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Návrh diskuzní osnovy

Úvod
2-3 minuty

 Jmenuji se Adéla Neubertová a studuji Sociologii a sociální antropologii na Karlově 

univerzitě. Momentálně jsem ve třetím ročníku. 

 Tento rozhovor je pro studijní účely. Mé téma je zaměřeno na ženy a feminitu, takže okolo 

žen se bude točit celý náš rozhovor. 

 Rozhovor bude trvat okolo 45 minut. 

 Nemusíte mít z odpovědí strach, žádné odpovědi nejsou špatné ani správné, zajímají mě 

pouze vaše upřímně názory a postřehy. 

 Vše je samozřejmě anonymní. Ráda bych vás ujistila, že vaše jméno nebude s výzkumem 

nijak spojováno. Rozhovor budu nahrávat pouze z toho důvodu, abych se vám mohla plně 

věnovat a nemusela si vaše odpovědi zapisovat. Celá nahrávka však bude pouze k mému 

užití a nikdo jiný se k ní nedostane.

 Než se do toho pustíme, mohu vám nabídnout například kávu nebo čaj? (Samozřejmě by se 

to lišilo podle místa setkání.) 

Co vidíte 
5 min

 Ukážu vám teď několik obrázků. Můžete mi prosím říct, jak na vás působí? 

 Co na obrázku vidíte? 

 Je váš dojem pozitivní/negativní? 

 Připadá vám to, co vidíte, ženské? Z jakého důvodu ano/ne? 

 Který z těchto obrázků nejlépe vystihuje vaší představu o tom, jak vypadá žena? Proč právě 

tento?

 Co z toho, co na obrázcích vidíte lze označit jako „ženské“ a co naopak ne? Proč?

Náhodné setkání
5 min

 Představte si prosím, že jste například v dopravním prostředku. Nastoupí žena, která vás na 

první pohled zaujme (tzn. zapamatujete si ji, je pro vás na první pohled zajímavější/ 

přitažlivější nebo naopak odpudivější než ostatní ženy). Jak by taková žena podle vás 

vypadala? (Co by měla na sobě, jaké by měla vlasy, jakou by měla kabelku (nebo neměla), 

co by dělala.) 

 Co konkrétního vás může na ženě zaujmout? Na co se soustředíte při prvním pohledu? 



 Vybavíte si opravdovou situaci, kdy vás nějaká konkrétní žena zaujala hned na první 

pohled? 

Žena v dnešní době
5-10 min

 Jaké jsou podle vás typické vlastnosti, které by dnes měla žena mít? 

 Dokázala byste shrnout fyzické rysy, které jsou podle vás „ženské“?

 Co typická žena podle vás dělá ve svém volném čase? 

 Jaká zaměstnání jsou vhodná pro ženu? Liší se nějak od zaměstnání pro muže?

 Kde si dovedete ženu nejsnáze představit, na jakém místě, v jakém prostředí kam žena 

typicky patří, kde se vyskytuje?

 A jak se podle vás chová žena, jejíž chování někteří lidé označují jako „neženské“? Co by 

dělala? V jaké konkrétní situaci by se takhle mohla chovat? 

Žena X Muž 
5 min

 V čem se podle vás především liší muži a ženy? Co je největším rozdílem ve vzhledu a 

vlastnostech? 

 Co je u mužů a u žen podle vás naopak stejné? Jaké fyzické rysy dnes nejsou významně 

rozdílné u žen a mužů? Jaké chování je stejně přirozené u mužů a žen?

Já jako žena
5-10 min

 Mohla byste mi prosím říct, co vás napadne, když se řekne feminita? 

 Co pro vás osobně znamená být ženou? (tady pozor, možná některé respondentky řeknou, že 

nerozlišují mezitím být mužem a ženou, že jsou prostě lidskou bytostí a tuhle dichotomii 

neuznávají, doporučuji si nastudovat knihy o genderu...)

 Jak byste sama sebe charakterizovala jako žena? 

 Lze nějaké vlastnosti které máte označit jako typicky ženské? Jaké to jsou?

 Co to podle vás znamená cítit se „žensky“? Vybavila byste si nějakou situaci, kdy jste si 

cítila opravdu „žensky“? 

 Jak je podle vás pro ženu důležité být přitažlivá? A kdy žena přitažlivá je? 

 Kdy se cítíte přitažlivá? Cítite se někdy přitažlivější než jiné dny? Co tento váš pocit 

ovlivňuje? Děláte něco pro to, abyste byla více přitažlivá?

 Například používáte líčidla? Proč ano, proč ne? Liší se to, jestlti se líčíte, nějak podle 



konkrétní situace? Jak se cítíte nenalíčená? A jak nalíčená?  - podobně se dotat i na další 

věci, podle toho co řekne, že dělá aby působila přitažlivá

 Existuje něco, co byste na sobě ráda změnila? (fyzická stránka i psychická stránka) Z jakého 

důvodu? 

Resumé
3-5 min

 Napadá vás ještě něco dalšího k tématu ženství?

Ukončení
2 min

 Máte nějaké další přípomínky/nápady/otázky k rozhovoru?

 Děkuji za vás čas. 
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