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Anotácia
Bakalárska práca sa zaoberá mierou rozpoznávania maskulinných a
femininných znakov u detí predškolského veku, na základe kresby. V teoretickej časti
sú systematicky predstavené poznatky o genderovom vývoji a vývoji detskej kresby.
Praktická časť je tvorená kvalitatívnym výskumom, ktorý skúma, či sú deti
predškolského veku schopné rozlišovania maskulinných a femininných znakov a
v akej miere. Pre zisťovanie tejto skutočnosti boli využité kresby detí vo veku 3-6
rokov, ktoré boli následne predkladané deťom v materskej škole. Ako metódu
dotazovania som zvolila pološtrukturovaný rozhovor. Výsledky ukázali, že
rozlišovacia schopnosť sa s pribúdajúcim vekom detí zvyšuje.

Kľúčové slová: maskulinita, femininita, gender, genderová identita,
genderové schémy, rigidita, flexibilita, predškolský vek, deti, kresba

Annotation
This thesis deals with recognition rate of masculine and femine characteristics
in pre-school children based on drawning. In the theoretical part are systematically
presented findings of gender development and development of children drawning.
Practical part presents qualitative research that explores, that pre-school children are
able to recognition masculine and femine characteristic and in which recognition rate.
To determine this I used drawnings from children 3-6 years old, which were submited
to pre-school children. The main method of my research was semistructured interview.
The results demonstrate that recognition rate is raising with higher age of children.
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1. Úvod
Vo svojej bakalárskej práci sa zaoberám rozdielmi v rozpoznávaní
maskulinných a femininných znakov u detí predškolského veku. To znamená, že
zisťujem určité genderové rozdiely medzi mužmi a ženami. Je jasné, že existujú určité
rozdiely medzi mužmi a ženami, niektoré sú pozorovateľné na ich fyzickom vzhľade,
iné napríklad na správaní. V minulosti sa na jasné a striktné odlišnosti medzi mužmi a
ženami, kládol veľký dôraz. V dnešnej dobe sa však už skôr stretávame s miznúcou
tendenciou tohto javu, čo je spôsobené väčším záujmom ľudí o genderovú
problematiku.
Deti sa s určitou mierou genderovej stereotypizácie stretávajú často ešte pred
ich narodením, čo môžeme pozorovať na tom, ako im rodičia vybavujú napríklad
detské izby, alebo kupujú oblečenie. V našej kultúre, tak ako v mnohých iných sa často
stretávame s typickým priraďovaním modrej farby chlapcom a ružovej zase
dievčatám. To nám ukazuje, že prvým a hlavným činiteľom, ktorý formuje prvé
predstavy dieťaťa o jeho genderovej príslušnosti je práve rodina. Rodina často dieťaťu
vedome či nevedome vštepuje to, ako by sa malo chovať, vyzerať, čo si obliekať, či to
s akými hračkami by sa malo hrať. Ďalšími činiteľmi, sktorými sa dieťa počas života
stretáva a tak isto formujú vývoj jeho genderovej identity je škola a rôzne vrstevnícke
skupiny, v ktorých sa dieťa nachádza.
Každé dieťa má hranice medzi maskulinitou a femininitou nastavené trochu
inak, čo súvisí hlavne s prístupom rodiny k tejto téme a tak isto s individuálnymi
charakteristikami dieťaťa. Škála rozmedzia tejto hranice je však u všetkých nakoniec
podobná, pretože sme ovplyvňovaní spoločnou kultúrou a zvykmi.
Práve v obodbí materskej školy dochádza k mnohým zmenám vo vnímaní
dieťaťa a jednou z nich je práve vnímanie a spracovávanie genderovej indetity.
V mojej práci som sa práve preto zamerala na deti predškolského veku a snažím sa
zistiť, aká je ich schopnosť rozpoznávania maskulinných a femininných znakov. Toto
zisťovanie realizujem na základe rozpoznávania kresieb, ktoré však nie sú nakreslené
dospelými jedincami, to znamená, že ešte nenesú obecne kultúrne platné zobrazenia
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žien a mužov, ale naopak, kresby sú od detí predškolského veku, u ktorých je
genderová identita ešte len v štádiu formovania. Cieľom tejto práce je teda zistiť, či sú
deti predškolského veku takéhoto rozpoznávania schopné a v akej miere.
Práca je rozdelená na dve časti, a to konkrétne na časť teoretickú, v ktorej
popisujem vývoj genderovej socializácie, stereotypizácie, genderovú identitu a teórie
jej vývoja. Okrem týchto tém sa zameriavam na genderové schémy a na vývoj detskej
kresby. V praktickej časti je stanovený cieľ môjho výskumu a s ním spojené hlavné
výskumné otázky, na ktoré sa snažím hľadať odpovede prostredníctvom mnou
stanoveného analytického postupu. V záverečných stranách praktickej časti
prezentujem interpretáciu nazbieraných dát a z nich plynúce výsledky.
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TEORETICKÁ ČASŤ
2. Genderová socializácia
Pre správne uvedenie problematiky tejto práce je na začiatku nutné, aby sme
začali pojmom gender, alebo rod.
Ľudia sa definujú na základe popisu anatómie vlastného tela, vychádzajúcej
práve z ich biologického pohlavia. K tejto definícii muža či ženy však zákonite človek
priradzuje určitú predstavu toho, ako by sa jedinec daného pohlavia mal chovať,
obliekať či vyjadrovať. Ľudské pohlavie, ako biologická danosť, nám slúži na
definovanie pojmu, ktorému hovoríme gender (Renzzeti, Curran, 2005). To nám
ukazuje, že v prípade, ak hovoríme o pojmoch gender a pohlavie existujú medzi nimi
určité rozdiely. Pojem pohlavie a gender teda nepomenúvajú tú istu vec. O pohlaví
hovoríme ako o biologických rozdieloch medzi mužom a ženou. Toto označenie teda
zahŕňa v podstate všetko, čo ich odlišuje na biologickej úrovni a tieto rozdiely sú
z hľadiska kultúrne-spoločenského vývoja konštantné (Oakley, 2000 in Janošová,
2008). Gender naopak označuje sociálne rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré sa
človek naučí. Tieto rozdiely sa menia v priebehu času a významovo sa odlišujú
v jednotlivých kultúrach. To nám naznačuje, že genderové role sú nestabilné a je
potreba ich stále nejakým spôsobom udržovať v stabilite (Asklof, Hedman,
Strandberg, Wenander, 2003).
Dôležitým pojmom v rámci utvárania genderových rolí dieťaťa je genderová
socializácia, ktorú môžeme zjednodušene chápať, ako osvojovanie ženských
a mužských rolí. Tieto role sa viažu na biologické pohlavie dieťaťa a ich správne
osvojenie predstavuje podmienku pre správne fungovanie rodiny a výchovy
(Janešová, 2013). Niektorí autori nepoužívajú pojmy ako gender a genderová
socializácia, ale o pohlavných rolách a socializácii k nim. Táto socializácia prebieha
prostredníctvom role matky a otca v rodine. Matka zastáva rolu expresívnu a otec rolu
inštrumentálnu. Toto rozdelenie súvisí so vzťahom medzi rodinou a pracovným trhom,
kedže na muža pripadá rola inštrumentálna a na matku rola materská ( Parsons, Bales,
1955 in Janešová, 2013).
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Mnohokrát sa stane, že gender dieťa získa už pred narodením. Keď lekár zdelí
rodičom, že sa im narodí syn, nie len že mu nakúpia oblečenie v modrej farbe, ale po
narodení sa k nemu okolie začne chovať podľa predom určenej normy, ktorú si dieťa
začne postupone osvojovať a chovať sa podĺa nej. Pokiaľ sa jedinec stotožní
s genderovou identitou, ktorá mu bola pripísaná, je proces genderovej socializácii
úspešne ukončený (Fafejta, 2004). Výskumy poukazujú na to, že biologické pohlavie
a pohlavná identita sa nemusia nutne prekrývať. Potvrdením je existencia
transexuálov,jedincov, u ktorých telesné pohlavie neodpovedá pohlaviu psychickému.
Títo jedinci si často nechávajú operatívne alebo hormonálne pomôcť k zmene
pohlaviu, pre vyrovnanie medzi týmito rozdielmi (Karsten, 2006).
Genderová socializácia má niekedy podobu vedomého úsilia, ktoré posiluje
genderové očakávanie na základe odmien a trestov. Hlavne chlapci sú častejšie
podrobovaní priamym negatívnym sankciám, v prípade ak sa chovajú spôsobom, ktorý
je vnímaný ako neprimeraný k ich genderu. Niekedy má však genderová socializácia
podobu jemnejších signálov, ktoré sú skryto prenášané spôsobmi, akými dospelí
jednajú spolu navzájom či s deťmi, ďalej detským oblečením alebo ich knižkami či
hračkami. Tak isto aj deti sami sa navzájom socializujú vzájomnou interakciou
v detských kolektívoch (Renzetti, Curran, 2005).

2.1 Rodinná rola v rámci genderovej socializácii
Aj keď u rodičov nemusíme pozorovať priamo rozdiely vo výchove detí, je
dané, že chlapci trávia viac času so svojimi otcami a dievčatá s matkami. To už samo
o sebe znamená, že dievčatá a chlapci majú odlišné skúsenosti s dospelými. Na viac
sa chlapci a dievčatá odlišujú od seba už len tým, že na jednotlivé rodičovské praktiky
reagujú odlišne. Napríklad stačí jeden napomnajúci pohľad na dievča, aby so svojím
chovaním prestala, čo však na chlapca vôbec nemusí pôsobiť (Lippa, 2009). Už
v rámci týchto rozdielov môžeme pozorovať vplyv rodičov v rámci genderovej
socializácie. U detí batoľacieho veku a pozdejšieho predškolského veku, sú to
častejšie otcovia, ktorí kladú väčší dôraz na genderové role ( Weitzman, 1979 in
Janošová, 2008). Syn sa často pre niektorých otcov stáva ďalšou z možností splnenia
ich vlastných neuskutočnených ambícií. U chlapcov preto býva batoľacie obdobie,
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obdobím trestov a negatívnych spätných väzieb. Upevňovanie mužskej role teda môže
byť spokojené s väčšou mierou úzkostí, ktorá sa v neskoršom veku môže napríklad
prejaviť v prehnaných maskulinných prejavoch či hostilitou všetkého, čo je možné
považovať za femininné. U chlapcov sú teda od narodenia podporované vlastnosti ako
statočnosť, mužnosť, súťaživosť či sebavedomie, zatiaľ čo u dievčat ide o ženskosť,
atraktivitu, citlivosť či sociálnu obľubu (Janošová, 2008).

2.2 Role dievčenských a chlapčenských skupín na genderovú
socializácii
Existuje niekoľko výskumov, ktoré sa zameriavajú na dievčenské či
chlapčenské skupiny. Niektoré z nich ako napríklad výskumy Paula Willisa sa
zameriavajú na skúmanie len chlapčenských skupín, zatiaľ čo iné, sa nezameriavajú
na odlišnosti medzi dievčenskými a chlapčenskými kolektívmi a popisujú ich ako
samostatmé kultúry. Dôležitou súčasťou chlapčenských a dievčenských skupín tvorí
hra. Chlapčenské hry sú častejšie popisované ako veľkolepejšie, súťaživejšie
a odohrávajúce sa podľa komplexných pravidiel, zatiaľ čo tie dievčenské možno
popísať ako hry realizované v malom merítku, hry kooperatívnejšie, ktoré majú
jednoduchšiu štruktúru (Lever, 1976 in Jarkovská, 2013). Významnou osobou v rámci
výskumov zameraných na genderovú hru dievčat a chlapcov v školách je Barrie
Thorne, ktorá začala deti študovať na konci 70. rokov 20. storoči. Pri svojich analýzach
prejavov dievčat a chlapcov sa nezameriava na charakteristiky, ktoré by definovali
rozdiely medzi dievčenskou a chlapčenskou skupinou, ale zaoberá sa hlavne
sociálnym významom týchto praktík. Práve hry, v ktorých u detí neni dôležitý gender
sú tými, ktoré nesú najväčšie sociálne významy. Príkladom takejto hry je hra na
naháňačku, v ktorej sa chlapci často prejavujú agresívnejšie, majú pod kontrolou
väčšiu časť ihriska a asto narušujú dievčenské aktivity. Thorne považuje toto chovanie
u chlapcov ako nárokovanie si väčšej moci, akú si nárokujú

dievčatá. Týmto

príkladom môže byť popísaná existencia rozdielov fungovania dievčenských
a chlapčenských skupín (Thorne, 2004 in Jarkovská, 2013).
Hlavné rozdiely v dievčenských a chlapčenských hrách môžeme pozorovať
v tom, že dievčatá sa radšej, hlavne v období predškolského veku hrávajú s bábikami,
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s detskými telefónmi a výtvarnými pomôckami. Preferujú fantazijné hry, hry na
domáce činnosti či obliekanie a líčenie sa. U chlapcov sú typickými hračkami rôzne
dopravné prostriedky, stavebnice a figurky. Obľúbené su aj hračky jendotlivých
zbraní. Chlapci preferujú hlavne hry na zamestnávanie a rôzne technické hry, či hry
s pravidlami. Okrem toho k typickým chlapčenským hrám patria rôzne pohybové
aktivity (Janošová, 2008).

2.3 Školská rola v rámci genderovej socializácii
Škola patrí vedľa rodiny k najvplyvnejším socializačným prostrediam.
Prostredníctvom formálnej aj neformálnej stránky ovplyvňuje detské predstavy
o realite ako aj o fungovaní genderového usporiadania. Modus školskej a rodinnej
socializácie sa zásadne líši a v tejto odlišnosti sa obe vzájomne doplňujú (Štech, 1997
in Smetáčková 2016). Formálne kurikulum škôl, to znamená reálny obsah učiva vo
všetkyćh predmetoch viac menej smeruje ku genderovej rovnosti. Rada Evrópy
genderovú rovnosť definuje ako: „Genderová rovnost znamená stejnou viditelnost,
stejné postavení a stejnou účast obou pohlaví ve všech sférach veřejného
a soukromného života. Genderová rovnost je opakem genderovej nerovnosti, nikoliv
genderových rozdilů, a jejím cílem je prosazovat plnohodnotnou účast žen a mužu ve
společnosti“ (Asklof, Hedman, Strandberg, Wenander,2003). Avšak neformálne
kurikulum, ktoré je tvorené neplánovaným, doprovodným chovaním sa od genderovej
rovnosti v mnohých prípadoch vzďaľuje. Školu tvoria jednotliví ľudia, ktorí sú sami
mimo

školy

pod

vplyvom

jednotlivým

inštitúcií

a nimi

produkovanými

a reprodukovanými genderovými stereotypmi. Je preto logické, že ich očakávania
a chovanie voči sebe samým a zároveň aj deťom v škole sa primárne orientuje na to,
či sú dané osoby mužmi či ženami a následne aj na to, ako sa jedinci príslušiaci
k danému genderu majú chovať. Škola teda deťom zprostredkuje určité poznanie,
ktoré je zastrešované jej autoritou a preto sa stáva, že deti majú tendencie považovať
predstavy vytvorené v rámci školského systému za nadradené predstavám z iných
inštitúcií (Smetáčková, 2016).
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3. Genderové stereotypy
V súvislosti s pojmom gender hovoríme o genderovej stereotypizácii, ktorá je
typickým javom súvisiacim s rodovou odlišnosťou. Tento druh stereotypov sa
vzťahuje nie len na očakávanie typického chovania zo strany žien či mužov, ale i na
spôsoby obliekania, či na fyzický vzhľad ako taký. Rodové stereotypy sú
zjednodušené, nerealistické obrazy mužskosti a ženskosti, idealizované obrazy
a vzory, ktoré nás doprevádzajú vo všetkých oblastiach života. Svojím častým
prejavom často utvárajú obraz prirodzenosti a samozrejmosti. U žien mnoho ľudí
neprekvapí, to že nosia nohavice, ale aj napriek tomu mnoho z nich očakáva, že uvidia
ženu oblečenú v šatách a niektorých by táto voľba dokonca potešila, kým naopak
u mužov je jasné očakávanie nosenia nohavíc a v prípade, že by sa muž na verejnosti
objavil v šatách či sukni, ľudia by boli pravdepdoobne zaskočení a dosť možno aj
vyľakaní ( Renzetti, Curran, 2005).
Janošová definuje stereotypy ako: „Apriorní (předem stanovené) představy
o povahových rysech, způsobech chování a zvycích příslušníků určité skupiny, aniž by
byla brána v potaz individualita jejich členů, jejich konkrétní životní situace apod “(
Janošová, 2008, s.20), Jarkovská (2013) vo svojej definícii stereotypy popisuje ako
predstavy o tom aký majú byť muži a ženy a ako sa majú chovať. Tieto stereotypy
stavajú mužov a ženy do určitých rolí a snažia sa ich v nich udržať.
Genderové stereotypy je možné definovať na základe niekoľkých znakov. Asi
najhlavnejším z nich je silná bipolarizácia, kedy jedna skupina pojmov spadá pod
pojem „žena“ a druhá skupina pod pojem „muž“. Druhým významným znakom je
nepriechodná hranica medzi týmito dvoma dimenziami, ktorá je realizovaná
prostredníctvom negácií či vylučovania (Kiczková, 2011). Povahovo sa u žien
väčšinou očakáva, že budú viac pasívne, závislé a citovo založené, a že sa rozplačú
jednoduchšie ako muži. Tak isto sa predpokladá starostlivý prístup, zmysel pre
romantiku, starostlivosť o zovňajšok a nie príliš technické schopnosti. U mužov, to je
naopak nezávislosť, tendencia presadzovať sa a schopnosť ovládať svoje city. Muž je
tiež často braný ako zaujatý vlastným štúdiom, športovými aktivitami a tiež technicky
zdatný (Renzetti, Curran, 2005). Karsten (2006) vo svojej knihe uvádza zoznam
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vlastností, ktoré sú typicky ženské a typicky mužské. Ženy sú podľa tohto zoznamu
emaptické, milovníčky detí, poslušné, slabšie, zamerané na rodinu atd. Zatiaľ čo muži
sú oproti ženám agresívni, dominantní, odvážni, rozhodní, zodpovední, vyrovnaní
a nikdy neplačú.
Existuje niekoľko druhov stereotypov súvisiacich s rôznymi aspektami života,
ale tie rodové sú zrejme tými najsilnejšími. Genderové stereotypy nesú generalizovanú
predstavu o charakteristikách typických pre mužov a pre ženy. U detí rodové
stereotypy nesú ešte o niekoľko významov viac ako u dospelých mužov či žien. Na
jednej strane im stereotypy poskytujú konkrétnejšie predstavy o budúcnosti,
zjednodušujú preberanie a plnenie povinností a dávajú im pocit istoty v tom, že cítia
prináležitosť k jednej zo skupín (Janošová,2008). Základ detskej genderovej
stereotypizácie môžeme sledovať už v rámci toho, ako rodičia svojím deťom zariaďújú
detské izby a s akými hračkami sa v nich deti hrajú. Typické chlapčencké izby bývajú
vybavené viac akčnejšími spôsobmi, napríklad rôznymi autami, zbraňami či
športovým náčiním, kde naopak dievčenské izby sú častejšie viac uhladené
a krásnejšie. Deivčatá v nich majú hlavne bábiky, či malé detské kuchynky a pod.
Americká psychologička Esther R. Greenglass v súvislosti s týmto javom tvrdí, že
hračky ktoré sú ponúkané chlapcom podporujú smerovanie z domova a naopak hračky
pre dievčatá by mali posilovať a podporovať aktivity v domácnosti (Lippa, 2006).
Deti si vytvárajú vedomostné štruktúry, ktoré sa nazývajú rodové schémy,
ktoré organizujú informácie týkajúce sa rodu a jeho rolí. Tieto schémy pomáhajú
deťom určovať ich chovanie a do určitej miery ovplyvňujú aj ich motiváciu. Príkladom
je to, že deti sa radšej hrajú s hračkami, ktoré sú typické pre ich rod a to isté platí aj
pre výber činností, ktoré deti považujú za typické pre dospelých rovnakého
pohlavia.Výhodou je fakt, že mužsko-ženská stereotypia je dichotomná, kedže deti
v prvých rokov života triedia takmer všetky informácie podľa jednoduchého
formálneho konštruktu „buď-alebo“. Na strane druhej sa deti bránia prijímať
informácie, ktoré túto hranicu prekračujú, čo ukazuje príklad toho, že si niekedy nie
sú schopné pripustiť to, že sa muži môžu niekedy chovať ako ženy a naopak (Janošová,
2008).
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3.1 Vývoj genderových stereotypov
Gender je jednou z prvých sociálnych kategórií, ktorú si dieťa osvojí. Najväčší
nárast znalostí týkajúcich sa rôznych aktivít môžeme pozorovať medzi 3. a 6. rokom.
Dieťa si však v tomto veku ešte nie je vedomé určitých idnividuálnych rozdielov
a neberie teda na ne žiadny ohľad. Napríklad pokiaľ si nejaký chlapec chce hrať
s detskou kuchynkou a iné dieťa má na základe tohto rozhodnúť, či chlapcovi podá do
ruky bábiku, alebo auto, tak dieťa bude ignorovať chlapcove záujmy a automaticky
mu podá autíčko. Byť chlapcom totiž pre toto dieťa znamená byť plne maskulínny.
K užívaniu genderových stereotypov u detí dochádza zpravidla medzi 4. a 7. rokom.
Je to tzv. Obodbie rigidity, kedy dieťa často situácie argumentuje tým, že daná vec
alebo situácia je určená priamo a jedine pre chlapcov a iná zas pre dievčatá. V 7. roku
sa obdobie rigidity postupne mení na obodbie flexibility, kedy sa zmenšujú hranice
medzi tým, čo je typicky mužské a čo typicky ženské. Vo 8. roku, je dieťa schopné
chlapcovi, ktorý sa hrá s detskou kuchynkou podať do ruky bábiku namiesto auta, aj
keď bábika nezapadá do jeho genderu (Martin, Ruble, 2004; Trautner, 2005)
Trautner (2005) preto celý vývoj stereotypov zhrňuje do troch fáz. Prvou fázou
je fáza uvedomovania, kedy sa jedinec učí vlastnosti spojené s daným genderom.
Druhou fázou je fáza rigidity, ktorá je typická pre 4. a 7. rok a kedy sa získané
vedomosti postupne upevňujú a poslednou fázou je fáza flexibility, kedy dieťa po asi
7. roku upúšťa od rigidného používania genderových stereotypov.
Táto téoria vývoju stereotypov je aplikovateľná v mojom výskume, kedže
môžem predpokladať, že deti v mojom výskume budú viac rigidnejšie, kedže vek
mojich respondentov je práve medzi vekom 3 až 6 rokov. Zároveň by som však mohla
predpokladať, že deti najmladšie, takže okolo 3 roku, ešte budú využívať domnelú
flexibilitu, ktorá predchádza plnej rigidite a flexibilne sa prejavzuje len preto, že deti
ešte nemajú plne utvorené genderové schémy.
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4. Maskulinita a femininita
Richard A. Lippa vo svojej knihe Pohlaví, příroda a výchova uvádza, že
výskumníci chápu maskulinitu a femininitu ako „Individuální rozdíly (variace) ve
znacích a chování souvisejících s genderem, tedy jako rozmanitost existující v rámci
obou pohlaví. Maskulinita a femininita jsou ty aspekty genderu, které kolísají jak mezi
muži, tak mezi ženami“ (Lippa,2009, s. 78).
Výskum maskulinity a femininity započali Lewis Terman a Catharine Cox
Milesová v 20. rokoch minulého storočia. Terman skúmal inteligenciu nadaných
dievčat a nadaných chlapcov a pri týchto výskumoch si všimol, že chlapci majú iné
záujmy ako dievčatá. Predpokladal, že takéto pohlavné rozdiely môžu slúžiť ako
prostriedok k meraniu variácií v psychologickej maskulinite a femininite v rámci
každého pohlavia. Terman zastával naźor, že maskulinitu a femininitu je možné merať
prostredníctvom vytvorených testov. Vytvorili tak dotazník postojov a záujmov, ktorý
mal slúžiť k určeniu miery maskulinity či femininity. Výskum Termana a Milesovej
smeroval k hodnotovému súdu, že pre každého je správne byť pohlavne typický a že
femininita je pre mužov tak zlá ako maskulinita pre ženy, pretože zvyšujú
pravdepodobnosť výskytu sexuálnych deviácií. Tieto predpoklady odrážali
psychologickú dogmu bežnú v polovici 20. storočia. Tento koncept bol však
spochybnený zistením, že existujú jedinnci, ktorí sú jednak maskulinný a zároveň
femininný. Sandra Bemová prišla s názorom, že maskulinita a feminita nie sú dva
vylučujúce sa protiklady, ale že ide o dve plne odlišné dimenzie. Bemová vytvorila
nový test a nazvala ho „Bemové dotazník pohlavných rolí“. V súčasnosti sú si ženy
a muži viac podobní ako v minulosti. Ide hlavne o aspekty nezávislosti, zamestnanosti,
podobnosti v sexuálnom chovaní či o unisexuálnom obliekaní sa. Tento proces
sociálny psychológovia nazývajú labilizáciou a konfúziou mužskej a ženskej role. To
znamená, že vďaka dnešnej ľudskej tvárnosti a prispôsobivosti sa, môžu určitú rolu,
ktorá je považovaná za výlučne typickú pre príslušníkov jedného pohlavia vačšinou
zastávať aj príslušníci pohlavia opačného (Janošová, 2008 , Lippa,2009).
Existujú však určité atribúty, ktoré sú prisudzované ako typicky maskulinné, či
typicky femininné. Tieto atributy sa vzťahujú na fyzický vzhľad muža či ženy
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a z nasledujúceho rozdelenia atributov podľa výskumu Smetáčkovej (2016) čerpám
aj v rámci môjho výskumu pri rozpoznávaní kresieb. V prípade mužskej postavy sú to
typicky dlhé nohavice v kombinácii s tričkom, mikinou či košeľou. Z fyzických
atribútov sú to krátke vlasy či fúzy a brada. Medzi atribúty ženskej postavy sú
najčastejšie zaraďované šaty, sukňa a tričko, sveter či blúzka v svetlejších farbách. Čo
sa týka dĺžky vlasov, tak typickými sú u žien dlhé vlasy.
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5. Genderová identita a teórie jej vývoja
Pojem genderovej identity, úzko súvisí s mojím výskumom, kedže jej
vytvárania je dôležitým procesom u detí predškolského a školského veku. Dieťa
získava postupne jasnú predstavu o mužoch a o ženách a zároveň si uvedomuje, že sa
samo zaraďuje do jednej z týchto kategórií, ktorá ďalej determinuje jeho vývoj.
Kohlberg (1966 in Smetáčková 2016) uvádza vzťah medzi genderovou identitou a
schopnosťou rozpoznávať ženy a mužov a následne schopnosť priradzovať seba
samého do jednej z týchto kategórií. Genderová identita je kognitívne determinovaná
a jej funkčná podoba predpokladá, že dieťa dosiahlo úroveň pohlavnej konštantnosti.
Rodová identita je podľa Janošovej ( 2008 str.42): „Vnitřní a ryze privátní
složkou lidské osobnosti. Tvoří ji genderové atributy, které jedinec prožívá jako jemu
vlastní.“ Pojem genderová identita začal byť systematickejšie používaný v 60. rokoch
20. storočia, v zmyslu prináležitosti k jednej z genderových kategórií. V súčastnosti je
pojem genderovej identity spresnený. Na jeho diferenciácii sa podieľali napríklad aj
Susan Egan a David Perry, ktorí v rodovej identite rozlišujú 4 dimenzie. Jednou z nich
je znalosť príslušnosti ku genderovej kategórii, druhou je pocit kompatibility
s vlastnou genderovou kategóriou, ďalej uvedomovanie si sociálnehho tlaku na
dodržovanie genderových noriem a nakoniec sú to postoje k skupinám vymedzeným
na genderovom princípe. ( Smetáčkova,2016)
Osvojovanie genderových rolí je komplexný proces, ktorý je nutné vnímať ako
výsledok pôsobenia viacerých činiteľov. Janošová (2008) citujúc Rabocha o tom vo
svojej knihe píše, že charakter a významnosť biologických faktorov a vplyvov
sociálneho prostredia, ktoré formujú sexuálny vývin, sa v priebehu tejto formácii tak
prelínajú, že nie je možné oddeliť vývin somatosexuálny od psychosexuálneho.
Existujú len obdobia, v ktorých prevládajú faktory biologického rázu a obdobia
psychosociálneho

charakteru.

Ide

teda

o striedanie

faktorov

z vnútorného

a vonkajšieho prostredia človeka. Formovanie genderovej identity u detí, je procesom,
ktorý je výrazne ovplyvňovaný vyplyvom rodiny. Dievčatá sa najčastejšie identifikujú
s matkou, ako s osobou rovnakého pohlavia a chlapci zas naopak využívajú
identifikáciu s otcom. Dôležitú rolu však pre chlapcov aj pre dievčatá hrá aj rodič
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opačného pohlavia, pretože im ukazuje to, ku komu si majú vytvárať komplementárne
vzťahy. Na vývoj pohlavnej identity však nemá vplyv len rodina. Ako sa dieťa dostáva
do predškolského veku, výrazny vplyv získava rola vrstevníckej skupiny, do ktorej sa
dieťa po nástupe do materskej školy dostáva. Deti si tu svoju identitu potvrdzujú
hlavne tým, že vyhľadávajú a preferujú kontakty s deťmi rovnakého pohlavia,
s ktorými sa združujú, vytvárajú skupiny v rámci jednotlivých hier a v rámci týchto
skupín sa segregujú od osôb opačného pohlavia (Smetáčková, 2016; Vágnerová,
2005).

5.1 Psychoanalytická teória
Predstaviteľom tejto téorie je Siegmund Freud. Táto teória je tiež známa pod
pojmom identifikačná či teória identifikácie. Vychádza z hlavnej myšlienky
identifikácie dieťaťa s rodičom rovnakého pohlavia. Freud predpokladal, že deti sa
rodia ako úplné biologické bytosti, ktoré sú silne motivované erotickými
a agresívnymi pudmi. Vo svojej identifikačnej teórii definoval viacero štádií
psychosexuálneho vývoja. Medzi tieto štádiá patrí, štádium orálne, análne, falické,
latentné a genitálne.
Počas prvých dvoch štádií, sa chlapci a dievčatá svojím správaním
a prežívaním veľmi nelíšia. Obe pohlavia sústreďujú svboju pozornosť na matku, ktorá
sa z väčšej časti stará o dieťa a uspokojuje jeho potreby. Až okolo 4. roku života sa
vývoj chlapcov a dievčat začína odlišovať. V tomto veku sa u dieťaťa začína
objavovať nevedomé napodobovanie chovania rodiča, ktorý je rovnakého pohlavia
ako dieťa. Chlapci a dievčatá sa tak učia chovať rodovo špecifickým spôsobom.(
Renzetti, Curran, 2005)
Tretie štádium sa teda nazyva falické a trvá od 3. do 6. roku života.
Identifikácia u dievčat a u chlapcov tu prebieha úplne odlišnými spôsobmi.
Identifikácia u chlapcov sa buduje na základe tzv. Kastračnej úzkosti. Láska k matke
v tomto veku nadobúda viac sexuálnu povahu a chlapec začína na otca nazerať ako na
soka ( oidipovsky komplex). Táto žiarlivosť sa však u chlapca rýchlo vytráca, pretože
keď uvidí ženské pohlavné orgány, nadobudne dojem, že všetky dievčatá boli
z nejakého dôvodu kastrované a ak neprestane so svojím otcom bojovať, môže
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dopadnúť rovnako. Na základe tejto obavy prijme chlapec otca ako autoritu, s ktorou
sa identifikuje a potlačí svoj erotický vzťah voči matke. V tomto prípade dochádza
k úspešnému vyriešeniu Oidipovského komplexu. (Renzetti, Curran, 2005).
Dievča je v procese identifikácie motivované závisťou penisu. U dievčaťa sa
podobne ako u chlapca táto závisť objavuje po uzretí penisu, kedy si dievča myslí, že
bolo kastrované. Začína mať pocit nedokonalosti a žiarlivosti voči chlapcom
a opovrchnutia voči matke a ženám všeobecne. Svoju lásku preto prenáša na otca,
ktorý penis má a môže jej ho aspoň symbolicky poskytnúť. Túžba vlastniť penis je
postupne nahradzovaná novou túžbou po dieťati a na jej základe dievča prijíma ženskú
rolu. (Renzetti,Curran,2005; Janošová, 2008).

5.2 Teória sociálneho učenia
Ľudia odlišne reagujú na rovnaké chovanie u chlapcov a u dievčat. Deti sú
motivované ku správnej genderovej roli pomocou odmien a trestov. Pokiaľ sa
genderová rola zhoduje s pohlavím dieťaťa náleží mu odmena. Pokiaľ je genderová
rola v rozpore s pohlavím dieťaťa, nasleduje trest. Genderová identita sa u dieťaťa
vytvára na základe troch hlavných princípov, ktorými sú posilovanie, pozorovanie
a napodobovanie (Janošová, 2008). Oakley ( 2000, s.135) uvádza, že dieťa uvažuje
v tejto postupnosti: „Chci odměnu a vždycky mě odmění, když dělám chlapecké (dívčí)
věci. Takže chci být chlapec (dívka).“ Princíp posilovania teda funguje na základe
odmien a trestov. Pokiaľ dieťa hrá správnu genderovú rolu je za ňu odmenené, pokiaľ
nie, je potrestané. Medzi posilovacie podnety je možné zaradiť úsmev, pochvalu, dar,
povzbudenie alebo na druhej strane mračenie sa, rozčulovanie sa, odmietanie
komunikácie, fyzické tresty atd. (Janošová,2008).
Druhým princípom je pozorovanie, ktoré je založené na sledovaní činností
a reakcií druhých ľudí. Dieťa pozoruje negatívne i pozitívne situácie a následne svoju
situáciu rieši tak, ako videlo u riešení iných ľudí. (Janošová,2008)
Posledným princípom, je princíp nápodoby. Deti si za vzor svojho chovania
väčšinou vyberajú tie dospelé osoby, ktoré sa im zdajú byť vľúdne priateľské
a zároveň mocné. Väčšinou sa jedná o osoby, ktoré sa im podobajú, tzn. Rodič
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rovnakého pohlavia, súrodenec, vrtevníci, pedagógovia či mediálne známe osobnosti
(Renzetti, Curran,2005).

5.3 Kognitívne vývojová teória
Táto teória vytvárania genderových rolí kladie dôraz na ontogenetický vývoj.
Autorom tejto téorie je Lawrence Kohlberg, ktorý rozšíril pôsodnú verziu teórie
kognitívneho vývoja od J. Piageta. Oakley (2000), uvádza, že kognitívne téorie
predpokladajú postup, ktorý je presne opačný k teórii sociálenho učenia: „Jsem
chlapec (dívka), proto chci dělat chlapecké (dívčí) věci a proto za ně budu odměněn.“
Kognitívne vývojová teória teda vychádza z diel L.Kohlberga a J. Piageta,
ktorí sa venovali študiu mentálnych procesov. Deti tieto procesy využívajú tak, že vo
svete ktorý ich obklopuje objavujú vzorce. Vytvárajú si organizačné kategórie,
nazývané schémy. Jednou z hlavných schém je pohlavie. Je to totiž stabilná a pomerne
ľahko rozpoznateľná kategória, ktorá sa prejavuje v mnohých fyzických príznakoch.
Deti tak túto kategóriu najskôr vzťahujú na seba, vymedzujú sa podľa nej
a usporadúvajú svoju identitu. Potom ju začínajú vzťahovať aj na iné osoby, v snahe
roztriediť ľudské vlastnosti a typy správania do dvoch skupín a to na mužské a ženské
a následne byť schopné hodnotiť ľudské chovanie ako rodovo primerané či
neprimerané (Renzzeti, Curran, 2005).
Jedinec si podľa tejto téorie prechádza troma štádiami. V prvej, ktorá prebieha
okolo 3. roku života si uvedomuje, že svet je rozdelený na dve skupiny- muži a ženy
a že on patrí do jednej z nich. Toto štádium je nazývané gender identitou. Ďalšie
štádium je tzv. Gender stabilita a v ňom si dieťa uvedomuje, že rod ostáva v čase
konštatný, ale že dievča sa stáva ženou a chlapec mužom. Posledné štádium je
definované niekedy okolo 6-8. roku života, kedy si jedinec uvedomí, že jeho pohlavie
sa nezmení ani v prípade, ak by vykonával činnosti, ktoré sú typické pre pohlavie
opačné a pochopí tak genderovú konštantnosť (Karsten,2006 ;Renzetti, Curran,2005 ;
Vágnerová,2005).
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5.4 Teória genderového schématu
Táto teória nadviazala v 70. rokoch 20.storočia na kognitívne vývojovú teóriu.
Svoju pozornosť sústredila hlavne na vytváranie genderových kognitívnych kategórií,
za ich pomoci deti triedia nové prichádzajúce informácie o svete žien a o svete mužov.
Bem (1981) definuje schému ako kognitívnu štruktúru, sieť asociácií, ktorá organizuje
a usmerňuje percepciu človeka. Schéma je podľa nej anticipačnou štruktúrou,
pripravenosťou hľadať a asimilovať prichádzajúce informácie v relevantných
podmienkach schémy. Procesy schematizácie sú vysoko selektívne a umožňujú
človeku vkladať štruktúru a zmysel do množstva pôsobiacich stimulov. Podstatou
tohto procesu je teda interakcia medzi prichádzajúcimi informáciami a preexistujúcou
schémou percipujúceho človeka.
Podľa Martina (in Janošová, 2008) v kognitívnej štruktúre detí postupne
vznikajú dve databázy. Prvá predstavuje nadradené schéma. Toto schéma v sebe
obsahuje všetky informácie na to, aby deti správne dokázali priradiť určité role,
vlastnosti a chovanie do sveta mužov či žien. Druhou z databáz je podradené schéma.
Toto schéma doplňuje predchádzajúce predstavy o ďalšie a obsiahlejšie informácie,
ktoré sa vzťahujú k vlastnému pohlaviu jedinca. Ako príklad možno uviesť to, že deti
lepšie poznajú hračky, ktoré sú typické pre príslušníkov ich pohlavia a na základe toho
vedia, ako sa snimi hrať.
Alternatívou gender schémat je téoria optiky schémat od S.Bemovej, ktorá sa
snaží prekonať kritické ohlasy vzťahujúce sa ku gender schémam, ktoré spočívajú
v nesúlade s vekovým ohraničením gender identity.
Na základe posledných dvoch teórií by sme pre danú výskumnú tému tejto
práce mohli predpokladať, že pre deti bude jednoduchšie rozpoznávanie postáv
rovnakého pohlavia ako sú oni samotné a tak isto brať v úvahu to, v rámci akého štádia
sa jedinec nachádza pri kognitívnej teórii a je teda potreba brať v úvahu možnosť toho,
že ak sa dieťa ešte nenachádza v štádiu genderovej stálosti identity, tak sa môže
nachádzať v štádiu tzv. pseudokonštantnosti, čo znamená, že pri rozpoznávaní síce
môže odpovedať správne, ale nie je schopné podať relevantné dôvody daného
rozpoznania.

22

Do môjho výskumu som nezaradila poznatky z teórie psychoanalytickej, kedže
Freudov popis teórie má silný sexuálny kontext, ktorý sa mi do môjho výskumu
nehodil a tak isto preto, že jeho teória bola viacerými odborníkmi kritizovaná, práve
kvôli zvýšenému zameraniu na sexualitu a tak isto preto, že niektoré javy, ktoré
popísal, ako napríklad Oidipovský komplex, kastračnú úzkosť, či to že matka v prvom,
teda orálnom štádiu pre dieťa nepredstavuje nič iné, ako zdroj pre sanie boli častokrát
kritizované a neboli potvrdené v praxi. Sociálna teória je naopak zameraná len na
učenie a posilovanie na základe odmien a trestov, tzn. Na zmeny chovania dieťaťa,
zatiaľ čo kogmitívna teória sa zameriava na celý ontogenetický vývoj, preto mi prišla
ako prínosnejšia pre môj výskum.
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6. Genderové schémy
Sternberg (2000 in Smetáčková, 2016, s.78) popisuje genederové schémy ako:
„ Mentální rámce určené k reprezentaci poznatků, které zahrnují větší množství pojmů
vzájemnými vztahy spojených do smysluplně organizovaného celku.“ V náväznosti na
túto definíciu je teda možné genderové schémy popísať ako, myšlienkové štruktúry,
ktoré organizujú rôzne pojmy, ktoré sa vzťahujú k maskulinite, či femininite
(Smetáčková, 2016).
Za schému považujeme kognitívnu štruktúru, ktorá nám slúži ako vodítko pre
individuálne vnímanie. Teória schém definuje vnímanie ako konštruktívny proces, pri
ktorom to, čo je vnímané, je výsledkom vzájomnej interakcie medzi prichádzajúcou
informáciou a už existujúcou schémou jedinca. Každý jedinec sa vyznačuje
schopnosťou toho, že dáva prednosť jednej schéme pred inou. Túto schopnosť
nazývame kognitívnou dostupnosťou danej schémy. Jedinec je prostredníctvom
schematického zpracovania schopný triediť informácie do kategórií, na základe
nejakej konkrétnej dimenzie a to aj napriek prítomnosti iných dimenzií, ktoré by
v danom ohľade mohli byť pre neho rovnako prínosné (Bem, 1981,1983). Genderové
schémy dieťa získava prostredníctvom priameho a nepriameho učenia. Schémy sú
vždy koncipované ako súbor určitých atribútov, pričom niektoré atribúty vystupujú do
popredia a hovoríme o nich ako o dominantných. Za dominantnú atribútu u genderu
považujeme pohlavie jedinca. Ostatné atribúty zaradené medzi genderové schémy sú
napríklad fyzický vzhľad človeka, jeho povaha, správanie, či napríklad aj povolanie
(Barbera, 2003). Dominantné atribúty teda predstavujú tie informácie, ktoré jedinec
v realite vyhľadáva, aby mohol na ich základe vykonať priradenie vnímaného objektu
k už existujúcim kognitívnym schémam maskulinity a femininity. Dominantných
atribútov môže schéma obsahovať viac. Pri stretrnutí sa s novým objektom, sa jedinec
zameriava práve na jeho dominantnú atribútu, pod ktorú by mohol nový objekt zaradiť.
V prípade maskulinity a femininity býva jedným z dominantných atribútov oblečenie,
pričom smerodatné je vzájomné vylučovanie sa. Ak sú sukňa a šaty viac spojované
s femininitou, musia byť nohavice spojené s maskulinitou (Smetáčková, 2016).
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V rámci štúdie schém, by sme mohli rozdeliť dve skupiny a to konvenčné
a nekonvnečné schémy. Výskumu týchto typov schém sa venovala Harriet
Tanenbaum, ktorá svoj výskum aj so svojím týmom uskutočnila v roku 2010. Ako
výskumný nástroj podobne ako v mojom výskume boli použité kresby, nakreslené
deťmi v predškolskom veku. Prvej štúdie sa účastnilo 115 detí vo veku od 3 do 8
rokov, pričom môj výskum bol zameraný len na deti predškolského veku do 6 rokov.
Deti boli požiadané, aby nakreslili postavu muža a ženy a zdôvodnili, čo robí muža
mužom a ženu ženou. Nakreslené obrázky boli následne roztriedené do troch skupín
podľa veku detí a predložené rovnakým deťom, pričom každému dieťaťu boli ukázané
vždy tri obrázky. Deti podobne ako v mojom výskume mali určiť, či sa na obrázku
nachádza muž alebo žena aj spolu s odôvodnením prečo tomu tak je. Výsledky tejto
štúdie ukázali, že deti častejšie využívali schémy konvenčné, to znamená také, ktoré
využíva viac jedincov v rámci jedného kultúrneho kontextu. Zároveň sa však ukázalo,
že čím je dieťa mladšie, tak pre rozpoznávanie využíva viac nekonvenčných schém.
Danú situáciu by sme mohli prepdokladať, aj v rámci môjho výskumu a teda, že deti
vo veku 3 a 4 rokov budú mať väčšiu tendenciu uvádzať vlastné dôvody, ktoré ešte nie
sú na toľko ovplyvnené vplyvmi kultúrnych a spoločenských kontextov. Ďalej sa
zistilo, že dievčatá využívajú viac konvenčné schémy ako chlapci. V rámci tejto štúdie
môžeme rozlíšiť tri typy nekonvenčných schém, a to schémy idiosynkratické, ktoré sú
špecifické pre dané deti, ďalej príbehové schémy, pri ktorých dieťa vyvodzuje
pohlavie na základe určitého deju a nakoniec schémy reverzné, ktoré fungujú podobne
ako konvenčné schémy, ale sú im obrátené. Táto štúdia teda nakoniec ukázala, že deti
majú v prvých rokoch života hodnotenie založené na vlastných skúsenostiach a až
v priebehu socializácie a formovania určitých kultŕunych vzorcov, preberajú schémy,
ktoré nazývame konvenčnými a orientuje sa podľa nich viac ľudí v závislosti na
kultŕunom kontexte, v ktorom žijú (Tanenbaum, 2010).
Kognitívne vývojové teórie, ktoré popisujem v predchádzajúcej kapitole,
operujú s dvoma ústrednými pojmami a to s pojmom flexibilita a rigidita, ktoré
predstavujú opačné tendencie v spôsobe užívania genderových schém. Zatiaľ čo
rigidita predstavuje ulpievanie na genderových schémach aj v prípade, kedy nie sú
priliehavé, naopak flexibilita znamená schopnosť odhliadnutia od schémy a čerpanie
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takých informácií, ktoré sa javia ako podstatné. Vývoj prebieha prechodom z rigidity
ku flexibilite. Vek 4 a pol až 7 a pol roka u detí môžeme považovať za vrchol rigidity,
v rámci užívania genderových schém, to znamená, že deti sa pri vnímaní sociálnej
reality orientujú na výrazné a viditeľné znaky. Najčastejšie teda k zaraďovaniu osoby
k danej genderovej schéme využívajú znaky ako fyzickú stavbu tela,oblečenie a
celkovú úpravu tela. Tak isto platí, že deti v tomto veku robia velmi rýchle závery o
gendeorvých rozdieloch, často na základe jedného prípadu ( Smetáčková 2016).
V mojom výskume teda môžeme predpokladať, že rozpoznávanie detí bude prebiehať
rigidne, s tým že u mladších detí sa môžeme stretnúť s domnelou flexibilitou. V rámci
flexibility môžeme oddeliť štádium plnej flexibility, pričom za vrchol fexibility
považujeme vek medzi 10 ať 12 rokom a okrem toho oddeľujeme aj flexibilitu
domnelú, ktorá vlastne predchádza rigidity, pretože deti v tomto obodbí nemajú ešte
vytvorené genderové schémy a preto sa javia flexibilne, čo by mohlo byť
pozorovateľné u najmladších 3 a 4 ročných detí.
Môj výskum je orientovaný na rozpoznávanie maskulinných a femininných
znakov detí vo veku 3 až 6 rokov na základe kresby, ktorá je nakreslená tak isto deťmi
vo veku 3 až 6 rokov. To prináša veľký rozdiel, pretože sa nejedná o kresby dospelých
jedincov, ktoré majú podobu obecne kultúrne platných zobrazení žien a mužov. Jedná
sa o kresby, ktoré jednak nemajú podobu jasne a kvalitne nakreslenej kresby, kedže
vývoj kresby v tomto veku len prebieha a popsujem ho v nasledujúcej kapitole, ale
tieto deti stále fungujú na základe určitej nekonvenčnosti, to znamená, že nie sú ešte
na toľko ovplyvnené genderovou stereotypizáciou a schematizáciou. Na tomto základe
môžem predpokladať, že tieto kresby môžu byť často až nerozpoznateľné v rámci
snahy hľadať určité dominantné atribúty maskulinity či femininity. Otázne je, že či
deti, ktoré sa zúčastnili rozpoznávania a nemajú plne utvorenú genderovú stálosť a tak
isto fungujú na princípe určitej nekonvencie, budú schopné tohto rozpoznávania
jednoduchšie, alebo sa u nich výrazne prejaví istá rigidita, to znamená nereflektované
prijatie daných genderových schém, alebo istá polarizácia, v ktorej nebudú schopné
brať ohľady na individuálne rozdiely a ich triedenie bude prebiehať podľa jasných
schém buď- alebo.
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7. Kresba u detí predškolského veku
Hlavné pojmy, ktoré sa vzťahujú ku grafickej činnosti, ktorou je kresba sú
podľa Cogneta (2013) sloboda, fantázia, sebarealizácia, vzťah k druhým ľudom,
imaginácia, symbolizmus, narcizmus a vzťah k objektu. Podľa Roseline Davido (
2001) je detská kresba jedným z najvhodnejších prístupov ku poznaniu osobnosti
dieťaťa, pretože v sebe zahřňa hru, snenie, ale aj realitu. Do kresby dieťa vôčšinou
nikto nemusí nútiť a preto je považovaná za hrovú čínnosť, v rámci ktorej, vychádza
na povrch množstvo užitočných informácií o dieťati. Na pepieri sa objavujú jednak
vedomé, ale aj tie neuvedomované priania dieťaťa, na základe ktorých sa dajú poznať
ich snové, nevyslovené predstavy a priania. Realita sa v kresbách odráža v tom, že
dieťa je pri kreslení motivované tým, čo ho skutočne zaujíma alebo trápi.
V detskej kresbe nachádzame rozmanité využitie. Pre psychológa je kresba
akýmsi zrkadlom, ktoré odráža vnútorné usporiadanie jedinca, pre vychovávateľa, je
dôležitým vývoj danej kresby a napríklad pre rodiča je kresba akýmsi darom, ktorý
odhaľuje vnútorný svet dieťaťa (Cognet, 2013). Rozbor detských kresieb teda môže
slúžiť rôznym účelom. V psychológii sú najčastejšie uvádzané nasledujúce 4. Jednak
je to orientačná informácia o celkovej vývojovej úrovni dieťaťa, ďalej to je zisťovanie
jeho senzomotorických schopností, určenie aktuálnej nálady a tendencia k určitému
typu emočných reakcií a nakoniec poznanie uurčitých špecifických postojov
a vzťahov ( Smetáčková, 2016).
V tomto výskume však moja kresba nie je považovaná za nástroj v klinickom
význame. Kresba je tu použitá ako nástroj vyjadrenia genderových schém u detí
predškolského veku. Na základe kresieb zisťujem, aké majú deti predstavy
o femininite a maskulinite a v akej miere sú iné deti v rovnakom veku schopné chápať
vyjadrenie daných genderových schém týmito deťmi.
„ Lidská postava je převládajícím objektem v kresbách detí všeho věku
prakticky ve všech zemích. Podle studie Anastasiové 71 % spontánních kreseb několika
stovek dětí ze 41 různých zemí zachycovalo lidské bytosti.“ ( Abrahamová, 1985 in
Cognet, 2013, s. 113)
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Vývoj kresby ľudskej postavy, Cognet (2013) vymedzuje v troch štádiách,
ktoré prebiehajú v období od konca análneho štádia až po dobu puberty. Prvé štádium
sa teda objavuje okolo 2 až 2,5 roku, kedy je dieťa schopné nakresliť uzatvorenú čiaru
a končí okolo 3 až 3,5 roku. Toto štádium sa nazýva „Postava ja“. Pre toto obdobie je
podľa Cogneta typické to, že kresba postavy sa zobrazuje ako postava uzavretá sama
v sebe a odlíšená od druhých. Druhé štádium je štádiom kresby „ Postava sa“. Dieťa
si v tomto období vypracuje akúsi predstavu o sebe samom, ktorú sa snaží previesť na
papier. Medzi tieto obdobia spadá aj kresba „hlavonožec“. Jedná sa o najednoduchší
typ kresby a to spojenie hlavy, ktorá je vždy najväčšia a najprepracovanejšia a je
následne spojená s menej výraznými končatinami. Toto štádium teda Cognet (2013)
delí do dvoch podštádií a to „postava sa hlavonožec“ od 3 do 4 rokov a na „postava sa
štandard“, ktoré obvykle trvá do 4,5 až 5 rokov. Posledný štádiom, ktoré Cognet
rozlíšil, je „postava avatar“, kedy je kresba postavy už kompletná, čo sa týka fyzických
proporcií a je pre ňu typické, že bude vykreslená o rôzne detaily a je zlepšená jej
estetická stránka. Pre toto štádium je typické, že deti majú tendenciu vykresľovať
postavy vždy v rámci určitých situácií. Toto štádium pretrváva až do doby krátko pred
pubertou, kedy sa táto situačná tendencia postupne vytráca.
Kresba postavy pri zisťovaní genderových schém zo sebou však nesie aj určité
nevýhody, akymi sú napríklad jej jednorázovosť, zameranie pozornosti hlavne na
vonkajšie charakteristiky, či tiažoba detí vytvorená obavou z kreslenia. Obecnou
záťažou metód zisťujúcich genderové schémy je to, že sa priamo dotazujú na
maskulinitu či femininitu. Tým dopredu vyčleňujú tieto genderové kategórie
(Smetáčková, 2016). Avšak aj napriek možným nevýhodám plynúcich z výberu
kresby ako nástroju na určovanie miery rozpoznávania maskulinných a femininých
znakov, považujem kresbu vo svojom výskume ako vhodne zvolenú, pretože
poskytuje množstvo validných informácií pre moju prácu.
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PRAKTICKÁ ČASŤ
8. Metodológia
Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je určiť, aká je miera rozpoznávania
maskulinných a femininných znakov u detí predškolského veku na základe podkladov,
ktoré boli zostavené z kresieb ženskej a mužskej postavy, nakreslených deťmi vo veku
od 3 do 6 rokov. Deti nakreslili vždy dve farebné postavy na jednu stranu formátu A4,
s tým, že jedna postava bola vždy mužská a druhá ženská. Zaujímavosťou je, že aj
napriek tomu, že taký pokyn deti nedostali, kreslili postavu muža vždy na ľavú stranu
papiera. Mojím cieľom nie je zistiť len to, či sú deti v predškolskom veku
rozpoznávania schopné, ale aj to, ako sa líši rozpoznávacia schopnosť u dievčat
a chlapcov a zároveň, aj to, či a ako sa líší táto schopnosť u mladších a starších detí.
Pre potreby práce som vybrala MŠ na Chodove v Prahe, kde som na základe
predkladania kresieb spojených s pološtrukturovanými rozhovormi zistila aké rozdiely
v rozpoznávaní sú u detí v rámci genderu či veku.

8.1 Výskumné otázky
Výskumný problém mojej práce sa týka miery rozpoznávania maskulinných
a feminých znakov u detí predškolského veku a preto som zvolila nasledujúce
výskumné otázky:
1.

Otázka: Prebieha rozpoznávanie maskulinných a femininných znakov na

základe kresby detí predškolského veku inak u chlapcov ako u dievčat?
2.

Otázka: Existujú rozdiely v rozpoznávaní na základe kresby detí

predškolského veku naprieč jednotlivými vekovými kategóriami detí?
3.

Otázka: Ktoré znaky maskulinity a femininity pokladajú deti pri

rozpoznávaní za kľúčové?
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8.2 Výskumná vzorka
Pre účely môjho výskumu, som si vybrala MŠ na Chodove. Na základe toho,
že bývam na Chodove, som rozposlala e-maily viacerým MŠ na Chodove, kde som
popísala plánovaný postup mojej práce. Zo žiadnej z MŠ sa mi neozývali, tak som
skúsila telefonickú komunikáciu a mnou nakoniec vybraná MŠ sa javila najlepšie,
hlavne na základe príjemnej a otvorenej komunikácii s vedením. Výskumu sa celkom
účastnilo 40 detí vo veku od 3 do 6 rokov, s tým že 4 deti museli byť z mojej vzorky
vyradené. Jedno dievča bolo príliš malé (nemala ešte ani 3 roky) a nebola schopná
samostatne komunikovať, preto ju za mnou poslali so spolužiačkou, ktorá často
odpovedala za ňu, čo znemožnilo autentickosť jej výpovede. Druhé dievča sa bohužiaľ
rozplakalo a náš rozhovor sme museli ukončiť a ďalšie dve deti odmietali
spolupracovať a na moje otázky reagovali mlčaním. Vo svojom výskume som sa
snažila o to, aby pomer detí v rámci genderového zastúpenia bol rovnaký, alebo aspoň
podobný, čo sa mi nakoniec takmer podarilo, kedže výskumu sa zúčastnilo 19 dievčat
a 17 chlapcov. Takmer rovnaký podiel detí sa mi podarilo získať aj v rámci vekového
rozloženia, čo je vidieť v Tabuľke č.1. Aby sa deti výskumu mohli zúčastniť, každý
z rodičov musel podpísať mnou vytvorený informovaný súhlas (jeho znenie prikladám
v prílohe), ktorý okrem súhlasu s výskumom obsahoval aj údaje o veku dieťaťa
a najvyššieho dosiahnutého vzdelania rodičov. Doplňujúce otázky informovaného
súhlasu sa týkali toho, či dieťa doma kreslí a ak áno, čo najradšej a aké je najvyššie
dosiahnuté vzdelanie rodičov. Obe tieto informácie sa však v mojom výskume nejavili
ako relevantné pre moje výsledky a preto som ich už ďalej do výskumu nezahŕňala.
S rozdaním informovaných súhlasov mi pomohla riaditeľka danej MŠ. U žiadneho
z rodičov sa nestalo, že by s výskumom nesúhlasil, alebo mal voči nemu nejaké
výhrady.
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Tabuľka č.1:

Počet detí
3 ROKY

4 ROKY

5 ROKOV

6 ROKOV

CELKOM

Dievčatá

5

5

5

4

19

Chlapci

5

5

4

3

17

Spolu

10

10

9

7

36

Pozn.: Tabuľka zobrazuje celkové rozloženie výskumnej vzorky

8.3 Metódy zberu dát a priebeh výskumu
Pred samotnou návštevou materskej školy, som musela získať kresby postáv
od detí vo veku od 3 do 6 rokov. Kresby mi boli poskytuté z dvoch materských škôl
v mojom rodnom meste na Slovensku a niekoľko z nich mi poskytli priatelia a rodinní
známi. Zadanie mojej požiadavky na kresbu sa týkalo jednoduchého pokynu, aby mi
deti nakreslili dve postavy, jednu mužskú a druhú ženskú, najlepšie na jeden papier
a aby k tomu obrázku nič iné nedokresľovali. Celkovo mi bolo poskytnutých asi 50
kresieb, z ktorých som na základe svojho uváženia vybrala 8. 4 kresby od chlapcov vo
veku 3 až 6 rokov a 4 od dievčat v rovnakom veku. Výber finálnych 8 kresieb
prebiehal hlavne na základe toho, či boli na obrázkoch nakreslené obe postavy a aké
bolo umiestnenie daných postáv. Niekoľko detí nakreslilo obrázky len muža či len
ženy a museli byť hneď vyradené a veľmi veľa kresieb bolo nakreslených tak, že
postava muža bola nakreslená na jeden celý papier formátu A4 a ženská postava bola
nakreslená na druhú stranu papiera, alebo na nový samostatný papier. Táto forma
kresby mi však pripadala do môjho výskumu menej prehľadná ako kresba postáv na
jednom papieri vedľa seba, kedže to uľahčuje proces rozpoznávania. V závere výberu
mi teda ostalo len niekoľko kresieb a do vekového zaradenia, ktoré som potrebovala,
ostalo na konci 8 kresieb, ktoré však boli počtom a štruktúrou postačujúce
k samotnému výskumu. Zaujímavosťou je, že kresby ktoré boli vybraté, sú
štrukturované tak, že mužská postava je nakreslená vždy na ľavej strane a ženská na
strane pravej, aj napriek tomu, že to nebol môj požiadavok na kresliace deti. Jednotlivé
obrázky som si pre lepšie spracovanie očíslovala číslami 1 až 8 a stýmto číslovaním
pracujem aj v rámci mojej práce. V nasledujúcej časti sa pokúsim o predstavenie
a stručný popis jendotlivých obrázkov.
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1. OBRÁZOK:

Tento obrázok som si v mojom výskume zaradila pod číslo 1. Je to obrázok,
ktorý je nakreslený chlapcom vo veku 3 rokov. Je to obrázok nakreslený jednou farbou
a to konkrétne zelenou, s tým, že na ľavej strane sa nachádza postava mužská a na
pravej strane postava ženská. Za dominantnú atribútu, ktorá by mohla byť nápomocná
v priebehu rozpoznávania považujem vlasy, ktoré sú u ženskej postavy o niečo dlhšie
a bohatšie.
2. OBRÁZOK:
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Tento obrázok som si v rámci môjho výskumu zaradila pod číslo 2. Je to
orbázok nakreslený dievčaťom vo veku 3 rokov a opäť ako na predchádzajúcom
obrázku je ženská postava nakreslená na pravej strane a mužská na strane ľavej. Tento
obrázok je opäť farebný a je v ňom už použitých viac farieb ako jedna. Tento obrázok
mi pripadá ako najproblémovejší a najťažšie rozpoznateľný, kedže postava muža skôr
pripomína len nejakú čmáranicu a postava ženy, na prvý pohľad nenesie nijak typické
femininné znaky.
3. OBRÁZOK:

Obrázok číslo 3 nakreslilo dievča vo veku 4 rokov. Obrázok je farebný, ale
opäť zložený z málo farieb a to konkrétne zo zelenej a červenej. Postavy nakreslené
na obrázku sú dosť malé a opäť je postava muža nakreslená na ľavej strane a ženská
postava na strane pravej. Za dominantnú atribútu pri rozpoznávaní by sme mohli opäť
považovať vlasy, kedže tie na ženskej postavy sú dlhšie a tak isto napríklad oči, ktoré
má ženská postava väčšie. Farebne nám obrázok príliš nezapadá do klasickej schémy,
kedže ženská postava je nakreslená zelenou farbou, ktorá sa skôr používa pri kresbe
muža a naopak červená, ktorou je nakreslená mužská postava je využívaná skôr
u opačného pohlavia.
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4. OBRÁZOK:

Tento obrázok som si očíslovala číslom 4 a je nakreslený chlapcom, ktorý má
4 roky. Postavy na obrázku sú opäť rozmiestnené rovnako. To znamená že muž je na
ľavej strane a žena na strane pravej. Farebnosť obrázku je opäť striedmejšia, kedže sa
tu spájajú len 3 farby. Za dominantnú atribútu rozpoznávania opäť považujem vlasy,
kedže tie ženské sú dlhšie a vlasy mužskej postavy stoja do hora.
5. OBRÁZOK:

Obrázok číslo 5 je nakreslený chlapcom, ktorý má 5 rokov. Tento obrázok je
opäť jeden z tých ťažšie rozpoznateľných a je jediný, ktorý nie je farebný, ale je
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nakreslený obyčajnou ceruzkou. Postavy sú na obrázku opäť rozmiestnené úplne
rovnako a to tak, že muž je na strane ľavej a žena na pravej strane. Za hlavné atributy
pri rozpoznávaní považujem opäť vlasy a zaradiť by som sem mohla aj oči, kedže tie
na ženskej postave sú väčšie. Ďalším znakom je to, že ženská postava má sukňu, čo
považujem za dominantnú atribútu.
6. OBRÁZOK:

Obrázok číslo 6 je nakreslený 5 ročným dievčaťom. Postavy sú rozdelené tak,
že mužská postava je na ľavej strane a ženská na strane pravej, s tým, že obrázok je
o dosť farebnejší, ako predchádzajúce obrázky. Tu je rozpoznávanie už oveľa
jednoduchšie a jasnejšie, kedže ženská postava má na sebe šaty a mužská tričko
a nohavice a vlasy do hora. Dominantnou atribútou je určite oblečenie.
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7. OBRÁZOK:

Tento obrázok je nakreslený chlapcom, ktorý má 6 rokov. Obrázok je výrazne
farebný a rozloženie postáv je také isté ako na predchádzajúcich obrázkoch, to
znamená, že mužská postava je na ľavo a ženská na pravo. Rozpoznávanie je tu opäť
jednoduchšie ako pri predchádzajúcih obrázkoch a za dominantné atribúty považujem
oblečenie, kedže to na ženskej postave je typicky ružové a mužské modré. Okrem
oblečenia sú to vlasy, kedže tie na ženskej postave sú dlhšie a bohatšie a mužské vlasy
opäť stoja do hora a sú kratšie.
8. OBRÁZOK:
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Posledný obrázok číslo 8 nakreslilo dievča, ktoré má 6 rokov. Obrázok je
farebný a usporiadanie postáv je také, že mužská postava je na strane ľavej a ženská
postava na strane pravej. Za dominantnú atribútu pri rozpoznávaní opäť považujem
oblečenie postáv, kedže ženská postava má typicky ružové šaty s kvetmi a srdiečkami
a mužská postava má tričko a nohavice. Ďalším znakom sú opäť vlasy, ktoré sú u ženy
rovné a dlhé a u muža krátke a postavené do hora.

Ako hlavnú metódu som zvolila pološtrukturovaný rozhovor, ktorý pozostával
z niekoľkých jadrových, pravidelne pri každom dieťati sa opakujúcich otázok a popri
týchto otázkach boli deťom pokladané moje doplňujúce otázky, na základe
individuálnej situácie a prístupu jednotlivých detí k výskumu . Hlavné opakujúce sa
otázky v mojom výskume sú:
Mám tu pár obrázkov. Mohol/la by si sa prosím na ne pozrieť, niektoý z nich si
vybrať a povedať mi čo na danom obrázku vidíš?
Na základe čoho si poznal/a, že je to muž/žena?(príadne holka/kluk,
máma/táta, to záviselo od výberu dieťaťa)
Samotný výskum teda prebiehal v mnou vybranej materskej škole na Chodove.
Výskum mi celkovo zabral jeden pracovný týždeň, s tým že prvý deň bol informačný,v
ktorom som sa zoznámila s riaditeľkou MŠ a detailne jej popísala plánovaný priebeh
výskumu a ona mi ukázala priestor, v ktorom bude prebiehať. Vybraná na to bola
zborovňa učiteľov, kedže to bolo jediné miesto, na ktorom som nebola rušená inými
deťmi a ani personálom MŠ. Výskum prebiehal vždy od rána od 9.00 do cca 11.00,
pretože potom mali deti obed a v poobedných hodinách chodili vždy von, alebo
absolvovali rôzne záujmové krúžky a preto by v túto dobu bol narušený harmonogram
MŠ. Samotný výskum teda prebiehal 4 dni a každý deň, som absolvovala rozhovory
s 10 deťmi po asi 10 minútach. Každý z rozhovorov bol nahrávaný na môj mobilný
telefón a následne prepísaný, pre možnosti tisku( Prepisy rozhovorov prikladám
v prílohách).
Každý deň, som sa s jednotlivými učiteľkami dohodla na tom, že deti budú do
zborovne vstupovať individuálne a so sebou si prinesú vždy informovaný súhlas
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potvrdený rodičom, na jeho základe som sa mohla vždy zorientovať v pohlaví a vo
veku dieťaťa.
Každý z rozhovorov začínal tým, že som po stole v zborovni rozmiestnila všetkých 8
kresieb a vždy som deti nechala individuálne si vybrať kresbu, s ktorou chcú začať.
Deťom som dôvod môjho výskumu nevysvetľovala a vo väčšine prípadov sa mi
stávalo, že ako náhle deti videli farebné obrázky rozmiestnené na stole, tak to začali
brať ako nejakú hru. Individuálny výber obrázkov deťmi som volila preto, aby som
mohla získať informáciu o tom, aké su hlavné preferencie detí, to znamená čo ich
najviac na obrázku zaujme na to, aby daný obrázok volili ako prvý. Predpokladala
som, že výber bude prebiehať od najľahšie rozpoznateľných

a najfarebnejších

obrázkov až po tie najzložitejšie, čo sa mi nakoniec vo väčšine prípadov potvrdilo.
Vždy keď dieťa vošlo do zborovne, usadila som ho pred seba a vysvetlila mu, že mám
pripravených niekoľko obrázkov a že by som chcela, aby sa na tie obrázky pozrelo
a vybralo si ten, ktorý sa mu najviac páči. Následne po výbere obrázku som vždy
dieťa poprosila, aby mi skúsilo povedať čo na obrázku vidí. Väčšina detí začínala
s voľbami obrázkov, ktoré boli najľahšie rozpoznateľné, to znamená výber kresieb od
6 ročných detí. Väčšina detí, taktiež hneď odpovedala muž/žena, kluk/holčička, táta
či máma. Po danej odpovedi dieťaťa nasledovala vždy moja otázka, smerovaná
k tomu na základe čoho poznalo, že sa jedná o postavu muža, či ženy. Takýmto
spôsobom som s každým dieťaťom prešla všetkých 8 obrázkov. Po skončení
rozhovoru som sa vždy s dieťaťom rozlúčila a povedala mu, že mi môže poslať do
zborovne niekoho ďalšieho. Okrem nahrávania každého rozhovoru, som si vždy
zaznamenávala, či rozpoznanie kresby mužskej a ženskej postavy prebehlo úspešne.
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9. Analýza dát
Úspešné či neúspešné rozpoznanie mužskej a ženskej postavy zobrazuje
tabuľka č.2,priložená v prílohe, v ktorej je zapísaných všetkých 36 detí a ku každému
dieťaťu je zaznamenané či sa jedná o dievča alebo chlapca a v akom veku. Horná časť
tabuľky označuje jednotlivé obrázky, ktoré som si v rámci výskumu označila číslami
od 1 po 8 a toto číslovanie som kvôli lepšej orientácii používala aj v rámci jednotlivých
rozhovorov s deťmi. Táto tabuľka je vypracovaná hlavne kvôli lepšej prehľadnosti
a kladie základné odpovede na moje dve výskumné otázky, ako prebiehalo
rozpoznávanie u chlapcov a ako u dievčat a tak isto poukazuje aj na vekové rozdiely
v rámci rozpoznávania. Tabuľka mi slúži ako pomôcka pri porovnávaní jednotlivých
detí. Pre lepšiu orientáciu v mojom výskume som následne vytvorila ešte jednu
tabuľku č.3, v ktorej je zobrazená úspešnosť rozpoznávania obrázkov opäť
označených číslami 1 až 8 a detí sú rozdelené na základe genderovej príslušnosti
a veku na dievčatá a chlapcov vo veku 3 až 6 rokov.
V ďalšej časti analýzy mojich dát som sa rozhodla pozrieť sa na odpovede
každého dieťaťa individuálne, s tým že som si vždy vybrala všetky deti rovnakého
pohlavia a vždy skúmala jednu skupinu podľa veku. Pri skúmaní jednotlivých
vekových skupín u dievčat a u chlapcov som sa zamerala na niekoľko nasledujúcich
vecí:
1.

Ako prvé ma zaujímalo, ktorý obrázok si dieťa vyberá ako prvý a ako pri

výbere postupuje. Či platí, že deti si budú automaticky vyberať obrázky nakreslené
od detí starších, a či túto tendenciu majú všetky deti bez ohľadu na vek, preto lebo
obrázky od detí starších sú lepšie nakreslené a jednoduchšie rozpoznateľné alebo to
viac využívajú mladšie deti, ktoré majú menšiu znalosť genderových schém a menšie
percepčné schopnosti.
2.

Ako druhý krok som si v rámci jednotlivých obrázkov určila, čo

považujem za dominantnú atribútu v rámci rozpoznávania a sledovala som odpoveď
na moju tretiu otázku, aké znaky maskulinity či femininity deti považujú za kľúčové
pri rozpoznávaní. Dominantné atribúty v mojom výbere boli volené na základe
výskumu Smetáčkovej (2016),takže pri každom obrázku som medzi hlavné znaky
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radila typ vlasov, to znamená u muža krátke u ženy dlhé, oblečenie, pričom za typicky
ženské oblečenie som považovala šaty či sukňu, u mužov tričko a nohavice či celkový
fyzický vzhľad, ktorý sa týkal napríklad stavby tela, očí či pier. Tieto znaky som volila
z toho dôvodu, pretože som predpokladala, že pokiaľ sa jedná o kresby detí vo veku 3
až 6 rokov, pre ktoré je typická rigidita či polarizácia maskulinity a femininity, tak sa
bude jednať vždy o stvárnenie postavy na základe typicky prisudzovaných znakov
mužov či žien. Samozrejme som musela počítať s kresliarskymi schopnosťami detí
v tomto veku a preto bolo určenie znakov v niektorých prípadoch obtiažne, či
nemožné. Tiež ma zaujímalo, či sa u mladších detí prejaví domnelá flexibilita spojená
s neukotveným používaním niektorých genderových schém.
3.

Treťou vecou, ktorá ma u jednotlivých detí zaujímala, bolo to, či deti

lepšie rozpoznávajú postavy rovnakého genderu, ako sú oni sami. Pri tomto kroku som
vychádzala z teórie genderových schém, pretože deti majú o svojom genderi viac
informácií a dokážu s ním lepšie pracovať, ako s genderom opačným.
4.

Posledná vec, ktorá ma zaujímala bolo to, či sa vek detí prejaví

v rozpoznávaní, tzn. či mladšie deti, ktoré ešte nemajú dokončený vývoj stálosti
genderovej identity , sú schopné uviesť dôvody výberu znakov pri rozpoznávaní, a ak
áno či sú tieto dôvody relevantné a skutočne sa vzťahujú k daným obrázkom.
Jednotlivé odpovede na moje otázky uvádzam v interpretácii dat, ktorú
rozdeľujem na skupiny dievčat a chlapcov, ktoré sú následne ešte rozdelené podľa
veku. Okrem toho uvádzam aj súhrnné porovnanie medzi chlapcami a dievčatami
všetkých vekových kategórií.
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Tabuľka č.3:
Obrázo

Obrázo

Obrázo

Obrázo

Obrázo

Obrázo

Obrázo

Obrázo

k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

k8

Chlapci-

Ž: 2

Ž: 1

Ž: 4

Ž: 4

Ž: 3

Ž: 3

Ž: 4

Ž: 5

3 roky (5)

M: 3

M: 3

M: 4

M: 3

M: 3

M: 4

M: 5

M: 5

Chlapci-

Ž: 3

Ž: 1

Ž: 2

Ž: 5

Ž: 3

Ž: 5

Ž: 5

Ž: 5

4 roky (5)

M: 3

M: 1

M: 3

M: 5

M: 3

M: 5

M: 5

M: 5

Chlapci-

Ž: 2

Ž: 0

Ž: 3

Ž: 3

Ž: 1

Ž: 4

Ž: 4

Ž: 4

5 rokov (4)

M: 3

M: 0

M: 3

M: 4

M: 2

M: 4

M: 4

M: 4

Chlapci-

Ž: 1

Ž: 0

Ž: 1

Ž: 2

Ž: 1

Ž: 3

Ž: 2

Ž: 3

6 rokov (3)

M: 3

M: 0

M: 2

M: 2

M: 1

M: 3

M: 3

M: 3

Dievčatá-

Ž: 3

Ž: 2

Ž: 3

Ž:3

Ž: 3

Ž: 4

Ž: 4

Ž: 4

3 roky (5)

M: 3

M: 1

M: 3

M: 3

M: 3

M: 4

M: 4

M: 3

Dievčatá-

Ž: 2

Ž: 1

Ž: 1

Ž: 4

Ž: 2

Ž: 5

Ž: 5

Ž: 5

4 roky (5)

M: 2

M: 1

M: 3

M: 4

M: 2

M: 5

M: 4

M: 4

Dievčatá-

Ž: 1

Ž: 1

Ž: 1

Ž: 5

Ž: 3

Ž: 5

Ž: 5

Ž: 5

5 rokov (5)

M: 2

M: 1

M: 1

M: 5

M: 3

M: 5

M: 5

M: 5

Dievčatá-

Ž: 4

Ž: 1

Ž: 3

Ž: 4

Ž: 4

Ž: 4

Ž: 4

Ž: 4

6 rokov (4)

M: 4

M: 1

M: 3

M: 4

M: 4

M: 4

M: 4

M: 4

Pozn.: Čísla určujú počet správnych odpovedí z celkového počtu detí v danom veku pri rozpoznávaní.
Skratky M a Ž označujú, či sa jedná o mužskú alebo ženskú postavu
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10. Interpretácia dát
10.1 Priebeh rozpoznávania u 3 ročných dievčat
1.

Vo svojom výskume som pracovala s 5 dievčatami vo veku 3 rokov.

Takmer všetky dievčatá v tomto veku začali svoj výber obrázkami nakreslenými od
najstarších detí vo veku 6 rokov, z toho 3 dievčatá si vybrali obrázok nakreslený
dievčaťom a 1 dievča si vybralo obrázok nakreslený chlapcom vo veku 6 rokov. Len
jedno dievča začalo výber obrázkom číslo 5, čo bola kresba nakreslená chlapcom vo
veku 5 rokov. Po výbere tohto obrázku ho však nevedela rozpoznať a nakoniec sa
vrátila k obrázku, nakresleným 6 ročným dievčaťom, ktorý je v mojom výskume
zaradený pod číšlo 8. Dievčatá v tomto prípade teda volili obrázky nakreslené 6
ročnými deťmi rovnakého pohlavia.
2.

Hlavných znakov, na základe ktorých prebiehalo samotné rozpoznávanie

u dievčat v tomto veku a boli schopné ich uviesť, bolo veľmi málo. Hlavným znakmi,
ktoré sa pri rozpoznávaní vyskytovali bolo hlavne oblečenie a vlasy. Ružové oblečenie
ako dominantná atribúta v rámci rozpoznania sa prejavil v 3 prípadoch z 5 dievčat.
Podobnými príkladmi, ako je ružové oblečenie je to, že deti uvádzali ako hlavný znak
červenú pusu, dlhé vlasy, alebo to, že postava je výrazne vymaľovaná.
3.

Samotné rozpoznávanie u 3 ročných dievčat bolo priemerne úspešné

a počty správnych rozpoznaní sa pohybovali okolo čísla 3 pri každom obrázku
z celkového počtu 5 dievčat, to znamená, že sa tu

neprejavil jav, ktorý som

predpokladala v rámci mojej teoretickej časti, že rozpoznávanie postáv rovnakého
pohlavia, bude úspešnejšie, ako rozpoznávanie mužskej postavy. Najväčší problém
dievčatám vo veku 3 rokov robil obrázok číslo 2, nakreslený dievčaťom vo veku 3
rokov. Ich rozpoznávanie bolo úspešné len 1 krát u postavy mužskej a 2 razy u ženskej
postavy z celkového počtu 5 dievčat vo veku 3 rokov. Tento obrázok však považujem
za problematický v rámci celého rozpoznávania, pretože ako už je uvedené v rámci
popisu jednotlivých obrázkov, neniesol nijak typické znaky maskulinity či femininity,
na základe ktorých by bolo možné rozpoznanie, kedže ženská postava skôr
pripomínala mužskú postavu, kedže nemala žiadne oblečenie ani vlasy, a mužská
postava pripomínala nejasnú čmáranicu, asi z toho dôvodu, že dieťa ktoré tento
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obrázok nakreslilo, nemalo ešte prijaté genderové schémy o sebe či o svojom okolí
alebo ich nevedelo dostatočne dobre spracovať a tým ani preniesť na papier. Najlepšie
sa im darilo pri kresbách číslo 7 a 8, kde bolo rozpoznávanie úspešné 5 krát
z celkového počtu 5 dievčat
4.

Čo sa týka ostatných odpovedí jednotlivých dievčat, tak sa veľmi

neodlišovali a vynikali hlavne tým, že väčšina z nich nebola schopná určiť na základe
čoho rozpoznali jednotlivé postavy od seba, alebo uvádzali veľmi nelogické
a nesúvisiace dôvody, ktoré nie sú relevantné pre dané rozpoznávanie, čo môže byť
viditeľné aj na nasledujúcich príkladoch:
Dieťa č.1
Já: A jak jsi poznala, že tohle je kluk?
Dítě: To musí být kluk.
Já: Ale jak to víš, že je to kluk?
Dítě: Protože to tak musí být.

Já: A jak jsi poznala, že tohle je holka?
Dítě: Protože musí spát.

Dieťa ako dôvody uvádzalo, že to tak musí byť, myslím si, že jej zdôvodnenie
súvisí s tým, že u dieťaťa sa prejavuje to, že sa nachádza vo fáze predkonštantnosti,
ktorá je popísaná v rámci kognitívne vývojovej teórie a že aj napriek tomu, že
rozpoznávanie mohlo byť úspešné dieťa nie je schopné ešte uviesť relevantné dôvody
na základe čoho, tomu tak je, kedže ešte u neho nie je vytvorená genderová stálosť
identity.
Dieťa č.2
Dieťa: toto je kluk a to je holčička
Ja: a jak jsi poznala, že tohle je holčička a tohle kluk?
Dieťa: má černý nožičky
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Tento príklad vidím ako jasnú nelogickosť, ktorá súvisí s vnútorne
nekonzistentnými predstavami o maskulinite a femininity, pretože na danom obrázku
čierne nohy postavy neboli nijak relevantné pre dané rozpoznanie.
V jednotlivých odpovediach sa veľmi často objavovala odpoveď neviem, na
mnou kladenú otázku toho, na základe čoho dieťa poznalo, že sa jedná o postavu muža
či ženy. Ďalšie doplňujúce otázky boli tak isto obtiažne pokladať, pretože dieťa sa už
samo presunulo výberom k ďalšiemu obrázku, alebo bolo viditeľné, že ďalšie kladenie
doprovodných otázok môže dieťa výrazne rozrušiť a nebolo by možné rozhovor
dokončiť, čo je napríklad viditeľné u posledného 3 ročného dievčaťa, ktoré na všetky
moje otázky ohľadom toho, na základe čoho rozpoznala postavy odpovedalo neviem,
čo možno vidieť na nasledujúcom príklade:
Ja: a co je na obrázku nakresleného?
Dieťa: já nevím, co to je na obrázku
Ja: tak zkus říct, co vidíš, když se na to podíváš
Dieťa: já nevím
Ja: tak zkus nějaký jiný, který bys mohla poznat
(dítě vybírá číslo 8)
Ja: a co je na obrázku?
Dieťa: máma
Ja: a tohle?
Dieťa: holčička
Ja: a jak ji poznala, že tohle je maminka? Podle čeho jsi to poznala?
Dieťa: já nevím

Na tomto základe konštatujem, že odpovedí dievčat v tomto veku boli často
ovplyvnené tým, že deti v tomto veku nemajú ešte dostatočne sformované genderové
schémy, ale mohlo to byť spôsobené aj tým, že dieťa genderové schémy sformované
má, ale nedokáže ich správne uchopovať a používať. Treťou možnosťou by mohla byť
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nedostatočná verbalizácia detí v tomto veku, ktorú som ale vynechala, pretože deti boli
inak dosť hovorné.
Jednou zo zaujímavostí rozpoznávania u dievčat tohto veku bolo to, že
v niektorých prípadoch bolo namiesto postavy človeka rozpoznané úplne niečo iné.
A to konkrétne pri obrázku číslo dva, kedy namiesto postavy dievčaťa bolo
rozpoznané slnko, či obrázok číslo jedna, v ktorom dieťa videlo slimáka, čo mohlo byť
spojené s tým, že sa im na daných obrázkoch nepodarilo nájsť pre ne jasne určujúce
znaky na základe ktorých kategorizujú maskulinitu či femininitu.

10.2 Priebeh rozpoznávania u 3 ročných chlapcov
1.

Vo svojom výskume som pracovala s 5 chlapcami vo veku 3 rokov. Všetci

chlapci v tomto veku svoj výber začali obrázkom nakresleným chlapcom vo veku 6
rokov. Tento obrázok bol v mojom výskume označený číslom 7. Zaujímavé teda je,
že všetci chlapci si vybrali kresbu, ktorú nakreslil chlapec aj napriek tomu, že zo
subjektívneho hľadiska mne príde kresba od dievčaťa v tom istom veku
prepracovanejšia ( vlasy, šaty). Preto si myslím, že tu sa mohla prejaviť tendencia
výberu a jednoduchšieho rozpoznávania kresby, ktorá bola nakreslená dieťaťom
rovnakého pohlavia, to znamená, že určujúce znaky tejto kresby boli pre chlapcov
jasnejšie, pretože boli nakreslené dieťaťom rovnakého pohlavia.
2.

Aj v tomto prípade rozpoznávania bolo hlavných znakov, ktoré boli

uvádzané dosť málo. Za najčastejšie môžeme opäť považovať, tie základné ako je
farba oblečenia u ženských šiat, dĺžka vlasov postavy, či to čo konkrétne má postava
oblečené.
3.

U samotného rozpoznávania boli chlapci v tomto veku podobne úspešný

ako dievčatá, takže priemerné číslo rozpoznávania bolo u nich opäť 3, rozpoznania
v podobnom rozložení u mužskej aj u ženskej postavy. Najväčší problém chlapcom
v tomto veku robil pri rozpoznávaní opäť obrázok číslo 2 s tým, že mužská postava
bola rozpoznaná celkom 3 krát z celkového počtu 5 chlapcov a ženská postava len 1
krát zo všetkých 5 chlapcov. Zaujímavé je, že pri tomto obrázku môžeme pozorovať
rozdiel u 3 ročných dievčat a u 3 ročných chlapcov, pretože aj napriek tomu, že
obrázok bol u oboch pohlaví najnáročnejší na rozpoznanie, tak chlapci v tomto veku
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viac krát rozpoznali postavu mužskú a dievčatá postavu ženskú, na základe čoho
súdim prítomnosť javu, že chlapci sa viac zamerali na mužské atribúty, ktoré sú pre
nich známejšie a pevnejšie ukotvené a dievčatá zase na tie ženské. Pripúšťam však, že
sa mohlo jednať iba o náhodu.
4.

Aj v tomto prípade môžeme sledovať fázu predkonštantnosti u chlapcov

v tomto veku, pretože ako na nasledujúcom príklade uvádzam, jedná sa o prijaté
schéma, ktoré však dieťaťom nie je plne reflektované:
Dítě vybírá obrázek číslo 8
Já: No, co to je?
Dítě: Holka a kluk.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Protože holky nosí šaty.

Čo sa týka ostatných odpovedí chlapcov v tomto veku, podobne ako u dievať
v 3 rokoch, boli časté odpovede neviem, spojené s mlčaním, alebo tendenciou
prechádzať na iné obrázky pri mojich otázkach na to, na základe čoho dieťa poznalo,
že sa jedná o postavu muža či ženy. Opäť uvádzam niekoľko príkladov, ktoré mi prišli
zaujímavé a nejak relevantné v rámci výskumu.
Ja: no tak povídej, co vidíš na obrázku?
Dieťa: je tam pizza
Ja: a tohle?
Dieťa: to je kluk
Ja: a jak jsi poznal, že tohle je pizza?
Dieťa:Má ji na sobě kluk
Ja: takže to je kluk, co má na sobě pizzu, jo?
Dieťa: jo, já už jsem velkej kluk

Dieťa si v tomto prípade vybralo obrázok číslo 6, na ktorom je ženská postava
vyobrazená so šatami, chlapec ale namiesto toho, aby videl ženskú postavu v šatách
uviedol, že sa jedná o postavu chlapca, ktorý má na sebe pizzu. Myslím, že to mohlo
byť spojené s tým, že nemá ešte ucelenú predstavu o schéme spájania šiat so ženou, je
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možné že v rámci jeho rodiny nikto šaty nenosí a preto ho automaticky napadla vec,
ktorú dobre pozná a má aj rád, o čom podľa mňa môže svedčiť, to že na konci uviedol,
že je už veľký chlapec, ktorý môže jesť pizzu.
Dítě vybírá obrázek číslo 6
Já: No tak zkus.
Dítě: Chlapeček a holka.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Podle vlasů.
Já: Ale holčička nemá vlasy, tak jak jsi to mohl poznat?
Dítě: Holčička má větší ruce

Podobným príkladom je aj situácia, v ktorej chlapec neustále ako dôvod
rozpoznávania uvádzal, že postavy poznal na základe vlasov. Pri danom obrázku však
ženská postava vlasy nemá a tak chlapec uviedol, že ženu rozpoznal na základe toho,
že má väčšie ruky, namiesto toho, že na tomto obrázku mala ženská postava šaty. Preto
sa domnievam, že sa opakuje situácia ako u chlapca s pizzou, ale s tým rozdielom, že
v tomto prípade si chlapec šiat vôbec nevšímal, ale uviedol ako hlavný dôvod ruky, čo
môže byť spojené napríklad s tým, že jeho mama môže byť silnejšej postavy a preto
takto vidí všetky ženy.
Aj v tomto prípade podobne ako u 3 ročných dievčat sa stávalo, že deti
namiesto toho, aby rozpoznali mužskú alebo ženskú postavu rozpoznávali veci úplne
iné. U chlapcov to bolo ešte vo väčšej miere ako u dievčat. Hlavne u dvoch chlapcov
bola silnejšia tendencia uvádzať neživé veci alebo zvieratá. Jeden z nich pri obrázku
číslo jedna, uviedol, že na obrázku je rebrík, čo by sme mohli považovať za logické,
kedže táto kresba naozaj pripomína rebrík na prvý pohľad a druhý krát to bolo pri
obrázku číslo 3 kedy chlapec uviedol, že na obrázku sú mravce, predpokladám, že
hlavne preto, lebo postavy nakreslené na tomto obrázku sú ozaj malé. U tohto chlapca
by som prepokladala zvýšenú mieru fantázie, pretože iné odpovede boli často správne
aj s uvedenými dôvodmi na rozdiel od druhého chlapca, ktorý vo svojich
rozpoznaniach často uvádzal príklady, ako, že na obrázku sú kostry, mrkva, alebo
čmáranice. V iných prípadoch uvádzal že na obrázku je „něco“ alebo že vôbec nevie.

47

Z toho usudzujem, že chlapec mal veľmi nedostatočne vyvinuté genderové schémy
a nebol ešte schopný z obrázkov, ktoré nenesú obecné kultúrne znaky rozpoznať o akú
postavu sa jedná a preto často videl nezmyselné čmáranice, alebo niečo čo mu ten
obrázok pripomenul, ako napríklad kostru.
Odpovede chlapcov v konečnom dôsledku boli veľmi podobné tým
dievčenským, čo teda prisudzujem nízkemu veku detí. Jediný rozdiel, ktorý bol
v niektorých prípadoch spozorovaný, bolo to, že sa u niektorých obrázkoch potvrdila
moja hypotéza o tom, že deti rozpoznávajú lepšie postavy rovnakého genderu ako sú
oni samé. Iné výrazné rozdiely medzi sebou chlapci a dievčatá v tomto veku nenesú.

10.3 Priebeh rozpoznávania u 4 ročných dievčat
1.

Vo svojom výskume som pracovala s 5 dievčatami vo veku 4 rokov. Aj

v tomto prípade všetky dievčatá začali svoj výber kresbami od 6 ročných detí, s tým
že 4 dievčatá si vybrali obrázok číslo 8 nakreslený dievčaťom a jedno dievča obrázok
číslo 7, ktorý nakreslil chlapec.
2.

Hlavné znaky, na základe ktorých prebiehalo rozpoznávanie, boli opäť

často problematické, pretože dievčatám sa nie vždy darilo odpovedať, no v prípade
tých ktoré nejaké znaky uviedli, sa jednalo opäť hlavne o mnou prepdokladané znaky,
ako je červená pusa, ružové oblečenie, dlhé vlasy či srdiečka na šatách u ženských
postáv a u mužských postáv, bolo tých znakov oveľa menej a dievčatá sa zameriavali
hlavne na rozpoznávanie ženských postáv. U mužskej postavy to teda bolo oblečenie,
konkrétne zelené tričko a to, že postava nemala vlasy, alebo mala vlasy do hora. Jedno
dievča porovnávalo postavy na základe toho, či majú dlhšie alebo kratšie ruky, s tým
že mužská postava mala ruky dlhšie.
3.

V treťom kroku, som teda zisťovala, či dievčatá lepšie rozpoznávali

postavy ženské, ako tie mužské. Rozpoznávanie tu však opäť prebiehalo zhruba
rovnako a priemerné číslo rozpoznania bolo 4, čo znamená, že rozpoznávanie bolo
úspešnejšie ako u 3 ročných detí. Rozdiel som však pozorovala, pri uvádzaní znakov
na základe ktorých dievčatá postavy rozpoznali. Viac znakov bolo rozhodne
uvádzaných u ženskej postavy, tak isto bola väčšinou ženská postava rozpoznaná prvá.
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Najväčším problémom pri rozpoznávaní bol pre dievčatá v tomto veku opäť obrázok
číslo 2, ktorý som popisovala u 3 ročných detí.
4.

Poslednou vecou, ktorá ma zaujímala u dievčat tohto veku bolo to, či

dôvody, ktoré uvádzajú pri rozpoznávaní sú skutočne relevantné a bolo by na ich
základe možné rozpoznať, či sa jedná o postavu muža či ženy. V tomto prípade bolo
rozpoznávanie aj znaky, ktoré boli vymenované silnejšie a platnejšie ako u dievčat 3
ročných, no v niekoľkých prípadoch, ktoré tu uvádzam som sa opäť stretla
s odpoveďami, ktoré považujem za dôlžité v tejto časti zmieniť:
Dieťa č.1
Ja: tak jo a co myslíš, co je tady na tom 4. obrázku? Co je třeba tohle?
Dieťa: kluk
Ja: a tohle je?
Dieťa: holčička
ja: jo a poznala jsi to jak? Jak víš že tohle je holčička a tohle kluk?/ ukazuji na obrázek 4/
Dieťa: protože to je holčička a tohle je kluk
ja: jo? a proč?
Dieťa: protože já to poznala
ja: a podle čeho? jak to víš? Já nevím
Dieťa: ja taky nevím jak, je to těžký.

Na tomto príklade možno vidieť, že dievča síce správne rozpoznalo, že sa jedná
o mužskú a ženskú postavu, ale nebolo schopné uviesť dôvody, na základe ktorých
rozpoznanie uskutočnila, ba dokonca sama priznala, že je to pre ňu ťažké. Na tomto
základe si myslím, že devča aj napriek tomu, že už má utvorenú predstavu o
genderových schémach, nie je schopná ich aplikovať v tomto prípade a tým zdôvodniť
svoj výber.
Dieťa č.2:
(obrázek číslo 2)
Dieťa: jsem to poznala, jak má oči, že je to holka
ja: a tohle?
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Dieťa? To je kluk
Ja: a jak jsi to poznala?
Dieťa: protože to je načmáraný

Ďalším príkladom, ktorý uvádzam je dievča, ktoré správne určilo rozpoznanie,
podľa môjho názoru najťažšieho obrázku z celého výskumu, ale pre mňa veľmi
zaujímavým spôsobom. Rozhodla, že sa jedná o ženskú postavu na základe očí, aj keď
oči tejto postavy sa ničím neodlišovali od mužských postáv na iných obrázkoch a táto
kresba skôr pripomína mužskú postavu, kedže nemá špecifické oblečenie a ani vlasy.
Mužskú postavu rozpoznala na základe toho, ako sama uviedla, že sa jedná o
čmáranicu. Preto predpokladám, že sa tu prejavuje silné vzťahovanie sa ku vlastnému
genderu, pretože dievča už vedelo, že od nej chcem aby na obrázku rozpoznala postavy
a tak určila, že postava, ktorá je nakreslená rozpoznateľnejším spôsobom bude
rovnakého genderu ako je ona sama a druhá postava, bude chlapec, pretože je len tak
načmáraná.
Dieťa č.3:
Dítě si vybírá obrázek číslo 4
Já: Tak povídej.
Dítě: Tohle je kluk, protože nemá jelení lůj.
Já: A tohle?
Dítě: Taky kluk, nemá jelení lůj.

Posledným príkladom, ktorý u 4 ročných dievčat uvádzam, je dievča, ktoré
všetky rozpoznania uskutočnilo na základe ňou vybranej kategórie, ktorou je jelení loj.
Aj napriek tomu, že ani na jednej z kresieb nebolo možné rozpoznať, či postava má
jelení loj alebo nie, aplikovala tento znak na všetky kresby. Jej vyjadrovanie pri tom
bolo suverénne a znak jelenieho loja brala ako samozrejmý nepriehľadnuteľný znak.
Toto rozpoznávanie považujem za najzaujímavejšie z celého môjho výskumu. Dôvod
rozhodnutia dievčaťa vidím v tom, že jelení loj považuje za dievčenský znak, podobne
ako u dospelých žien rúž a je možné, že ho doma používa napríklad pri nejakej
skrášľovacej hre a preto mala tendenciu aplikovať tento znak na všetky ženské
postavy.
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Aj u 4 ročných dievčat podobne ako v predchádzajúsich prípadoch sa stávalo,
že dievčatá namiesto mužskej či ženskej postavy rozpoznali niečo iné. V týchto
prípadoch to boli opäť opice, slnko, kruh a opäť kostra.
Odpovede 4 ročných dievčat boli už lepšie ako u tých 3 ročných, ale časté opät
boli odpovede neviem, spojené s mlčaním, čo však prisudzujem menšej schopnosti
verbalizácie, pretože sa to vyskytovalo hlavne u dvoch dievčat počas celého
rozhovoru.

10.4 Priebeh rozpoznávania u 4 ročných chlapcov
1.

Môjho výskumu sa zúčastnilo 5 chlapcov vo veku 4 rokov. Dvaja chlapci

z celkového počtu si ako prvý obrázok vybrali číslo 8, to znamená obrázok nakreslený
dievčaťom vo veku 6 rokov. Ďalší výber chlapcov v tomto veku už neodpovedal tomu,
že by si vyberali obrázky od najstarších detí, ale na druhej strane nesiahali ani po tých
od najmladších. Nasledujúci výber teda boli obrázky 5 a 6, nakreslené 5 ročnými
deťmi a obrázok číslo 4 nakreslený dieťaťom 4 ročným. Výber posledného obrázku
však nepovažujem, za úmyselný, ale skôr náhodný pretože komunikácia s týmto
dieťaťom bola najobtiažnejšia, pretože odpovede boli veľmi krátke, nezrozumiteľné
a dieťa často opakovalo tie isté slová, čo prikladám dôvodu nedostatočne rozvinutej
verbalizácie. Pre ukážku prikladám časť nášho rozhovoru:
/ obrázek číslo 8/
Dieťa: panáček a holka
Ja: a jak jsi poznal, že tohle je panáček a tohle je holka?
Dieťa: holka
Ja. a jak jsi to poznal?
dieťa: holka
/ obrázek číslo 7/
Dieťa: panáček
Ja: a tohle?
dieťa: holka
Ja: a proč je tohle holka? jak jsi to poznal?
dieťa:holky
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Ja. a proč je tohle panáček?
dieťa: panačky vela chodit

2.

Druhou zisťovanou vecou v mojom výskume sú hlavné znaky, koré deti

pri rozpoznávaní uvádzali. 3 z 5 chlapcov spolupracovali veľmi dobre a ako hlavné
znaky uvádzali presne tie atribúty, s ktorými som počítala na začiatku môjho výskumu
a to konkrétne šaty a sukňu u ženských postáv, tričko a nohavice u postáv mužských.
Ďalej to bol rúž a dlhé vlasy u žien a krátke vlasy u mužov.
3.

Priemerný počet rozpoznaní postavy mužskej a ženskej sa u chlapcov

v tomto veku pohyboval podobne ako u dievčat okolo čísla 4 s tým, že sa neprejavili
nijak výrazné rozdiely v schopnosti lepšie rozpoznať postavu rovnakého genderu ako
je dieťa samé. Najväčší problém chlapcom robil obrázok číslo 2, ako doteraz všetkým
ostatným deťom.
4.

Poslednou vecou u chlapcov v tomto veku, ktorá ma zaujímala, bolo to či

dôvody, ktoré chlapci pri rozpoznávaní uvádzajú sú dostatočne relevantné aby na ich
základe bolo možné poznať či sa jedná o postavu muža alebo ženy. Ako som už
spomínala v predchádzajúcom bode, 3 z 5 chlapcov odpovedali veľmi dobre na mnou
kladené otázky, nevyužívali odpovede neviem, alebo nereagovali mlčaním, aj keď
v prípade jedného z týchto troch chlapcov bolo vidieť, že sa mu veľmi nechce tak na
takmer všetko odpovedal, že rozpoznávanie uskutočnil na základe vlasov, aj keď
niektoré postavy vlasy nemali. Na druhej strane keď som sa ho opýtala, ako to teda
poznal, keď nemajú vlasy, svoju odpoveď vždy upravil na iný znak, ktorý na kresbe
pozorovateľný bol. Najväčší problém pri rozpoznávaní mali 2 chlapci. Jeden, ako som
už spomínala nebol veľmi hovorný a z jeho spôsobu rozprávania som mala pocit, že
je aj inej národnosti a preto jeho odpovede považujem za zlyhanie verbalizačnej
schopnosti. Druhý chlapec bol naopak veľmi hovorný, ale z jeho vyjadrovania a
spôsobu odpovedí bolo poznať, že aj keď mal z rodiny osvojené genderové schémy,
nebol schopný ich aplikovať na moje obrázky, alebo uvádzal dôvody, ktoré sa týkali
len jeho a pôsobili veľmi egocentricky. Okrem toho niektoré voľby boli silne
fantazijné a dieťa zo všetkých chlapcov v obrázkoch videlo najviac iných vecí, ako
postavy muža či ženy. Na záver uvádzam niekoľko príkladov z nášho rozhovoru:
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Dieťa: tenhle /vybírá číslo 5/
Ja. tak mi zkus říct, co vidíš na obrázku?
Dieťa: to je tatínek
Ja: tohle je tatínek a jak jsi to poznal? jak víš, že tohle je tatínek?
dieťa: my máme taky tatínka a maminku
Ja: tak jo a tohle je co? /ukazuji na druhu postavu/
dieťa: to je kluk
ja. jo a jak víš, že tohle je kluk?
dieťa: že to je jako Jaroušek /jméno dítěte/

/dítě vybírá číslo 1/
ja: tak co myslíš, co by to mohlo být?
Dieťa: vypadá to, že to je něco veliký
ja. jo a co by to mohlo být, co ti to připomíná?
dieťa: je to nějaký strašák, nebo co by to mohlo být

Odpovede chlapcov v tomto veku hodnotím veľmi pozitívne. 3 z 5 chlapcov
odpovedali na moje otázky jasne, zrozumiteľne a uvádzali jasné a dominantné znaky
pri rozpoznávaní jednotlivých postáv. V porovnaní s dievčatami v tomto veku, síce
nemali oveľa viac správnych odpovedí pri rozpoznávaní, na druhej strane boli však
komunikatívnejší a lepšie sa mi s nimi pracovalo.

10.5 Priebeh rozpoznávania u 5 ročných dievčat
1.

Môjho výskumu sa zúčastnilo celkom 5 dievčat vo veku 5 rokov. Všetky

dievčatá si ako prvý vybrali obrázok číslo 8, čo je kresba, ktorú nakreslilo dievča vo
veku 6 rokov. Opäť sa tu opakuje situácia, ako u 3 ročných chlapcov, že všetky
dievčatá si vybrali obrázok od najstaršieho dieťaťa, avšak narozdiel od 3 ročných
chlapcov, ktorí si zvolili obrázok nakreslený chlapcom, si všetky dievčatá v tomto
veku zvolili kresbu nakreslenú dievčaťom. V tomto prípade však narozdiel od 3
ročných chlapcov, neprisudzujem váhu tomu, že kresba bola nakreslená dieťaťom
rovnakého pohlavia, ale ako hlavný dôvod výberu vidím to, že sa jednalo
o najprepracovanejšiu kresbu a zároveň najjednoduchšie rozpoznateľnú, pretože tu
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boli jasne viditeľné dominantné atribúty, na základe ktorých sa dalo odlíšiť mužskú
postavu, od tej ženskej.
2.

Hlavnými znakmi, ktoré dievčatá v tomto veku uvádzali pri rozpoznávaní

boli opäť dlhé vlasy u žien, šaty, či ružové oblečenie u ženskej postavy a u postavy
mužskej sa jednalo o krátke vlasy a z oblečenia to boli nohavice. Jedno z dievčat
uviedlo ako rozdiel farebnosť oblečenia, pričom červenú farbu priradila k postave
ženskej a zelenú, k postave mužskej. Predpokladám, že na základe istej genderovej
stereotypizácie, v ktorej je deťom často vštepované, že farby ako červená, ružová či
žltá farba, sú farbami dievčenskými a farby ako modrá a zelená sú zas tými, ktoré sú
typické pre chlapcov.
3.

Priemerný počet rozpoznaní sa u dievčat v tomto veku pohyboval okolo

čísla 4 podobne ako u detí 4 ročných. Najväčší problém v rozpoznávaní im robil
obrázok číslo 2, ako doteraz u všetkých detí. U dievčat v tomto veku sa neprejavil
mnou skúmaný jav, že by dievčatá boli lepšie v rozpoznávaní postáv rovnakého
genderu, ako sú oni samé. Jediným rozdielom, ktorý som spozorovala, bolo to, že pri
rozpoznávaní uvádzali znaky ženskej postavy častejšie a ako prvé, čo uvádzam na
nasledujúcom príklade:
Dítě vybírá obrázek 8
Já: A řekneš mi, co je na obrázku?
Dítě: Maminka a tatínek.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je maminka a tohle tatínek?
Dítě: Maminka má dlouhý vlasy.

4.

Poslednou vecou, ktorá ma zaujímala bolo to, či sa vek detí prejaví na

rozpoznávaní, to znamená, že či staršie deti, ktoré majú už ucelenejšiu a stálejšiu
genderovú identitu, budú schopné uvádzať také dôvody pri rozpoznávaní, ktoré budú
dostatočne relevantné a rozpoznávanie by bolo na ich základoch skutočne možné.
V tomto prípade sa mi to potvrdilo, pretože s dievčatami v tomto veku bola
komunikácia na úplne inej úrovni, ako s deťmi mladšími. Na moje otázky odpovedali
takmer bez problémov a uvádzali často znaky, ktoré som pri rozpoznávaní sama určila
za dominantné. Odpovede neviem, spojené s mlčaním sa tu už nevyskytovali.
Uvádzam jeden príklad, ktorý mi v rámci rozpoznávania prišiel úplne odlišný od
ostatných odpovedí:
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Dítě si vybírá obrázek číslo 2
Dítě: Tohle vypadá jak táta.
Já: A proč?
Dítě: protože to vypadá, jak kdyby měl brýle.
Já: A tohle?
Dítě: Tohle nevím, co je.

Na tomto príklade, môžeme vidieť, ako dievča spojilo rozpoznávanie s niečím,
čo pozná z rodiny a má to tak ukotvené. To znamená, že aj napriek tomu, že aj ženy
môžu nosiť okuliare, dievča vie, že jej otec ich má a tak jej to na základe silnej rigidity,
to znamená nereflektovaného prijatia určitej genderovej schémy pripomenulo otca
a to, že keď postava nosí okuliare, musí byť mužskej postavy.
Aj dievčatá v tomto veku namiesto mužskej či ženskej postavy uvádzali pri
rozpoznávaní niečo úplne iné. Príkladom je slnko, duch, roboti, fľaša, kaktus či
strašiaci. U 5 ročných dievčat, je teda možné vidieť väčšie množstvo rozpoznaní, ktoré
sa netýkali mužskej či ženskej postavy, ale úplne niečoho iného. Príkladám dôvod
k zvýšenej miere tvorivosti a fantazíjnej činnosti detí vo veku, pred nástupom do
základnej školy. Uvádzam príklad jedného rozpoznania:
Dítě vybírá obrázek číslo 1
Já: Tak, zkus mi říct, co by mohlo být na obrázku.
Dítě: láhve
Já: A proč myslíš, že jsou to láhve?
Dítě: Protože mají víka.

10.6 Priebeh rozpoznávania u 5 ročných chlapcov
1.

Môjho výskumu sa zúčastnili celkom 4 chlapci vo veku 5 rokov. 2

z chlapcov si ako prvý obrázok zvolili číslo 8, čo je obrázok nakreslený dievčaťom vo
veku 6 rokov. Ďalší chlapec vybral obrázok číslo 7, ktorý nakreslil 6 ročný chlapec
a posledný z chlapcov vybral obrázok číslo 6 od 5 ročného dievčaťa. Aj keď chlapci
v tomto veku nevolili rovnaké obrázky, všetci vyberali obrázky nakreslené od
najstarších detí vo veku 5 a 6 rokov.
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2.

Hlavnými znakmi, ktoré chlapci v tomto veku uvádzali pri rozpoznávaní

boli opäť šaty, srdiečka, ružové oblečenie a dlhé vlasy u ženskej postavy a u postavy
mužskej to boli krátke vlasy. Zaujímavé je, že chlapci v tomto veku svoje
rozpoznávanie často zamerali len na vlasy, pričom niektorí z nich svoje celé
rozpoznávanie postavili len na tom, že rozpoznávali, či postava má alebo nemá vlasy
a aké sú dlhé, čo ukazuje nasledujúci príklad:
Dieťa: tohle je kluk a tohle holka
Ja: a podle čeho jsi to poznal?
Dieťa: nebo jsou to dvě holky
Ja: a jak jsi poznal, že jsou to teda nakonec obě holky?
Dieťa: protože nevidím vlasy
Ja: a holky nemají vlasy?
Dieťa: jo mají je vzadu v culíku
(obrázek číslo 4)
Ja: tak povídej
Dieťa: tam jsou nějaký pánové
Ja: a proč myslíš, že jsou to pánové?
Dieťa: protože mají vlasy nahoru

3.

Priemerné číslo rozpoznávania u chlapcov v tomto veku sa pohybovalo

okolo čísla 3, čo však neznamená, že ich rozpoznávanie je menej úspešné, ako u
mladších detí, je to spôsobené len tým, že počet chlapcov vo veku 5 rokov bol len 4,
zatiaľ čo mladších detí vo veku 3 a 4 rokov bolo stále 5. Najväčší problém pri
rozpoznávaní robil chlapcom v tomto veku opäť obrázok číslo 2, ktorý sa im
nepodarilo rozpoznať ani v jednom z prípadov správne. Ani v tomto prípade sa však
nepotvrdilo to, že by chlapci lepšie rozpoznávali postavy rovnakého pohlavia, ako sú
oni sami.
4.

Chlapci v tomto veku, podobne ako dievčatá reagovali na moje otázky

dobre a pri rozpoznávaní uvádzali dôvody, ktoré považujem za relevantné pri
rozpoznaní mužskej či ženskej postavy. Opäť som sa nestretla s odpoveďami neviem,
alebo s mlčaním, ako u mladších detí. V tomto prípade neuvádzam žiadne príklady,
pretože žiadne z rozpoznávaní nebolo na toľko zaujímavé či odlišné, aby ho bolo
potrebné ďalej analyzovať.
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Komunikácia s chlapcami v tomto veku bola dobrá, no oproti dievčatám, ktoré boli
viac hovornejšie a dokázali aplikovať väčšie množstvo znakov na jednotlivé
rozpoznávanie, chlapci zamerali svoju pozornosť na vlasy a tento znak, niektorí
využívali počas celého rozpoznávania. Na rozdiel od dievčat, chlapci pri
rozpoznávaní neuviedli žiadne iné príklady okrem mužskej či ženskej postavy.

10.7 Priebeh rozpoznávania u 6 ročných dievčat
1.

Celkom sa môjho výskumu zúčastnili 4 dievčatá vo veku 6 rokov. Všetky

dievčatá v tomto veku ako prvý volili obrázok číslo 8, nakreslený dievčaťom vo veku
6 rokov. Podobne, ako u 5 ročných dievčat prepokladám, že výber nebol ovplyvnený
pohlavím dieťaťa, ktoré obrázok nakreslilo, ale tým, že tento obrázok sa zo všetkých
javil ako najprepracovanejší.
2.

Hlavnými znakmi, ktoré pri rozpoznávaní dievčatá v tomto veku uvádzali

boli podobne ako u iných detí šaty, dlhé vlasy, ružové oblečenie u ženskej postavy
a u postavy mužskej sú to vlasy krátke, alebo vlasy do hora či modré oblečenie.
Obzvlášť jeden z rozhovorov vynikal oproti všetkým ostatným deťom. Dievča pri
rozpoznávaní tvorilo súvislé vety, ktoré, nie len že popisovali jendotlivé znaky pri
rozpoznávaní, ale pridávalo k nim aj prídavné mená, ktoré ich vyzdvihovali do
popredia. U dievčaťa je jasne pozorovateľná vyššia verbálna schopnosť,ako u iných
detí, čo je zrejme spôsobené jej vekom, v ktorom už bude nastupovať do základnej
školy, čomu odpovedalo aj jej vyjadrovanie. Toto dievča na rozdiel od všetkých iných
detí, okrem klasických často sa tu opakujúcich dominantných znakov pri rozpoznávaní
uvádzalo aj znaky, ktoré ešte použité neboli, ako napríklad náušnice, zacuchané
kudrny a nepoužívala slovné spojenie, že postava nemá vlasy, ale že je plešatá. Na
tomto základe konštatujem, že u dieťaťa je stálosť genderovej identity na takej úrovni,
že na postavách je schopná vidieť aj iné znaky, ako tie ktoré sú vytvorené na základe
určitej stereotypizácie genderových schém. Pre príklad uvádzam časť nášho
rozhovoru:
Dítě si vybírá oobrázek číslo 3
Já: Tak, co by to mohlo byt?
Dítě: Tohle má krásný naušnice a myslím, že by to mohla být holka.
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Já: A tohle?
Dítě: Chlapeček, protože nemá naušnice.
Dítě si vybírá obrázek číslo 4
Já: Tak, co je tady nakreslenýho?
Dítě: Tohle je holčička a má zacuchaný kudrny.

3.

Z celkového počtu 4 dievčat bolo rozpoznávanie na toľko úspešné, že 6

obrázkov dokázali správne rozpoznať všetky dievčatá. Najväčší problém opäť robil
obrázok číslo dva, pri ktorom bolo rozpoznanie úspešné len 1 krát u mužskej aj ženskej
postavy, čo je veľký rozdiel oproti ostatnému úspešnému rozpoznávaniu. Preto, ako
som už spomínala, obrázok 2 považujem za veľmi obtiažny z toho dôvodu, že sa na
ňom ani mne a zjavne ani deťom nedarí nájsť nejaké dominantné znaky, ktoré by mohli
byť pri rozpoznávaní nápomocné. Ani u dievčat v tomto veku sa neprejavilo, že by
rozpoznávanie postáv rovnakého genderu bolo úspešnejšie, ako u toho opačného.
4.

V tomto prípade sa opäť prejavil pri rozpoznávaní vek dievčat, kedže

v porovnaní s deťmi mladšími boli odpovede dievčat v tomto veku celistvé,
zrozumiteľné a dôvody pri rozpoznávaní, ktoré uvádzali boli relevantné k daným
obrázkom. Opäť som sa nestretla s mlčaním, alebo odpoveďami neviem. V rámci tejto
časti uvádzam jeden príklad, ktorý mi prišiel odlišný od ostatných dôvodov pri
rozpoznávaní:
Dítě si vybírá obrázek číslo 2
Já: tak, co je tady na posledním obrázku?
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi to poznala? Že je to holčička?
Dítě: Protože se usmívá.

Dievča tu ako dôvod svojho rozpoznania uviedlo, že sa jedná o ženskú postavu
z toho dôvodu, že sa usmieva, čo opäť môžeme prepojiť s tým, že pozitívne ladené
veci, ako je napríklad úsmev, dieťa bude radiť ku svojmu genderu, na základe že si ho
uvedomuje, má s ním väčšie množstvo skúseností a vzťahuje k nemu oveľa viac
znakov, ako k opačnému pohlaviu.
Komunikácia s dievčatami v tomto veku bola pre mňa veľmi príjemná,
zrozumiteľná a jednoduchá, čo je pozorovateľné aj na tom, že naše rozhovory boli
ukončené behom oveľa menej minút ako u ostatných detí. Zvlášť u dievčaťa

58

popisovaného vyššie sú jasne viditeľné vekové rozdiely medzi deťmi v rámci
komunikácie a samotného rozpoznávania. Dievčatá v tomto veku už pri rozpoznávaní
neuvádzali nič iné, než mužskú či ženskú postavu, tak ako bolo očakávané.

10.8 Prehľad rozpoznávania u 6 ročných chlapcov
1.

Chlapcov vo veku 6 rokov sa môjho výskumu účastnilo najmenej a to

konkrétne 3. Jeden z chlapcov pri rozpoznávaní ako prvý volil obrázok číslo 8,
nakreslený dievčaťom vo veku 6 rokov, druhý zvolil obrazok číslo 6, ktorý nakreslilo
5 ročné dievča a posledný chlapec sa svojím výberom výrazne odlišoval od všetkých
detí, pretože si vybral obrázok číslo 3, ktorý nakreslilo dievča vo veku 4 rokov, čo je
doposiaľ najnižší vek u prvotne zvoleného obrázku.
2.

Hlavné znaky,ktoré chlapci v tomto veku pri rozpoznávaní uvádzali boli

hlavne vlasy, kde uvádzali u devčat vlasy dlhšie, väčšie či vlasy na stranu, zatiaľ čo
u chlapcov to boli vlasy krátke, žiadne, alebo do hora. Okrem toho to boli u ženských
postáv opäť šaty, sukňa, či ružová farba oblečenia.
3.

Z celkového počtu 3 chlapcov v tomto veku bolo rozpoznávanie úspešné,

ale ani z ďaleka tak veľmi ako u dievčat toho istého veku. Priemer sa však pohyboval
okolo čísla 2 z celkového počtu 3 chlapcov. Najproblémovejším bol opäť obrázok
číslo 2, kde sa ho v tomto prípade chlapcom nepodarilo rozpoznať ani jeden krát.
Predpoklad toho, že deti budú lepšie rozpoznávať postavy rovnakého genderu, ako sú
oni samé sa opäť nepotvrdil.
4.

Čo sa týka posledného mnou skúmaného bodu, tak je zvláštne, že

komunikácia s chlapcami vo veku 6 rokov, bola oveľa obtiažnejšia, ako s rovnako
starými dievčatami. Odpovede síce obsahovali vo väčšine prípadov dôvody
k rozpoznaniu, ktoré som považovala za relevantné, no chlapci boli menej
komunatívni či výreční a niekoľko krát sa stalo, že odpovedali slovom neviem, čo som
u detí tohto veku už nepredpokadala. Miestami som mala z chlapcov pocit, že
s takýmito odpoveďami sa stretávam len kvôli tomu, že sa im výskum nechcelo so
mnou robiť, dôvod neviem, ale myslím si, že mohli mať pocit, že sú tí najstarší
a porovnávanie obrázkov im pripadalo ako hra pre deti. Obzvlášť ma však zaujal jeden
z chlapcov, ktorý bol úplne odlišný. Bol komunatívny a rozpoznávanie ho bavilo, no
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jeho odpovede neodpovedali jeho veku. Vo svojich odpovediach často rozpoznával
niečo iné, ako postavu muža či ženy, ako napríklad postel, opice, či slnko. Vo svojom
vyjadrovaní využíval časté zdrobneniny, ktoré sa u detí v tomto veku už
nevyskytovali, alebo uvádzal dôvody, ktoré neboli pre rozpoznanie relevantné. Toto
všetko ukazujem v nasledujúcih príkladoch:
Dítě si vybírá obrázek číslo 3
Já: A rekneš mi, prosím, co je tady nakreslenýho?
Dítě: Opičky.

Dítě si vybírá obrázek číslo 1
Dítě: To je postel.

Tieto dva príklady ukazujú rozpoznávanie iných vecí, ako mužskej či ženskej
postavy

Dítě si vybírá obrázek číslo 5
Já: Tak, povídej.
Dítě: Tohle je maminka a tohle je dítě, holčička.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Podle očíček.

Tento príklad ukazuje na neustále využívanie zdrobnením a detských slov pri
rozhovore
Dítě si vybírá obrázek číslo 4
Já: Tak co myslíš, co ti to připomíná?
Dítě: Holka panáček.
Já: A jak jsi poznal, že je to holka?
Dítě: Protože má bříško.

Posledný

príklad

poukazuje

na

nelogické

a nesúvsiace

dôvody

s rozpoznávaním, pretože na základe tohto znaku nebolo možné určiť či sa jedná
o postavu mužskú alebo ženskú.
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Myslím si že v tomto prípade nešlo o to, že by chlapec nemal dostatočne
ukotvené genderové schémy, či by mal problémy s utváraním stálosti identity, naopak
si myslím, že sa jednalo o problém intelektový, kedže jeho vyjadrovanie
a rozpoznávanie bolo na úrovni 3 až 4 ročných detí v mojom výskume, o čom svedčia
aj uvedené príklady. Za druhý problém, ktorý sa týkal menšej výrečnosti dieťaťa
považujem to, že chlapec bol odlišnej národnosti a robilo mu problém sa vyjadrovať
v českom jazyku.
Rozpoznávanie chlapcov v tomto veku bolo výrazne odlišné ako u dievčat.
Kým všetky 6 ročné dievčatá rozpoznali správne takmer všetky obrázky, boli veľmi
komunikatívne a znaky rozpoznávania, ktoré uvádzali boli relevantné k daným
obrázkom, tak chlapci naopak komunikovali menej, ich dôvody v niektorých
prípadoch neboli dostatočne relevantné a rozhodne nie tak rozvinuté, ako pri
komunikácii s dievčatami. U 6 ročných detí je pozorovateľný najväčší rozdiel pri
rozpoznávaní u dievčat a u chlapcov.

10.9 Porovnanie rozpoznávania u dievčat a u chlapcov
Medzi jednotlivými pohlaviami neboli spozorované markantné rozdiely, ktoré
by od seba výrazne odlišovali chlapcov a dievčatá. U detí vo veku 3 rokov prebiehalo
rozpoznávanie veľmi podobne, ako aj u dievčat, tak aj u chlapcov. Deti v tomto veku
mali problém s vyjadrovaním sa, ich odpovede boli často spojené s mlčaním, alebo
s odpoveďami neviem. Čo sa týka hlavných uvádzaných znakov, tak tie v prípade
takto malých detí často neboli relevantné k daným obrázkom na toľko, že by umožnili
rozpoznanie. To znamená, že deti v tomto veku bez ohľadu na pohlavie, neboli
schopné uvádzať dominantné znaky, ktoré som určila pri jednotlivých obrázkoch.
Tak isto aj u detí 4 ročných rozdiely neboli viditeľné vo veľkej miere. V tomto
veku už deti častejšie uvádzali znaky relevantné pre rozpoznávanie, komunikácia bola
istejšia a tak isto sa znižoval počet odpovedí neviem rovnako u dievčat ako aj
u chlapcov. Jediným spozorovaným rozdielom v tomto veku bolo to, že niektorí
chlapci v tomto veku chceli viac spolupracovať, ako dievčatá.
Čo sa týka 5 a 6 ročných detí, tak tu sme mohli pozorovať postup v rámci
schopnosti uvádzať dominanntné znaky rozpoznávania a tak isto aj to, že tieto znaky
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a dôvody pri rozpoznávaní boli dostatočne relevantné a logické. Deti v tomto veku
nepoužívali slovo neviem. Ak by sme aj tak hľadali rozdiel medzi dievčatami
a chlapcami pri rozpoznávaní, tak je viditeľnejší u starších detí. Ako aj pri 5 tak aj pri
6 ročných deťoch, boli dievčatá aktívnejšie, komunikatívnejšie a v rozpoznávaní
úspešnejšie ako chlapci.
Čo sa týka zisťovania toho, či deti lepšie rozpoznávajú postavy rovnakého
genderu ako oni sami, tak to sa nepotvrdilo ani v jednom z prípadov vo väčšej miere.
Výber prvých obrázkov na rozpoznanie bol podobný ako u dievčat, tak u chlapcov.
Obe pohlavia si vyberali obrázky od starších detí, vo väčšine prípadov obrázky
nakreslené deťmi vo veku 5 a 6 rokov. Ako som už uviedla na začiatku, výrazné
rozdiely v rámci jendotlivých pohlaví v mojom výskume spozorované neboli.
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11. Diskusia
Hlavným cieľom mojej práce bolo určiť mieru rozpoznávania maskulinných
a femininných znakov u detí predškolského veku. Zisťovanie prebiehalo na základe
kresieb, ktoré však neboli nakreslené dospelými jedincami, ktorí už majú jasné prijaté
kultúrne zobecnené predstavy o mužoch a o ženách, ale od detí predškolského veku 36 rokov, ktoré sa práve nachádzajú len v štádiu formovania genderovej identity.
Formovanie genderovej identity je podľa Kohlberga proces, kedy dieťa postupne
získava jasné predstavy o mužoch a ženách a zároveň si uvedomuje, že sa samé
zaraďuje do jednej z týchto kategórií.
V mojom výskume som si položila ako dve hlavné otázky to, či sú deti v tomto
veku rozpoznávania schopné a ak áno, aký je rozdiel v rozpoznávaní medzi
jednotlivými vekovými kategóriami a či existujú rozdiely v schopnosti rozpoznávania
u dievčat a u chlapcov. Ako prvé, na čo som sa zamerala bolo to, ktoré obrázky deti
volia pri rozpoznávaní ako prvé. Hlavným cieľom bolo zistiť, či mladšie deti volia
kresby od najstarších detí, pretože sú najzrozumitelnejšie a ako sa táto tendencia mení
s rastúcim vekom. Ukázalo sa, že všetky deti bez ohľadu na vek, či pohlavie volili
obrázky, od najstarších detí. Myslím si, že voľba detí bola jednak ovplyvnená tým, že
tieto obrázky boli z technického hľadiska nakreslené lepšie ako u mladších detí, ale
jednak preto, že na nich deti mohli nachádzať najväčšie množstvo dominantných
znakov pre rozpoznávanie, čo môže byť pozorovateľné v mojej časti popisu
jednotlivých obrázkov, kde u 5 a 6 ročných detí môžeme pozorovať jasné znaky, ktoré
nám pomôžu oddeliť postavu muža od tej ženskej na základe rysov, ktoré sú
považované za typicky ženské či mužské. Tým myslím napríklad to, že u obrázku číslo
8, ktorý je nakreslený 6 ročným dievčaťom, môžeme pozorovať dlhé vlasy či ružové
šaty u postavy ženy a naopak krátke vlasy a tričko s nohavicami u postavy mužskej,
ktoré sú podľa Smetáčkovej (2016) v prípade maskulinity a femininity považované za
dominantné atribúty.
Práve dominantným znakom, som sa venovala v druhej časti mojej analýzy.
Sama som si na základe výskumu Smetáčkovej (2016) pri každom obrázku stanovila
niekoľko hlavných znakov, ktoré považujem za relevantné pre rozpoznávanie
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a zisťovala som odpovede detí. Ukázalo sa, že staršie deti vo veku 5 a 6 rokov sú
schopné uviesť znaky, ktoré sú považované za typické pre muža či ženu v rámci určitej
genderovej stereotypizácie.Deti mladšieho veku častejšie uvádzali znaky, na základe
ktorých by nebolo možné rozpoznanie previesť, alebo často odpovedali slovom
neviem, či mlčaním, ako dôvod tohto javu u mladších detí vidím to, že u detí vo veku
3 a 4 rokov sa niekedy stretávame s tzv. domnelou flexibilitou, to znamená, že sa
nejedná o pravú flexibilitu, s ktorou sa stretávame až okolo 7 roku. Deti v tomto veku
ešte nedisponujú znalosťou niektorých genderových stereotypov a preto, aj keď
v tomto veku tvrdia, že je niekto muž, alebo žena, nedokážu správne odpovedať na
otázku prečo. Trautner (2005) teda rozdeľuje vývoj genderových stereotypov do troch
fáz, kde druhá fáza medzi 4 a 7 rokom predstavuje vrchol rigidity, kde dieťa často
argumentuje tým, že daná vec je určená čisto pre chlapcov a iná zas pre dievčatá, čo
sa potvrdilo aj v rámci môjho výskumu.
Na základe určitej genderovej schematizácie som predpokladala jav, že u detí
sa prejaví lepšie rozpoznávanie postáv rovnakého pohlavia ako sú oni samé. Tento
predpoklad som vytvorila na základe toho, že podľa Martina (in Janošová, 2008)
vznikajú u detí v kognitívnej štruktúre dve databázy, kde jedna slúži ako schopnosť
zaradenia rolí, vlastností a chovania do sveta žien či mužov a druhá obsahuje práve
obsiahlejšie informácie týkajíce sa vlastného pohlavia dieťaťa. Táto hypotéza sa však
nepotvrdila a nepotvrdili sa žiadne významné rozdiely v schopnosti rozpoznať postavu
rovnakého či opačného pohlavia, čo prisudzujem tomu, že u detí tohto veku nebola
ešte dostatočne rozvinutá druhá z databáz, takže schopnosť rozpoznávania bola
podobná u mužských aj ženských postáv, bez ohľadu na pohlavie dieťaťa.
Tak isto mnou zisťované rozdiely medzi dievčatami a chlapcami pri
rozpoznávaní, neboli nijak zvlášť odlišné. Jediný pozorovaný rozdiel bol v tom, že
u mladších detí vo veku 3 a 4 rokov boli hovornejší a šikovnejší chlapci a u starších
detí to boli dievčatá, čo som však prisúdila tomu, že chlapcom vo vyššom veku sa
často nechcelo podieľať na rozpoznávaní kresieb.
Celkovo výsledky môjho výskumu ukázali, že deti mladšie tzn. vo veku 3 a 4
rokov, podliehali nepravej flexibilite, pri ktorej však nemali dostatočne uchopené
genderové schémy, či boli uchopené ako schémy nekovnečné, ktoré nie sú kultúrne
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zdieľanými charakteristikami maskulinity či femininity a tak ich odpovede boli často
spojené s nimi samými, s rodinou, alebo odpovedali slovami neviem, či častým
mlčaním. Konvečnými a nekonvečnými schémami sa vo svojom výskume zaoberala
Tanenbaum (2010) a závery výskumu ukázali, že mladšie deti, tak ako sa ukázalo
v mojom výskume siahajú častejšie po schémach nekonvečných. Deti staršie fungovali
viac rigidnejšie, to znamená, že mali ukotvené určité genderové stereotypy, ktoré pri
rozpoznávaní využívali. Rozdiely medzi deťmi nakoniec neboli tak veľké, ako som
očakávala, no napriek tomu, je pozorovateľný značný posun v miere rozpoznávania
medzi 3 a 6 ročnými deťmi.
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12. Záver
V mojej práci som sa zamerala na mieru rozpoznávania maskulinných
a femininných znakov u detí predškolského veku na základe kresby získanej od
rovnako starých detí. Mojím cieľom bolo zistiť ako sa rozpoznávacia schopnosť mení
s rastúcim vekom detí a na základe pohlavia dieťaťa.
Na základe analýzy mnou zozbieraných dát som zistila, že existujú rozdiely
v rozpoznávacej schopnosti u detí na základe zvyšujúceho sa veku. Tento jav je
spôsobený jednak zisteniami, ktoré prezentujem v interpretácii a následnej diskusii
a tak isto tým, že materská škola je inštitúciou, ktorá deti pripravuje na nástup do
základnej školy, takže je logické, že deti sa postupne rozvíjajú a zlepšujú svoje
schopnosti. Jednak je zlepšenie pozorovateľné v rámci jazyka a reči detí, ktorá sa
s rastúcim vekom zdokonaľuje a tak isto deti postupne prijímajú a sami vytvárajú nové
genderové schémy, ktoré sa podieľajú na formovaní ich genderovej identity.
V rámci tejto práce, som si po prvý krát skúsila, to ako sa realizuje kvalitatívny
výskum a tak isto som po prvý krát pracovala s väčšou skupinou takto malých detí, čo
ma naučilo a ukázalo mi, že deti v tomto veku síce nie je jednoduché naladiť na
podobnú činnosť a udržať ich pozornosť po dobu celého výskumu, ale ak sa to človeku
podarí a nájde si k deťom takú cestu, aby výskum bavil pokiaľ možno obe strany,
môžu z toho vyplynúť zaujímavé zistenia.
V rámci genderovej stereotypizácie a schematizácie je v dnešnej dobe vidieť
značný pokrok a tak isto to, že hranica medzi maskulinnými a femininnými znakmi sa
v našej spoločnosti stále stenšuje. No aj napriek tomuto javu sú stále pozorovateľné
výrazné snahy, často zo strany rodiny a tak isto aj školy, deti nejakým spôsobom
sankciovať za správanie, ktoré podľa ich predstáv neodpovedá danému genderu. Tento
fakt nepovažujem za správny a myslím si, že nie je vždy potreba, aby bol chlapec
trestaný za to, že sa venuje v mladšom veku nejakej činnosti, ktorá je bežne
pripisovaná ženám. Príklad s chlapcom som uviedla preto, že práve chlapci sú častejšie
trestaní za takéto prejavy a často tlačení do činností, ktoré sami nechcú. Nie predsa
každý chlapec sa vidí v technickej sfére a nie každé dievča sa chce starať o domácnosť.
Bolo by skvelé, aby si ľudia tieto veci uvedomovali čoraz častejšie a prijímali ich. Ako
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som už písala, hranice medzi maskulinnými a femininnými znakmi sa našťastie čím
ďalej tým viac mažú, no ľudia by mohli byť predsa ešte o niečo viac tolerantnejší.
Túto prácu pokladám za niečo, čo sa v českých a slovenských výskumoch tak
často neobjavuje, pretože aj keď výskumy u nás genderovú problematiku skúmajú,
oveľa častejšie je to u dospelých jedincov, či starších detí. Verím, že táto práca je
dobrým základom, pre jej výskumné rozšírenie, aj keď si myslím, že v niektorých
rozhovorch s deťmi by bolo potrebné siahať viac do hĺbky a pokladať viac
doplňujúcich otázok a tak isto by bolo možné trochu skresať mnou vytvorenú
analytickú časť.
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Príloha 1- Tabuľka č.2

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Obrázok Obrázok Obrázok

1

2

3

4

5

6

7

8

Chlapec Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

3r.

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Chlapec Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

3r.

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Chlapec Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

3r.

M:ano

M:ano

M:nie

M:nie

M:nie

M:ano

M:ano

Chlapec Ž:nie

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

3r.

M:nie

M:nie

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

Chlapec Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

3r.

M:nie

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Chlapec Ž:nie

Ž:nie

Ž:nie

Ž:áno

Ž:nie

Ž:áno

Ž:áno

Ž:áno

4r.

M:nie

M:nie

M:áno

M:nie

M:áno

M:áno

M:áno

Chlapec Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:áno

4r.

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Chlapec Ž:nie

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

4r.

M:ano

M:ano

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

Chlapec Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

4r.

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:nie

M:nie

M:nie

M:ano

M:nie

M:ano
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Chlapec Ž:ano

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

4r.

M:nie

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Chlapec Ž:nie

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

5r.

M:nie

M:ano

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

Chlapec Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

5r.

M:nie

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Chlapec Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

5r.

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Chlapec Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

5r.

M:nie

M:ano

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

Chlapec Ž:nie

Ž:nie

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

6r.

M:nie

M:nie

M:nie

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

Chlapec Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

6r.

M:nie

M:ano

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

Chlapec Ž:nie

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

6r.

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Dievča

Ž:nie

Ž:nie

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:nie

3r.

M:nie

M:nie

M:nie

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:nie

Dievča

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

3r.

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Dievča

Ž:ano

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž: nie

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

3r.

M:ano

M:nie

M:nie

M:ano

M:nie

M:nie

M:nie

M:nie

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano
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Dievča

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

3r.

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Dievča

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

3r.

M:nie

M:nie

M:ano

M:nie

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

Dievča

Ž:nie

Ž:nie

Ž: nie

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

4r.

M:ano

M:nie

Ž: nie

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

Dievča

Ž:nie

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

4r.

M:nie

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Dievča

Ž:nie

Ž:nie

Ž:nie

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

4r.

M:nie

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:nie

M:nie

Dievča

Ž:ano

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

4r.

M:nie

M:nie

M:ano

M:nie

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

Dievča

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

4r.

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

Dievča

Ž:nie

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

5r.

M:nie

M:nie

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Dievča

Ž:nie

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

5r.

M:ano

M:ano

M:nie

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

Dievča

Ž:nie

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

5r.

M:nie

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Dievča

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

5r.

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano
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Dievča

Ž:nie

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

5r.

M:nie

M:nie

M:nie

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

Dievča

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

6r.

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Dievča

Ž:ano

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

6r.

M:ano

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Dievča

Ž:ano

Ž:nie

Ž:nie

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

6r.

M:ano

M:nie

M:nie

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Dievča

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

Ž:ano

6r.

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

M:ano

Pozn.: Písmená M/Ž v tabuľke označujú či sa jedná o postavu muža alebo ženy pri rozpoznávaní. Odpovede
áno/nie označujú či bolo rozpoznanie úspešné alebo nie.
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Príloha 2- Informovaný súhlas

Volám sa Vladimíra Molleková a som študentkou bakalárskeho odboru
psychológia na pedagogickej fakulte na Univerzite Karlovej v Prahe. V rámci svojej
bakalárskej práce realizujem výskum týkajúci sa schopnosti rozpoznávania kresieb
detí vo veku 3-6 rokov( kresba postavy muža a ženy).Svojím podpisom mi umožníte
zrealizovať krátke max.5 minútové rozhovory s Vašimi deťmi, ktoré budú
realizované v českom jazyku, v rámci ktorých zistím ich schopnosť rozpoznania
obsahu predložených kresieb. Tieto rozhovory budú potom použité v rámci mojej
práce. Tento výskum je anonymný a mená Vašich detí nebudú nikde uvedené.
Budem Vám vďačná, ak mi umožníte jeho realizáciu a úspešné napísanie bakalárskej
práce. Ďakujem Vám
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o tom, že moje
dieťa sa zúčastní výskumu v rámci bakalárskej práce Miera rozpoznávania
maskulinných a feminných znakov u detí predškolského veku na základe
kresby.
S tým, aby sa tejto akcie zúčastnil/zúčastnila môj syn/moja dcéra súhlasím –
nesúhlasím*
V Prahe, dňa.........................................
Podpis rodiča........................................

Prosím o vyplnenie krátkeho dotazníku, ktorý bude použitý v rámci
analytickej časti bakalárskej práce:
Koľko rokov a mesiacov je Vášmu dieťaťu?:
Ktorí rodinní príslušníci žijú v domácnosti spolu s dieťaťom?: Matka*

75

Otec*
Súrodenci*
Starí rodičia*
Ostatní* (uviesť)
Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?: Základné vzdelanie*
Stredné odborné vzdelanie*
Stredné odbordné vzdelanie s maturitou*
Gymnázium*
Vyššie odborné vzdelanie*
Vysokoškolské vzdelanie*
Venuje sa Vaše dieťa vo voľnom čase kresbe? Čo najradšej kreslí?:
Dňa:

Podpis:
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Príloha 3- Rozhovory s deťmi
Chlapci 3r. :
1.
Ja: Vyber si prosím obrázek, který se ti nejvíc líbí a řekni mi, co na něm vidíš
Dieťa: tenhle
(dítě vybírá obrázek číslo 7)
Ja: no a co je na tomhle obrázku?
Dieťta: je tam kluk a holčička
Ja: a kdo z toho je kluk a kdo holčička?
(dítě ukazuje na postavy)
Ja: jo a jak jsi poznal, že tohle je holčička? Jak to víš?
Dieťa: protože má růžové kalhoty, tak proto je to holčička
Ja: skvělý! Tak teď nějaký další obrázek
(dítě vybírá obrázek číslo 6)
Ja: no tak povídej, co vidíš na obrázku?
Dieťa: je tam pizza
Ja: a tohle?
Dieťa: to je kluk
Ja: a jak jsi poznal, že tohle je pizza?
Dieťa:Má ji na sobě kluk
Ja: takže to je kluk, co má na sobě pizzu, jo?
Dieťa: jo, já už jsem velkej kluk
Ja: Tak jo, tak si vyber další obrázek, prosím.
(dítě vybírá obrázek číslo 4)
ja: tak povídej
Dieťa: tohle je holka a tohle je kluk
Ja: a jak jsi poznal, že tohle je holčička?
Dieťa: protože musí mít nohy
Ja: a nemá nohy? Však má nohy
Dieťa: jo.
Ja: tak jak jsi teda poznal, že je to holčička?
Dieťa:nevím
(obrázek číslo 2)
Dieťa: todle je kluk a tohle taky
Ja: a jak jsi poznal, že tohle je kluk?
Dieťa: protože on nemá nožičky, takže nemůže chodit
(dítě bere do ruky další obrázek číslo 1)
Dieťa: oni chtěli spát, tak jsou v posteli
Ja: jo a v posteli je holka nebo kluk?
Dieťa: tohle je holčička a tohle je její velký bráška
Ja: A jak jsi poznal, že tohle je holčička?
Dieťa: protože holky jsou velký a já jsem malej
Ja: tak jo, tak si vyber další obrázek, prosím
(dítě vybírá číslo 8)
Ja: tak co je na obrázku?
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Dieťa: tohle je holčička a tohle je kluk
Ja: a jak si to poznal?
Dieťa: protože já už všechno poznám
ja: jo? A jak? Co má holčička na sobě?
Dieťa: srdíčka
Ja: a kluk nemá srdíčka?
Dieťa: ne
Ja: a proč?
Dieťa: protože je to kluk
( obrázek číslo 5)
Ja: tak mi prosím řekni, co je na obrázku
Dieťa: tenhle je nahatej
ja: a tenhle neni?
Dieťa: ne
Ja: a je to kluk nebo holka?
Dieťa: kluk
Ja: A jak víš, že tohle je kluk?
Dieťa: protože to mám doma
Ja: a jak jsi poznal, že tohle je kluk?
Dieťa: to je holka
Ja: a jak jsi to teda poznal? Jak víš, že je to holčička?
Dieťa: Já už jsem to viděl na obrázku
(obrazek číslo 3)
Dieťa: tohle je kluk a tohle holka
Ja: jo a jak si to poznal?
Dieťa: protože já jsem taky kluk a tohle je taky kluk
Ja: jo takže tenhle kluk vypadá jako ty, jo?
Dieťa: jo
ja: a tohle je holčička proč?
Dieťa: protože nemá tolik vlasů

2.
Já: Vyber si obrázek, který se ti nejvíc líbí a řekni mi, co na něm vidíš.
(obrázek 7)
Dítě: Chlapeček a holka.
Já: A jak jsi poznal, že tohle je holka a tohle kluk?
Dítě: Podle vlasů.
Dítě vybírá obrázek číslo 1
Já: Tak zkus, co to je?
Dítě: Tohle je kluk a tohle holka.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Zase podle vlasů.
Dítě vybírá obrázek číslo 6
Já: No tak zkus.
Dítě: Chlapeček a holka.
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Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Podle vlasů.
Já: Ale holčička nemá vlasy, tak jak jsi to mohl poznat?
Dítě: Holčička má větší ruce.
Dítě vybírá obrázek číslo 5
Dítě: Kluk a tady holka.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: podle vlasů.
Dítě vybírá obrázek číslo 3
Já: Tak co myslíš?
Dítě: Kluk a tady holka.
Já: A jak jsi to poznal? Jak víš, že tohle je kluk?
Dítě: Kluk má malý vlasy.
Dítě vybírá obrázek číslo 4
Dítě: Tady kluk a tady holka.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Podle vlásků. Holčička má delší.
Dítě vybírá obrázek číslo 2
Já: No, tak co myslíš?
Dítě: Tohle je holka a tohle kluk
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Podle vlasů. Kluk nemá vlasy.
Dítě vybírá obrázek číslo 8
Dítě : Tady holka a tady kluk
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Holka má dozadu vlásky a kluk nahoru.

3.
Já: Podívej se na obrázky, prosím, a vyber si z nich ten, který se ti nejvíc líbí.
Dítě vybírá číslo 7
Já: A co je tady namalováno?
Dítě: Kluk a holčička.
Já: A jak jsi poznal, že tohle je kluk a tohle holčička?
Dítě: Proto.
Já: Ale jak jsi to poznal?
Dítě: Holka má vlasy.
Dítě vybírá obrázek číslo 5
Já: A co je na obrázku?
Dítě: Kostlivci.
Já: A kdyby kostlivci byli kluk a holka, tak který by byl který?
Dítě ukazuje
Já: A jak jsi to poznal?
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Dítě: Proto, prostě jsem to poznal.
Dítě vybírá obrázek číslo 6
Dítě: Tenhle má dlouhý vlasy.
Já: A je to kluk nebo holka?
Dítě: Kluk.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Proto.
Dítě: Nevim
Dítě vybírá obrázek číslo 1
Já: Co myslíš, že je tady namalováno?
Dítě: Něco.
Já: A co něco?
Dítě: Něco podobnýho.
Já: A co ti to připomína?
Dítě: Nevim.
Dítě: Tohle je možná velkej kluk a tohle je mrkev.
Dítě vybírá obrázek číslo 2
Já: A co je na tomhle obrázku?
Dítě: Čmáranice.
Já: A tohle?
Dítě: Kluk.
Já: A jak jsi to poznal, že to je kluk?
Dítě: Proto.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Nevim.
Dítě vybírá obrázek číslo 8
Já: Tak mi řekni, co je na obrázku.
Dítě: Holčička a kluk.
Já: A jak si to poznal?
Dítě: Holčička má sukýnku.
Dítě vybírá obrázek číslo 3
Dítě: Kluk a holčička.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Proto.
Dítě vybírá obrázek číslo 4
Dítě: Tohle je čmáranice.
Já: A tohle?
Dítě: Holčička.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Proto.

4.
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Já: Podívej se, prosím, na obrázky a vyber si nějaký, který se ti nejvíc líbí a zkus mi říct,
co je na něm nakreslenýho.
Dítě vybírá obrázek číslo 7
Já: A co je na tomhle obrázku?
Dítě: Člověk.
Já: A jaký člověk?
Dítě: Kluk.
Já: A tohle?
Dítě: Kluk.
Já: A jak jsi poznal, že tohle je kluk?
Dítě neodpovídá
Já: Tak když se na to podívaš, tak proč myslíš, že to je kluk?
Dítě: Je to holka.
Já: Jo a jak jsi to poznal?
Dítě: Má šaty.
Dítě vybírá obrázek číslo 6
Dítě: Holka.
Já: A tohle.
Dítě: Kluk.
Já: A proč je tohle holka?
Dítě: Má šaty.
Dítě vybírá obrázek číslo 3
Já: Tak co je na obrázku?
Dítě: Mravenci.
Dítě vybírá obrázek číslo 8
Já: No, co to je?
Dítě: Holka a kluk.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Protože holky nosí šaty.
Dítě vybírá obrázek číslo 2
Já: Tak, co by to mohlo být?
Dítě: Holka
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Je to kluk.
Já: Jo? A proč je to teda kluk?
Dítě: Nevim.
Já: A tohle?
Dítě neodpovídá
Dítě si vybírá obrázek číslo 1
Já: No, co je tady namalovanýho?
Dítě: Nevim.
Já: A co ti to pŕipomíná?
Dítě: Žebřík.
Dítě si vybírá obrázek číslo 5
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Já: No, co je na obrázku?
Dítě: Člověk.
Já. A je to kluk nebo holka?
Dítě: Kluk.
Já: A jak jsi to poznal, že tohle je kluk?
Dítě: Nevím, má šaty.
Já: A kluk nosí šaty?
Dítě: Ne. Je to holka.
Dítě vybírá obrázek číslo 4
Já: Tak, co je na obrázku?
Dítě: Nevím.
Já: A co ti to připomíná?
Dítě: Nevím, člověk.
Já: A je to kluk nebo holka?
Dítě: Kluk.
Já: A tohle?
Dítě: Holka.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Nevím.

5.
Já: Podívej se, prosím, na tyhle obrázky a vyber si ten, který se ti nejvíc líbí.
Dítě si vybírá obrázek číslo 7
Já: A co je na tomhle obrázku namalovanýho?
Dítě: Panáčky.
Já: A jaké?
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi poznal, že tohle je kluk a tohle holka?
Dítě: Nevim.
Dítě si vybírá obrázek číslo 1
Já: Co je na tomhle obrázku?
Dítě neodpovídá
Já: co ti to připomíná?
Dítě: Nevim.
Dítě si vybírá obrázek číslo 2
Já: No, co je tady nakreslenýho?
Dítě neodpovídá
Já: Připomíná ti to něco?
Dítě: Ne.
Dítě si vybírá obrázek číslo 3
Já: No a co je na obrázku?
Dítě: Panáčky.
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Já: A jaké?
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi poznal, že tohle je kluk?
Dítě: Protože je to kluk.
Dítě si vybírá obrázek číslo 8
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi to poznal?
Dieta: Protože to je holka.
Já: A podle čeho to víš?
Dítě: Má šaty.
Dítě si vybírá obrázek číslo 6
Dítě: Kluk a holčička. Holčička má na sobě šaty.
Dítě si vybírá obrázek číslo 5
Já: Co to je na obrázku?
Dítě: Kluk a holčička.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Protože to je holčička.
Já: A jak jsi věděl, že to je holčička?
Dítě: Protože má šaty.
Dítě si vybírá obrázek číslo 4
Dítě: Todle je kluk a tohle holčička.
Já: A jak jsi poznal, že tohle je kluk?
Dítě: Protože má kalhoty.

Chlapci 4r. :
1.
Ja: podívej se prosím na obrázky a nějaký si vyber
Dieťa: tenhle /vybírá číslo 5/
Ja. tak mi zkus říct, co vidíš na obrázku?
Dieťa: to je tatínek
Ja: tohle je tatínek a jak jsi to poznal? jak víš, že tohle je tatínek?
dieťa: my máme taky tatínka a maminku
Ja: tak jo a tohle je co? /ukazuji na druhu postavu/
dieťa: to je kluk
ja. jo a jak víš, že tohle je kluk?
dieťa: že to je jako Jaroušek /jméno dítěte/
ja: jo tak vyber jiný obrázek
/dítě vybírá číslo 1/
ja: tak co myslíš, co by to mohlo být?
Dieťa: vypadá to, že to je něco veliký
ja. jo a co by to mohlo být, co ti to připomíná?
dieťa: je to nějaký strašák, nebo co by to mohlo být
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Ja: jo a tohle je taky strašák?
dieta. jo
Ja: a jak jsi poznal, že jsou to strašáci?
dieťa: oni strašej
/dítě vybírá obrázek číslo 8/
Dieťa: mně se líbí tatínek tady
Ja: takže jsi poznal, že tohle je tatínek jo, a tohle?
Dieťa: tohle je maminka
Ja: jo a jak jsi poznal, že tohle je maminka?
dieťa: protože ona nestraší
ja. a co má maminka na sobě?
dieťa: šaty, mně se líbí ty šaty
/další obrázek číslo 3/
Dieťa: to nevím, co to je za strašidla
/číslo 7/
Dieťa: tohle je maminka a tohle tatínek
ja: jo? a jak jsi to poznal, že tohle je tatínek?
dieťa: protože já s ním kamarádím, já mu koupím kinder vajíčko
Ja: tak ještě tu máme 4 obrázky, tak se vrátíme k té trojce jo?
Dieťa: no to jsou strašáci, malinký strašáci
/dítě vybírá číslo 6/
Dieťa: tohle je kluk a tohle je holčička
Ja: a jak jsi to poznal, že to je holčička?
dieťa: protože má křídla
/obrázek číslo 2/
Dieťa: to můžou byt veliký strašáci
Ja. tak jo, poslední obrázek číslo 4
dieťa: tohle je maminka a tohle tatínek
jaa: jo a jak jsi to poznal?
dieťa: protože s nimi kamarádím

2.
Ja: Vyber si jakýkoliv obrázek, co se ti líbí, a řekni mi, co na něm vidíš
/ dítě vybírá číslo 6/
Dieťa: panenka a kluk
ja. a jak jsi poznal, že tohle je panenka?
Dieťa: protože to je holka
Ja: a jak víš, že to je holka a ne kluk?
dieťa: protože to je maminka
Ja: tak si vyber další
/dítě vybírá číslo 7/
Ja. tak mi zas zkus říct, co vidíš na obrázku
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dieťa: tohle je kluk a tohle holka
Ja: a jak jsi to poznal?
dieťa. protože holka má sukni a rtěnku
Ja: jo správně, tak dál
/číslo 8/
Dieťa: kluk a holka
Ja: a opět mi zkus říct, jak jsi to poznal?
Dieťa: protože kluk má kalhoty a holka má sukni
/dítě vybírá číslo 4/
Dieťa: holka a kluk
ja: a proč myslíš, že tohle je holčička a tohle kluk? jak jsi to poznal?
Dieťa: protože holčička má takhle pusinku
Ja. tak jo a teď poslední 4 obrázky, tak vyber ještě nějaký
/ dítě vybírá číslo 5/
Ja. tak mi řekni, co je na obrázku.
dieťa: holka a kluk
ja. supr a proč?
dieťa: protože má rtěnku
ja: ale tady nemůžeš poznat, zda má holka rtěnku, nebo ne. tenhle obrázek není barevný.
tak podle čeho jsi to poznal teda?
dieťa: má sukni
ja. skvělý!
/dítě vybírá číslo 2/
Dieťa: tohle je kluk a tohle je sluníčko/
ja: a jak jsi poznal, že tohle je kluk?
dieťa: protože má oči
/obrázek číslo 3/
Ja: tak povídej, co myslíš?
die´ta. kluk a holka
ja: a proč? je tohle kluk a tohle holčička?
dieťa: protože je jeden chlap a jeden holka
ja: jo a jak jsi to poznal?
dieťa: podle očí
Ja: a teď poslední obrázek číslo 1, tak co myslíš?
dieťa: tohle je kluk
Ja. a tohle?
Dieťa: tohle je holka
ja: a jak jsi to poznal? jak víš, že tohle je kluk a ne tohle?
dieťa. protože má krátký vlasy

3.
Ja: Vyber si jakýkoliv obrázek, co se ti líbí, a řekni mi, co na něm vidíš
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/dítě ukazuje na obrázek číslo 4/
Dieťa: panáček
ja: a tohle?
dieťa: holka
ja: a jak jsi poznal, že tohle je holčička?
dieťa: holčička
ja: tak jo
/ obrázek číslo 8/
Dieťa: panáček a holka
Ja: a jak jsi poznal, že tohle je panáček a tohle je holka?
Dieťa: holka
Ja. a jak jsi to poznal?
dieťa: holka
/obrázek číslo 2/
ja: tak zkus, co myslíš, že to je?
dieťa: panáček
Ja: a tohle? co by to podle tebe mohlo být?
dieťa: člověk
Ja: a myslíš, že je to kluk nebo holka?
dieťa: holčička
ja: a proč myslíš, že to je holčička?
dieťa: holky
/ obrázek číslo 7/
Dieťa: panáček
Ja: a tohle?
dieťa: holka
Ja: a proč je tohle holka? jak jsi to poznal?
dieťa:holky
Ja. a proč je tohle panáček?
dieťa: panačky vela chodit
/obrázek číslo 6/
Dieťa: člověk
ja. tady je člověk? a tohle je co?
dieťa: holka
Ja. takže tohle je kluk?
dieťa: kluci chodí
/obrázek číslo 5/
Dieťa: panáček
ja: a tohle?
dieťa: holky
ja: takže tohle je panáček a tohle holka, ano?
dieťa: panáčci chodí dozadu
/obrázek číslo 3/
dieťa: panáček
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Ja: a tohle?
dieťa: panáček
Ja. takže taky panáček, dobrý
/obrazek číslo 1/
dieťa: panáčci
ja: takže oba dva jsou panáčci?
dieťa: panáčci chodí
Ja. tak jo, děkuji

4.
Ja: vyber si nějaký obrázek, který se ti nejvíc líbí
(dítě vybírá obrázek číslo 8)
Ja: a řekni mi prosím, co na obrázku vidíš
Dieťa: holčičku a chlapečka
Ja: a jak ji poznal, že tohle je holčička?
Dieťa: protože má dlouhý vlasy
(obrázek číslo 1)
Dieťa: tady to je holčička a tady kluk
Ja: a jak jsi to poznal?
Dieťa: protože tady má dlouhý vlasy a tady krátký
Ja: jo supr
(dítě vybírá obrázek číslo 2)
Dieťa: tady je chlapeček a tady holčička
Ja: a jak jsi to poznal?
Dieťa: protože tady jsou dlouhý vlasy a tady krátký
(obrázek číslo 7)
Dieťa: tohle je holčička, protože má dlouhý vlasy a tohle je kluk
Ja: a ještě něco jiného, podle čeho jsi to poznal?
Dieťa: holčička má růžový šaty
(obrázek číslo 6)
Ja: povídej
Dieťa: holčička a chlapeček
ja: A jak jsi to poznal?
Dieťa: protože tady má krátký vlasy a tady dlouhý
ja: ale tady přece holčička nemá vlasy, tak jak jsi to poznal?
Dieťa: Protože má šaty
(číslo 5)
Dieťa: tady to je holčička a tady kluk
Ja: jak jsi to poznal?
Dieťa: protože má holčička dlouhý vlasy
(obrázek číslo 4)
Dieťa: holčička a kluk
Ja: a jak jsi to poznal?
Dieťa: protože holčička má dlouhý vlasy a kluk krátký
(obrázek číslo 3)
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Dieťa: tady je holčička a tady kluk
ja: a jak jsi to poznal?
Dieťa: protože má dlouhý vlasy
ja: ale vzdyť tady holčička nemá dlouhý vlasy, tak jak jsi to poznal?
Dieťa: nevím

5.
Já: Podívej se, prosím, na obrázky a vyber si ten, který se ti nejvíc líbí.
Dítě vybírá obrázek číslo 8
Já: A řekneš mi, co je na tom obrázku nakreslenýho?
Dítě: Pán a holka.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Protože má kluk krátky vlasy.
Dítě vybírá obrázek číslo 7
Já: Tak povídej.
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi to poznal, že tohle je kluk a tohle holka?
Dítě: Podle kalhot.
Já: Proč?
Dítě: Holka má fialový a kluk modrý.
Dítě si vybírá obrázek číslo 5
Já: Tak povídej.
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Podle vlasů, kluk má krátký a holka dlouhý.
Dítě si vybírá obrázek číslo 6
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Holka má šaty.
Dítě vybírá obrázek číslo 4
Dítě: Holka a kluk.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Holka má dlouhý vlasy.
Dítě vybírá obrázek číslo 2
Já: No, tak co je tady nakreslenýho?
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Podle nohou.
Já: A jak?
Dítě: Holka nemá a kluk nějaké má.
Dítě vybírá obrázek číslo 3
Já: Tak povídej.
Dítě: Holka a kluk.
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Já: A jak jsi poznal, že tohle je kluk?
Dítě: Podle červené barvy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 1
Dítě: Holka a kluk.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Podle vlasů.

Chlapci 5r. :
1.
Ja: Mám tady nějaké obrázky, jo? Mohl by ses na ně, prosím, podívat a ke každému z
nich mi něco říct? Vyber si kterýkoliv obrázek ze všech, které tady mám.
dieťa: tenhle /ukazuje na obrázek číslo 6/
Ja: tak jo a řekneš mi, co vidíš na tomhle obrázku?
Dieťa: vidím kluka
ja: jo a který z nich je kluk?
dieťa: tenhle
Ja: jo a co je tohle?
dieťa: holka
ja: a jak víš, že tohle je holka a tohle kluk? Jak jsi to poznal?
Dieťa: protože tohle neni kluk /ukazuje na holku/
Ja: tak jo a podle čeho víš, že tohle je holčička?
Dieťa: protože má šaty.
ja: jo! super a kluk má co?
dieťa: kalhoty
ja: super, tak vybereme ještě nějaký obrázek, jo?
/ dítě ukazuje na obrázek číslo 3/
Ja: tak jo řekni mi, co vidíš na tomhle obrázku? Co by to mohlo být?
Dieťa: to už nevím tohle
ja: Nevíš? Tak já nevím myslíš, že to je nějaké zvířátko, nebo člověk? Nebo co by to
mohlo být?
dieťa: jo tak tohle třeba kluk a tohle je třeba zvíře
Ja: a jak jsi poznal, že tohle je kluk?
Dieťa: protože má tohle /ukazuje na oblečení/
Ja. protože má oblečení jo?
dieťa: jo
ja: a tohle je proč zvířátko?
Dieťa: protože má velké oči a uši
ja: tak projedeme i zbylé obrázky, jo? tak nějaký zas vyber
/ dítě vybírá obrázek číslo 8/
Ja: no tak mi řekni, co vidíš na tomhle obrázku?
Dieťa: kluka a holku
ja: a jak jsi teda poznal, že tohle je kluk a tohle holčička?
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Dieťa: /ukazuje na holku/ protože tady jsou srdíčka a kytičky a tady/ ukazuje na kluka/
má takový proužky na hlavě
ja: a kluci nenosí srdíčka?
dieťa. ne
/dítě vybírá obrázek číslo 7/
dieťa. tohle je kluk a tohle holka
ja: super a jak jsi to poznal?
Dieťa: protože tady má takovýhle vlasy / ukazuje na holku, že má delší vlasy/a tady
takovýhle /ukazuje na to, že kluk má vlasy krátké/
Ja: Jo a ještě něco?
dieťa: / ukazuje na holku/ protože tady má takovýhle jako kytička
Ja: super no tak si můžeš vybrat další obrázek
/dítě vybírá obrázek číslo 1/
Dieťa: tak tohle už asi nepoznám
Ja: a co myslíš co by to mohlo být? Když se na to jenom tak podíváš, co ti to
připomíná?
Dieťa: to jsou asi dvě mumie
Ja: tak máme tu poslední tři obrázky
/ dítě vybírá číslo 2/
dieťa: tohle je kluk
Ja: a tohle?
Dieť: to už nevím, to jsem ještě nikdy neviděl
ja. a připomíná ti to něco?
Dieťa: no třeba... nevím.. zvíře to není asi... ale může to být...mmm třeba sova
Ja. tak jo a proč myslíš, že tohle je teda kluk?
dieťa: protože má tady oči
/dítě vybírá číslo 5/
dieťa. tak tohleto je asi nějaká zombie a tohle je taky třeba zombie
Ja: a proč myslíš, že jsou to zombie?
dieťa: protože tohle mají takový natáhlý /ukazuje na ruce/
Ja: a kdyby ty zombie byly kluci nebo holky, tak jak bys to rozdělil?
dieťa: tohle je kluk a tohle holka
ja: a proč myslíš?
dieť: protože tady má takový nohy /ukazuje na to, že jedna postava je větší a proto je to
kluk/
Ja: tak teda poslední obrázek číslo 4
dieťa: to je asi taky nějaký lidi. tohle je holka a tohle kluk
ja: a jak to víš?
dieťa: protože ona má tady vlasy a on má menší vlasy
Ja. tak jo, tak ti děkuji

2.
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Ja: vyber si obrázek, který se ti nejvíc líbí, a řekni mi, co na něm vidíš
(obrázek číslo 7)
Dieťa: kluk a holka
Ja: a jak jsi poznal, že tohle je kluk a tohle holka?
Dieťa: protože má kluk krátký vlasy a holka dlouhý
(obrázek číslo 6)
Dieťa: sluníčko a holka a kluk
Ja: a proč je tohle holka?
Dieťa: protože má velkou sukni
(obrázek číslo 1)
Ja: a co by to mohlo byt?
Dieťa: postele kde spí
Ja: a kdo spi v té posteli?
Dieťa dva kluci
Ja: a jak jsi poznal, že jsou oba dva kluci?
Dieťa: protože mají krátký vlasy
(obrázek číslo 3)
Ja: tak povídej, co myslíš, že to je?
Dieťa: nějaký děti
Ja: a které z těch děti je kluk nebo holčička?
Dieťa: tohle je kluk a tohle holka
Ja: a podle čeho jsi to poznal?
Dieťa: nebo jsou to dvě holky
Ja: a jak jsi poznal, že jsou to teda nakonec obě holky?
Dieťa: protože nevidím vlasy
Ja: a holky nemají vlasy?
Dieťa: jo mají je vzadu v culíku
(obrázek číslo 4)
Ja: tak povídej
Dieťa: tam jsou nějaký pánové
Ja: a proč myslíš, že jsou to pánové?
Dieťa: protože mají vlasy nahoru
(obrázek číslo 2)
Dieťa: to nevím
Ja: a co by to mohlo být?
Dieťa: tohle je kluk
Ja: a jak jsi poznal, že to je kluk?
Dieťa: protože nemá vlasy
Ja: a tohle teda?
Dieťa: to nevím
(obrázek číslo 5)
Dieťa: to jsou kluci
Ja: a proč jsou to kluci?
Dieťa: protože mají vlasy nahoru
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(obrázek číslo 8)
Dieťa: holka a kluk
Ja: a jak jsi poznal, že tohle je holka a tohle kluk?
Dieťa: protože holka má dlouhý vlasy
Ja: jo a má holka ještě něco jiného?
Dieťa: jo holka má šaty

3.
Já: Vyber si obrázek, který se ti nejvíc líbí a řekni mi, co tam vidíš.
Dítě vybírá obrázek číslo 7
Dítě: Dva panáčky.
Já: A poznáš, co je to za panáčky?
Dítě: Jo, tohle je kluk a tohle holka.
Já: Jo? A jak jsi to poznal?
Dítě: Podle těch ružovejch kalhot.
Dítě vybírá obrázek číslo 6
Já: Tak povídej.
Dítě: Slunce, kluk a holka.
Já: A jak jsi poznal, že tohle je kluk a tohle holka?
Dítě: Protože holka má šatičky.
Dítě vybírá obrázek číslo 8
Já: Tak povídej, co je na obrázku.
Dítě: Kluk a holka.
Já: Jak jsi to poznal?
Dítě: Holka má dlouhý vlásky a kluk krátký.
Dítě vybírá obrázek číslo 4
Já: Tak zkus, co by to mohlo být?
Dítě: Holka a kluk.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Holčička má delší vlasy.
Dítě vybírá obrázek číslo 2
Já: tak co by to mohlo být?
Dítě: Kluk.
Já: A tohle? Co by to mohlo být?
Dítě: Slunce.
Já: A jak jsi poznal, že tohle je kluk?
Dítě: Nemá vlásky,
Dítě vybírá obrázek číslo 3
Dítě: To je kluk a to je holka.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Kluk má krátký vlásky.
Dítě vybírá obrázek číslo 1
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Dítě: Holka a kluk.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě ukazuje na vlasy
Já: Tak poslední obrázek.
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Kluk ma míň vlasů.

4.
Já: Prosím, podívej se na obrázky a vyber si nějaký, který se ti nejvíc líbí a řekni mi, co
na něm vidíš.
Dítě si vybírá obrázek číslo 8
Já: A co je tady nakreslenýho?
Dítě: Táta a máma.
Já: A jak jsi poznal, že tohle je máma?
Dítě: Protože má delší vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 7
Já: Tak, co je tady nakreslenýho?
Dítě: Táta a máma.
Já: A jak jsi poznal, že tohle je táta a tohle máma?
Dítě: Táta má kratší vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 4
Dítě: Tohle je táta a tohle máma.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Máma má dlouhý vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 2
Dítě: Tohle je táta a tohle nevím.
Já: A jak jsi poznal, že tohle je táta?
Dítě: Podle hlavy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 3
Já: Tak, co to je?
Dítě: Tohle je táta a tohle máma.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Máma ma dlouhý vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 6
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Máma má šaty.
Dítě si vybírá obrázek číslo 5
Já: Tak, co to je?
Dítě: Tohle je táta a tohle máma.
Dítě: Táta má kratší vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 1
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Já: Tak, co je tady?
Dítě: Tohle je máma a táta. A poznal jsem to podle vlasů.

Chlapci 6r. :
1.
Já: Vyber si obrázek, který se ti nejvíc líbí, prosím.
Dítě vybírá obrázek číslo 8
Já: Mohl bys mi, prosím, říct, co na tom obrázku vidíš?
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi poznal, že tohle je holka?
Dítě: Protože má vlasy.
Já: Super, skvělý. Protože má dlouhý vlasy.
Já: Tak zkus další obrázek.
Dítě vybírá obrázek číslo 7
Dítě: Kluk a kluk.
Já: A jak jsi poznal, že tohle je kluk a tohle taky?
Dítě: Protože má vlasy nahoru.
Dítě vybírá obrázek číslo 6
Já: Tak co vidíš na obrázku?
Dítě: Kluk, slunce a holka.
Já: A jak jsi poznal, že tohle je holka?
Dítě: Protože má šaty.
Já: Skvělý, tak další obrázek.
Dítě vybírá obrázek číslo 1
Dítě: Kluk a kluk.
Já: A jak jsi poznal, že tohle je kluk a tohle taky?
Dítě: Protože mají vlasy nahoru.
Dítě vybírá obrázek číslo 3
Já: Tak zkus.
Dítě: Kluk a kluk.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Protože mají vlasy nahoru, oba.
Dítě vybírá obrázek číslo 5
Já: Tak povídej.
Dítě: Kluk a kluk.
Já: A proč myslíš, že tohle je kluk?
Dítě: Protože má tady krátký vlasy.
Dítě vybírá obrázek číslo 2
Dítě: Kluk a nevim.
Já: A co ti to připomíná?
Dítě: Taky kluk.
Já: A proč to je kluk?

94

Dítě: Protože tenhle má ostříhaný vlasy.
Já: A tohle druhý? Má dlouhý vlasy?
Dítě: Jo.
Já: A je to kluk, jo?
Dítě: Ano.
Dítě vybírá obrázek číslo 4
Já: Tak povídej.
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Protože holka má vlasy na stranu a kluk nahoru.

2.
Já: Vyber si, prosím, nějaký obrázek, který se ti nejvíc líbí a řekni mi, co na něm vidíš?
Dítě si vybírá obrázek číslo 3
Já: A rekneš mi, prosím, co je tady nakreslenýho?
Dítě: Opičky.
Já: A kdyby ty opičky měli být kluk a holka, tak který je který?
Dítě: Holka.
Dítě si vybírá obrázek číslo 1
Dítě: To je postel.
Já: A v té posteli někdo je? A jsou to kluci nebo holky?
Dítě: Kluci.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Že mají ty čárky.
Dítě si vybírá obrázek číslo 4
Já: Tak co myslíš, co ti to připomíná?
Dítě: Holka panáček.
Já: A jak jsi poznal, že je to holka?
Dítě: Protože má bříško.
Já: A tohle?
Dítě: Kluk.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Podle vlasů.
Dítě si vybírá obrázek číslo 6
Dítě: Tohle je kluk a tohle holka.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Holka má šaty a kluk modrý triko.
Dítě si vybírá obrázek číslo 8
Dítě: Tohle je holka a tohle chlapeček.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Protože holka má na triku srdíčka.
Dítě si vybírá obrázek číslo 2
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Já: Tak, co by to mohlo být?
Dítě: Krk a hlava.
Já: A je to kluk nebo holka?
Dítě: Kluk.
Já: A proč?
Dítě: Protože má vlasy.
Já: A tohle je co?
Dítě: Sluníčko.
Dítě si vybírá obrázek číslo 5
Já: Tak, povídej.
Dítě: Tohle je maminka a tohle je dítě, holčička.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Podle očíček.
Dítě si vybírá obrázek číslo 7
Já: Tak, co myslíš?
Dítě: Todle je holka a todle je kluk.
Já: A jak jsi to poznal, že tohle je holka?
Dítě: Protože má ružový kalhoty.

3.
Já: Podívej se, prosím, na obrázky a vyber si nějaký, který se ti líbí a řekni mi, co na
něm vidíš nakreslenýho, prosím.
Dítě si vybírá obrázek číslo 6
Já: Tak, co je tady nakreslenýho?
Dítě: Kluka a holku
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: tohle má sukni a tohle ne.
Dítě vybírá obrázek číslo 7
Dítě: Tohle je kluk a tohle holka, protože holka má šaty.
Dítě si vybírá obrázek číslo 8
Dítě: Tohle je kluk a tohle holka, protože holka má šaty.
Dítě si vybírá obrázek číslo 2
Dítě: Tohle je kluk.
Já: A tohle?
Dítě: Holka?
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Protože kluk nemá vlasy a holka jo
Dítě si vybírá obrázek číslo 4
Já: Tak, povídej.
Dítě: Tohle je kluk a tohle holka.
Já: A jak jsi to poznal?
Dítě: Zas podle vlasů.
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Dítě vybírá obrázek číslo 1
Dítě: Tohle je kluk a tohle holka, protože kluk má malinká vlasy a holka větší.
Dítě vybírá obrázek číslo 5
Dítě: Tohle je holka a tohle kluk a poznal jsem to podle vlasů, že kluk ma kratší.
Dítě si vybírá obrázek číslo 3
Já: Tak, co je na posledním obrázku?
Dítě: Holka a kluk.
Já: A opět mi řekni, prosím, jak jsi to poznal?
Dítě: Opět podle vlásků, že kluk má menší a holka vetší.

Dievčatá 3r. :
1.
Ja: Zkus si vybrat nějaký obrázek, který se ti líbí ze všech nejvíc.
Dieťa: tenhle (ukazuje na obrázek číslo 8)
Ja: jo? Tenhle? A řekneš mi, prosím, co je na tom obrázku? Co na něm vidíš?
Dieťa:Tady to
Ja: jo? A co to je? Co by to mohlo být?
Dieťa: to je... to je... hm...( dítě neví)
Ja: a to druhé, co je nakresleno na obrázku? Co myslíš, že to je?
Dieťa: to je... je to...(neodpovídá)
Dieťa: tady je srdíčko
Dieťa: tady to (ukazuje na tričko) je oranžové jako tužka
(dítě vybírá obrázek číslo 1)
Dieťa: to je šnek
Ja: a tohle?
Dieťa: ja nevím
(dítě vybírá obrázek číslo 3)
Ja: no a co je tady namalováno na tomhle obrázku?
Dieťa: to je... to je... to je... zvířátko
Ja: a jaké?
Dieťa: nevím
(obrázek číslo 4)
Ja: co je na obrázku?
Dieťa: to je... to je... to je... nevím
(obrázek číslo 6)
Ja: tak mi prosím řekni, co je na obrázku
Dieťa: tohle je kluk a tohle holčička
Ja: a jak jsi poznala, že tohle je holčička?
Dieťa: sluníčko
(obrázek číslo 7)
Dieťa: to je... to je...kluk a tohle holčička
Ja: a jak jsi poznala, že tohle je holčička?
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Dieťa: protože tohle je růžové
Ja: má růžové kalhoty?
Dieťa: jo
(obrázek číslo 2)
Ja: co je tohle?
Dieťa: nevím
Ja: a tohle?
Dieťa: nevím
(obrázek číslo 5)
Dieťa: toto je kluk a to je holčička
Ja: a jak jsi poznala, že tohle je holčička a tohle kluk?
Dieťa: má černý nožičky

2.
Ja: vyber si obrázek, který se ti líbí
Dieťa: tenhle (ukazuje na obrázek číslo 7)
Ja: a řekneš mi prosím, co vidíš na obrázku?
Dieťa: paní
Ja: a tady?
Dieťa: pán
Ja: a jak jsi poznala, že tohle je paní a tohle pán?
Dieťa: že paní má boty
Ja: a pán nemá boty?
Dieťa: má
Ja: a co má paní jiného, co pán nemá?
Dieťa: červenou pusu
(obrázek číslo 8)
Ja: tak povídej
Dieťa: paní a pán
Ja: a jak jsi poznala, že tohle je paní?
Dieťa: protože má stejné boty
Ja: a jaké má boty?
Dieťa: růžové
(obrázek číslo 6)
Ja: tak povídej, co myslíš
Dieťa: pán a paní
Ja: a jak jsi poznala, že tohle je pán
Dieťa: protože má boty
Ja: a paní nemá boty?
Dieťa: taky
Ja: a co má teda paní jiného, než pán?
Dieťa: pusu a očička

98

Ja: a pán má co? Nebo, co má paní na sobě?
Dieťa: oblečení
(obrázek číslo 2)
Ja: tak povídej, co vidíš na obrázku?
Dieťa: holčička
Ja: a tohle?
Dieťa: slunce
Ja: a jak jsi poznala, že tohle je holčička?
Dieťa: protože má pusu
(obrázek číslo 4)
Dieťa: paní a pán
Ja: a jak jsi to poznala
Dieťa: protože paní má červený dlouhý vlasy
(obrázek číslo 5)
Dieťa: pani a pan
Ja: a jak jsi to poznala?
Dieťa: protože má očička paní
Ja: a pán nemá očička?
Dieťa: taky
Ja: a co teda ještě má paní jiného?
Dieťa: nosánek
Ja: a pán nemá nosánek?
Dieťa: taky
(obrázek číslo 3)
Ja: tak povídej
Dieťa: paní a pán
Ja: a proč myslíš, že tohle je pán?
Dieťa: protože má zelený očička
Ja: a paní má co?
Dieťa: taky zelené očička
(obrázek číslo 1)
Dieťa: máma a táta
Ja: a jak jsi poznala, že tohle je máma?
Dieťa: protože má pruhy a táta taky

3.
Ja: tak se prosím podívej na obrázky a vyber si z nich nějaký, který se ti nejvíc líbí
Dieťa: tenhle (vybírá číslo 5)
Ja: a co je na obrázku nakresleného?
Dieťa: já nevím, co to je na obrázku
Ja: tak zkus říct, co vidíš, když se na to podíváš
Dieťa: já nevím
Ja: tak zkus nějaký jiný, který bys mohla poznat
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(dítě vybírá číslo 8)
Ja: a co je na obrázku?
Dieťa: máma
Ja: a tohle?
Dieťa: holčička
Ja: a jak ji poznala, že tohle je maminka? Podle čeho jsi to poznala?
Dieťa: já nevím
Ja: a tohle je holčička, jo? A jak jsi to poznala?
(Dítě samo vybírá další obrázek číslo 6)
Ja: no tak povídej, co to je
Dieťa: nevím co to je
Ja: a tohle?
Dieťa: nevím
(dítě vybírá číslo 7)
Ja: tak co myslíš, co by to mohlo být?
Dieťa: já nevím
Ja: tak ale něco ti to připomíná, ne?
Dieťa: ne
(dítě vybírá číslo 3)
Ja: tak co myslíš, co je na obrázku?
Dieťa: nevím, co tam je nakreslenýho
Ja: a co myslíš, co by mohlo být tohle?
Dieťa: nevím, co by to mohlo být
(obrázek číslo 4)
Dieťa: to je kluk
ja: a tohle?
Dieťa: to je holka
Ja: a jak jsi poznala, že tohle je holka?
Dieťa: já nevím proč je to holka
(obrázek číslo 2)
Ja: tak povídej. Co to je?
Dieťa: nevím, co to je. Co to je?
Ja: já nevím, zkus mi to říct ty
Dieťa: já nevím
(obrazek číslo 1)
Ja: tak co by to mohlo být?
Dieťa: to je taky holka
Ja: a tohle?
Dieťa to je kluk
Ja: a jak jsi to poznala?
Dieťa: já nevím

4.
Já: Podívej se, prosím, na obrázky a vyber si nějaký, který se ti líbí nejvíc.
Dítě si vybírá obrázek číslo 8
Já: A řekneš mi, co je nakreslenýho na obrázku?
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Dítě: Maminka a táta.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Protože to je maminka a já jsem ji našla a má růžový šaty.
Dítě si vybírá obrázek číslo 7
Já: Tak povídej.
Dítě: Táta a máma.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Protože to je máma a táta. Máma má oranžový triko.
Dítě si vybírá obrázek číslo 6
Dítě: Táta a máma.
Já: A jak poznáš, že tohle je máma?
Dítě: Máma má šaty s puntíkami.
Dítě si vybírá obrázek číslo 4
Dítě: Máma a táta.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Protože já jsem je našla.
Dítě si vybírá obrázek číslo 5
Já: Tak povídej.
Dítě: Táta a máma.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Máma má šaty.
Dítě si vybírá obrázek číslo 3
Dítě: Táta a máma.
Já: Jak jsi poznala, že tohle je táta?
Dítě: Protože já jsem ho našla.
Já: A jak jsi ho našla?
Dítě: Protože táta má triko.
Dítě vybírá obrázek číslo 1
Já: Tak co myslíš?
Dítě: Máma a táta.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je máma?
Dítě: Máma má šaty a táta triko.
Dítě vybírá obrázek číslo 2
Já: Tak co je na posledním obrázku?
Dítě: Máma a táta.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Máma má šaty a táta triko.

5.
Já: Vyber si, prosím, nějaký obrázek, který se ti líbí, a řekni mi, co je na něm
nakreslenýho.
Dítě si vybírá obrázek číslo 8
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Dítě: To je holka a tohle je kluk.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holčička?
Dítě: Tady má srdíčko a kytičku.
Dítě si vybírá obrázek číslo 6
Já: A co je na obrázku?
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi to poznala? Že tohle je holčička?
Dítě: To musí být holka.
Já: A proč to musí být holka?
Dítě: Protože má šaty.
Dítě si vybírá obrázek číslo 3
Já: A co je na obrázku?
Dítě: Holka.
Já: A tohle?
Dítě: Kluk.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je kluk?
Dítě: To musí být kluk.
Já: Ale jak to víš, že je to kluk?
Dítě: Protože to tak musí být.
Dítě si vybírá obrázek číslo 7
Dítě: Kluk a holka.
Já: A proč je tohle holka?
Dítě: Protože je vymalovaná hodně.
Já: A tohle je kluk, jo? A proč?
Dítě: Protože má namalovaný oblečení a vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 4
Já: No, co je tady?
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak víš, že tohle je holčička?
Dítě: Protože má vymalovaný oblečení a vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 1
Dítě: Tady to je nějaký obří člověk, který je zabalený v dece.
Já: A je to kluk nebo holka?
Dítě: Tohle je kluk a tohle holka.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holka?
Dítě: Protože musí spát.
Dítě si vybírá obrázek číslo 2
Dítě: Nějakej kluk a sluníčko.
Dítě si vybírá obrázek číslo 5
Já: No, co je na obrázku?
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holčička?
Dítě: Holka má vymalovaný obličej, vlasy, bříško a šálu.
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Dievčatá 4r. :
1.
Ja: Mám tady pár obrázků, mohla by ses na ně prosím podívat a říct mi, co na nich
vidíš? Klidně si vyber, kterýkoliv se ti líbí.
/ Dítě ukazuje na obrázek číslo 8/
Ja: a co vidíš na tomhle obrázku?
Dieťa: srdíčko
Ja: a kde je to srdíčko?
Dieřa: holčička
Ja: na holčičce jo? a jak jsi poznala, že tohle je holčička?
Dieřa: protože to je holčička
Ja: a Jak víš, že tohle je holčička a tohle ne? / ukazuji na kluka/
Dieťa: Protože to je kluk
Ja: Jo a proč?
dieťa: protože to někdo namaloval
Ja: tak jo a mohla by sis vybrat ještě nějaký jiný obrázek a říct mi co na něm vidíš?
Dieťa: tenhle /ukazuje na obrázek číslo 7/
Ja: a můžeš mi říct, co je nakresleno na obrázku??
Dieťa: Tohle je holčička
Ja: jo? a proč? jak jsi to poznala?
dieťa: protože tohle je kluk
ja: a co má třeba ten kluk, co holčička nemá? Má holčička třeba šaty? Jak jsi to
poznala?
Dieťa: /neví co odpovědět,mlčí/ To je těžký
Ja: jo? je to těžký pro tebe? tak já nevím, holčička má něco růžovýho na sobě, jo? Co to
je?
Dieťa: jo, sukýnku
ja: jo takže podle toho jsi to poznala, super
ja: tak jo, myslíš, že bys mohla vybrat ještě nějaký jiný obrázek?
/ dítě ukazuje na obrázek číslo 6/
ja: a řekneš mi kde je holčička a kde kluk?
dieťa: tady holčička a tady kluk
Ja: a řekneš mi proč? Jak to víš? jak jsi to poznala?
Dieťa: protože já to poznala
Ja: jo a na základě čeho? co má ta holčička na sobě? nebo?
dieťa: puntíky a šatičky
Ja: jo má šatičky? a co má kluk na sobě?
dieta: tričko
ja: jo takže podle toho jsi to poznala jo? jsi šikovná!
Ja: No a teď?
/ dítě ukazuje na obrázěk číslo 5 /
ja: tenhle? tak jo. Tak co myslíš?
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Dieťa: to nevím, to je nějaký počmáraný
ja: je to podle tebe počmáraný?
Dieťa: jo a tohle taky
ja: takže všechno je počmáraný jo? A myslíš, že poznáš ještě něco na obrázcích?
Dieťa: nevím, je to těžký
Ja: tak jo a co myslíš, co je tady na tom 4. obrázku? Co je třeba tohle?
Dieťa: kluk
Ja: a tohle je?
Dieťa: holčička
ja: jo a poznala jsi to jak? Jak víš že tohle je holčička a tohle kluk?/ ukazuji na obrázek
4/
Dieťa: protože to je holčička a tohle je kluk
ja: jo? a proč?
Dieťa: protože já to poznala
ja: a podle čeho? jak to víš? Já nevím
Dieťa: ja taky nevím jak, je to těžký
Ja: je to těžký pro tebe tak jo, tak co má kluk tady? a nebo holčička? Jaké má vlásky?
Dieťa: ta má takovýhle / ukazuje dlouhé vlasy/
ja: no a teď?
Dieťa. to už jsou těžký obrázky
ja: jo a myslíš, že to zvládneš?
dieťa: no to asi nee.
Ja: tak to zkusíme ještě, co třeba tenhle? /ukazuji obrázek číslo 2/
Dieťa: to jsou dva kluci
Dieťa: a tady taky /ukazuje na obrázek číslo 1/
Ja: jo a tady? na dvou zbylých?
Dieťa: tak já zkusím tohle
Ja: dobrý takže to je obrázek číslo tři
Dieťa: opička a opička
Ja: a proč myslíš, že jsou to opičky?
dieťa: protože mají velké ouška
Ja: a tohle? tenhle poslední? číslo 2?
Dieťa: to nevím to je nějaký těžký
ja: je to těžký? a co ti to připomíná? nebo tohle?
Dieťa. tohle je déťátko a tohle je sluníčko
Ja: tak jo já ti děkuju, to je vše

2.
Ja: Vyber si nějaký obrázek, který se ti nejvíc líbí.
(dítě vybírá číslo 7)
ja: a řekneš mi, co vidíš na obrázku?
Dieťa: kluk a holka
ja: a jak jsi poznala, že tohle je holčička?
Dieťa: protože má červenou pusinku
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Ja: skvělý! Tak si vyber další obrázek
(dítě vybírá číslo 8)
Dieťa: tohle je holka, protože má růžový tričko
Ja: a tohle?
Dieťa: to je kluk
Ja: a jak jsi to poznala?
Dieťa: protože má tohle tričko
(obrazek číslo 1)
Ja: tak co vidíš na obrázku?
Dieťa: špendlíky
(obrázek číslo 6)
Ja.: tak povídej
Dieťa: já jsem to poznala, jak má zelený tričko, tak je to kluk
Ja: a tohle?
Dieťa: to je holka, protože má růžový tričko
(obrázek číslo 4)
ja: tak povídej
Dieťa: já jsem poznala jak má nos, že je to kluk
Ja: a tohle?
Dieťa: to je holka, protože má delší vlasy
(obrázek číslo 5)
Dieťa: jak má ty vlasy, tak je to holka
Ja: a tohle?
Dieťa: kluk, protože má dlouhý ruce a holka má krátký
(obrázek číslo 2)
Dieťa: jsem to poznala, jak má oči, že je to holka
ja: a tohle?
Dieťa? To je kluk
Ja: a jak jsi to poznala?
Dieťa: protože to je načmáraný
(obrázek číslo 3)
Dieťa: já jsem to poznala, že to má krátký ruce, tak je to holka
ja: a tohle?
Dieťa: to je kluk, protože má delší ruce

3.
Já: podívej se, prosím, na tyhle obrázky a vyber si nějaký, který se ti nejvíc líbí.
Dítě vybírá obrázek číslo 8
Já: A řekneš mi, co na něm vidíš?
Dítě: Holčičky.
Já: A jak jsi poznala, že je toto holčička?
Dítě: Že má hezké vlásky a že má jelení lůj.
Dítě si vybírá obrázek číslo 3
Já: A co je tady nakreslenýho?
Dítě: Dva klukové.
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Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Vždyť nemá jelení lůj.
Dítě si vybírá obrázek číslo 4
Já: Tak povídej.
Dítě: Tohle je kluk, protože nemá jelení lůj.
Já: A tohle?
Dítě: Taky kluk, nemá jelení lůj.
Dítě vybírá obrázek číslo 7
Dítě: Tohle je holčička a tohle taky, protože mají jelení lůj.
Dítě vybírá obrázek číslo 1
Dítě: Spacáky.
Já: a kdo je v spacákách?
Dítě: Dva klukové.
Dítě vybírá obrázek číslo 2
Já: A co je na obrázku?
Dítě. Tohle je kluk, nemá jelení lůj a tohle je sluníčko.
Dítě si vybírá obrázek číslo 6
Dítě. Tohle je holčička a tohle taky.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Mají šaty.
Já: A tohle má šaty taky?
Dítě: Ne, to je asi kluk nakonec.
Dítě vybírá obrázek číslo 5
Dítě: To jsou zombie.
Já: A kdyby byli holky nebo kluci, tak který by byl který?
Dítě: Jsou to klukové, protože nemají jelení lůj.

4.
Já: Podívej se, prosím, na obrázky a vyber si nějaký, který se ti líbí.
Dítě vybírá obrázek číslo 8
Já: A rekneš mi, co je na obrázku?
Dítě: Kluk a holčička.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holčička?
Dítě: Protože má vlasy.
Dítě vybírá obrázek číslo 7
Dítě: Tohle je kluk a holka.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Protože holka má vlasy.
Dítě vybírá obrázek číslo 6
Já: Tak povídej, co je na obrázku?
Dítě: Kluk a holka.
Já. A jak jsi poznala, že tohle je holka?
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Dítě: Protože nemá vlasy.
Já: Takže nemá vlasy a je to proto holka?
Dítě: Ne.
Já: Tak jak jsi to poznala?
Dítě: Protože má šaty.
Dítě vybírá obrázek číslo 2
Já: Tak, co je tady nakreslenýho?
Dítě: Kolečko a kluk.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je kluk?
Dítě: Protože nemá vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 5
Já: Poznáš, co je na obrázku?
Dítě: Kolečko a holka, protože má vlasy.
Já: A tohle je kolečko?
Dítě: Ne.
Já: A co to je?
Dítě: Pusa.
Já: Je to pusa?
Dítě: Ne.
Já: Tak co to teda je?
Dítě: Holka.
Já: A jak jsi poznala, že to je holka?
Dítě: Protože má vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 4
Dítě: Holka protože má vlasy.
Já: A tohle?
Dítě: Kluk.
Já: A proč?
Dítě: Ne, je to holka, protože má vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 3
Já: Tak povídej.
Dítě: Mimino.
Já: A tohle?
Dítě: Mimino kluk.
Já. A tohle druhé je co?
Dítě: Kluk.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Protože nemají vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 1
Já: Co je na obrázku?
Dítě: Holka a holka.
Já: A jak jsi poznala, že jsou to holky?
Dítě: Protože mají vlasy.
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5.
Já: Vyber si kterýkoliv obrázek, který se ti líbí, a řekni mi, co je na něm nakreslenýho,
prosím.
Dítě vybírá číslo 8
Já: A řekneš mi, co je na obrázku nakreslenýho?
Dítě: Kytička.
Já: A kdo má tu kytičku na sobě nakreslenou?
Dítě: Holčička.
Já: A tohle je?
Dítě: Kluk.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holčička?
Dítě: Protože má dlouhá vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 6
Já: Tak povídej, co je nakreslenýho na obrázku?
Dítě: Člověk.
Já: A je to kluk nebo holka?
Dítě: Tohle je holka.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holka?
Dítě: Protože má šaty.
Já: A tohle je co?
Dítě: To je kluk.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Protože má zelený tričko.
Dítě si vybírá obrázek číslo 7
Já: Tak, co je tady nakreslenýho?
Dítě: Kalhoty.
Já: A kdo má ty kalhoty na sobě?
Dítě: Holka.
Já: A jak víš, že to je holka?
Dítě: Protože má růžové kalhoty.
Dítě si vybírá obrázek číslo 5
Já: Tak povídej, co je tady nakreslenýho?
Dítě: Kostra.
Já: A je to kostra holky nebo kluka?
Dítě: Kluk.
Já: A tohle?
Dítě: Taky kluk.
Já: A jak jsi poznala, že je to kluk?
Dítě: Protože má nahoru vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 4
Já: Tak povídej.
Dítě: Vlasy.
Já: A kdo má ty vlasy?
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Dítě: Myslím, že holka.
Já: A proč je to holka?
Dítě: Protože maá delší vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 2
Dítě: To jsou oči.
Já: A kdo má ty oči?
Dítě: Kluk.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Protože nemá vlasy.
Já: A tohle?
Dítě: Sluníčko.
Dítě si vybírá obrázek číslo 1
Dítě: To jsou postele.
Já: A je v té posteli někdo?
Dítě: Ne.
Já: Ale spinká tam někdo, ne?
Dítě: Jo.
Já: A kdo tam spinká?
Dítě: Kluci.
Já: A jak jsi poznala, že jsou to kluci?
Dítě: Protože maj nahoru vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 3
Já: Co je na obrázku?
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Protože tohle má vlasy a tohle oranžový tričko.

Dievčatá 5r. :
1.
Ja: vyber si obrázek, který se ti nejvíc líbí a řekni mi, co na tom obrázku vidíš
Dítě vybírá obrázek číslo 8
Ja: a řekneš mi prosím, co na obrázku vidíš?
Dieťa: maminka a kluk
Ja: a jak jsi poznala, že tohle je maminka?
Dieťa: protože má šaty
(obrázek číslo 6)
Dieťa: tady je holčička a tady kluk
Ja: a jak jsi to poznala?
Dieťa: protože holka má šaty
Ja: a kluk nemá šaty? A proč?
Dieťa: protože kluci šaty nenosí
(obrázek číslo 7)
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Ja: no tak povídej, co je na obrázku?
Dieťa: tohle je holčička
Ja: a tohle?
Dieťa:kluk
Ja: supr a opět se tě zeptám, jak jsi to poznala
Dieťa: protože holka má sukni a kluk kaťata
(obrázek číslo 4)
Ja: tak povídej
Dieťa: tohle je holka a tohle kluk
Ja: a jak jsi to poznala, že tohle je holčička?
Dieťa: protože má vlasy
(obrázek číslo 1)
Ja: no a co myslíš, že je tady na obrázku?
Dieťa: pavučina
Ja: a jak jsi poznala, že je to pavučina?
Dieťa: protože je to zamotaný
(obrázek číslo 3)
Ja: tak co je na obrázku?
Dieťa: robot
Ja: a tohle?
Dieťa. Taky robot
Ja: a jak jsi poznala, že jsou to roboti?
Dieťa: protože mají kaťata
Ja: a kdyby ti roboti byli holčička a kluk, tak který by byl který?
Dieťa: to je holka a tohle je kluk
Ja: jo a jak jsi to poznala?
Dieťa: protože tady je červená a tady zelená (ukazuje na oblečení)
(číslo 5)
Dieťa: tohle je máma a tohle táta
Ja: a jak jsi poznala, že tohle je máma?
Dieťa: protože má šaty
(obrázek číslo 2)
Dieťa. Tohle je duch
Ja: a tohle?
Dieťa: sluníčko

2.
Já: Tak si vyber obrázek který, se ti nejvíc líbi a řekni mi, co na něm je.
Dítě vybírá obrázek 8
Já: A řekneš mi, co je na obrázku?
Dítě: Maminka a tatínek.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je maminka a tohle tatínek?
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Dítě: Maminka má dlouhý vlasy.
Já: Tak další obrázek.
Dítě vybírá číslo 6
Já: Tak povídej.
Dítě: Ségra.
Já: A tohle?
Dítě: Brácha.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holčička?
Dítě: Protože má šaty.
Dítě vybírá obrázek číslo 7
Já: Tak co je na obrázku?
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holčička?
Dítě: Že má růžový tohle.
Dítě vybírá obrázek číslo 5
Já: Tak zkus.
Dítě: Miminko.
Já: A tohle?
Dítě: Táta.
Dítě vybírá obrázek číslo 4
Já: Tak povídej, co je tohle?
Dítě je čím dál méně komunikativní a nechce odpovídat
Já: No, co myslíš, co to je?
Dítě: Maminka a brácha.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je maminka?
Dítě: Má dlouhý vlasy.
Dítě vybírá číslo 3
Já: Tak povídej,co by to mohlo být?
Dítě: Miminka.
Já: A které miminko je holčička a které kluk?
Dítě: Tohle je holčička a tohle kluk.
Já: A jak jsi to poznala, že tohle je holčička?
Dítě: Protože tohle je růžový.
Dítě vybírá číslo 1
Já: Tak povídej, co tam je nakreslenýho.
Dítě: Brachové.
Já: A jak víš, že jsou to kluci?
Dítě: Že maj krátký vlasy.
Dítě vybírá číslo 2
Já: Co by to mohlo být?
Dítě: Tatínek a maminka.
Já: A jak jsi to poznala, že tohle je maminka a tohle tatínek? Proč je tohle maminka?
Dítě: Protože má šaty.
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3.
Já: Zkus si vybrat obrázek, který se ti nejvíc líbí, prosím.
Dítě: Tenhle (vybírá si obrázek číslo 8).
Já: A zkus mi, prosím, říct, co na tom obrázku vidíš.
Dítě: Holka a kluk.
Já: A který je holka a který kluk?
Dítě ukazuje
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holka?
Dítě: Že má dlouhý vlasy.
Já: Správně, tak si vyber další.
Dítě vybírá obrázek číslo 1
Já: Tak, zkus mi říct, co by mohlo být na obrázku.
Dítě: láhve
Já: A proč myslíš, že jsou to láhve?
Dítě: Protože mají víka.
Dítě vybírá obrázek číslo 4
Já: Tak, co myslíš, že je na obrázku?
Dítě: Mají rozcuchaný vlasy.
Já: A jsou to kluci nebo holky?
Dítě: Holka a kluk.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holka?
Dítě: Že má rozcuchaný vlasy.
Já: A tohle je kluk, proč?
Dítě: Protože má krátký vlasy.
Dítě vybírá obrázek číslo 7
Dítě: Holka a kluk.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je kluk?
Dítě: Má krátky vlasy a holka má culík.
Dítě vybírá obrázek číslo 3
Já: Tak povídej.
Dítě: Mimina.
Já: A jsou to miminka kluků nebo holek?
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holka a tohle je kluk?
Dítě: Kluk má krátky vlasy.
Dítě vybírá obrázek číslo 6
Já: Tak řekni, co je na obrázku?
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holka?
Dítě: Že má šaty.
Dítě vybírá obrázek číslo 2
Dítě: Holka a kluk.
Já: A jak jsi to poznala?
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Dítě: Holka nemá vlasy a kluk má krátky vlasy.
Dítě vybírá obrázek číslo 5
Já: Tak co to je?
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Kluk má krátky vlasy.

4.
Já: Podívej se, prosím, na obrázky a vyber si nějaký, který se ti nejvíc líbí.
Dítě si vybírá obrázek číslo 8
Já: A řekneš mi, co na obrázku vidíš?
Dítě: Holčičku a chlapečka.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Že hočička má dlouhý vlasy a kluk krátký.
Dítě vybírá obrázek číslo 7
Dítě: Chlapeček a holčička.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Holčička má dlouhý vlasy a kluk krátký.
Dítě vybírá obrázek číslo 6
Já: Tak povídej.
Dítě: Chlapeček a holčička.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Holčička má šaty a kluk krátký vlasy.
Dítě vybírá obrázek číslo 1
Já: No, co by to mohlo být?
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Holka má delší vlasy.
Dítě vybírá obrázek číslo 5
Dítě: Holčička a chlapeček.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Holčička má šaty.
Dítě vybírá obrázek číslo 4
Já: Tak povídej.
Dítě: Chlapeček a holčička.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Podle vlasů.
Dítě vybírá obrázek číslo 2
Dítě: Holčička a chlapeček.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Tohle nemá vlasy, ale je to holčička a kluk má krátký vlasy.
Já: A jak teda víš, že to je holčička když nemá vlasy?
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Dítě: Myslím si to, přijde mi to tak.
Dítě vybírá obrázek číslo 4
Dítě: Asi chlapeček a holčička.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Zas podle vlasů.

5.
Já: Podívej se, prosím, na tyhle obrázky a vyber si nějaký, který se ti nejvíc líbí a řekni
mi, co na něm vidíš.
Dítě si vybírá obrázek číslo 8
Já: Tak, co je na obrázku?
Dítě: Kluk a holčička.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holčička?
Dítě: Protože má na sobě šaty. A na nich má srdíčko a kytičku, a má dlouhý vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 7
Já: Tak, co vidíš nakreslenýho na obrázku?
Dítě: Kluka a holčičku.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holčička?
Dítě: Že má dlouhý vlasy.
Dítě si vybírá obrzek číslo 6
Já: Tak povídej.
Dítě: Kluk a holčička.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Holčička má šaty a kluk tepláky.
Dítě si vybírá obrázek číslo 4
Dítě: Jsou to panáčkové a neni to poznat, ale myslím, že tohle je kluk a tohle holka.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holka?
Dítě: Že má delší vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 3
Já: No, co to je?
Dítě: Já myslím, že roboti.
Já: a kdyby si měla říct, jestli jsou to roboti holky nebo kluci, tak jak by to bylo?
Dítě: Oba jsou to kluci.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Protože mají nahoru vlásky.
Dítě si vybírá obrázek číslo 1
Já: Tak, co myslíš?
Dítě: Kaktus.
Dítě si vybírá obrázek číslo 5
Dítě: Nějaký strašáci na poli.
Já: A kdyby byli kluk nebo holka, tak který je který?
Dítě: Já myslím, že zas oba kluci.
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Já: A proč?
Dítě: Oba mají krátkyý vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 2
Dítě: Tohle vypadá jak táta.
Já: A proč?
Dítě: protože to vypadá, jak kdyby měl brýle.
Já: A tohle?
Dítě: Tohle nevím, co je.

Dievčatá 6r. :
1.
Já: Podívej se, prosím, na obrázky a vyber si nějaký, který se ti nejvíc líbí a řekni mi, co
na něm vidíš.
Dítě si vybírá obrázek číslo 8
Dítě: Vidím tam holčičku s krásnýma šatama, botami a vlasami.
Já: Tohle?
Dítě: Tohle je kluk s oranžovým tričkem a páskem.
Dítě si vybírá obrázek číslo 7
Já: Tak mi, prosím, řekni, co vidíš?
Dítě: To je kluk a holčička, která má krásnou sukničku.
Dítě si vybírá obrázek číslo 6
Dítě: To je kluk s blond vlasami a holčička se šatami.
Dítě si vybírá oobrázek číslo 3
Já: Tak, co by to mohlo byt?
Dítě: Tohle má krásný naušnice a myslím, že by to mohla být holka.
Já: A tohle?
Dítě: Chlapeček, protože nemá naušnice.
Dítě si vybírá obrázek číslo 4
Já: Tak, co je tady nakreslenýho?
Dítě: Tohle je holčička a má zacuchaný kudrny.
Já: Takže podle vlasů jsi poznala, že je to holka?
Dítě: Jo, myslím si, že kluci mají rovnejší vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 1
Dítě: Tohle by mohl být chlapeček, protože má rovný vlasy a tohle je holka podle očí.
Dítě si vybírá obrázek číslo 5
Dítě: Tohle je holčička, protože má šatičky a má rovný vlasy, jako já. A tohle je kluk.
Já: tak posledný obrázek číslo 2
Dítě: Tohle je kluk, protože je plešatý a tohle je holka, protože ma dlouhý vlasy.

2.
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Já: Podívej se, prosím, na obrázky. Vyber si nějaký, který se ti nejvíc líbí a řekni mi, co
na něm vidíš.
Dítě si vybírá obrázek číslo 8
Já: Tak, co je tady nakreslenýho?
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je kluka holka?
Dítě: Protože holka má šaty a kluk krátký vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 5
Já: Tak, co by to mohlo být?
Dítě: Holka a myslím, že tohle kluk.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holka?
Dítě: Protože má šaty.
Dítě si vybírá obrázek číslo 7
Dítě: Holka a kluk.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je kluk a tohle holka?
Dítě: Holka má sukničku a kluk pásek.
Dítě si vybírá obrázek číslo 1
Já: Co by tady mohlo být?
Dítě: Tohle je, myslím, že holka a tohle kluk.
Já: Tak mi, prosím, zas řekni, jak jsi to poznala?
Dítě: Holka má delší vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 6
Dítě: Kluk a holka a poznala jsem to podle šatů. A kluk má kratký vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 2
Já: Tak povídej.
Dítě: Holka a kluk.
Dítě: Myslím, že tohle jsou šaty, co má holka.
Já: A kluk?
Dítě: Má krátky vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 4
Dítě: Kluk a holka.
Já: A proč?
Dítě: Kluk má krátky vlasy a holka culíčky.
Dítě si vybírá obrázek číslo 3
Já: Tak, co by to mohlo být?
Dítě. Holka a kluk.
Já: A proč?
Dítě: Holka má sukničku a kluk má krátký vlasy.

3.
Já: Podívej se, prosím, na obrázky. Vyber jsi nějaký, který se ti líbí a zkus mi říct, co na
nich vidíš.
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Dítě si vybírá obrázek číslo 8
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je kluk a tohle holka?
Dítě: Protože holka má ružové tričko a kluk oranžový.
Dítě si vybírá obrázek číslo 7
Já: Tak, povídej.
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Protože holka má trošku růžový kalhoty a kluk má modrý.
Dítě si vybírá obrázek číslo 6
Já: Tak povídej, co vidíš na obrázku?
Dítě: Holka, protože má šaty a kluk, protože má kalhoty.
Dítě vybírá obrázek číslo 4
Dítě: Protože má dlouhý vlasy, tak je to holka a tohle má krátký, takže je kluk.
Dítě si vybírá obrázek číslo 5
Já. Tak, zkus.
Dítě: Tady je kluk a tady holka.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Protože holka má sukni a kluk kalhoty.
Dítě si vybírá obrázek číslo 2
Já: Tak, co by tady mohlo být?
Dítě: Kluk je tady, protože nemá vlasy a tady holka, prptože má vlasy.
Dítě si vybírá obrázek číslo 1
Dítě: Tady je holka a tady kluk.
Já: A řekneš mi proč?
Dítě: Protože holka má vlasy a kluk ne.
Dítě si vybírá obrázek číslo 3
Dítě: Holka má víc vlasů.

4.
Já: Podívej se, prosím, na obrázky vyber si, který se ti nejvíc líbí a zkus mi říct, co je na
něm nakreslenýho, prosím.
Dítě si vybírá obrázek číslo 8
Dítě: Holčička a kluk.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holčička a tohle je kluk?
Dítě: Protože holka má vlasy dolu a kluk nahoru.
Dítě si vybírá pbrázek číslo 7
Já: Tak, povídej.
Dítě: Holka a kluk.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: kluk má vlasy nahoru.
Dítě si vybírá obrázek číslo 6
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Já: Tak, co je tady nakreslenýho?
Dítě: Holka a kluk.
Já: A jak jsi poznala, že tohle je holčička?
Dítě: Protože má šaty.
Dítě si vybírá obrázek číslo 3
Já: Tak, co je tady nakreslenýho?
Dítě: Holka a kluk.
Já: A jak jsi to poznala?
Dítě: Kluk má vetší bříško a holka je hubenejší.
Dítě si vybírá obrázek číslo 5
Já: Tak, povídej.
Dítě: Kluk a holka, protože kluk má zase vlasy nahoru a holka dolu.
Dítě si vybírá obrázek číslo 4
Já: Tak, co je tady nakreslenýho?
Dítě: kluk a holka, poznala jsem to zas podle vlasů.
Dítě si vybírá obrazek číslo 1
Dítě: To je kluk a holka a poznala jsem to podle vlasů.
Dítě si vybírá obrázek číslo 2
Já: tak, co je tady na posledním obrázku?
Dítě: Kluk a holka.
Já: A jak jsi to poznala? Že je to holčička?
Dítě: Protože se usmívá.
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