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Abstrakt
Diplomová práce „Genderová analýza učebnic (ve vztahu k volbě povolání)“ předkládá
genderovou analýzu tří učebnic „Výchovy k občanství“ doporučené pro 8. ročník.
Pozornost je věnována tomu, zda vybrané učebnice obsahují genderové stereotypy
a genderové předsudky, které by mohly mít nějaký dopad na žáky a žákyně základních škol
v jejich volbě dalšího vzdělávacího stupně, a tím potažmo i vliv na volbu jejich budoucího
povolání. V této práci přistupuji ke vzdělávacímu systému, jako k jednomu ze zásadních
socializačních nástrojů společnosti. Jako k instituci, která má moc udržovat genderové
stereotypy, ale také má moc je měnit.
V diplomové práci podrobuji ilustrace a text v učebnicích genderové optice,
vycházím z kvalitativní a kvalitativní obsahové analýzy.
Klíčová slova
Učebnice, kurikulum, schvalovací doložka, gender, genderové stereotypy, výchova
k občanství, volba další vzdělávací dráhy, volba povolání, škola
Annotation
The goal of this master's thesis "Gender analysis of textbooks" (in relation to choice of
profession) is to introduce a gender analysis of three textbooks "Civics Education" used in
the 8th grade of primary schools. I focus on presence of gender stereotypes and gender
prejudice that could influence a choice of further education of schoolboys and schoolgirls
and therefore their choice of future profession. In the thesis I consider the general
education system as one of the crucial socialization tool of the society. It represents an
institution that keeps power to maintain gender stereotypes and at the same time has got the
power to change them.
I examine illustrations and texts of mentioned textbooks through gender optics, and
using qualitative and quantitative analysis.
Keywords
Textbook (schoolbook), curriculum, approval clause, gender, gender stereotypes, civics
education (citizenship education), choice of further education, choice of profession,
primary school
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1. Úvod
Záměrem mé diplomové práce je analyzovat tři vybrané učebnice „Občanské výchovy“
genderovou optikou. Cílem je dosáhnout zjištění, zda zkoumané učebnice obsahují
genderové stereotypy, které by jednotlivce a jednotlivkyně základních škol mohly
ovlivňovat při jejich volbě dalšího vzdělávacího stupně a tím potažmo i ovlivnit volbu
jejich budoucího povolání. Všechny zkoumané učebnice, jsou určené pro 8. ročník
základních škol. Tento ročník je záměrně vybraný z důvodu toho, že žáci a žákyně
finalizují své představy o volbě dalšího vzdělávání a povolání. Učebnice „Občanské
výchovy“ napomáhají dívkám a chlapců mimo jiné pochopit vlastní jednání i jednání

druhých osob, seznamuje je s problematikou sebepoznání a poznávání osobnosti
druhých lidí. Seznamuje žáky a žákyně se vztahy jak v rodině, tak v širších
společenstvích. To považuji za oblasti, které ovlivňují postoje aktérů a aktérek
k genderové (ne)rovnosti a předurčují, jakým směrem se v dalším životě vydají.
Škola je nástrojem sociální politiky, který připravuje mladé lidi na jejich budoucí
působení na trhu práce, a na které je účelově vzdělává. Vzdělávání se tak stává důležitým
faktorem, který ovlivňuje možnosti a postavení na trhu práce a spoluurčuje mzdové rozdíly
(Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 20). Ačkoliv se očekává, že vzdělávací systém
přispěje k vyrovnávání šancí, v praxi tomu tak často ale není. Důkazem jsou tomu
i samotné genderově nekorektní učebnice, které se stále nacházejí na knižním trhu, ale jsou
také i stále používané při výuce ve školách. Učebnice a jiné texty jsou zkonstruované
a používané pro didaktické účely (Průcha, 1996: 52), nejsou neutrálním textem, naopak
nesou určité hodnoty a normy. Následné učení tak není pasivním vnímáním informací
z těchto prezentovaných textů, ale jde o proces aktivního konstruování nových poznatků
(Průcha, 1997: 281). Svým výzkumem chci upozornit na závažnost této problematiky.
Velice snadno lze tyto školní publikace využít jako mocenský nástroj k (re)produkci
genderových stereotypů (a tím tak nepřímo podporovat nerovnosti mezi muži a ženami).
Ale také i jako nástroj, jehož prostřednictvím lze genderovou, sociální a ekonomickou
rovnost rozvíjet. Proto je zapotřebí zaměřit se více na genderovou vyváženost učebnic,
a rozšířit tak dosavadní úhel pohledu o pluralitní vnímání alternativ (Valdrová,
Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004).
V rámci dosažení svého cíle používám při analyzování ilustrací kvantitativní
obsahovou analýzu a při analyzování textové části kvalitativní obsahovou analýzu. V první
části výzkumu jsem si stanovila výzkumné otázky a hypotézy, které vycházejí ze
společensky

reprodukovaných

stereotypů,
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které

předkládá metodická

Příručka

pro posuzování

genderové

korektnosti

učebnic

(Valdrová,

Smetáčková,

Knotková-Čapková, 2004). Pomocí sestaveného kódovacího schématu naplňuji kategorie,
abych tak získala odpovědi na položené otázky (viz 3.2.1.1. Výzkumné otázky a hypotézy).
Cílem kvantitativní obsahové analýzy je zjistit, v jaké četnosti jsou muži a ženy v učebnici
celkově zobrazeni, v jaké sféře jsou dominantně zastoupeni a zda v nějaké sféře významně
nechybí zastoupení žen nebo mužů, jak jsou ženy a muži zobrazováni ve sféře soukromé
a jak ve veřejné, jaká povolání jsou explicitně mužům a ženám přiřazovaná, zda jsou
povolání vyžadující vysokoškolské vzdělání primárně přiřazovaná mužům nebo ženám,
v jakých kreativních povoláních vystupují ženy a muži, neméně důležité je zjistit jaké
vlastnosti a volnočasové aktivity jsou ženským a mužským postavám přisuzovány. Na
závěr ověřuji statistické významnosti zjištěných výsledků pomocí testu dobré shody
„Chí-kvadrát“, a pomocí kontingenční tabulky v programu Microsoft Office Excel 2007
a funkce CHITEST testuji stanovené hypotézy (více viz kapitola 3.2.1. Kvantitativní
metodologie – obsahová analýza ilustrací).
V druhé části výzkumu analyzuji texty učebnic, kde vycházím též z doporučení
metodické

Příručky

pro posuzování

genderové

korektnosti

učebnic

(Valdrová,

Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004). Rámcem pro analýzu textového obsahu mi byly
základní roviny genderového zatížení učebnic – Výběr a prezentace učiva, Procvičovací
příklady, Ilustrace a Jazyk (Valdrová, Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004), v jejichž
rámci

jsem

upřesnila

ještě

oblast

mého

bádání

pomocí tematických

otázek

(viz 3.2.2.1. Oblasti zkoumání a tematický okruh otázek), které se vztahují k mé výzkumné
práci (nějakým způsobem vypovídají o vztahu muži – ženy, a mohou mít nějaký dopad na
volbu střední školy/povolání). Kategorie, které jsou vyvozené z výše uvedeného rámce
publikace, jsem pomocí zhotoveného kódovacího klíče naplňovala potřebným textem,
který jsem následně interpretovala (více viz kapitola 3.2.2. Kvalitativní metodologie –
analýza textového obsahu). Ověřuji zde, nakolik existující typologie souhlasí.
Ve své práci používám kategorie „ženy/dívky/žákyně“ a „muži/chlapci/žáci“, což
může inklinovat k esencialistickému přístupu, když takto kategorizuji jednotlivce
a jednotlivkyně do skupin. Ráda bych podotkla, že jsem si vědoma sociálních a jiných
diferencí mezi „ženami“ i „muži“, stejně tak toho, že i mezi samotnými „ženami“
a samotnými “muži“ jsou další diference jako např. věk, etnicita, třída, sexuální orientace,
zdravotní stav, individuální identity ad. (Ramazanoglu, Holland, 2002: 111). Nejsou to
homogenní uzavřené skupiny. Všechny ženy ani všichni muži nesdílejí společnou identitu
a jednotný soubor genderových znaků. Abych však mohla dojít k závěru, zda zkoumané
8

učebnice obsahují genderové stereotypy a genderové předsudky, které mohou mít vliv na
další volby žáků a žákyň základních škol – záměrně takto kategorizuji. Tyto skupiny
a jejich charakteristiky a role k nim přiřazované navíc používám dichotomicky (tedy
genderově stereotypně), ačkoliv jsem si vědoma, že tomu tak ve skutečném životě není,
naopak navzájem se různě prolínají i překrývají (více viz kapitola 3.1.3. Metodologická
východiska a strategie).
V textu své práce se snažím o genderově citlivý jazyk, citace však zachovávám
v původním stavu (i v případě generického maskulina nebo s koncovkou „ová“, pokud je
tak v textu u zahraniční autorky/osoby uvedeno). Pokud sama zmiňuji zahraniční autorky,
ponechávám příjmení bez české koncovky „ová“, což je legitimní a správné. Přechyluji
názvy osob, pokud je výsledný tvar srozumitelný – je utvořen podle principů české
mluvnice,

tedy

přechylovacími

příponami

Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 33, 42).
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-ka,

-(k)yně,

-ice,

aj.

(Valdrová,

2. Teoretická část
2.1.

Genderové uspořádání společnosti – gender, genderové stereotypy

Genderový systém je jeden z principů, kterým je organizovaný svět. Základem
pohlavně-genderového systému (řádu) je umělá polarita – svět je dichotomicky rozdělený
na „ženský“ a „mužský“. Tato polarita není symetrická, ale naopak je hierarchizovaná
a androcentrická. Jednoznačně odděluje ženské a mužské role a jejich dodržování zajišťuje
prostřednictvím sankcí (Renzetti, Curran, 2003).
Candace West a Don Zimmerman (1987: 127) rozlišují pohlaví, pohlavní kategorie
a gender (s tímto chápáním i já v textu pracuji). „Pohlaví“ chápou jako sadu sociálně
schválených biologických znaků, na základě kterých jsou lidé rozlišováni jako příslušnice
či příslušníci jednoho ze dvou pohlaví. Ke konkrétnímu „[…] pohlaví jsou přiřazováni
hned po narození a to na základě vlastnictví penisu či vagíny, případně hormonální či
chromozomální výbavy“ (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 136-137). Lidé se tedy
navzájem nerozlišují podle pohlavních znaků (ty jsou v každodenní interakci skryty), ale
na základě jakého si „předvádění“, které West a Zimmerman (1987) označují jako
„pohlavní kategorie“. Mezi sociálně očekávaná a vyžadující „předvádění“ patří například
způsob oblékání, postava, účes atp. „Způsoby držení těla jsou hluboce spojeny s mravním
chováním a zdrženlivostí, ženy je bezděčně zachovávají, i když je k tomu již nenutí oděv.“
(Bourdieu, 2000: 29). „Gender“ je chápán jako takové jednání, které je považováno za
vhodné a příslušné, pro tu kterou pohlavní kategorii. Gender je aktivita, ne nějaká vrozená
vlastnost či specifický aspekt jednotlivce nebo jednotlivkyně. Pohlaví tedy odkazuje
k fyzickým rozdílům lidského těla, zatímco gender (někdy také nazýván jako „sociální
pohlaví“) označuje kulturně a historicky proměnlivé charakteristiky a vzory, které jsou
přiřazované mužskému nebo ženskému biologickému pohlaví (Babanová, Miškolci,
2007: 148).
Rozdílnost ve fyziologii těl je jedním z častých argumentů pro legitimizaci
„nadvlády“ mužů, která může probíhat neskrytě (fyzické násilí) nebo skrytě (symbolické
násilí). (Některé) ženy pohlavně-genderový řád přijímají, tím se však neustále praktiky
opakují a zároveň legitimizují. Tento habitus, který je produktem sociální struktury,
nefunguje však vždy na vědomé úrovni (Bourdieu, 2000: 11). Tyto představy jsou nedílnou
součástí společenských diskursů, ve kterých jedinci žijí, a které se učí v rámci „socializace
a získávaných metasdělení, nebo-li skrytých ponaučení o tom, co je v dané kultuře důležité,
co je oceňováno a jaké rozdíly mezi lidmi jsou z hlediska kultury významné.“ (Renzetti,
Curran, 2003: 104).
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Sandra Bem tyto představy nazývá čočkami neboli optickými skly (teorie utváření
genderu). Podle Bem kultura každé společnosti vytváří systém skrytých předpokladů
(tzv. optická skla), který definuje – jak mají lidé vypadat, jak se mají ve společnosti chovat,
myslet, cítit a jednat (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 40; Renzetti, Curran,
2003: 103). Tyto předpoklady se dědí z generace na generaci prostřednictvím diskursů,
institucí, ale i zažitých vzorců chování a myšlení. Lidé tak vnímají svět prostřednictvím
perspektivy genderové polarizace, která stojí na základě přesvědčení o diametrálních
odlišnostech mužů a žen, a toho, že je společnost uspořádána v souladu s těmito rozdíly.
Druhou optikou je androcentrismus, jehož obsahem je nadvláda mužů, muž je zde normou
všeho. Biologický esencialismus je třetí optikou a vypovídá o vrozených biologických
rozdílech, které jsou mezi muži a ženami, a které jsou považované za přirozené,
neproblematické a hlavně neměnné (Renzetti, Curran, 2003: 103, Jarkovská, Lišková,
Šmídová, 2010: 40).
Vše, co je definováno jako „ženské“ má konotace něčeho podřadného,
méněcenného (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 180). Normou je muž, žena je ta
„druhá“. „Žena je určována a diferencována svým vztahem k muži, nikoli muž svým
vztahem k ní; žena je nepodstatná k podstatnému. On je Subjekt, on je Absolutno: ona je to
Druhé.“ (Beauvoir, 1967: 10). Podle genderových stereotypů1 se žena vůči muži
vymezuje. Tato polarita je vepsána do těl, skrze somatizaci v rámci jak primární, tak
sekundární socializace (více o „socializaci“ viz kapitola 2.2.1.

Škola

–

socializační

instituce).
Dívky se tak jak přímo, tak nepřímo učí (i) negativním „ctnostem“, které díky
somatizaci mohou přijmout za vlastní, aniž by o nich pochybovaly (Bourdieu, 2000: 46).
Bourdieu konstatuje, že ženy samy přijímají způsoby hodnocení, poznání a jednání, které
jsou plodem „mužské nadvlády“, a přispívají tak k jejímu trvání. Zdůrazňuje však, že to
nelze použít jako argument k ospravedlnění jejich podřízenosti. Takto bychom jen odebrali
odpovědnost utiskovatele a vinu svalili na utiskované, „[…] oporou symbolického násilí
v podstatě nejsou oklamaná vědomí, jež by stačilo osvítit, ale dispozice přizpůsobené
strukturám nadvlády, které je zplodily.“ (Bourdieu, 2000: 34-35)
To platí i pro chlapce, pokud se bude posilovat např. genderový stereotyp
„agresivního muže“, mohou ho chlapci považovat za přirozenou součást jejich identity.
1

Genderové stereotypizování – je proces, kterým se určité chování, postoje a emoce zařazují jako přiměřené
a patřičné pouze pro jedno pohlaví a dál už se pak jedná tak, jako by šlo o přirozené či dané odlišnosti
– a nikoli o odlišnosti vrozené. Takovým stereotypem je například přisuzování emocionálního chování ženám
a racionálního chování mužům (Věšínová-Kalivodová, Maříková 1999: 77)
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Může tak docházet k sebenaplňujícímu proroctví, což je „[…] mylná definice situace, která
vyvolává nové chování, kvůli kterému se původně mylná představa stane pravdivou.“
(Merton, 116-131).
Sociální role vážící se k mužům nebo ženám jsou v prvé řadě konstruovány tedy
sociálně. Tím, že se odmala přistupuje k dívkám a chlapcům odlišně, má samozřejmě své
důsledky – být mužem či ženou v určité společnosti znamená naplňovat společenské
představy o mužství a ženství (Jarkovská, 2003: 4). Podle genderových stereotypů mají být
muži silní, dominantní, racionální, aktivní se zájmem o pracovní uplatnění, ženy mají být
hlavně krásné, emocionální, pečující a orientované na rodinu. Karsten (Karsten, 2006: 32)
hovoří o „teorii utvrzování“, kdy se například od chlapců a dívek již od dětství očekává
rozdílné chování – správný kluk nepláče, umí se bránit, je odvážný, je schopný prosazovat
svá práva. U dívek se zase například tolerují slzy, navíc se očekávají vlastnosti jako
např. poddajnost, přizpůsobivost, poslušnost a nesmělost, vyžaduje se nenápadné,
ukázněné chování více než u chlapců. Usměvavá žena je také samozřejmostí, avšak
„intenzívní úsměv může být vykládán jako výraz sexuality. Žena v pozici sexuálního objektu
však ztrácí autoritu a respekt.“ (Decarli Valdrová, 2004: 12).
V dětech jsou často posilovány individuální identity tak, aby byly v souladu
s genderovým univerzem. Chlapcům je vymezována sféra soutěživosti a to jak v intelektu,
tak v oblasti fyzické síly (násilí), dívky jsou naopak usměrňovány do sféry péče, a jejich
soutěživost je směrována k heterosexuálnímu vztahu, neboť se předpokládá, že na sociální
statky a moc dosáhne prostřednictvím svého budoucího partnera. (Jarkovská, Lišková,
Šmídová, 2010: 33)
Aby muž mohl vůči ženě vystupovat jako „ochránce“ – musí existovat „bezmocná“
žena. Ideologie ochrany žen může být na první pohled lákavá, na druhou stranu ale udržuje
ženy v nerovnosti a závislosti (Cviková, Juráňová, 2003: 57). Ne každá žena chce být také
vykreslovaná jako bezmocná, a neschopná bránit se. Ne každý muž chce být zobrazován
v dominantní pozici, a být orientovaný na kariéru (Radford, 1998: 157). Aktéři a aktérky
však v podstatě aspirují jen na ty pozice, které jsou jim v socializačním procesu
a společenské struktuře k dispozici (Bourdieu, 2000). V naší společnosti tak existuje
mnoho zbytečných stereotypních předsudků o ženách a mužích. Je značně zpátečnické
hledat něco podezřelého, pokud něco nebo někdo do těchto stereotypů nezapadá.
Genderové stereotypy mohou samozřejmě některým jedincům vyhovovat, ale ne všichni se
s nimi ztotožnit chtějí, pro některé mohou být některé genderové stereotypy dokonce
nepřekonatelnou překážkou (Jarkovská, 2004: 19).
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2.2.

Vzdělávací systém z genderového pohledu

Přístup ke vzdělávání všech dětí je zaručen „[…] Ústavou ČR, Úmluvou o právech dítěte,
zákony a činností odpovědných orgánů a institucí. Oblast rovného přístupu ke vzdělávání
a zohledňování vzdělávacích potřeb jedince jsou zásadami zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.“ (Šojdrová,
Bařinková, Borkovcová, Dlouhý, 2014: 8). Pohlaví, etnický původ či rodinné zázemí,
nesmí představovat překážky při dosahování vzdělávacího potenciálu a všichni jedinci mají
právo získat alespoň základní úroveň dovedností (Šojdrová, Bařinková, Borkovcová,
Dlouhý, 2014: 18). Ačkoliv je dostupnost vzdělání zaručeno zákonem, není však zárukou
genderové rovnosti.
Vzdělávací systém může být chápán jako „školství“, ale také jako „[…] soubor
všech škol, školských zařízení a jejich vzdělávacích institucí, jejich pracovníci, materiální
a finanční prostředky, legislativní úpravy, který jako celek zajišťuje ve státě realizaci
vzdělávání.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 368). Všeobecné vzdělávání je nezbytný
vzdělanostní základ pro všechny členy a členky společnosti, který poskytuje relativně
ucelený obraz světa (Průcha, 1997: 398-399). Vládní strategie v oblasti vzdělávání je
zformulovaná v Národním programu vzdělávání ČR, v tzv. Bílé knize, která spolu se
zákonem č. 561/2004 Sb. zavádí nový systém „kurikulárních dokumentů“2, které jsou
určeny pro vzdělávání3 žáků a žákyň ve věku 3–19 let (Ciprová, 2008: 7).
V rámci školního vzdělávání dochází k reprodukci tradičního genderového
uspořádání prostřednictvím jak formálního kurikula, tj. konkrétního učiva, které je žákům
a žákyním předáváno, tak i kurikula neformálního, tj. skrytých obsahů a forem výuky
(Smetáčková, 2006; Renzetti, Curran, 2003; Maňák, Janík, Švec, 2008), více viz níže
v kapitolách 2.2.4. Formální a neformální kurikulum, 2.2.5. Koncept moci ve vztahu ke
vzdělávání a 2.2.6. Genderové zatížení učebnic a učiva.
2

Tyto dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních: státní a školní. Státní úroveň představují Národní
program vzdělávání (NPV) a rámcové vzdělávací programy (RVP). Rámcové vzdělávací programy pro
jednotlivé stupně a typy vzdělávání pak konkretizují cíle pro jednotlivé stupně a typy vzdělávání (Průcha,
Walterová, Mareš, 2009: 166). Původní učební osnovy byly tedy nahrazeny rámcovými vzdělávacími
programy (RVP), které vymezují vzdělávací obsah na jednotlivých stupních škol. Výuka na jednotlivých
školách je pak regulována pomocí školních vzdělávacích programů (ŠVP), tyto ŠVP si vytváří každá škola
podle zásad stanovených v příslušném RVP (Ciprová, 2008: 7). Ve srovnání s učebními osnovami je v RVP
kladen důraz na osobnost studujícího (co má žactvo umět), zatímco učební osnovy byly formulovány
z hlediska vyučujících (co má škola učit). (Smetáčková, 2008: 13)
3
Klasifikace vzdělávání – Základní třídění v ISCED (mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání –
International Standard Classification of Education ) je podle úrovní vzdělávání „[…] 1) Primární vzdělávání
nebo 1. stupeň základního vzdělávání (v ČR 1. – 5. ročník ZŠ aj.) 2) Nižší sekundární vzdělávání nebo
2. stupeň základního vzdělávání (v ČR 6. – 9. ročník ZŠ, nižší ročníky víceletých gymnázií aj.) 3) Vyšší
sekundární vzdělávání (v ČR čtyřletá gymnázia, vyšší ročníky 6-8letých gymnázií, střední odborné školy,
střední odborná učiliště aj.)“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 124)
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Vzdělávací obor, který se přímo zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí
s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských
vztahů a vazeb, se nazývá „Výchova k občanství“ (dříve „Občanská nauka“). (Průcha,
Walterová, Mareš, 2009: 175).
Výchova k občanství:
„[…] učí žáky a žákyně respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla
společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky.
Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků a žákyň, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou
odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.“ (Jeřábek, Tupý,
2007: 43)

Rámcové vzdělávací programy nesměřují explicitně ke snižování genderových
nerovností, nicméně obsahují některé dílčí body, které se rovností mezi ženami a muži
dotýkají – viz některá cílová zaměření předmětu Výchovy k občanství (vzdělávací oblast
„Člověk a společnost“4): žákyně a žáci jsou mimo jiné vedení k
„[…]úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke
kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství.” […] utváření
vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání
a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí utváření pozitivních
vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního nahlížení
na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků
v nazírání na roli žen ve společnosti, rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou
důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti
vůči myšlenkové manipulaci [...].“ (Jeřábek, Tupý, 2007: 44)

Žáci a žákyně jsou také v rámci předmětu Výchovy k občanství například
konfrontováni s problematikou „lidského chování“ v rámci níž jsou seznámení i s lidskou

solidaritou, s pomocí lidem v nouzi, i s „potřebnými“ lidmi ve společnosti. Ale také i se
4

Vzdělávací oblast „Člověk a společnost“ – seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými
společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření
společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí
přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je
současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je
prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských
práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých
a kulturních hodnot. Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova
k občanství. (Jeřábek, Tupý, 2007: 44)
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zásady, jako jsou morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování,
ale i co obnáší dělba práce a činností, a jaké jsou výhody spolupráce lidí (Jeřábek, Tupý,
2007: 48).
Podle Arendt škola napomáhá udržovat nežádoucí reprodukci genderových
stereotypů tím, že nepodněcuje žádnou společenskou změnu (Arendt, 1994). Ačkoli je
situace v současné době lepší, není však metoda gender mainstreamingu ve vzdělávacím
systému zatím příliš využívána. V rámci účinného prosazování tohoto jednoho
z nejúčinnějších nástrojů k odstraňování genderové nerovnosti, byl v resortu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR například zaveden projekt „Gender ve škole“, který
realizovala Otevřená společnost, o.p.s. Cílem tohoto projektu bylo vytvoření podmínek
a nástrojů pro zvyšování genderové citlivosti v české společnosti skrze výchovu
a vzdělávání (Ciprová, 2008: 8-10).

2.2.1. Škola – socializační instituce
5

Škola je sociální instituce, která je účelově vytvořená k realizaci svého základního úkolu,
tj. k zajišťování řízené a systematické edukace, ale také je institucí, která se silně podílí na
socializaci jedinců, a tak i na (re)produkci genderových stereotypů (Arendt, 1994: 110),
nebo naopak na jejich potlačování. Škola chce svým formálním i neformálním působením
obhájit status quo, jejím primárním cílem není společenský řád měnit, ale uchovat ho a to
včetně sociálních nerovností (Bourdieu, 1998: 28). Škola nerovnosti spíše reprodukuje, tak
i legitimizuje, což znesnadňuje změnu k větší genderové rovnosti (Jarkovská, Lišková,
Šmídová, 2010: 34).
Socializace je celoživotní proces, v jehož průběhu si jedinec osvojuje specificky
lidské formy chování a jednání, jazyk, poznatky, hodnoty, kulturu a začleňuje se tak do
společnosti. Realizuje se hlavně sociálním učením, sociální komunikací a interakcí,
i nátlakem.
„[…] Socializace se odehrává zejména v rodině, ve skupině vrstevníků a přátel, ale také ve
škole, prostřednictvím masmédií a práce. Socializace ve škole má přitom specifickou podobu – žáci
a žákyně se musí přizpůsobovat podmínkám institucionalizované výchovy a vzdělání,
naplánovanému kurikulu i požadavkům učitelů.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 267)
5

Škola je instituce ve veřejném (státním) nebo v soukromém vlastnictví, v níž jsou dětem a mládeži
zprostředkovávány v systematickém vyučování vědomosti a dovednosti, jež jim mají umožňovat samostatné
životní činnosti v rámci státního a společenského uspořádání. Škola je speciální instituce účelově vytvořená
k realizaci svého základního úkolu, tj. zajišťování řízené a systematické edukace. (Malach, 2005: 95)
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Socializace je proces, který nikdy nekončí, lidé se neustále vyvíjejí a jsou
ovlivňováni vším, s čím se ve svých životech setkají. Primární socializace probíhá
v rodině, po ní následuje socializace sekundární, která probíhá ve škole, v zaměstnání atd.
(Berger, Luckman, 1999). Do procesu sekundární socializace již vstupuje částečně
utvořená osobnost, která má již určitým způsobem internalizovaný svět. U dětí se
prohlubují vědomosti a zkušenosti získané z primární socializace, upevňují se genderové
role a identity, které jim byly v rámci prvního „učení“ vštěpeny. Sekundární socializace
není již tak citově zabarvena, avšak neznamená to, že je méně důležitá jako primární. Děti
se prostřednictvím školního prostředí učí nejen orientovat se ve světě, ale učí se být členy
a členkami ve společnosti, učí se být lidmi. (Arendt, 1994: 109). Dochází k legitimizaci
sociálních realit.

Proto v rámci sekundární socializace hrají důležitou roli učitelé

a učitelky, vychovatelé a vychovatelky, protože mají moc posilovat u žáků a žákyní
genderové stereotypy, nebo je naopak nabourávat (více viz kapitola 2.2.5. Koncept moci ve
vztahu ke vzdělání) Ačkoliv škola stále víceméně předkládá tradiční genderové obsahy,
jsou dnešní děti již seznamováni i s žitím různých genderových alternativ (Smetáčková,
Vlková, 2005: 10). Prioritou vzdělávacího systému, by tak mělo být všemi možnými
nástroji tento stav stále více podporovat a rozvíjet.

2.2.1.1.

Základní vymezení pojmů výchova a vzdělávání

Výchova se v teoriích a učebnicích pedagogiky vymezuje různě. Výchova v širším pojetí
zahrnuje rozvoj všech stránek osobnosti jedince, tzn. rozumový, fyzický, mravní i citový
rozvoj. V užším pojetí chápeme výchovu většinou jen jako působení na mravní
a charakterový rozvoj jedince. (Malach, 2005: 33) Např. Jůva (1995: 37) uvádí, že
„z hlediska kvalit, které u jedince rozvíjíme, vyvstává před pedagogem otázka: Co má
vlastně rozvíjet? Jestli pouze vědomosti, nebo také dovednosti, návyky a schopnosti.“
V tomto smyslu výchovu chápe jako průnik dvou dílčích procesů, a to vzdělávání
a výchovy v užším smyslu (Jůva, 1995: 37). Podle Průchy je výchova – činnost, která ve
společnosti zajišťuje předávání „duchovního majetku“ společnosti z generace na generaci.
Jde o zprostředkování vzorců a norem chování, komunikačních rituálů, hygienických
návyků apod.“ (Průcha, 2000: 15). V tomto smyslu je výchova v pedagogickém pojetí
hlavní složkou procesu socializace (Šikulová, Kolář, 2003: 29).
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Výchovu lze tedy chápat jako určitý druh sociální činnosti, jejímž znakem je
záměrně a cílevědomě působit na osobnost a dosáhnout trvalejších změn v jejím vývoji,
chování a jednání (Skalková, 1999: 16). Avšak v současné době existují koncepce
výchovy, které odmítají výchovu jako cílevědomé formování osobnosti jedince
a zdůrazňují vědomé vytváření předpokladů pro rozvoj vnitřních dispozic jedince tak, aby
vychovávaná osobnost mohla dosahovat co nejoptimálnějšího rozvoje svých schopností
(Šikulová, Kolář, 2003: 30).
Skutečnost, že do výchovy vstupuje mnoho činitelů, nutně vede k chápání výchovy
i jako systému, ve kterém se prolíná, vzájemně podmiňuje a ovlivňuje aktivita mnoha
aspektů. „Do výchovy tak vstupují prvky materiální povahy (např. konkrétní podmínky,
prostředky), duchovní povahy (např. ideály, cíle) a činitele lidské povahy (vychovatel
a vychovávaný)“ (Šikulová, Kolář, 2003: 43).
Proto má i vzdělávání více rozměrů – je současně zaměřeno na rovinu osobního
rozvoje, formování občana, ale i na přípravu pro pracovní život (Malach, 2005: 63).
Vzdělání označuje dosaženou míru rozumové a psychomotorické i hodnotové kultivace
(Malach, 2005: 33). Vzděláváním rozumíme proces získávání a rozvíjení vědomostí,
intelektových schopností a praktických dovedností. Vzdělávání se vztahuje k formování
především kognitivních stránek osobnosti, k rozvíjení poznávacích schopností jedince,
k formování schopnosti a dovednosti jednat na základě znalostí a názorů založených na
poznání. (Šikulová, Kolář, 2003: 33) Vedle pojmu vzdělávání rozlišujeme také pojem
vzdělání6, který je chápán jako výsledek, tedy jako určitý dosažený stav rozvinutosti
člověka (průběžný či konečný stav založený na ukončení některého stupně vzdělávacích
institucí). (Šikulová, Kolář, 2003: 33-34)
Vzdělání lze také rozlišovat a chápat jako 1) osobnostní pojetí: jako součást
socializace jedince (kognitivní vybavenost osobnosti je získaná prostřednictvím
vzdělávacího procesu – osvojené vědomosti, dovednosti, postoje, hodnoty, normy)
2) obsahové pojetí: jako zkonstruovaný systém informací a činností, které jsou plánovány
v kurikulu různých škol a vyučujících předmětů a realizovány ve výuce (učivo, obsah
vzdělání nebo např. vzdělávací cíle) 3) institucionální pojetí: jako společensky
organizovaná činnost zabezpečovaná institucí školství 4) socioekonomické pojetí: jako
jedna z kategorií, které charakterizují populaci (skupiny obyvatelstva, společnost), je to

6

Vzdělání je historicky relativní pojem. Na základě jeho vývoje vznikly a existují jeho různé formy a úrovně.
Obvykle rozlišujeme: vzdělání všeobecné a odborné, vzdělání teoretické a praktické, vzdělání základní,
střední a vysokoškolské. (Šikulová, Kolář, 2003: 34)
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vlastnost populace determinovaná sociálními faktory (sociální původ) a ekonomickými
faktory (náklady na vzdělání). (Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 361)
Více o výchově a vzdělávání jedinců ve smyslu dopadu na volbu střední školy a tím
i budoucího povolání viz kapitola 2.3. Faktory ovlivňující volbu vyššího sekundárního
vzdělávání a volbu povolání.

2.2.2. Koncept rovných příležitostí ve vzdělávání a při volbě povolání
Koncept rovných příležitostí lze chápat jako požadavek rovných výchozích podmínek jak
pro ženy, tak muže a to v ekonomickém, politickém a sociálním životě. Rovné příležitosti
znamenají odstranění viditelných, ale i skrytých překážek na základě pohlaví. Patří sem
například zajištění rovných příležitostí na trhu práce, vytváření podmínek pro slaďování
rodinného a pracovního života, podpora účasti žen v politickém životě, ale i odstraňování
genderových stereotypů ve vzdělání (Babanová, Miškolci, 2007: 150-151).
V českém školství představuje genderová rovnost jednu z priorit vlády ČR
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Například v dokumentu Priority
a postupy MŠMT v prosazování rovnosti mužů a žen pro rok 2005 je uvedeno opatření,
které (mimo jiné) stanovuje: „[…] podněcovat individuální schopnosti a zájmy jak dívek
a žen, tak chlapců a mužů, o přípravu pro povolání v těch oborech, které jsou z hlediska
pohlaví považována za netypická.“ (Priority a postupy, 2005: 25). Avšak fakticky je
realizováno jen minimum projektů, které by vedly např. k větší rovnosti oborů, jinak
vysoce segregovaných podle pohlaví (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 29). Přestože je
zaručen rovný přístup ke vzdělávání u chlapců a dívek a „obě pohlaví“ se mohou hlásit na
jakoukoliv školu, existují skryté překážky, které předurčují chlapcům a dívkám genderově
typické vzdělávací a následně pracovní dráhy (Smetáčková, Vlková, 2005: 75).
Historicky se vyvinula tři rozdílná pojetí rovnosti ve vzdělání, a to rovnost
v přístupu, rovnost v podmínkách a rovnost ve výsledcích. Který přístup bude ve školské
politice dominovat, závisí na společenských okolnostech. Rovnost v přístupu se vyznačuje
v tom, že dívkám a chlapcům nesmí být oficiálně zamezen přístup ke vzdělávání obecně
nebo znemožněno studium na některém stupni či oboru škol (záleží zde čistě na nadání
dívek a chlapců). Rovnost v podmínkách, vychází z toho, že nejen přístup ke vzdělání, ale
i celý další průběh musí zajistit spravedlivé zacházení se všemi žáky a žákyněmi – všichni
jsou vzděláváni stejným způsobem a jsou vystaveni stejnému hodnocení (odlišná
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socializace dívek a chlapců však vede k rozvoji různých dovedností, zájmů atd.). Pojetí
rovnosti ve výsledcích se soustřeďuje na znalosti a dovednosti žáků a žákyň, škola
maximalizuje jejich schopnosti (proces výuky vychází ze specifik odlišné socializace dívek
a chlapců – učivo jim je představeno v souladu s jejich životní zkušeností). Rovnost
v tomto pojetí neznamená stejnost. (Smetáčková, 2009: 11-12)
„Rovné příležitosti žen a mužů odkazují pouze k pojetí rovnosti v přístupu, případně
v podmínkách a jeho interpretace je možná bez genderové perspektivy. Naopak pojem genderová
rovnost má komplexnější význam, zahrnuje všechna tři pojetí rovnosti a týká se všech skupin osob
vymezených na genderovém principu.“ (Smetáčková, 2009: 16)

Genderové nerovnosti se začínají formovat již na prvních stupních vzdělávacího
systému, v mateřských a základních školách. Proto je zásadní uplatňovat principy rovných
příležitostí právě již při výuce a výchově nejmladších dětí. Zvláštní pozornost by měla být
věnována pak při vzdělávání posledních ročníků základních škol a na školách středních,
kdy se rozhoduje o budoucím povolání dospívajících.
V rámci genderové rovnosti ve vzdělávání existují tři hlavní termíny, které definují
cílové zaměření školy bez vlivu genderových stereotypů: genderově rovná škola (podpora
reálných schopností žáků a žákyň bez ohledu genderových panujících představ; vymezeno
na individualismus nebo skupinu), genderově citlivá škola (výuka předmětů, které byly
tradičně vnímány jako „chlapecké“, jsou upraveny tak, aby zaujaly i dívky) a genderově
neutrální škola či výchova (genderová příslušnost studujících ustupuje do pozadí, avšak ne
na úkor jedné nebo druhé skupiny). (Smetáčková, 2009: 12-13)
Na jedné straně může koedukace7 obohacovat žáky a žákyně o pohledy „druhého
pohlaví“, na druhou stranu může ale také přispívat k tomu, že se děti ve škole chovají
v souladu s genderovými očekáváními. Také se u některých předmětů, jako je matematika,
fyzika nebo informatika, osvědčila oddělená výuka chlapců a děvčat, jde o předměty, ve
kterých se dívky cítí nejisté, a nechtějí se před chlapci projevovat (Jarkovská 2003: 11),
nechtějí být terčem posměchu – „ženská logika“ myšleno jako nadávka (projevy sexismu).
(Cviková, Juráňová, 2003: 249-250)
Výzkumy také ukazují na rozdílný přístup k chlapcům a dívkám, to znamená, že se
dívky a chlapci naučí odlišné věci, ačkoliv je to v rozporu s požadavkem rovnosti
7

Společné vzdělávání žáků a žákyň ve společných třídách jedné školy byla zavedena na všech stupních škol
tzv. malým školským zákonem č. 226/1922 Sb. na celém území Československé republiky (Průcha,
Walterová, Mareš, 2009: 125).

19

(Cviková, Juráňová, 2003: 263). Genderová nerovnost se projevuje například v tom, že
vyučující věnují více času chlapcům, ti bývají častěji vyvoláni či pověřováni složitějšími
úkoly, aby byla zvládnuta jejich neposednost a zamezilo se vyrušování. Chlapcům jsou
položeny otázky tak, aby podnítili jejich logické myšlení, dívkám se předkládá hotová
odpověď. Ač sice dívky a chlapci dostávají stejné úkoly a jsou hodnoceni stejnými
měřítky, není vždy hodnocení rovné.
Panuje též představa, že jsou dívky pečlivější, snaživější, hodnější. Pokud je dívka
agresivnější, stihne ji i přísnější trest než by postihl chlapce ve stejné situaci. Chlapci, když
zlobí – tak jsou prostě „takoví“ (Jarkovská, 2003: 8). Dobrý výkon u chlapců je považován
spíše za důkaz jejich nadání8, kdežto u dívek je často jejich výkon snižován – šlo jen
o náhodu (např. matematika) nebo naopak brán jako samozřejmost (např. cizí jazyk).
(Karsten, 2006: 91) Předměty, jako jsou matematika, fyzika a informační technologie, jsou
často považované za předměty, které (prý) dívkám dělají největší potíže (Radford,
1998: 33). Avšak dívky, které naopak v těchto předmětech excelují, získávají často stigma
na úkor předmětů, ve kterých by měly z genderově tradičního pohledu vynikat. Co je však
primárně špatně – jsou dvojí měřítka, která jsou na chlapce a dívky aplikována, což je
(nejen) ve vzdělávacím systému nepřípustné, jelikož genderově diskriminují.
Podpora by měla každopádně směřovat k individuálním schopnostem dítěte, bez
ohledu na to, zda jsou charakteristické pro chlapce či dívky. Měla by směřovat
k alternativním vzorům, které rozšiřují obzory pro volbu budoucího zaměstnání, jako je
např. zdravotní „bratr“, strojní inženýrka, žena kosmonautka, muž na rodičovské dovolené
a tak podobně (Jarkovská, 2003: 3-11). (více viz kapitola 2.4. Obory a jejich uplatnění na
trhu práce z genderového hlediska).
Ženy jsou tak vědomě krácené v šancích, které jim náleží (Skelton, Francis,
Smulyan, 2006: 156). Někdy však může být dívkám/chlapcům zamezen přístup do
některých oblastí, jelikož se předpokládá, že určité předměty by byly pro dívky/chlapce
nepříjemné – tak jim nejsou nabídnuty, nebo při velkém zájmu jsou požádány/i, aby se
odhlásily/i (Jarkovská, 2003: 9). Za cíl politiky rovných příležitostí ve vzdělávání lze tedy
obecně považovat dosažení stavu, kdy není nikomu nadržováno ani není nikdo
8

„Nadání 1) Historicky se objevila tři pojetí a) Nadprůměrná úroveň intelektu (jednorozměrné pojetí
s akcentem na elitu s vysokým IQ); b) nadprůměrná úroveň několika vlastností jedince, nejen intelektu
c) souhrn fyzických i psychických vlastností každého člověka (vícerozměrné pojetí s důrazem na
odstupňovanost nadání a jeho obecný výskyt) 2) Nadání je tvořeno několika složkami. Inteligencí, tvořivostí,
motivací 3) Typy nadání: intelektové, umělecké, pohybové, praktické apod. 4) Vztah vrozeného a získaného.
Nadání má část, která představuje skryté možnosti, potenciality, jež se mohou, ale nemusejí rozvinout
a uplatnit 5) V pedagogickém pojetí převládá tradiční představa o nadání jako o výjimečné složce osobnosti
některých jedinců, zejm. umělecké obory, pro sport, jazyky, matematiku. K tomu jsou uzpůsobeny i speciální
vzdělávací programy.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 163-164)
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znevýhodňován. Cílem je, aby otázky genderu a jeho vlivu na vzdělávání byly
reflektovány jak v přístupu vyučujících, tak i v učivu, učebnicích, ale i v jiných
podpůrných materiálech, které zvýší šance na dosažení úspěchu tak, aby byly pro všechny
stejné.9 Je zapotřebí seznamovat žáky a žákyně s tím, že „gender“ nelimituje vzdělávací
možnosti, jejich výsledky ani rozhodnutí, která dělají ve svých životech a která vidí
u ostatních (Babanová, Miškolci, 2007: 25).

2.2.3. Formální a neformální kurikulum
Hlavním nástrojem genderové socializace, která probíhá ve škole, je kurikulum
(Smetáčková, Vlková, 2005: 73). „Kurikulum lze chápat jako vzdělávací program, průběh
studia a jeho obsah, nebo jako obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole
a v činnostech ke škole se vztahujících.“ (Průcha, 1997: 245). Kurikulum existuje
v různých podobách, podle IEA se rozlišuje kurikulum zamýšlené (plánované), kurikulum
realizované a kurikulum dosažené (učivo osvojené žáky a žákyněmi). Podle filosofických
koncepcí, sociálních modelů a typů rozlišujeme kurikulum formální, neformální, ale
i kurikulum skryté. (Průcha, 1997: 245)
Formální kurikulum zahrnuje učivo pokryté výukou a učebnice k výuce používané,
ale také cíle, obsah, prostředky a organizace vzdělávání, jeho realizace ve vzdělávacím
procesu a předepsané způsoby jak kontroly, tak hodnocení výsledků (Průcha, Walterová,
Mareš, 2009: 79). Neformální kurikulum zahrnuje například poměr žen a mužů mezi
vyučujícími (jejich zastoupení v řídících funkcích, oborové zaměření, zastoupení mužů na
základním stupni aj.), ale i četnost a obsah kontaktů mezi vyučujícími a studujícími
(Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 42; Smetáčková, Vlková, 2005: 73). Do
neformálního kurikula patří též i aktivity vztahující se ke škole a mimoškolní aktivity
organizované školou (Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 170).
V rámci kurikula formálního jsou žáci a žákyně vystaveni i kurikulu skrytému,
které je závažné v tom, že je (ne)záměrné nebo dokonce nepřiznané, utajené. Obecně
skryté kurikulum popisuje vlivy, které utvářejí žáky a studenty, učí je tomu, co není
primárně školou zamýšleno. Typickými výsledky učení se skrytému kurikulu jsou: „[…]
postoje vůči autoritě, poslušnost či naopak revoltování, učení se hodnotám a kulturním

9

Například v roce 2005 v rámci projektu „Vzděláním k překonání genderových stereotypů a nerovností“
vyšla brožura Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání (Jarkovská, 2003: 3).

21

zvyklostem, socializace žáků. Tyto životní zkušenosti nebývají uvedeny ve vzdělávacích
programech a ve formálním kurikulu.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 264-265)
Závažností skrytého kurikula je to, že se jeho působením žáci a žákyně učí nazírat na svět
určitým způsobem, také se ale učí, co mohou od takového světa očekávat i pro sebe
(Renzetti, Curran, 2000: 124). Vlivem skrytého kurikula tak žactvo do značné míry
nevědomě absorbuje mnohé postoje, jež souvisí s danou kulturou a jejími genderovými
stereotypy.
Se změnami pojetí kurikula se také změnily dominanty výzkumů, bohužel však
primárně v zahraničí. V 60. letech se rozvíjelo kurikulární hnutí, jehož podstatou byla
tvorba kurikulárních projektů, o deset let později převažoval již výzkum v podobě
projektování výukových situací a zavádění kurikula do praxe a od 80. let převažuje
výzkum vlivu sociokulturního kontextu na kurikulum a výzkum skrytého kurikula. Za nové
oblasti výzkumu jsou pak považovány hodnoty v kurikulu a výzkumy orientované na
kurikulární politiku (Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 359).
V rámci přijetí kurikulární reformy se očekávaly naděje k prosazení genderové
rovnosti, která byla dosud spíše opomíjeným tématem (Smetáčková, 2008: 12), avšak
k razantnímu nastolení genderové rovnosti dosud nedošlo. Rámcové vzdělávací programy
jsou víceméně formulovány obecně a vyučující bez potřebných znalostí interpretují tyto
programy stereotypně.

2.2.4. Koncept moci ve vztahu ke vzdělání
„Specifičnost mocenských vztahů spočívá ve způsobu jednání, jímž jedni působí na
ty druhé. […] Není jiné moci než ta, kterou my vykonáváme nad těmi druhými“ (Foucault,
2000: 214).
Mocenské vztahy jsou hluboce zakořeněny v sociálních souvislostech. Foucault
hovoří o diskursivní moci – moc prostupuje celým diskursem a utváří subjekty.
Jedinec/jednotlivkyně je produktem a jeho/její jednání je diskursivně formováno – tak
vznikají genderové stereotypy. Podle Foucaulta neexistuje jeden všeobsahující diskurs, ale
různé diskursní formace, které se vztahují k různým oblastem. Každá diskursivní formace
má svá pravidla, vzniklá v samotném diskursu. Diskurz je tedy nejen soubor vědění
a mluvení o daném tématu, ale také jako soubor praktik, které toto vědění vnucují.
(Foucault, 2000)
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Pokud budeme konstatovat, že společnost bez mocenských vztahů neexistuje,
neznamená to, že dané mocenské vztahy jsou nutné, nebo že moc je ve společnosti cosi
fatálního, čemu se nelze vyhnout. Naopak to znamená, že zkoumání mocenských vztahů je
politickým úkolem a je neodmyslitelný od jakékoliv existence. Zkoumání mocenských
vztahů vyžaduje analyzovat jednak samotný systém diferenciací (jelikož mocenské vztahy
jsou rozvíjeny vždy diferenciacemi), typy cílů (o co jde „mocným“), typy prostředků (od
zbraně po řeč), formy institucionalizace (dispozice, zvyky apod.), a stupně racionalizace
(jak účinné jsou nástroje a jak jistý je výsledek). (Foucault, 2000: 220-223).
Ve vzdělávání dochází k symbolickému uplatňování moci tak, když žáci a žákyně
přijímají prostřednictvím učiva obsahy jako daná fakta, která nezpochybňují. Symbolická
moc je uplatňována, když se na ni podílí jak ovládaní, tak ovládající. Podmínkou uznání
nadvlády je vždy nějaké určité poznání, to však neznamená, že je uvědomělé. „Symbolické
násilí se uplatňuje pouze na základě aktu poznání a praktického nerozpoznání, k němuž
dochází mimo vědomí a vůli.“ (Bourdieu, 2000: 40). V případě dětí to platí
několikanásobně, jelikož absorbují prostřednictvím (nejen) učiva, vše co je jim
předkládáno, je jasně formulováno, ale i to, co je v rámci toho skryto.
Vědění znamená moc, a školské instituce do značné míry kontrolují a selektují, jaké
vědění a v jakém rozsahu bude studujícím prostřednictvím vzdělávacího procesu
zprostředkováno. Závažná jsou hodnotová sdělení, která jsou ukrytá v učebnicích
a učebních materiálech, ale i zastoupena v samotném chování vyučujících, je přítomná ve
vlastní atmosféře školní třídy i obsažená v samotném diskursu týkající se škol a vzdělání
vůbec (Kynčlová, 2008: 18). Vyučující se ocitají v pozici mocných a to nejen tím, jak
pracují s učebním materiálem, ale jak sami probíranou problematiku předkládají.
Základním pravidlem pro děti je, že se podřizují vyučujícím (Jarkovská, Lišková, Šmídová,
2010: 166). Vztahy „nadvlády“ se tak zdají jakoby přirozené, protože „[…] ovládaní na
ovládané aplikují kategorie konstruované z hlediska vládnoucích.“ (Bourdieu, 2000: 34).
Vyučující by si měli být vědomi, že nemohou předložit „správný“ model vnímání
světa, jejich úkolem není předat svůj názor, ale podpořit své studentky a studenty tak, aby
si byli schopni kriticky vytvořit názor vlastní. Vyučující mají moc narušovat tradiční role
a oblasti vymezené mužům a ženám, mohou napomoci k svobodné volbě chlapců a dívek,
v tom jak si mohou prožít svůj život, jak si chtějí uspořádat své partnerské vztahy, a jakou
si v budoucnu zvolit profesi (Jarkovská, 2003: 12). Učitelé a učitelky bez genderové
perspektivy se lehko stanou obětí genderově stereotypního myšlení a nevědomky budou
reprodukovat nerovnost.
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V mocenské pozici se přímo ocitají autoři a autorky učebního materiálu. Výběr
učiva vždy souvisí s tím, kdo učebnici vytváří. Tvorba učebnice je složitý, odborně
a ekonomicky náročný proces, podílí se na něm řada odborníků a odbornic různých profesí
(Průcha, 1998: 116). Velmi záleží na tom, jak je autorský tým poučený, názorově či
genderově vzdělaný, jelikož rozhoduje o tom, co bude jejich učebnice z povinného učiva
obsahovat a jakým způsobem bude látka představena – zda bude například v učivu
o lidských právech zmíněno ekologické či ženské hnutí (Smetáčková, 2006: 28) nebo jaké
ilustrace budou v učebnicích použité, jakým jazykem budou k žákům a žákyním hovořit.
„Učebnice mají moc přispět k legitimizaci genderového uspořádání společnosti a vytvořit
z něj normu, kterou žáci a žákyně přijímají za svou a nadále se k ní vztahují při posuzování
světa, jejž vnímají kolem sebe, a hledají vlastního místa v něm.“ (Smetáčková, 2006: 29).

2.2.5. Genderové zatížení učebnic a učiva
Učebnice jsou jedním z velké řady didaktických10 prostředků, mají polyfunkční charakter
– jsou nejen kurikulárním dokumentem, ale současně i hlavním zdrojem obsahu vzdělávání
pro žactvo, a zároveň výchovným prostředkem v rukou učitelů. Mezi edukační konstrukty
patří vše, co nějakým způsobem určuje nebo ovlivňuje reálné edukační procesy. Patří sem
např. učební osnovy různých vyučovacích předmětů11, učební plány, vzdělávací programy,
normy, školní vysvědčení, výukové programy, veškeré pedagogické výtvory, knihy, ale
i právě samotné učebnice (Průcha, 1997: 61-62). Mezi základní funkce a komponenty
učebnic patří funkce prezentace učiva (pomocí verbální, obrazové a kombinované formy),
funkce řízení učení a vyučování (řídí učení žactva i vyučování učitelstva) a funkce
organizační (orientace a způsoby jeho využití pomocí rejstříků, obsahu, pokynů atp.).
(Průcha, 1997: 278)
Učivo a učebnice nejsou objektivním, neutrálním a univerzálním přehledem toho
nejvýznamnějšího, co daný obor nabízí, ale jde o konstruktivní výběr, který může být
založený na genderových stereotypech, jak z hlediska koncepce předmětu, tak i z hlediska
konkrétního výběru učiva. Priority a postupy MŠMT z roku 2005 (mimo jiné) nařizují:
10

Didaktickým je zde míněno vše, co vede k splnění výchovně vzdělávacích cílů. Jedná se o prostředky
nemateriální (např. vyučovací metody) a materiální – souhrnně označeno termínem učební pomůcky
(např. modely, přístroje, programy, ale i učebnice, příručky, atlasy a jiné texty). (Průcha, 1997: 277)
11
Vzdělávací předmět – v tradičním předmětovém kurikulu se rozlišují podle obsahu předměty jazykové,
humanitní, ev. společenskovědní, přírodovědné, esteticko-výchovné, tělovýchovné a technické. V současných
vzdělávacích programech v ČR jsou vyučovací předměty označovány jako obory a rozděleny do
vzdělávacích oblastí. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 356)
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„[…] provést analýzu učebních osnov, učebnic a učebních pomůcek pro základní školy
z hlediska toho, jakým způsobem se podílejí na vytváření a reprodukci genderově založených
stereotypů a předsudků.” (Priority a postupy, 2005: 26).

Vyučující by měli z mnoha důvodů upřednostnit učebnice, které obdržely
schvalovací doložku12 MŠMT. Od roku 2006 by ji měly získávat jen ty učebnice, které
(mimo jiné) splňují požadavek genderové korektnosti (Babanová, Miškolci, 2007: 46).
Tato doložka se obvykle vydává na šest let, může být také prodloužena, ale i odňata. Pro
její udělení jsou stanovené podmínky, které musí učebnice splňovat – patří sem např.
pedagogická správnost učebnice (didaktické principy), věcná správnost, ale nesmí ani
obsahovat známky rasismu a xenofobie, je posuzována též genderová rovnost (zde bohužel
víceméně zůstalo jen na formální bázi).
I když se výzkumu učebnic věnuje již více pozornosti než dříve, ne však v takovém
měřítku, jak by bylo potřebné. Podle Maňáka a Klapka (2006: 10) je situace dokonce horší
než před rokem 1990. Mezi výzkumy, které se týkají přímo učebnic Občanské výuky,

patří například diplomové práce autorek Ireny Jaré (2014), Žanety Častulíkové (2014),
Lucie Zormanová (2008), ale i například i Lenky Frolové (2013)13.

12

„Schvalovací doložka MŠMT – doložka udělovaná ministerstvem školství učebnicím a učebním textům.
Potvrzuje, že jí opatřená učebnice může být bezplatně poskytována žákům ve smyslu nařízení vlády
č. 15/1994 a hrazena z normativu. MŠMT uděluje schvalovací doložku na základě schvalovacího řízení
několika různým učebnicím pro daný předmět a ročník, aby tak umožnilo učiteli nebo škole volbu. Seznam
schválených učebnic je každoročně publikován a průběžně aktualizován oznámeními ve Věstníku MŠMT
a jeho aktuální verze je dostupná na internetu.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 262)
13
Lenka Frolová v rámci své diplomové práce „Analýza výchovy k občanství na Základní škole Lipov“ sice
primárně bádala – jak je realizována výuka Občanské výchovy, ale zohledňovala také, jaké učebnice se při
výuce používají (Frolová, 2013: 35). Analyzuje dvě z učebnic, které jsou předmětem i mého výzkumu, avšak
já posuzuji učebnice genderovou optikou (a novější rok vydání). Frolová hodnotila učebnice na základě
„Formuláře pro posouzení učebnice podle stanovených kritérií, vytvořeným Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR“. Jedná se o publikace z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Výchova k občanství:
učebnice pro 8. ročník (2012) a Občanská výchova 8, Rodinná výchova 8 – učebnice pro základní školy
a víceletá gymnázia z Nakladatelství FRAUS (2005). Vzhledem k tomu, že jsou ale jiného roku vydání (já
analyzuji učebnice z roku 2011), nemohu je striktně srovnávat s učebnicemi, které ve své práci analyzuji já.
Každopádně autorka došla ke kladnému výsledku, že učebnice z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. (mimo
jiné) „[…] obsahuje jen pouze texty a grafické materiály, které nevedou k vytváření negativních stereotypů
a zjednodušených zobecnění o konkrétních sociálních skupinách, národech, národnostech, rasách, pohlaví
atp.“ (Frolová, 2013: 40) „Ilustrace, které se v učebnici vyskytují, mají zejména doplňující, oživující
i upřesňující charakter. Nejsou vulgární, ani nikoho neurážejí, takže jsou pro žáky zvoleny vhodně.“
(Frolová, 2013: 43). Což se v některých případech rozchází s mými výsledky (více viz 3.2.1.2.Výsledky
kvantitativního výzkumu). Co se týká analýzy textu, není u Frolové explicitně genderové hledisko řešeno, ani
dopad užití genderového maskulina apod. Podle bádání Frolové prostřednictvím textu „[…] je žákům
předkládáno široké spektrum […] projevů dobrého chování, ale také i špatného, zobrazují významné
osobnosti, o kterých by žáci měli něco vědět, […] žákům jsou předkládány různorodé příklady.“ (Frolová,
2013: 48). Což se také v některých případech rozchází s mými výsledky (více viz 3.2.2.2. Výsledky
kvalitativního výzkumu). Obdobnému hodnocení dochází i u učebnice z Nakladatelství FRAUS (2005), obě
učebnice doporučuje bez připomínek (Frolová, 2013: 60).
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Ačkoliv začala být hodnocena genderová korektnost jednotlivých učebnic, není
zaručeno, že sami recenzenti a recenzentky disponují genderovým vzděláním či znalostí
genderové problematiky (Ciprová, 2008: 8). Aby vzniklé učebnice byly genderově citlivé,
měli by autoři a autorky uplatňovat princip tzv. gender mainstreamingu – to znamená,
zvažovat důsledky svých rozhodnutí na samotné dívky/ženy a chlapce/muže a usilovat
zároveň o podporu rovných příležitostí (Smetáčková, 2006: 26-28).
Učebnice jsou z pedagogického hlediska nejdůležitější učební pomůckou, dochází
zde i nejvíce ke střetu formálního a neformálního kurikula. Proto je nutné při výběru
vhodné učebnice zvažovat nejen její pedagogickou kvalitu, ale také sledovat, zda učebnice
(ne)podporuje genderové stereotypy. Genderová problematičnost učebnic vzniká z poměru
stereotypních a nestereotypních obsahů. O odstranění genderových diskriminací, v pohledu
na postavení muže a ženy jak v soukromé sféře, tak ve sféře veřejné14, se má usilovat právě
prostřednictvím školních osnov, učebnic a dalších učebních materiálů (Priority a postupy,
2005: 26).
Nově utvářené učebnice se většinou vyhodnocují po stránce svého obsahu,
především se posuzuje, zda je obsah v souladu s kurikulárními osnovami. Předmětem
zkoumání didaktické vybavenosti učebnice, může např. být:
„[…] aparát prezentace učiva (verbální a obrazové komponenty), aparát řízení učení
(např. předmluva, otázky a úkoly za lekcemi, užití zvláštní barvy a fontu, explicitní vyjádření cílů
učení) a aparát orientace v učebnici – např. obsah a členění učebnice, marginálie, rejstřík atp.“
(Průcha, 1997: 279)

Velmi užitečným (bohužel však i jediným) nástrojem k posuzování problematiky
genderového zatížení učebnic a způsobem evaluace učebnic z genderového hlediska je
Příručka pro posuzování genderové korektnosti učebnic od autorek Valdrová, Smetáčková,
Knotková-Čapková (2004). Podle příručky je nutné především posoudit výběr
a komplexnost učiva s ohledem na utváření hodnot a vnímání společnosti, dále zda nejsou
opomíjeny souvislosti zahrnující genderový aspekt, jak jsou prezentováni muži a ženy
v učební látce, jaké ilustrace doprovázejí text a jak zobrazují ženy a muže, jaké jsou
uváděné příklady pro výklad a procvičení učiva, ale i jakým způsobem a v jakém poměru

14

Veřejná sféra – tj. sféra placené práce, placeného zaměstnání či podnikání, ve sféře veřejné angažovanosti,
zatímco ženě je vyhrazeno místo ve sféře soukromé – tedy v rodině, v domácnosti, ve sféře práce neplacené.
(Věšínová-Kalivodová, Maříková 1999: 61)
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učební text žáky a žákyně oslovuje, nebo jak často je užíváno generické maskulinum
(Valdrová, Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004: 173-194).
Genderově nestereotypní učebnice, je učebnice, která nestaví na genderových
stereotypech a tudíž je nereprodukuje, je názorově otevřená a pestrá, předkládá široký úhel
pohledu a alternativní možnosti. Neopomíjí žádná podstatná témata, představuje různé
životní styly mužů a žen, včetně různých sexuálních orientací. Neprezentuje ženy jen ve
sféře soukromé a muže jen ve sféře veřejné, ale předkládá různorodost sociálních rolí
v návaznosti na využití jejich potenciálu a osobních zájmů, a podporuje plně jejich
seberealizaci15 (Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 20).

2.2.5.1.

Koncept reprezentace ve vztahu k učebnicím

Reprezentace podle Stuarta Halla (Hall, 2003) znamená užívání řeči k zobrazení nebo
vyjádření něčeho smysluplného o světě tak, aby tomu rozuměli ostatní lidé. Reprezentovat
něco znamená popsat to, zobrazit, vylíčit nebo vyvolat podobu reprezentované věci
v našich myslích a smyslech, ale reprezentovat také znamená symbolizovat, vyjadřovat,
být ukázkou nebo něco nahrazovat. Reprezentace je tak vytvářením významu pojmu
v našich myslích prostřednictvím jazyka, který nám umožňuje odkazovat ke skutečnému,
ale i imaginárnímu světu lidí, věcí a událostí. Abychom chápali svět stejně, je nutné mít
stejnou pojmovou mapu, jako ostatní lidé. Pokud bude odlišná, nebudeme schopní
vzájemně sdílet naše myšlenky nebo vyjadřovat naše představy o světě. Protože ale sdílíme
celkem vzato stejné pojmové mapy, tak chápeme nebo interpretujeme svět přibližně
stejným způsobem. (Hall, 2003)
Proto je nutné reflektovat, že i představované ženy a muži v učebnicích mohou být
zahrnuty (i) s určitým záměrem. Vybraní reprezentanti a reprezentantky tak mohou být
součástí cíleného výběru a zatíženi normativním obrazem určitých hodnot a vzorů, a to
takovým způsobem, aby byly tyto reprezentace všem jasně čitelné – jasně formulovaný
význam byl správně přenesen (Hall, 2003). Ilustrované osoby tak odkazují ke skutečným
lidem, jimž je v reálu připisováno pohlaví a gender, a které určují, jak k nim (navzdory
jejich různorodosti) bude ze strany androcentrické či patriarchální společnosti přistupováno
15

Seberealizace 1) obecně nacházení sama sebe ve smysluplné činnosti; plné uplatnění a rozvinutí schopností
i dovedností člověka, stávání se osobností; 2) v psychologii motivace jedna z vyšších potřeb jako
např. u A. H. Maslowa žádost člověka po sebenaplnění, tendenci uskutečňovat to, čím potenciálně je.
(Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 259
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(Jarkovská, Lišková, 2010). Ačkoliv se výzkumy učebnic provádějí, nikdo se donedávna
nezabýval tím, jaký obraz mužství a ženství učební plány a učební pomůcky produkují
(Babanová, Miškolci, 2007: 43). Ženy/dívky, muži/chlapci jsou často prezentovaní
v homogenních skupinách, jejich vlastnosti, schopnosti, nadání, ale i sociální role
a činnosti, které vykonávají, jsou generalizované do binárních skupin odpovídajících jejich
„pohlaví“. Genderová nekorektnost učebnic je tak často obsažena v názorných příkladech
či grafických ilustracích, které opět v naprosté většině reflektují společenské stereotypy
(Smetáčková, 2006). Samotná absence různorodých vzorů v učebních textech také přispívá
k utužování genderových stereotypů a nerovností (Jarkovská, 2003: 8).
Analýzy učebnic a učebních pomůcek a přístupů vyučujících odhalují skutečnost,
že škola spíše podporuje tzv. tradiční vzorce maskulinity a femininity bez ohledu na
konkrétní zájmy a schopnosti žáků a žákyň. Učebnice tak mohou napomoci svým
obsahovým sdělením a ilustracemi udržovat genderové stereotypy nebo je nabourávat.
Ženám tak mohou usnadnit cestu v přístupu do veřejné sféry, na trh práce, ale i k oboru
dříve chápaného za „typicky mužský“ – jako je strojní inženýrka, jaderná fyzička,
matematička, ale i pilotka letadla, politička nebo prezidentka. Mužům zase mohou
zpřístupnit cestu k povoláním považovaných za primárně „ženské“ nebo i podpořit pro
větší aktivitu ve sféře soukromé. (více k „oborům“ viz kapitola 2.4. Obory a jejich
uplatnění na trhu práce z genderového hlediska)
Kladení důrazu na domény, ve kterých se ženy/muži mají pohybovat, skutečně
diskriminuje – pokud bude například žena zobrazena jako starostlivá maminka s kočárkem
a muž předsedající parlamentu, mohou si podvědomě žáci a žákyně tyto role přisvojit za
sféry, které se nepřekračují. V budoucnu se dívky navíc mohou cítit nedokonalé, pokud
budou mít pocit, že nejsou schopny kvalitně zastat obojího – „primární“ roli „matky“
a zároveň zvládnout pracovní kariéru (Jarkovská, Lišková, 2010). Ačkoliv nikde není dáno,
že tomu tak musí být. Samozřejmě záleží na tom, jak se s učebnicemi pracuje, zda si
učitelé a učitelky jsou vědomi případných genderových stereotypů a jsou schopni na ně
upozornit (Babanová, Miškolci, 2007).
V učebnicích by také neměla být zobrazovaná klišé jako například: „Jako vrchol
ženského štěstí se často líčí manželství s milujícím druhem, mateřství a domek se zahradou.
Mužům naopak přinášejí uspokojení jejich výkony a úspěchy“ (Karsten, 2006: 70). Pokud
žena v textu vystupuje jako pracující, bývá zobrazena v mladší podobě (jako neprovdaná
a bezdětná), nebo ve starší variantě, jako úspěšná „matka“ (Karsten, 2006: 71). Ženské
postavy jsou všeobecně v učebnicích často zobrazované v rolích „aktivních“ ošetřovatelek
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nebo někoho obsluhují nebo jinak zaopatřují, nebo jsou zobrazené jako „pasivní“,
vyžadující pomoc, zatímco muži jsou naopak zachyceni v aktivitě, něco organizují nebo
nabízejí radu (Smetáčková, 2006: 28). Ženy jsou také často reprezentované jako krásné
a muži jsou ti chytří. K žactvu se tak dostává poselství, že u žen je důležitý vzhled
a u mužů inteligence (Jarkovská,2003: 8). Krása je zde jakýmsi symbolickým kapitálem
ženy, je zobrazena v tradičním pohledu – ženě je přičítán statut směnného předmětu
definovaného podle mužských zájmů (Bourdieu, 2000: 41). Ženy a dívky se pak snaží
splnit očekávání, která jsou na ně kladená a ztotožňují se standardy krásy. O kráse se
všeobecně hovoří jako o prostředku k dosažení úspěchu, krása je ale vnímána i jako:
„[…] zbraň slabých, kteří nemají mnoho alternativních způsobů, jak se prosadit. Krása se
pak zpětně stává hlavním kritériem, podle kterého jsou hodnoceny všechny ženy, ať chtějí vyniknout
v jakémkoli oboru. Paradoxně ženy, které jsou úspěšné a neodpovídají ideálu krásy, jsou nařčeny
z toho, že jim nezbylo nic jiného než se např. plně věnovat vědě.“ (Navrátilová, Jarkovská,
2004: 129-130).

Setkáváme se také s tím, že se o ženách, které vystupují razantně a nekompromisně,
říká, že ztrácí své ženství (Jarkovská, 2003: 4). Normativní standardy krásy jsou
jednoznačně genderově podmíněné.

V naší společnosti jsou ostatními mnohem více

hodnoceny ženy než muži podle toho, do jaké míry odpovídají idealizovanému obrazu
krásné ženy vytvořeného naší kulturou, což rovněž určuje jejich sebevědomí (Renzetti,
Curran, 2003: 517). Proto by ženy neměly být v učebnicích primárně zobrazované jen jako
ty „krásné“, jelikož jde o diskriminující normu.

2.2.5.2.

Gender v jazyce

„Slova jsou symboly nesoucí význam, označují, popisují i hodnotí nás a svět, v němž žijeme. Síla
slov spočívá ve skutečnosti, že příslušníci jedné kultury tyto významy a hodnocení sdílejí. Je to
právě společný jazyk, co příslušníkům téže společnosti umožňuje komunikovat a vzájemně si
rozumět a tak spoluvytvářet společenský řád.“ (Renzetti, Curran, 2003: 173-174)

Podstatou jazyka je komunikace, která zase závisí na sdílených lingvistických
konvencích a sdílených kódech. Říkají nám, jaký jazyk máme použít k vyjádření jaké
myšlenky. To platí i naopak, když například něco čteme nebo slyšíme, díky kódům
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budeme vědět, ke kterým pojmům je odkazováno. Existují tři přístupy, kterými lze
vysvětlit, jak pomocí jazyka funguje reprezentace významu. Reflektivní přístup je ten, kdy
jazyk odráží skutečný význam, který ve světě existuje. Intencionální přístup tvrdí opak,
říká, že je to autor nebo autorka, kdo vkládá prostřednictvím jazyka svůj jedinečný význam
do světa – slova tedy znamenají to, co autor/ka chce, aby znamenala. Pokud by však každý
ale vkládal do významu své kódy, nerozuměli bychom si, nechápali bychom se.
Konstruktivistický přístup tvrdí, že ani věci samy o sobě, ani jednotliví mluvčí nemohou
fixovat význam v jazyku. Význam konstruujeme my a používáme k tomu reprezentační
systémy – pojmy a znaky.16 (Barthes, 1967, Hall, 2003).
Jazyk je tak jednoznačně konstruktem, jazyk je prostředkem socializace – v rámci
učení jazyka se malé dítě zároveň učí, jak jako člen/ka této kultury myslet a jak se chovat
(Renzetti, Curran, 2003: 174). Dívka se tak generickým maskulinem naučí o sobě nejen
hovořit, ale i myslet jako o „žáku“, „členovi“, „referentovi“ aj. Ženy se učí jako muži,
vidět a myslet jako muži, ale chování „musí“ zůstat ženské. Žena má myslet jako muž, ale
jednat jako žena (má mít ženské vlastnosti), což je samozřejmě v rozporu vůči její vlastní
identitě (Moris, 2000).
Vědecký i umělecký kánon, z něhož mnohé učebnice při výběru učiva vycházejí, je
silně poznamenán tím, že jej po staletí vytvářeli muži (Babanová, Miškolci, 2007: 44).
Literatura tak představuje androcentricky diskurs, který ale nevyhovuje ani všem mužům,
jelikož i obraz muže se mění kulturně (Morris, 2000). Všechny významy, které připisujeme
jednotlivým slovům, se tak mění historicky. Jazyk je v tomto smyslu politický, jak
upozornil zejména Michel Foucault (Foucault, 2000).
Renzetti a Curran (2003) také hovoří o jazykovém sexismu, kdy jazyk prezentuje
jedno pohlaví, a to téměř bez výjimky ženy – jako méněcenné (Renzetti a Curran,
2003: 176). Za sexistický jazyk považujeme takový způsob vyjadřování, který znevažuje
některé pohlaví a jeho vlastnosti, talenty, ambice. Který nerozlišuje diference mezi lidmi,
obrazuje ženy a muže stereotypně, vždy v týchž zažitých rolích (Valdrová,
Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 18). Stejně nevhodné je užívání dvojího měřítka,
když je muž např. označován za cílevědomého, nemá být cílevědomá žena považována za
„kariéristku“. Jazyk uchovává a stále oživuje genderové kontrasty: „[…] rozhněvaný

16

Také však předměty mohou samy o sobě vytvářet význam. Například šaty (jak ve slově, tak obrazu) mohou
mít praktickou funkci, mohou tělo zakrývat, chránit ho před počasím. Mohou však fungovat i jako znak,
konstruují a nesou význam. Jiný význam mají například „večerní šaty“ – elegance, jiný význam mohou mít
„tenisky a džíny“ – pohodlí. (Barthes, 1967, Hall, 2003).

30

/hysterická;

racionální

(muž)/

mužatka;

citlivá/zženštilý

atd.“

(Valdrová,

zejména

používáním

Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 20).
Ženy

jsou

v jazyce

často

zneviditelňovány,

a to

tzv. generického maskulina. Tradiční výklad konstatuje, že maskulinum by se mělo užívat
nejen s výlučným odkazem k mužům, ale i k lidským bytostem všeobecně (Renzetti,
Curran, 2003: 177). Generické maskulinum je:
„[…] mužský rod, který jak v singuláru, tak v plurálu, označuje všechny jedince, muže
i ženy (nebo dokonce pouze ženy), či celé skupiny, která obsahuje jak muže, tak ženy (nebo i pouze
ženy). Jde tedy o používání termínů jako student, občan či autor, které implikují, že daní jedinci
jsou muži.“ (Renzetti, Curran, 2003: 18)

Mužský rod je tedy zástupný, a může označovat i ženy. Tvary pojmenování
v generickém maskulinu z jazykového hlediska nejsou nevyhovující, z pohledu užívání
genderově citlivého jazyka však ano, jelikož může v praxi značně znevýhodňovat ženy
(Valdrová, Knotková-Čapková, Paclíková, 2010: 22). Některé ženy však o sobě samy
hovoří v mužském rodě – jednak jsou na to „zvyklé“ a jednak tím posilují svůj status
(Babanová, Miškolci, 2007: 41). „Až do sedmdesátých let 20. století se soudilo, že mužské
tvary dostatečně „zastupují“ také ženy. Že ženám nevadí a neškodí, když jsou nazývány
mužskými tvary klient, lékař, psycholog. Dokonce se tak samy dodnes označují.“ (Decarli
Valdrová, 2004: 14). Výzkumy ale prokázaly, že při užití tzv. generického maskulina si
veřejnost spojuje názvy jako např. „poslanec“, „doktor“, „politik“, „ekonom“ s osobou
mužského pohlaví mnohem častěji než se ženou (a častěji, čím je daná profese a funkce
prestižnější)17.
Argumenty ve prospěch užívání generického maskulina jsou například, že větší
váhu má to, co se pro ženy dělá, než jak se o nich píše – ale jazyk ovlivňuje vnímání
reality, pokud ženy jsou „nepřítomny“ v jazyce, tak je veřejnost nevnímá a nevnímá ani
„jejich“ problémy, protože se o nich jakoby nemluví (Valdrová, Knotková-Čapková,
Paclíková, 2010: 27). Odstranění generického maskulina prý vede k dezorientaci čtenáře
a čtenářky, jelikož se vytrácí návaznost celého textu a jeho smysl či původní význam.
V důsledku užívání generického maskulina se však ženy „vytrácejí“ z veřejného života.
17

Dříve názvy funkcí, „mužských“ povolání a společenského zařazení jako např. majitel, obchodník,
právník původně označovaly jen osoby mužského pohlaví. Ženské názvy neexistovaly protože, jejich
doménou byla zejména sféra soukromá, a v mnoha povoláních a funkcích se ženy nevyskytovaly. V polovině
19. století, výnosem britského parlamentu bylo z úsporných důvodů rozhodnuto, že mužské názvy budou
označovat též osoby ženské – tak vzniklo tzv. generické maskulinum, které začaly uplatňovat i další země.
(Decarli Valdrová, 2004: 14)
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Problém nastává například tehdy, když se budeme ucházet o zaměstnání a v inzerátu bude
uvedeno, že se přijme „ředitel“. Ačkoliv platí v České republice Zákon 167/1999 Sb., který
ukládá formulování inzerce pracovních příležitostí v ženském a mužském rodě (Babanová,
Miškolci, 2007: 42), stále se setkáváme s podobnými inzeráty zcela běžně. Jednak se jedná
o diskriminační inzerát, pokud se při nabídce zaměstnání obrací buď přímo na ženy, nebo
na muže, a za další může mít žena v této situaci oprávněný dojem, že bude muž
i upřednostněný, když není uvedena alternativa „ředitel/ředitelka“ (Plesková, Frank,
Bosáková, Kuglerová, 2005: 21).
Genderově korektní užití jazyka lze v učebnicích také poznat podle jazykového
popisu – zda se např. vyhýbá obsahově nesprávnému a negativně zabarvenému jazyku při
popisu genderově problematických témat, zda nespojuje vždy určité pohlaví s určitými
stereotypně vymezovanými významy, nebo zda nepoužívá pořekadla, která ženy a muže
představuje v genderově stereotypních charakteristikách. Žáci a žákyně by také měli být
rovnoměrně oslovováni, bez zbytečného užívání generického maskulina (Smetáčková,
2006: 30). Mělo by se užívat obou tvarů jako například „žáci a žákyně“, případně ještě
v textu náhodně narušit hierarchii převrácením pořadí: „žákyně a žáci“. Také lze použít
lomítka žáci/kyně, ale i to má své omezení, jednak je většinou zachována stereotypní
hierarchie a jednak opět ukazují na druhotnost žen, jelikož jsou za lomítkem ve zkratce
„/kyně“. Ideální je použít neutrální tvar jako například „žactvo“. Je vhodné používat opisů
– např. místo „čeští vědci“ – „česká věda“, místo „obyvatelé“ – „obyvatelstvo“. Při
zadávání úkolů se užívá množné číslo nebo vykání – „uveďte příklady“, „popište vaši
zkušenost“ atp. (Valdrová, Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004) Uvádíme tedy obojího
rodu tam, kde mají označovat ženy a muže – zejména v kontextech, kde je to důležité,
užíváme adjektiva a obourodé názvy osob jako např. studující, vyučující atp. Užíváme
ženské tvary názvů osob a profesí zejména tam, kde se jedná o konkrétní ženu jako
např. „děkujeme koordinátorce projektu“ a ne „děkujeme „koordinátorovi projektu“, když
víme, že je to žena (Babanová, Miškolci, 2007: 41-42).
Genderově citlivý jazyk tvoří alternativu ke stávajícímu způsobu vyjadřování
a vychází ze zásady rovnosti a důstojnosti žen a mužů (Valdrová, Knotková-Čapková,
Paclíková, 2010: 33). Pokud se budou dívky v učebnicích setkávat s genderově citlivým
jazykem, budou si více uvědomovat moc jazyka, mohou se tak v praxi více prosazovat jako
„žákyně“ a ne „žák“, jako „uchazečka“ a ne „uchazeč“, samy se více budou moci chtít
zviditelnit a prosadit (budou si více vědomy diskriminačních taktik a skrytých nerovností).
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Nadužívání generického maskulina každopádně vede nejen k druhotnému postavení žen
v naší společnosti vzhledem k mužům, ale i k jeho posilování.

2.3. Faktory ovlivňující volbu vyššího sekundárního vzdělávání a volbu
povolání
Přechod ze základní na střední školu je pro většinu žákyň a žáků prvním zlomovým
momentem v jejich vzdělávací dráze. Vzdělávací dráha tak obsahuje rozhodovací proces,
který pro většinu žáků a žákyň začíná již v pátém ročníku, a je zakončen podáním
přihlášky na střední školu18. Zahrnuje tedy volbu typu střední školy, oboru studia
a konkrétní instituce. Výsledek volby je pro každého žáka a žákyně zásadní, jelikož
ovlivňuje nejen jeho/její studijní dráhu, ale i dráhu profesní. Na volbu dalšího vzdělávacího
stupně a tím i potažmo na volbu budoucího povolání má vliv mnoho faktorů. Vzdělávací
dráhy lidí jsou tak určovány jak jejich vlastní volbou, tak sociokulturními faktory
(např. vliv úrovně vzdělání či profese rodičů), ale také přístupností vzdělání, rovností
vzdělávacích příležitostí a jiné (Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 363).
Volba povolání je proces, který zahrnuje rozhodování o volbě studia nebo přípravy
na povolání, konkrétního povolání a celou profesní dráhu člověka. Jde o součást celkového
vývoje osobnosti, v němž hlavní roli hrají rozhodovací procesy. (Průcha, Walterová,
Mareš, 2009: 340-341) Volba povolání je proces, při němž mladé lidi ovlivňuje nejen
samotné vzdělání, ale i ostatní vlivy, které můžeme pro přehlednost rozdělit do tří
skupin: vlivy individuální (např. schopnosti, vlastnosti, zájmy, ale také jejich životní
hodnoty), vlivy sociální (vliv rodiny, vyučujících, vrstevníků/vrstevnic) a vlivy kulturní
(působení hodnot, norem a kulturních vzorců atp.). Všechny tyto skupiny, které působí na
volbu povolání, paralelně doprovází společenské stereotypy,

včetně stereotypů

genderových. (Smetáčková, 2005: 80)
Aktéři a aktérky se tak často pod tímto tlakem rozhodují spíše na základě
společenských očekávání, než na základě vlastních dispozic. Počáteční představy a fantazie
jedinců se vymezují ke konkrétní volbě povolání, často jejich rozhodnutí nakonec
18

Vyšší sekundární vzdělávání se v České republice realizuje na středních školách, které se podle svého
obsahového zaměření dělí na všeobecné a odborné. Všeobecné vzdělávání nabízejí např. gymnázia, odborné
pak školy, například ukončené výučním listem nebo maturitou. Zvláštním typem škol pak jsou konzervatoře,
které poskytují umělecké vzdělávání. Gymnázia se na základě délky studia rozdělují na osmiletá – pro žáky
po úspěšném ukončení pátého ročníku, šestiletá – pro žáky po ukončení sedmého ročníku a čtyřletá – pro
žáky, kteří splnili povinnou devítiletou školní docházku. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009)
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nevědomě vyplývá z „přirozeného vývoje situace“, proto nemají potřebu se společenským
tlakům nějak vzepřít. Ačkoliv by volba povolání měla být dlouhodobým procesem, často
se rozhodování žáků a žákyň odehrává na poslední chvíli a velmi rychle.
Velký potenciál pro genderově senzitivní práci s dívkami a chlapci, především
s těmi, kteří se při volbě dalšího studia chtějí vydat z řad pro ně jinak „genderově
vhodných“ oborů, mají poradenské instituce. Poradenství pro volbu povolání je jednou ze
složek tzv. profesního poradenství19. Poradenství ve škole zajišťují zejména výchovné
poradkyně/výchovní poradci, nebo školní psycholožky/psychologové či školní speciální
pedagog/pedagožka (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 85). Za odborníky/odbornice
jsou považováni vyučující občanské výchovy či volby povolání (popřípadě třídní učitelé
a učitelky), neboť přicházejí s dětmi do styku každodenně. Bohužel mnozí výchovní
poradci a poradkyně sami často posilují genderové stereotypy, ačkoliv nemusí zrovna
tvrdit, že existují typicky „ženská/mužská“ povolání, přesto mají představu, že jsou některá
přeci jenom pro dívky/chlapce vhodnější (Smetáčková, 2007: 54).
Prostřednictvím učiva „výchova k volbě povolání na základních školách“ by měli
vyučující poskytovat informace o zájmových a odborných předpokladech pro jednotlivá
povolání, ale také seznamovat žáky a žákyně s problematikou trhu práce a o perspektivách
vybraného studijního oboru nebo povolání. Náplň výuky „výchovy k volbě povolání“ je
v rukou samotných vyučujících. (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 83) Škola značně
napomáhá (ale může i navádět) v orientaci v různých oborech lidské činnosti (Průcha,
Walterová, Mareš, 2009: 228). Vedle formálního poradenství si utváří žáci a žákyně
představy o trhu práce také prostřednictvím neformálního kurikula (více viz kapitola
2.2.3. Formální a neformální kurikulum).
Žáci a žákyně se také ztotožňují s kariérami dospělých (Radford, 1998: 43), proto
by bylo vhodné i samotné předměty, které se jeví jako typicky „chlapecké“ vyučovat
učitelkou a učitelem, aby nebyla například fyzika vyučovaná jen učitelem a např. hudební
výchova, český jazyk vždy jen učitelkou. Žáci a žákyně, by se tímto v praxi seznámili, že
i učitel na prvním stupni základní školy, je zcela běžným jevem, stejně tak jako učitelka
fyziky a podobně.

19

V České republice jsou realizované poradenské aktivity v poradenském systému garantovány státem.
„Paralelně působícími aktéry poradenství jsou zejména čtyři institucionální soubory, dva zásadní: instituce
resortu školství a instituce resortu práce a zaměstnanosti, a dva méně aktivní a častěji využívané: soukromé
instituce (soukromé a poradenské agentury) a neziskový sektor. (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 81).
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Rodina20 je dalším faktorem, který má silný vliv na volbu oboru žáků a žákyň.
Rodina je prostředí, v němž probíhá primární socializace, v rámci níž si dítě osvojuje
základní normy, hodnoty, pravidla chování a informace, které jsou běžné v dané
společnosti (Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 248-249). Následuje sekundární socializace,
která začíná probíhat ve škole (více k socializaci viz výše kapitola 2.2.1. Škola –
socializační instituce). Vzhledem k tomu, že je škola profesionální institucí, která má
odborné znalosti jak děti vést – je také i odpovědnost na straně školy o něco větší, než na
rodičích. Proto je nutné, aby rodinné a školní působení na děti bylo v souladu (Helšusová,
2006: 51).
Tradiční chápání rodiny – žena je pevně zakomponována do rodiny a její hierarchie
hodnot začíná a končí rodinou a dětmi (Věšínová-Kalivodová, Maříková 1999: 62). To
může být chápáno jako nátlak na dívky, že jsou to právě ony, kdo by měly primárně
zodpovídat za péči o rodinu, což může vést k (nedobrovolnému) výběru takového
povolání, které půjde skloubit s rodinnými povinnostmi. Záleží však také na výši vzdělání
samotných rodičů. Je prokázána spojitost s tím, že pokud mají rodiče vyšší vzdělání –
zvyšují šance na vyšší aspirace jak u dívek, tak u chlapců, přičemž platí, že matčino
vzdělání ovlivňuje vzdělanostní aspirace silněji než otcovo vzdělání (Jarkovská, Lišková,
Šmídová, 2010: 52). Problémem se tak stává nestejná startovací čára, kdy děti z různého
sociálního zázemí, mají různé možnosti využití vzdělávacího systému.
Rodiče mají různá očekávání od chlapců a dívek. Volí často genderově stereotypní
volby, jelikož genderový řád je natolik zažitý a samozřejmý, že ho není potřeba
vysvětlovat (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 127). Přestože rodiče považují vzdělání
a uplatnění dívek za důležité, většinou jim doporučují feminizované oblasti. Také jim často
vadí, že by jejich dcera měla dojíždět do školy, u syna to však neřeší. Chlapci jsou
podporováni ke kariéře, ke které nakonec cestování patří. Někdy alternativní rozhodnutí
svých potomků komentují, že jde asi o legraci, zlehčují tak jejich rozhodnutí a potlačují
genderově „nepříslušné“ volby (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 142). Dívky tak sice
mohou (a budou) mířit vysoko, co se týče výše dosaženého vzdělání, ale v oboru, který
nebude tolik perspektivní z hlediska uplatnění (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 126).
Dalším významným činitelem při volbě dalšího vzdělávacího stupně jsou vrstevníci
a vrstevnice žáků a žákyň. Vrstevnická skupina je skupina dětí nebo mladých lidí přibližně
stejného věku, často i s přibližně stejným sociálním statusem.
20

Rodina jakožto nejstarší společenská instituce, plní socializační, ekonomické, sexuálně-regulační,
reprodukční a další funkce. Vytváří určité emocionální klima, formuje interpersonální vztahy, hodnoty
a postoje, základy etiky a životního stylu (Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 248)
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„Má významnou úlohu při socializaci jedinců a jednotlivkyň, zejména při přechodu k dospělé roli,
jelikož nabízí určitou ochranu a zázemí. Může mít na své členy a členky výrazně pozitivní vliv, ale i výrazně
negativní vedoucí k porušování kulturních norem – delikventní party, gangy.“ (Průcha, Walterová, Mareš,
2009: 341).

Žáci a žákyně se navzájem (vědomě i nevědomě) ovlivňují, ať ve svých životních
stylech, tak i v rozhodování. Nerozlučné přátelství může být někdy důvodem – proč se
rozhodnou pro stejnou školu jako kamarád/ka, aniž by zvažovali dopady svého rozhodnutí.
Jak dívky, tak chlapci se navzájem vůči sobě vyčleňují, což může být i důvodem k jejich
volbě odlišných oborů/škol. Děvčata svými přátelskými vztahy získávají senzibilitu pro
utváření individuálních vztahů a další kompetence v sociální oblasti. Chlapcům přinášejí
jejich přátelství spíše zisk z kooperace s druhými a ze společných výsledků, což se jim
hodí v dalším životě při vzdělávání i v práci (Karsten, 2006: 76). Jejich rozhodnutí souvisí
též se sociálními potřebami samotných žáků a žákyň – potřeba nápodoby, identifikace,
aj. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 374). Chlapci jsou orientováni na individuální výkon,
na nějž se sebedůvěrou spoléhají, zatímco dívky spíše dají na doporučení a motivaci širšího
okolí (nejde jen o kamarádství, ale i tlak např. celé vrstevnické skupiny, která též pracuje
s určitou genderovou normou).

2.4. Obory a jejich uplatnění na trhu práce z genderového hlediska
Ženám bylo umožněno vzdělávat se nejdříve v učitelských oborech a v odborných oborech
sekretářek a úřednic, naproti tomu muži byli tradičně směrováni do technických oborů jako
je strojírenství, informatika, ekonomie atp. (Kelly 1991: 280-281, Pleskotová, Frank,
Bosáková, Kuglerová, 2005: 19). U dívek se všeobecně předpokládá, že se zajímají jen
o humanitní předměty a technické jim jsou cizí. Ačkoliv jim v současné době nikdo
možnost volby neodpírá, rozhodují se většinou jak dívky, tak i chlapci více méně
genderově stereotypně. Jarkovská, Lišková, Šmídová (2010: 35) např. konstatují, že:
„[…]dívky, ačkoliv se v mnoha sociálních a individuálních ohledech od sebe navzájem
odlišují, jsou institucemi vzdělávacího systému serializovány21 jako „ženy“, a tudíž jsou od nich

21

Marion Young definuje „sérii“ jako sociální kolektiv, jehož aktérky/aktéři jsou sjednocováni pasivně, skrze
cíle svého jednání a tím, že se zaměřují na objektivizované výsledky materiálních účinků jednání ostatních
nebo se podle nich tak chovají (Young, 2008: 131).
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očekávány jiné výkony (a ty jsou dále zdůvodňovány a jinak oceňovány) a jiné volby (oborů
a následně zaměstnání) než od chlapců.“ (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 197).

V genderové struktuře muži aspirují na „mužské“ pozice definované výkonem
řízení a ženy na „ženské“ pozice, které se orientují na jistotu a podřízenost (Jarkovská,
Lišková, Šmídová, 2010: 197). To má samozřejmě svůj dopad v odlišném směřování
vzdělávací dráhy i ve skrytém či otevřeném znevýhodňování dívek a chlapců v klíčových
momentech přijetí na školu či studijní obor (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 340-41).
Převaha dívek volí všeobecně vzdělávací programy, a chlapci specializované školy,
např. technické, matematické, přírodovědné (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 47).
Statistická ročenka školství 2013/2014 vykazuje, že maturitní obory volilo téměř 55 %
dívek, 35 % volilo obor s výučním listem (více viz Příloha č. 8: Vzdělávání ve středních
školách – školy, žactvo – nově přijatí (výběr)). Dívky a chlapci se tak přirozeně ubírají
směrem, který se jim zdá „normální“, a kterým se ubírají „všichni“ – většinou se
rozhodnou pro povolání typické, genderově příslušné (Jarkovská, Lišková, Šmídová,
2010: 136, Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 261). Jednou z příčin genderově stereotypního
uvažování je vědomí, že se některé profese s určitým pohlavím vylučují. K ženskému
habitu nepatří například lukrativní a prestižní manažerské pozice, stejně tak jako
k mužskému habitu nepatří profese vyžadující emocionalitu a práci s dětmi, nebo další
„ženská“ povolání, která by ohrozila „normalitu mužské identity“ (Bourdieu, 2000).
Absurdní je například myšlení, že v případě péče muže o malé děti hrozí jak zpochybnění
jeho „mužnosti“, tak i podezření z případné pedofilie. „Ve feminizovaných oborech na něj
čeká homofobní nařčení z homosexuality a nutnost dokazovat svou heterosexualitu, na níž
konvenční mužská identita pevně stojí.“ (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 117). Proto
je důležité, aby nebyla žákům a žákyním povolání striktně představována jako typická pro
určitou skupinu, ale byli jak muži, tak ženy zobrazování/é a reprezentovaní/é v povoláních
i netradičním pohledem, a v rovnoměrném zastoupení. Muž může být stejně citlivým
a schopným pedagogem v mateřské školce jako žena-pedagožka, a tak i vojákyně může
vykonávat své povolání stejně profesionálně jako voják.
Výzkumy genderovanosti studijních a profesních voleb (např. Kreimer, 2004;
Smith a Steinmetz, 2008; Reimer, Noelke a Kucel, 2008; Jarkovská, Lišková, Šmídová,
2010) dokazují, že dívky volí povolání, která jim nabízejí horší perspektivu než povolání,
jež si volí chlapci (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 119). Je to důsledek tradičního
vnímání ženských a mužských rolí, kdy ženy jsou považované za empatické, pečovatelské
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bytosti, které jsou předurčeny stát se učitelkami, vychovatelkami, zdravotnicemi či
sociálními pracovnicemi. Až 90 % dívek se stále hlásí na obory pedagogika, učitelství
a sociální péče, zdravotnictví, osobní a provozní služby, textilní výroba a oděvnictví,
chlapci se nejvíce v loňském roce hlásili na obory se zaměřením na strojírenství, strojní
výrobu, geodézii, informatické, elektrotechnické a stavebnické obory ad. (více viz Příloha
č. 9a: Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – přijatí podle skupin
oborů vzdělání (vybrané obory dívky) a Příloha č. 9b: Vzdělávání ve středních školách,
denní forma vzdělávání – přijatí podle skupin oborů vzdělání (vybrané obory chlapci)).
Muži obecně zastávají pozice vázané na logiku, samostatnost, schopnost řízení
a rozhodování atp. Činnosti, které vykonávají muži, jsou nejen rozmanitější, ale jejich
povolání navíc převyšují práci „ženskou“ co do vážnosti, společenského uznání
a finančních příjmů (Karsten, 2006: 71, 135).
Nejen tedy dělení předmětů a sfér činností na ženské a mužské jde ruku v ruce
s jejich hierarchizací (Babanová, Miškolci, 2007: 44). Rozhodování dívek a chlapců se tak
odehrává v mantinelech genderové dělby práce, která ženy a dívky neustále spojuje
s biologickou reprodukcí, péčí o děti a domácnost a chlapce/muže předurčuje pro roli
živitele (Knotková-Čapková, 2005: 71). Feminizované obory dívky volí také proto, že
předpokládají, že se v těchto oborech snáze uplatní, jelikož nebudou muset soupeřit s muži.
Je nutné si uvědomit, že genderové stereotypy spojené s mužskou rolí mohou být stejně
nežádoucí a omezující jako genderové stereotypy spojené s ženskou rolí (Babanová,
Miškolci, 2007: 66).

2.4.1. Sociální a ekonomický dopad na jednotlivce a jednotlivkyně
Vzdělání umožňuje lepší vstup na trh práce, avšak nezaručuje, že se stejným vzděláním se
pojí i stejný plat. Jedním z ukazatelů nerovnosti žen a mužů na pracovním trhu je jeho
genderová segregace, která se projevuje, jak horizontálně (vysoká koncentrace mužů nebo
žen v určitém sektoru trhu práce nebo v určitých povoláních), tak vertikálně (disproporční
zastoupení žen nebo mužů na různých příčkách zaměstnanecké hierarchie, například ve
vedoucích pozicích; obory spojené s kariérou a vyšším finančním ohodnocením, obsazené
více muži). Nadreprezentovanost žen a mužů v určitých zaměstnaneckých odvětvích vede
ke vzniku relativně separovaných segmentů trhu práce – ženského a mužského.
(Valentová, Šmídová, Katrňák, 2007: 43)
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Nejčastější modely nerovnosti na trhu práce tak představují nerovnoměrný plat,
preferování a dominance mužů, z důvodu sociální zátěže žen, ale i „skleněný výtah“
„skleněný strop“. Ačkoliv dochází k platové diskriminaci žen i mužů, ve většině případů
jsou více diskriminovány ženy. V České republice je ze zákona zakázáno dávat za
vykonání stejné práce různé platové ohodnocení. „[…] § Zákon o mzdě, 1/1991 Sb., § 4a,
odstavec 1: „Podmínky pro poskytování mzdy musí být stejné pro muže a ženy.
Zaměstnancům, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, přísluší stejná
mzda.[…]“ (Pleskotová, Frank, Bosáková, Kuglerová, 2005: 18). Tento zákon se často
obchází tím, že pracovní pozice pro muže je jinak pojmenovaná než pro ženu, což vede
k tomu, že v porovnání s muži mají ženy téměř o 30 % menší mzdu (Pleskotová, Frank,
Bosáková, Kuglerová, 2005: 18). Na vznik a udržování genderové segregace na trhu práce
se tak podílejí nastavení sociálního státu, vyspělost ekonomiky a rozvoj sektoru služeb
(Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 64), ale také poptávka a nabídka na trhu práce
(Münich, Mysliveček, 2006: 35).
Navzdory dramatickému nárůstu vzdělanostní úrovně žen v průběhu posledních
dekád se genderová segregace v povolání nijak nemění. Ženy se ve většině evropských
zemí nacházejí na spodních příčkách žebříčku povolání, a také méně zastávají pozice
vedoucích než muži (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 119-120). Často panují
neopodstatněné obavy, že žena jako ředitelka nebude přijata podřízenými muži, na druhou
stranu i na ženy je kladen tlak, že pokud si chtějí získat a udržet autoritu, musí se chovat
jako muži, to však narušuje jejich identitu a osobnost (Věšínová-Kalivodová, Maříková,
1999: 54). Ačkoliv jsou na ženy kladeny větší nároky v odborných znalostech než na
muže, jsou to právě muži, kteří jsou nakonec vybíraní do vyšších pozic z důvodu jejich
nižší „nákladnosti“, jelikož neodcházejí na rodičovskou dovolenou, nezůstávají doma
s nemocnými dětmi atp. (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 120). Zůstává tak často na
ženách, aby právě ony snížily ze svých požadavků a navíc řešily slaďování profesního
a rodinného života.
Ženy se tak nacházejí v povoláních, která jsou obecně považována za méně
prestižní, ačkoliv mnohá z nich byla dříve doménou mužů – jako např. povolání
úředník/úřednice. V praxi často dochází k tomu, že jakmile se některá povolání
„zpřístupní“ ženám, má to faktický dopad na tyto jedince zejména v platu, který se díky
feminizaci začne značně snižovat. Klesá tím nejen prestiž povolání, ale i sociální status
mužů, vykonávající tuto práci. Důkazem je profese učitelek, lékařek, sociálních pracovnic,
ale i jiných profesí se střední kvalifikací ve státním sektoru (Věšínová-Kalivodová,
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Maříková, 1999: 54-55). Paradoxně navíc, se například za řemeslo (vyučení s maturitou)
na trhu práce platí více než za dívčí vyšší odborné vzdělání či bakalářský diplom (nižší
administrativní posty, nižší posty ve zdravotnictví atd.). Jde tak o diskriminaci
tzv. ženských oborů, které sice vyžadují vyšší vzdělání, ale přinášejí nižší zisky.
(Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010: 27)
Pokud se většina žen již od dětství vzdělává v tradičně „feminizovaných“ oborech,
není pak překvapivé, že v průměru vydělávají méně než muži, mají pomalejší kariérní
postup, a tak méně často dosahují na vedoucí a řídící pozice (Jarkovská, Lišková, Šmídová,
2010: 66). Navíc většina povolání žen se chápe jako symbolické prodloužení ženské role
v rodině na pracovní trh. Do ekonomických teorií nebyla ženská práce v domácnosti vůbec
zahrnuta, neboť nebyla jako práce vůbec vnímána – jelikož je „neviditelná“, neplacená
a nikdy nekončící a její výsledky jsou určeny k okamžité spotřebě (Jarkovská, Lišková,
Šmídová, 2010: 121).
Podle mnoha sociologů a socioložek trpí ženy následky nezaměstnanosti méně než
muži, jelikož ti jsou považováni za hlavní živitele rodiny. Jako argument se uvádí to, že
ženy několikrát svoji pracovní kariéru přeruší (z důvodu mateřské dovolené, péče
o nemohoucí či příbuzné aj.) a je pro ně přirozené, že se s touto situací lépe vyrovnávají. Je
však sporné, zda tento argument platí pro mladé ženy, které nemusí řešit péči o rodinu atp.
Nezaměstnanost, jako nedobrovolné přerušení pracovní kariéry, tak může být stejně tíživá
jako pro muže – navíc se týká mnohem více právě žen než mužů (Karsten, 2006: 137).
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3.

Výzkumná část
3.1.

Teorie metodologického zázemí
3.1.1. Výzkumný problém a cíle výzkumu

Ve své práci analyzuji učebnice pro základní školy používané ve vzdělávacím předmětu
„Výchova k občanství“ (dřívější název „Občanská výchova“), (více k charakteristice
učebnic viz níže kapitola 3.1.3.1. Výběr vzorku a charakteristika učebnic). Konkrétním
cílem výzkumu bylo zjistit z dat zkoumaných učebnic, zda tyto publikace obsahují
genderové stereotypy, které by mohly dívky a chlapce základních škol ovlivnit při jejich
volbě dalšího vzdělávacího stupně a tím i následně rozhodnout o jejich budoucím povolání.
Pokud učebnice podporují genderové stereotypy, ve smyslu společenských představ
o „správné

ženě“,

„správném

muži“,

tzn.

ze

stereotypního

pravidla

ideální

femininity: „…Žena v žádném případě nesmí chtít být jako muž. Základní pravidlo ideální
maskulinity: Protože muž není žena, nedělá to, co dělá žena!“22 (Cviková a Juráňová,
2003: 31), je větší pravděpodobnost, že dívky i chlapci mohou být motivovaní k výběru
takových středních škol, které je připraví na povolání, které odpovídá genderově
stereotypní volbě. Tyto volby jsou mnohdy vyvolávány stereotypním přístupem nejen ze
strany rodiny, ale i právě vlivem školy (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010). Jak již výše
zmiňuji v teoretické části v kapitole 2.3. Faktory ovlivňující volbu vyššího sekundárního
vzdělávání a volbu povolání, dívky mohou více inklinovat k oborům humanitním,
pečovatelským, vzdělávacím, kdežto chlapci k technickým, ekonomickým nebo například
k přírodním vědám, což má rozdílný dopad jak na sociální postavení ve společnosti, tak
i například na ekonomické zajištění samotných jedinců (Renzetti, Curran, 2003; Matějů,
Straková, 2006; Jarkovská, Šmídová, Lišková, 2010).

3.1.2. Pozicionalita a lokace
Mocenské vztahy a emocionální zainteresovanost badatelky či badatele mohou přispívat
k diskursivní strukturaci vědeckých tvrzení. Uvědomění si vlastní sebe-reflexe a morální
odpovědnosti vůči zkoumanému jsou dalšími základními aspekty feministických výzkumů
(Ramazanoglu, Holland, 2002: 119). Má vlastní pozicionalita jakožto ženy bílé, určitého
věku, heterosexuálně orientované, relativně vzdělané a finančně zajištěné, mi nijak
nezajišťuje právo privilegovaného vhledu do mocenských vztahů nebo jediného správného
22

Vlastní překlad autorky
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pochopení zkoumané problematiky. Ačkoliv jsem se snažila zachovat si určitý odstup při
výzkumu, být objektivní a vyhnout se případné předpojatosti, jsem si vědoma, že i na mé
vědění a jednání se podílí diskursivní praktiky, které mohou ovlivňovat mé chápání světa
a jednání. I díky genderovému vzdělání, získaným poznatkům o genderu a moci, a neméně
prostřednictvím vlastních zkušeností mohu vykládat různé pozorování sociálního života
jinak a přistupovat ke zkoumané problematice odlišně, než výzkumníci a výzkumnice
s rozdílným teoretickým zázemím (Ramazanoglu, Holland, 2002). Proto je nezbytné být si
vědom/a nejen své pozicionality, ale i lokace, které mohou mít vliv nejen na subjektivní
zkreslení zkoumané problematiky, ale i například v preferenci určitého metodologického
přístupu v samotném výzkumu (Braidotti, 2003).
Každá reflexivita, stejně jako pozicionalita a lokace jsou jen dalšími sociálními
a kulturními konstrukty. Jde o určité postoje zaujaté v čase a prostoru, které mají
specifické účinky a důsledky, které je třeba analyzovat a uvést do historického kontextu,
jelikož se každá kultura definuje vlastním specifickým způsobem. Vzdělání v „západní“
společnosti hraje důležitou roli k získání dobrého společenského postavení, avšak v jiné
kultuře nemusí být vůbec prioritou, načež pak genderová rovnost ve vzdělání. Každá
kultura se tak může vyznačovat různými společenskými nerovnostmi jak na základě
mocenských vztahů, ale i rasy, genderu, třídy, náboženství, sexuality a tak dále (Mohanty,
1992; Rich, 1986).

3.1.3. Metodologická východiska a strategie
Feministky a feministé se hlásí k různým paradigmatickým východiskům a využívají
dostupných technik a nástrojů, které se snaží inovovat. Jejich cílem je propojení teorie,
životní zkušenosti a subjektivního prvku, na rozdíl od tradičních filosofů, kteří naopak
spojování těchto sociálních jevů odmítají. Feministické metodologie s sebou vždy nesou
teorii o moci a genderových vztazích (Ramazanoglu, Holland, 2002: 147). Proto je jedním
z jejich cílů problematiku „moci“ dekonstruovat a narušit tak mocenské aspekty
výzkumných procesů. Feministická kritika se tak snaží odhalit předsudky a chyby, které
legitimizují nerovnost na základě pohlaví ve všech sférách společnosti, jelikož maskulinitu
a feministu chápou jako mocné sociální konstrukty, které lze měnit (Ramazanoglu,
Holland, 2002: 153).
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Ve svém výzkumu vycházím z feministických teorií, ztotožňuji se s feministickým
přístupem, který spočívá především v kritičnosti některých aspektů mainstreamové vědy
a ve zpochybnění produkce vědění, jakožto sociálního konstruktu. Přistupuji k sociálním
faktům

z konstruktivistického

hlediska,

přistupuji

k tvrzením

jako

k sociálním

konstruktům, chci tak poskytnout prostřednictvím genderové optiky jiný pohled na sociální
realitu.
Vycházím z kritérií genderové korektnosti učebnic z metodické Příručky pro
posuzování genderové korektnosti učebnic autorek Jany Valdrové, Ireny Smetáčkové
a Blanky Knotkové-Čapkové (2004), která vznikla v rámci projektu „Posuzování
genderové stereotypnosti učebnic“ podpořeném Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Jako základní analytický nástroj k odhalování nerovnosti využívají
feministické teorie koncept genderu, který je stěžejní i pro mou práci. Zaměřila jsem se na
genderový aspekt ilustrací a textového obsahu, ačkoliv lze učebnice zkoumat i v jiných
rovinách, jak zmiňuji výše v teoretické části, v kapitole 2.2.5. Genderové zatížení učebnic
a učiva. Nezkoumám zde tedy didaktickou vybavenost učebnic, jako je např. aparát
prezentace učiva, aparát řízení učení a aparát orientace v učebnici (Maňák, Klapko,
2006: 12, Průcha, 1997: 279).
Připomínám, že v rámci své práce záměrně pracuji s pohlavím „dichotomicky“
(př. „muži“/„ženy“, „mužské postavy“/“ženské postavy“, „dívky“/“chlapci“ aj.), což může
být považováno za esencialistický přístup, jelikož esencialismus je v sociálních vědách
označením pro takové teorie, které tvrdí, že za sociálními jevy stojí vždy nějaká přirozená
podstata, která je podmíněna biologicky (Nagl-Docekal, 2007; Renzetti, Curran, 2003;
Reinharz, 1992, Jarkovská, 2003). Podstatu „ženství“ v tomto případě sdílejí podle této
teorie všechny ženy a podstata „mužství“ je vlastní všem mužům. Vyhrocenou formou
esencialismu je pak biologický determinismus, jehož zastánci jsou přesvědčení, že je náš
život nezměnitelně determinován právě naší biologickou podstatou (Renzetti, Curran,
2003). V rámci zájmu výzkumného poznání je však takovéto kategorizování možné, pokud
jsem si svého záměrného postoje vědoma a předem jasně stanovím kritéria (viz Příloha
č. 2: Kódovací schéma – ilustrace + Příloha č. 3: Kódovací klíč – ilustrace, Příloha
č. 6: Kódovací schéma – texty + Příloha č. 7: Kódovací klíč – texty). V žádném případě
však muži a ženy nepředstavují homogenní skupiny, i v rámci těchto skupin jsou si
navzájem odlišní, každá jednotlivá žena se liší od jiné ženy, stejně jako se liší od muže,
nelze je generalizovat. „A někdy je rozdíl mezi jednou a druhou ženou dokonce větší než
mezi určitou ženou a určitým mužem.“ (Jarkovská, 2003: 12) K „ženským“ a „mužským“
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postavám také přiřazuji určité opoziční charakteristiky a role vycházející z genderových
stereotypů, avšak jen pro účely tohoto výzkumu.
Praktickou část výzkumu jsem rozdělila na dvě části, v první jsem zkoumala
ilustrace vybraných učebnic pomocí obsahové analýzy v rámci kvantitativní metodologie,
v druhé části jsem analyzovala textový obsah učebnic pomocí metodologie kvalitativní.
Ilustrace jsou velmi vhodným podnětem ke zkoumání, jelikož často reflektují společenské
stereotypy (Smetáčková, 2006), navíc jsou nedílnou součástí publikací, proto zkoumám
v učebnicích jak textovou, tak i část obrazovou. Kvantitativní obsahovou analýzu používají
feministické badatelky a badatelé, aby identifikovali například stereotypní vzorce, předmět
zájmu výzkumu, použité metody nebo výsledné interpretace (Reinharz, 1992). Pro výzkum
ilustrací mi proto kvantitativní obsahová analýza přišla jako nejvhodnější metoda.
Analyzuji zde „reprezentace“ osob, ne skutečné lidi (viz více v teoretické části, kapitola
2.2.5.1. Koncept reprezentace ve vztahu k učebnicím). Tyto předkládané vzory, které
skutečné osoby v učebnicích zastupují nebo reprezentují, odkazují i ke zkušenostem23,
které nemusí být objektivní, a nemusí odpovídat skutečnosti, avšak dívkám a chlapcům je
prostřednictvím těchto reprezentací předáváno určité společenské sdělení (Hall, 2003;
Reinharz, 1992).
Na začátku kvantitativní obsahové analýzy ilustrací jsem zformulovala deset
výzkumných otázek, a k nim hypotézy (viz 3.2.1.1. Výzkumné otázky a hypotézy), které
vycházejí ze společensky reprodukovaných stereotypů (Cviková, Juráňová, 2003: 285),
a z výsledků a závěrů, které byly publikovány mnohými autory a autorkami (Valdrová,
Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004; Renzetti, Curran, 2003). Následně jsem sestavila
kódovací schéma a klíč (viz Příloha č. 2: Kódovací schéma – ilustrace + Příloha
č. 3: Kódovací klíč – ilustrace), definovala jsem tak proměnné neboli znaky, kdy pro každý
znak platí podmínka, že by měl dosahovat minimálně dvou hodnot, jakožto podmínku
rozlišitelnosti (Hendl, 2005). Na základě takto určeného kategorizačního systému jsem
vyhledávala zástupce zvolené kategorie a získaná data pak využila jako základ pro ověření
použitých hypotéz. K ověření platnosti, resp. statistické významnosti zjištěných výsledků
jsem použila test dobré shody Chí-kvadrát, kde jsem s pomocí kontingenční tabulky
v programu Microsoft Office Excel 2007 a funkce CHITEST testovala uvedené hypotézy.
Základní

myšlenka

Chí-kvadrát

testu

spočívá

v porovnání

pozorovaných

a očekávaných četností, a tím k výsledku, zda zkoumaný jev je/není jen náhodný. Při
23

„Individuální zkušenost – souhrn individuálních vědomostí, dovedností, návyků, zájmů, prožitků,
sociálních vztahů, a praktických činností získaných během života; jsou svébytné pro daného člověka, obtížně
se předávají jiným.“ (Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009: 384)
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výpočtu vycházíme z předpokladu, že platí nulová hypotéza. Obecně platí, že nulová
hypotéza (H0) je předpoklad, že mezi sledovanými jevy není závislost, a alternativní
hypotéza (HA) je předpoklad, že mezi sledovanými jevy závislost je. Stanovila jsem si
proto nulovou hypotézu. K přijmutí nebo vyloučení těchto hypotéz jsem došla na základě
testování nulové hypotézy, pomocí vzorce (Chráska, 2006: 83):

kde: P je pozorovaná četnost a O je očekávaná četnost.
Ve druhém kroku při testování hypotéz jsem určila hladinu významnosti testu, což
je pravděpodobnost, že se zamítne nulová hypotéza, ačkoliv ona platí. Tato
pravděpodobnost se nazývá dosažená hladina významnosti statistického testu (p-hodnota).
Pokud je menší než 0,05, tedy 5 %, nulovou hypotézu zamítám. Je třeba si uvědomit, že
testovanou hypotézu vždy přijímáme nebo zamítáme na základě výsledků náhodného
výběru, a proto může být zamítnutí i nezamítnutí hypotézy správné, ale i nesprávné. Mojí
snahou bylo volit test tak, aby pravděpodobnost této chyby byla co nejmenší. Zvolila jsem
kompromis ve formě hladiny významnosti testu 0,05 a tím jsem dostala 95% jistotu
správného rozhodnutí. (Chráska, 2006: 78-84; Koutková, 2004: 9-11)
Test chí-kvadrát bohužel špatně rozlišuje mezi malými četnostmi. V případě
tabulky s jedním stupněm volnosti by neměl být test použit v případě, že některá
z očekávaných četností je menší než 5. U tabulek s větším počtem stupňů volnosti se
předpokládá, že očekávaných četností s hodnotou menší než pět bude pod 20 % a žádná
nebude menší než 1 (Chráska, 2006: 91). Tento jev v několika případech v porovnávaných
četnostech nastal a viditelně ovlivnil výsledky testování zvolených hypotéz (např. hypotéza
H07a).
Do zkoumaných ilustrací jsem zahrnula všechny obrázky vyskytující se
v učebnicích, na kterých jsou zobrazené osoby, jak v podobě fotografie, či malované nebo
kreslené animace. Obsahově jsem zkoumala tedy všechny ilustrace, vyjma těch, na kterých
nejsou žádné postavy nebo jen části fyziognomického těla. Pokud je na obrázku více
žen/mužů/dětí, započítala jsem každou zobrazenou osobu, která je zřetelně vidět – je
možné tuto osobu identifikovat na základě mého kódovacího schématu (viz Příloha
č. 2: Kódovací schéma – ilustrace + Příloha č. 3: Kódovací klíč – ilustrace). Povolání,
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sociální role, charakteristiky a aktivity postav jsem určovala z ilustrací na základě
utvořeného vlastního kódovacího klíče (viz Příloha č. 4: Zobrazení postav v prostoru,
a Příloha č. 5: Zobrazení aktivity mužských a ženských postav v soukromé sféře).
Nahlížela jsem na ilustrace z pohledu člověka, který nemusí vědět, kdo je na
obrázku zobrazený/á (nemusí osobu znát). Například, když je na ilustraci zobrazen portrét
„spisovatele Milana Kundery“24 nebo portrét „(ex)prezidenta Václava Klause“25 – zahrnula
jsem takové ilustrace do skupiny „mužské postavy“ + do prostoru „nelze určit prostor“.
Nejsou zařazeni do profesí „spisovatel“ a „(ex)prezident“, a do prostoru „veřejná sféra“
(kam by jinak povolání spisovatel a (ex)prezident patřit mohla, pokud by z činnosti nebo
prostředí bylo jasné, že jde o veřejnou sféru). Nebo například ilustraci s „kandidátkou
volební kampaně“26, která sedí ve voze za volantem – jsem zahrnula do „ženských postav“,
do prostoru „veřejná sféra“, ale započítala ji mezi „řidičky“ ne profesně jako „kandidátku
volební kampaně“, jelikož z její činnosti lze jen usoudit, že řídí vůz (ne všichni mohou
vědět, že se jedná přímo o kandidátku do politiky a ne řidičku, ačkoliv název kapitoly
napovídá, že jde pravděpodobně o kandidátku do voleb). Jiným příkladem je zobrazení
„učitelky v mateřské škole“27, z této ilustrace nelze určit, že se jedná o učitelku. Vidíme
pouze sedící ženu na zemi, která je těsně obklopena dětmi, jedno jí sedí na klíně.
Z prostředí též nelze usoudit, že by se jednalo o prostor nějaké veřejné výchovné instituce
(na rozdíl z informace v textu). Ženu jsem byla nucena zařadit do ženských postav mezi
„ženy“ a do „sféry soukromé“, jelikož se jedná o zobrazení v místnosti.
Při analyzování ilustrací jsem tedy nepřihlížela k názvům kapitol nebo případným
textovým popiskům v blízkosti obrázků, které popisují, kdo je na něm zobrazen, jelikož se
jedná již o text, který stěžejně analyzuji a zahrnuji až v druhé části výzkumu
(3.2.2. Kvalitativní metodologie – analýza textového obsahu). Pokud se stejný obrázek
opakoval, započítala jsem ho jen jednou (např. když je stejný obrázek uveden ještě i v jiné
kapitole, nebo je někde zobrazen navíc i v menším formátu). Avšak jeden obrázek mohl

24

Lunerová Jitka, Štěrba Radim, Svobodová Monika, Výchova k občanství. Učebnice vytvořená v souladu
s RVP ZV (doporučeno pro 8. ročník základní školy a tercie víceletého gymnázia). Brno: NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o., 2011: 31
25
Lunerová Jitka, Štěrba Radim, Svobodová Monika, Výchova k občanství. Učebnice vytvořená v souladu
s RVP ZV (doporučeno pro 8. ročník základní školy a tercie víceletého gymnázia). Brno: NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o., 2011: 57
26
Janošková Dagmar, Ondráčková Monika, Čábalová Dagmar, Marková Hana, Šebková Jitka, Občanská
výchova, Rodinná výchova učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 2. aktualizované vydání.
Plzeň: Nakladatelství FRAUS, 2011: 69
27
Adamová Lenka, Dudák Vladislav, Inquort René, Mareda Richard, Ventura Václav, Občanská výchova
pro 8. ročník základní školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., 2004: 57
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být zahrnut do více zkoumaných kategorií například ilustrace s „policistou“28 – byla
zahrnuta do kategorií: „postava mužská“, „povolání – policista“, „prostor – veřejná sféra“,
„vlastnost – usměvavý“, atd. Do analýzy jsem nezahrnula některé hromadné ilustrace,
u kterých nelze rozeznat počet osob (viz Příloha č. 1: Nezahrnuté ilustrace do výzkumu)
a ani personifikovaná zvířata. Nekvantifikovala jsem zde piktogramy, které odkazují na
úkoly u textových polí.
Pro zkoumání textového obsahu, jsem použila obsahovou analýzu v rámci
kvalitativní metodologie. Cílem je kvalitativním analyzováním odhalit skryté významy,
které ilustrují vliv patriarchátu. V učebnicích bývají genderové nerovnosti často skryty,
nebo je látka prezentována androcentricky, tzn. jen z jednoho pohledu, tudíž nezahrnuje
rozmanitost názorů (Juráňová, Cviková, 2003). V učebnicích se tak například dívky/ženy
stávají upozaďovanými nebo až neviditelnými, nejen v probíraných tématech, ale budí také
dojem, že jim učebnice nebyly ani určené (Reinharz, 1992; Renzetti, Curran, 2003). Na
druhou stranu mohou být znevýhodňováni i chlapci/muži, kteří jsou zobrazování v rolích,
které i jim nemusí vždy vyhovovat.
I v této druhé části výzkumu vycházím ze seznamu doporučených kritérií pro
posuzování

genderové

pro posuzování

korektnosti

genderové

učebnic,

korektnosti

které
učebnic

předkládá metodická
(Valdrová,

Příručka

Smetáčková,

Knotková-Čapková, 2004). Mezi základní roviny genderového zatížení učebnic patří
zejména Výběr a prezentace učiva, Procvičovací příklady, Ilustrace a Jazyk. Rovinu
„Výběr a prezentace učiva“ lze dále rozčlenit do skupin: Osobnost a lidská identita, Životní
orientace a ambice, Práce, vztah soukromí a práce a Ženské a mužské domény (Valdrová,
Smetáčková, Knotková-Čapková, 2004; Babanová, Miškolci, 2007). V rámci tohoto
rozdělení jsem upřesnila oblast mého bádání a to pomocí otázek (viz 3.2.2.1. Oblasti
zkoumání a tematický okruh otázek), které se vztahují tematicky k mé výzkumné práci (zda
mohou nějak vypovídat o vztahu muži – ženy, mohou mít nějaký dopad na volbu střední
školy/povolání). Oblasti a otázky mého bádání jsem tedy vyvodila z výše uvedené
publikace a aplikovala na učebnice zkoumané (ověřuji, nakolik existující typologie
souhlasí). Následně pomocí zhotoveného kódovacího klíče (Příloha č. 6: Kódovací schéma
– texty + Příloha č. 7: Kódovací klíč – texty) jsem vyhledávala v textu odpovědi.
Například v oblasti „Osobnost a lidská identita“ jsem si položila otázku „Jaké jsou
žákům a žákyním v textu prezentované osobnosti/vzory?“. Pomocí kódovacího klíče jsem
28

Janošková Dagmar, Ondráčková Monika, Čábalová Dagmar, Marková Hana, Šebková Jitka, Občanská
výchova, Rodinná výchova učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 2. aktualizované vydání.
Plzeň: Nakladatelství FRAUS, 2011: 64
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vyhledávala v textu významné osobnosti a to tak, že se buď explicitně o takové osobě píše
jako o „osobnosti“, nebo je zmíněno alespoň jeho/její jméno ve spojitosti s činností, která
ho/ji proslavila (například zpěvačka Emma Destinová)29. Nápomocnými mi jsou pro tento
případ klíčová slova: spisovatel/ka, vědec/vědkyně, filosof/ka, hudební skladatel/ka,
zpěvák/zpěvačka, král/ovna (pokud není osoba jinak jasně pojmenovaná). V rámci
kvalitativní obsahové analýzy přihlížím kvalitativně i k ilustracím, které mohou textovou
část navíc nějak doplnit. Jedná se o ilustrace, které jednoznačně odkazují ke zkoumané
problematice – jsou uvedené v těsném spojení se zkoumaným textem nebo odkazují
k probírané kapitole. K ilustracím jsem kvalitativně přihlédla, když jsem zkoumala,
s jakými vlastnostmi jsou ženské a mužské postavy spojované. V textu učebnic je množství
uvedených vlastností a charakteristik postav, většinou jsou žákům a žákyním předkládány
všeobecně, nejsou specificky přiřazené ke konkrétním postavám. Pokud ale přihlédneme
k ilustracím, tak se určité vlastnosti ženám a mužům jednoznačně přiřazují (avšak skrytě).
Například vlastnost „parádivá, fintivá“ není sice v textu ani uvedena, ale prostřednictvím
ilustrace je spojována jasně s ženskou postavou, viz např. obrázek30, na kterém je
zobrazena krásná dívka v červených šatech, která se zálibně prohlíží ve stejně velkém
zrcadle jako je ona sama. (dále viz 3.2.2.2. Výsledky kvalitativního výzkumu).
Analyzovaný text záměrně vztahuji k oblastem (ke kapitolám), ve kterých jsou
v učebnici uvedené. Například když analyzuji „zastoupení“ autorů/autorek citací,
textových úryvků v učebnicích, je důležité zmínit nejen obsah jejich děl, ale i v jakém
poměru se nacházejí, a pod jakou kapitolou/oblastí jsou prezentovaní. Pokud například je
poměr zastoupení ženských autorek v menšině a navíc jsou všechny uvedené jen pod
kapitolou např. Člověk, láska a manželství (více viz 3.2.2.2.1. Výchova k občanství. NOVÁ
ŠKOLA, s.r.o.) není zastoupení autorek genderově vyrovnané v poměru s mužskými
autory, kteří vystupují ještě i v ostatních kapitolách. Na konci každé analyzované učebnice
jsem následně vždy uvedla krátké shrnutí. Záměrem kvalitativního výzkumu opět bylo
zjistit, zda text v učebnicích posiluje genderové stereotypy nebo je genderově korektní,
v rámci vlivu na žáky a žákyně základních škol při jejich volbě střední školy a budoucího
povolání.
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Lunerová Jitka, Štěrba Radim, Svobodová Monika, Výchova k občanství. Učebnice vytvořená v souladu
s RVP ZV (doporučeno pro 8. ročník základní školy a tercie víceletého gymnázia). Brno: NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o., 2011: 31
30
Lunerová Jitka, Štěrba Radim, Svobodová Monika, Výchova k občanství. Učebnice vytvořená v souladu
s RVP ZV (doporučeno pro 8. ročník základní školy a tercie víceletého gymnázia). Brno: NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o., 2011: 13
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V rámci mé smíšené výzkumné strategie jsem k oběma metodologiím přistupovala
jako k vzájemně se doplňujícím, avšak vědoma si jejich pozitiv i negativ. Zvolená
kombinace metod měla obohatit výsledky výzkumu o pohledy, které by jinak nemusely být
zcela zachyceny, pokud bych užila jen metody jedné nebo druhé, protože každá z nich
přispěla jinou měrou o sociálním světě (Hendl, 2005: 56). Výhody smíšeného výzkumu
spočívají tedy zejména ve vyvažování slabých a silných stránek kvalitativní
a kvantitativní metodologie a v získání komplexnějších výsledků (Silverman, 2005;
Morrow, 1994; Hendl, 2005). Je však nutné i nadále respektovat určité odlišnosti obou
metodologií. Například před započetím kvantitativní metodologie je zapotřebí definovat
přesné kategorie, pro možnost

následného ověření výsledku výzkumu

jinými

analytiky/analytičkami. Rozdíl mezi zmíněnými metodologiemi je zejména však v jejich
cíli. V kvantitativní metodologii jde o možnost generalizování, zjištění četnosti, předávání
přesných numerických dat, o statistický popis, o predikci nebo verifikaci příčinných
hypotéz, kdežto cílem kvalitativní metodologie jsou explorace a hloubkový popis
fenoménů (Hendl, 2005: 61). Kvalitativní výzkum jde tedy více do hloubky, nevztahuje se
na davy, obtížně se kvantifikuje, objektivita a reprezentativnost zde nejsou primárními cíli.
Nevýhody však vyplývají z větších nároků na odbornost a zdroje (Hendl, 2005: 287).
Nevýhodou kvantitativní obsahové analýzy zase je, že může zastírat komplexnost jevů
(Hendl, 2005). Mezi výhody můžeme uvést například nižší nákladnost oproti jiným
technikám a dá se zvládnout v malém počtu osob (Disman, 2002).

3.1.3.1.

Výběr vzorku a charakteristika učebnic

Jakýkoliv psaný materiál je potenciálním zdrojem sociologické informace a studium
dokumentů a obsahová analýza zvláště jsou jedinečným nástrojem analýzy a pochopení
společenských změn (Disman, 2002: 174, Reinharz, 1992: 145). Zkoumaný vzorek v mém
výzkumu tvoří dokumenty, respektive učebnice, jde tedy o hmotné záznamy lidské
činnosti, které nevznikly pro účely mého výzkumu (Hendl, 2005; Disman, 2002; Reinharz,
1992). Z funkčního hlediska je didaktickým textem kterékoliv sdělení, ať verbální,
obrazové nebo kombinované (Průcha, 1997: 283). Nevýhodou dokumentů je možné
zkreslení výsledků z důvodu špatného výběru zkoumaného vzorku nebo i mnou zvolené
kategorie, které nemohou případně dostatečně odpovědět na kladené otázky. Výhodou
například je, že se data nijak nemění a kdykoliv se k nim můžeme vracet. Je však nutné
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uvědomit si, že ačkoliv sice nejsme v průběhu výzkumu přímo konfrontováni skutečnými
osobami, ani jejich emocemi či fyzickým a psychickým postojem, je i zde nutné brát ohled
na etickou stránku bádání. Ve svém výzkumu pracuji kriticky s daty, které nějakým
způsobem vypovídají o genderovém uspořádání společnosti. Případná kritika tak není
mířena k autorům a autorkám, ale k faktům, které jsou odrazem genderově stereotypního
textového obsahu a použitých ilustrací v učebnicích.
Zvolený počet zkoumaného vzorku jsem stanovila na tři, což je počet, které je pro
badatelské účely dostačující (Silverman, 2005, Hendl, 2005). Výzkumný vzorek jsem
sestavila kvalitativním způsobem, tedy podle předem zvolených kritérií. Jde tedy
o tzv. účelový výběr, který „[…] je založen pouze na úsudku výzkumníka o tom, co by mělo
být pozorováno a o tom, co je možné pozorovat“ (Disman, 2010: 112). Nevýhodou
účelového vzorku je, že nelze závěry generalizovat, to však neznamená, že jsou tyto závěry
neužitečné (Disman, 2010).
Kritérii zkoumaného vzorku byly učebnice, které jsou používané ve vzdělávacím
předmětu „Výchova k občanství“ (dřívější název „Občanská výchova“). Všechny učebnice
jsou doporučené pro 8. ročník základních škol, a obdržely schvalovací doložku
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT). U dvou učebnic je
schvalovací doložka platná, u třetí z nich vypršela v roce 2005. Publikace občanské
výchovy pro osmý ročník mi přišly vhodné jednak z důvodu, že právě prostřednictvím
učiva v rámci předmětu občanské výchovy jsou dívky a chlapci seznamováni s klíčovými
kompetencemi a dovednostmi potřebnými pro praktický život a 8. ročník proto, že většina
žáků a žákyň finalizuje své představy o volbě povolání (Jarkovská, 2003: 3) a tím i o volbě
vhodné střední školy (netýká se tedy zcela žáků a žákyň víceletých gymnázií). Všechny
učebnice jsou ilustrované, a jsou vydané jiným nakladatelstvím. Učebnice určené
k výzkumu jsou kolektivním dílem, ne dílem jen jednoho autora či jedné autorky. Učebnice
určené k výzkumu:


Lunerová Jitka, Štěrba Radim, Svobodová Monika, Výchova k občanství. Učebnice
vytvořená v souladu s RVP ZV (doporučeno pro 8. ročník základní školy a tercie
víceletého gymnázia). Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2011
o ilustrace Martin Bašar
o doložka MŠMT schválena 7. 4. 2011 s dobou platností šest let
o počet stran: 96
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 Janošková Dagmar, Ondráčková Monika, Čábalová Dagmar, Marková Hana,
Šebková Jitka, Občanská výchova, Rodinná výchova učebnice pro základní školy
a víceletá gymnázia, 2. aktualizované vydání. Plzeň: Nakladatelství FRAUS, 2011
o ilustrace Rudolf Štorkán, Bohdan Štěrba
o doložka schválena 28. 7. 2011 s dobou platností šest let
o počet stran: 144
 Adamová Lenka, Dudák Vladislav, Inquort René, Mareda Richard, Ventura Václav,
Občanská výchova pro 8. ročník základní školy. Praha: SPN – pedagogické
nakladatelství, a.s., [1999] 2004.
o ilustrace Václav Hradecký
o doložka schválena 22. 7. 1999 s dobou platností šest let
o počet stran: 160

3.2.

Praktická část výzkumu
3.2.1. Kvantitativní metodologie – obsahová analýza ilustrací

Kvantitativní obsahovou analýzou ilustrací vybraných učebnic jsem chtěla dospět
k výsledku, zda jejich prostřednictvím jsou či nejsou (re)produkované genderové
stereotypy nebo jsou nabízeny i jiné alternativní přístupy, které by mohly vést k ovlivnění
chlapců a dívek základních škol při jejich volbě střední školy a tím i jejich možného
budoucího povolání. Jelikož jsou zkušenosti studujících rozdílné, mohou učebnice
s nevhodnými ilustracemi směrovat dívky a chlapce jiným směrem i vůči jejich osobním
dispozicím a ovlivňovat tak jejich životní šance (Valdrová, Smetáčková, Knotková,
2004: 14). Proto jsem zkoumala, jakým způsobem samotné obrazové ilustrace odkazují
k femininně a maskulinitě, ale i jaké společenské role muži a ženy reprezentují, a zda jsou
jak muži, tak ženy v různých rolích zobrazovaní rovnoměrně, v jakých sférách muži a ženy
převažují, jaké okruhy zaměstnání, činností a zájmů jsou ženám a mužům prostřednictvím
učebnic nabízeny, jaké jsou jejich životní orientace, ambice a jaké charakterové vlastnosti
jsou jim primárně přiřazované.
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3.2.1.1.

Výzkumné otázky a hypotézy

Seznam výzkumných otázek a pracovních hypotéz:
VO1: Jaký je počet zobrazených ženských postav v ilustracích a jaký je počet
zobrazených mužských postav?
H01: Počet všech mužských postav převyšuje počet všech postav ženských.
VO2: V jaké sféře jsou častěji v ilustracích zobrazené ženské postavy a v jaké sféře
jsou zobrazené postavy mužské?
H02a: Ženské postavy se v soukromé sféře vyskytují četněji než mužské postavy.
H02b: Mužské postavy se vyskytují více ve sféře veřejné než postavy ženské.
VO3: Jak jsou ženské postavy v ilustracích zobrazené ve sféře soukromé a jak jsou
zobrazené ve sféře soukromé postavy mužské?
H03a: Mužské postavy jsou zobrazené v aktivní péči o domácnost a děti méně než postavy
ženské.
H03b: Ženské postavy jsou zobrazené v pasivních aktivitách v soukromé sféře méně než
postavy mužské.
VO4: Jaký je počet zobrazených ženských postav v ilustracích, které se týkají
explicitně nějakého povolání a jaký je počet mužských postav v ilustracích
odkazujících explicitně nějakému k povolání?
H04: Počet mužských postav v ilustracích, odkazujících k povolání převyšuje počet
ženských postav, odkazujících k povolání.
VO5: V jakých povoláních vystupují mužské postavy v ilustracích a v jakých
povoláních vystupují postavy ženské?
H05a: Ženské postavy jsou zobrazené více v povoláních zaměřené na péči a výchovu než
mužské postavy.
H05b: Mužské postavy jsou reprezentovány v ilustracích četněji ve vedoucích pozicích
a pozicích vyžadující fyzickou sílu nebo dobrou fyzickou kondici více než postavy ženské.
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VO6: Jak jsou zastoupena povolání vyžadující vysokoškolské vzdělání v ilustracích
mužskými postavami a jak jsou zastoupena postavami ženskými?
H06: Mužské postavy jsou četněji zobrazované v povoláních vyžadující vysokoškolské než
postavy ženské.
VO7: Jak jsou zastoupena kreativní a tvůrčí povolání ženskými postavami a jak jsou
zastoupena postavami mužskými?
H07a: Ženské postavy jsou četněji zobrazené v povoláních zpěvaček, hereček, modelek
a moderátorek než postavy mužské.
H07b: Postavy mužské jsou četněji zastoupeni v řemeslech než postavy ženské.
VO8: Jaké vlastnosti jsou ženským postavám přisuzovány a jaké vlastnosti jsou
přisuzovány postavám mužským?
H08a: Ženské postavy jsou zobrazené četněji jako usměvavé než postavy mužské.
H08b: Postavy mužské jsou zobrazené četněji jako agresivní jedinci než postavy ženské.
VO9: Při jakých volnočasových aktivitách jsou ženské postavy v ilustracích
zobrazené a při jakých volnočasových aktivitách postavy mužské?
H09a: Ženské postavy jsou zobrazené četněji při nakupování než postavy mužské.
H09b: Postavy mužské jsou zobrazeny četněji při sportování než postavy ženské.
VO10: Jak jsou ženské postavy zastoupené v ilustracích v jednotlivých kapitolách
učebnic a jak jsou v kapitolách zastoupené postavy mužské?
H010a: Ženské postavy jsou zobrazené četněji v části věnující se „Rodinné výchově“ než
postavy mužské.
H010b: Ženské postavy jsou zobrazeny v části týkající se „Občanské výchovy“ méně než
postavy mužské.
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3.2.1.2.

Výsledky kvantitativního výzkumu

Výsledky zpracovaných dat jsou pro větší přehlednost prezentovány v tabulkách
prostřednictvím absolutních četností (n) a relativních četností (%). Absolutní četnost
vyjadřuje počet ilustrací, které byly zaznamenány v průběhu výzkumu, a relativní četnost
vyjadřuje tento počet v procentech.
Kódovací schéma a klíč k analýze ilustrací jsou rozepsány v přílohách: Příloha
č. 2: Kódovací schéma – ilustrace + Příloha č. 3: Kódovací klíč – ilustrace.

VO1: Jaký je počet zobrazených ženských postav v ilustracích a jaký je počet
zobrazených mužských postav?
H01: Počet všech mužských postav převyšuje počet všech postav ženských.

Tabulka č. 1
Počet ženských a mužských postav v ilustracích (vlastní výzkum)
postavy

NOVÁ ŠKOLA,
Nakladatelství
SPN-pedagogické
s.r.o.
FRAUS
nakladatelství, a.s.
absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní
četnost
četnost
četnost
četnost
četnost
četnost
(n)
(%)
(n)
(%)
(n)
(%)
ženské (ž)
92
27
215
34
30
36
mužské (m)
163
48
276
43
31
37
nelze určit gender* 84
25
148
23
23
27
*postavy, u kterých nebylo možné jednoznačně identifikovat pohlaví, nebyly zahrnuty do
statistického výpočtu
Výsledek:
Na základě provedeného propočtu (viz tabulka č. 1) počet mužských postav v ilustracích
převyšuje počet ženských postav v ilustracích ve všech třech zkoumaných učebnicích.
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Statistické ověření:
Tabulka č. 1a: Statistické ověření hypotézy H01 pro jednotlivé učebnice
publikace

chí-kvadrát χ2

NOVÁ
3,39
ŠKOLA, s.r.o.
Nakladatelství 0,83
FRAUS
SPN1,38
pedagogické
nakladatelství,
a.s.

stupně volnosti
(n)

1

kritická
hodnota pro
daný stupeň
volnosti
χ20,05(n)
3,84

přijetí hypotézy
pro konkrétní
učebnici
ANO

1

3,84

ANO

1

3,84

ANO

Tabulka č. 1b: Statistické ověření hypotézy H01 (souhrnné)
chí-kvadrát χ2

stupně volnosti

5,60

5

kritická hodnota statistická
χ20,05(5)
signifikance – hladina
významnosti testu p
11,07
0,347

Po srovnání vypočítané hodnoty χ2 s kritickou hodnotou pro daný počet volností
a vybranou hladinou významnosti 0,05 je patrné, že vypočítaná hodnota χ2 je nižší než
hodnota kritická. Za účelem ověření hypotézy jsem dále provedla určení hladiny
významnosti testu p, kterou jsem zvolila na úrovni 0,05. Výsledná hladina statistické
významnosti dosáhla hodnoty 0,347. Jako kritická hodnota pravděpodobnosti byla zvolena
hodnota 0,05. Uvedenou hypotézu tedy nemůžeme zamítnout. Tuto skutečnost potvrzují
i výsledky zjištěných počtů zobrazení mužských a ženských postav v jednotlivých
učebnicích. V publikaci vydané nakladatelství NOVÁ ŠKOLA s.r.o. byl zaznamenán
poměr 64 % zobrazených mužských postav ku 36 % postav ženských z celkového počtu
255 identifikovaných. V učebnici vydané nakladatelstvím FRAUS je tento poměr 56 % ku
44 % ve prospěch počtu mužských postav ve všech ilustrací. Genderově vyrovnaně působí
poslední publikace z nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., kde 51 %
obrázků tvoří mužské postavy a 49 % postavy ženské.
VO2: V jaké sféře jsou častěji v ilustracích zobrazené ženské postavy a v jaké sféře
jsou zobrazené postavy mužské?
H02a: Ženské postavy se v soukromé sféře vyskytují četněji než mužské postavy.
H02b: Mužské postavy se vyskytují více ve sféře veřejné než postavy ženské.
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Tabulka č. 2

a. č.
(n)
8

r. č.
(%)
9

a. č.
(n)
6

r. č.
(%)
4

v
domácnosti
28
30
74
45
na
veřejnosti
10
11
12
7
v přírodě*
46
50
71
44
nelze
určit**
* nezahrnuto do statistického výpočtu

mužské postavy

SPN-pedagogické
nakladatelství, a.s.

ženské postavy

SPN-pedagogické
nakladatelství, a.s.

mužské postavy

Nakladatelství FRAUS

ženské postavy

Nakladatelství FRAUS

mužské postavy

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

ženské postavy

prostor

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Zobrazení ženských a mužských postav v prostoru (vlastní výzkum)

a. č.
(n)
39

r. č.
(%)
18

a. č.
(n)
30

r. č.
(%)
11

a. č.
(n)
6

r. č.
(%)
20

a. č.
(n)
0

r. č.
(%)
0

75

35

118

43

3

13

10

32

29
72

13
34

40
88

14
32

10
11

33
37

6
15

19
49

** nezahrnuto do statistického výpočtu
Výsledek:
Na základě provedeného propočtu (viz tabulka č. 2) počet ženských postav zobrazených
v soukromé sféře převyšuje počet mužských postav v soukromé sféře u všech tří
zkoumaných učebnic. Také se u všech třech zkoumaných učebnic potvrdilo, že se mužské
postavy četněji vyskytují ve sféře veřejné než postavy ženské.
Statistické ověření:
Tabulka č. 2a: Statistické ověření hypotézy H02a pro jednotlivé učebnice
publikace

chí-kvadrát χ2

NOVÁ
0,03
ŠKOLA, s.r.o.
Nakladatelství 0,26
FRAUS
SPN4,08
pedagogické
nakladatelství,
a.s.

stupně volnosti
(n)

1

kritická
hodnota pro
daný stupeň
volnosti
χ20,05(n)
3,84

ANO

1

3,84

ANO

1

3,84

NE
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přijetí hypotézy
pro konkrétní
učebnici

Tabulka č. 2b: Statistické ověření hypotézy H02b pro jednotlivé učebnice
publikace

chí-kvadrát χ2

NOVÁ
3,29
ŠKOLA, s.r.o.
Nakladatelství 2,37
FRAUS
SPN0,95
pedagogické
nakladatelství,
a.s.

stupně volnosti
(n)

1

kritická
hodnota pro
daný stupeň
volnosti
χ20,05(n)
3,84

přijetí hypotézy
pro konkrétní
učebnici
ANO

1

3,84

ANO

1

3,84

ANO

Tabulka č. 2c: Statistické ověření hypotézy H02a (souhrnné)
chí-kvadrát χ2

stupně volnosti

4,37

5

kritická hodnota statistická
χ20,05(5)
signifikance – hladina
významnosti testu p
11,07
0,496

Tabulka č. 2d: Statistické ověření hypotézy H02b (souhrnné)
chí-kvadrát χ2

stupně volnosti

6,61

5

kritická hodnota statistická signifikance
χ20,05(5)
– hladina významnosti
testu p
11,07
0,251

Po srovnání vypočítané hodnoty χ2 s kritickou hodnotou pro daný počet volností
a vybranou hladinou významnosti 0,05 je patrné, že vypočítaná hodnota χ2 je nižší než
hodnota kritická. Za účelem ověření hypotézy jsem dále provedla určení hladiny
významnosti testu p, kterou jsem zvolila na úrovni 0,05. Výsledná hladina statistické
významnosti dosáhla hodnoty 0,496. Uvedenou hypotézu tedy nemůžeme zamítnout. Tuto
skutečnost potvrzují i výsledky zjištěných počtů zobrazení mužských a ženských postav
v jednotlivých učebnicích. V publikaci vydané nakladatelství NOVÁ ŠKOLA s.r.o. byl
zaznamenán poměr 6 (43 %) zobrazených postav mužských ku 8 (57 %) postavám
ženským z celkového počtu 14 ilustrací situovaných do prostředí domácnosti. V další
učebnici vydané Nakladatelstvím FRAUS je tento poměr procentuálně stejný, tedy 43 %
ku 57 % ve prospěch ženských postav zobrazených v prostředí domácnosti. V poslední
publikaci z nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., nebyl zobrazen žádný
muž v domácím prostředí, tudíž na všech 100 % ilustracích z domácí sféry jsou zobrazeny
pouze ženy.
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VO3: Jak jsou ženské postavy v ilustracích zobrazené ve sféře soukromé a jak jsou
zobrazené ve sféře soukromé postavy mužské?
H03a: Mužské postavy jsou zobrazené v aktivní péči o domácnost a děti méně než postavy
ženské.
H03b: Ženské postavy jsou zobrazené v pasivních aktivitách v soukromé sféře méně než
postavy mužské.
Tabulka č. 3
Zobrazení mužských a ženských postav v soukromé sféře (vlastní výzkum)

pozice
aktivní
mužská postava
aktivní
ženská postava
pasivní
mužská postava
pasivní
ženská postava

NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o.

Nakladatelství
FRAUS

SPN-pedagogické
nakladatelství, a.s.

a. č.
(n)
0

r. č.
(%)
0

a. č.
(n)
0

r. č.
(%)
0

a. č.
(n)
0

r. č.
(%)
0

0

0

17

100

2

100

6

43

30

58

0

0

8

57

22

42

4

100

Výsledek:
Na základě provedeného propočtu (viz tabulka č. 3) se nepotvrdilo, že jsou mužské postavy
zobrazené v aktivní péči o domácnost a děti méně než postavy ženské u učebnice
z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. U učebnic z Nakladatelství FRAUS a SPN –
pedagogické nakladatelství, a.s., se avšak potvrdilo, že jsou mužské postavy zobrazené
v aktivní péči o domácnost a děti méně než postavy ženské.
Statistické ověření:
Tabulka č. 3b: Statistické ověření hypotézy H03b pro jednotlivé učebnice
publikace
chí-kvadrát χ2
stupně
kritická
přijetí hypotézy
volnosti
hodnota pro
pro konkrétní
(n)
daný stupeň
učebnici
volnosti
χ20,05(n)
NOVÁ ŠKOLA,
0,41
1
3,84
ANO
s.r.o.
Nakladatelství
FRAUS
SPN-pedagogické
nakladatelství, a.s.

0,82

1

3,84

ANO

4,24

1

3,84

NE
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Tabulka č. 3c: Statistické ověření hypotézy H03b (souhrnné)
chí-kvadrát χ2

stupně volnosti

5,47

5

kritická hodnota statistická
χ20,05(5)
signifikance – hladina
významnosti testu p
11,07
0,063

Hypotézu H03a není možno celkově ověřit statistickým testem, neboť podstatná část
výsledků má nulovou hodnotu. Přesto je z tabulky zřejmé, že ve dvou ze tří zkoumaných
učebnic jsou v aktivních domácích činnostech vyobrazovány pouze ženské postavy, tj. na
100 % zaznamenaných ilustrací.
Druhá hypotéza byla statisticky testována. Po srovnání vypočítané hodnoty χ2
s kritickou hodnotou pro daný počet volností a vybranou hladinou významnosti 0,05 je
patrné, že vypočítaná hodnota χ2 je nižší než hodnota kritická. Za účelem ověření hypotézy
jsem dále provedla určení hladiny významnosti testu p, kterou jsem zvolila na úrovni 0,05.
Výsledná hladina statistické významnosti dosáhla hodnoty 0,063, což je těsně nad hranicí
toho, kdy je rozdíl statisticky nevýznamný. Uvedenou hypotézu tedy nemůžeme zamítnout.
Tuto skutečnost potvrzují i výsledky zjištěných počtů zobrazení mužských a ženských
postav v jednotlivých učebnicích. Z jednotlivých údajů vyplývá, že ženské postavy byly
méně zobrazovány v soukromé sféře při pasivní činnosti pouze v publikaci Nakladatelství
FRAUS, kde poměr činí 30 (58 %) ku 22 (42 %) ve prospěch zobrazených mužských
postav. Ve dvou zbývajících publikacích je zobrazováno při pasivních aktivitách více
ženských postav u učebnice z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. je to v poměru 8 (57 %)
ku 6 (43 %) a v učebnici SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. jsou v pasivních
činnostech v soukromé sféře zobrazovány pouze ženské postavy, konkrétně čtyřikrát.
VO4: Jaký je počet zobrazených ženských postav v ilustracích, které se týkají
explicitně nějakého povolání a jaký je počet mužských postav v ilustracích
odkazujících explicitně nějakému k povolání?
H04: Počet mužských postav v ilustracích, odkazujících k povolání převyšuje počet
ženských postav, odkazujících k povolání.
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Tabulka č. 4
Četnost mužských a ženských postav v povoláních (vlastní výzkum)
postavy
NOVÁ ŠKOLA,
Nakladatelství
SPN – pedagogické
s.r.o.
FRAUS
nakladatelství, a.s.
absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní
četnost
četnost
četnost
četnost
četnost
četnost
(n)
(%)
(n)
(%)
(n)
(%)
ženské (ž)
3
9
20
32
2
18
mužské (m)
32
91
43
68
9
82
Výsledek:
Na základě provedeného propočtu (tabulka č. 4) počet mužských postav v ilustracích,
odkazujících k nějakému povolání převyšuje počet ženských postav v ilustracích, které
odkazují k nějakému povolání u všech tří zkoumaných učebnic.
Statistické ověření:
Tabulka č. 4a: Statistické ověření hypotézy H04 pro jednotlivé učebnice
publikace

chí-kvadrát χ2

NOVÁ
4,08
ŠKOLA, s.r.o.
Nakladatelství 2,77
FRAUS
SPN0,14
pedagogické
nakladatelství,
a.s.

stupně volnosti
(n)

přijetí hypotézy
pro konkrétní
učebnici

1

kritická
hodnota pro
daný stupeň
volnosti
χ20,05(n)
3,84

1

3,84

ANO

1

3,84

ANO

NE

Tabulka č. 4b: Statistické ověření hypotézy H04 (souhrnné)
chí-kvadrát χ2

stupně volnosti

6,99

5

kritická hodnota statistická
χ20,05(5)
signifikance – hladina
významnosti testu p
11,07
0,222

Po srovnání vypočítané hodnoty χ2 s kritickou hodnotou pro daný počet volností
a vybranou hladinou významnosti 0,05 je patrné, že vypočítaná hodnota χ2 je nižší než
hodnota kritická. Za účelem ověření hypotézy jsem dále provedla určení hladiny
významnosti testu p, kterou jsem zvolila na úrovni 0,05. Výsledná hladina statistické
významnosti dosáhla hodnoty 0,222. Uvedenou hypotézu tedy nemůžeme zamítnout. Tuto
skutečnost potvrzují i výsledky zjištěných počtů zobrazení mužských a ženských postav
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v jednotlivých učebnicích. V učebnici vydané nakladatelství NOVÁ ŠKOLA s.r.o. byl
zaznamenán poměr 32 (91 %) zobrazených mužů ku 3 (9 %) postavám žen z celkového
počtu 35 zobrazení pracujících osob. V další učebnici vydané Nakladatelstvím FRAUS je
tento poměr procentuálně vyjádřen poměrem 68 % ku 32 % ve prospěch mužů
zobrazených vykonávajících nějaké povolání. V poslední publikaci z nakladatelství SPN –
pedagogické nakladatelství, a.s., je tento poměr 9 (82 %) postav mužů ku 2 (18 %) postav
žen na ilustracích odkazujících na některé povolání.

VO5: V jakých povoláních vystupují mužské postavy v ilustracích a v jakých
povoláních vystupují postavy ženské?
H05a: Ženské postavy jsou zobrazené více v povoláních zaměřené na péči a výchovu než
mužské postavy.
H05b: Mužské postavy jsou reprezentovány v ilustracích četněji ve vedoucích pozicích
a pozicích vyžadující fyzickou sílu nebo dobrou fyzickou kondici více než postavy ženské.
Tabulka č. 5

SPN-pedagogické
nakladatelství,
a.s.
ženské postavy

SPN-pedagogické
nakladatelství,
a.s.
mužské postavy

a.
č.
(n)
0

r. č.
(%)

0

a.
č.
(n)
3

0

0

0

0

9

1

50

4

45

28

1

50

2

22

Nakladatelství
FRAUS
mužské postavy

povolání
a. č. r. č. a. r. č.
zaměřené
(n)
(%) č. (%)
na:
(n)
vedoucí
1
33
22
69
pozice
fyzická
0
0
1
3
síla
a kondice
výchova
2
67
1
3
a péče
nelze
0
0
8
25
zařadit*
*nezahrnuto do statistického výpočtu

a.
č.
(n)
9

r. č.
(%)

21

18

42

20

4

50

12

Nakladatelství
FRAUS
ženské postavy

NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o.
mužské postavy

NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o.
ženské postavy

Zobrazení ženských a mužských postav v povoláních (vlastní výzkum)

a.
č.
(n)
5

r. č.
(%)

25

1

5

4
10
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r. č.
(%)

33

Výsledek:
Na základě provedeného propočtu (tabulka č. 5) jsou ženy zobrazené četněji v povoláních
zaměřené na výchovu a péči a muži jsou četněji zobrazováni ve vedoucích pozicích
a pozicích vyžadující fyzickou sílu a dobrou fyzickou kondici v učebnicích z nakladatelství
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. a z Nakladatelství FRAUS. U učebnice z nakladatelství SPN –
pedagogické nakladatelství, a.s. převažují muži v povoláních ve vedoucích pozicích nad
ženami, avšak ženy nejsou zobrazené četněji v povoláních zaměřené na výchovu a péči.
Učebnice z nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. nenabízí ani jednu
ilustraci s postavou, která by odkazovala k povolání vyžadující fyzickou zdatnost.
Statistické ověření:
Tabulka č. 5a: Statistické ověření hypotézy H05a pro jednotlivé učebnice
publikace

chí-kvadrát χ2

NOVÁ
0,65
ŠKOLA, s.r.o.
Nakladatelství 0,13
FRAUS
SPN1,15
pedagogické
nakladatelství,
a.s.

stupně volnosti
(n)

1

kritická
hodnota pro
daný stupeň
volnosti
χ20,05(n)
3,84

přijetí hypotézy
pro konkrétní
učebnici
ANO

1

3,84

ANO

1

3,84

ANO

Tabulka č. 5b: Statistické ověření hypotézy H05b pro jednotlivé učebnice
publikace

chí-kvadrát χ2

NOVÁ
1,33
ŠKOLA, s.r.o.
Nakladatelství 8,64
FRAUS
SPNpedagogické
nakladatelství,
a.s.

stupně volnosti
(n)

3

kritická
hodnota pro
daný stupeň
volnosti
χ20,05(n)
7,82

přijetí hypotézy
pro konkrétní
učebnici
ANO

3

7,82

NE
nelze zjistit
nedostatek
četností
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pro

Tabulka č. 5c: Statistické ověření hypotézy H05a (souhrnné)
chí-kvadrát χ2

stupně volnosti

1,93

5

kritická hodnota statistická
χ20,05(5)
signifikance – hladina
významnosti testu p
11,07
0,384

Tabulka č. 5d: Statistické ověření hypotézy H05b (souhrnné)
chí-kvadrát χ2

stupně volnosti

9,97

7

kritická hodnota statistická
χ20,05(7)
signifikance – hladina
významnosti testu p
14,07
0,19

V rámci statistického ověření první hypotézy H05a byly do výpočtů zahrnuty všechny tři
učebnice, a to i přesto, že část zjištěných údajů vykazuje hodnotu 0. Výsledná hladina
statistické významnosti testu dosáhla hodnoty 0,384, a nelze ji proto zamítnout. Jak je vidět
ze zaznamenaných údajů, výsledek není jednoznačný. Zatímco u první učebnice
z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. je poměr žen k mužům zobrazených více
v profesních pozicích zaměřených na péči a výchovu 2 (67 %) ku 1 (33 %), u druhé
publikace z Nakladatelství FRAUS je stav vyrovnaný 4 (50 %) ku 4 (50 %). U poslední
učebnice byl získán poměr 1 (20 %) žena ku 4 (80 %) zobrazeným mužům.
Druhá část hypotézy byla také statisticky otestována. Po srovnání vypočítané
hodnoty χ2 s kritickou hodnotou pro daný počet volností a vybranou hladinou významnosti
0,05 je patrné, že vypočítaná hodnota χ2 je nižší než hodnota kritická. Za účelem ověření
hypotézy jsem dále provedla určení hladiny významnosti testu p, kterou jsem zvolila na
úrovni 0,05. Výsledná hladina statistické významnosti dosáhla hodnoty 0,19. Uvedenou
hypotézu tedy nemůžeme zamítnout. Z jednotlivých údajů v tabulce č. 5 vyplývá, že muži
jsou častěji vyobrazováni ve vedoucích pozicích a při práci, která vyžaduje zvýšenou
fyzickou námahu. V první učebnici tvoří tento poměr 1 (4 %) žena ku 23 (96 %)
vyobrazených mužům, u druhé z Nakladatelství FRAUS je poměr 6 (18 %) žen ku 27 (82
%) a u třetí publikace není ve vedoucí pozici ani při fyzicky namáhavém zaměstnání
zobrazena žádná žena, pouze tři muži. Třetí učebnice nemohla být z důvodu nedostatku dat
do statistického testu zahrnuta.

VO6: Jak jsou zastoupena povolání vyžadující vysokoškolské vzdělání v ilustracích
mužskými postavami a jak jsou zastoupena postavami ženskými?
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H06: Mužské postavy jsou četněji zobrazované v povoláních vyžadující vysokoškolské než
postavy ženské.
Tabulka č. 6
Zobrazení ženských a mužských postav v povoláních vyžadující vysokoškolské vzdělání

SPN-pedagogické
nakladatelství,
a.s.
ženské postavy

SPN-pedagogické
nakladatelství,
a.s.
mužské postavy

VŠ*
1
33
ostatní
2
67
* vysokoškolské vzdělání

Nakladatelství
FRAUS
mužské postavy

r. č.
(%)

Nakladatelství
FRAUS
ženské postavy

a. č.
(n)

NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o.
mužské postavy

vzdělání

NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o.
ženské postavy

(vlastní výzkum)

a.
č.
(n)
1
31

a.
č.
(n)
2
18

a.
č.
(n)
6
37

a.
č.
(n)
0
2

a.
č.
(n)
5
4

r. č.
(%)
3
97

r. č.
(%)
10
90

r. č.
(%)
14
86

r. č.
(%)
0
100

r. č.
(%)
56
44

Výsledek:
Na základě provedeného propočtu (tabulka č. 6) se ověřilo, že jsou mužské postavy četněji
zobrazované v povoláních vyžadující vysokoškolské vzdělání než postavy ženské, a to
u v učebnicích

z Nakladatelství

FRAUS

a

nakladatelství

SPN

–

pedagogické

nakladatelství, a.s. V učebnici z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. jsou postavy
v ilustracích odkazující na povolání vyžadující vysokoškolské vzdělání, zastoupeny stejně.
Mužské postavy tedy nepřevyšují počet ženských postav.
Statistické ověření:
Tabulka č. 6a: Statistické ověření hypotézy H06 pro jednotlivé učebnice
publikace

chí-kvadrát χ2

NOVÁ
1,13
ŠKOLA, s.r.o.
Nakladatelství 0,13
FRAUS
SPN1,25
pedagogické
nakladatelství,
a.s.

stupně volnosti
(n)

1

kritická
hodnota pro
daný stupeň
volnosti
χ20,05(n)
3,84

ANO

1

3,84

ANO

1

3,84

ANO
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přijetí hypotézy
pro konkrétní
učebnici

Tabulka č. 6b: Statistické ověření hypotézy H06 (souhrnné)
chí-kvadrát χ2

stupně volnosti

2,51

5

kritická hodnota statistická
χ20,05(5)
signifikance – hladina
významnosti p
11,07
0,287

Po srovnání vypočítané hodnoty χ2 s kritickou hodnotou pro daný počet volností
a vybranou hladinou významnosti 0,05 je patrné, že vypočítaná hodnota χ2 je nižší než
hodnota kritická. Za účelem ověření hypotézy jsem dále provedla určení hladiny
významnosti testu p, kterou jsem zvolila na úrovni 0,05. Výsledná hladina statistické
významnosti dosáhla hodnoty 0,287. Uvedenou hypotézu tedy nemůžeme zamítnout.
Současně nám ji potvrzují i statistické výsledky zjištěných počtů zobrazení rozdílných
skupin odkazujících k povolání vyžadující vysokoškolské vzdělání. V učebnici vydané
nakladatelství NOVÁ ŠKOLA s.r.o. byl sice zaznamenán vyvážený poměr 1 (50 %)
zobrazená postava ženy ku 1 (50 %) muži z celkového počtu 2 zobrazených postav
pracujících v pozici vyžadující vysokoškolské vzdělání. Avšak v další učebnici vydané
Nakladatelstvím FRAUS je tento poměr procentuálně vyjádřen poměrem 25 % ku 75 % ve
prospěch zobrazených mužů. V poslední publikaci z nakladatelství SPN – pedagogické
nakladatelství, a.s., není zobrazena žádná žena v pozici vyžadující vysokoškolské vzdělání,
naproti tomu je zde zobrazeno 5 (100 %) mužů.

VO7: Jak jsou zastoupena kreativní a tvůrčí povolání ženskými postavami a jak jsou
zastoupena postavami mužskými?
H07a: Ženské postavy jsou četněji zobrazené v povoláních zpěvaček, hereček, modelek
a moderátorek než postavy mužské.
H07b: Postavy mužské jsou četněji zastoupeni v řemeslech než postavy ženské.
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Tabulka č. 7

NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o.
ženské postavy

NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o.
mužské postavy

Nakladatelství
FRAUS
ženské postavy

Nakladatelství
FRAUS
mužské postavy

SPN-pedagogické
nakladatelství,
a.s.
ženské postavy

SPN-pedagogické
nakladatelství,
a.s.
mužské postavy

Zobrazení ženských a mužských postav v kreativních a tvůrčích povolání (vlastní výzkum)

a.
č.
(n)

a.
č.
(n)

a.
č.
(n)

a.
č.
(n)

a.
č.
(n)

a.
č.
(n)

povolání

r.
č.
(%
)

r.
č.
(%
)

0
0
2
6
zpěvák/čka,
herec/čka,
model/ka,
moderátor/ka
0
0
7
22
řemeslník/
řemeslnice
100 23
72
nelze zařadit* 3
*nezahrnuto do statistického výpočtu

r.
č.
(%
)

r.
č.
(%
)

r.
č.
(%
)

r.
č.
(%
)

4

20

5

12

0

0

1

11

6

30

15

35

1

50

0

0

10

50

23

53

1

50

8

89

Výsledek:
Na základě provedeného propočtu (tabulka č. 7) u učebnic z nakladatelství NOVÁ
ŠKOLA, s.r.o. a Nakladatelství FRAUS nepřevažují ženské postavy v ilustracích se
zpěvačkami/herečkami/modelkami/moderátorkami,

ale

převažují

mužské

postavy

v ilustracích odkazující k řemeslům nad postavami ženskými. V učebnici z nakladatelství
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. nepřevažují ženské postavy v ilustracích se
zpěvačkami/herečkami/modelkami/moderátorkami nad postavami mužskými a mužské
postavy nepřevyšují počet postav ženských v ilustracích odkazující k řemeslům.
Statistické ověření:
Tabulka č. 7a: Statistické ověření hypotézy H07a pro jednotlivé učebnice
publikace

NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o.
Nakladatelství
FRAUS
SPN-pedagogické
nakladatelství, a.s.

chí-kvadrát
χ2

stupně
volnosti (n)

3,97

1

kritická
hodnota pro
daný stupeň
volnosti
χ20,05(n)
3,84

2,0

1

3,84

ANO

2,03

1

3,84

ANO

66

přijetí hypotézy
pro konkrétní
učebnici
NE

Tabulka č. 7b: Statistické ověření hypotézy H07b pro jednotlivé učebnice
publikace

chí-kvadrát χ2

NOVÁ
2,23
ŠKOLA, s.r.o.
Nakladatelství 0,22
FRAUS
SPN3,17
pedagogické
nakladatelství,
a.s.

stupně volnosti
(n)

1

kritická
hodnota pro
daný stupeň
volnosti
χ20,05(n)
3,84

přijetí hypotézy
pro konkrétní
učebnici
ANO

1

3,84

ANO

1

3,84

ANO

Tabulka č. 7c: Statistické ověření hypotézy H07a (souhrnné)
chí-kvadrát χ2

stupně volnosti

8,00

5

kritická hodnota statistická
χ20,05(5)
signifikance – hladina
významnosti testu p
11,07
0,156

Tabulka č. 7d: Statistické ověření hypotézy H07b (souhrnné)
chí-kvadrát χ2

stupně volnosti

5,62

5

kritická hodnota statistická
χ20,05(5)
signifikance – hladina
významnosti p
11,07
0,345

Po srovnání vypočítané hodnoty χ2 s kritickou hodnotou pro daný počet volností
a vybranou hladinou významnosti 0,05 je patrné, že vypočítaná hodnota χ2 je nižší než
hodnota kritická. Za účelem ověření hypotézy jsem dále provedla určení hladiny
významnosti testu p, kterou jsem zvolila na úrovni 0,05. Uvedenou hypotézu tedy
nemůžeme zamítnout na základě výsledné hladiny statistické významnosti testu, která činí
hodnotu 0,151, a to i přesto, že ženské postavy nejsou častěji zobrazovány v povolání
zpěvaček, modelek, hereček a moderátorek. Tento výsledek je s velkou pravděpodobností
dán nedostatkem relevantních četností, a je zjevný z údajů zaznamenaných v tabulce č. 7,
kdy u všech tří učebnic byly ženy v uvedených povoláních zobrazovány méně. Konkrétně
se jedná o žádnou ženskou postavu ku 2 (100 %) mužským v první učebnici
z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. u druhé publikace z Nakladatelství FRAUS je stav
4 (44 %) ku 5 (56 %). U poslední učebnice byl získán také poměr v neprospěch žen,
konkrétně žádná (0 %) žena a 1 (100 %) zobrazený muž.
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Druhá část hypotézy byla také statisticky otestována. Výsledná hladina statistické
významnosti testu dosáhla hodnoty 0,345. Z jednotlivých údajů v tabulce č. 7 vyplývá, že
muži jsou častěji vyobrazováni při provozování řemesel než ženy. V první učebnici tvoří
tento poměr 0 (0 %) žen ku 7 (100 %) vyobrazeným mužům, u druhé z Nakladatelství
FRAUS je poměr 6 (29 %) žen ku 15 (71 %) a u třetí publikace je při vykonávání řemesel
zobrazena pouze jedna (100 %) žena a žádný (0 %) muž.

VO8: Jaké vlastnosti jsou ženským postavám přisuzovány a jaké vlastnosti jsou
přisuzovány postavám mužským?
H08a: Ženské postavy jsou zobrazené četněji jako usměvavé než postavy mužské.
H08b: Postavy mužské jsou zobrazené četněji jako agresivní jedinci než postavy ženské.
Tabulka č. 8

30
20
12
usměvavý/á 28
5
6
24
15
agresivní
59
64
119
73
nelze
zařadit*
*nezahrnuto do statistického výpočtu

SPN-pedagogické
nakladatelství,
a.s.
mužské postavy

r. č.
(%)

SPN-pedagogické
nakladatelství,
a.s.
ženské postavy

a. č.
(n)

r. č.
(%)

Nakladatelství
FRAUS
mužské postavy

a. č.
(n)

Nakladatelství
FRAUS
ženské postavy

NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o.
mužské postavy

vlastnost
postavy

NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o.
ženské postavy

Vlastnosti ženských a mužských postav (vlastní výzkum)

a.
č.
(n)
59
8
148

a.
č.
(n)
36
12
228

a.
č.
(n)
15
0
15

a.
č.
(n)
7
5
19

r. č.
(%)
27
4
69

r. č.
(%)
13
4
83

r. č.
(%)
50
0
50

r. č.
(%)
23
16
61

Výsledek:
Provedeným propočtem (tabulka č. 8) se potvrdilo, že ženské postavy jsou zobrazené
četněji jako usměvavé než postavy mužské a postavy mužské jsou zobrazené četněji jako
agresivní jedinci než postavy ženské u všech tří zkoumaných učebnic.
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Statistické ověření:
Tabulka č. 8a: Statistické ověření hypotézy H08a pro jednotlivé učebnice
publikace

chí-kvadrát χ2

NOVÁ
0,25
ŠKOLA, s.r.o.
Nakladatelství 0,003
FRAUS
SPN0,38
pedagogické
nakladatelství,
a.s.

stupně volnosti
(n)

1

kritická
hodnota pro
daný stupeň
volnosti
χ20,05(n)
3,84

přijetí hypotézy
pro konkrétní
učebnici
ANO

1

3,84

ANO

1

3,84

ANO

Tabulka č. 8b: Statistické ověření hypotézy H08b pro jednotlivé učebnice
publikace

chí-kvadrát χ2

NOVÁ
0,74
ŠKOLA, s.r.o.
Nakladatelství 2,79
FRAUS
SPN1,57
pedagogické
nakladatelství,
a.s.

stupně volnosti
(n)

1

kritická
hodnota pro
daný stupeň
volnosti
χ20,05(n)
3,84

přijetí hypotézy
pro konkrétní
učebnici
ANO

1

3,84

ANO

1

3,84

ANO

Tabulka č. 8c: Statistické ověření hypotézy H08a (souhrnné)
chí-kvadrát χ2

stupně volnosti

0,63

5

kritická hodnota statistická
χ20,05(5)
signifikance – hladina
významnosti testu p
11,07
0,73

Tabulka č. 8d: Statistické ověření hypotézy H08b (souhrnné)
chí-kvadrát χ2

stupně volnosti

5,10

5

kritická hodnota statistická
χ20,05(5)
signifikance – hladina
významnosti testu p
11,07
0,078

V rámci statistického ověření první hypotézy H08a byly do výpočtů zahrnuty všechny tři
učebnice. Po srovnání vypočítané hodnoty χ2 s kritickou hodnotou pro daný počet volností
a vybranou hladinou významnosti 0,05 je patrné, že vypočítaná hodnota χ2 je nižší než
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hodnota kritická. Za účelem ověření hypotézy jsem dále provedla určení hladiny
významnosti testu p, kterou jsem zvolila na úrovni 0,05. Výsledná hladina statistické
významnosti testu dosáhla hodnoty 0,73, a hypotézu tedy nelze zamítnout. Proměnné
zaznamenané v tabulce jednoznačně potvrzují tuto hypotézu. V první učebnice
z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. je poměr usměvavých ženských postav
k usměvavým mužům zobrazeno v poměru 28 (58 %) ku 20 (42 %), u druhé publikace
z Nakladatelství FRAUS je stav 59 (62 %) ku 36 (38 %). U poslední učebnice byl
zaznamenán jednoznačný poměr ve prospěch žen, konkrétně 15 (68 %) usměvavých žen ku
7 (32 %) zobrazeným mužům.
Také druhá hypotéza byla statisticky otestována a nemůže být zamítnuta. Výsledná
hladina statistické významnosti dosáhla hodnoty 0,078. Z jednotlivých údajů v tabulce č. 8
vyplývá, že muži jsou častěji vyobrazováni jako agresivní jedinci. V první učebnici tvoří
tento poměr 5 (17 %) žen ku 24 (83 %) vyobrazeným mužům, u druhé z Nakladatelství
FRAUS je poměr 8 (40 %) žen ku 12 (60 %) mužům, a u třetí publikace není v agresivní
pozici zobrazena žádná žena, pouze pět mužů.

VO9: Při jakých volnočasových aktivitách jsou ženské postavy v ilustracích
zobrazené a při jakých volnočasových aktivitách postavy mužské?
H09a: Ženské postavy jsou zobrazené četněji při nakupování než postavy mužské.
H09b: Postavy mužské jsou zobrazeny četněji při sportování než postavy ženské.
Tabulka č. 9

aktivita

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

nakupuje

0

0

0

0

4

31

7

33

0

0

0

0

sportuje

1

100

0

0

9

69

14

67

0

0

0

0
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a.s.
r. č.

nakladatelství,

a. č.

a.s.
r. č.

nakladatelství,

a. č.

mužské postavy

ženské postavy
SPN-pedagogické

SPN-pedagogické

r. č.

mužské postavy

a. č.

FRAUS

r. č.

Nakladatelství

a. č.

ženské postavy

r. č.

FRAUS

a. č.

Nakladatelství

r. č.

mužské postavy

NOVÁ ŠKOLA,

a. č.

s.r.o.

ženské postavy

volnočasová

s.r.o.

NOVÁ ŠKOLA,

Volnočasové aktivity ženských a mužských postav (vlastní výzkum)

Výsledek:
Provedeným propočtem (tabulka č. 9) se nepotvrdilo, že ženské postavy jsou zobrazené při
nakupování četněji než postavy mužské u žádné ze tří zkoumaných učebnic. U učebnice
z nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. a z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o. se nepotvrdilo ani, že postavy mužské jsou zobrazeny četněji při sportování než
postavy ženské. Mužské postavy jsou zobrazeny četněji při sportování než postavy ženské
jen v učebnici z Nakladatelství FRAUS.
Statistické ověření:
Tabulka č. 9a: Statistické ověření hypotézy H09a pro jednotlivé učebnice
publikace

chí-kvadrát χ2

NOVÁ
ŠKOLA, s.r.o.
Nakladatelství 0,82
FRAUS
SPN –
pedagogické
nakladatelství,
a.s.

stupně volnosti
(n)

1

kritická
hodnota pro
daný stupeň
volnosti
χ20,05(n)
3,84

přijetí hypotézy
pro konkrétní
učebnici
nelze zjistit pro
nedostatek četností
ANO
nelze zjistit pro
nedostatek četností

Tabulka č. 9b: Statistické ověření hypotézy H09b pro jednotlivé učebnice
publikace

chí-kvadrát χ2

NOVÁ
1,38
ŠKOLA, s.r.o.
Nakladatelství 0,06
FRAUS
SPN –
pedagogické
nakladatelství,
a.s.

stupně volnosti
(n)

1

kritická
hodnota pro
daný stupeň
volnosti
χ20,05(n)
3,84

přijetí hypotézy
pro konkrétní
učebnici
ANO

1

3,84

ANO
nelze zjistit pro
nedostatek četností

Tabulka č. 9c: Statistické ověření hypotézy H09a (souhrnné)
chí-kvadrát χ2

stupně volnosti

0,82

1

kritická hodnota statistická
χ20,05(1)
signifikance – hladina
významnosti testu p
3,84
0,366
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Tabulka č. 9d: Statistické ověření hypotézy H09b (souhrnné)
chí-kvadrát χ2

stupně volnosti

1,44

3

kritická hodnota statistická
χ20,05(3)
signifikance – hladina
významnosti testu p
7,81
0,696

První hypotézu H09a nelze pro nedostatek údajů statisticky ověřit pro všechny učebnice.
Test byl tedy proveden pouze pro druhou publikaci z Nakladatelství FRAUS. Po srovnání
vypočítané hodnoty χ2 s kritickou hodnotou pro daný počet volností a vybranou hladinou
významnosti 0,05 je patrné, že vypočítaná hodnota χ2 je nižší než hodnota kritická. Za
účelem ověření hypotézy jsem dále provedla určení hladiny významnosti testu p, kterou
jsem zvolila na úrovni 0,05. Pro tuto učebnici s p= 0,366 nemůžeme hypotézu zamítnout.
Přesto je výsledek v rozporu s hypotézou, neboť počet zobrazených mužů převyšuje počet
zobrazených nakupujících žen, konkrétně v poměru 4 (36 %) ženy ku 7 (64 %) mužům. Do
výsledku se s velkou pravděpodobností promítla nedokonalost testu chí-kvadrát, který
špatně rozlišuje při malých hodnotách četností.
U druhé hypotézy H09b jsou brány jako podklad pro statistický test dvě učebnice.
Výsledná hladina statistické významnosti testu dosáhla hodnoty 0,696, a tudíž hypotézu
nemůžeme zamítnout. V první učebnici nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. je při sportu
zobrazena 1 (100 %) ženská postava a žádná (0 %) postava mužská, ve druhé knize
z Nakladatelství FRAUS je zobrazeno 9 (39 %) ženských postav a 14 (61 %) postav
mužských při sportovní aktivitě. Třetí učebnice nemohla být do statistického testu
započítána, neboť neobsahuje žádnou ilustraci sportující ženy či muže.

VO10: Jak jsou ženské postavy zastoupené v ilustracích v jednotlivých kapitolách
učebnic a jak jsou v kapitolách zastoupené postavy mužské?
H010a: Ženské postavy jsou zobrazené četněji v části věnující se „Rodinné výchově“ než
postavy mužské.
H010b: Ženské postavy jsou zobrazeny v části týkající se „Občanské výchovy“ méně než
postavy mužské.
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Tabulka č. 10
Zastoupení ženských a mužských postav v oblastech „Rodinná výchova“ a „Občanská

Nakladatelství
FRAUS
ženské postavy

Nakladatelství
FRAUS
mužské postavy

SPN-pedagogické
nakladatelství,
a.s.
ženské postavy

SPN-pedagogické
nakladatelství,
a.s.
mužské postavy

a. č.
(n)
46

r. č.
(%)
88

a. č.
(n)
97

r. č.
(%)
82

a. č.
(n)
120

r. č.
(%)
59

a. č.
(n)
138

r. č.
(%)
51

a. č.
(n)
16

r. č.
(%)
55

a. č.
(n)
15

r. č.
(%)
54

6

12

22

18

84

41

131

49

13

45

13

46

NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o.
ženské postavy

NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o.
mužské postavy

výchova“ (vlastní výzkum)

oblast
„Rodinná
výchova“
„Občanská
výchova“
Výsledek:

Na základě provedeného propočtu (tabulka č. 10) se nepotvrdilo, že ženské postavy jsou
zobrazené četněji v části věnující se „Rodinné výchově“ než postavy mužské u učebnic
z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. a z Nakladatelství FRAUS. Avšak potvrdilo se, že
v části týkající se „Občanské výchovy“ ženské postavy jsou zobrazeny méně než postavy
mužské.
V učebnici z nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. jsou ženské
postavy zobrazené v části věnující se „Rodinné výchově“ četněji než postavy mužské,
avšak v části týkající se „Občanské výchovy“ jsou ženské postavy zobrazeny ve stejném
počtu jako postavy mužské.
Statistické ověření:
Tabulka č. 10a: Statistické ověření hypotézy H10a pro jednotlivé učebnice
publikace

chí-kvadrát χ2

NOVÁ
38,7
ŠKOLA, s.r.o.
Nakladatelství 13,7
FRAUS
SPN0,5
pedagogické
nakladatelství,
a.s.

stupně volnosti
(n)

1

kritická
hodnota pro
daný stupeň
volnosti
χ20,05(n)
3,84

NE

1

3,84

NE

1

3,84

ANO
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přijetí hypotézy
pro konkrétní
učebnici

Tabulka č. 10b: Statistické ověření hypotézy H10b pro jednotlivé učebnice
publikace

chí-kvadrát χ2

NOVÁ
3,37
ŠKOLA, s.r.o.
Nakladatelství 0,06
FRAUS
SPN1,5
pedagogické
nakladatelství,
a.s.

stupně volnosti
(n)

1

kritická
hodnota pro
daný stupeň
volnosti
χ20,05(n)
3,84

přijetí hypotézy
pro konkrétní
učebnici
ANO

1

3,84

ANO

1

3,84

ANO

Tabulka č. 10c: Statistické ověření hypotézy H10a
chí-kvadrát χ2

stupně volnosti

52,9

5

kritická hodnota statistická
χ20,05(5)
signifikance – hladina
významnosti testu p
11,07
0,011

Tabulka č. 10d: Statistické ověření hypotézy H10b
chí-kvadrát χ2

stupně volnosti

4,93

5

kritická hodnota statistická
χ20,05(5)
signifikance – hladina
významnosti testu p
11,07
0,085

V rámci statistického ověření obou hypotéz byly do výpočtů zahrnuty všechny tři učebnice.
U hypotézy H10a je po srovnání vypočítané hodnoty χ2 s kritickou hodnotou pro daný
počet volností a vybranou hladinou významnosti 0,05 patrné, že vypočítaná hodnota χ2 je
vyšší než hodnota kritická. Z toho plyne, že hypotézu H10a musíme zamítnout. Za účelem
dalšího ověření hypotézy jsem provedla určení hladiny významnosti testu p, kterou jsem
zvolila na úrovni 0,05. Výsledná hladina statistické významnosti testu dosáhla hodnoty
0,011 a je na hranici statisticky významného rozdílu tj. blíží se podmínce p<0,05. I to
potvrzuje zamítnutí uvedené hypotézy. Jak je patrné z četností uvedených v tabulce č. 10,
ženské postavy jsou četněji zobrazovány v části věnující se "Rodinné výchově" pouze ve
třetí učebnici z nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., kde poměr činí 16
(52 %) zobrazených ženských postav ku 15 (48 %) mužským. Ve zbývajících dvou
učebnicích počet zobrazených mužských postav v uvedené části převažuje, konkrétně
v poměru 46 (32 %) ku 97 (68 %) u publikace z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. a 120
(47 %) ku 138 (53 %) u učebnice Nakladatelství FRAUS, což je v rozporu s hypotézou.
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Druhá hypotéza byla též statisticky otestována a nemůže být zamítnuta. Výsledná hladina
statistické významnosti dosáhla hodnoty 0,085. Z jednotlivých údajů v tabulce
č. 10 vyplývá, že ženské postavy jsou v části "Občanská výchova" zobrazovány méně než
mužské postavy. V první učebnici tvoří tento poměr 6 (21 %) ženských postav
ku 22 (79 %) vyobrazeným postavám mužským, u druhé z Nakladatelství FRAUS je
poměr 84 (39 %) ženských postav ku 131 (61 %) mužským, a u třetí publikace
z nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. je poměr vyrovnaný 13 (50 %)
ženských postav a 13 (50 %) postav mužských.

3.2.2. Kvalitativní metodologie – analýza textového obsahu
3.2.2.1.

Oblasti zkoumání a tematický okruh otázek

Oblasti zkoumání: Osobnost a lidská identita, Životní orientace a ambice, Práce, vztah
soukromí a práce, Ženské a mužské domény, Jazyk. Na základě kódovacího schématu
(Příloha č. 6: Kódovací schéma – texty a Příloha č. 7: Kódovací klíč – texty) jsem
vyhledávala potřebný text, který souvisel s níže upřesněnými tematickými oblastmi.
Následně jsem text zanalyzovala.
Osobnost a lidská identita
V této oblasti se snažím zodpovědět na otázky: Jaké jsou žákům a žákyním v textu
prezentované osobnosti/vzory? Kdo je původcem/původkyní „myšlenek, citátů, textových
úryvků, a v jakých oblastech se prezentují? Jaké individuální vlastnosti jsou v textu
reprezentované ženskými a mužskými postavami?
K tomu, aby byla nestereotypní volba povolání nebo studijného oboru aktuální, je
důležité, aby byli žákům i žákyním představeni jak úspěšní muži, tak i úspěšné ženy a to
jak v historii, tak i v oboru (Babáková, Miškolci, 2007: 62). Úspěšné ženy nemusí sloužit
jen jako osobnostní vzory, ale jsou také východiskem pro diskusi o existenci genderových
stereotypů a možnostech jejich překonávání (Smetáčková, 2007: 59). Nerovný počet
v zastoupení ženských osobností ve spojitosti s veřejnou sférou může vést k prostému
dojmu, že nemáme žádné ženské vzory. Podle Babanové a Miškolci (2007: 67) je důležité
hovořit nejen o slavných ženách, ale i o těch, které nenajdeme v encyklopediích, ačkoliv by
tam na základě svého společenského přínosu patřily. Je důležité představovat žákyním
aktivní jednání žen, pokud tomu tak nebude, nebo bude jen v minimální míře, mohou dívky
75

dospět k názoru, že jim veřejná sféra, spojovaná s úspěchem a mocí není určena.
Vzdělanostní ambice dívek tak mohou být snižovány, a tím i posilován genderový
stereotyp, že je ženám primárně určená sféra soukromá. Rozhodnutí dívek ve volbě
povolání by tak mohlo inklinovat k tradičním oblastem spojené s péčí, ošetřovatelstvím
a výchovou. A naopak pokud bude zastoupení mužských vzorů v přesile, mohou se chlapci
cítit pod tlakem, že jsou to oni, kdo budou muset být ve společnosti vzorem. Následkem
toho se mohou rozhodnout pro takovou vzdělávací dráhu, která je bude směrovat čistě ke
kariéře.
Původci/původkyně myšlenek, citátů, textových úryvků – nejsou v učebnici
představeni jako „osobnostní vzory“, jsou zde prezentovaná jejich díla (citáty, úryvky textu
atp.) a to v kontextu s probíranou látkou. Zohledňuji, zda jsou původci více ženy nebo
muži a pod jakou kapitolou vystupují (jde tedy primárně o zmapování oblasti jejich
tvorby). Pokud je například poměr zastoupení ženských autorek v menšině a navíc jsou
všechny uvedené jen pod jedinou kapitolou, která se týká např. jen soukromé sféry, tak
není zastoupení autorek genderově vyrovnané v poměru s mužskými autory, kteří jsou
představeni ještě i v kapitolách jiných a mimo sféru soukromou. Znamenalo by to, že
pokud je ženám umožněno prezentovat se na veřejném poli, tak jen v určitých oblastech
a to genderově stereotypně spojovaných s péčí a vzděláním. To by mohlo následně
odkazovat k výběru takové střední školy, která bude splňovat společenská očekávání.
Zároveň by byli i muži diskriminovaní, jelikož by jim nebyl umožněn přístup do jiných
sfér, než ty, které jsou jim z tradičního pohledu považovány za vhodná s ohledem na jejich
pohlaví.
Individuální vlastnosti jsou důležité pro další uplatnění jak ve vzdělanostní sféře,
tak i v profesní. Pokud budou v učebnicích posilovány neadekvátní vlastnosti ve vztahu
k povolání dívek a chlapců, mohou je odradit od vzdělanostního směru, kterým by se jinak
vydat mohli a chtěli. Například, pokud se budou chlapci neustále spojovat s vlastnostmi
jako „agresivní“, „nepečlivý“, „nepořádný“ atp. – posiluje se předsudek, že pro chlapce
není vhodné např. povolání učitele v mateřské škole. Stejně je tomu u dívek, kterým je
předurčena dráha sociálních pracovnic, sekretářek atp. jelikož jsou neustále spojované
s genderově stereotypními vlastnostmi – usměvavá, starostlivá, pečlivá, úslužná atp. (více
viz teoretická část, kapitola 2.1. Genderové uspořádání společnosti – gender, genderové
stereotypy a kapitola 2.4. Obory a jejich uplatnění na trhu práce z genderového hlediska)
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Životní orientace a ambice
V této oblasti se snažím zodpovědět na otázku: Jsou v textu nadání a schopnosti spojovány
jen s určitým pohlavím nebo jsou zmiňovány i v netradičním pojetí?
V pedagogickém pojetí převládá tradiční představa o nadání jako o výjimečné
složce osobnosti některých jedinců a jednotlivkyň, zejména v uměleckých oborech, ve
sportu, v cizích jazycích, v matematice atd. Jde o vztah vrozeného a získaného. Nadání má
také část, která představuje skryté možnosti, potenciality, jež se mohou, ale nemusejí
rozvinout a uplatnit (Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 163-164). Pokud budou například
jen chlapci spojovaní s nadáním v matematice či technických předmětech, může docházet
k posilování genderového stereotypu, že jen pro chlapce je vhodné technické vzdělanostní
zaměření, které následně odkazuje k povolání, které je i lépe na trhu práce ohodnocené.
Pokud dívky budou spojované s nadáním např. zejména jazykovým a uměleckým, může je
to ujistit o jejich „správném“ rozhodnutí vydat se tímto směrem. Jde však o obory, které
jsou feminizované a tudíž na trhu práce i méně finančně ohodnocené. Pokud jde o vztah
vrozeného a získaného, měli by být jak chlapci, tak dívky představovány rovnoměrně
v zastoupení v různých oblastech nadání a ne jako uzavřené homogenní skupiny, kterým je
genderově stereotypně přiřazena určitá oblast nadání. (více viz teoretická část, kapitola
2.2.2. Koncept rovných příležitostí ve vzdělání a při volbě povolání)
Práce, vztah soukromí a práce
V této oblasti se snažím zodpovědět na otázky: Jak se píše v učebnici o dělbě práce? Jaká
konkrétní povolání a činnosti jsou v textu zmiňována? Je v textu nabídnuta možnost
slaďování soukromé a pracovní sféry?
Znevýhodnění žen na pracovním trhu odráží jejich pozici v patriarchálním
uspořádání společnosti. Domácí práce a péče o děti jsou vnímány jako hlavní povinnost
a náplň života žen, zatímco muži zastávají role „živitele“, a jsou zodpovědní za
ekonomické zabezpečení rodiny. Tato dělba zodpovědností způsobuje nerovnoměrnou
akumulaci lidského kapitálu ještě před vstupem na pracovní trh (Jarkovská, Lišková,
Šmídová, 2010: 120). Pro ženu je obtížné sloučit pracovní kariéru, děti a partnerský vztah,
bez přispění manželovy pomoci (Karsten, 2006: 126). Dívky si tak častěji volí vzdělání
v hůře uplatnitelných či méně placených a prestižních oborech, protože se předpokládá, že
budou mít menší potřebu uplatnit se na trhu práce. Proto sleduji v učebnicích to, zda je
zmíněna problematika dělby práce, jaká povolání jsou představovaná a zda je nabídnuta
možnost slaďování soukromé a pracovní sféry. (více viz teoretická část, kapitola
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2.4. Obory

a

jejich

uplatnění

na

trhu

práce

z

genderového

hlediska

a kapitola 2.4.1. Sociální a ekonomický dopad na jednotlivce a jednotlivkyně)
Ženské a mužské domény
V této oblasti se snažím zodpovědět na otázky:

Jsou obě pohlaví zmiňována jak ve

spojitosti se soukromou sférou, tak i sférou veřejnou? Chybí v některých kapitolách
v učebnicích přítomnost jednoho nebo druhého pohlaví?
Sleduji zde, zda je v textu primárně soukromá sféra (genderově stereotypně)
přiřazovaná ženám, zda se v učebnici píše, že je jejich přirozenou doménou a mužů je
naopak doménou sféra veřejná. Jak muži, tak ženy by měli být reprezentovaní v obou
sférách a v různých genderových rolích. Např. jako aktivní muž ve sféře soukromé – zda se
o otci píše jako např. o hrajícím si s dítětem, učí se s ním, podílí se aktivně při domácích
pracích atp., zda se o ženě píše jako o finančně výdělečné, aktivní nebo je řazena primárně
do sféry soukromé. (více viz kapitola 2.1. Genderové uspořádání společnosti – gender,
genderové stereotypy a kapitola 2.4.1. Sociální a ekonomický dopad na jednotlivce
a jednotlivkyně)
Jazyk
V této oblasti se snažím zodpovědět na otázku: Je v učebnicích užito jazyka genderově
citlivým způsobem nebo je nadužíváno generické maskulinum?
Pokud

je

v textu

nadužíváno

generické

maskulinum,

ženy

jsou

tzv. zneviditelňovány. Pokud nebudou zviditelněné v textu oslovením např. „žákyně“,
„studentky“, nebo pojmenovaní názvem profese například „manažerky“, „výzkumnice“,
„soudkyně“ atd., mohou mít dívky dojem, že jim veřejná sféra není určena. Pokud se
užívají názvy v ženském tvaru, jsou často používaná jen pro určitá genderově stereotypní
povolání, jako je například – učitelka, kuchařka, sekretářka, tudíž povolání s nízkým
statusem ve společnosti a tím pádem i na trhu práce hůře finančně ohodnocena. (více
v teoretické části, kapitola 2.2.5.2. Gender v jazyce)
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3.2.2.2.

Výsledky kvalitativního výzkumu

3.2.2.2.1. Výchova k občanství. NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
První zkoumanou publikací je učebnice Výchova k občanství. Učebnice vytvořená
v souladu s RVP ZV z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. (Lunerová, Štěrba, Svobodová,
2011), s obsahem textu 96 stran. Analýze je podroben veškerý text, strany 1-96.
Osobnost a lidská identita
V učebnici se o osobnostech píše, zejména v kapitole 5. Osobnosti naší země (str. 30-35).
V úvodu je zmíněno hned několik významných osobností, jako je Jan Amos Komenský,
Karel Čapek, Karel IV., Jaroslav Heyrovský, Johann Gregor Mendel a Jaroslav Seifert.
Dále je 5. kapitola tematicky rozdělena do podkapitol Hudba, Literatura, Věda a Sport.
Mezi významné hudební umělce/umělkyně jsou řazeni Antonín Dvořák, Bedřich Smetana,
Leoš Janáček a Emma Destinová (s. 30-31). Literaturu zastupují Bohumil Hrabal, Milan
Kundera, Josef Škorecký a ve spojitosti se Škvoreckým je zmíněna i Zdena Salivarová,
jakožto zakladatelé nakladatelství „Sixty-Eight Publisher (s. 31). Pod vědu jsou zahrnuti
Karel Raška, Jan Svoboda a Antonín Holý (s. 32). Oblast sportu reprezentují Emil Zátopek,
Věra Čáslavská, Jan Železný, Martina Sáblíková, Josef Masopust, Jan Kodeš, Petr Barna,
Pavel Nedvěd, Jaromír Jágr (všichni s. 33). Jsou zde však zmíněni ještě další, na které se
v knize odkazuje s otázkou, ve kterých oblastech se tyto osoby proslavily. Mezi ně patří
Tomáš Baťa, Bohuslav Martinů, Josef Suk, Arnošt Lustig, Jan Werich, Tomáš Rosický
(s. 33). V následujících kapitolách je představen Albert Einstein (s. 10), znovu Karel IV.
tentokrát ve spojitosti s manželkou Blankou z Valois (s. 50), královna Velké Británie
(s. 75) dále chemici Otto Wichrle a Alfred Nobel, oštěpařka Dana Zátopková (všichni
s. 89) a Ferdinand II. Habsburský a František Josef I. (s. 56).
Žákům a žákyním je celkem v učebnici celkem představeno na 40 osobností,
z čehož je mužských představitelů 33 a ženských osobností je zmíněno jen 7. Jak se píše
v učebnici, jedná se o osobnosti, které naší zemi proslavily v zahraničí. Pokud jsou žákům
a žákyním předloženy takové vzory, lze předpokládat, že budou vycházet z tohoto poměru
i v praxi. Například v zadání úkolu, které odkazuje ke kapitole Člověk jako osobnost, se
předpokládá, že žáci a žákyně budou schopni/y nějakým způsobem o osobnostech hovořit:
„Očekávané výstupy – žák:“[…] vyjmenuje vybrané osobnosti hudby, literatury, vědy,
sportu, a objasní jejich význam.“ (Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011: 86).
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Ponecháme-li stranou generické maskulinum, můžeme předpokládat, že budou jak
žáci, tak žákyně opakovat „jen“ ty osobnosti, které jsou uvedené v učebnici.
Trochu paradoxní mi tak přijde projekt č. 2 „Osobnosti naší země“, který je uveden
v zadní části učebnice mezi „Návrhy projektů“, jehož cílem je „[…] zvýšení povědomí
žáků o osobnostech naší země a snaha ukázat žákům, že každý z nás je výjimečný“
(Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011: 82). Každá skupina (žáků a žákyň) má za úkol
vyhledat významnou osobnost české historie, druhá část úkolu spočívá, že budou hledat
„osobnosti živé“, ve svých řadách, které následně výtvarně vyjádří a budou prezentovat na
výstavě osobností, která je výstupem tohoto projektu“ (Lunerová, Štěrba, Svobodová,
2011: 82-83). Pokud je v učebnici zamýšlen takový projekt, tak by se určitě měla věnovat
větší pozornost ve výběru zastoupení prezentovaných osobností. Nejen aby byl výběr
dostatečně reprezentativní, ale aby mohl sloužit i jako opěrný bod pro obě skupiny, jak pro
chlapce, tak pro dívky. V tomto složení v žádném případě nemůžeme hovořit, že je
genderově vyvážený.
Neméně podobně si na tom stojí původci a původkyně „myšlenek, citátů, textových
úryvků, které jsou v textu učebnic interpretované. Jejich zastoupení opět není genderově
vyvážené. V textu je uvedeno 18 textových úryvků, většina je zastoupena mužskými autory
a to v počtu 15 (Karel Čapek je uveden 2x), zastoupení ženských autorek je jen v počtu 3.
Všechny tři autorky jsou uvedené v tematické oblasti III. Člověk, láska: Lenka Lanczová
v kapitole Metody antikoncepce (s. 46), Lessley-Ann Jonesová v kapitole Nebezpečí
sexuálního života (s. 48) a Halina Pawlovská v kapitole Manželství – základ rodiny (s. 50).
Ženské autorky jsou genderově stereotypně spojovány s oblastmi péče, intimity a rodiny.
V jiné části celé knihy už autorky dalšího textového úryvku či citátu nenalezneme.
Zbývajícími původci těchto vzorových textových odkazů jsou již jen muži. Textové
úryvky ostatních autorů jsou víceméně genderově neutrální. V tematické oblasti I. člověk
jako osobnost jsou uvedeni jako autoři Jan Werich (s. 7), Martin Luther King, Norman
Vincent Peale, Maurice Chevalier, Billy Graham (s. 11), Kjell A. Nőrdstrőm (s. 12), Jan
Otčenášek (s. 14), Nick Arnold (s. 20) a Paoulo Coelho (24). Tematickou oblast II. Člověk
mezi lidmi reprezentují Karel Čapek, Daniel Defoe (s. 38) a René Gosciny (s. 40),
a tematickou oblast IV. Člověk ve státě Alexej Pludek (s. 55) a Viktor Fischl (s. 59).
V tematické oblasti III. Člověk, láska a manželství jsou však uvedení i autoři muži
a to např. Karel Čapek nebo Ludvík Vaculík, které bychom mohli považovat v této
kapitole za zástupce genderově stereotypně netradiční. Úryvek textu Karla Čapka
v kapitole 1. Láska:
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„Nikdo si nesmí myslet, že je o něco víc nebo něco lepšího než ten druhý. Možná, že toho
má víc v makovici, možná, že nosí lepší košili. Možná má fortelnější ruce, možná, že má větší
bicepsy. Ale tohle všechno ho jen zavazuje k tomu, aby toho udělal víc; tím víc pro ty s menšími
bicepsy a s horší košilí.“ (Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011: 36)

Tento úryvek můžeme považovat za genderově korektní z pohledu hierarchie,
„nikdo se nemá nad nikým povyšovat“ (ani když má „fortelnější ruce“ nebo „lepší košili“),
avšak pokud jsou muži genderově stereotypně pojení častěji s fyzickou sílou („fortelnější
ruce, „větší bicepsy“), může být úryvek pro muže také trochu zavazující – mají pomáhat
těm „slabším“ – což mohou být „slabší muži“, ale pravděpodobněji spíše ženy. Ženy jsou
zde v tomto případě skrytě představené jako osoby potřebující ochranu, muži jako ti, kteří
jsou mocnější a silnější. Což znevýhodňuje i ženy, měly by se chovat submisivně, aby muž
mohl vystupovat jako“ochránce“. Bourdieu hovoří o ušlechtilosti a cti, o mužnosti, která je
založena na smyslu pro čest – to dělá muže pravým mužem (zatímco ctnost žen je založena
vesměs z odříkání a zdrženlivosti). Výsada mužství je tedy zároveň i pastí, jelikož vede
muže k povinnosti, chovat se za každé okolnosti jako „muž“. (Bourdieu, 2000: 45-47)
V kapitole 5. Vznik lidského života je uveden úryvek z knihy Ludvíka Vaculíka
„Jak se dělá chlapec“. V textu je představen chlapeček, který je spokojený více v náruči
otce než matky. Otec se zde jeví jako „milující a dokonalý pečovatel“, což je zobrazení
muže genderově netradičním způsobem:
„Chlapeček je okamžitě hodný, když ho vezmeme, když mu zpívám, když ho nosím. Křičí
v postýlce, a jenom mířím rukama k němu, ukáže se na jeho tvářičce taková radost – brečel bych.
Má mě tak rád, že to bolí. Rád ovšem znamená, že mě potřebuje. Potřebuje mě i v mámině
náruči: Krmí ho, objevím se, konec jídla: chce ke mně. Uspává ho tak, že mu nechá svou dlaň,
prostrčenou skrz tyčku, objevím se – konec usínání, a musím ho vzít za ruku já.“ (Lunerová, Štěrba,
Svobodová, 2011: 52)

Chlapec potřebuje sice „i máminu náruč“ (ta je ale zobrazena „jen“ jako osoba,
která dokáže chlapce nakrmit) – o otce však jeví dítě větší zájem (otec jako autorita),
matka dokáže dítě uspat, ale jakmile se v dosahu otec – dítě opět dává přednost jemu. Text
můžeme chápat tak, že žena i muž jsou zobrazeni netradičním způsobem (žena je pasivní,
a otec aktivní). Také lze však text nahlížen z pohledu tradičního z „pohledu muže –
autora“: muž je prostě dokonalejší než žena.
Co se týká vlastností ženských a mužských postav, můžeme konstatovat, že čistě
v textové části jsou mužským a ženským postavám přiřazovány konkrétní povahové
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vlastnosti jen minimálně. Například „vášnivý fotbalista,“ (s. 17), „plachý chlapec“ –
v úryvku Reného Goscinny, Mikulášovy patálie je označen „[…]Kryšpín jako velmi
plachý“ […]“ (Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011: 40). V úryvku z knihy Kapky Rosy od
Lenky Lanczové se pojednává o „morální čistotě dívky“: „[…] Jsi tak krásně čistá…“
„No“ zakryji rozpaky smíchem, „tak o tom pochybuju. Zvlášť bez ranní hygieny…“ „Ty
bys byla čistá, i kdyby ses vyválela v bahně, vyvede mě z omylu a mně dojde, že nemluvil
o téhle čistotě!“ […]“ (Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011: 46)
Když už je vlastnost určena nějaké osobě, je to většinou ve vztahu k „člověku“,
například „[…]člověk může být útočný a agresivní“ (Lunerová, Štěrba, Svobodová,
2011: 16), někteří „[…]lidé jsou bystřejší […]“ (Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011: 36).
Forma předkládaných vlastností má však také velmi často jen „mužský“ tvar, jako např.
„veselý, kamarádský“ (s. 13) a tak podobně. Pokud však přihlédněme k obrazovým
ilustracím, které jsou v těsném spojení se zkoumaným textem, docházíme ke konkrétnějším
výsledkům. Například v učebnici v tematické oblasti I. Člověk jako osobnost, v podkapitole
„Já jsem já“ (s. 13) je uvedena nabídka vlastností:
„Nabídka vlastností: veselý, kamarádský, aktivní, tolerantní, tvořivý, čistotný, čestný,
ctižádostivý, zodpovědný, zdvořilý, odvážný, soutěživý, spolehlivý, závistivý, domýšlivý,
vztahovačný, agresivní, nepořádný, náladový, líný, výbušný, zakomplexovaný, drzý, zbabělý,
prolhaný.“ (Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011: 13)

U této „nabídky vlastností“ je zobrazena štíhlá blonďatá dlouhovlasá dívka
v krátkých červených šatech s hlubokým výstřihem a v červených vysokých kozačkách, jak
se zálibně prohlíží v zrcadle, které je stejně vysoké jako ona sama. Ačkoliv vlastnost
„parádivý/á“, „fintivý/á“ nebyla v nabídce uvedena (ani v ostatních částech knihy), jasně
ilustrace odkazuje tuto vlastnost ženské postavě.
Můžeme sice namítnout, že tradiční normy a formy „zdrženlivosti“ dnes mnohé
ženy již opustily, a může nám připadat, že jejich kontrolované vystavování těla je jen
známkou „osvobození“. Avšak i takové zacházení s tělem se stále řídí mužským pohledem.
Důkazem je toho například, jak se žena i dnes využívá v reklamě – od ženy se očekává
atraktivita a svůdnost. Ženy tak bývají líčené jen jako bytosti, jimž přináší užitek péče
o děti a pěstění vlastního těla. (Bourdieu, 2000: 29, Karsten, 2006: 74)
Hned v další podkapitole „Jak mě vidí ostatní“ (s. 13) začíná text slovy:
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„O člověku mnohé vypoví jeho reakce na různé situace, jeho chování k ostatním i jeho
zevnějšek (např. způsob oblékání).“ (Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011: 13)

Vedle tohoto úvodu je ilustrace stejné ženské postavy v červených krátkých šatech,
avšak tentokrát se neusmívá, ale mračí, jelikož má na svých šatech černou špinavou
skvrnu. Co z této reakce zobrazené dívky lze vyvodit? Buď, je dívka zatížena starostmi jen
„nenáročnými“ (= což snižuje její inteligenci). Anebo její rozčílení je cílené –„správná“
žena by měla „chtít být“ čistotná a krásná. Takže můžeme hovořit o vlastnostech
„povrchní“ (možná i „hloupá“), „čistotná“, „krásná“, jako o vlastnostech spojovaných
s ženskou postavou. Každopádně zde opět dochází k posilování konceptu krásy (více
o „zobrazovaní postav“ viz teoretická část, kapitola 2.2.5.1. Koncept reprezentace ve
vztahu k učebnicím).
Jiná vlastnost, která je prostřednictvím ilustrace přiřazena ženám, je „bojácná“.
V textové části není sice bojácnost přiřazena ženám, ani mužům, pokud ale opět
přihlédneme k ilustraci, která je v bezprostřední blízkosti textu podkapitoly City (s. 15),
kde se hovoří o strachu, panických a chorobných fobiích, uvidíme zobrazenou postavu
ženy, která je po zahlídnutí myši až hysterická – má naježené vlasy, ukazuje na myš a křičí
(s. 15). Zobrazení ženy jasně vypovídá o tom, že se bojí myší. Na obrázku je zachycená
jako bojácná a hysterická, jiná ilustrace odkazuje k plačící ženě (s. 18), což nejsou zrovna
vlastnosti potřebné pro úspěšné prosazení se trhu práce.
Mužským postavám se zase přiřazuje na základě spojitosti textu a ilustrace často
vlastnost „agresivní“, ačkoliv se přímo v textu nehovoří, že jsou to muži, kdo je častěji
s touto vlastností spojován. Tři po sobě jdoucí ilustrace, které odkazují na dvanáct
agresivních mužských postav v kapitole 3. Chování v konfliktních situacích (s. 41), o tom
jednoznačně ale vypovídají. Další agresivní muži jsou zobrazeni hned o stránku dále
(s. 42), kde jsou zároveň stejní jedinci zobrazení i u textu „asertivní a pasivní jednání“
(s. 42), což můžeme považovat za ne zcela tradiční zobrazení mužské postavy. V agresivní
roli jsou však zobrazené i ženy (s. 43), někdy vystupují společně i s muži, jako například
v kapitole 4. Manželství – základ rodiny (s. 51).
Životní orientace a ambice
Ve zkoumané učebnici se schopnostem a nadání věnuje první kapitola I. Člověk jako
osobnost (s. 10). Žákům a žákyním je tato problematika představena všeobecně. Informuje
o tom, že „[…] určité vlohy (vrozené předpoklady k nějaké konkrétní činnosti) jsou děděny
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po svých předcích. Pokud budeme svoje vlohy během života zdokonalovat, změní se ve
schopnosti.“ (Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011: 10). Dále se hovoří o inteligenci, kterou
lze testovat pomocí IQ, a ačkoliv je vrozená, může se během života také rozvíjet. Je však
prokázáno, že vývoj intelektuálních schopností nepříznivě ovlivňuje např. málo podnětné
či ohrožující sociokulturní prostředí (Průcha, Walterová, Mareš, 2009: 109).
V učebnici se dále píše, že „Vysoká inteligence je zde pojena s projevem logického
myšlení, dobrou pamětí, bohatou slovní zásobou, přesným a pohotovým vyjadřováním,
představivostí a schopností využít nabytých zkušeností.“ (Lunerová, Štěrba, Svobodová,
2011: 10). Pak následují vzorové IQ testy k vyzkoušení. Celkově budí dojem tato kapitola,
že odkazuje k matematickým propočtům a logice, která by mohla některé dívky trochu
odradit. Obecným stereotypem je, že spíše chlapci vynikají v matematických dovednostech
a přírodních vědách, dívky dosahují lepších výsledků ve čtení a humanitních vědách
(Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010, Babanová, Miškolci, 2007). Podle genderových
stereotypů se pro dívku se nehodí, aby excelovala v oblastech, které jsou vnímány jako
mužské. Pokud by v nich vynikala, může tím ohrozit svou „přitažlivost“, jelikož by mohla
být považována za ne zcela „typickou“ dívku. Navíc výkon i chování chlapců a dívek ve
škole se stává součástí tzv. doing genderu – chovají se tak, jak se předpokládá, že by se
chovat měli. Úroveň aspirací také ale závisí na stupni sebedůvěry a na charakteristikách
skupin, k nimž jedinec náleží. Aspirace v oblasti vzdělávání mohou být ovlivněny
úspěšností žáků a žákyň ve formálním systému hodnocení (Jarkovská, Lišková, Šmídová,
2010: 43).
Práce, vztah soukromí a práce
Problematika dělby práce není nijak v učebnici rozebírána. Jakési náznaky „dělby práce“
bychom mohli vidět v kapitole IV. Manželství – základ rodiny (s. 51), kdy se hovoří
o založení rodiny – jakmile se tak stane „[…] Jsou zodpovědní jeden za druhého i za svoje
děti. Společně zařizují bydlení, vychovávají děti, společně překonávají těžkosti.“
(Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011: 51). Na jiný odkaz k dělbě práce nás směruje jen
otázka, která je položena žákům a žákyním v podkapitole 4. Já a životní styl: „[…]
Existuje i v současné době dělba práce? Jak se liší současná výroba od výroby
v 19. a počátku 20. století?“ (Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011: 25) V této podkapitole
se hovoří o životním stylu v minulosti a dnes, od přechodu tradiční společnosti přes
moderní až po postmoderní společnost. Není zde popsáno, koho se primárně týkala práce
v domácí sféře či ve sféře mimo domov nebo jak byla práce rozdělena. Obecně se v textu
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píše, že se v moderní společnosti začali lidé stěhovat z venkova do měst, práci lidí z velké
části nahradily stroje atp. V tradiční společnosti se „[…]povolání dědilo – přecházelo
z „otce na syna“, [...] životní styl předávali z generace na generaci.“ (Lunerová, Štěrba,
Svobodová, 2011: 25) V tomto směru bychom mohli jen odvodit, že v tradiční společnosti
bylo „povolání“ určeno jen mužům, ačkoliv víme z historických výzkumů, že se v chudých
rodinách musely na každodenní práci podílet jak ženy, tak i děti.
Co se týká konkrétních povolání nebo činností, v učebnici není přímo kapitola,
která by se této problematice věnovala. Avšak v rámci celé publikace jsou představena
povolání, která jsou konkrétně spojena s muži nebo ženami, jako například hudební
skladatelé, spisovatelé, vědci, filosofové, sportovci. Povolání ženských postav zde
reprezentuje operní zpěvačka, sportovkyně, spisovatelky. Navíc je v textu představena
např. prodavačka „[…] prodavačka vám vrátila méně peněz, než měla […]” (Lunerová,
Štěrba, Svobodová, 2011: 18). Také se dočteme o povolání lékaře a psychologa: „[…]
Zahrajte si ve dvojicích na lékaře (nebo psychologa) a pacienta.” (Lunerová, Štěrba,
Svobodová, 2011: 37) „Který lékař by vám pomohl?“ (Lunerová, Štěrba, Svobodová,
2011: 48) V kapitole IV. Člověk ve státě, v podkapitole Demokratické volby v České
republice – jsou žáci a žákyně seznámeni s prezidentem (s. 56), senátorem a poslanci
„[…]parlamentní volby – volíme poslance do poslanecké sněmovny a senátory do senátu.”
(Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011: 60). Užito je zde několikrát generického maskulina,
mohlo by tak odkazovat k vhodnému povolání spíše pro chlapce, dívky se těžko budou
ztotožňovat s tím, že by mohla/chtěla být „senátor“, když není v učebnici užito obou tvarů,
tudíž i „senátorka“. Ne jinak tomu

je v podkapitole Základní práva občana

v demokratickém státě (s. 65), kde se ve spojení s demonstrací píše: „[…] se v centru
Prahy […] sešlo asi 40 000 státních zaměstnanců…V davu byli policisté, hasiči, příslušníci
vězeňské služby, zástupci školských odborů a zdravotníků či úředníci.“ (Lunerová, Štěrba,
Svobodová, 2011: 64)
Taktéž například v podkapitole Hlava Třetí – Moc Výkonná (s. 66), kde jsou
vypsány pravomoci „prezidenta“, mezi nimiž jsou např.: „[…] je vrchním velitelem
ozbrojených sil, […] jmenuje premiéra, ministry, soudce, generály a univerzitní profesory,
[…]“ (Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011: 66) V kapitolách, kde se hovoří o právech
občanů a občanek a o demokratickém státě, by obzvlášť nemělo být nadužíváno
generického maskulina. Navíc jsou zde uvedené ilustrace (kapitola „Demokratické volby“,
s. 60), kde jsou na povolebním billboardu zobrazeni dva mužští politici, pod nimi je
ilustrace zasedání senátu s nesčitatelným počtem mužů a pod nimi je ilustrace s ženou,
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která je zachycena při vhazování obálky do volebního koše (s. 60). Takto prezentovaná
veřejná sféra hovoří o tom, že se v ní nacházejí spíše jen muži.
Ženské a mužské domény
Nemohu říci, že jsou obě pohlaví zastoupena v textové části jak v soukromé, tak ve veřejné
sféře rovnoměrně. Nemohu ale striktně ani říci, že tomu tak není, jelikož se v textové části
konkrétně o ženách a mužích nepíše ani v jedné sféře. Text je formulován tak, že chlapce
a dívky oslovuje jen minimálně (obrací se spíše k člověku, lidem atp.). Témata spadající do
soukromé sféry jsou předkládána žákům a žákyním univerzálně, nikde se nepíše, čemu by
se kdo měl/a věnovat. V tomto smyslu můžeme hovořit, že je soukromá sféra zastoupena
rovnoměrně.
V učebnici se tematicky k soukromé sféře váží témata Člověk jako osobnost,
Člověk mezi lidmi, Člověk, láska a manželství. Text je volen citlivě, pokud se týká
problematika mužů a žen, jsou oslovovaní neutrálně: „Pokud jsou v manželství nezletilé
děti, upravuje soud práva a povinnosti obou rodičů k dítěti […]“ (Lunerová, Štěrba,
Svobodová, 2011: 51) „Biologičtí rodiče přitom neztrácejí rodičovskou povinnost ke
svému dítěti a vědí, kde dítě vyrůstá.“ (Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011: 53) V textu se
ve spojení „domácí/rodinné sféry“ neupřednostňuje žena před mužem, ani se jí nedává
přednost. Nikdo není ze své zodpovědnosti vyloučen.
Veřejná sféra je představena žákům a žákyním obecným způsobem, není řečeno, že
by tato doména byla vhodnější pro ženy nebo muže. Pokud však přihlédneme k množství
prezentovaných mužských a ženských osobností a původcům a původkyním textových
úryvků a citací, je zřejmé, že je veřejná sféra zaplněna spíše muži než ženami. Příčinou
nerovnoměrného zastoupení ve veřejné sféře také způsobena nadužíváním generického
maskulina v textu.
Jazyk
Co se týká samotného oslovování žáků a žákyň – v textu jsou většinou úkolováni
prostřednictví rozkazovacího způsobu: „napište“, „vytvořte“, „zhotovte“, „vyhledejte“,
„vysvětlete“, „vzpomenete si…“, „víte“, „dokážete odhadnout…“, „uveďte příklad“,
„diskutujte o tom…“ atp. Což je vhodnější forma, než užití generického maskulina
např.: „[…] každý žák na další list odpovídá na tytéž otázky o sobě“ (Lunerová, Štěrba,
Svobodová, 2011: 13), jde však zároveň o formu neosobní. Ojediněle se v učebnici
setkáme o pokus genderově citlivého jazyka, kde jsou uvedeny oba jazykové tvary – jak
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ženský, tak mužský, jako např. úkol, kde mají žáci a žákyně dokončit věty: „Dokončete
věty: Jsem šťastný(á), když…Chtěl(a) bych, aby moji rodiče…Kdybych byl(a) hudebním
nástrojem, byl(a) bych…[…]“ (Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011: 13) Vhodnější by
však bylo použít lomítko místo závorky, jelikož závorka implikuje k druhořadosti.
Hlavním problémem, týká se zejména druhé části učebnice od kapitoly IV. Člověk
ve státě, je nadužívání tzv. generického maskulina. Týká se to zejména představení pozic,
spojované s větší prestiží a mocí jako např. senátor, poslanec, ministr, prezident a tak dále.
„[…]čím vyšší je prestiž profese, tím méně je spojována se ženami, například „poslanec“ –
vyšší procento asociací je spojováno s mužským pohlavím. Za mužským jazykovým tvarem
žena „není vidět“ – jazyk tedy vlastně lobbuje ve prospěch mužů.“ (Decarli Valdrová,
2004: 15)
Shrnutí:
Na první pohled velmi neutrální text učebnice Výchova k občanství z nakladatelství NOVÁ
ŠKOLA, s.r.o. (Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011) má i své nedostatky. V textu jsou
v přesile prezentované mužské postavy jak jako „osobnostní vzory“, ženské osobnosti jsou
zde jen v minimálním zastoupení. To samé vyšlo s „původci a původkyněmi“ textových
úryvků a citací – muži jsou uvedeni jako autoři četněji, ačkoliv jejich díla jsou neutrálního
charakteru. Ačkoliv nejsou v textu explicitně vlastnosti chlapcům ani dívkám přiřazované,
jejich uvedení v převážně jen mužském tvaru nás navádí k tomu, že se týkají pouze
chlapců (jak ty pozitivní, tak ty negativní). Jiné vlastnosti se nám objeví, když přihlédneme
kvalitativně k ilustracím, které mají doplnit probíranou látku (jsou v těsném spojení
s textem). Tyto ilustrace mají genderově stereotypní podtext. Nadání a schopnosti také
nejsou v textu konkrétně přiřazeny ani dívkám ani chlapcům, celkově lze hovořit, že je
v tomto směru text v učebnici neutrální. Co se týká problematiky dělby práce a slaďování
soukromé a veřejné sféry, není v této učebnici vyčleněna žádná kapitola. V souvislosti
s povoláním převažuje počet mužů, kteří jsou pojmenovaní nějakou profesí/povoláním.
Povolání mužů a žen jsou víceméně genderově tradičního charakteru. Sféra soukromá je
relativně zastoupena oběma skupinami jak muži, tak ženami. Ve sféře veřejné však
převažují více postavy mužské, velkou měrou se na tom podílí nadužívání generického
maskulina. Žáci a žákyně nejsou v textu oslovováni neutrálně – jsou úkolováni, aby něco
např. zhotovili, vysvětlili, napsali a tak podobně. To může být jako vhodná alternativa ke
generickému maskulinu „žák/žáci“, na druhou stranu však trochu neosobní. Vyučovaná
látka je předkládána univerzálně bez cíleného zaměření k dívkám nebo chlapcům.
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V učebnici není používán zcela genderově citlivý jazyk (jen v několika ojedinělých
případech), většinou se užívá jen mužského tvaru, takže i dívka má být například „veselý
a kamarádský“.

3.2.2.2.2. Občanská výchova, Rodinná výchova. Nakladatelství FRAUS
Druhou zkoumanou publikací byla Občanská výchova, Rodinná výchova učebnice pro
základní školy a víceletá gymnázia z Nakladatelství FRAUS (Janošková, Ondráčková,
Čábalová, Marková, Šebková, 2011) s obsahem textu 144 stran. Analýze je podroben
veškerý text, strany 1-144.
Osobnost a lidská identita
V této učebnici se explicitně o „osobnostech“ hovoří přímo v kapitole Osobnost (s. 6-20),
kde jsou zmíněni Pavel Nedvěd (s. 8), Pavel Šporcl (s. 8), Matka Tereza (s. 8), Sokrates
(s. 10), Hippokrates a Galenos (s. 16), Kateřina Kůrková Emmons a Maria
Curie-Skłodowska (s. 20). V ostatních kapitolách jsou dále představeni Konfucius (s. 31),
Jan Werich (s. 46), Josef Mánes (s. 75), Francesco Petrarca a Miguel de Cervantes (s. 78),
Sára Saudková, Bruce Willis, Demi Moore a Jan Musil (s. 79), Antoine de Saint-Exupéry
(s. 81), William Shakespeare (s. 82), Kahlil Gibran (s. 83), Karel Čapek (s. 84), Stanislav
Rudolf (s. 87), Sir Alexandr Fleming (s. 90), Zdeněk Burian (s. 98), Francois Magendie
(s. 102), Pythagoras (s. 104), Zdeněk Troška (s. 105), Jiří Macháček a Labuna Mitevska
(s. 106), David Ondříček (s. 107), Martin Luther King (s. 117), Jan Potměšil, Bedřich
Smetana, Stephen Hawking a Lou Fanánek Hagen (s. 122), Francois Lejeune, Effel Jean,
Tomi Rea a James Brown (s. 125), Jan Amos Komenský (s. 126), Martina Navrátilová,
Lucie Bílá a Elton John (s. 129), Johanka z Arku a Josef Škvorecký (s. 130), Richard
Rudglay (s. 136).
Žákům a žákyním je představeno na 46 osobností, z toho je mužských 36, což
jednoznačně viditelně převažuje vzory ženské. V úvodu kapitoly Osobnost pokládají
autorky otázku žákům a žákyním – kdo je podle nich osobností a zda vědí, že i oni/ony
sami/samy jsou osobnostmi, a zda si myslí, že jsou osobnostmi pouze společensky
významní jedinci (s. 8). Ačkoliv konstatují, že „[…] I ty jsi zcela jedinečnou
a neopakovatelnou bytostí stejně tak jako my všichni“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová,
Marková, Šebková, 2001: 8), vypadá to, že jsou jedinečnými bytostmi spíše muži, na
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základě jejich převahy v textu. Dívky se samozřejmě mohou také ztotožnit s mužskými
vzory, avšak ze stále převažujících genderových stereotypů ve společnosti tomu tak bude
jen stěží. Jako ženské vzory jsou v textu zmíněny: misionářka, dvě sportovkyně,
fotografka, dvě herečky, dvě zpěvačky, vědkyně a mučednice.
Co se týká původců a původkyň „myšlenek, citátů, textových úryvků, jsou
v učebnici představená „díla“ následujících autorů a autorek: Dag Hjalmar Agne Carl
Hammarskjőld (s. 5), Robert Fulghum (s. 6), Pablo Casals (8.), Isokrates, Lardner, Stephen
Butler Leacock, Duc de la Rochefoucauld, Sokrates a Mark Twain (s. 10), Richard Bach
(s. 15), Karel Čapek (s. 19), Kunfucius (s. 31), Edwidge Feuillére (s. 35), Pavel Hauch
a Stěpan Ščipačov (s. 74), Jaromír John (s. 78), Jiří Langmeier a Zdeněk Matějček (s. 80),
Zdeněk Helus (s. 81), Džibrán Chalíl a Jaro Křivohlavý (s. 83), Karel Čapek (s. 84),
Stanislav Rudolf a Cicero (s. 87), Červinkovi, H. a J. a Tintěra, L. (s. 89), Josef Vondrka
(s. 109, 110), Martin Luther King (s. 117). Z autorek jsou uvedené jen dvě – Hana Fifková
(s. 129) a Helena Rowlandová (s. 10).
Ženské představitelky jsou zastoupené ve značném nepoměru k mužským
představitelům. Úryvek Hany Fifkové je součástí látky, která seznamuje žactvo s lidskou
sexualitou,

a

citát

Heleny

(problematika dospívání).

Rowlandové

je

vložen

pod

kapitolou

Osobnost

V této kapitole jsou zastoupeni i muži, např. úryvek Pabla

Casalse z knihy Canfield, J.: Slepičí polévka pro duši:
„Víš, co jsi? Jsi zázrak. Jsi jedinečný. Po celá ta léta, co je svět světem, tu ještě nebylo
žádné dítě, jako jsi ty. Žádné nemělo tvoje nohy, ruce, šikovné prsty, tvé pohyby. Může z tebe být
Shakespeare, Michelangelo, Beethoven.“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková,
2001: 8)

Velmi působivý citát – „dítětem“ je samozřejmě jak chlapec, tak dívka, ale pro
chlapce bude snazší ztotožnit se s představou, že mohou být „Shakespeare, Michelangelo
i Beethoven“, nejsem si zcela jistá, zda je to stejně snadné i pro dívky.
Většina citací a textových úryvků v této učebnici nemají přímou souvislost
s možným ovlivněním žáků a žákyň na jejich volbu střední školy a následně tak
i budoucího povolání. Většina je genderově neutrální, navíc je u nich téměř vždy uveden
prostor pro vyjádření žáků a žákyň, jak tyto texty vnímají a co si o nich myslí (záleží však
na tom, jak s nimi bude i učitel nebo učitelka dále pracovat).
Co se týká vlastností ženských a mužských postav, nejsou mužským a ženským
postavám v textu (až na výjimky) striktně přiřazovány konkrétní povahové vlastnosti.
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Autorky hovoří k žákům a žákyním prostřednictvím kladených otázek, aby například
vyjmenovali vlastnosti, které by chtěli mít, mají, nebo chtěli odstranit. Píší o potřebě posílit
dobré stránky, uvědomit si, které jsou pro ně prospěšné. Neměli by se ukvapovat na
základě prvního dojmu, jako např., soudit lidi, nebo je zevšeobecňovat, avšak v rámci této
problematiky jsou představeny např. dva stereotypy:
„Ta nová je ale namyšlená, vůbec s nikým se nechce bavit. Vysocí, statní muži jsou
rozhodní a energetičtí.“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 25)

Vlastnosti mají jinak v této učebnici buď tvar adjektiva, jako např. náladový,
hovorný, pasivní, aktivní, tichý, vnímavý, rozvážný, soutěživý, obětavý, společenský,
necitlivý, nesoustředěný, samostatný, trpělivý, optimistický ad. (s. 16), což můžeme na
jednu stranu považovat za vlastnosti určené jen chlapcům/mužům – z pravopisného
hlediska to však není nesprávné, ale z genderového je to zavádějící (více viz teoretická
část, kapitola 2.2.5.2. Gender v jazyce). Nebo (avšak méně) je uváděn tvar podstatného
jména,

jako

například:

„vyrovnanost,

spolehlivost,

kamarádskost,

ohleduplnost,

cílevědomost“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 14) Avšak
ihned následuje zadání úkolu: „Ohodnoť body 1-5 do jaké míry jsou u tebe zastoupeny tyto
vlastnosti. Stejný úkol dej svému kamarádovi. Své hodnocení porovnejte a prodiskutujte.
Vzor: Jsem vyrovnaný = 5, vůbec nejsem vyrovnaný = 1“ (Janošková, Ondráčková,
Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 14).
Přihlédneme-li k ilustracím, už se nám určité vlastnosti zkonkretizují. Autorky
například píší, že „Obraz vlastního těla je důležitou součástí našeho sebepojetí. Pro
člověka je důležité vidět své tělo v lepším světle, budovat ke svému vlastnímu tělu pozitivní
vztah.“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 13) U tohoto textu
je ilustrace s blonďatou ženou v červených plavkách prohlížející se (opět) zálibně
v zrcadle. Ženu obklopují „tři textové bubliny“ ve kterých stojí napsáno:
„Jsem cílevědomá, komunikativní a umím jednat s lidmi. Mám docela hezkou postavu.
Chtěla bych hodně cestovat, možná budu letuškou.“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková,
Šebková, 2001: 13)

Mimo jiné „pěkný zevnějšek dívky“ se v ilustracích řeší ještě na str. 19, kde je
zobrazena blonďatá dívka v zelené sukni opět se zrcadlem v ruce a ještě jednou je zrcadlo
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nezbytným doplňkem ženy, a to na obrázku s brunetkou, tentokrát oblečenou do zeleného
svetru a červených kalhot a pod touto ilustrací je text:
„Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi co je ve mně dobrého.“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová,
Marková, Šebková, 2001: 120)

Obraz vlastního těla pro zdravé sebepojetí může mít pro někoho zásadní význam.
Pokud však bude představena v kontextu této probírané látky jen žena (a navíc v plavkách
se zrcadlem v ruce), inklinuje to jen v posilování konceptu krásy. Navíc se zde pojí
„vlastnění hezkého těla“ = možnost stát se letuškou. Pro dívky, které se budou odlišovat od
této obrazové reprezentace, to má snad znamenat, že toto povolání jde zcela mimo jejich
možnosti? Naopak zase třeba v „textových bublinách“ u ilustrace chlapce v zeleném svetru
a červené kšiltovce s nápisem „JÁ“ je vepsáno:
„Nemám „JÁ“, Dospívám ke slovu „JÁ“, Jsem to, co mohu svobodně dělat, Jsem to, co
umím, Jsme to, čemu věřím, Jsem to, co miluji, Jsem to, co poskytuji, Jsem to, co po mně zůstane.“
(Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 15)

Od počátečního nevlastnění „JÁ“ se chlapec dostává k silnému vědomí, že může
dosáhnout všeho – on sám je to „všechno“.
Jiná vlastnost, která je mužům s přihlédnutím k ilustracím přiřazována, je agresivita
– např. obrázek rozčíleného hosta a pokorného číšníka (s. 36), která však zároveň
představuje, že ne všichni muži mají stejnou „mocenskou“ výchozí pozici (pokorný číšník
je zobrazen v podřadném postavení). Agresivita muže, je také představena ve spojitosti
probírané látky „domácího násilí“ a šikany v kapitole Osobní nebezpečí na str. 119.
V násilné pozici jsou zobrazeny i ženské postavy, více však v souvislosti sebeobrany
(s. 133), ale také i v extrémní formě: „Devatenáctiletá dívka si u nájemných vrahů
objednala zabití vlastní matky.“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková,
2001: 115)
Za genderově stereotypní vlastnost můžeme považovat označení ženy jako
„upovídané“, jako např. v kapitole Právní minimum – kde je ilustrace se dvěma ženami,
a v „textových bublinách“ se dočteme: „Máňo, co to povídáš?! Je to pravda, říkaly to
ženský!“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 70). Anebo
vlastnost „koketní“ jak tomu napovídá ilustrace se třemi poloobnaženými dívkami,
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opírající se o zábradlí před domem a textovým popiskem“ „Nepřitahovat pozornost
zjevem, chováním, oblečením.“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková,
2001: 133)
Životní orientace a ambice
Životní orientace a ambice jsou mnohdy podloženy schopnostmi, nadáním a vlohy. V této
učebnici se víceméně o nich hovoří všeobecně – pokud „na sobě“ budeme pracovat,
a bude-li nás naše okolí podporovat, změní se naše vlohy ve schopnosti a z nás se „[…]
stane třeba vynikající hudební skladatel.“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková,
Šebková, 2001: 20) V tomto ojedinělém případě bychom mohli uvažovat o genderově
stereotypním vyjádření – jelikož žádná hudební „skladatelka“ zde zmíněna není, je zde
zmíněn jen „skladatel“.
Úroveň výkonů, které podáváme, je ovlivněna vrozenými vlohami a rozvojem
našich schopností v určité oblasti. Podle toho, jakých výsledků jedinec dosahuje, hovoříme
o nadání, talentu a genialitě. Autorky konstatují, že pokud chceme v životě uspět, měli
bychom v sobě objevit vlohy a schopnosti, které se mohou týkat oblasti umělecké, sociální,
jazykové, matematické, komunikativní apod. Některé schopnosti nám umožňují být
úspěšní v určitém oboru lidské společnosti, jedná se o tzv. specifické schopnosti. Kdežto
obecné schopnosti jsou důležité pro to, abychom byli úspěšní v běžném životě
a mezilidských vztazích. V textu např. pak vyzývají žactvo k zodpovězení: „V čem jsi
dobrý(á) ty? Ve které oblasti dosahuješ dobrých výsledků a výkonů? Doplň, pokud jsi
dobrý(á) v něčem, co zde není uvedeno.“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková,
Šebková, 2001: 20)
Následuje tabulka s výpisem schopností/nadání, ze kterých si případně žáci
a žákyně mohou vybrat, jako např.: „pomoc druhým, empatie, práce na počítači, kreslení,
komunikace s druhými, písemný projev, naslouchání – vyslechnout i názory a starosti
ostatních, zpěv, tanec, hra na hudební nástroj, tvořivost, přijímání rozhodnutí
[…].(Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 20) Je však na žácích
a žákyních, ke kterým se sami/y přihlásí, což lze považovat za genderově korektní způsob
(ačkoliv opět záleží na interakci žactva a vyučujících). Obecné schopnosti se ztotožňují
v učebnici se „všeobecnou“ inteligencí, která se „[…] projevuje v pružném, rychlém
a správném logickém myšlení, pohotovém a přesném vyjadřování, bohaté slovní zásobě,
dobré paměti, plošné a prostorové představivosti a schopnosti učit se ze zkušeností.“
(Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 21) Následují vzorové
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inteligenční testy, ke kterým jsou uvedena zadání úkolu na číselné řady, slovní relace
a tvořivost. Za genderově stereotypní považuji zadání, které oslovuje spíše chlapce než
dívky:
„Představ si, že jsi konstruktérem stavební firmy a tvým úkolem je připravit návrhy na
křižovatky tak, aby byly co nejvíce sjízdné, aby účastníkům dopravy nehrozilo žádné nebezpečí.
[…].“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 22)

Takto formulované zadání může inklinovat k tomu, že se dívky nerozhodnou pro
technické obory, z důvodu, že jsou určené spíše chlapcům, jelikož nejsou ani genderově
korektně osloveny (místo jen „konstruktérem“ – „konstruktérem/konstruktérkou stavební
firmy…).

Práce, vztah soukromí a práce
Problematika dělby práce je v učebnici zmíněna v kapitole Hospodaření (s. 47), kdy
autorky pomocí otázek navádějí žactvo k diskuzi o pracovních podmínkách v dnešní době
a v minulosti: „Porovnej práci lidí v minulosti a v dnešní době. Pokus se vysvětlit, proč
lidé dříve museli pracovat mnohem více, jejich práce byla fyzicky náročnější než dnes,
a přesto většina lidí žila chudobě.“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková,
Šebková, 2001: 47)
K dělbě práce a specializace došlo prý z důvodu požadavku na vyšší produktivitu
(s. 47). „Dělba“ je autorkami dichotomicky vyčleněna na dělbu práce:
„přirozenou (mezi muži a ženami) a společenskou (výroba x služby). Mezi dělbou
„přirozenou“ a „společenskou“ je do protikladu postaveno „zemědělství x pastevectví“.
(Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 47)

Dělba práce se tedy odehrává jak uvnitř rodiny, tak v podniku, ale i ve státě a mezi
státy (s. 47). Ačkoliv je dělba práce mezi ženami a muži uvedena v binárních pozicích,
v textu je konkrétní rozdělení činností jak ve sféře domácí, tak veřejné zmíněno jen
minimálně. Jako například úryvek zachycující prázdninovou výpomoc sourozenců Petra
a Pavlíny, u jejich rodičů ve firmě:
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„Jejich úkolem je připravit podklady pro korespondenci se zahraničními zákazníky. Petr
umí výborně anglicky, ale psaní na počítači mu dělá potíže. Pavlína zase píše velmi dobře, ale její
angličtina je slabší“. (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 47)

Žáci a žákyně mají vyřešit, jak to udělat, aby jejich práce byla co nejefektivnější.
Což pravděpodobně může vést k tomu, že chlapec bude dívce diktovat a ona psát. Tudíž
Pavlína je genderově stereotypně popsána jako dobrá písařka.
K přihlédnutím k ilustracím, se nám objevuje jiný genderový stereotyp, a to když se
například autorky ptají žáků a žákyní co všechno budou potřebovat, když se rozhodnou
upéct palačinky a kolik dalších lidí muselo něco vyrobit, aby měli dobrou svačinu. Ihned
pod touto otázkou jsou uvedené tři obrázky – „ slepice“, „prodavačka za pultem“ a „dívka
u kuchyňského sporáku pečící palačinky“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková,
Šebková, 2001: 47).
Za genderově neutrální příklad můžeme považovat např. úryvek Haucha
(1998): „Z lásky dva vstupují do manželství, z lásky se jim narodí děti a ty s láskou
společně vychovávají.“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 47)
Nemůžeme však hovořit, že je v učebnici představena možnost slaďování soukromého
života s pracovním, ačkoliv je výhodné jak pro ženy, tak pro muže.
Co se týká konkrétních povolání nebo činností, jsou v učebnici muži představeni
v pracovních pozicích, jako například: houslisté, filosofové, lékaři, herci, malíři,
spisovatelé, letci, moderátoři, nositelé Nobelovy ceny, biologové, ilustrátoři, režiséři,
hudební skladatelé, ale i zpěváci, je zde i zmíněn obuvník, pedagog, obhájce, vynálezce,
ombudsman, diplomat, notář, advokát a politik nebo členové Horské služby, potápěči,
speleologové, kněz nebo výpravčí. Ženy jsou představeny v roli například fotografky,
herečky, zpěvačky, spisovatelky, profesionální sportovkyně, tkalkyně, prodavačky, ale
i jako méně obvykle jako vědkyně nebo i genderově nestandardně jako traktoristka.
Dívky i chlapci jsou v textu učebnice motivováni, že zvládnou cokoli:
„Po narození, jsi neuměl(a) chodit, mluvit, číst ani psát. Teď to již umíš, dokonce ses
naučil(a) i jezdit na kole, pracovat na počítači, apod. V životě se budeš muset naučit ještě mnoho
jiných věcí, ale ty to určitě zvládneš.“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková,
2001: 7)

Jsou jim otevřené různorodé možnosti: „Někdo bude chtít cestovat, někdo studovat,
založit rodinu, pracovat, budovat kariéru nebo vstoupit do politiky…“ (Janošková,
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Ondráčková, Čábalová,Marková, Šebková, 2001: 12) Avšak s přihlédnutím např.
k ilustraci vzdušného balónu, na kterém je velkým písmem napsáno „ÚSPĚCH“ (s. 10),
a ve kterém sedí skupinka mužských postav (a jedna neidentifikovatelná), odpovídá
i celkovému představení žen v povoláních v této učebnici – celkový poměr žen vůči
poměru mužů je tedy genderově stereotypní.
Ženské a mužské domény
O ženských i mužských postavách se autorky zmiňují, jak ve sféře soukromé, tak veřejné.
Žáci a žákyně jsou opět oslovováni otázkami typu: „Co očekáváš od života a budoucnosti?
Kam bys chtěl(a) směrovat? Zaměřila ses spíše na vlastní budoucnost, nebo i na
budoucnost své rodiny, státu, ve kterém žiješ, nebo planety? […].“ (Janošková,
Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 11) Ačkoliv jsou jak dívky, tak chlapci
tázáni na jejich životní směry, a je jím nabídnuta jak sféra soukromá, tak veřejná – jsou
ženské postavy zmíněny v oblasti veřejné sféry méně než postavy mužské. O mužích se
častěji hovoří profesním pojmenováním, což je spojeno i s větším zaměřením mužů na
kariéru než u žen.
O rodinném životě autorky hovoří všeobecně jako o instituci, „kde se dítě učí
přirozeným vztahům […], současná rodina by měla být úplná, tvořená oběma rodiči
a dětmi.“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 76) Avšak za
genderově korektní příklady

lze považovat spíše: „Různé rodiny si vybírají

z makroprostředí různé momenty – různé modely, formy způsobu života, hodnotové
orientace a názory, které ve větší míře přispívají k socializaci dítěte v rodině i mimo ni.“
(Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 77) Nebo: „Sňatkem začíná
oběma partnerům nová životní etapa. Na běžné každodenní povinnosti, na radosti i na
řešení problémů budou nyní dva.“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková,
2001: 81)
V textové části se celkově o ženách ve spojitosti se sférou soukromou explicitně
nepíše. Ženy nejsou spojovány s povinností starat se o děti a příbuzné, nejsou nijak
zdůrazňovány biologické odlišnosti žen a mužů v tom směru, že by je odkazovaly
k odlišným sociálním rolím a zodpovědnostem. Zároveň však ani nepodporují genderové
alternativy, jako například, že muž může čerpat rodičovskou dovolenou, a že je
samozřejmostí podílet se na domácích pracích. Ani ženy nejsou nijak motivované
k profesní realizaci nebo možnostem alternativního uplatnění se v jiných rolích než
genderově stereotypních (ačkoliv ani ty nejsou konkrétně zmíněné).
95

Přihlédneme-li k ilustracím, jsou to však častěji ženy, které se objevují ve spojitosti
s manželstvím, rodinou, s péčí o nemocné atp. (s. 82, 85, 87, 88, 103 atd.). Muži ačkoliv
jsou zobrazeni ve sféře soukromé, a i s dětmi, stále více převažují ve sféře veřejné, častěji
jsou zmiňovaní v souvislosti s povoláním. Ačkoliv jsou jak mužské, tak ženské postavy
zastoupeny v obou sférách, nelze říci, že je jejich zastoupení rovnoměrné.
Jazyk
Oslovování žáků a žákyň je v textu uvedeno většinou prostřednictví rozkazovacího
způsobu: „napiš“, „vytvoř“, „obkresli“, „vyjmenuj“, „vysvětli“, „představ si“, „ jak
rozumíš…“ atp. Genderově korektní příkladem je například oslovení: „Milí chlapci a milá
děvčata“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 73), kterým
autorky začínají další kapitolu o Rodinné výchově.
V této učebnici je viditelná snaha o genderově citlivý jazyk, který uvádí oba
jazykové tvary – jak ženský, tak mužský. Příklady genderově korektně položených otázek:
„Na co bys kladl(a) důraz, kdybys byl(a) představitelem nějaké politické strany?“
(Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 69). „Představ si, že jsi
před čtyřmi lety byl(a) prezidentem ČR […].“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová,
Marková, Šebková, 2001: 65). „V jakých článcích Ústavy ČR bys hledal(a) správnou
odpověď?“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 58).
Jiné genderově korektně položené otázky: „Jak bys charakterizoval(a) zdraví?“
(Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 43), nebo například: „Jak
bys odmítl(a): Dědečka, který by byl rád, kdybys na jeho oslavě narozenin zůstal(a) celé
odpoledne, i když máš důležitou schůzku s kamarády/kamarádkami. Pana učitele, který tě
požádal, abys odnesl(a) úkol nemocnému spolužákovi, […]“ (Janošková, Ondráčková,
Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 37-38).
V učebnici se však také setkáváme i s genderově stereotypní formulacemi, jako
například: „Mám se rád, když…, Pochválil bych se za…, Spokojený jsem, když…, Jsem
hrdý na to, že…, Jsem příjemný na…, Jsem úspěšný v… […]“ (Janošková, Ondráčková,
Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 35). Bohužel stále se užívá více: „spolužáci“ než
„spolužáci a spolužačky“, „zákazníci“ než „zákazníci a zákaznice“, „poslanci“ než
„poslanci a poslankyně“. Jako například příklady: „Senátorem se stává kandidát, který
získá nadpoloviční většinu hlasů.“ „Kandidát byl zvolen senátorem.“ (Janošková,
Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková, 2001: 59). Nebo: „Premiérem se obvykle stává
představitel politické strany, která získala ve volbách do Poslanecké sněmovny nejvíce
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hlasů. Předsedu vlády jmenuje prezident a na jeho návrh jmenuje i ostatní členy vlády
a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová,
Marková, Šebková, 2001: 62). „Představ si, že ti již bylo 18 let a jsi hlavním
představitelem Strany mladých, která po mnoha letech snažení konečně zvítězila ve
volbách. Prezident republiky tě jmenovat předsedou vlády. […] S pomocí ostatních
spolužáků (poradců) vytvoř návrh na složení vlády.“ (Janošková, Ondráčková, Čábalová,
Marková, Šebková, 2001: 63). Generického maskulina je zde sice používáno, ale ve
většině případů je zde viditelná snaha o jeho minimalizování. Velmi často se však používá
ve spojitosti s politickou sférou. V případě označení jedné osoby se ale většinou v textu
používají oba tvary, jako například: kamarád/kamarádka, spolužák/spolužačka.

Shrnutí:
V textu je žákům a žákyním představeno větší množství mužských osobnostních vzorů než
ženských. Navíc zaměření ženských osobnostních vzorů jsou víceméně tradiční, jen jedna
„vědkyně“ se vymezuje genderově stereotypnímu dělení. Stejně tomu tak je i u původců
a původkyň textových úryvků a citací. Ženské autorky jsou zde až v zarážejícím
minimálním počtu oproti množství autorů mužských. Navíc se opět tradičně zabývají
oblastmi rodiny a sexuality. Ostatní citace nebo úryvky jsou zcela genderově neutrální
a korektní. Co se týká vlastností, učebnice je vhodně psaná neutrálním stylem, avšak
najdou se i zde genderově stereotypně připisované vlastnosti jak ženským, tak mužským
postavám – a to však jen, přihlédneme-li k ilustracím. Ambice dívek a chlapců nejsou
v této učebnici nijak omezované. Možná nadání a schopnosti jsou jim předkládány ve
všeobecném podání, až na pár výjimek genderově stereotypního projevu, lze považovat
tuto část za genderově neutrální. V profesních pozicích jsou genderově stereotypně
zastoupeni více muži, i jejich nabídka povolání je víc různorodá, než co se nabízí ženám.
Dělba práce je v textu zmíněna, není ale striktně řečeno, že je povinností žen/mužů dělat
určité činnosti nebo vykonávat určité práce. Jazyková korektnost je v učebnici viditelná,
oslovení žáků a žákyň je v souladu genderové neutrality, avšak i v této učebnici nalezneme
užití generického maskulina, ačkoliv by mohlo být nahrazeno vhodnější formou.
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3.2.2.2.3.

Občanská výchova pro 8. ročník základní školy. SPN –
pedagogické nakladatelství, a.s.

Třetí zkoumanou publikací byla učebnice Občanská výchova pro 8. ročník základní školy
z nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. (Adamová, Dudák, Inquort,
Mareda, Ventura, [1999] 2004 s obsahem textu 160 stran. Analýze je podroben veškerý
text, strany 1-160.
Osobnost a lidská identita
Osobnostem není v této učebnici přímo věnována kapitola, avšak některé jsou přeci jenom
zmíněné jako například herci Boleslav Polívka a Boris Hybner (s. 13), historické postavy
Romeo a Julie (s. 46), Tomáš Baťa (s. 79), Mark Twain (s. 80, 117), Issak Asimov, Petr
Parléř, James Watt, František Palacký, T. A. Edison, Bedřich Smetana, Michelangelo,
W. A. Mozart, Jules Verne (s. 97), Ludvík XIV. (s. 118), Jan Opletal, Jan Palach, Jan Zajíc
(s. 125) a Matka Tereza (s. 150).
Nepoměr mužských a ženských postav je znatelný na první pohled. Jediné ženské
představitelky jsou Julie a Matka Tereza. Julie je navíc spojena s Romeem jako „ideální
snoubenecký pár“. Matka Tereza je „(v)elkým příkladem obětavé aktivní víry, která
v indické Kalkatě po celý život pečovala o tisíce chudých a nemocných. Roku 1979 jí byla
udělena Nobelova cena míru.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 150).
Dívky se tak mohou prostřednictvím Julie a Matky Terezie ztotožnit s genderově
stereotypním postojem, viz: „Jiřina obdivuje příklad Matky Terezy. Chtěla by být jako ona.
Pomáhat druhým, hlavně těm hladovým a ubohým. To jej její velké přání.“ (Adamová,
Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 27)
Neméně stereotypně jsou však představeny i „tvůrčí osobnosti“:
„Je totiž ještě jeden způsob, jak si svou prací vydělávat na živobytí. Ne nemáme
samozřejmě na mysli nic nepoctivého, jako je třeba práce bankovního lupiče nebo pouličního
kapsáře. Jde nám o práci tvůrčích lidí: spisovatelů, překladatelů, hudebních skladatelů, malířů,
herců a zpěváků, vědců či vynálezců. […] Tvůrčí práce spisovatelů, umělců, vědců nebo vynálezců
není rozhodně něco méněcenného, co neobstojí vedle „poctivé práce“ zaměstnanců či
podnikatelů.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 97)

Nejen, že je umělecký svět tvořen asi jen „muži“, navíc je zde nádech hierarchie –
umělecká činnost „obstojí“ vedle „poctivé práce“.
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Co se týká představitelů a představitelek citací, nebo vzorových textových úryvků,
tak jsou v učebnici zastoupeni pouze mužskými autory, jsou to: Vladimír Vysockij (s. 7),
Vergilius (s. 38), Chalíl Džibrán (s. 76), Mark Twain (s. 117-118), Lev Nikolajevič Tolstoj
a Stanislaw Jerzy Lec (s. 142). Žádné ženské autorky nejsou v textu zastoupeny. Výběr
autorů a textový obsah má (někdy) až socialistický nádech. Jako například úryvek od
Chalíla Džibrána:
„Pracujte, abyste mohli udržet krok se zemí a duší země. […] Vždycky vám říkali, že práce
je prokletí a námaha neštěstí. Já vám však pravím, že svou prací naplňujete část nejzazšího snu
země, která vám byla přisouzena, když se onen sen zrodil.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda,
Ventura, 2004: 76).

Vladimír Vysockij:
„Cit jako loď se mořem musí dát, nežli může někde zakotvit, nežli ví, že slovo „milovat“
znamená i „dýchat“ nebo „žít“. (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 7).

A například úryvek Marka Twaina z knihy Yankee z Connecticutu na dvoře krále
Artuše, který prý „poněkud vypjatě a jinak docela výstižně“ (avšak jednostranně) popisuje
život lidí ve středověku:
„Pravda arci byla, že národ jako celek byl na světě jen za jedním účelem – aby se plazil
před králem, a před církví a před šlechtou; aby pro ně otročil, aby pro ně potil krev; úkolem lidu
bylo umírat hlady, aby vrchnost měla co jíst, dřít, aby si vrchnost mohla hrát, pít do dna kalich
hořkého utrpení, aby vrchnost mohla dovádět, chodit v hadrech, aby vrchnost mohla nosit hedvábí
a šperky […], hrbit hřbet, aby král a kněží a šlechta mohli chodit s nosem vzhůru a domnívat se, že
jsou bohy tohoto světa.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 117-118).

Co se týká vlastností ženských a mužských postav, jsou mužské a ženské postavy
v textu spojovány s konkrétními osobami. Vlastnosti spojované s temperamentem jsou
někdy až expresivně vyjádřené:
„Proto, když nám Ital říká, kudy se dostaneme na nádraží, vypadá to, jako by popisoval
dramatické vyvraždění svého rodu.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 14)
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V učebnici jsou muži představeni i v násilnických pozicích: Patrik dostal jedničku
z matematiky, radoval se „až bouchl do lavice a učitelka ho musel napomenout. Doma,
[…] Patrik rozjásaně zprávu vychrlil. Otec mu dal přátelskou herdu do zad, radostně
bouchl do stolu a vykřikl: No kluku, to je prima!“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda,
Ventura, 2004: 8-9) Patrik je zde zobrazený jako temperamentní, vznětlivý, živý, veselý,
kamarádský, je více hlučný a neumí se moc ovládat. Naproti to mu jeho kamarád Jan je
stále klidný, uzavřený s nikým si nepovídá (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura,
2004: 11). Jan je v tomto případě zobrazen v genderově netradičním pohledu. Jiný chlapec
(Lukáš) je popisován jako „urostlý kluk, žádný nebojsa. Přesto dokáže zaplakat, i když ne
na veřejnosti.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 14). Muži jsou také
slušní, zodpovědní, ale jsou také popisovaní jako „podvodníci“:
„Protože pan Smetana je slušný pořádný člověk, zná zákony, váží si jich a respektuje je, plní své
povinnosti vůči svým spoluobčanům. Kdo ale porušováním zákonů a neplněním svých povinností (jako např.
pan Vokurka) poškozuje druhé, škodí tím také své vlastní zemi.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda,
Ventura, 2004: 121)

Dívky jsou spojovány s genderově stereotypními vlastnostmi jako například
„úzkostlivost“ a „simulování“:
„Dnes už je Hanka velká školačka, ale když má být ve škole nějaká těžká písemka nebo
náročné zkoušení, znovu se objeví bolesti břicha. […] Úzkost ji hnala do postele, babička ji litovala
a Hanka toho začala bezděčně zneužívat.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 15)
„Jiřina má dnes při jízdě výtahem neurčitý pocit strachu, ačkoli jindy ji ve výtahu žádný
takový pocit nepřepadá.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 18)
„Však to znáte: některé ženy a dívky mají nezvladatelný strach z myší, z pavouků, dokonce
i z much. Takové ženy se nebojí řídit banky, vést domácnost, nebojí se třeba sjíždět divoké řeky, ale
myš s nimi dokáže dělat hotové divy a vyvolává stav, který je pro ně nebezpečný a nezdravý. […]
Velmi známou fobií je strach z uzavřených prostor (klaustrofobie). To už není typicky ženská
záležitost.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 23)

Jiné genderově stereotypní představení dívek a žen: „Hanka kvůli tomu s Lídou
nemluví a Katce vyčítá, že je falešná. Je tomu tak opravdu? Nežárlí Hanka trochu?“
(Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 22) Nebo: „Jana se kamarádila
s Lídou. Nyní ale Jana cítí, že se Lída vymlouvá a začíná se více kamarádit se Zdenou.
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Podle Janina názoru je to proto, že Zdena Lídě více pomáhá s úkoly. Lída však tvrdí, že to
není pravda, že si Jana vymýšlí.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 34)
„Zdenu neopouští růžová nálada.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura,
2004: 17) „Lída má už druhý den povznesenou náladu.“ (Adamová, Dudák, Inquort,
Mareda, Ventura, 2004: 18) Nebo: „Jana je soucitné děvče; při pohledu na hladové děti či
trápená zvířata je někdy až nadmíru lítostivá.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda,
Ventura, 2004: 21) Nebo: „Petra neví, co má dělat.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda,
Ventura, 2004: 24)
Avšak dívky jsou zobrazené i netradičně: Jana spolu s dalšími dívkami „[…]
posměšně pokřikuje na kolem jdoucí chodce. Jejich posměch se týkal například staré paní
s brýlemi, jež se šourala o holi.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 21)
Životní orientace a ambice
V učebnici se píše, že o tom, jaké povolání si pro život zvolíme, rozhoduje mnoho věcí,
(mimo jiné) například vzdělání, schopnosti, vlastnosti a dovednosti, ale i zdravotní stav
a fyzická zdatnost. Pro uplatnění budoucího povolání je dobré rozvíjet své dovednosti,
které mohou být například výtvarné, hudební, herecké atd. Svou roli hraje i dlouhodobý
zájem o některou z činností (s. 88). Konkretizované „schopnosti“ a „nadání“ zde úplně
přiřazené ani dívkám/ženám ani chlapcům/mužům nejsou. Výjimku tvoří příklad Jana,
který:
„se rád učí matematiku, jde mu snadno, už několik let patří v tomto předmětu k nejlepším
žákům. Také Patrik se učí rád matematiku, protože to je předmět, který může vysvětlovat otci, a ten
ho se zájmem poslouchá.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 30-31)

Na jednu stranu se jeví, že jsou možnosti otevřené jak dívkám a chlapcům, na
druhou stranu jsou však v textu sdělení, která jasně směřují jednotlivce a jednotlivkyně do
odlišných životních směrů. Jako například: „Žádné vzdělání nezůstává nikomu uzavřeno na
doživotí.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 89) Zároveň ale:
„Bohužel ne všichni lidé mají stejné šance, stejné předpoklady a možnosti. Tak například
jen mezi mužem a ženou jsou přirozené rozdíly, které pochopitelně rozlišují některá povolání na
vysloveně mužská a ženská. Ženy nesmějí vykonávat těžkou a nepřiměřenou práci, která by vážně
škodila jejich organismu a ohrožovala jejich zdraví a mateřské poslání.“ (Adamová, Dudák,
Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 90-91)
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Ambicím se meze nekladou – prý i přes horší školní prospěch lze dosáhnout
úspěchu. Otázkou je, zda se text obrací i k dívkám:
„Školní prospěch a nízký průměr známek v některém předmětu nemusí třeba nic znamenat.
[…] Bylo by jistě zajímavé nahlédnout do vysvědčení předních světových odborníků, kteří si
vysloužili největší mezinárodní pocty. Nejeden z nich měl možná problémy s matematikou nebo
zápolil s mluvnickými pravidly.[…]“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 89)

Práce, vztah soukromí a práce
V učebnici je žákům a žákyním sděleno, že prostřednictvím práce nachází:
„(č)lověk prostor k uplatnění svých schopností a znalostí, uvědomuje si svou hodnotu,
užitečnost a nezastupitelnost. […] „Ne nadarmo se říká, že práce šlechtí člověka. Dá se dokonce
říci, že nejenom šlechtí, ale především dělá člověka člověkem, dává jeho životu smysl.“ (Adamová,
Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 75).

V úvodní „poznámce pro učitele“ (vnitřek titulní strany) se dočteme:
„V rámci kapitoly Bez práce nejsou koláče (Člověk a pracovní život) je věnována
pozornost i otázkám výběru vhodného budoucího povolání. Souvisí to se záměrem posilovat
výchovu žáků základní školy k odpovědné volbě povolání.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda,
Ventura, 2004: 0).
„A jak se v průběhu dějin rozvíjela dělba práce, rozlišila se i lidská činnost, do množství
povolání, kterým společnost přisoudila určitou míru úcty, nároku na odměnu, zisku či výhod
s výkonem povolání spojených. To jsou konečně i hlediska, která nás kromě jiných podněcují
k volbě vlastního povolání.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 77)

O dělbě práce ve smyslu – kdo má které konkrétní činnosti vykonávat (jsou pro ně
vhodnější) se v textu jinak nepíše. Stejné je tomu i s problematikou slaďování rodinného
a pracovního života zde není zmíněno, avšak žákům a žákyním je prostřednictvím příběhu
Julie a Romeo například sděleno, že:
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„Romeo a Julie, mají stejnou povinnost: osobně se starat o své děti, pečovat o společnou
domácnost a i jinak zajišťovat uspokojení potřeb své rodiny.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda,
Ventura, 2004: 49)

Pokud se zaměříme na konkrétní povolání v textu – jsou jak ženám, tak mužům
přiřazována (až na opravdu výjimky) genderově stereotypně. Často je uveden jen mužský
tvar názvu profese, který tak hovoří v neprospěch žen.
„Člověk může být povoláním například hodinář, řezník, kuchař, švadlena; způsobilost
výkonu této práce dokládá výuční list. Povoláním může být právník, novinář, učitel, lékař a o jeho
kvalifikaci vydává svědectví diplom příslušné vysoké školy.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda,
Ventura, 2004: 77)

Muži jsou spojováni také s povoláním, jako je: zedník, vyučený kuchař, listonoš,
stánkový prodavač, programátor, bankovní úředník, prodavač knih, ale i podnikatel.
Podniká většinou asi jen muž, jelikož je uveden například truhlář, učitel, který dává
soukromé hodiny nebo zubař, který pracuje ve vlastní ordinaci. (Adamová, Dudák, Inquort,
Mareda, Ventura, 2004: 78-79).
V knize se také píše o povolání, spojená s „posláním“, která je úzce svázána
s morální odpovědností:
„To se ovšem netýká jen lékařů, ale vlastně veškerého zdravotnického personálu a jiných
povolání, která jsou zaměřena především na pomoc druhým lidem. Také hasiči, policisté,
pracovníci horské služby, […], povolání soudce, […]. (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda,
Ventura, 2004: 80).

Dále jsou zde v textu zmíněni například politici, státní úředníci a novináři, ale
automechanik, psycholog, výchovný poradce, spisovatelé, překladatelé, hudební skladatelé,
malíři, herci, zpěváci, vědci, vynálezci, ale vydavatel, muzikant, taxikář, hostinský, horník,
daňový poradce, lékárník, majitel důlní společnosti, řidič tramvaje, televizní hlasatel,
fotograf, majitel soukromé školy, popelář, soukromý detektiv.
Klasické genderově stereotypní dělení:
„Vzpomínáte si ještě, čím vším jste chtěli být, když jste byli malí: pilotem, kosmonautem,
potápěčem, krotitelem šelem, hokejistou, krasobruslařkou, zvěrolékařkou, letuškou, modelkou…?“
(Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 86)
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Navazující stereotyp doplňuje:
„Je možné, že máme pocit, že jediná cesta životem je pro nás cesta modelky. Můžeme být
i přesvědčeni, že máme všechny předpoklady, ale ouvej…Ti, co to s námi dobře myslí, třeba
řeknou: „No jo, sluší ti to, ale máš krátké nohy, nejsi dost vysoká, neumíš vůbec cizí jazyky a navíc
se děsně stydíš.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 80)

Jiná povolání, která jsou směrována k ženám: učitelka na základní škole, zdravotní
sestra, herečka, sekretářka, ale i soudkyně. Ženy nejsou příliš zmiňované v rámci
pracovního uplatnění. O ženách se píše, že nesmějí být nuceny vykonávat určité druhy
práce (např. noční, těžit nerosty aj.). Ještě větší ochrany se dostává těhotným ženám
a matkám novorozených dětí: „Těžká a vyčerpávající práce by mohla ohrozit jejich tělesné
zdraví a duševní rovnováhu, zdraví jejich dítěte, nebo by jim bránila v dostatečné práci
o ně.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 106)

Ženské a mužské domény
O ženských i mužských postavách se autorka a autoři zmiňují, jak ve sféře soukromé, tak
veřejné. Je zřetelné, že ve spojitosti s veřejnou sférou jsou však předmětem zájmu jen
chlapci a muži, než dívky a ženy. V oblasti soukromé sféry se sice dočteme, že ženy
a muži mají v manželství stejnou „povinnost“ starat se o děti, avšak jsou představeni
v odlišných rolích:
„Aby rodina dobře fungovala, musejí mít její členové nějak vymezené role. […] Role ženy
– manželky a matky – je nezastupitelná. Dnes víme, že její postavení je rovnoprávné. Zcela
nezastupitelná, je žena ve své roli matky. Muž nemůže tuto roli zastat. […] To patří k jejím
nejdůležitějším úkolům. Pokud sama nechce, nikdo by ji neměl nutit od tohoto úkolu odejít.“
(Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 66)
„Muž – manžel a otec – není pánem ženy, je partnerem a přítelem. Jeho úkol nespočívá jen
v hmotném zajišťování rodiny, jeho nezastupitelnost je v jeho otcovství. […] Učí-li maminka
zvládat spíše to, co se děje uvnitř rodiny, otcové pomáhají rozumět tomu, co se děje hlavně mimo
domov.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 67)
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S přihlédnutím k ilustracím – v rámci probírané látky „rodinného života“ jsou
uvedeny hned čtyři ilustrace, kde jsou zobrazeny ženy v „ošetřovatelské“ roli (s. 52, s. 57,
s. 62, s. 67) Navíc v textu je například uvedeno, že k lásce patří také „obětavost“ (avšak asi
jen obětavost žen):
„Kolik nocí třeba maminka probdí u postýlky dítěte. Dělá to z lásky a vůbec nepřemýšlí, co
dostane na oplátku. […] Umět se uskromnit, obětovat se ve prospěch druhého, to je velmi důležitý
předpoklad pro každé manželství, pro každou rodinu.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda,
Ventura, 2004: 62)

Mužskou doménou se tak jeví více sféra veřejná:
„Pan Smetana má jako občan právo rozhodovat spolu s ostatními občany o důležitých
veřejných záležitostech. Proč? Protože se týkají jeho života, života jeho manželky paní Smetanové
i jejich dětí Petry a Honzy.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 122)
Otázka, kdo bude poslancem, prezidentem, ministrem v zemi, kde pan Smetana žije, či
starostou v jeho obci, je pro něj a pro jeho rodinu velice důležitá.“ (Adamová, Dudák, Inquort,
Mareda, Ventura, 2004: 123)

V kapitole Člověk a pracovní život jsou žáci a žákyně například seznámeni
s „podnikáním“, kde se hovoří také „jen“ o mužích podnikatelích, a to prostřednictvím
pana Vilímka a pan Jelínka: „Podnikatel je způsob obživy, jehož podstatou je to, že
podnikatel nepracuje pro nikoho dalšího (nemá žádného zaměstnavatele), ale sám pro sebe
(je svým vlastním pánem).“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 98)
Ve prospěch mužů také hovoří například: „Kromě finančního ohodnocení je
člověku, který dobře rozumí své práci, protože je k ní řádně vyškolen, připraven, odměnou
také to, že je uznáván jako odborník, profesionál nebo – jak se často říká – mistr svého
řemesla.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 78)
Ačkoliv jsou zmíněni jak muži ve sféře soukromé a ženy ve sféře veřejné, není
jejich zastoupení rovnoměrné, ani nejsou prezentovaní v rovnocenných rolích, natož
v nějakých alternativních.
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Jazyk
V učebnici nejsou žáci a žákyně nijak konkrétně pojmenovaní. Na konci probírané látky
jsou vždy uvedené kontrolní otázky a úkoly. Otázky a úkoly mají formu: „Uveďte…“,
„Vysvětlete…“, „Přestavte si…“, Vyjmenujte…“, Zkuste se zamyslet…“, „Vyřešte…“ atp.
Zcela běžné je užití generického maskulina, nikde nejsou uvedeny oba názvy profese, jako
například učitel a učitelka, spisovatel a spisovatelka, všude je užit vždy tvar mužský, který
má „zahrnovat“ (pravděpodobně) i ženy. A to jak v množném, tak v jednotném čísle. Proto
se objevují v povolání více muži, jelikož není jasné, zda mezi zmiňovanými policisty,
hasiči, politici jsou také konkrétní ženy.
Některá slovní spojení nebo dokonce celá věta jsou zcela nevhodná, jako například:
„[…]stará paní s brýlemi, jež se šourala o holi.“ (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda,
Ventura, 2004: 21)

„[…]Má nějaké koníčky? Má stále co dělat, nebo je to „gaučový typ“, co se stále nudí?
Má uklizeno ve svém pokoji, chodí pěkně oblečená, voní čistotou a je upravená, nebo spíš ne?“
(Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 65).
„Pro některé spoluobčany zní slovo cizinec skoro stejně jako vetřelec. Předem zaujaté,
ukvapené a nerozumné názory (předsudky) vůči cizincům (zejména těm z Východu) vedou k tomu,
že si řada lidí myslí, že všichni cizinci jsou spolčeni s mafiemi nebo že berou našim občanům práci.
[…] Není to stejně „rozumné“ a „spravedlivé“ jako věřit, že všichni sportovci jsou „tupí svalovci“
nebo že všichni Češi jsou „vypočítaví ulejváci“? (Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura,
2004: 114).
„Lukáš se začal učit matematiku raději než dříve, protože nový učitel, který nastoupil po
staré matikářce, je „oblažuje“ různými matematickými hádankami, je vtipný, a to se Lukášovi líbí.“
(Adamová, Dudák, Inquort, Mareda, Ventura, 2004: 31).

Shrnutí:
Zastoupení osobnostních vzorů je nepoměrně převažováno mužskými vzory, jediné ženské
osobnosti jsou Julie a misionářka Matka Tereza. To samé mohu sdělit o „původcích“ citátů
a vzorových textových úryvků – není zde uvedena žádná autorka. Vlastnosti dívek/žen
a chlapců/mužů jsou spojovány až na výjimky též genderově stereotypně. Dívky jsou
soucitné, bojácné, falešné, žárlivé, vymýšlí si atd. Chlapci jsou zobrazení jako
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temperamentní, vznětliví, živí, veselí, kamarádští, někdy více hluční, ale i jako tiší,
uzavření do sebe (netradiční zobrazení). Nadání a schopnosti, potřebné k rozvinutí svých
ambicí a životní orientaci zde nejsou přímo pojmenované, až na pár případů, kdy jsou
chlapci spojovaní s matematikou, která jim „jde“ a „baví je“. Nepřímo jsou však dívky
i chlapci směřovány k odlišným životním orientacím. Dívka/žena je směřována více
k soukromé sféře, o mužích se také více hovoří a jsou více zastoupeni ve sféře veřejné.
Domény jsou zde tedy celkem jasně vyčleněné. Co se týká jazyka, nejen, že v textu není
užito genderově citlivého jazyka, mnohdy – není užit ani obecně vhodný jazyk. Některé
věty jsou až příliš expresivně vyjádřené, některé formulace jsou možná v celkovém
kontextu myšleny dobře, avšak jednotlivá spojení slov nebo části vět jsou někdy až
diskriminující.

3.2.3. Hlavní souhrnná zjištění a jejich diskuse
Učebnice Výchova k občanství z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. (Lunerová, Štěrba,
Svobodová, 2011) se na první pohled jeví jako neutrální publikace, avšak má své
genderové „nedostatky“. Kvantitativním výzkumem jsem došla k zjištění, že celkový počet
zobrazených mužských postav v ilustraci převyšuje počet ženských postav, také se mužské
postavy četněji vyskytují ve sféře veřejné než postavy ženské, a počet mužů zobrazených
v povolání převyšuje počet žen. To potvrzuje i kvalitativní analýza textového obsahu –
muži jsou popisováni více v povoláních než ženy, jejich povolání jsou různorodějšího
charakteru. Většina původců textových úryvků a citací jsou také muži, stejné je to
i s představenými osobnostmi. Nutno podotknout, že takový výsledek je často příčinou jen
nadužíváním generického maskulina. Pozitivní je zjištění, že ukázkové texty jsou
s převahou genderově neutrální.
Muži jsou více zobrazováni ve vedoucích pozicích a v pozicích vyžadující fyzickou
sílu a dobrou fyzickou kondici, a v ilustracích odkazující k řemeslům. Ilustrace vypovídají
o větším zastoupení žen v soukromé sféře, avšak obsahovou analýzou textu se toto tvrzení
zcela potvrdit nedá. Ženy jsou zde však genderově stereotypně četněji zobrazovány
v povoláních zaměřených na výchovu a péči. Dívky/ženy a chlapci/muži jsou
představováni v obou sférách, ve sféře veřejné sice máme dojem též převahy v zastoupení
mužů, ale velkou měrou se na tom opět podílí nadužívání generického maskulina.
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Také se v textové části se nedočteme, že by byly určité charakteristiky připisované
konkrétně ženám nebo mužům. Avšak s použitím ilustrací se nejen zesiluje sdělení textu,
ale i snižuje jeho jinak neutrální obsah. V ilustracích však ženy už vystupují četněji jako
usměvavé než postavy mužské a postavy mužské jsou zobrazovány častěji jako agresivní
jedinci než postavy ženské. Analýzou ilustrací se např. nepotvrdilo, že by byly ženy
genderově stereotypně spojovány četněji s povoláním např. zpěvaček a hereček než muži,
současně také nejsou ženské postavy zobrazovány četněji než muži ani např. při
nakupování. Nepotvrdilo se, že postavy mužské jsou zobrazeny četněji při sportování než
postavy ženské.
Ve druhé zkoumané učebnici Občanská výchova, Rodinná výchova učebnice pro
základní školy a víceletá gymnázia (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková,
2011) z Nakladatelství FRAUS jsou ilustrace předloženy opět jak genderově stereotypním
způsobem, tak i nestereotypním. Obdobným způsobem se dá nahlížet i na textový obsah.
Mužské postavy převažují počtem jak v ilustracích, tak v textu. Ženské postavy jsou četněji
zobrazovány v soukromé sféře a mužské postavy ve sféře veřejné. Muži jsou více
zastoupeni jak v ilustracích, tak se o nich více hovoří v textu. Genderově stereotypně jsou
také ženy četněji zobrazovány v povoláních zaměřených na výchovu a péči a muži jsou
četněji zobrazováni ve vedoucích pozicích a pozicích vyžadující fyzickou sílu a dobrou
fyzickou kondici. Kvalitativní analýza potvrdila, že jsou osobnostní vzory více zastoupeny
muži, kteří jsou představeni v pozicích vědců, lékařů, nositelů Nobelových cen, oproti
ženám-osobnostem, které jsou nejen představeny v nepoměru vůči počtu mužů, ale jsou
jako osobnostní vzory vybrány sportovkyně, zpěvačky, herečky, misionářka a pouze jediná
vědkyně. Kvantitativní analýza zase odhalila, že jsou mužské postavy četněji zobrazovány
v povoláních vyžadující vysokoškolské vzdělání než postavy ženské, muži také převažují
v ilustracích odkazujících k řemeslům více než ženy. Ženské postavy jsou zobrazeny
četněji jako usměvavé než postavy mužské a postavy mužské jsou zobrazeny četněji jako
agresivní jedinci. Mužské postavy jsou zobrazeny četněji při sportování než postavy
ženské. Ženské postavy ani nepřevažují v ilustracích se zpěvačkami, herečkami
a moderátorkami a nejsou zobrazovány při nakupování četněji než postavy mužské. Jsou
však méně zastoupeny ve veřejné sféře, a pokud zastoupeny jsou – tak v povolání
genderově tradičního charakteru.
Třetí zkoumanou učebnicí byla Učebnice Občanská výchova pro 8. ročník základní
školy (Adamová, Dudák, Inquorté, Mareda, Ventura, [1999] 2004) z nakladatelství SPN –
pedagogické nakladatelství, a.s. Tato učebnice obsahuje nejmenší počet ilustrací ze všech
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tří vybraných učebnic. I zde počet mužských postav v ilustracích převyšuje počet ženských
postav, počet ženských postav zobrazených v soukromé sféře převyšuje počet mužských
postav v soukromé sféře. Mužské postavy se četněji vyskytují ve sféře veřejné než postavy
ženské. To vše potvrdila i kvalitativní obsahová analýza – o mužích se píše více, převažují
i jako „osobnostní vzory“, v celé učebnici není představena ani jedna autorka jako
„původkyně“ textu nebo citace. V učebnici sice nejsou ženy striktně zobrazovány
v povolání spojené s výchovou a péčí, avšak celkově ženy převažují ve sféře soukromé.
Nejen, že muži jsou četněji zobrazováni ve sféře veřejné, jsou i četněji spojováni
s povoláním, které vyžaduje vysokoškolské vzdělání a v povoláních ve vedoucích pozicích.
Ženské postavy jsou zobrazovány s převahou jako usměvavé než postavy mužské
a postavy mužské jsou také zobrazovány četněji jako agresivní jedinci. Kvalitativní
analýza navíc odhalila, že se o ženách píše jako o soucitných, bojácných, falešných
a žárlivých. Muži vystupují v textu jako temperamentní, ale i jako o tišší a uzavření jedinci.
V části týkající se „Občanské výchovy“ jsou ženské postavy zobrazeny ve stejném počtu
jako postavy mužské, ale v části věnující se „Rodinné výchově“ jsou uváděny ženské
postavy četněji než postavy mužské. Kvalitativní analýza sice potvrzuje, že se o ženách
píše více v souvislosti se soukromou sférou, ale pokud se jedná o povolání – nejsou ženy
zobrazovány v povoláních zaměřených na výchovu a péči četněji než muži, nejsou ani
zobrazovány četněji při nákupech. Ženy ani nepřevažují v ilustracích se zpěvačkami,
herečkami nebo modelkami, a muži nepřevyšují počet zobrazovaných žen v ilustracích,
které odkazují k řemeslům. O mužích se v textu nepíše jako o sportovcích, ani nejsou více
jako sportovci zobrazováni v ilustracích.
Porovnáme-li učebnice navzájem, tak ve všech učebnicích, ať z nakladatelství
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., z Nakladatelství FRAUS nebo z nakladatelství SPN – pedagogické
nakladatelství, a.s., genderově stereotypně převažují mužské postavy nejen v celkovém
počtu nad počtem ženských postav, ale jsou i četněji zastoupeni ve sféře veřejné, a ženy
zase ve sféře soukromé. Dívky mohou mít dojem, že je sféra veřejná primárně určená
mužům, a jejich pracovní kariéra není tak důležitá. Vzdělanostní ambice dívek tímto
mohou být snižovány. V tomto smyslu se mohou ilustrace podílet na genderově stereotypní
volbě střední školy a tím ovlivnit i možné budoucí povolání jak dívek, tak chlapců.
Ve všech třech zkoumaných učebnicích je také četnější zastoupení textových
úryvků a citací muži-autory. Avšak až na četnost původců textových úryvků a citací, jsou
jejich obsahy (až na výjimky) genderově neutrální. Většina jejich děl je však řazena
v souladu s genderově stereotypními oblastmi. Též u všech tří školních publikací
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nalezneme převahu „osobnostních vzorů“ v podání mužů. Dívky zde nemají dostatečné
zastoupení vhodných ženských vzorů, které by je mohly motivovat k následování. Také
však tyto osobnostní ženské vzory mohou být východiskem pro diskusi o existenci
genderových stereotypů a možnostech jejich překonávání (Smetáčková, 2007: 59).
Co se týká povolání, ve kterých ženy a muži vystupují – jsou muži častěji
zobrazováni v ilustracích, a jsou častěji zmiňováni v textu (jsou často prezentováni nějakou
profesí/povoláním) a to ve všech zkoumaných školních publikacích. Navíc jsou jak
povolání mužů, tak povolání žen víceméně genderově tradičního charakteru – a to ve všech
třech zkoumaných učebnicích. Kvantitativní analýza však prokázala, že ženy například
nejsou ve všech porovnávaných učebnicích genderově stereotypně zobrazovány
v povoláních zaměřených na výchovu a péči. Tak tomu je jen v učebnici NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o., v učebnici z Nakladatelství FRAUS je zastoupení takového povolání vyrovnané
a v učebnici z nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. je dokonce počet
zobrazených mužů spojovaných s výchovou a péčí větší než počet žen. Každopádně
většina povolání, týkající se mužů je více různorodá, a odkazuje k vyšší prestiži a tudíž i k
lépe ekonomicky ohodnocené práci. Tento stav odpovídá realitě ve společnosti, tak jak
popisuji výše v teoretické části (viz kapitola 2.4. Obory a jejich uplatnění na trhu práce z
genderového hlediska).
Ačkoliv jsou jak dívky/ženy, tak chlapci/muži relativně zastoupeni v obou sférách,
tak ve sféře veřejné jsou muži více viditelní. Velkou měrou se na tom podílí nadužívání
generického maskulina. Ženy jsou tak ve veřejné sféře zbytečně zneviditelňovány. Také
jsou ve všech zkoumaných učebnicích muži více ilustrativně zobrazováni ve vedoucích
pozicích, ačkoliv v textové části nelze zcela jasně toto tvrdit, jelikož většina profesí je
uvedena v mužském rodě jako např. vědec, nositel Nobelovy ceny, soudce. Ženy jsou tímto
opět znevýhodněny.
V textu učebnic z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., a z Nakladatelství FRAUS
nejsou nijak ani muži ani ženy vysloveně pobízeni/y k určitému povolání, nebo vedeni
k určitému potřebnému vzdělání. Kvantitativní obsahová analýza prokázala, převahu mužů
v povoláních, která vyžadují vysokoškolské vzdělání v učebnici z Nakladatelství FRAUS
a z nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., avšak v učebnici z nakladatelství
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. jsou ženy i muži v těchto povoláních zastoupeni stejnoměrně.
V textech učebnic z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. a z nakladatelství SPN –
pedagogické nakladatelství, a.s. nejsou nijak ani dívky, ani chlapci omezováni ve výběru.
Nejsou ani záměrně motivováni k odlišným doménám. Dívkám není podbízena oblast
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soukromá (ani veřejná), ani chlapcům není doporučována nějaká z těchto oblastí. V obou
nalezneme jak dívky/ženy, tak chlapce/muže. Avšak ilustrativním zobrazením docházíme
převážně k genderově stereotypním závěrům.
Opak

je více znatelný

v učebnici z nakladatelství SPN

–

pedagogické

nakladatelství, a.s., kde má text tendenci směrovat dívky/ženy, chlapce/muže do odlišných
sfér. Vlastnosti, schopnosti a nadání, které by mohli pomoci dívkám a chlapcům
k úspěšnému prosazení se na budoucím trhu práce, nejsou v textu této učebnic explicitně
vyjádřené. Většinou jsou obecně představené, nikomu (až na výjimky) neurčené. Pouze
učebnice z nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. konkretizuje určité
např. vlastnosti jako u dívek/žen, které jsou genderově tradičně popsány jako např.
soucitné, bojácné, falešné, chlapci/muži jsou zase temperamentní, kamarádští, někdy více
hluční, ale i jako tiší, uzavření do sebe (netradiční zobrazení).
V učebnicích z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. a z nakladatelství SPN –
pedagogické nakladatelství, a.s. je velmi často uveden „mužský“ tvar, který vypovídá spíše
o sféře mužů. Žák a žákyně, tak může být např. „aktivní, tvořivý, čestný, agresivní,
nepořádný, náladový, líný, zakomplexovaný, drzý, zbabělý, prolhaný.“ Gramaticky je
forma uvedena sice správně, avšak není genderově citlivá a je někdy i zavádějící.
Přihlédneme-li k ilustracím, které text obklopují – jsou některé vlastnosti a schopnosti
připisovány konkrétně dívkám nebo chlapcům i v učebnicích z nakladatelství NOVÁ
ŠKOLA, s.r.o. a z Nakladatelství FRAUS. A v některých případech velice genderově
stereotypně (zejména obrázky žen se „zrcadly“). Ilustrace tak odkazují na to, že jsou (mají
být) dívky/ženy např. bojácné, povrchní, čistotné, krásné, hysterické. Chlapci jsou často
pojeni s agresivitou. Použitím takových ilustrací zbytečně snižují neutralitu samotného
textu. Tak jak diskutuji výše (viz kapitola 2.2.5.1. Koncept reprezentace ve vztahu
k učebnicím) – k žactvu se tak dostává poselství, že u žen je důležitý vzhled a u mužů
inteligence (Jarkovská, 2003: 8). To vede k odlišným požadavkům na muže a ženy, což
v důsledku svým způsobem i omezuje ženy i muže ve volbě povolání. Žena bojácná,
úzkostlivá se stane těžko úspěšnou manažerkou, stejně tak jako muž se stane těžko
pedagogem v mateřské škole, pokud bude věčně spojován s agresivitou.
Oproti dvěma ostatním učebnicím neobsahuje publikace z nakladatelství SPN –
pedagogické nakladatelství, a.s. žádné ilustrace, které by vyjadřovaly negativní konotace
jedinců, ke kterým jsou směrovány. Je nutné však dodat, že obsahuje minimální počet
ilustrací v poměru se zbývajícími dvěma zkoumanými učebnicemi.
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V učebnici z nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. jsou ženy více
již konkrétně vyčleňovány do sféry soukromé. Co se týká problematiky dělby práce, je
v této učebnici uvedeno několik genderových stereotypů, které se týkají vymezení
společenských rolí tak, aby rodina mohla fungovat. Slaďování soukromé a veřejné sféry,
není v této učebnici vyčleněna žádná kapitola. Dělba práce je v textu učebnice
z Nakladatelství FRAUS zmíněna, není ale striktně řečeno, že je povinností žen/mužů dělat
určité činnosti nebo vykonávat určité práce. V učebnici z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA,
s.r.o. není problematika dělby práce a slaďování soukromé a veřejné sféry též více řešena.
Co se týká oslovení, jsou žáci a žákyně v textu většinou oslovováni neutrálně – jsou
úkolováni, aby něco např. zhotovili, vysvětlili, napsali a tak podobně. To může být jako
vhodná alternativa ke generickému maskulinu „žák/žáci“, na druhou stranu však trochu
neosobní. Vyučovaná látka je předkládána univerzálně bez cíleného zaměření k dívkám
nebo chlapcům, což můžeme považovat za genderově korektní. Učebnice z nakladatelství
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. neužívá (až na výjimky) genderově citlivý jazyk, ani zvláště neřeší
genderové maskulinum. V tomto směru je učebnice z Nakladatelství FRAUS genderově
citlivější, ačkoliv i zde se užívá generické maskulinum. Učebnice z nakladatelství SPN –
pedagogické nakladatelství, a.s. je učebnicí plnou generického maskulina a zcela absentují
jakéhokoli náznaky genderově citlivého jazyka. Navíc se zde nacházejí slovní spojení,
která jsou zcela nevhodná. Nejen, že podporují genderové stereotypy, ale navíc
i diskriminují. U této učebnice se nejvíce potvrdilo, jak uvádím více v kapitole
2.2.5.1. Koncept reprezentace ve vztahu k učebnicím, že je často genderová nekorektnost
učebnic obsažena jak v textu, tak v grafických ilustracích, které opět v naprosté většině
reflektují společenské stereotypy (Smetáčková, 2006).
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ZÁVĚR
Záměrem mé diplomové práce bylo analyzovat tři vybrané učebnice „Občanské výchovy“
genderovou optikou. Cílem bylo zjistit pomocí kvantitativní a kvalitativní obsahové
analýzy, zda vybrané učebnice obsahují genderové stereotypy, které by mohly mít vliv na
žáky a žákyně při jejich volbě dalšího vzdělávacího stupně, a tím i na jejich budoucí
povolání. Jmenovitě se jednalo o učebnice: Výchova k občanství, učebnice vytvořená
v souladu s RVP ZV (Lunerová, Štěrba, Svobodová, 2011) z nakladatelství NOVÁ
ŠKOLA, s.r.o., druhou učebnicí byla Občanská výchova, Rodinná výchova učebnice pro
základní školy a víceletá gymnázia (Janošková, Ondráčková, Čábalová, Marková, Šebková,
2011) z Nakladatelství FRAUS, a třetí zkoumanou učebnicí byla Občanská výchova pro
8. ročník základní školy (Adamová, Dudák, Inquorté, Mareda, Ventura, [1999] 2004)
z nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s.
V rámci smíšené výzkumné strategie jsem podrobila ilustrace kvantitativní
obsahové analýze a textový obsah kvalitativní obsahové analýze. Výsledky, ke kterým
jsem došla v kvantitativní části výzkumu, jsou přehledně uvedené v kapitole 3.2.1.2.
Výsledky kvantitativního výzkumu, kde jsou předloženy podrobné údaje a přiložené tabulky
o propočtech i tabulky se statistickým ověřením významnosti zjištěných výsledků.
V kvantitativní části výzkumu jsem sledovala, jakým způsobem samotné obrazové
ilustrace odkazují k femininitě a maskulinitě, ale i jaké společenské role muži a ženy
reprezentují, a zda jsou jak muži, tak ženy v různých rolích zobrazováni rovnoměrně,
v jakých sférách muži a ženy převažují, jaké okruhy zaměstnání, činností a zájmů jsou
ženám a mužům prostřednictvím učebnic nabízeny, jaké jsou jejich životní orientace,
ambice a jaké charakterové vlastnosti jsou jim primárně přiřazovány. K tomu jsem si
stanovila výzkumné otázky a hypotézy, které jsem následně ověřovala.
V rámci kvalitativní obsahové analýzy jsem zkoumala text, který by mohl mít
nějaký vliv na volbu dalšího vzdělávacího stupně a ovlivnit tak budoucí povolání dívek
a chlapců. Rámcovými oblastmi byly: Osobnost a lidská identita, Životní orientace
a ambice, Práce, vztah soukromí a práce, Ženské a mužské domény, Jazyk. Podrobnější
výsledky o kvalitativním výzkumu jsou uvedené pro jednotlivé učebnice v kapitole
3.2.2.2. Výsledky kvalitativního výzkumu.
V rámci mého výzkumného cíle – zda učebnice obsahují genderové stereotypy,
které by mohly mít nějaký vliv na výběr střední školy a tím i ovlivnit případné budoucí
povolání – mohu konstatovat, že se prokázalo, že ve všech zkoumaných učebnicích se
nacházejí jak genderově neutrální texty, tak i texty genderově stereotypního rázu. Je tomu
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tak v učebnici z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. a v učebnici z Nakladatelství
FRAUS, a to i přesto, že se na první pohled jeví jako značně genderově neutrálně napsané.
U učebnice z nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. je naopak hned po
prvním prolistování viditelné užívání genderových stereotypů. Výstupy z kvantitativního
a kvalitativního šetření tak odpovídají víceméně výsledkům současných výzkumů, které
potvrzují, že se v učebnicích genderové stereotypy stále nacházejí.
Kvantitativní obsahová analýza se projevila jako metoda vhodná, zejména při
zjišťování četnosti entit. Avšak také jako zavádějící, jelikož nelze jasně vymezit kategorie
tak, aby byly „objektivní a spravedlivé“ (nelze přihlédnout ke všem okolnostem).
Například při kvantifikaci žen/mužů v povoláních, jsem přihlížela jen k samotným
ilustracím bez textových popisků – tzn., že jak ženy, tak muži byli někdy přiřazeni do
kategorie „povolání nelze určit“ jen proto, že nebylo z prostředí nebo činnosti osoby jasné,
o jaké povolání jde, jelikož byl viděn jen portrét. Avšak většina takto „skrytých“ povolání
byla následně promítnuta v textové analýze, kde jsem brala v potaz i textové popisky
u ilustrací. Problematickým se také v některých případech ukázalo používání testu
Chí-kvadrátu, který bohužel špatně rozlišuje mezi malými četnostmi (Chráska, 2006: 91).
Tento jev v porovnávaných četnostech nastal a viditelně ovlivnil výsledky testování
zvolených hypotéz například u hypotézy H07a (H07a: Ženské postavy jsou četněji
zobrazené v povoláních zpěvaček, hereček, modelek a moderátorek než postavy mužské)
Ačkoliv zjištěná data hypotézu potvrzovala, statistický výsledek hovořil o zamítnutí –
příčinou byl nedostatek dat.
Na základě výsledků kvantitativní obsahové analýzy lze u všech učebnic shledat
převahu ilustrací zobrazujících muže ve sféře veřejné, tak i jejich převahu v zobrazených
povoláních. Ne všechny ilustrace jsou genderově korektní a ne všechny reflektují
genderovou problematiku. To však neznamená, že jsou všechny ilustrace v učebnici
víceméně genderově stereotypní. Je nutné také vzít v potaz i ilustrace, které nebyly
zahrnuty do zkoumání, jelikož se nevztahovaly k zaměření mé práce nebo byly natolik
genderově

„neutrální“, že

je

nebylo

možné

zařadit

ani k dívkám/ženám

ani

chlapcům/mužům – tak jak tomu je u učebnice z Nakladatelství FRAUS. S přihlédnutím
k velkému množství neutrálních ilustrací (u kterých nelze určit pohlaví a které lze
považovat za ilustrace až genderově vyrovnané – až alternativní) vychází ze všech tří
zkoumaných učebnic nejlépe právě učebnice z Nakladatelství FRAUS. Každopádně jsem
byla překvapena užitím některých ilustrací, jako například „ženy se zrcadly“, které
považuji za silně genderově stereotypní. Navíc zcela zbytečně snižují i jinak neutrální text.
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O něco lépe dopadl textový obsah zkoumaných učebnic, i když i v něm se
genderové stereotypy také nacházejí (ne však vždy na první pohled). Ačkoliv se týkají
i chlapců/mužů, horší dopad mají na dívky/ženy. Ženy jsou prokazatelně méně
v učebnicích zobrazované jako aktivní, samostatné, výdělečně činné osoby. O ženách se
celkově v textech píše méně ve spojitosti s veřejnou sférou, v ilustracích jsou více
zobrazované v genderově stereotypních pozicích, které mají ve srovnání s vyobrazením
mužů, podřadné konotace. Každopádně bych zohlednila více rovnoměrné zastoupení
mužských a ženských postav ve všech oblastech, a to u všech tří zkoumaných učebnic.
Samotná absence různorodých vzorů v učebních textech totiž přispívá k utužování
genderových stereotypů a nerovností (Jarkovská, 2003: 8).
Celkově mohu shrnout, že pokud opomineme otázku generického maskulina
a genderově citlivého jazyka – lze považovat textový obsah učebnice z nakladatelství
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., za genderově neutrální. Použití ilustrací je však více používáno
genderově stereotypně. Nejvíce vyrovnaně působí učebnice z Nakladatelství FRAUS.
V textovém obsahu je ze všech tří zkoumaných učebnic nejvíce viditelná snaha
o genderově citlivý jazyk i minimalizování generického maskulina. Navíc je v učebnici
velké množství malovaných ilustrací, které neinklinuje k žádnému „pohlaví“ (nelze jasně
definovat ženu/muže – tyto ilustrace nebyly zahrnuty do výzkumu). Tyto ilustrace
pozitivně hodnotím, je to vhodný příklad toho, jak je možné textovou část obohatit
(i vtipně) a nijak obsah textu nezesilovat nebo naopak nesnižovat. Mohly by být ale více
umísťovány v oblastech, kde se nejvíce setkáváme s genderovými stereotypy a to
v kapitolách o rodině a „politickém dění“. Nejhůře v hodnocení vychází učebnice
z nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. Textová část je obsáhlejšího rázu
v poměru k ostatním publikacím a je psána genderově stereotypním způsobem. Navíc
některá slovní spojení jsou užita nevhodně, některá působí až diskriminačně. Souhrnně
mohu sdělit, že se prokázalo, že se v učebnicích stále nacházejí genderové stereotypy, a to
i ty, které mohou mít vliv na volbu žáků a žákyň základních škol při rozhodování o dalším
vzdělávacím stupni a tím potažmo i na jejich budoucí povolání.
Jsem si vědoma, že genderová korektnost se projevuje vyváženým podílem
genderově stereotypního a genderově korektního obsahu. Uvědomila jsem si však, že je
pro mne mnohem lehčí odhalit genderový stereotyp, než „vidět“ např. text/ilustraci
genderově neutrální – jelikož je standardně již očekávám/vyžaduji a to zejména
v publikacích jako jsou školní učebnice. V tomto směru byl pro mne tento výzkum poučný.
Jsme si též vědoma, že pokud se nacházejí v učebnicích genderové stereotypy, neznamená
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to vždy, že jsou tyto učebnice špatné. Velká zodpovědnost se však tímto přenáší na
samotné vyučující, kteří nezbytně musí být genderově proškoleni, aby byli schopni na
takové stereotypy upozornit a pracovat s nimi tak, aby byla zachována genderová rovnost.
Myslím si, že moje výzkumné šetření může být podkladem k dalšímu výzkumu a to
například výzkumu zaměřeného na rozhovory se samotnými žáky a žákyněmi, kteří se
přímo z těchto zkoumaných učebnic učí (zda sami/y jsou schopni/y vnímat genderové
stereotypy). Pokud by se prokázalo, že žáci a žákyně základních škol mají jen povrchní
představy o tom, co obsahuje „genderový stereotyp“, je nezbytné trvat na přísném
dodržování genderové korektnosti (nejen) učebnic, jelikož bez ní nebudou dívky a chlapci
samy/i schopni genderové stereotypy odhalovat. Budou je jen pasivně prostřednictvím
učebních materiálů vstřebávat a reprodukovat. Neméně přínosným by byly rozhovory
s vyučujícími, kteří z těchto učebnic vycházejí, nebo výzkumy zaměřené na rozhovory se
samotnými autory a autorkami nebo ilustrátory a ilustrátorkami učebnic (s cílem zjištění za
jakým účelem byly např. ilustrace, či textový obsah vybírány, zda zvažovali jejich umístění
a dopad na samotné žáky a žákyně). Pokud jsou vědomě a záměrně genderové stereotypy
používány, měly/mohly by být v učebnici označeny jako „genderový stereotyp“.
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Příloha číslo 1: Nezahrnuté ilustrace do výzkumu (text)
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. (Výchova k občanství. Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV.
Doporučeno pro 8. ročník základní školy a tercie víceletého gymnázia. Lunerová Jitka,
Štěrba Radim, Svobodová Monika. Brno, 2011)
o „stávkující s transparentem Úrazovka“ (titulní strana – středový obrázek);
„kondolující vojáci/vojákyně“ (s. 5); „fanoušci“ (s. 17); „nakupující“ (s. 25);
„práce v továrně“ (s. 25); „turisti/turistky“ (s. 36); „vojáci/vojákyně“ (s. 40);
„senátoři/senátorky“ (s. 60); „předvolební kampaň“ (s. 61); „stávkující“ (s. 64);
„přísedící v kostele“ (s. 64); „demonstrující“ (s. 68);
Nakladatelství FRAUS (Občanská výchova, Rodinná výchova učebnice pro základní
školy a víceletá gymnázia, 2. aktualizované vydání. Janošková Dagmar, Ondráčková
Monika, Čábalová Dagmar, Marková Hana, Šebková Jitka. Plzeň, 2011)
o „sportovci/sportovkyně“ (s. 41); „koně“ (s. 46); „manufaktury“ (s. 47); „Rada EU
+ Evropská komise“ (s. 71); „kempové“ (s. 97); „halucinace“ (s. 108); „osoby na
mostě“ + „osoby balící stan“ (s. 120); „železniční neštěstí“ (s. 121); „diskotéka“
(s. 133)
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., (Občanská výchova pro 8. ročník základní školy.
Adamová Lenka, Dudák Vladislav, Inquort René, Mareda Richard, Ventura Václav. Praha,
2004)
o s. 94, s. 106, s. 120, s. 157, s. 160

Příloha č. 2: Kódovací schéma – ilustrace
Kódovací jednotka: ilustrace
Identifikační proměnné:
1. název učebnice a rok vydání
2. strana
Analyticky proměnné:
1. gender postavy: maskulinní, femininní, nelze určit
2. zobrazení postav (ženských/mužských) v prostoru: v domácnosti, na veřejnosti,
v přírodě, nelze určit
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3. aktivita postav (ženských, mužských) v soukromé sféře: aktivní, pasivní
4. četnost postav v povoláních: mužské postavy, ženské postavy
5. zobrazení ženských a mužských postav v povoláních: zaměřené na vedoucí pozice,
fyzickou náročnost, péči a výchovu, nelze zařadit
6. povolání vyžadující vzdělání: vysokoškolské, ostatní, nelze zařadit
7. kreativní a tvůrčí povolání mužských a ženských postav: umělecká činnost, manuální
zručnost, nelze zařadit
8. vlastnosti mužských a ženských postav: usměvavá/ý, agresivní, nelze určit
9. volnočasové aktivity ženských a mužských postav: nakupuje, sportuje
10. zastoupení ženských a mužských postav v části: „Rodinná výchova“, „Občanská
výchova“
Příloha č. 3: Kódovací klíč – ilustrace
Kódovací jednotka: ilustrace (kreslené i foto), které odkazují k postavám/osobám
Identifikační proměnné:
1. název učebnice a rok vydání: Výchova k občanství, 2011; Občanská výchova,
Rodinná výchova učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 2011;
Občanská výchova pro 8. ročník základní školy, [1999] 2004;
2. strana: číslo strany, na které se ilustrace nachází
Analyticky proměnné:
1. gender postavy:
a. maskulinní – poznávací znaky: mužská postava má krátké/žádné vlasy,
osoba nosí krátké/dlouhé kalhoty; má neženské křivky (bez zvýraznění boků
a náznaku ňader), může nosit vousy; u batolat a mimin je rozhodující barva
(ne růžová a červená)
b. femininní – osoba s dlouhými/delšími vlasy, má ženské křivky (zvýrazněné
boky nebo náznak ňader). Nebo osoba nosí šaty, sukně, kalhoty. U batolat a
mimin rozhoduje barva (červená, růžová)
c. nelze určit – fyziognomický tvar je neutrální, délka vlasů ani oděv nejsou
rozpoznatelné, takže postava nevykazuje znaky ani jednoho genderu, nebo
naopak vykazuje různé genderové znaky
2. zobrazení postav (ženských/mužských) v prostoru:
a. prostor v domácnosti – prostředí domova nebo uvnitř místnosti vykonávající
domácí práce či práce spojená s péčí o dítě/děti
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b. prostor na veřejnosti – v zaměstnání, ve škole, veřejný prostor budov mimo
domova, na demonstracích, stávkách, při sportu, nakupování
c. v přírodě – v parku, v přírodě, venku na procházce, na lavičce, u moře
d. nelze určit – nelze zahrnout do výše vypsaných prostorů
3. aktivita postav (ženských, mužských) v soukromé sféře:
a. aktivní: zobrazen/a při činnosti – dítě/děti krmí, myje, ošetřuje je, učí se
s ním/nimi, hovoří či si hraje s ním/nimi; nebo je zobrazen/a při úklidu,
nebo s náčiním, které odkazuje k úklidu či domácí práci nebo péči
o dítě/děti; nebo se postava sama doma učí, hraje si, čte tisk
b. pasivní: sedí/stojí nečině v prostředí dítěte nebo jen postava sama sedí, stojí,
leží nebo odpočívá v prostředí domácnosti
4. četnost postav v povoláních:
a. mužské postavy: mužská postava má krátké/žádné vlasy, osoba nosí
krátké/dlouhé kalhoty; má neženské křivky (bez zvýraznění boků a náznaku
ňader), může nosit vousy; jeho činnost, nebo prostředí jasně odkazuje
k nějakému povolání.
b. ženské postavy: osoba s dlouhými/delšími vlasy, má ženské křivky
(zvýrazněné boky nebo náznak ňader). Nebo osoba nosí šaty, sukně,
kalhoty. Její činnost, nebo prostředí jasně odkazuje k nějakému povolání.
5. povolání, ve kterých vystupují mužské a ženské postavy ve veřejné sféře:
a. vedoucí pozice: povolání spojené s mocí a reprezentací (politik/čka,
manažer/ka , král/ovna)
b. fyzická náročnost: při výkonu práce je zapotřebí fyzické síly a dobré fyzické
kondice (kovář/ka, horník/hornice, policista/tka, voják/yně, záchranář/ka
atp.)
c. péče a výchova: pozice spojené s ošetřovatelstvím, výchovou a vzděláváním
(doktor/ka, zdravotní sestra/bratr, ošetřovatel/ka, učitel/ka, vychovatel/ka)
d. nelze zařadit: zbývající povolání, která nelze zahrnout do výše uvedených
kategorií (nejsou zde zahrnuti „sportovci/kyně“, jelikož nelze u všech jasně
rozeznat, zda je vykonávaný sport profesionálním povoláním nebo sportují
jen pro radost)
6. povolání vyžadující vzdělání:
a. vysokoškolské: povolání, která vyžadují minimálně vysokoškolské vzdělání
– doktor/ka, učitel/ka (ZŠ, SŠ, VŠ), soudce/kyně, vědec/kyně atp.
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b. ostatní – povolání, které nevyžadují vysokoškolské vzdělání (povolání, která
lze vykonávat již se středním a nižším vzděláním; nejsou zde zahrnuti
„sportovci/kyně“, jelikož nelze u všech jasně rozeznat, zda je sport
profesionálním povoláním nebo sportují jen pro radost
7.

kreativní a tvůrčí povolání mužských a ženských postav:
a. spojené s uměleckou činností: herec/herečka, zpěvák/zpěvačka, model/ka,
moderátor/ka,
b. spojené manuální zručností: osoba manuálně pracuje, provádí řemeslo nebo
je z ilustrace jasné, že jde o řemeslníka/řemeslnici
c. nelze zařadit: zbývající povolání, která nelze zahrnout do výše uvedených
kategorií (nejsou zde zahrnuti „sportovci/kyně“, jelikož nelze u všech jasně
rozeznat, zda je vykonávaný sport profesionálním povoláním nebo sportují
jen pro radost)

8. vlastnosti ženských a mužských postav:
a. usměvavá/ý: postavě jsou vidět zuby, pokud ne musí mít koutky úst výše
než ve vodorovné pozici, z mimiky je jasné, že jde o úsměv
b. agresivní: gesta a mimika vyjadřují rozčílení, nebo osoba naznačuje údery,
kopy, postava je zachycena v konfliktní situaci, jak někomu ubližuje
c. nelze určit: nelze zahrnout do výše uvedených kategorií
9. volnočasové aktivity ženských a mužských postav:
a. nakupuje: osoba fyzicky nakupuje v obchodě, nese nákup, stojí ve frontě
u pokladny
b. sportuje: osoba je v ilustraci zachycena při vykonávání nějakého cvičení, je
oblečen/a jako sportovec/sportovkyně, nebo je z prostředí jasné, že jde
o sportovkyni/sportovce
10. zastoupení ženských a mužských postav v části:
a. „Rodinná výchova“: učebnice z Nakladatelství FRAUS str. 73 – 135,
učebnice z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. str. 7-54 (kapitoly I. – III.,
v propočtech nejsou zahrnuty ilustrace z titulní strany, ani ilustrace ze str. 1,
5, 6 jelikož kapitola začíná až od str. 7), učebnice z nakladatelství SPN –
pedagogické nakladatelství, a.s. str. 3-73 (v propočtech není zahrnuta
ilustrace z titulní strany)
b. „Občanská výchova“: učebnice z Nakladatelství FRAUS str. 5 – 72
(v propočtech nejsou zahrnuty ilustrace z titulní strany, ani z její zadní
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strany + ze str. 1, jelikož kapitola začíná až od str. 5), učebnice
z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. str. 55-75 (kapitola IV.), učebnice
z nakladatelství SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. str. 75-155 (není
zahrnuta ilustrace ze s. 74, jelikož kapitola „Občanské výchovy“ začíná až
od str. 75 a předchozí kapitola končí na str. 73)

Příloha č. 4: Zobrazení postav v prostoru
Nakladatelství FRAUS – nelze určit prostor – ŽENY
pozice
počet
klíč
nelze určit prostor
72
nelze zařadit do ostatních sfér
Zdroj: vlastní výzkum
Nakladatelství FRAUS – v přírodě – ŽENY
pozice
počet
klíč
v přírodě, na procházce,
29
v prostoru je vidět zeleň, nebo osoby jsou
na pískovišti, na lavičce
v otevřeném prostoru venku mimo domov
Zdroj: vlastní výzkum
Nakladatelství FRAUS – soukromá sféra – ŽENY
pozice
počet
klíč
žena, manželka, přítelkyně
16
osoba vykazující ženské křivky = náznak
ňader, má delší/dlouhé vlasy, je/není
v přítomnosti jiné osoby
žena u dítěte
13
osoba s dlouhými/delšími vlasy, má ženské
křivky, sedí/stojí samotná u dítěte
mimino, holka
10
mimino – osoba v červeném, růžovém ošacení;
holka – osoba do cca 15 let, ne mimino,
dlouhé/delší vlasy/culíky, oděv: sukně, šaty,
kalhoty, náznak ženských křivek
Zdroj: vlastní výzkum
Nakladatelství FRAUS – veřejná sféra – ŽENY
pozice
Vzdělání, které je
zapotřebí
k výkonu
povolání
(VŠ =
vysokoškolské,
o = ostatní)
cestující/turistka

doktorka

VŠ

počet

klíč

3

osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy,
zobrazená na cestě, která
má/nese zavazadlo
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy
v bílém plášti, z prostředí a
činnosti je zřejmé, že se jedná
o doktorku (s. 48, s. 96)
dívka/žena v bílých šatech

2

družička

1
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kamelotka

o

1

kandidátka do politiky

o

2

modelka, zpěvačka

o

3

moderátorka

o

1

nakupující

4

návštěvnice kavárny

1

nevěsta

7

pacientka/zraněná

6

policistka

o

1

princezna/královna/císařovn
a

3
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sedící/stojící u nevěsty
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy, nosící
reklamní oděv/propriety
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy,
zobrazená na volebním
plakátu/billboardu nebo lze
z postoje a prostředí rozeznat
činnost
zpěvačka – osoba s ženskými
křivkami, dlouhými/delšími
vlasy, stojící u mikrofonu,
zpívá; z činnosti osoby se dá
odvodit na povolání zpěvačky;
modelka – pózující osoba
s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy;
z postoje osoby lze odvodit
povolání modelky
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy, stojící
u mikrofonu, nezpívá;
z činnosti lze odvodit na
povolání moderátorky
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy,
tlačí/stojí u nákupního vozíku
nebo u pokladny; z činnosti a
prostředí lze poznat, že
nakupuje
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy, sedí u
kavárenského stolku/pije kávu
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy, oděv:
svatební/slavnostní šaty;
z prostředí a postoje lze
vyvodit, že jde o ženu, která se
vdává/účastní se svatebního
obřadu
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy, která
vykazuje zranění či potřebu
pomoci druhé osoby (někdo
jiný/á ji ošetřuje/vyšetřuje
v nemocnici/veřejné instituci,
na veřejnosti ne doma)
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy,
v policejní uniformě
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy, na
hlavě má korunu,
slavnostní/reprezentativní

prodavačka

o

3

řidička

o

2

sportovkyně

9

stopařka

2

tkalkyně (řemeslnice)

o

3

vyzývavá žena

zdravotní sestra
/ošetřovatelka

3

o

2

zlodějka

1

žákyně

15

oděv
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy, stojí
za prodejním
pultem/pokladnou; z prostředí
a postoje lze odvodit činnost
prodavačky
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy sedící
za volantem v autě
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy, ve
sportovním oděvu; z postoje
lze odvodit činnost osoby
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy, stojící
u silnice se zvednutou rukou;
z činnosti osoby lze poznat, že
stopuje
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy sedící
za tkalcovským stolem/stojí za
tkalcovským strojem
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy,
oděná v krátkém
tílku/podprsence stojícím ve
veřejném prostoru; postoj a
oděv ženy odkazuje k
nestandardnímu oděvu i
chování ve veřejné sféře
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy,
v (bílé) zdravotní uniformě; z
postoje a prostředí lze poznat
činnost zdravotnice, nebo
někoho ošetřuje (s. 63, s. 85)
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy, která
si do své tašky v prodejně
tajně ukládá věci z regálu
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy mladší
cca 15 let, má školní aktovku
nebo se učí

Zdroj: vlastní výzkum
Nakladatelství FRAUS – nelze určit prostor – MUŽI
pozice
počet
klíč
nelze určit prostor
87
nelze zařadit do ostatních sfér
Zdroj: vlastní výzkum
Nakladatelství FRAUS – v přírodě – MUŽI
pozice
počet
v přírodě, na procházce,
40

klíč
v prostoru je vidět zeleň, nebo osoby jsou
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na pískovišti, na lavičce
Zdroj: vlastní výzkum

v otevřeném prostoru venku mimo domov

Nakladatelství FRAUS – soukromá sféra – MUŽI
pozice
počet
klíč
muž, manžel, milenec
6
osoba nevykazující ženské křivky = bez
náznaku ňader, má krátké/žádné vlasy, nosí
dlouhé/krátké kalhoty,
muž s dítětem/rodinou
10
osoba nevykazující ženské křivky, má
krátké/žádné vlasy, nosí dlouhé/krátké kalhoty,
je v přítomnosti dítěte/rodinných příslušníků
mimino, kluk
8
mimino – osoba v modrém ošacení; kluk –
osoba do cca 15 let, ne mimino, krátké vlasy;
oděv: krátké/dlouhé kalhoty; osoba bez
náznaku ženských křivek
nemocný
6
osoba nevykazující ženské křivky = má
krátké/žádné vlasy, osoba vykazuje zranění či
potřebu pomoci druhé osoby (někdo jiný/á ho
ošetřuje/vyšetřuje)
Zdroj: vlastní výzkum
Nakladatelství FRAUS – veřejná sféra – MUŽI
pozice
Vzdělání, které
počet
je zapotřebí
k výkonu
povolání
(VŠ =
vysokoškolské,
o = ostatní)
cestující/turista
3

číšník

o

1

doktor

VŠ

3

gambler

3

hodinář

o

1

horník

o

2

host kavárny

3
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klíč

osoba s neženskými křivkami,
krátké vlasy, nosí dlouhé/krátké
kalhoty, osoba zobrazená na cestě,
která má/nese zavazadlo
osoba s neženskými křivkami,
krátké vlasy, nosí tmavé kalhoty,
bílou košili, motýlka/vázanku;
z činnosti lze odvodit, že obsluhuje
osoba s neženskými křivkami,
krátké/žádné vlasy, nosí bílý plášť;
z postoje nebo prostředí lze poznat
činnost doktora (provádí odbornou
činnost), s. 87, s. 90
osoba s neženskými křivkami,
krátké vlasy, nosí krátké/dlouhé
kalhoty; stojí u automatů v
prostředí herny
osoba s neženskými křivkami,
krátké vlasy; z činnosti a prostředí
lze odvodit jeho povolání
osoba s neženskými křivkami, nosí
kalhoty, helmu, je špinavý;
z prostředí lze poznat jeho povolání
osoba s neženskými křivkami,
krátké vlasy, sedí/stojí u
kavárenského stolu; z prostředí lze

kadeřník

o

kluk/muž
kovář

1

11
o

král/císař

1

3

kuchař

o

4

manažer

o

2

moderátor

o

1

muzikant/zpěvák

o

4

muž vybírající
popelnici

1

nakupující

7

oddávající

o

1

oráč

1

pacient/zraněný

2
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poznat, prostředí kavárny
osoba s neženskými křivkami,
krátké vlasy, má plášť, v ruce
nůžky; z činnosti stříhání lze poznat
povolání kadeřníka
osoba s neženskými křivkami,
krátké vlasy, nosí dlouhé/krátké
kalhoty, věk cca do 15 let
osoba s neženskými křivkami,
krátké/žádné vlasy, nosí kalhoty,
ochrannou zástěru; z prostředí a
činnosti lze odvodit povolání
kováře
osoba s neženskými křivkami, oděn
do reprezentativního/slavnostního
oděvu, má na hlavě korunu
osoba s neženskými křivkami, má
zástěru, stojí u hrnce a z činnosti
lze poznat, že vaří nebo nepodílí na
vaření
osoba s neženskými křivkami,
krátké vlasy; osoba oblečená
v obleku/šatech, sedící u počítače;
z prostředí a postoje osoby lze
označit osobu jako manažera
osoba s neženskými křivkami,
krátké vlasy, stojící u mikrofonu,
nezpívá; z činnosti lze odvodit na
povolání moderátora
osoba s neženskými křivkami, nosí
kalhoty, zpívá, nebo hraje na
hudební nástroj, z činnosti lze
odvodit na povolání umělce
osoba s neženskými křivkami,
stojící u popelnice, z jeho oděvu,
postoje a činnosti lze poznat, že se
chystá vybírat/vybírá popelnice
osoba s neženskými křivkami,
krátké vlasy, stojící u pokladny,
nebo u nákupního vozíku;
z činnosti a prostředí lze poznat, že
nakupuje
osoba s neženskými křivkami,
krátké vlasy, oděv: tmavý oblek,
přes hruď šerpu, v rukách desky;
z postoje a prostředí lze poznat
činnost oddávajícího
osoba s neženskými křivkami, stojí
na poli, tlačí před sebou pluh
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy, která vykazuje
zranění či potřebu pomoci druhé
osoby (někdo jiný/á ho
ošetřuje/vyšetřuje
v nemocnici/veřejné instituci, na

pekař

o

1

policista

o

1

pomáhající muž

4

rozhodčí

1

rybář

1

senoseč

4

soudce

VŠ

2

sportovec

14

svatebčan

3

švec

o

1

truhlář

o

2
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VŠ

1

voják

o

8

záchranář

o

6

zloděj

1
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veřejnosti ne doma)
osoba s neženskými křivkami a
krátkými/žádnými vlasy s pečivem
kolem sebe; z prostředí lze poznat
povolání pekaře
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy, nosí policejní
uniformu
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy; z činnosti osoby lze
poznat, že někomu s něčím pomáhá
(s kufrem, roztlačit auto,
s kočárkem)
z prostředí a postoje lze rozeznat
činnost
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy; v rukách drží
ulovenou rybu; z prostředí lze
poznat povolání
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy; na poli shrnuje
seno
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy; oděv talár,
z prostředí lze poznat, že jde o
soudce
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy; zachycen při
sportovním výkonu nebo lze z
oděvu a prostředí poznat, že jde o
sportovce
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy; oděn do
slavnostního oděvu; z prostředí a
postoje lze poznat, že se účastní
svatebního obřadu; stojí v blízkosti
ženicha a nevěsty
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy opravuje obuv;
z prostředí lze rozeznat činnost
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy, pracující
s hoblíkem a dřevem; z prostředí
lze rozeznat činnost
dospělá osoba s neženskými
křivkami, stojí ve školní třídě před
tabulí; z prostředí a postoje osoby
lze rozeznat činnost
osoba ve vojenské uniformě, se
zbraní
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy, zachraňuje
člověka, z prostředí a postoje osoby
lze rozeznat činnost záchranáře
osoba s neženskými křivkami a

žák

7

ženich

6

krátkými vlasy, pokradmu něco
bere z tašky jiné osoby
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy, nosí krátké/dlouhé
kalhoty, školní aktovku, nebo je
v prostředí školní třídy; z postoje
osoby lze rozeznat žáka
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy, oděv:
svatební/slavnostní šaty; z prostředí
a postoje lze vyvodit, že jde o
muže, která se žení/účastní se
svatebního obřadu

Zdroj: vlastní výzkum
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. – nelze určit prostor – ŽENY
pozice
počet
klíč
nelze určit prostor
46
nelze zařadit do ostatních sfér
Zdroj: vlastní výzkum
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. – v přírodě – ŽENY
pozice
počet
v přírodě, na procházce,
10
na pískovišti, na lavičce
Zdroj: vlastní výzkum

klíč
v prostoru je vidět zeleň, nebo osoby jsou
v otevřeném prostoru venku mimo domov

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. – soukromá sféra – ŽENY
pozice
počet
klíč
žena, manželka, přítelkyně
1
osoba vykazující ženské křivky = náznak
ňader, má delší/dlouhé vlasy, je/není
v přítomnosti jiné osoby
žena u dítěte
5
osoba s dlouhými/delšími vlasy, má ženské
křivky, sedí/stojí samotná u dítěte
mimino, holka
2
mimino – osoba v červeném, růžovém ošacení;
holka – osoba do cca 15 let, ne mimino,
dlouhé/delší vlasy/culíky, oděv: sukně, šaty,
kalhoty, náznak ženských křivek
Zdroj: vlastní výzkum
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. – veřejná sféra – ŽENY
pozice
Vzdělání, které
je zapotřebí
k výkonu
povolání
(VŠ =
vysokoškolské,
o = ostatní)
cestující/turistka

demonstrující/stávkující

počet

klíč

1

osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy,
zobrazená na cestě, která
má/nese zavazadlo
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy,
v průvodu ostatních osob
s transparenty; z postoje a

1
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doktorka

VŠ

1

charitativní/sociální
pracovnice

o

1

nevěsta

oddávající

4

o

1

princezna/královna/císařovn
a

1

sportovkyně

1

volička

1

vyzývavá žena

1

žákyně

15

prostředí lze činnost rozpoznat
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy v bílém
plášti, z prostředí a činnosti je
zřejmé, že se jedná o doktorku
(vykazuje odbornou činnost)
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy,
z prostředí lze činnost rozeznat
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy, oděv:
svatební/slavnostní šaty;
z prostředí a postoje lze vyvodit,
že jde o ženu, která se
vdává/účastní se svatebního
obřadu
osoba s ženskými křivkami,
z postoje a prostředí lze poznat
činnost oddávající
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy, na
hlavě má korunu,
slavnostní/reprezentativní oděv
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy, ve
sportovním oděvu; z postoje lze
odvodit činnost osoby
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy ve
volební místnosti; z prostředí lze
rozeznat, že volí
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy,
oděná v krátkém
tílku/podprsence stojícím ve
veřejném prostoru; postoj a oděv
ženy odkazuje k nestandardnímu
oděvu i chování ve veřejné sféře
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy mladší
cca 15 let, má školní aktovku
nebo se učí

Zdroj: vlastní výzkum
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. – nelze určit prostor – MUŽI
pozice
počet
klíč
nelze určit prostor
71
nelze zařadit do ostatních sfér
Zdroj: vlastní výzkum
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. – v přírodě – MUŽI
pozice
počet
v přírodě, na procházce, na
12
pískovišti
Zdroj: vlastní výzkum

klíč
v prostoru je vidět zeleň, nebo osoby jsou
v otevřeném prostoru venku mimo domov
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NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. – soukromá sféra – MUŽI
pozice
počet
klíč
manžel, muž
1
osoba nevykazující ženské křivky = bez
náznaku ňader, má krátké/žádné vlasy, nosí
dlouhé/krátké kalhoty není v prostoru s dětmi
otec u dítěte/rodiny
4
osoba nevykazující ženské křivky, má
krátké/žádné vlasy, nosí dlouhé/krátké kalhoty,
je v přítomnosti dítěte/rodinných příslušníků
kluk
1
kluk – osoba do cca 15 let, ne mimino, krátké
vlasy; oděv: krátké/dlouhé kalhoty; osoba bez
náznaku ženských křivek
Zdroj: vlastní výzkum
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. – veřejná sféra – MUŽI
pozice
Vzdělání,
počet
které je
zapotřebí
k výkonu
povolání
(VŠ =
vysokoškolské,
o = ostatní)
cestující/turista
3

demonstrující

2

fanoušek

7

host v kavárně

3

kandidát do politiky

o

2

král, císař, sultán

2

návštěvník galerie

1

oddávající

opilec

o

1

1
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klíč

osoba s neženskými křivkami, krátké
vlasy, nosí dlouhé/krátké kalhoty,
osoba zobrazená na cestě, která
má/nese zavazadlo
osoba s neženskými křivkami, krátké
vlasy, nosí dlouhé/krátké kalhoty;
jde/stojí v průvodu ostatních osob
s transparenty; z postoje a prostředí
lze činnost
osoba s neženskými křivkami, krátké
vlasy, nosí dlouhé/krátké kalhoty; na
stadionu, z postoje a prostředí lze
poznat, že osoby fandí
osoba s neženskými křivkami, krátké
vlasy, sedí/stojí u kavárenského stolu;
z prostředí lze poznat, prostředí
kavárny
zobrazen na volebním
plakátu/billboardu nebo lze z postoje
a prostředí rozeznat činnost
osoba s neženskými křivkami, oděn
do reprezentativního/slavnostního
oděvu, má na hlavě korunu
osoba s neženskými křivkami, krátké
vlasy, prohlíží si obrazy v galerii
osoba s neženskými křivkami, krátké
vlasy, oděv: tmavý oblek, přes hruď
šerpu, v rukách desky; z postoje a
prostředí lze poznat činnost
oddávajícího
osoba s neženskými křivkami, krátké

pacient/zraněný

1

policista

o

1

poslanec, senátor

o

18

řemeslník– barvíř

o

7

svatebčan
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7

VŠ

zatčený
zpěvák

1

1
o

2

žák

9

ženich

5

vlasy, spí na ulici, v ruce lahev
alkoholu
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy, která vykazuje
zranění či potřebu pomoci druhé
osoby (někdo jiný/á ho
ošetřuje/vyšetřuje
v nemocnici/veřejné instituci, na
veřejnosti ne doma)
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy, nosí policejní
uniformu
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy, oděv: tmavý oblek; je
v prostoru sněmovny/parlamentu;
z prostředí a postoje lze rozeznat
činnost
osoba s neženskými křivkami,
v prostředí sudů, ve kterých mužské
postavy obarvují látky
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy; oděn do slavnostního
oděvu; z prostředí a postoje lze
poznat, že se účastní svatebního
obřadu; stojí v blízkosti ženicha a
nevěsty
dospělá osoba s neženskými křivkami
stojí ve školní třídě před tabulí;
z prostředí a postoje osoby lze
rozeznat pedagogickou činnost
osoba s neženskými křivkami, s pouty
na rukou
osoba s neženskými křivkami, nosí
kalhoty, zpívá, z činnosti lze odvodit
na povolání zpěváka
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy, nosí krátké/dlouhé
kalhoty, školní aktovku, nebo je
v prostředí školní třídy; z postoje
osoby lze rozeznat žáka
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy, oděv:
svatební/slavnostní šaty; z prostředí a
postoje lze vyvodit, že jde o muže,
která se žení/účastní se svatebního
obřadu

SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. – nelze určit prostor – ŽENY
pozice
počet
klíč
nelze určit prostor
11
nelze zařadit do ostatních sfér
Zdroj: vlastní výzkum
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. – v přírodě – ŽENY
pozice
počet
klíč
v přírodě, na procházce, na
10
v prostoru je vidět zeleň, nebo osoby jsou

140

pískovišti, na lavičce
v otevřeném prostoru venku mimo domov
Zdroj: vlastní výzkum
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. – soukromá sféra – ŽENY
pozice
počet
klíč
žena s dítětem/dětmi
3
osoba s dlouhými/delšími vlasy, má ženské
křivky, sedí/stojí samotná u dítěte
mimino, holka:
3
mimino – osoba v červeném, růžovém ošacení;
holka – osoba do cca 15 let, ne mimino,
dlouhé/delší vlasy/culíky, oděv: sukně, šaty,
kalhoty, náznak ženských křivek
Zdroj: vlastní výzkum
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. – veřejná sféra – ŽENY
pozice
Vzdělání,
počet
klíč
které je
zapotřebí
k výkonu
povolání
(VŠ =
vysokoškolské,
o = ostatní)
prodavačka
o
1
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy, stojí za
prodejním pultem/pokladnou;
z prostředí a postoje lze odvodit
činnost prodavačky
zdravotní
o
1
osoba s ženskými křivkami,
sestra/ošetřovatelka
dlouhými/delšími vlasy, v (bílé)
zdravotní uniformě; z postoje a
prostředí lze poznat činnost
zdravotnice, nebo někoho ošetřuje
pacientka/zraněná
1
osoba s ženskými křivkami,
dlouhými/delšími vlasy, která
vykazuje zranění či potřebu pomoci
druhé osoby (někdo jiný/á ji
ošetřuje/vyšetřuje
v nemocnici/veřejné instituci, na
veřejnosti ne doma)
Zdroj: vlastní výzkum
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. – nelze určit prostor – MUŽI
pozice
počet
klíč
nelze určit prostor
15
nelze zařadit do ostatních sfér
Zdroj: vlastní výzkum
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. – v přírodě – MUŽI
pozice
počet
klíč
v přírodě, na procházce
6
v prostoru je vidět zeleň, nebo osoby jsou
v otevřeném prostoru venku mimo domov
Zdroj: vlastní výzkum
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. – soukromá sféra – MUŽI
pozice
počet
klíč
0
-----
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Zdroj: vlastní výzkum
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. – veřejná sféra – MUŽI
pozice
Vzdělání,
počet
klíč
které je
zapotřebí
k výkonu
povolání
(VŠ =
vysokoškolské,
o = ostatní)
doktor
VŠ
2
osoba s neženskými křivkami,
krátkými/žádnými vlasy v bílém
plášti; z postoje a prostředí lze
poznat činnost doktora (vykazuje
odbornou činnost)
manažer
o
1
osoba s neženskými křivkami,
krátké vlasy; osoba oblečená
v obleku/šatech, sedící u počítače;
z prostředí a postoje osoby lze
označit osobu jako manažera
pacient/zraněný
1
osoba s neženskými křivkami a
krátkými vlasy, která vykazuje
zranění či potřebu pomoci druhé
osoby (někdo jiný/á ho
ošetřuje/vyšetřuje
v nemocnici/veřejné instituci, na
veřejnosti ne doma)
tazatel/reportér
o
1
osoba s neženskými křivkami a
krátkými/žádnými vlasy, zpovídá
jinou osobu; z postoje lze poznat
činnost
učitel na základní škole
VŠ
1
dospělá osoba s neženskými
křivkami, stojí ve školní třídě před
tabulí; z prostředí a postoje osoby
lze rozeznat pedagogickou činnost
vědec/výzkumník
VŠ
2
dospělá osoba s neženskými
křivkami, v prostředí zkumavek,
mikroskopu, z prostředí lze poznat
činnost bádání
zdravotník/ošetřovatel
o
1
pomáhající osoba s neženskými
křivkami, krátkými/žádnými vlasy
v (bílé) zdravotní uniformě, z
postoje a prostředí lze poznat
činnost zdravotníka, nebo někoho
ošetřuje
zpěvák
o
1
osoba s neženskými křivkami, nosí
kalhoty, zpívá; z postoje a činnosti
lze odvodit povolání zpěváka
Zdroj: vlastní výzkum

142

Příloha č. 5: Zobrazení aktivity mužských a ženských postav v soukromé sféře
Nakladatelství FRAUS – Aktivita ženských postav v soukromé sféře
pozice aktivní
počet
pozice pasivní
myje dítě
1
sedí/stojí/leží v prostředí bez dítěte
učí se/čte si
1
zobrazena u dítěte/dětí
vaří
1
krmí dítě
2
ošetřuje
9
povídá si
2
vychovává
1
Zdroj: vlastní výzkum
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. – Aktivita ženských postav v soukromé sféře
pozice aktivní
počet
pozice pasivní
0
sedí/stojí/leží v prostředí bez dítěte
----zobrazena u dítěte/dětí
Zdroj: vlastní výzkum

počet
12
10

počet
4
4

SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. – Aktivita ženských postav v soukromé sféře
pozice aktivní
počet
pozice pasivní
počet
ošetřující
1
sedí/stojí/leží v prostředí bez dítěte
4
vykonávající práci
1
doma
Zdroj: vlastní výzkum
Nakladatelství FRAUS – Aktivita mužských postav v soukromé sféře
pozice aktivní
počet
pozice pasivní
0
sedí/stojí/leží v prostředí bez dítěte
-----zobrazen u dítěte/dětí
nemocný
Zdroj: vlastní výzkum

počet
11
13
6

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. – Aktivita mužských postav v soukromé sféře
pozice aktivní
počet
pozice pasivní
0
sedí/stojí/leží v prostředí bez dítěte
----Zdroj: vlastní výzkum

počet
6

SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. – Aktivita mužských postav v soukromé sféře
pozice aktivní
počet
pozice pasivní
počet
0
0
--------Zdroj: vlastní výzkum
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Příloha č. 6: Kódovací schéma – texty
Kódovací jednotka: text
Identifikační proměnné:
1. název učebnice, rok vydání
2. strana
Analyticky proměnné:
1. postavy mužské: jméno vlastní, obecné, příbuzenské, odvozené povoláním, činností,
aktivitou
2. postavy ženské: jméno vlastní, obecné, příbuzenské, odvozené povoláním, činností,
aktivitou
Osobnost a lidská identita
3. zastoupení osobnostních vzorů: postavy mužské, postavy ženské
4. původci/původkyně „myšlenek, citátů, textových úryvků“ v textu: autoři, autorky
5. individuální vlastnosti ženských a mužských postav: genderově stereotypní, genderově
korektní
Životní orientace a ambice:
6. nadání a schopnosti ženských a mužských postav: genderově stereotypní, genderově
korektní
Práce, vztah soukromí a práce:
7. dělba práce: zmíněna genderově stereotypně, zmíněna genderově netradičně, nezmíněna
8. povolání postav: spojovaná se ženami, spojovaná s muži
9. slaďování soukromé a pracovní sféry: zmíněno genderově stereotypně, zmíněno
genderově korektně, nezmíněno
Ženské a mužské domény:
10. zobrazení mužských a ženských postav ve sférách soukromé a veřejné: genderově
stereotypní, genderově korektní
Jazyk:
11. užívání generického maskulina: je užíváno, není nadužíváno
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Příloha č. 7: Kódovací klíč – texty
Kódovací jednotka: text – veškerý text v učebnici vztahující se k níže vypsaným
kategoriím
Identifikační proměnné:
1. název učebnice a rok: Výchova k občanství, 2011 (analýze je podroben veškerý text,
strany 1-96); Občanská výchova, Rodinná výchova učebnice pro základní školy a
víceletá gymnázia, 2011 (analýze je podroben veškerý text, strany 1-144);
Občanská výchova pro 8. ročník základní školy, [1999] 2004 (analýze je podroben
veškerý text, strany 1-160);
2. strana: číslo strany, na které se text nachází
Analytické proměnné:
1. postavy mužské – kód se vztahuje k mužským postavám v rozsahu celé učebnice,
podstatné jméno je v mužském tvaru, které může označovat jméno vlastní (křestní
jméno, příjmení nebo obojí), obecné (pán, muž, chlap/ec, kluk, senior, kamarád,
přítel atp.), příbuzným jménem (otec, strýc, synovec, děda, (pra)rodič atp.), názvem
povolání (př. kuchař, prezident atp.), činnosti (sportovec, aktivista, žák/student
atp.); postava byla kódována vždy jen jednou nehledě na to, kolikrát je stejný „kód“
v textu zmíněn.
2. postavy ženské – kód se vztahuje k ženským postavám v rozsahu celé učebnice,
podstatné jméno je v ženském tvaru, které může označovat jméno vlastní (křestní
jméno, příjmení nebo obojí), obecné (paní, žena, dívka/holka, seniorka, kamarádka,
přítelkyně atp.), příbuzným jménem (matka, teta, neteř, babička, atp.), názvem
povolání (př. kuchařka, prezidentka atp.), činnosti (sportovkyně, aktivistka,
žákyně/studentka atp.); postava byla kódována vždy jen jednou nehledě na to,
kolikrát je stejný „kód“ v textu zmíněn.
3. zastoupení osobnostních vzorů (explicitně se o osobě jako o osobnosti píše – nebo
spadá pod kapitolu, která se věnuje osobnostem, nebo je vyjádřeno jméno osoby a
název činnosti, ve které se osobnost proslavila):
a. postavy mužské: významné osobnosti předložené jako vzory: spisovatel,
vědec, filosof, hudební skladatel, zpěvák, král
b. postavy ženské: významné osobnosti předložené jako vzory – spisovatelka,
vědkyně, filosofka, hudební skladatelka, zpěvačka, královna
4. původci/původkyně „myšlenek, citátů, textových úryvků“ v textu:
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a. autorky: pod citátem, myšlenkou, úryvkem textu je odkaz na autorku; text
může být označen kurzívou
b. autoři: pod citátem, myšlenkou, úryvkem textu je odkaz na autora; text
může být označen kurzívou
5. individuální vlastnosti ženských a mužských postav:
a. genderově stereotypní: vlastnosti ženy – pasivní, obětavá, tichá, nápomocná,
nerozhodná, fintivá, parádivá atp.; vlastnosti muže: aktivní, sobecký,
agresivní, zodpovědný, rozhodný, nedbá na úpravu zevnějšku
b. genderově korektní: vlastnosti nejsou jednoznačně přiřazené k určitému
pohlaví nebo jsou rovnoměrně zastoupená nebo v různých alternativách
6. nadání a schopnosti ženských a mužských postav:
a. genderově stereotypní: ženské postavy – nadání a schopnosti ženských
postav jsou směřovány k humanitním oblastem – např. jazyky, hra na
hudební nástroje, zpěv; mužské postavy: např. nadání v matematice,
výpočetní technice, manuální zručnost, sportovní výkonnost
b. genderově korektní: alternativy, rozmanitost ve srovnání s genderově
stereotypním postojem
7. dělba práce:
a. zmíněna genderově stereotypně: ženy mají primárně na starost péči
o domácnost
b. zmíněna genderově netradičně: ženy i muži mají rovnoměrně na starost péči
o domácnost
c. nezmíněna: v učebnici se o dělbě práce nepíše
8. povolání postav:
a. genderově stereotypní: u ženských postav – prodavačka, učitelka,
zdravotnice atp.; u mužských postav – politik, prezident, řidič, zedník atp.
b. genderově

korektní:

ženské

a

mužské

postavy

jsou

zastoupeny

i netradičních povolání (př. muž jako – kadeřník, žena – výzkumnice,
politička atp.)
9. slaďování soukromé a pracovní sféry:
a. zmíněna genderově stereotypně – v textu není zmíněn poloviční pracovní
úvazek pro muže/ženy, nebo možná flexibilní pracovní doba, nebo muž na
rodičovské dovolené atp.
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b. zmíněna genderově korektně – v textu je zmíněn poloviční pracovní úvazek
pro muže/ženy, nebo flexibilní pracovní doba, nebo i muž na rodičovské
dovolené atp.
c. není zmíněno
10. zobrazení mužských a ženských postav ve sférách soukromé a veřejné:
a. genderově stereotypní: jen ženy jsou striktně spojovány se sférou
soukromou a muži jen se sférou veřejnou
b. genderově

korektní:

ženy

i

muži

se

vyskytují

v obou

sférách

v rovnocenných pozicích
11. užívání generického maskulina:
a. je užíváno: používá se i v případech, kde jej lze nahradit i jiným slovem (př.
v textu jen „učitelé“ místo – učitelé a učitelky, nebo „ministři“ místo –
ministři a ministryně, ale i při oslovování „žáci“ místo žáci a žákyně atp.)
b. není nadužíváno: text je psán i genderově citlivým jazykem
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Příloha č. 8:
Vzdělávání ve středních školách – školy, žactvo – nově přijatí (výběr)
Nově přijatí do 1. ročníku
Druh vzdělávání
Střední školy – celkem
střední
střední s výučním
listem
z toho zkrácené
střední s maturitní
v tom
zkouškou
víceleté
v tom 4leté
zkrácené
nástavbové
SŠ pro žáky bez SVP
střední
střední s výučním
listem
z toho zkrácené
střední s maturitní
v tom
zkouškou
víceleté
v tom 4leté
zkrácené
nástavbové
SŠ pro žáky se SVP
střední
střední s výučním
listem
z toho zkrácené
střední s maturitní
v tom
zkouškou
víceleté
v tom 4leté
zkrácené
nástavbové

z toho z toho dívky
celkem
dívky
[%]*
47,4
121583 57598
46,8
987
462
34441
746

12024
172

72216
11098
60252
866
13939
118680
205

39117
5837
32673
607
5995
56284
136

32490
746

11113
172

72077
11098
60113
866
13908
2903
782

39052
5837
32608
607
5983
1314
326

1951
0

911
0

139
0
139
0
31

65
0
65
0
12

34,9
23,1
54,2
52,6
54,2
70,1
43,0
47,4
66,3
34,2
23,1
54,2
52,6
54,2
70,1
43,0
45,3
41,7
46,7
0,0
46,8
0,0
46,8
0,0
38,7

Zdroj: MŠMT ČR: Statistická ročenka školství 2013/2014 – výkonové ukazatele – středoškolské vzdělání.
1.1.1. Vzdělávání ve středních školách – školy, žáci/dívky, nově přijatí [online]. Dostupné
z < http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp >.
* Pro lepší přehlednost jsou % dopočítána autorkou (v originální tabulce na webové stránce MŠMT nejsou
procenta uvedena)
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Příloha č. 9a:
Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – přijatí podle skupin oborů
vzdělání (vybrané obory dívky)

Druh vzdělávání / Skupina
oborů vzdělání
Vzdělávání na SŠ celkem
75 Pedagogika,učit.,soc.péče
69 Osobní a provozní služby
53 Zdravotnictví
31 Text.výroba a oděvnictví
43 Veterinář.,veter.prevence
72 Public.,knihov.,informat.
29 Potravinářství,potr.chem.
18 Informatické obory
33 Zprac.dřeva,výr.hud.nást.
23 Strojírenství,stroj.výr.
26 Eltechn.,telekom.a VT
21 Hornictví,hutnictví,slév.

Počet přijatých do 1. ročníku k 30. 9.
z toho z toho dívky
[%]*
celkem
dívky
110402
3160
3680
3246
227
545
174
2774
3831
1830
11622
6095
76

52238
2946
3258
2855
195
452
139
2093
281
107
372
98
0

47,3
93,2
88,5
88,0
85,9
82,9
79,9
75,5
7,3
5,8
3,2
1,6
0,0

Zdroj: MŠMT ČR: Statistická ročenka školství 2013/2014 – výkonové ukazatele – středoškolské vzdělání.
D1. 1. 22 Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – přijatí – podle skupin oborů vzdělání.
[online]. Dostupné z < http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp >.
*Pro lepší přehlednost jsou % dopočítána autorkou (v originální tabulce na webové stránce MŠMT nejsou
procenta uvedena)
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Příloha č. 9b:
Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – přijatí – podle skupin oborů
vzdělání (vybrané obory chlapci)
Počet přijatých do 1. ročníku k 30. 9.
Druh vzdělávání / Skupina
oborů vzdělání

z toho
z toho z toho
celkem
chlapců
dívky chlapců**
[%]*

Vzdělávání na SŠ celkem
110402 52238
21 Hornictví,hutnictví,slév.
76
0
26 Eltechn.,telekom.a VT
6095
98
23 Strojírenství,stroj.výr.
11622
372
39 Spec.,interdiscipl.obory
1452
70
33 Zprac.dřeva,výr.hud.nást.
1830
107
18 Informatické obory
3831
281
36 Staveb.,geodézie,kartog.
5869
579
34 Polygr.,zpr.papíru,filmu
12
2
68 Právo,právní činnost
60
12
41 Zemědělství a lesnictví
3146
740
66 Obchod
112
101
75 Pedagogika,učit.,soc.péče
3160 2946
69 Osobní a provozní služby
93
87
53 Zdravotnictví
42
41

58164
76
5997
11250
1382
1723
3550
5290
10
48
2406
11
214
6
1

52,7
100,0
98,4
96,8
95,2
94,2
92,7
90,1
83,3
80,0
76,5
9,8
6,8
6,5
2,4

Zdroj: MŠMT ČR: Statistická ročenka školství 2013/2014 – výkonové ukazatele – středoškolské vzdělání.
D1.1.22 Vzdělávání ve středních školách, denní forma vzdělávání – přijatí – podle skupin oborů vzdělání
[online]. Dostupné z < http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp >.
*Pro lepší přehlednost jsou % dopočítána autorkou (v originální tabulce na webové stránce MŠMT nejsou
procenta uvedena)
**Počet chlapců je doplněn autorkou (není v originální tabulce na webové stránce MŠMT)
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