Abstrakt
Diplomová práce se zabývá otázkou osvojování genderových rolí v prostředí školy.
Jejím cílem je porovnat očekávání spjatá s genderovými rolemi z pohledu žáků/yň,
vyučujících a učebnice a zjistit, zda jsou očekávání vázaná na genderové role v pojetí
vyučujících a učebnice občanské výchovy v souladu s žákovskými představami
týkajícími se genderových rolí, nebo se vzájemně liší.
Text práce se skládá ze dvou základní částí.
První část představuje teoretická východiska, která předcházela vlastní empirické
šetření a z nichž empirické šetření vycházelo.
Pozornost je v této části nejprve věnována vztahu, který existuje mezi pohlavím a
genderem jedince, neboť předmětem zkoumání budou charakteristiky spojované
s biologickým pohlavím jedince, které mají sociální rozměr a spoluvytváří obsah
jedincových genderových rolí.
Další část vymezuje pojmy genderové a sociální role, které jsou ústředním tématem
zkoumání. Představuje také teoretické přístupy к genderovým rolím a jejich úloze ve
společnosti. Práce se dále věnuje teoriím socializace a procesům osvojování
genderových rolí.
Další kapitoly se zabývají úlohou genderu ve škole, způsoby osvojování genderových
rolí ve škole a možnými formami vlivu učebnic a přístupu vyučujících na osvojování
genderových rolí. Jejich účelem je objasnit význam předpokladů ohledně genderových a
sociálních rolí existujících v různých složkách vzdělávacích institucí, zejména
v přístupu vyučujících a v učebnicových zobrazeních, které byly v rámci empirického
šetření zkoumány, pro osvojování genderových a sociálních rolí žáky a žákyněmi a pro
reprodukci kulturních vzorů těchto rolí.
Teoretické uvedení je následováno analytickou a interpretační částí práce, která je
založena na výsledcích empirického šetření.
Úvodní část představuje dílčí cíle empirického šetření a použité metody zkoumání a
seznamuje také s použitou analytickou metodou.
Prezentované výsledky empirického šetření jsou v analytické a interpretační části
rozděleny do několika podkapitol, které jsou odvozeny od struktury cílů a samotného
šetření.
Závěrečnou část práce tvoří shrnutí zjištění a zodpovězení výzkumných otázek.
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6. Resume
The aim of the thesis is to examine and compare the notions of gender roles in the
view of students, teachers and textbooks.
The issue of gender roles involved in school environment concerns theoretical
concepts of social construction of gender and theories of gender socialization.
In the view o f social constructionism gender as a social phenomenon is created,
institutionalized and made into traditions by humans. Social constructionism is opposed
to essentialism.
A gender role is a set of behavioral norms associated with males and females in a
given social group or institution. Schools, among other social institutions, are organized
upon a dichotomous gender/sex system. According to cultural rules, norms and values,
certain characteristics, attributes and roles are assigned to males and females based on
their biological sex. The process through which the individual learns and accepts roles is
called socialization. Socialization works by encouraging wanted and discouraging
unwanted behavior. School as one of the agencies of socialization performs role
behavior models and expectations. Through mechanisms of social control sanctions are
used to make it clear what behavioral norms the child is expected to follow.
Empirical survey explored the notions of gender roles perceived in school
environment. It consisted of a gender analysis of a textbook, interviews with teachers
and students and written accounts of students’ beliefs about male and female roles. Oral
and written interviewing as well as the analysis of the textbook focused on roles,
characteristics and modes of behavior traditionally ascribed to males and females.
Various elements of gender roles and ways of their expressions were considered, such as
modes of behavior during classes, subjects of interest, educational and professional
careers, family roles etc.
The outcomes showed similar priciples in textbook’s, teachers’ and students’ views
of role segregation and work division based on gender. Basically, the distinction of male
and female roles was described as primarily based on sex differences, such as body
constitution of women and men or their division of roles in the process of reproduction.
Other attributes pictured in male and female role distinction were regarded to biological
sex differences as well, such as male and female interests and concerns. Teachers
especially depicted boys’ capability of logical thinking compared to memorizing style of
learning conceived as typical to girls.
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Defined gender roles distinction may be considered as similar to the “role theory”
based on the ideas of structural funcionalism. Male and female roles are derived from
biological sex differences and involve particular funkcions that are complementary. The
woman fulfills ‘internal’ functions of the family, for example childcare and
housekeeping. The man, on the other hand, performs the ‘external’ functions of a
family, such as providing monetary support.
No significant differences in the notions of gender roles in the views of textbook,
teachers and students were found. According to the theoretical concepts of socialization
it seems that the process of adopting gender roles is consistent in presenting role models
in different social institutions including school and that there are no significant
discrepancies between the basic notion of gender roles in the view of students and
school expectations associated with gender roles.
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