-skolstvi 
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 Janošová 2008 str.150 
40

 Janošová 2008 str.152 
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 Janošová 2008 str.153 
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b) maskulinní stereotypie na základní škole 

Janošová ve své knize předkládá výsledky šetření v amerických školách, kde zjistili, že 

školní prostředí je v mnohém znevýhodňující i vůči dívkám. Výzkumníci vypozorovali, že ve 4.-

6. třídě se učitelé a učitelky celkově zaměřují více na chlapce než na dívky. Chlapci jsou totiž 

mnohem aktivnější, ruší hodiny, tudíž je vyučující více instruují a více motivují. Při diskuzích si 

chlapci svou asertivitou vybojují více prostoru než dívky. K dívkám přistupují vyučující spíše 

ochranitelsky, nepovzbuzují je při slovních přestřelkách a pozornost jim věnují pouze v případě, 

že si jí dívky samy vyžádají. Vyučující navíc považují průbojné dívky za bystré a více je chválí. 

Na Slovensku došli k podobným závěrům při výzkumu ve vyšších ročnících - chlapci řeší úkoly 

samostatně, zatímco dívky častěji vyhledávají pomoc
42

.  

c) shrnutí 

Američtí výzkumníci tedy popsali zajímavý paradox. Školní prostředí je sice přátelštější vůči 

dívkám, ale ty vedle hůře se přizpůsobujících chlapců zanikají. Jinak řečeno pozornost učitelů a 

učitelek se obrací směrem k chlapcům, přičemž téměř zapomínají na dívky, které ve škole 

fungují bez problémů
43

.  

Tento trend převládá i na českých školách. Nestejnoměrně rozdělenou pozornost vyučujících 

popsaly i Jarkovská a Lišková, podle kterých se dívky ve školních třídách stávají 

„neviditelnými“. Vyučující komunikují především s chlapci, kladou jim náročnější otázky a 

dávají jim hodnotnější zpětnou vazbu. Zároveň jsou u dívek pozitivně hodnoceny jiné 

charakteristiky než u chlapců. Vyučující chválí dívky za jejich píli, způsobné vystupování a 

upravený zevnějšek, zatímco chlapce chválí za intelektuální výkony a jejich neúspěch přičítají 

spíše jejich nezodpovědnosti
44

.  

Velkou roli hrají očekávání, která mají vyučující jiná v případě dívek a v případě chlapců
45

. 

Zatímco dívky bývají šikovné a poslušné, chlapci většinou mívají přinejmenším na začátku 

školní docházky problémy. Proto pro vyučující není žádným překvapením, pokud tomu tak u 

dívek a u chlapců opravdu je. Prohřešky chlapců jsou do jisté míry tolerovány, prohřešky u dívek 
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jsou však nečekané a méně přijatelné
46

. Dívky jsou tedy ve znevýhodněné pozici, za stejné 

prohřešky jsou trestány více než chlapci. 

Školní prostředí je vůči dětem vysoce hodnotící, učitelé a učitelky stojí v pozici autorit. 

Podle Jarkovské legitimizuje věkový rozdíl mezi dětmi a vyučujícími jejich nerovné postavení 

ve školním prostředí
47

. Ve škole jsou vymezena jasná pravidla a vyučující hodnotí děti podle 

toho, do jaké míry se těmto pravidlům přizpůsobí. Na všechny děti jsou v zásadě kladeny stejné 

požadavky, všechny bez výjimky musí plnit školní docházku, všechny dostávají stejné úkoly a 

píší stejné písemky. Ve skutečnosti však na základních školách narážíme na nerovné postavení 

dívek a chlapců. Pro všechny děti sice platí stejná pravidla, ovšem odlišný přístup ve výchově 

dívek a ve výchově chlapců ve výsledku znamená i odlišné vybavení a odlišné podmínky. Na 

jednu stranu jsou dívky lépe vybaveny a mají tedy lepší předpoklady pro přizpůsobení se 

školním pravidlům, na druhou stranu však mají chlapci lepší podmínky, protože je u nich 

tolerováno nepřizpůsobení se školním pravidlům. Možná by se dalo dokonce tvrdit, že chlapci 

jsou ve zvýhodněné pozici, protože mají ve svých projevech větší volnost a učitelé se jim věnují 

více než dívkám.    

2. Gender ve třídním kolektivu 

Od raného věku přistupujeme jinak k dívkám a jinak k chlapcům. Odlišná výchova a odlišná 

očekávání vedou také k odlišným charakteristikám, které si dívky a chlapci během dětství 

osvojují. Tyto genderové rozdíly se promítají do vzájemných vztahů dětí, do jejich interakcí a 

způsobu komunikace.  

V rámci třídního kolektivu pozorujeme genderově homogenní skupinky, neboť děti tíhnou 

k nositelům či nositelkám stejného genderu. Thorne si v rámci svých výzkumů povšimla 

zajímavého úkazu, že ve škole mají děti tendenci tvořit převážně genderově homogenní skupiny, 

zatímco mimo školu se mnohem častěji vyskytují genderově heterogenní skupiny
48

. Posléze 

nabízí několik možných vysvětlení, proč se ve škole děti více genderově separují. Děti jsou zde 

vystaveny hodnocením ostatních vrstevníků, raději se tedy chovají v souladu se svou genderovou 

rolí, aby se nestaly terčem posměchu
49

. Navíc jsou děti ve škole pod dohledem dospělých, 

učitelů a učitelek, což je také vede k dodržování genderových stereotypů
50

. Další vysvětlení 

nalézá Thorne ve feministické psychoanalytické teorii, podle které se chlapci v rámci procesu 
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vlastní separace od matky straní všemu femininnímu
 51

. Nezanedbatelnou roli hraje také proces 

vývoje vlastní genderové identity. Genderová role je jednou ze základních sociálních kategorií, 

které se děti učí rozpoznávat již odmala. Stane se tak brzy významnou součástí dětské identity. 

Děti si tak jednoduše najdou ty svého druhu, sobě blízké, se kterými se spolčí
52

.  

Při pohledu na dětské kolektivy ve školách zjišťujeme, že se zde vyskytují dvě odlišné 

kultury - kultura dívek a kultura chlapců. Janošová uvádí, že odlišná témata, kterými se ve 

školním věku zaobírají stejnopohlavní kamarádi, s sebou nesou i odlišné vzorce chování, které 

sdílí zvlášť dívky a zvlášť chlapci
53

. Skupinu dívek i skupinu chlapců určují specifické způsoby 

komunikace, interakce a hierarchického uspořádání. 

a) kultura chlapců 

Přátelství chlapců podle Janošové nejlépe vystihuje pojem parta. Partu je tvořena více 

chlapci najednou a vyznačuje se jasnou hierarchií. Partu vede vůdce a jeho blízcí kamarádi, 

ostatní členové jsou okrajoví a mohou být nahrazeni někým jiným. Protože chlapci nevytvářejí 

dyadická přátelství - jako dívky - a spíše fungují v partě, není jejich přátelství ohroženo 

příchodem nového kamaráda. Chlapci-kamarádi spolu mnohdy soupeří
54

. Chlapci komunikují 

mnohem asertivněji než dívky, častěji skáčou druhým do řeči a používají direktivní verbální 

formy
55

. 

b) kultura dívek 

Dívky nevytvářejí party jako chlapci, ale hledají si nejlepší kamarádky. Tvoří pak malé 

skupinky po dvou nebo po třech. Dívčí přátelství jsou méně konfliktní a nevyznačují se takovou 

hierarchií jako ty chlapecké. Dívky kamarádky pečují o svůj vztah a projevují si vzájemnou 

náklonnost
56

. Dívky se projevují kultivovaněji než chlapci, mluví spisovněji a tišeji
57

.  

Thorne v rámci svého výzkumu také našla společné rysy, které při pohledu na skupinu 

chlapců a skupinu dívek vyčnívají. V tomto směru se shoduje s Janošovou. Zároveň však Thorne 

upozorňuje na naši tendenci marginalizovat chování dívek a chlapců, které není v souladu s 

naším očekáváním. Uvědomila si, že při práci se svými poznámkami z terénu měla sklony 
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zdůrazňovat chování těch nejpopulárnějších a nejvýraznějších dětí, přičemž nejpopulárnější a 

nejvýraznější děti se chovaly přesně v souladu se svými genderovými rolemi
58

. Ke stejnému 

zjištění dochází i Jarkovská v rámci svého výzkumu v prostředí české školy
59

. 

Ačkoliv se dají najít určité rysy, které jsou charakteristické pro skupinu dívek a pro skupinu 

chlapců, nedají se tyto rysy generalizovat na celou skupinu dívek či chlapců, tvrdí Thorne. Ve 

své knize potom uvádí mnoho příkladů z terénních poznámek, ve kterých zachytila takové 

chování u dívek, které stereotypně přisuzujeme chlapcům, a naopak
60

. Dívka se stereotypně 

maskulinními rysy se označuje jako tomboy
61

 a chlapec se stereotypně femininními rysy se 

označuje jako sissy
62

. 

c) borderwork 

Thorne se na gender dívá skrze metaforu hry. Gender je proces, který lidé neustále vytvářejí 

a přetvářejí během svých každodenních aktivit. Gender totiž není cosi daného, co máme nebo co 

jsme, my gender děláme
63

. Stejně tak dělají gender i děti. Od dětí často slýcháme fráze typu 

„hrajeme si na.../je to jen hra/je to jen jako“. Thorne upozorňuje, že koncept hry dětem umožňuje 

jistý odstup, neboť co se stane při hře „jenom jako“, nepředstavuje pro děti reálnou hrozbu. Proto 

se děti skrze hru často dotýkají vážných témat a společně tak zkouší a objevují, jaké jsou 

genderové významy a zvyklosti jejich kultury
64

.  

Thorne se během hodin strávených na základní škole mnohokrát setkala s jedním konkrétním 

druhem interakce, který ve své knize podrobně popisuje a rozebírá. Nazvala ho „ borderwork“, 

tedy budování hranic. Ve chvílích, kdy děti skrze řeč a aktivitu zdůrazňují gender, tedy dělají 

borderwork, zvýrazňují genderové hranice mezi dívkami a chlapci. Někdy je tak posilují a 

upevňují, jindy posouvají
65

. 

3. Žák, žákyně a gender 

V předchozích kapitolách jsem se soustředila na genderové zvyklosti v naší společnosti. Ať 

už byla řeč o rodičích, blízkých osobách, škole jako instituci nebo o kolektivu spolužáků, ve 
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všech těchto oblastech existuje nezanedbatelný sociální tlak na dodržování genderových 

stereotypů.  

Ve svém výzkumu se zaměřím především na samotné děti, na žáky a žákyně. Zajímá mě, 

jakým způsobem se dívky a chlapci vyrovnávají s genderovými stereotypy, se kterými se na 

základních školách dennodenně setkávají.  

Lucie Jarkovská a Kateřina Lišková realizovaly výzkum zaměřený na genderové aspekty 

českého školství a vzhledem k výsledkům šetření konstatovaly, že „Struktura českého 

vzdělávacího systému odráží strukturu sociálních nerovností včetně genderových, a ty se skrze 

tento systém vštěpují aktérkám a aktérům a dále se reprodukují.“
66

 

Ačkoliv by škola měla být rovnoprávná pro všechny děti bez rozdílu, gender jednotlivých 

dětí zde hraje významnou roli. Otázkou zůstává, jak se děti s touto situací vypořádávají, do jaké 

míry se přizpůsobují genderovým stereotypům a jaké jsou reálné rozdíly mezi chlapci a dívkami. 

Děti se vyvíjejí pod tíhou společenských očekávání a stejně tak se s tímto společenským 

tlakem setkávají ve škole. Thorne si během svého výzkumu na základních školách povšimla, že 

jsou zde děti pod neustálým dohledem vyučujících
67

 i spolužáků
68

. Ty pro děti představují jistou 

formu sociální kontroly, která je vede k dodržování sociálních stereotypů.  

Často se setkáváme s omezeným pohledem na socializaci: socializace probíhá pouze v 

jednom směru, děti jsou socializovány dospělými. Thorne doslova píše „silnější socializují a 

slabší jsou socializováni“
69

. V takovémto diskurzu je zřejmé, že hlavním kritériem ve vztahu 

dítě-dospělí je síla, že dospělí jsou aktivními vychovateli a děti jsou pouze pasivními 

vychovávanými. Díváme se na děti jako na neúplné dospělé. Pokud platí, že děti jsou nehotoví 

dospělí, kteří se teprve mají stát úplnými lidmi, potom úspěšné vyústění dětského vývoje 

představuje konformní dospělý člen naší společnosti - genderového hlediska tedy typicky 

femininní žena a typicky maskulinní muž. Pokud je vývoj neúspěšný, stane se z dítěte 

nenormální, jiný, deviantní jedinec. Podle Thorne je tento pohled jednostranný a omezený. Jako 

výzkumnice i jako matka je přesvědčená, že děti jsou aktivními aktéry socializace. Podle  Thorne 

není dětství „příprava na život, ale život sám.“
70

 

                                                 
66

 Jarkovská, Lišková 2008 str. 17 
67

 Thorne 1993 str. 55 
68

 Thorne 1993 str. 51 
69

 Thorne 1993 str. 3 
70

 Thorne 1993 str. 3 



21 

 

Já jsem také přesvědčena, že děti aktivně zasahují do procesu vlastní socializace. Na základní 

škole teprve objevují sociální realitu, zkoumají, jaké jsou zvyklosti v naší společnosti, a zkouší, 

jakými způsoby se mohou projevovat. Ústředním tématem mého výzkumu jsou tedy projevy 

samotných dětí. Zajímá mě, jak děti vnímají genderové stereotypy v prostředí vlastní školní 

třídy, jak chápou genderové stereotypy, jak o nich uvažují, jak je hodnotí a především jak tyto 

stereotypy ovlivňují jejich chování. 

4. Vztah žák/yně - učitel/ka 

Rozhodla jsem se věnovat samostatnou podkapitolu vztahu žáka/yně a učitele/ky, protože je 

to jedno z ústředních témat mého výzkumu. Nejrelevantnější zdrojem informací pro můj výzkum 

jsou výsledky jiných výzkumů. Toto konkrétní téma není ještě dostatečně probádaná oblast, 

rozhodně ne u nás v České republice. Proto zde uvedu výsledky výzkumů, které na téma gender 

ve vztahu dětí a vyučujících proběhly v zahraničí. Lze předpokládat, že výzkumy realizované 

v euroatlantických kulturních podmínkách do značné míry odráží atmosféru na českých 

školách
71

.  

a) interakce žák/yně - učitel/ka 

Interakcí mezi žákem či žákyní a učitelem či učitelkou mám na mysli zjevné i skryté projevy, 

jak ze strany žactva, tak ze strany vyučujících. Zjevná interakce může být verbální a neverbální 

komunikací, která je přímo směřovaná na žáka/yni nebo na učitele/ku. U mnohých verbálních i 

neverbálních projevů není vůbec zřejmé, komu jsou adresovány. I takové projevy však považuji 

za zjevné, protože jsou vědomé a účelné. Skryté projevy jsou ty, kterých si žáci, žákyně, učitelé a 

učitelky nejsou vědomi. Alespoň ve většině případů jsou totiž zautomatizovány, jsou 

považovány za něco jasného a přirozeného.  

Valdová v příručce pro učitele a učitelky vyzdvihuje několik aspektů pedagogické 

komunikace, které bývají genderově zabarveny. Stává se, že vyučující u dětí přímo posilují 

stereotypní genderové role
72

. Chlapcům dávají modrou pastelku, dívkám červenou, chlapce 

spojují s lékaři, dívky se zdravotními sestrami. Vyučující také často klasifikují děti podle 

„mužského“ či „ženského“ zaměření daného předmětu
73

. Dívkám ulevují ve fyzice, chlapcům 

v češtině. Dále z pohledů dětí bývají při chválení zvýhodňovány dívky. Vyučující chválí dívky 

za píli, svědomitost a slušné chování, což jsou hodnoty korespondující s nároky školy. Tyto 
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nároky jsou v rozporu s mužskou genderovou rolí, proto se chlapci za takovou chválu stydí
74

. 

Stejně tak napomínání je přísnější vzhledem k dívkám, neboť ty by se měly chovat slušně, 

nemajíce nárok překračovat pravidla tak, jako chlapci
75

.  

Do interakcí mezi žactvem a vyučujícími se promítají i další proměnné. Nejvýraznějším 

rysem v podstatě jakékoliv komunikace je jazyk. Jazyk je mnohdy genderově nekorektní. Zvykli 

jsme si používat tzv. generické maskulinum, což je forma označení heterogenní skupiny lidí 

homogenním, maskulinním pojmem. Na místo učitelé a učitelky, žáci a žákyně, lékaři a lékařky 

prostě říkáme učitelé, žáci, lékaři. Je to úspornější a jednodušší. Problém je, že takové oslovení 

určité skupiny žen a mužů diskriminuje ženy a vytváří ženám překážku, aby se s danou skupinou 

mohly identifikovat
76

. Málokterá žena o sobě řekne, že je lékař, stejně tak málokterý muž by o 

sobě řekl, že je učitelka. Rozdíl je v tom, že po muži se nic takového nežádá. Děti se mimo jiné 

ve škole setkávají s nejrůznějšími profesemi a výběr jejich vlastní budoucí profese je ovlivněn 

používáním generického maskulina, protože žádný malý kluk si asi neřekne, že chce být 

zdravotní sestra. 

K reprodukci genderového řádu ve školách dále přispívá užívání genderových jazykových 

stereotypů. Jsou to sousloví vzešlá z genderového řádu, fráze, které používáme pro zjednodušení 

mnohých situací. Říkáme například „ženská logika“, „mužská síla“, „rozum a cit“, „ženy patří 

k plotně“, „muži jsou nevěrní, protože je pudy vedou k rozmnožování se“. Takové fráze pouze 

utvrzují genderové stereotypy a napovídají dětem, že se tahle věci přirozeně mají
77

. 

b) hledisko učitele/ky 

Základním aspektem vyučování je způsob, jakým se učitel/ka vztahuje k dětem. Neméně 

zásadní je způsob, jakým se jednotlivé děti vztahují k učiteli/ce. Tento oboustranný vztah je 

rozhodující pro to, jak dítě prožívá učení se a jaký má ve škole úspěch. Děti s pozitivnějším 

vztahem k učiteli/ce mají také pozitivnější vztah ke škole jako takové, lépe se přizpůsobují a více 

participují na výuce. Kvalita vztahu učitel/ka-dítě se tradičně zjišťuje skrze škály blízkosti a 

konfliktu, občas také skrze škálu závislosti. Blízké vztahy mají přívětivou, důvěrnou a otevřenou 

povahu, kdežto konfliktní vztahy jsou charakterizovány nesouhlasem a nedůvěrou. Vzhledem 
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k tomu, že chlapci mají více problémů na začátku školní docházky, dalo by se předpokládat, že 

budou více ovlivnitelní skrze vztah s učitelem/kou
78

. 

Pracovala jsem se třemi výzkumy, které zkoumaly vztah žák/yně-učitel/ka z výše uvedených 

hledisek blízkosti a konfliktu
79

. Výsledky dvou výzkumů ze tří naprosto shodují v tom, že 

učitelky i učitelé hodnotí svůj vztah s chlapci jako více konfliktní, zároveň méně blízký, a svůj 

vztah s dívkami jako více blízký, zároveň méně konfliktní. Třetí výzkum také potvrdil, že 

chlapci jsou z pohledů učitelek i učitelů více konfliktní, ovšem zde učitelé/ky hodnotí jako bližší 

svůj vztah s chlapci. Zároveň tedy hodnotili svůj vztah s dívkami jako méně blízký a méně 

konfliktní. V rámci třetího výzkumu bylo vypozorováno, že učitelé/ky více iniciují interakce 

s dětmi, které jsou více konfliktní, tzn. že s nimi častěji přicházejí do kontaktu. Zde vidím možné 

vysvětlení toho, proč učitelé/ky v tomto výzkumu hodnotili svůj vztah s chlapci jako více blízký. 

c) hledisko žáka/yně 

Při práci se stejnými třemi výzkumy
80

 jsem narazila i na způsob, jakým žáci a žákyně 

vnímají svůj vztah k vyučujícím. Pohled žáků a žákyň nebyl ve výzkumech zohledňován stejně 

jako pohled učitelů a učitelek. Zde narážíme na nerovné vnímání dětí a vyučujících, přičemž děti 

jsou hodnoceny jako submisivní a pasivní.  

 Sumarizovat výsledky týkající se žáků a žákyň je o něco problematičtější, protože 

v jednotlivých výzkumech byla data získávána různými metodami a různou mírou byl 

zohledňován i pohled žáků a žákyň samotných. 

Pouze jeden výzkum pracoval s perspektivou žáků a žákyň, kteří hodnotili své vztahy 

s učitelkami a učiteli. Chlapci hodnotili svůj vztah s učiteli/kami jako více konfliktní než dívky. 

Dívky i chlapci hodnotili svůj vztah s učiteli/kami jako stejně blízký, zde se neobjevil žádný 

genderový rozdíl. Tento výsledek je velice zajímavý, protože nekoreluje s hodnocením 

učitelů/ek, které proběhlo v rámci stejného výzkumu. Odpovědi žáků/yň a učitelů/ek se shodují 

v otázce konfliktu, ale ne v otázce blízkosti, kdy učitelé/ky hodnotili své vztahy s dívkami jako 

bližší. Autoři výzkumu popisují tento výsledek jako překvapivý, protože v předešlých studiích 

korelovaly odpovědi žáků/yň a odpovědi učitelů/ek.  

                                                 
78 J. L. Spilt, H. M.Y. Koomen, S. Jak 2012  str. 364 

79 M. F. Koepke, D. A. Harkins 2008; Lathleen Moritz Rudasill 2011; J. L. Spilt, H. M.Y. Koomen, S. Jak 
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80 M. F. Koepke, D. A. Harkins 2008; Kathleen Moritz Rudasill 2011; J. L. Spilt, H. M.Y. Koomen, S. Jak    

2012   
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Další výzkum nepracoval s hodnotícími škálami, ale výzkumníci zde pozorovali míru 

interakcí s vyučujícími, které iniciují žáci a žákyně. Ukázalo se, že chlapci celkově více iniciují 

interakce s vyučujícími. V těchto interakcích chlapců s vyučujícími se podle výzkumníků 

projevoval jak konflikt, tak blízkost.  

Autoři posledního výzkumu se vůbec nezaměřovali na perspektivu dětí, zajímala je pouze 

perspektiva dospělých vyučujících.  

Všechny výzkumy, se kterými jsem pracovala, popisují vztah dětí a vyučujících ze stejných 

hledisek. Z výzkumů vyplývá, že hlavními určujícími prvky těchto vztahů jsou konflikt a 

blízkost. Tedy jakési dva póly, mezi kterými se pohybuje afektivita dětí i vyučujících. Opět 

narážíme na vyhrocené dichotomní vnímání genderu. Výsledky všech výzkumů ukazují, že 

chlapci mají konfliktnější vztah s vyučujícími. Logicky můžeme předpokládat, že dívky mají 

bližší vztah s vyučujícími. V tomto ohledu už hovoří výsledky výzkumů méně jednoznačně. 

Pouze podle dvou ze tří výzkumů mají dívky bližší vztah s vyučujícími.  

Dle výsledků výzkumů se gender dětí podepisuje na způsobu, jakým je učitel/ka vnímá a 

jakým se k nim vztahuje. Stejně tak se genderová příslušnost samotných dětí promítá do jejich 

vlastního vztahu k učiteli/ce. 

 Z pohledu genderu chlapci získávají více pozornosti od učitelů/ek než dívky a zároveň více 

iniciují interakce s učiteli/kami než dívky. Chlapci jsou tedy ve třídě celkově výraznější a dívky 

jsou do určité míry opomíjeny. Z toho pohledu jsou dívky v prostředí školní třídy znevýhodněné.  

Proces, v rámci kterého děti zkoumají a postupně nalézají svou genderovou roli ve 

společnosti, je spletitý a nepřehledný, probíhá na mnoha rovinách a mnoha způsoby. Abych 

pronikla hluboko pod pozorovatelný povrch a co nejlépe porozuměla dětskému prožívání, 

zaměřila jsem se ve svém výzkumu na jednu konkrétní rovinu tohoto procesu. Zkoumala jsem, 

jaký vztah mají děti ke své třídní učitelce, přičemž jsem se zaměřila především na projevy a 

prožívání samotných dětí.  

Způsob, jakým se děti vztahují ke své třídní učitelce, můžeme pozorovat v nepřeberném 

množství projevů. Některé jsou zjevné, některé jsou skryté. Jak jsem se s těmito nejasnostmi 

popasovala já sama, přiblížím až v praktické části své práce. 
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III. Empirická část 

E. Role výzkumníce 

1. Výzkumný přístup 

Na úvod krátce zmíním své dosavadní výzkumné zkušenosti a okolnosti, které předcházely 

výzkumu pro bakalářskou práci. 

Poprvé jsem realizovala terénní výzkum ve druhém ročníku v rámci seminární práce. Naším 

úkolem bylo strávit několik vyučovacích hodin v jedné třídě ZŠ a všímat si genderových 

mechanismů. Nadchlo mě, kde všude jsem v těchto chvílích gender uviděla. Uvědomila jsem si, 

kolik možností skýtá každodennost školní třídy. Kolik dějů odehrávají děti na pomyslném hřišti, 

jehož pravidla určuje třídní učitel/ka. Rozhodla jsem se, že se v rámci výzkumu k bakalářské 

práci do třídy vrátím, s cílem lépe porozumět genderu ve školní třídě.  

Dále se budu věnovat pouze výzkumu realizovanému v rámci bakalářské práce, který se 

zaměřuje na gender ve čtvrté a páté třídě základní školy. Jedná se o případovou studii jedné 

třídy. Výzkum je kvalitativní, jeho cílem je porozumět genderové problematice co nejpodrobněji, 

tj. proniknout pod povrch zjevných projevů genderu a odhalit struktury, které genderové 

mechanismy vysvětlují.  

Způsob, jakým jsem výzkum vedla, má nejblíže k etnografii. Etnografický přístup dovoluje 

detailně popsat a porozumět realitě určité skupiny osob. Neaplikují se dopředu naplánované 

metody, naopak se postup výzkumu formuje během výzkumu samotného. Výzkumník nebo 

výzkumnice vstupují do terénu a snaží se porozumět hledisku aktérů. De facto využívají své 

vlastní osoby jako nástroje, který umožňuje poznávat realitu.  

Zapojení osoby výzkumníka nebo výzkumnice, jako nástroje poznání, s sebou nese 

podstatné komplikace. Do výzkumu se nutně promítá hledisko výzkumníka nebo výzkumnice. 

Jsou to lidé, nositelé naší kultury, jejich vnímání a uvažování je ovlivněno výchovou, 

zkušenostmi, hodnotami a stereotypy. Výzkumník nebo výzkumnice do terénu vcházejí 

s vlastními očekáváními a předporozuměními
81

. Tomu není možné zabránit, ale je dobré s tím 

počítat, pokusit se pomocí určitých opatření vlivy eliminovat a otevřeně s nimi pracovat. 

Z pozice výzkumnice provedu několik opatření, abych omezila svůj vliv na výsledky 

výzkumu. Před zahájením výzkumu popíši, jak na téma výzkumu nahlížím, jaké mám 
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předporozumění. V průběhu výzkumu budu reflektovat, zda jsou použité metody ovlivněné 

mými očekáváními. Část diskuse potom věnuji popisu hledisek, která jsem do výzkumu vnesla já 

sama. Zároveň budu kombinovat více metod sběru dat (pozorování, dotazníky, rozhovory), 

abych docílila komplexního popisu a porozumění daným procesům. 

2. Předporozumění 

Nyní stručně nastíním, jak vnímám školní třídu a genderovou problematiku před zahájením 

výzkumu, jaké je mé předporozumění. Tento způsob nahlížení jsem si zformulovala na základě 

teoretické části bakalářské práce.   

Školní třída je systém, který je vymezen v čase a prostoru. Systém, který je určen jasnými 

pravidly, kdy je hodina a kdy je přestávka, kdo může mluvit a kdo má být potichu, jaké chování 

bude pochváleno, jaké potrestáno a jaké zůstane bez povšimnutí. Rámec celého systému 

vymezuje třídní učitel/ka, který/á dětem předává jak školní pravidla, tak pravidla fungování celé 

společnosti. Děti takto postupně zjišťují, jaké jednání, vzhled a zájmy se od nich očekávají. 

Tento proces významně ovlivňuje skupinová dynamika třídy. Stále dětem zůstává relativně velké 

pole působnosti. Nakonec je na dětech samotných, jak si společenská očekávání vyloží a jaký 

k nim zaujmou postoj.  

Jedním z hlavních poslání základní školy je socializace. Prostředníkem mezi společností a 

dětmi je učitel nebo učitelka, někdo kdo už dospěl v úplného člena dané společnosti, s dostatkem 

znalostí a zkušeností. Ve světle těchto okolností je velice snadné považovat socializaci za 

jednostranný proces, v rámci něhož je ještě nehotové dítě socializováno, aby se posléze stalo 

hotovým dospělým. Já jsem ovšem přesvědčená, že tento proces není jednostranný, že děti 

nejsou pouhými pasivními příjemci. Jsou významnými aktéry, kteří do sociálních interakcí 

vnášejí své vlastní způsoby nahlížení reality. Jak proces školní socializace prožívají děti 

samotné? Jakou mají představu o genderu? A jednají v souladu se svými genderovými rolemi? 

S těmito otázkami jsem se vrátila do stejné třídy, ve které jsem před půl rokem realizovala 

výzkum pro svou seminární práci. Do třídy jsem přicházela s jistým povědomím o roli genderu 

v naší společnosti. Uvědomovala jsem si stereotypní představu stydlivé, tiché, vzorné a 

přizpůsobivé žákyně-holčičky. Stejně jako představu zlobivého, průbojného, komunikativního a 

aktivního žáka-kluka. Doufala jsem, že znalostí a zvědoměním těchto stereotypů předejdu jejich 

aplikování na třídu 4.B.  
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F. Parametry výzkumu 

1. Okolnosti výzkumu 

Škola, ve které jsem výzkum realizovala, se nachází nedaleko pražského centra. Je situovaná 

v oblasti obytných činžovních domů. Ve výuce se pracuje s moderními technologiemi, škola se 

zaměřuje na rozvoj počítačové gramotnosti a technických dovedností. Další prioritou jsou cizí 

jazyky, již na prvním stupni jsou vyučovány hned dva. Velká část dětí
82

 odchází z páté třídy na 

gymnázia. 

Přístup do školy jsem získala během předešlého výzkumu. Realizaci výzkumu pro svou 

bakalářskou práci jsem tedy sjednávala pouze s třídní učitelkou, která byla velice vstřícná. Do 

třídy jsem mohla docházet podle potřeby. Učitelka mi v rámci výuky bez problému vyhradila 

čas, během kterého děti vyplňovaly dotazníky. Dále mi umožnila vedení rozhovorů 

s jednotlivými dětmi. Třídní učitelka ochotně odpovídala na mé dotazy a souhlasila, že se sama 

zúčastní výzkumu.  

 Výzkum proběhl v roce 2012, v květnu, červnu a září. První část výzkumu se tedy 

uskutečnila na konci čtvrtého ročníku a druhá část na začátku pátého ročníku ZŠ.  

2. Výzkumný vzorek 

 Ve škole je celkem 26 tříd, v každém ročníku jsou 3 třídy. Ve třídě, kde jsem prováděla 

výzkum, bylo celkem 26 dětí, 12 dívek a 14 chlapců. Počtem tedy převažovali chlapci. Bohužel 

nemám bližší informace o socio-kulturním zázemí jednotlivých dětí. Složení třídy je z převážné 

části stejné již od prvního ročníku, zároveň mají děti stále stejnou třídní učitelku. Děti a třídní 

učitelka se tedy znají už čtvrtým rokem. Pravděpodobně si na sebe již zvykly a vytvořily si 

způsob, na základě kterého společně fungují. Třídní učitelka je velice mladá, je to její první třída, 

ve které vyučuje po dokončení vysokoškolského studia. Učitelka na mě působí příjemným 

dojmem, má klidné, jemné a tiché vystupování. 

 Prostředí třídy působí příjemným dojmem, místnost je prostorná, s vysokými stropy, dovnitř 

proniká mnoho světla skrze okna, která jsou rozmístěna po celé boční stěně. Na parapetech je 

rozmístěno několik květináčů. V popředí třídy visí na stěně tabule, nalevo od tabule je učitelčin 

stůl obrácený čelem do třídy, napravo od tabule je umyvadlo. Lavice jsou rozestavené v několika 

řadách čelem k tabuli a učitelčině stolu, lavice uprostřed rozděluje ulička vedoucí od tabule ke 
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koberci. V zadní části třídy za poslední řadou lavic je koberec, na stěně vedle koberce visí 

interaktivní tabule, která se využívá jen občas. Podél zadní stěny stojí skříňky na školní 

pomůcky, každé dítě má jednu skříňku. Třída je vyzdobena obrázky dětí. 

Schéma 1, Nákres třídy a znázornění pohybu učitelky 

 

Zasedací pořádek se během výzkumu proměňoval, stále však zůstávala stejná místa, na 

kterých sedávali chlapci a dívky. V nákresu jsou použity zkratky, D pro dívky, CH pro chlapce. 

Učitelka během vyučování chodila po třídě, procházela uličkou a obcházela lavice po stranách. 

Místa, kudy učitelka procházela, jsou znázorněna šipkami.  

Spatřuji souvislost mezi rozsazením dívek a chlapců po třídě a způsobem, jakým učitelka 

třídu obcházela. Z nákresu je patrné, že učitelka měla největší kontakt s chlapci. Dívky totiž 

nejčastěji seděly na místech uprostřed, zatímco chlapci seděli na okrajích lavic a v první a 

poslední řadě.  

3. Výzkumné otázky  

Před zahájením výzkumu jsem si definovala hlavní výzkumnou otázku: Jak se žáci a žákyně 

vztahují ke školní výuce? Dále několik doplňujících výzkumných otázek: Jakým způsobem se 
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vztahují dívky k třídní učitelce? Vnímají jí jako sobě bližší a snaží se být jako ona? Jakým 

způsobem se vztahují chlapci k třídní učitelce? 

Výzkum se tedy soustředí na školní výuku. Předně mě zajímá chování dětí při výuce a 

postoj dětí k výuce. Dále se zaměřím na vztah dětí k třídní učitelce. Genderovou optiku 

využívám v rámci celého výzkumu, získaná data analyzuji a interpretuji z genderového hlediska. 

V centru pozornosti je pohled samotných dětí.  

Rozhodla jsem se zkoumat gender v každodennosti školní třídy z pohledu dětí. Je to téma, 

které není v České republice dostatečně probádané. Dětství je kritické období pro formování naší 

osobnosti, včetně genderové identiy, a škola hraje v tomto procesu zásadní roli. Proto považuji 

za důležité zkoumat postoje dětí vůči škole a popsat případné genderové odlišnosti.  
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G. Výzkumné metody 

Následující kapitolu věnuji metodám, které jsem pro svůj výzkum zvolila. Metody budu 

uvádět v chronologickém pořadí, abych skrze ně mohla ilustrovat průběh výzkumu. U každé 

výzkumné metody popíši okolnosti, díky kterým jsem se pro danou metodu rozhodla, případně 

jak jsem metodu připravovala. Nakonec popíšu, jak jsem nasbíraná data zpracovávala.  

1. Metody sběru dat 

a) nestrukturované pozorování 

Mou první metodou bylo nestrukturované pozorování. Chtěla jsem získat co největší 

množství informací o fungování a celkové atmosféře třídy. To jsou základní podklady, které mi 

umožní volbu dalšího postupu v rámci výzkumu.  

Poznamenávala jsem si dění o hodinách a o přestávkách během pěti dnů. Nestrukturované 

pozorování trvalo po dobu tří týdnů, třídu jsem navštěvovala dvakrát do týdne. Celkem jsem 

nasbírala materiál ze dvanácti vyučovacích hodin a z jedenácti přestávek. Veškeré poznámky 

z pozorování jsou v příloze (viz Příloha, 1.Pozorování až 5.Pozorování). 

b) strukturované pozorování 

Jako následující metodu jsem zvolila strukturované pozorování. Z nestrukturovaného 

pozorování vyplynulo, že pro svůj výzkum můžu spolehlivě využít pouze data nasbíraná během 

vyučovacích hodin. Data nasbíraná o přestávkách byla vytržená z kontextu a týkala se jen 

některých dětí.  

V rámci strukturovaného pozorování jsem se zaměřila na konkrétní projevy dětí při 

vyučování. Během předcházející metody jsem vypozorovala, které projevy dětí jsou při 

vyučování nejčastější. Vytvořila jsem si záznamový arch pro strukturované pozorování (viz 

Příloha, Záznamový arch). Arch obsahuje typy projevů dětí, které jsem pro lepší přehlednost 

rozdělila na projevy, které jsou podle pravidel, a projevy, které jsou proti pravidlům.  

 Ve třídě jsem strávila celkem deset vyučovacích hodin v průběhu tří dnů. Do archu  jsem si 

zaznamenávala počet daných projevů u jednotlivých dětí a případnou konkrétní reakci učitelky 

na daný projev dítěte.  
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c) dotazník pro děti 

V této fázi výzkumu jsem postrádala informace o vztahu dětí k třídní učitelce. Zajímalo mě, 

jaký vliv má učitelka na chování dětí při výuce. Připravila jsem strukturovaný dotazník (viz 

Příloha, Strukturovaný dotazník nevyplněný), který zjišťoval, jak osobu učitelky vnímají 

samotné děti. Dotazovala jsem se dětí, jaká učitelka je, co jí potěší/rozzlobí, za co dané dítě 

pochválí/za co dítěti vynadá. 

Děti měly na vyplňování dotazníkům dostatek času. Během vyplňování dotazníku nebyla 

učitelka ve třídě, zároveň jsem děti ujistila, že učitelka dotazníky neuvidí. Získala jsem vyplněné 

dotazníky (viz Příloha, Strukturovaný dotazník vyplněný) od 23 dětí, 3 chlapci v době 

vyplňování chyběli.  

d) rozhovory s dětmi 

Jako následující metodu jsem zvolila strukturované rozhovory s jednotlivými dětmi. Jednalo 

se o zástupce čtyř typů dětí, které jsem vymezila na základě pozorování (viz kapitola Prezentace 

výsledků). Dětem jsem kladla předem připravené otázky (viz Příloha, Strukturované otázky 

rozhovory). Výhodou rozhovorů byla možnost ujasnit si odpovědi dětí a vybízet je, aby své 

odpovědi upřesňovaly.  

Při přípravě otázek jsem využila odpovědi, které děti uvedly v dotaznících. Cílem rozhovorů 

bylo zjistit, jak dítě vnímá své chování o hodině a učitelčiny reakce na toto chování. Dále zda má 

obecnou představu, co učitelku rozzlobí a potěší, a jak tuto představu získalo. Pokud dítě zná 

pravidla chování o hodině, proč je dodržuje nebo porušuje. Nakonec jestli je podle dítěte mezi 

spolužáky a spolužačkami někdo, kdo se chová tak, aby učitelku potěšilo, a jak se dítě k tomuto 

spolužákovi nebo spolužačce staví.  

Rozhovory s dětmi probíhaly v soukromí na prázdné chodbě ve škole, děti jsem si jednotlivě 

odváděla z vyučování.  

e) dotazník pro učitelku 

Poslední dvě metody se zaměřovaly na třídní učitelku. Zajímalo mě, jak ona sama vnímá 

chování dětí, jaké má představy o genderu a jakým způsobem se tyto představy promítají do 

jejího chování. 

Nejprve učitelka vyplňovala semistrukturovaný dotazník (viz Příloha, Semistrukturovaný 

dotazník pro učitelku vyplněný), který jsem připravovala na základě poznámek 

z nestrukturovaného pozorování. V dotazníku jsem popsala vybrané situace, které ilustrovaly 
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genderové rozdíly mezi chlapci a dívkami, případně rozdíly v učitelčině vztahování se k 

chlapcům a dívkám. Poprosila jsem učitelku, aby tyto situace okomentovala. 

f) rozhovor s učitelkou 

Nakonec jsem vedla semistrukturovaný rozhovor s třídní učitelkou (viz Příloha, Přepis 

rozhovoru s učitelkou). V rámci rozhovoru jsem učitelce předkládala výsledky pozorování. 

Učitelku jsem poprosila, aby se k jednotlivým bodům vyjádřila. Zajímalo mě, jak na výsledky 

zareaguje, zda jsou výsledky v souladu s jejím pohledem na chování dětí při vyučování. Zároveň 

jsem zjišťovala, jak učitelka vnímá chování dětí při vyučování. 

2. Metody zpracování dat 
83

 

a) kódování 

Kódování jsem využila při zpracovávání dat získaných z pozorování a z rozhovorů. Cílem 

kódování bylo identifikovat data, která jsou určující pro můj výzkum. Prováděla jsem otevřené 

kódování - zjišťovala jsem, jaké projevy dětí se objevují v mých poznámkách. Také jsem 

kódovala selektivně, podle předem stanoveného klíče - určitý jev (zlobení, poslušnost, hlášení se, 

reflexe vlastního chování atd.). 

b) propojování dat 

Kategorizovala jsem získaná data z pozorování, dotazníků a rozhovorů. Cílem kategorizace 

bylo sloučit jednotlivá data do stejnorodých skupin. Každou skupinu jsem nazvala zobecňujícím 

pojmem, který vystihoval podstatu dané skupiny. Data jsem takto roztřídila a snížila jejich počet, 

abych s nimi mohla lépe pracovat. 

c) kvantitativní analýza 

Kvantitativní analýzu jsem provedla během zpracovávání dat získaných při 

nestrukturovaném i strukturovaném pozorování a z dotazníků. Zjišťovala jsem počet některých 

jevů/odpovědí, tedy jak často se tyto jevy/odpovědi vyskytovaly. 

d) komentování a doplňování data 

Následně jsem zpracovaná data komentovala a doplňovala v kontextu genderu na základě 

zkušeností ze třídy a teoretických znalostí.  

                                                 
83

 Miovský 2006 str. 219-220 
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H. Prezentace výsledků 

Významnou část své bakalářské práce věnuji prezentaci výsledků. Nejprve popíši výsledky 

jednotlivých metod, v další kapitole provedu souhrn všech výsledků najednou. Společně s 

prezentací výsledků uvedu v následující kapitole také vlastní interpretace. Následně v rámci 

diskuse propojím výsledky výzkumu s teoretickými podklady. 

Výsledky výzkumu budu ilustrovat pomocí ukázek ze sesbíraných dat, zvýrazním je 

kurzívou. Ukázky slouží pouze jako příklad, jejich výběr je pouze intuitivní. Vždy se budu 

snažit, aby ukázka co nejlépe charakterizovala daný jev. 

1. Nestrukturované pozorování 

Výsledkem pozorování je stručný přehled charakteristických projevů dívek, chlapců a dětí, 

které svým chováním z těchto dvou skupin vyčnívají (viz Příloha, Kategorizace projevů). 

Rozdělení dětí na základě genderu je v souladu s mými dosavadními dojmy a zkušenostmi ze 

třídy. Jak skupina chlapců, tak skupina dívek, se totiž o hodině projevovala do určité míry 

shodně. Mezi dětmi jsou pochopitelně individuální rozdíly ve způsobu projevu, ale celková 

tendence je v rámci obou skupin jednotná pro většinu jejích členů.  

a) Shrnutí a porovnání projevů 

Zjistila jsem, že hlavními rozdíly v projevech dívek a chlapců o hodině jsou jejich četnost a 

viditelnost/slyšitelnost, tedy že si jich člověk nezávisle na své momentální pozici ve třídě. 

Celkově jsou projevy chlapců četnější a viditelnější/slyšitelnější než projevy dívek. V 

poznámkách z pozorování se chlapci objevují mnohem častěji než dívky. Počítala jsem veškeré 

projevy dětí při vyučování, které jsem si zaznamenala. Počet projevů na jednoho chlapce je 26, 

na jednu dívku 18. 

Dalším podstatným rozdílem je přístup k výuce, dívky se snaží více než chlapci, látku, ani 

třídní učitelku nezlehčují, nedělají si z ní legraci, nejsou drzé. Chlapci činí přímý opak, látku i 

třídní zlehčují, dělají si z ní legraci, jsou drzí. 

Během pozorování jsme si na sebe s dětmi postupně zvykaly, čím dál tím víc jsme spolu 

komunikovaly. Stále se však dle slov třídní učitelky přede mnou předváděly
84

, především 

chlapci, kteří rušili a zlobili více, než bylo běžné. Pokud předpokládám, že jsem do určité míry 

ve stejné pozici vůči dětem jako třídní učitelka, obě jsme ženy a autority, mohu toto chování dále 
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 Příloha, 5. Pozorování  
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interpretovat. Jeden ze způsobů vztahování se dětí k třídní učitelce/autoritě ženě tedy nazývám 

předvádění se. Chlapci se předvádějí tak, že zlobí, blbnou
85

, ruší
86

. Při pohledu na poznámky 

z nestrukturovaného pozorování je zřejmé, že i u dívek nalézám chování, které mohu nazvat 

předváděním se, dívky za mnou přicházely o přestávce, povídaly mi o sobě 
87

, učily mě plést 

bužírky
88

.  

2. Strukturované pozorování 

Výsledky strukturovaného pozorování uvádím ve frekvenční tabulce (viz níže, Frekvenční 

tabulka 1), která zobrazuje vypozorovaný počet daných projevů u každého dítěte zvlášť. Data 

zobrazená v tabulce jsem podrobila další kvantitativní analýze, jejíž výsledky uvádím níže. 

V tabulce u každého dítěte uveden součet projevů, které jsou podle pravidel (plusové body), a 

součet projevů, které jsou proti pravidlům (mínusové body). Pravidla chování jsem vypozorovala 

během vyučování, z dalších metod vyplývá, že učitelka i děti popisují pravidla stejně.  Mezi 

projevy podle pravidel jsem zahrnula: vykřikuje, povídá, komentuje, nesnaží se, odmlouvá, nemá 

domácí úkol, běhá. Souhrnně jsem tyto projevy nazvala pojem zlobení. Mezi projevy proti 

pravidlům jsem zahrnula: hlásí se, pomáhá, plní úkoly. Souhrnně jsem tyto projevy nazvala 

pojem snažení se.  

Z kvantitativní analýzy vyplývá následující. Chlapci zlobí více než dívky (průměr 

vysledovaných projevů na jedno dítě je 9:5). Dívky se snaží více než chlapci (29:19). Ve všech 

projevech dohromady (podle pravidel i proti pravidlům) jsou chlapci stejně aktivní jako dívky 

(28:33).  

Ve skupině dívek je velký rozdíl mezi počtem projevů proti pravidlům (5) a počtem projevů 

podle pravidel (9). Z toho vyplývá, že dívky se snaží téměř sedm krát více, než zlobí. Ve skupině 

chlapců je rozdíl znatelně menší. Počet projevů proti pravidlům je (9) a počet projevů podle 

pravidel je (19). Chlapci se snaží přibližně dvakrát více, než zlobí.  

V tabulce je vyznačeno osm dětí, čtyři dívky a čtyři chlapci. Jsou to tedy děti, které se 

nejvíce nebo nejméně chovají podle pravidel. Také jsou to nejméně nebo nejvíce nápadné děti, 

protože v rámci strukturovaného pozorování získaly nejméně nebo nejvíce bodů. 
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 Příloha, 1. Pozorování  
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 Příloha, 4. Pozorování  
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 Příloha, 5. Pozorování  
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 Příloha, 2. Pozorování  
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Frekvenční tabulka 1, Výsledky strukturovaného pozorování 

 

  

 

 

  

  PROTI PRAVIDLŮM PODLE PRAVIDEL 

Děti Vykřikuje 
Povídá 
si 

Komentuje 
 nahlas Nesnaží se Odmlouvá Nemá DÚ 

Běhá po 
třídě 

Celkem 
mínus 

Iniciativně 
pomáhá Hlásí se 

Celkem 
plus 

Anastasia 
-1 -3 -6 -1 -2 -1 0 -14 0 20 20 

Andrea 
-2 -3 -7 -1 0 -1 0 -14 0 30 30 

Barbora 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

Ester 
0 -2 0 0 0 0 0 -2 0 55 55 

Gabriela 
-3 0 0 0 0 0 0 -3 2 6 8 

Hana 
0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 13 13 

Jasmína 
-2 -6 0 0 0 0 0 -8 0 31 31 

Karolína 
0 -4 0 0 0 0 0 -4 0 73 73 

Kateřina 
-2 -1 0 0 0 -1 0 -4 0 36 36 

Michaela 
0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 39 39 

Viktorie 
0 -5 0 0 0 0 0 -5 0 24 24 

Ye Jin 
0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 6 6 

dívky -10 -27 -13 -2 -2 -3 0 -57 2 341 343 

Adam 
0 -2 -10 -3 -1 0 0 -16 0 33 33 

Daniel 
0 -3 0 -1 0 0 -1 -5 0 11 11 

David 
-5 -1 -14 -1 -2 0 -1 -24 1 33 34 

Filip 
-6 -3 -18 -2 -3 0 -1 -33 3 16 19 

Ioan 
-5 -1 -6 0 0 0 0 -12 0 32 32 

Jakub 
0 -4 0 -1 0 -2 0 -7 1 19 20 

Jan 
0 -1 0 -1 0 0 0 -2 2 17 19 

Jiří 
0 -1 -1 0 0 0 0 -2 0 3 3 

Martin 
0 -1 0 0 0 -1 0 -2 0 1 19 

Matěj 
0 -3 -1 0 0 0 0 -4 0 22 22 

Michal 
0 -2 -1 0 0 -1 0 -4 0 8 8 

Vojtěch K. 
0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 16 16 

Vojtěch T. 
0 -1 -1 -1 0 -1 2 -2 1 19 14 

Viktor 
-1 -3 -3 -2 -1 0 -2 -12 0 32 32 

chlapci -17 -27 -55 -12 -7 -5 -3 -126 8 262 270 

všichni -27 -54 -68 -14 -9 -8 -3 -183 10 603 613 

žák žákyně 

tomboy sissy 

nevýrazné 
 

směrodatná odchylka:   

chlapci proti pravidlům 9,3 

chlapci podle pravidel 9,4 

dívky proti pravidlům 4,6 

dívky podle pravidel 19,4 
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Na základě kombinace výsledků z obou pozorování  jsem popsala čtyři typy dětí, které jsem 

pro lepší orientaci pojmenovala. K většině typů
89

 jsem přiřadila dvě děti, které svým chováním 

nejvíce odpovídají vytyčenému popisu. Jako zástupce daných typů jsem vybrala: David a Filip 

(žák), Karolína a Hana (žákyně), Jan a Martin (sissy), Anastasia a Andrea (tomboy). 

a) žák 

= „maskulinní“ chlapec (zlobivý, snaží se) 

5 dětí - Filip, David, Adam, Viktor, Ioan 

Žáci se o hodině projevují v podstatě nepřetržitě. Jsou sice chvíle, kdy celá třída v klidu 

pracuje, ale většinou jsou potichu ostatní děti a slyšet jsou žáci. Svým projevem o hodině ruší 

ostatní. Neustále vše komentují, skoro každou učitelčinu větu. Často nahlas vyjadřují svůj 

nesouhlas nebo svou nespokojenost. Vtipkují, dělají hlouposti, různé posunky, opičky, smějí se 

tomu, snaží se na sebe upoutat pozornost, předvádějí se. Jak v rámci odpovědí směřovaných 

přímo k učitelce, tak v rámci poznámek "jen tak do větru" si chlapci většinou dělají z látky 

legraci nebo mluví v nadsázce. Jsou drzí. Provokují učitelku. Vzhledem k výuce jsou aktivní, 

rychlí a často "zapáleni pro věc". žákyně 

= „femininní“ dívka (poslušná, snaží se) 

5 dětí - Karolína, Hana, Ester, Michaela, Kateřina 

Žákyně se o hodině projevují velice málo, mnohem méně než žáci. Většinu času potichu 

pracují. Zřídkakdy mluví, aniž by byly vyzvány. Nevykřikují, nekomentují dění ve třídě nahlas. 

Když chtějí mluvit, hlásí se. Když se na něco chtějí zeptat, často jdou až k učitelce (místo aby se 

zeptaly nahlas před celou třídou). Nedělají si z látky legraci, nedělají hlouposti, opičky, 

nepředvádějí se. Vzhledem k výuce se snaží, hlásí se a plní zadanou práci.  

b) sissy
90

 

 = „femininní“ chlapec (poslušný, snaží se) 

4 děti - Jan, Martin, Vojtěch K., Vojtěch T. 

                                                 
89

 Bohužel jsem se během výzkumu stejnoměrně nevěnovala všem typům dětí. Upozadila jsem skupinu dětí, 

které svým chováním nevyčnívaly. Těmto svým tendencím se budu věnovat v diskusi. 
90

 Označení sissy a tomboy pocházejí z USA, kde se běžně užívají pro děti, jejichž charakteristiky a projevy 

odpovídají genderovým stereotypům opačného pohlaví. Množné tvary podstatných jmen jsou sissies a tomboys. Ve 

své práci jsem zredukovala obecně definované charakteristiky sissies a tomboys (viz výše). 
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Sissies se o hodině projevují málo. Většinou mluví jen, když jsou vyzváni. Moc nevykřikují, 

nekomentují dění ve třídě nahlas. Když chtějí mluvit, hlásí se. Když se na něco chtějí zeptat, 

často jdou až k učitelce (místo aby se zeptali nahlas před celou třídou). Téměř si nedělají z látky 

legraci, nedělají hlouposti, opičky, nepředvádějí se. Vzhledem k výuce se často snaží, hlásí a plní 

zadanou práci.  

c) tomboy 

= „maskulinní“ dívka (zlobivá, snaží se)  

3 děti - Anastasia, Andrea, Jasmína 

Tomboys se o hodině projevují hodně. Svými projevem o hodině často ruší ostatní. 

Komentují dění ve třídě nebo nahlas vyjadřují svůj nesouhlas nebo svou nespokojenost. Občas 

vtipkují, dělají hlouposti, různé posunky, opičky, smějí se tomu, snaží se na sebe upoutat 

pozornost, předvádějí se. Výjimečně jsou drzé a provokují učitelku. Vzhledem k výuce jsou 

aktivní, rychlé a často "zapálené pro věc".  

d) nenápadné děti  

= děti s genderově nevýraznými projevy (středně zlobí, středně se snaží) 

9 dětí - Daniel, Jakub, Jiří, Matěj, Michal, Barbora, Gabriela, Viktorie, Ye Jin 

Tyto děti jsou ve svých projevech nevýrazné, jejich chování není z hlediska genderových 

stereotypů jednotné. Z hlediska maskulinní stereotypie zlobí, ale málo. Z hlediska femininní 

stereotypie se snaží, ale málo. Celkově se v porovnání s ostatními dětmi projevují málo. Jejich 

chování jsem si nevykládala ani pozitivně ani negativně, spíše jsem mu nevěnovala pozornnost.  

Oproti výsledkům minulé výzkumné metody jsem přidala jednu skupinu dětí - ty, které jsou 

svým chováním nevýrazné. Na začátku výzkumu jsem měla tendenci homogenizovat (popisovat 

děti genderově dichotomně), při bližším pohledu jsem více vnímala pestrost dětských projevů. 

Ještě se k této své tendenci vrátím v rámci diskuse. 

Z pozorování vyplývá, že ve třídě můžeme nalézt 10 dětí, které se chovají v souladu se svou 

genderovou rolí, 7 dětí, které se nechovají v souladu se svou genderovou rolí a 9 nevýrazných 

dětí. Výsledky implikují, že se ve třídě vyskytují tři různé diskursy chování, které jsou mezi 

dětmi zastoupeny téměř rovnoměrně. Přehodnotila jsem tedy výsledky předchozí metody, kde 

jsem „maskulinní“ dívky a „femininní“ chlapce popsala jako děti, které se svým chováním 
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odlišují. „Femininní“ dívky a „maskulinní“ chlapce jsem vnímala jako normu, jako projev 

většiny. Tato interpretace byla chybná. Projevy, které nejsou v souladu s genderovými rolemi, 

jsou mezi dětmi téměř stejně časté jako projevy, které jsou s genderovými rolemi v souladu.  

K výsledkům pozorování přidám ještě výsledky předešlého výzkumu, který jsem realizovala 

v rámci seminární práce (viz Příloha, Sociometrie třídy). Jedná se o výsledky sociometrie 

(metoda SO-R-AD), které jsem začlenila proto, abych mohla zohlednit popularitu jednotlivých 

dětí. Každé dítě známkovalo své spolužáky od 1 (nejoblíbenější) do 5 (nejneoblíbenější). Zajímá 

mě, jak se navzájem ohodnotily zvlášť dívky a zvlášť chlapci. Dívky se navzájem v průměru 

hodnotily známkou 1,6. Žákyním daly dívky známku 1,2. Tomboys daly dívky známku 1,3. 

Skupině nenápadných dívek daly dívky známku 2,2. Nejoblíbenějšími dívkami  jsou Ester (1,0) a 

Karolína (1,1) - obě žákyně. Nejméně oblíbenými dívkami jsou Gabriela (2,8) a Viktorie (2,7) - 

obě nenápadné děti. Chlapci se navzájem v průměru hodnotili známkou 2,3. Žákům dali chlapci 

známku 2,3. Sissies dali chlapci známku 2,1. Skupině nenápadných chlapců dali chlapci známku 

2,4. Nejoblíbenějšími chlapci jsou Vojtěch T. (1,7) - sissie, Adam (1,9) a David (1,9) - žáci. 

Nejméně oblíbenými chlapci jsou Michal (3,0) - nenápadné děti, a Filip (2,9) - žák.  

Mezi dívkami jsou nejoblíbenější žákyně a jen o trochu méně tomboys. Neoblíbené jsou 

nenápadné dívky. Mezi chlapci jsou nejoblíbenější sissies. Průměrně oblíbení jsou žáci. 

Neoblíbení jsou nevýrazní chlapci. Z výsledků sociometrie vyplývá, že nejpopulárnějšími jsou 

děti, které se projevují nápadně, ať už ve shodě nebo v protikladu ke své genderové roli. 

Nepopulární jsou děti, které se projevují nenápadně. 

Podstatné jsou také známky, které dali chlapci „maskulinním“ dívkám a dívky „femininním“ 

chlapcům. Chlapci oznámkovali tomboys 2,8, což je stejná známka jakou dali ostatním dívkám. 

Dívky oznámkovaly sissies 2,6, ostatní chlapce oznámkovaly hůře 3,1.  

Jakým způsobem hodnotí děti učitelka, zjišťuji pomocí dalších metod. V průběhu pozorování 

jsem se snažila zaznamenat veškeré projevy dětí, tím pádem jsem nestíhala zaznamenávat 

projevy učitelky. 

3. Dotazník pro děti 

Odpovědí dětí jsou k dispozici v příloze (viz Příloha, Strukturovaný dotazník vyplněný), na 

stejném místě jsou k dispozici tabulky zobrazující kvantitativní analýzu odpovědí a výsledný 

portrét učitelky, tak jak jí vidí děti. 
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V dotaznících děti (chlapci i dívky) nejčastěji charakterizují učitelku jako hodnou, laskavou, 

zábavnou a spravedlivou. Učitelka dobře učí. Děti vnímají učitelku jako hezkou.  

Pouze dívky ve svých odpovědích uvedly, že se učitelka občas zlobí. Důvodem, proč to ve 

svých odpovědích uváděly pouze dívky, může být jejich zvýšená citlivost na učitelčiny negativní 

projevy. Chlapci jsou zvyklí, že je učitelka často napomíná, přičemž její napomínání většinou 

nevede k jejich poslušnosti.  

Dále pouze dívky popisují učitelku jako mladou, přátelskou a šikovnou. Je možné, že dívky 

vnímají učitelku také na přátelské úrovni proto, že je nositelkou stejné genderové role jako ony. 

Na rozdíl od chlapců jsou dívky zvyklé se učitelce svěřovat, k čemuž mají díky genderově 

stereotypizovanému kroužku výtvarné výchovy (máme tendence podporovat výtvarné aktivity 

především u dívek, u chlapců oproti tomu podporujeme sportovní aktivity), který vede jejich 

učitelka, vhodnou příležitost. S kroužkem může souviset i přízvisko šikovná, dívky na rozdíl od 

chlapců dávají na tuto charakteristiku důraz jak v rámci vyučování, tak patrně i v rámci kroužku 

výtvarné výchovy.  

Pouze chlapci ve svých odpovědích uvedli, že učitelka je nejlepší, což zřejmě souvisí s jejich 

soupeřivostí. Pokud jsou soupeřiví, hodnotí ostatní podle míry úspěchu, tedy například jako 

nejlepší. Tato odpověď také souvisí se stručnějšími, méně kreativními odpověďmi chlapců.  

Více dívek než chlapců popsalo svou učitelku jako hezkou, zřejmě proto, že dívky tuto 

charakteristiku vnímají jako významnou pro svou genderovou roli a že z pohledu chlapců ještě 

nejsou femininní znaky tak významnými ukazateli.  

Odpovědi na otázky Co učitelku potěší? a Za co mě učitelka pochválí?se shodovaly. Děti 

(chlapci i dívky) si myslí, že učitelku potěší, když jsou hodné, jsou potichu, dobře se učí a 

pomáhají.  Jinými slovy dodržování pravidel, snaha a aktivita a vlastní iniciativa.  

Více dívek než chlapců zmínilo, že učitelku potěší, když budou děti hodné. Tyto odpovědi 

korespondují s chováním dětí při vyučování, kdy dívky jsou viditelně hodnější než chlapci.  

Více dívek ve svých odpovědích zmínilo, že učitelku potěší dárek, což poukazuje 

k přátelštějšímu vztahu mezi nimi a učitelkou a k jejich tendenci se učitelce zavděčit. 

 Více chlapců než dívek zmínilo, že učitelku potěší, když jsou děti potichu. Ačkoliv se tím 

chlapci neřídí, učitelka je při vyučování téměř pořád napomíná, protože křičí nebo ruší.  
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Odpovědi na otázky Co učitelku rozzlobí? a Za co mi učitelka vynadá? se shodovaly. Děti 

(chlapci i dívky) si myslí, že učitelku rozzlobí, když děti zlobí, křičí a mluví. Jinými slovy 

nedodržování pravidel a absence snahy a aktivity. 

Na tyto otázky odpovídaly dívky obsáhleji než chlapci. Pouze dívky ve svých odpovědích 

uváděly, že učitelku rozzlobí, když děti vykřikují, nemají domácí úkol, nehlásí se, mluví sprostě 

nebo běhají po třídě. Pouze chlapci uváděli, že učitelku rozzlobí Filip.  

Filip je pro chlapce zřejmě zosobněním toho, jak by se neměli při vyučování chovat. Také 

pro ně může být lehčí označit za zdroj učitelčiny zloby někoho konkrétního, někoho jiného než 

sebe. Dívky takto o Filipovi neuvažovaly, asi proto, že jsou nositelkami jiné genderové role než 

on. 

Z pozorování vyplynulo, že Filipovo chování nejvíce odpovídá genderově stereotypní 

představě žáka, který zlobí a zároveň se snaží. Filip je velice výrazným žákem, v poznámkách 

z pozorování se objevuje velice často. Při vyučování ruší, vtipkuje, mnohdy něco komentuje 

nahlas, je drzý. 

„Ye Yin“, Y mluví strašně potichu, uč „Já tě neslyšim, Filip tam ruší a musíš mluvit víc nahlas.“, Y nepatrně zvýší 
hlas, F se ztiší. (pozorování č. 5, str. 2) 

Ve třídě je ruch, Filip blbne, vystřihl si kružnice jako díry na oči, dává si papír před obličej a otáčí se do třídy a na 
mě. Volá „pančelko“ a ukazuje jí vystřižené kruhy, volá znovu, uč nereaguje. (pozorování č. 1, str. 5) 

Filip „A jak to máme dělat?“ (přijde mi, jako by prostě potřeboval něco říct), uč mu to vysvětlí, F „Ahaaa, a co 
pak?“ Uč se mu po chvíli koukne přes rameno a opravuje ho, F provokativně „A jakto? Jak to vím?“, uč „Filipe a 
nepředváděj se.“, F „Já se nepředvádim, já to nechápu.“ (asi to vážně nechápu, ale jeho vystupování působí skoro 
permanentně provokativně), uč „Ale to už máš dávno chápat, to jsme dělali na začátku třetí třídy!“ (pozorování č. 2, 
str. 1) 

 

4. Rozhovory s dětmi 

Přepsané rozhovory jsou k dispozici v příloze (viz Příloha, Přepis rozhovorů s dětmi). 

Rozhovory mi přiblížily představy dětí o pravidlech chování při výuce a postoje, které děti 

k těmto pravidlům zaujímají.  

Z pozorování vyplynulo, že žákyně a sissies se chovají podle pravidel, což učitelku potěší. 

Žáci a tomboys pravidla porušují, což učitelku rozzlobí, ale zároveň se snaží, což učitelku potěší.   

Z odpovědí dětí v rámci rozhovorů jsem zjistila následující:   
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Dívky, jejichž chování odpovídá typu žákyně (viz výsledky strukturovaného pozorování), 

hodnotí své chování pozitivně. Cítí se nepříjemně, když se na ně učitelka zlobí, příjemně, když je 

učitelka chválí. Karolína ví, jak se má chovat, na základě učitelčiných reakcí. Hana ví, jak se má 

chovat, protože to učitelka a rodiče říkali. Obě si myslí, že mají být hodné proto, aby je mohla 

učitelka něco naučit. Každá z dívek si o té druhé myslí, že se chová vždycky dobře, je hodná a 

dobře se učí. Karolína by se chtěla vždycky chovat dobře, říká, že se tak asi chová. Hana je se 

sebou spokojená, chtěla by se chovat dobře jen někdy.  

Chlapci, jejichž chování odpovídá typu žák, hodnotí své chování neutrálně nebo negativně. 

Necítí se nepříjemně, když se na ně učitelka zlobí. David se cítí normálně, je zvyklý, že se na něj 

učitelka zlobí. Filip je na učitelku naštvaný, protože neví, co provedl.   Oba chlapci si myslí, že je 

učitelka moc nechválí. Pokud je pochválí, Filip má radost a Davidovi je to jedno. Dá se říct, že u 

obou chlapců vítězí jejich genderová role nad pravidly, které stanovuje učitelka. Oba vědí, jak se 

mají chovat, protože to učitelka říkala. Chlapci si myslí, že mají být hodní proto, aby je mohla 

učitelka něco naučit. Jmenovali Karolínu jako někoho, kdo se chová vždycky dobře, neruší a 

hlásí se. Filip by takový chtěl být někdy, ale nebavila by ho škola, navíc říká, že je zvyklý zlobit. 

David takový být nechce, nechce být šprt, chce zůstat v partě s Adamem. 

Dívky, jejichž chování odpovídá typu tomboy, hodnotí své chování neutrálně nebo 

negativně. Cítí se nepříjemně, když se na ně učitelka zlobí, příjemně, když je učitelka chválí. 

Obě ví, jak se mají chovat, na základě učitelčiných reakcí. Myslí si, že mají být hodné proto, aby 

je mohla učitelka něco naučit. Jako někoho, kdo se chová vždycky dobře, jmenovaly Karolínu a 

Hanu, jsou hodné a dobře se učí. Andrea by někdy taková být chtěla a neví, proč není. Anastasia 

taková být nechce, nechce být šprtka.  

Chlapci, jejichž chování odpovídá typu sissy, hodnotí své chování neutrálně nebo negativně. 

Cítí se nepříjemně, když se na ně učitelka zlobí, příjemně, když je učitelka chválí. Jan ví, jak se 

má chovat, na základě učitelčiných reakcí. Martin neví, odkud ví, jak se má chovat. Oba si myslí, 

že mají být hodní proto, aby je mohla učitelka něco naučit. Podle chlapců se vždycky chovají 

dobře holky, třeba Karolína, neruší a hlásí se. Oba by takoví chtěli být, ale nejde jim to. 

Všechny děti vědí, jak se mají chovat, od učitelky. Polovina dětí si vzpomíná, že to paní 

učitelka říkala. Karolína, Anastasia, Andrea a Jan to poznají z učitelčiných reakcí. Všechny děti 

odpověděly, že mají být hodní proto, aby je mohla učitelka něco naučit. Všechny děti se cítí 

nepříjemně, když se na ně učitelka zlobí, kromě Davida a Filipa. Všechny děti se cítí příjemně, 

když je učitelka chválí, kromě Davida. Všechny děti uvedly, že se vždycky chová dobře některá 
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dívka. Nejčastěji jmenovaly Karolínu. Podle všech dětí se dobré chování projevuje tak, že je 

žákyně hodná a dobře se učí. Karolína, Jan a Martin se chtějí chovat dobře. Hana, Andrea a Filip 

by takoví chtěli být jen někdy. Anastasia a David takoví nechtějí být, protože nechtějí být šprti. 

5. Dotazník pro učitelku 

Vyplněný dotazník je dostupný v příloze (viz Příloha, Semistrukturovaný dotazník pro 

učitelku vyplněný). 

Vybrala jsem několik situací z vyučování a poprosila jsem učitelku, aby je okomentovala. 

Ačkoliv v rámci některých situací byly patrné genderové rozdíly, někdy jsem je dokonce sama 

pojmenovala, učitelka nikdy ve svých komentářích nepoužila pojmy dívky/chlapci. Učitelka se 

vyjadřovala ke konkrétním dětem nebo k celé třídě najednou. Je možné, že se učitelka vědomě 

vyhýbala pojmům dívky/chlapci, protože chtěla zůstat genderově korektní. Během rozhovoru 

učitelka věděla, že se výzkum orientuje na gender. 

V rámci situací z vyučování jsem popisovala chování konkrétních dětí. Učitelka se 

vyjadřovala jmenovitě jen k některým dětem.  Nejčastěji zmiňovala Filipa. Ten je podle ní 

jedním z nejrušivějších elementů třídy. Upozorňuje na sebe, aby získal pozornost třídy. 

Nesoustředí se na práci, nechce se nad úkoly zamýšlet. Tento učitelčin popis se shoduje se 

maskulinní představou žáka, který zlobí a nesnaží se při vyučování.  

Učitelka uvedla, že David s Filipem na sebe neustále upozorňují. Často, když chlapci zjistí, 

že je sleduji, přidají na intenzitě svého chování. Ani jeden z nich nereaguje na napomenutí a 

vzájemně se předhánějí, kdo se víc ukáže ostatním. Chlapci podle slov učitelky stojí o její 

pozornost a, pokud si jich všímá, upozorňují na sebe ještě víc. Nereagují na její napomenutí. 

Chlapci si možná jsou vědomi toho, že vyrušováním získají učitelčinu pozornost. Navíc pokud 

učitelka na jejich vyrušování reaguje, potvrdí tím chlapcům tento předpoklad. To by 

vysvětlovalo, proč chlapci po učitelčině napomenutí zlobí dál. 

 Davida učitelka popsala jako velice chytrého chlapce, ačkoli nedává pozor, rychle se 

zorientuje a odpovídá správně. Oproti tomu Filip se nad úkoly nechce zamýšlet. Oba chlapci na 

sebe podle učitelky upozorňují, oba tedy zlobí, ovšem David se na rozdíl od Filipa dobře učí. 

Dále se učitelka jmenovitě vyjadřuje k Viktorovi, je to chytrý chlapec, který si ovšem není 

jistý správností svých odpovědí. Mnohdy je to způsobeno tím, že nedává pozor a na probírané 

učivo se nesoustředí. Zde vidím paralelu s hodnocením Davida i Filipa. Učitelka označuje 

Davida a Viktora za chytré chlapce, vyzdvihuje tím jejich inteligenci. U všech třech chlapců 
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poukazuje na jejich negativní postoj k výuce, nedává pozor, nechce se zamýšlet nad úkoly. 

Charakteristiky, které učitelka v rámci popisu chlapců vyzdvihuje, se shodují se stereotypně 

maskulinními rysy. 

Když učitelka popisuje dívku, nemluví o její inteligenci, ale o jejím vztahu k výuce. Kateřina 

je od první třídy premiantkou třídy, vždy má samé jedničky. 

O Andree učitelka napsala, že se ráda nechá strhnout k činnostem, které mohou být jiné, než 

obvyklé např. srandovní. Andreu jsem na základě pozorování označila jako tomboy, tedy dívku 

se stereotypně maskulinními rysy. Přičemž jednou z charakteristik spojovanou s muži bývá 

smysl pro humor.   

Vypozorovala jsem, že učitelka při oslovování dívek většinou používá zdrobněliny, při 

oslovování chlapců málokdy (např.: Gabčo, Michalko, Barunko, Karolínko, Filipe, Jakube, 

Matěji, Martine). Učitelka napsala, že pokud osloví chlapce zdrobnělinou, většinou jim to vadí, 

ostatní se jim smějí. Se všemi již několikrát řešila oslovování a snaží se jim říkat tak, aby jim to 

nevadilo. Na příklad Michalovi vadí, když mu říká Míšo, Adamovi vadí Adámku, naproti tomu 

Jirkovi nevadí oslovení Jiříku, Honzovi nevadí Honzíku. Oslovení Honzíku potvrzuje mé závěry 

z pozorování, na jejichž základě jsem Jana označila jako sissy. Vzhledem ke stereotypu citlivé a 

něžné dívky máme tendence oslovovat zdrobnělinami spíše dívky než chlapce. Je možné, že 

tento stereotyp aplikujeme i na chlapce s femininními rysy. Zároveň učitelka poukazuje na 

genderový stereotyp oslovování zdrobnělinami pouze dívky, když popisuje, že se děti smějí 

zdrobnělinám chlapeckých jmen. 

6. Rozhovor s učitelkou 

V závěru výzkumu jsem vedla semistrukturovaný rozhovor s učitelkou. Přepis rozhovoru je 

součástí přílohy (viz Příloha, Přepis rozhovoru s učitelkou). 

Seznamovala jsem učitelku s výsledky pozorování, ke každému výsledku jsem žádala 

učitelčin komentář. Cílem rozhovoru bylo zjistit, jak učitelka vnímá chování dětí a do jaké míry 

je její vnímání ovlivněno genderem.  

O dívkách se učitelka vyjadřuje takto:  

Dívky jsou tišší, neprojevují se. Více než chlapcům jim jde o známky, Karolína, Ester, 

Kateřina, Hana. Anastasia hraje, že jí špatná známka nevadí, ale pak si to chce opravit. Ve 

výchovách, výtvarka, hudebka, tam se snaží víc než kluci.  
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Jako výjimky uváděla učitelka Anastasii a Andreu (někdy i Jasmínu). Tyto dívky se více 

projevují, pořád mluví, upozorňují na sebe, podle slov učitelky tak chtějí upoutat pozornost 

chlapů. Dále učitelka jmenovala Anastasii, která si často z něčeho dělá legraci a je drzá.   

O chlapcích se učitelka vyjadřuje takto:  

Učitelka souhlasí s tím, že chlapci jsou aktivnější než dívky, chtějí na sebe upozornit. Mezi 

chlapci panuje soupeřivá atmosféra, kdo bude první, kdo první odevzdá sešit. Neumějí prohrávat. 

Chlapci vtipkují, podle učitelky na sebe takto upozorňují. Jsou drzí, protože jsou zvyklí takhle 

mluvit v rodině. Chlapci mluví pořád. To je zase tím dodržováním těch pravidel, kluci ty pravidla 

nedodržují. 

Když učitelka mluvila o projevech chlapců, nejčastěji jako příklad uváděla Filipa, Davida, 

někdy Viktora.  

V jedné z odpovědí učitelka shrnuje svůj pohled na chlapce a dívky. Beru to tak, že skupina 

holčiček je klidnější, mírnější, dává víc pozor v hodinách, snaží se. Ty kluci jsou živější, snaží se 

taky někteří, a ruší často. 

Charakteristiky chlapců a dívek, které učitelka popisuje, se shodují s genderovými 

stereotypy. Dívky jsou tiché, klidné, dávají pozor, snaží se, záleží jim na známkách. Chlapci jsou 

živější, někteří se snaží, upozorňují na sebe, často ruší, nedodržují pravidla.  

Nejčastěji učitelka jmenovala Filipa, Davida, Andreu a Anastasii, u kterých popisovala 

stereotypně maskulinní rysy.  

Během rozhovoru jsem učitelku požádala, aby děti rozdělila na skupiny. Jako první učitelka 

jmenovala děti, které ruší a vyžadují pozornost, Viktor, Kateřina, Filip, Anastasia, David, Iaon. 

Další skupinou jsou děti s poruchami učení, těm jde učení hůř, ale jsou snaživé, Andrea, Jiří. 

Některé děti jsou takový extrém, jsou chytří, ale pracují pomalu, Michal, Daniel, Jan. Dále 

dětičky s malým sebevědomím, nedůvěřují si, ale mají výborné známky, výborné chování, 

Michaela, Ye Jin, Gabriela, Karolína, Ester, Hana. Další děti jsou průměr, Jasmína, Jakub. 

Učitelka vůbec nejmenovala Barboru, Viktorii, Adama, Martina, Matěje, Vojtěcha K. a Vojtěcha 

T.  

Mezi děti, které ruší a vyžadují pozornost, učitelka zahnula čtyři chlapce a dvě dívky. Další 

děti se učí hůř nebo pomaleji, ale jsou snaživé nebo chytré, zde učitelka uvedla čtyři chlapce a 

jednu dívku. U všech těchto dětí učitelka popsala nějakou negativní charakteristiku, horší 
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chování nebo studijní výsledky. Zároveň u některých dětí učitelka upozornila na pozitiva, na 

snahu nebo inteligenci. Tyto charakteristiky odpovídají stereotypu žáka.  

Další skupinu tvoří děti, které mají výborné známky i chování, naprosto splňují stereotypní 

představu žákyně. Zde učitelka jmenovala šest dívek.   

Ani do jedné skupiny učitelka nezahrnula jednu dívku a jednoho chlapce, ty označila jako 

průměr. Na pět chlapců a dvě dívky učitelka úplně zapomněla.  

Výsledky rozhovoru jsem ovlivnila tím, že jsem učitelce vymezila prostor, ve kterém se její 

komentáře pohybovaly. Popisovala jsem jí výsledky pozorování, které odpovídají stereotypním 

představám žáka a žákyně. Učitelka s výsledky souhlasila, rozváděla je a vysvětlovala. Její 

komentáře tedy také vyzněly stereotypně. Když jsem učitelce na konci rozhovoru dala prostor, 

aby rozdělila děti podle svého, skupiny děti byly menší a pestřejší. Nerozdělila děti na chlapce a 

dívky. Přesto se i zde objevily stereotypně femininní a maskulinní charakteristiky.  
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I. Shrnutí: Pojetí maskulinity a femininity ve školní třídě 

Nyní shrnu výsledky všech použitých metod a utřídím je tak, abych skrze ně pojednala pojetí 

maskulinity a femininity, a to v projevech dětí, z pohledu dětí a z pohledu třídní učitelky. Tyto tři 

pohledy (svůj, dětí a učitelky) budu konfrontovat v rámci diskuse. 

1. Projevy dětí 

Projevy chlapců jsou četnější a viditelnější/slyšitelnější než projevy dívek. Tento rozdíl může 

být způsoben stereotypní rolí žákyně, která je hodná a pilná, ve výsledku nenápadná, a 

stereotypní rolí žáka, který je zlobivý a aktivní, ve výsledku nápadný. 

Z pozorování jsem vyvodila podobu maskulinity a femininity během vyučování. Maskulinita 

se manifestuje zlobením, rušením, vtipkováním, drzostí a snahou. Femininita se manifestuje 

poslušností, klidem, slušností, vážností a snahou a pílí.  

Typologii dětí v rámci třídy jsem zobrazila na ose, jejíž dva póly symbolizují femininitu a 

maskulinitu a střed osy symbolizuje genderově nevýrazné chování. Písmeno D zastupuje dívku, 

písmeno C zastupuje chlapce.  

 

žáci tomboys nenápadné děti sissies žákyně 

C C C C C D D D C C C C C D D D D C C C C D D D D D 

maskulinita genderová nevyhraněnost femininita 

 

Toto znázornění je postavené na dichotomním vnímání genderu, podle kterého by se dívky a 

chlapci měli dělit na dva protikladné póly. Nejvýraznější genderové projevy sice ve třídě 

zosobňují děti příslušného pohlaví - 5 chlapců a 5 dívek, celkem tedy 10 dětí. Ve třídě je jsou ale 

i děti, které se nechovají v souladu se svou genderovou rolí - 4 chlapci a 3 dívky, celkem 7 dětí. 

Velká část třídy se neprojevuje ve výrazném souladu s maskulinní nebo femininní rolí - 5 

chlapců a 4 dívky, celkem 9 dětí.  

Genderé stereotypy
91

 hrají v projevech dětí roli, ale není možné rozdělit děti na dvě skupiny, 

na maskulinní chlapce a femininní dívky. Ve vztahu k genderovým stereotypům můžeme 

rozdělit děti do tří přibližně stejně velkých skupin: 38% se projevuje podle své genderové roli, 

27% se projevuje proti své genderové roli a 35% se projevuje genderově nevyhraněně. Přičemž 

dívky a chlapci jsou v těchto skupinách zastoupeni rovnoměrně.  

                                                 
91

 viz str. 3 
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2. Pohled dětí 

Z výsledků dotazníků vyplývá, jak děti vnímají třídní učitelku.  

Podle dětí je třídní učitelka hezká, hodná, laskavá, zábavná a spravedlivá. Učitelka dobře učí. 

Všechny tyto charakteristiky se shodují s genderovou rolí ženy. Je tedy pravděpodobné, že se 

děti vztahují k třídní učitelce jako k femininní ženě.  

Velká část otázek zjišťovala, jaký má podle dětí učitelka názor na jejich chování. Děti si 

myslí, že učitelku potěší, když jsou hodné, jsou potichu, dobře se učí a pomáhají. Učitelku 

naopak rozzlobí, když děti zlobí, křičí a mluví. Podle dětí tedy učitelku potěší chování 

odpovídající genderově stereotypní představě dívky-žákyně a rozzlobí chování spojené s 

genderově stereotypní představou chlapce-žáka. 

Děti mají představu o tom, jak se chovat, aby učitelku potěšily nebo rozzlobily. V rámci 

rozhovorů jsem zjišťovala, jak děti své chování vnímají a jaký mají postoj k učitelčiným 

pravidlům chování. Odpovědi jsem získala od tradičních žákyň, „sissies“, tradičních žáků a 

„tomboys“. Rozhovory jsem nevedla s nikým z genderově nevýrazných dětí. 

Všechny děti uvedly, že se vždycky chová dobře některá dívka, nejčastěji Karolína. Dobré 

chování, které učitelku potěší, si spojují s dívkou. Předpokládám tedy, že děti do značné míry 

považují dobré chování za projev femininity a špatné chování za projev maskulinity. 

Žáci a žákyně se chtějí chovat v souladu se svými genderovými rolemi a chovají se tak. 

Tomboys se nechtějí chovat v souladu se svou femininní rolí a nechovají se tak. Sissies se 

nechtějí chovat v souladu se svou maskulinní rolí a nechovají se tak. 

Dívky mají v tomto směru výhodu, dobré chování, které učitelka oceňuje, je ve shodě s jejich 

genderovou rolí. Přesto se čtvrtina dívek chová maskulinně, což podle slov těchto dívek učitelku 

rozzlobí. Na druhou stranu maskulinní projevy mají tu výhodu, že upoutají učitelčinu pozornost, 

to může být motivací pro „maskulinní“ dívky. 

Chlapci mají nevýhodu, protože chování ve shodě s jejich genderovou rolí učitelku rozzlobí. 

Přesto se třetina chlapců chová maskulinně. Vzhledem k tomu, že učitelka oceňuje femininní 

rysy, chová se necelá třetina chlapců femininně. 

Vzhledem k tomu, že je stejný poměr dívek a chlapců, kteří se chovají v souladu i 

v nesouladu se svými genderovými rolemi, zdá se, že femininní i maskulinní chování má nějaké 

výhody i nevýhody. Děti samy uvedly, že výhodou femininního chování je pochvala a potěšení 
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na straně učitelky. Nevýhodou zase může být nedostatek pozornosti
92

, kterou učitelka takovým 

dětem věnuje. Pokud jsou děti pilné a poslušné, nemusí je učitelka okřikovat, ani jim vysvětlovat 

učivo. Výhodou maskulinního chování zase může být pozornost, kterou učitelka takovým dětem 

věnuje, reaguje na jejich projevy. Nevýhodu maskulinního chování uvedly samotné děti, totiž že 

se učitelka v takových chvílích zlobí.  

Děti jsou tedy motivovány jak k femininnímu, tak k maskulinnímu chování. Ovšem 

s pravidly chování při vyučování, která stanovuje učitelka, se více shoduje femininní chování.  

3. Pohled třídní učitelky 

Učitelka rozděluje děti na dívky a chlapce a každou z těchto skupin popisuje pomocí 

genderu.  

Podle učitelky jsou dívky tiché, klidné, snaživé a pilné. Z této femininity dle učitelky 

vybočují Anastasie a Andrea (někdy Jasmínu). Tyto dívky se více projevují, pořád mluví a 

upozorňují na sebe. Anastasie si navíc občas dělá legraci a je drzá.   

Chlapci jsou živí, ruší, předvádějí se a někdy se snaží. S touto maskulinitou učitelka nejvíce 

spojuje Filipa a Davida. 

Při bližším pohledu přechází učitelka od dichotomního vnímání dětí k pestřejšímu popisu 

dětských typů. 

Učitelku děti rozděluje na menší skupiny. Děti, které ruší a vyžadují pozornost (maskulinní 

projevy
93

). Děti, které se učí hůř nebo pomaleji, ale jsou snaživé nebo chytré (maskulinní 

projevy). Děti, které mají výborné známky i chování (femininní projevy). Děti, které jsou 

průměrné (genderově nevyhraněné). Učitelka vůbec nejmenovala sedm dětí. 

Vzhledem k typům dětí, které učitelka vymezila, a k pořadí, ve kterém je jmenovala, jsem 

došla k následujícím závěrům. Učitelka nejprve popisuje čistě maskulinní projevy (4 chlapci, 2 

dívky). Dále spíše maskulinní projevy (pět chlapců, jedna dívka). Nakonec popisuje femininní 

projevy (6 dívek). Nevšímá si genderově nevyhraněných projevů (5 chlapců, 3 dívky).   

                                                 
92

 Nedostatek pozornosti věnovaný „femininním“ dětem je spíše spekulace. V poznámkách z pozorování 

interaguje učitelka častěji s chlapci, ovšem poznámky nezachycují všechny učitelčiny projevy při vyučování. 
93

 Pojmy maskulinní a femininní jsem vyvodila z jiné části rozhovoru s učitelkou, kdy učitelka určité chování 

spojovala s chlapci a jiné chování s dívkami. 



49 

 

Učitelčino zařazení jednotlivých dětí do podkategorií se z části shoduje s mými výsledky 

pozorování. Podstatnější je ovšem způsob, podle kterého učitelka kategorie vytvořila. Stejně jako 

já učitelka zohlednila femininní a maskulinní charakteristiky.  

Sloučením typů, které jsem vypozorovala, a učitelčina pohledu docházím k těmto 

výsledkům. Nejvíce učitelčiny pozornosti mají žáci a tomboys. Jejich chování hodnotí učitelka 

negativně. Méně učitelčiny pozornosti mají žákyně a sissies. Jejich chování hodnotí učitelka 

pozitivně. Učitelka nevěnuje pozornost genderově nevyhraněným dětem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

J. Diskuze  

1. Výsledky výzkumu v kontextu teorií 

V první části diskuse odpovídám na výzkumné otázky. Výsledky výzkumu porovnávám 

s teoretickým podkladem bakalářské práce.  

a) Jak se žáci a žákyně vztahují ke školní výuce? 

Výsledky výzkumu ukazují, že gender hraje ve školní třídě podstatnou roli.  

Nejvýraznějším poznatkem výzkumu je percepční nápadnost chlapců. Tento fenomén popsali 

američtí výzkumníci
94

. Chlapci jsou aktivnější než dívky, ruší vyučování, proto jim učitelka 

věnuje svou pozornost. Třídní učitelka o nich říká, že na sebe upozorňují. Percepční nápadnost 

chlapců popsaly i Jarkovská a Lišková
95

 v českých školách - dívky se ve třídách stávají 

„neviditelnými“. 

Podoba a hodnocení maskulinity a femininity ve třídě se shoduje s genderovými stereotypy
96

. 

Děti i učitelka kladně hodnotí děti, které jsou hodné, jsou potichu a dobře se učí. Podle dětí se 

takto chová Karolína, kladné chování si spojují s femininitou. Záporně naopak hodnotí děti, které 

zlobí, křičí a mluví. Podle chlapců a učitelky se takto chová Filip, záporné chování si spojují 

s maskulinitou. Ve třídě jsou tedy kladně hodnoceny femininní vlastnosti. Učitelka popisuje 

dívky a chlapce skrze genderové stereotypy.  

Pozoruhodným rozdílem ve femininním a maskulinním je vztah mezi zlobením a snažením 

se (viz Graf 1 níže). Děti s femininními rysy zlobí mnohem méně než děti s maskulinními rysy, 

ale snaží se pouze o trochu více. Předpokládala bych, že čím méně budou děti zlobit, tím více se 

budou snažit, u maskulinních dětí tomu tak není. Možnou příčinou je maskulinní genderová role, 

jejíž součástí je aktivita a průraznost
97

. 

Děti ke snažení mohou motivovat školní pravidla, snaha vyhovět učitelce případně 

identifikace s učitelkou
98

. Dále také femininní genderová role, jejíž součástí je poslušnost a 

                                                 
94

 viz str. 16 
95

 viz str. 16 
96

 viz str. 15 
97

 viz str. 3 
98

 viz str. 11 
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podřizování se pravidlům
99

. Děti ke zlobení může motivovat vyhranění se vůči učitelce jako 

ženě
100

 a maskulinní genderová role, která je ale zároveň motivuje ke snažení
101

. 

Graf 1, Vztah mezi zlobením a snažením se 

 

Ve třídě hrají významnou roli očekávání ovlivněná genderovými stereotypy
102

. Já, jako 

výzkumnice, i třídní učitelka jsme při prvním pohledu na třídu dělily děti na chlapce a dívky a 

zdůrazňovaly jsme jejich genderové role. Jinými slovy jsme ve třídě hledaly femininitu a 

maskulinitu. Až při bližším pohledu jsme si obě povšimly různorodosti třídy. Podle Thorne 

máme tendenci marginalizovat chování dívek a chlapců, které není v souladu s naším 

očekáváním
103

. 

Při podrobnějším pohledu na třídu jsem zjistila, že se děti rovnoměrně dělí do tří skupin 

podle svého postoje vůči genderovým rolím - ve shodě, v opozici a nezařaditelné. Chování dětí 

dokazuje, že v realitě nejsou rozdíly v projevech žen a mužů zdaleka tak výrazné, jak se 

domníváme
104

. Pouze třetina dívek a chlapců je genderově stereotypní. 

Na základě výsledků předcházejícího výzkumu jsem zjišťovala, jaký viv má skupinová 

dynamika na postoje dětí vůči genderovým rolím. Oblíbené jsou ty děti, jejichž chování je ve 

shodě nebo v opozici vůči genderové roli. Nezařaditelné děti nejsou oblíbené. Obliba podle 

těchto výsledků stoupá s výraznějšími projevy dětí, nehledě na gender.  

                                                 
99

 viz str. 15 
100

 viz str. 12 
101
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 viz str. 16 
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b) Jakým způsobem se vztahují dívky k třídní učitelce? Vnímají jí jako sobě bližší a snaží 

se být jako ona? Jakým způsobem se vztahují chlapci k třídní učitelce? 

Hledisko dětí 

I z pohledu dětí vyplývá, že pravidla chování ve třídě jsou ve shodě s femininními 

charakteristikami. Děti říkají, že je učitelka chválí, když jsou hodné, jsou potichu, dobře se učí a 

pomáhají. Učitelka je naopak napomíná, když zlobí, křičí a mluví. Ve vztahu k teorii sociálního 

učení
105

 takto učitelka u dívek i chlapců posiluje femininní charakteristiky. Učitelka tedy 

upřednostňuje školní pravidla před genderovými rolemi. 

V rozhovorech hodnotí chlapci (ti s maskulinními i ti s femininními rysy) své chování 

negativně - chovají se tak, že se to paní učitelce nelíbí. Chlapci tedy vnímají svůj vztah 

s učitelkou jako více konfliktní. Ke stejnému výsledku došli i američtí výzkumníci
106

. Chlapci 

zdůrazňují učitelčinu kritiku svého chování. To i v případě sissies, kteří se chovají podle 

pravidel. Příčinou může být fakt, že učitelka napomíná chlapce mnohem častěji než dívky. 

Chlapci pak její kritiku generalizují a vztahují si jí k sobě, nehledě na své vlastní projevy. 

Zároveň se tak chlapci zřejmě distancují od femininity, kterou učitelka jako žena představuje.  

Vypozorovala jsem, že se chlapci více projevují a svými projevy více iniciují kontakt 

s učitelkou než dívky. Výsledek se shoduje s předešlými výzkumy zaměřenými na toto téma
107

.   

Dětí učitelku popisují pomocí femininních charakteristik (hezká, hodná, laskavá, zábavná a 

spravedlivá). Je tedy pravděpodobné, že se děti vztahují k třídní učitelce jako k femininní ženě. 

Z pohledu identifikační teorie
108

 si mohou dívky (zvlášť žákyně) zvolit učitelku jako svůj 

identifikační vzor v procesu formování genderové identity. Pro chlapce je značně problematické 

se s třídní učitelkou identifikovat, ohrozili by tak svou maskulinitu. 

Hledisko učitelky 

Výzkumy, se kterými jsem pracovala v teoretické části, popisují vztah vyučujících a dětí 

skrze blízkost a konflikt. Blízké vztahy jsou přívětivé, důvěrné a otevřené. Konfliktní vztahy 

jsou nesouhlasné a nedůvěrné
109

. Ukázalo se, že vyučující hodnotí své vztahy s chlapci jako více 
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 viz str. 11  
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 viz str. 24 
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konfliktní, zároveň méně blízký, a svůj vztah s dívkami jako více blízký, zároveň méně 

konfliktní
110

. 

V rámci mého výzkumu učitelka uvedla, že většina dívek je tichá, klidná, snaživá a pilná. 

Chlapci a některé dívky jsou živí, ruší, předvádějí se a někdy se snaží. Chlapci a některé dívky se 

tedy dostávají do konfliktu s pravidly chováním, které vyžaduje učitelka. V přeneseném slova 

smyslu se chlapci dostávají do konfliktu s učitelkou samotnou. Když jsou chlapci a některé dívky 

více konfliktní, přichází s nimi učitelka více do kontaktu
111

. Z pozorování a rozhovoru 

s učitelkou vyplývá, že učitelka věnuje více pozornosti dětem s maskulinními projevy, méně 

dětem s femininními projevy.  

 Získaná data mi neumožňují posoudit, zda učitelka vnímá svůj vztah s dívkami jako bližší. 

Učitelka hodnotí kladně dívky, které mají výborné chování a známky (jsou toché klidné, 

snaživé a pilné). Toto hodnocení u dívek posiluje ženskou genderovou roli. Zároveň jsou 

učitelčiny nároky v rozporu s mužskou genderovou rolí
112

. Pravidla chování, které učitelka po 

dětech vyžaduje, jsou ve shodě s femininími charakteristikami a proto znevýhodňují chlapce
113

.  

2. Reflexe výzkumného postupu 

Do výzkumu jsem promítla své vlastní pojetí femininity a maskulinity - blíže popisuji 

v rámci předporozumění
114

 - které je shodné s genderovými rolemi, jak je popisuji v teoretické 

části
115

. Svá kognitivní genderová schémata
116

 jsem využívala při sběru i zpracování dat. Ve 

vztahu k nim jsem kategorizovala, analyzovala a interpretovala. Pravděpodobně jsem i 

nevědomě upozaďovala témata a jevy, která nemám s genderem propojená.  

Příkladem zveličování genderu a upozadění jiných aspektů je prezentace výsledků 

nestrukturovaného pozorování, kde jsem děti popisovala pouze ve vztahu k genderu jako 

k normě. Během následující metody jsem si tento chybný postup uvědomila a kategorizaci dětí 

jsem poupravila.  

                                                 
110

 viz str. 23 
111

 viz str. 24 
112

 viz str. 22 
113

 viz str. 15 
114

 viz str. 27 
115

 viz str. 3 
116

 viz str. 12 
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Až v konečné fázi výzkumu jsem zjistila, že jsem se téměř nevěnovala dětem, jejichž projevy 

byly nevýrazné, zvlášť z hlediska femininity a maskulinity. Hledisko těchto dětí je významné a 

jeho opomenutí považuji za nedostatek svého výzkumu.   

Genderový kontext výzkumu vychází z větší části z mé představy genderu, která se shoduje 

s obecným pojetím femininity a maskulinity. Bylo by žádoucí zjistit, jak gender vnímají děti a 

učitelka.  

Svou pozornost jsem věnovala hlavně dětem. V rámci pozorování jsem si poznamenávala 

především chování dětí při vyučování, nesoustředila jsem se na učitelčiny projevy ani na sociální 

dynamiku třídy. Osobu učitelky tedy popisuji na základě dotazníku a rozhovoru, ty ovšem 

zprostředkovávají pouze učitelčin pohled. Ve výzkumu chybí data sloužící k popisu učitelky 

z mého pohledu výzkumnice. Sociální dynamiku třídy jsem zohlednila velice stručně pomocí 

sociometrie z předcházejícího výzkumu. V rámci výzkumu si sociální dynamika zaslouží více 

prostoru, protože zásadně ovlivňuje chování dětí.   

Data získaná v rámci rozhovorů jsem analyzovala pouze z obsahového hlediska. Bylo by 

přínosné dostat se hlouběji za zjevná data a analyzovat projevy dětí a učitelky a způsob, jakým 

reagují na mé otázky.  

Za hlavní příčiny výše uvedených nedostatků výzkumu považuji nedodržení časového plánu 

celé bakalářské práce a objem získaných dat. Z těchto důvodů jsem neměla kapacitu zohledňovat 

více aspektů a analyzovat více do hloubky.  

Na provedení výzkumu shledávám i pozitiva. Použila jsem dostatečné množství různých 

metod, tudíž jsem mohla popsat problematiku z více úhlů pohledu a zajistit validitu výsledků. 

Postup výzkumu i svou roli v něm jsem reflektovala a zohledňovala. Ačkoliv jsou nasbíraná data 

obsáhlá, snažila jsem se prezentaci dat i diskusi co nejvíce systematizovat a zpřehlednit.  

Podařilo se mi odpovědět na hlavní výzkumnou otázku. Podotázky týkající se vztahování se 

dětí k učitelce jsem zodpověděla pouze z části. Nezískala jsem od dětí dostatek informací o 

genderových projevech učitelky, nevím ani, zda považují učitelku za svůj vzor.  

V dalších výzkumech bych věnovala pozornost následujícím tématům: pojetí femininity a 

maskulinity u dětí a vyučujících, identifikace dětí s vyučujícími a prožívání dětí, jejichž projevy 

nejsou genderově nápadné. 
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IV. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo popsat projevy dětí při vyučování a porozumět jim v kontextu 

školní třídy. Na chování dětí při výuce má vliv mnoho proměnných, soustředila jsem se na 

motivaci dětí samotných, dále pak na osobu třídní učitelky. Stejně významným faktorem je 

sociální dynamika, kterou jsem ve svém výzkumu upozadila. Nedokázala jsem kapacitou 

bakalářské práce pokrýt téma tak komplexně, jak by si zasloužilo.  

Přesto jsem získala cenná data a z nich jsem vyvodila (ze svého hlediska) poměrně 

povzbudivý pohled na situace v jedné české školní třídě. Děti s gendrem zacházejí po svém, 

4/5.B není genderově stereotypní třída. Děti se rovnoměrně dělí na tři skupinky a každá skupinka 

ve svých projevech pojímá gender jinak. Oproti tomu třídní učitelka, ačkoliv se snaží k dětem 

přistupovat individuálně, do určité míry vnímá třídu skrze genderové stereotypy.  

Ve školách postrádám zrovnoprávňující diskuse a aktivity s dětmi na téma gender. Vzhledem 

k výsledkům výzkumu považuji za ještě důležitější debatu s vyučujícími, práci s jejich 

předsudky, pro které si nacházejí klamné opodstatnění v realitě (stejně jako já sama v první části 

výzkumu). 

Bakalářská práce pro mě byla velkým přínosem. Více jsem se zorientovala v problematice, 

která mě zajímá, zároveň si odnáším mnoho praktických znalostí z výzkumné činnosti. 

Největším překvapením pro mě byla síla genderových stereotypů, které jsem podlehla i přesto, 

že jsem v této problematice již poměrně sečtělá.  

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

V. Seznam použité literatury 

CURRAN D.J.; RENZETTI C.M. Ženy, muži a společnost. 1.vyd. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 1999. ISBN 80-246-0525-2 

HARKINS, D.A.; KOEPKE, M. F. Conflict in the classroom: gender differences in the teacher–

child relationship. Early education and development, 2008. Vol. 19., No. 6: 843–864 

JAK. S.; KOOMEN, M.Y.; SPILT. J.L. Are boys better off with male and girls with female 

teachers? A multilevel investigation of measurement invariance and gender match in teacher-

student relationship quality. Journal of School Psychology, 2012. No. 50: 363–378 

JARKOVSKÁ, Lucie. Školní třída pod genderovou lupou. Sociologicky časopis/Czech 

Sociological Review: 2009, Vol. 45, No. 4: 727–752 

JARKOVSKÁ, Lucie. Gender před tabulí: etnografický výzkum genderové reprodukce 

v každodennosti školní třídy. 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství /SLON/, 2013. ISBN 

978-80-7419-119-0 

JARKOVSKÁ, Lucie.; LIŠKOVÁ, Kateřina. Genderove aspekty českeho školstvi. Sociologicky 

časopis/Czech Sociological Review, 2008, Vol. 44, No. 4: 683–701 

JANOŠOVÁ, Pavlína. Dívčí a chlapecká identita: vývoj a úskalí. 1. vyd. Praha: Grada 

publishing a. s., 2008. ISBN 978-80-247-2284-9 

LANGMEIER, Josef.; KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Grada 

publishing a. s., 2006. ISBN 978-80-247-1284-0 

MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 1. vyd. Praha: 

Grada publishing a. s., 2006. ISBN 80-247-1362-4 

SMETÁČKOVÁ, Irena. Gender ve škole: příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. 1. 

vyd. Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006. ISBN 80-903331-5-X 

RUDASILL, K.M. Child temperament, teacher–child interactions, and teacher–child 

relationships: a longitudinal investigation from first to third grade. Early Childhood Research 

Quarterly, 2011. No. 26: 147–156 

THORNE, Barrie. Gender play: girls and boys in school. 1. publ. New Jersey : Rutgers university press, 

2008. ISBN 0-8135-1923-3  1993 


