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Úvod 

Výzkumná zpráva, která se Vám dostává do rukou, vznikla v rámci projektu „Genderově 

sensitivní přístup ve vzdělávání“. Projekt byl podpořen v rámci dotačního programu 

Úřadu vlády České republiky Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových 

organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2018. Některé výzkumné aktivity 

proběhly rovněž díky mezinárodnímu projektu „Towards Gender Sensitive Education“, 

který je realizován za finanční podpory programu Erasmus+.  

Zpráva „Gender a genderově senzitivní pedagogika optikou českých škol a vyučujících“ 

si klade za cíl zachytit významné genderové aspekty českého základního a středního 

školství, a to s důrazem na postoje pedagožek/gů k tematice genderu, respektive 

genderově citlivého vzdělávání.  

Pro naplnění výše uvedeného cíle zvolil výzkumný tým dvojí strategii, jednak přímá 

pozorování na školách a také rozhovory se samotnými pedagožkami a pedagogy či se 

studenty a studentkami připravujícími se na výkon učitelské profese na Pedagogické 

fakultě. Přímá pozorování na školách byla prostředkem k hledání odpovědi na otázku, 

jak funguje škola coby místo, kde “na genderu záleží” [Acker 1990] – kde jsme a 

stáváme se muži a ženami, dívkami a chlapci. Zajímal nás také způsob, jak k tomuto 

dochází. Ve škole (kromě například rodiny, trhu práce, vrstevnických skupin aj.) se 

učíme, “jací být, co umět a na co aspirovat” [Jarkovská 2013; Smetáčková 2009; 

Jarkovská, Lišková, Šmídová 2001]. S tímto je neoddělitelně spojeno nahlížení 

samotných pedagožek/gů na svou roli ve vzdělávacím procesu a gender jako teoretický 

i žitý koncept, v neposlední řadě ale také jejich zkušenost v oblasti genderově citlivé 

pedagogiky. Právě na tuto oblast se zaměřuje provedené kvalitativní šetření. 

Ambicí výzkumného týmu nepochybně je, aby výzkumná zpráva podnítila pedagogické 

pracovnice/níky a rovněž studující Pedagogických fakult k zamyšlení se nad rolí 

genderu ve školním prostředí a také k reflexi jejich vlastní pedagogické praxe. V závěru 

výzkumné zprávy tedy nabízíme seznam prakticky zaměřených publikací a materiálů, 

které mohou posloužit pro orientaci v tom, co gender ve škole vlastně znamená a jak s 

ním v pedagogické činnosti naložit. Jazyk a formální i obsahová struktura této zprávy 

byly zvoleny tak, aby byly přístupné i mimo akademickou obec či genderové expertky a 

experty. 

V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že výzkumná zpráva pojednává o význačných 

rysech prostředí zkoumaných škol a také analyzuje názory a postoje 17 konkrétních 
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pedagožek/gů či studujících Pedagogické fakulty, kteří/ré se zúčastnili/y našeho 

výzkumného šetření.  Popisované rysy a charakteristiky tedy nemohou reprezentovat 

české školní prostředí jako celek. 

 

 

Struktura zprávy 

Zpráva je rozdělena do dvou základních částí. První část (kapitoly 1 a 2) shrnuje naše 

poznatky z pozorování ve vybraných školách, v druhé části (kapitoly 3 až 7) čtenáře a 

čtenářky seznamujeme s postoji a názory pedagožek/gů získanými v průběhu 

rozhovorů.  

První kapitola nabízí pohled na to, jak se projevuje gender ve fyzickém prostoru školy. 

Druhá kapitola nám poodhaluje, jak gender funguje, pokud spolu lidé ve škole mluví, 

hrají si, zkrátka interagují.  

Kapitola číslo tři nahlíží na to, jak sami pedagogové a pedagožky vnímají svou roli a 

také roli výchovných poradkyň a poradců ve vzdělávacím systému. Čtvrtá kapitola 

popisuje, jak se pedagogové a pedagožky vzdělávají a kde vnímají překážky pro své 

další vzdělávání.  Pátá kapitola se zaměřuje na to, jak vyučující reflektují vliv vzdělávání 

na dívky a chlapce. V šesté kapitole je analyzováno pojetí genderu ve vnímání našich 

informantek/ů a také způsob, jakým se uvedená pojetí genderu odráží v jejich postojích 

a pedagogické praxi. Kapitoly tři, pět a šest mj. odpovídají na otázku, do jaké míry 

pedagogožky a pedagogové či studující Pedagogické fakulty reflektují genderové 

aspekty školy. Závěrem osmá kapitola shrnuje obeznámenost našich informantů/ek se 

zásadami genderově senzitivní pedagogiky a jejich postoje vůči tomuto pedagogickému 

přístupu. 

Za každou kapitolou čtenáři a čtenářky naleznou krátké shrnutí klíčových zjištění s 

komentáři a relevantní doporučení vycházející z genderově senzititivní pedagogiky. 

Odkazujeme rovněž na konkrétní publikace ze seznamu doporučené literatury 

využitelné v pedagogické praxi.   
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Metodologie a popis vzorku 

Přímá pozorování proběhla celkem na 12 základních školách v průběhu zimních a 

jarních měsíců r. 2018 (konkrétně od února do dubna). Vzorek škol určených k 

pozorování byl sestaven ze seznamu 52 brněnských škol, které avizovaly dny 

otevřených dveří. Z nich byl vybrán právě vzorek 12, který byl koncipován tak, aby v 

něm byly zahrnuty různé typy škol ve vztahu k jejich velikosti a subjektivitě. Pozorování 

tak proběhla na různých typech škol (např. státní/soukromé, církevní) v rámci veřejně 

přístupných dní otevřených dveří. Bylo provedeno celkem 20 pozorovacích sekvencí 

(neboli 20 pozorování přímo ve třídě v průběhu výuky), které byly doprovázeny také 

pozorováním školního prostředí a jednání pedagogů/žek a žáků/ček mimo kontext 

výuky. Pozorování bylo provedeno na prvním i druhém stupni základních škol a týkalo 

se jak přírodovědných předmětů, tak těch humanitně zaměřených. Pozorování měla 

(zjm. s ohledem na obtížnou výzkumnou přístupnost škol) nezúčastněný a skrytý 

charakter. Osoby provádějící pozorování vystupovaly jako návštěvnice školy v době dnů 

otevřených dveří a své poznatky zaznamenávaly bezprostředně po proběhnuvší 

návštěvě formou tzv. polních poznámek a následně co nejzevrubněji formou zápisu 

v polním deníku. Pozorování byla prováděna v souladu s předem připraveným 

scénářem definujícím obecné jednotky pozorování, kterými byly zejména: 

1. genderovanost fyzického prostoru školy: výzdoba, využití prostoru dívkami a 

chlapci (třída, chodby apod.) 

2. genderovanost interakcí, gender v přístupu pedagožky/ga: dynamika vztahů a 

interakcí žák/yně-žák/yně a žák/yně-pedagožka/gog + charakter pedagogické 

praxe s ohledem na gender 

Pozorování zajistily celkem tři osoby proškolené v základech realizace pozorování, 

konkrétně Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D., Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická a MgA. Eva 

Lukešová. 

Kromě pozorování byly realizovány celkem tři skupinové diskuse se stávajícími 

pedagogy a pedagožkami s různou délkou praxe i se studenty a studentkami 

Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a také čtyři individuální rozhovory. 

Individuální rozhovory byly provedeny zejména z důvodu nedostupnosti dotazovaných, 

u kterých nebyla možná souběžná účast na jednom místě. Skupinové diskuse se 

uskutečnily 9. května, 5. října a 22. října 2018. Čtyři individuální rozhovory proběhly 
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během prosince 2018. Celkem se do kvalitativní části šetření zapojilo 17 osob, z nichž 

bylo 13 žen a 4 muži. Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity se uskutečnily dvě 

skupinové diskuse s jejími studujícími, přičemž v jedné skupinové diskusi byly/i 

zastoupeny/i již praktikující pedagožky/gové, které/ří si na fakultě aktuálně doplňují 

svoje studium (kategorie studující a pedagogové v praxi se tedy překrývá). Bližší soupis 

účastnic a účastníků skupinových diskusí a individuálních rozhovorů je uveden v příloze 

této zprávy. Skupinové diskuze se odehrály na různých místech ČR. Participantky/i 

skupinových diskusí byly/i získány/i různými způsoby.  Prvotní plošné oslovování 

ředitelů/ek škol s žádostí o zapojení vyučujících do kvalitativního šetření se ukázalo jako 

neúčinné. Proto byly osloveny osoby z okolí týmu Genderového informačního centra 

NORA, o.p.s. s prosbou o zapojení do kvalitativního šetření či o doporučení vhodných 

osob k oslovení s nabídkou účasti. Výběr vzorku byl také výrazně ovlivněn časovou 

dostupností osob vhodných k účasti v šetření (praktikující pedagožky/gové nebo 

studentky/i pedagogických fakult).  

Všem účastnicím a účastníkům kvalitativního šetření byl v úvodu objasněn účel setkání, 

byla jim zaručena anonymita a důvěrnost při práci s daty a v případě skupinových 

diskusí byly/i požádány/i o svolení s pořízením zvukového záznamu a rukou psaných 

poznámek. Byly/i seznámeny/i s dalším procesem zpracování dat a pro analytické účely 

požádány/i o uvedení osobních údajů – věk, délka praxe. Tazatelky a tazatel kladl/y 

zúčastněným otázky podle předem připraveného scénáře (viz příloha). Scénář se 

zaměřoval na tato témata: role pedagožek a pedagogů a výchovných poradkyň a 

poradců ve vzdělávacím systému, vzdělávání pedagogů a pedagožek, vliv vzdělávání 

na život chlapců a dívek, gender ve škole/výuce.  

Data získaná jak z přímých pozorování na školách, tak ze skupinových diskusí a 

individuálních rozhovorů byla podrobena tematické analýze [inspirované metodou 

Braun, Clark 2006; Maguire, Delahunt 2017]. 

Z hlediska výpovědní hodnoty kvalitativního šetření je třeba poznamenat, že samotný 

způsob tvorby vzorku a charakter šetření dává vyniknout názorům spíše 

motivovanějších a postojově vyhraněnějších osob (osoby postojově nevyhraněné nebo 

nemotivované se většinou do šetření v takové míře nedostávají, protože na žádosti o 

zapojení do něj mají tendenci nereagovat). Tuto skutečnost je tedy mít při čtení naší 

zprávy na paměti. 
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Skupinové diskuse a individuální rozhovory za Genderové informační centrum NORA, 

o.p.s. zajistil níže uvedený tým: 

Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. 

Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická 

Mgr. Lukáš Slavík 
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Kapitola 1  

Genderové aspekty fyzického prostoru školy 

Fyzický prostor školy je vybaven četnými hmotnými a zároveň symbolickými artefakty, 

které vypovídají o povaze a charakteru genderového uspořádání společnosti1 [Harding 

1986], které se do školy zapisuje a které zároveň škola reprodukuje a stvrzuje. Ve 

školách se můžeme setkat s četnou výzdobou, učebními pomůckami, nástěnkami, 

obrazy, malůvkami, trofejemi a jinými artefakty. Jak uvidíme, tato výzdoba není 

genderově neutrální, ale naopak nám podává určitý obraz o podobě mužství a ženství, 

rolích žen a mužů, dívek a chlapců. 

V  pozorovaných školních prostorech (třídy, chodby apod.) bylo možné zaznamenat 

výzdobu odkazující k významným osobám současné i minulé doby. Typicky jde o osoby 

spojené s polem vědy, umění, sportu nebo politiky. V některých případech se tyto osoby 

objevují ve  výtvorech samotných žáků a žaček (například ve formě „projektů“ 

zaměřených na konkrétní státy v rámci výuky cizích jazyků). Poměrně konzistentním 

vzorem v navštívených školách byla rozdílná reprezentace zmiňovaných významných 

osob s ohledem na pohlaví. Daleko častěji je možné se setkat s významnými hudebníky 

(například ve formě bust a obrazů), vojevůdci a králi (např. Karel IV. nebo Jan Žižka), 

sportovci (zejm. fotbalisté), politiky (například prezidenti Rakouska a Německa) a 

intelektuály a vědci (například fyzici) než s hudebnicemi, sportovkyněmi (zde tvoří 

výjimku Ester Ledecká, zlatá olympionička ČR ze ZOH v Pyeongchangu 2018), 

političkami nebo intelektuálkami a vědkyněmi. 

                                                                 
1 Koncept genderového univerza představila americká filozofka a metodoložka Sandra G. Harding. Ta 
tvrdí, že gender není jen věcí konkrétních osob. Gender je také principem, který nalezneme ve fungování 
institucí (např. rodina) a také organizací (například škola) a výsledkem je, že jsou zde rozpoznatelní muži a 
ženy a jejich vlastnosti a role. Náš svět je podle ní uspořádán na třech úrovních. První rovinou je rovina 
symbolická (genderový symbolismus) – jde o způsob uvažování, ve kterém svět dělíme na binární dvojice, 
které jsou vůči sobě nejen v opozici, ale také jsou nestejně hodnotné (například aktivita/pasivita, 
racionalita/emocionalita, práce/péče). V rámci tohoto dělení jsou některé vlastnosti vnímány jako mužské 
a některé jako ženské (např. pasivita, emocionalita, péče). Druhou rovinou je dělba práce, resp. náplň 
lidských činností. Zde existují tzv. sféra přirozené reprodukce (vnímaná jako ženská) – péče o domov, 
druhé a biologická reprodukce - a sféra materiální reprodukce (vnímaná jako mužská) – nakládání se 
zdroji a jejich přetváření, resp. “vydělávání peněz”. Třetí úrovní jsou pak (genderové) role individuí, které 
jsou lidmi zaujímány a jsou k nim vychováváni a vybízeni. Tyto role jsou praktickým odrazem dvou 
zmíněných úrovní a naplňují je konkrétním lidským jednáním (například dívky jako školní hostesky, jak 
uvidíme dále). 
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Jak již bylo zmíněno, na výzdobě a úpravě školního prostředí se podílejí také samy děti. 

Jejich práce může mít podobu malovaných obrázků, tematických posterů či jiných 

výtvorů zachycujících různé podoby jednání a rolí. V tomto ohledu se ukázal jako 

viditelný vzorec rozdílných dívčích a chlapeckých rolí, které byly na obrázcích 

zachyceny.  Zatímco chlapci/muži se výrazně častěji objevovali jako aktivní (hrající hry, 

válčící, cestující, objevující, vykonávající povolání velmi pravděpodobně ve sféře 

placené práce apod.) a technicky zdatní (ovládající dopravní prostředky, zbraně), dívky 

byly významněji reprezentovány jako spirituální bytosti (víly, čarodějky), popřípadě 

princezny, které občas otevřeně projevují emocionalitu (pláčou, jsou smutné nebo 

vystrašené) nebo formou portrétů a postav, které nevykonávají žádnou činnost. V rámci 

tematických posterů, které byly zaměřeny na prezentaci národů a států (např. 

v souvislosti s výukou cizích jazyků) nebo historických událostí (například křížová 

výprava), se zpravidla opakoval podobný vzorec (mužství spojeno s aktivitou – sport, 

boj apod., ženství s pasivitou a péčí – představitelky přírodních národů, pečovatelky, 

truchlící osoby ve válečných dobách). Za zmínku však stojí také zajímavý způsob 

výzdoby, který se vyskytl v jedné z pozorovaných škol. Šlo o soubor žactvem 

zpracovaných rodokmenů, které byly vytvořeny pod společným tématem „rodina“. Tyto 

výtvarně zpracované „rodinné stromy“ zachycovaly různé podoby rodin, kdy kromě 

“klasického” modelu nukleární rodiny (jedna “maminka”, dítě a jeden “tatínek”) 

zahrnovaly také rodiny tvořené sólo rodičem a dítětem nebo rodinu čítající ”dvě 

maminky” a dítě. 

Samostatnou oblast dále tvoří různé typy informačně-výukových materiálů (například 

týkající se vyjmenovaných slov, občanských práv či výběru povolání, resp. vzdělávací 

nabídky středních škol umístěné na nástěnkách či plakátech). Významným genderovým 

aspektem v tomto ohledu byla opět role dívek zachycených v těchto materiálech. Pokud 

se zde vyskytovaly osoby, které hrály roli informačních průvodců nebo „informátorů“, 

téměř vždy tuto roli vykonávaly postavy mužů nebo chlapců. Tito „informátoři“ předávali 

danou informaci buď přímo pozorovateli/ce (osobě sledující daný materiál), nebo 

postavě vyobrazené na daném materiálu, která vykonávala roli jakéhosi prostředníka – 

objektu, kterému je informace směřována nebo vysvětlována a který hraje roli 

nevědoucího nebo bezradného. V této roli se nejčastěji vyskytovaly dívky. Ty v těchto 

materiálech často nemají vlastní slovo vůbec, nebo jen ve formě otázek. 
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Až na výjimky poměrně konzistentním vzorem byla genderovanost artefaktů spojených 

se sportem (trofeje, fotografie, nástěnky mapující úspěchy apod.). Obecně bylo 

zaznamenáno, že zatímco „chlapecké” sporty (fotbal, florbal apod.) a sportovní úspěchy 

byly téměř vždy velmi dobře zdokumentovány a reprezentovány (trofeje, fotografie, 

popisky úspěchů, články apod.), dívčí sportovní aktivity (reprezentovány zjm. různými 

formami tance, jako například street dance, balet) tak výraznou míru pozornosti 

nedostávaly. Blíže dokresluje charakter rozdílné genderové reprezentace sportu a také 

to, co znamená úspěch a jak vnímat sport ve vztahu k jiným druhům soutěžení nebo 

zápolení, podoba nástěnek jedné ze škol, ve kterých proběhlo pozorování. Nástěnky 

byly dvě a byly umístěny na zdi, poměrně blízko jedna druhé. Zatímco jedna referovala 

o úspěších ve sportu, druhá referovala o úspěších v soutěži ve zdolávání hlavolamů. 

První nástěnka byla bohatě vizuálně i informačně vybavena. Mohli jsme vidět fotografie 

chlapeckých týmů (fotbalových, atletických) a doprovodné pojednání o průběhu jejich 

soutěžního zápolení. Druhá nástěnka referovala o úspěších v soutěži zdolávání 

hlavolamů velmi stroze v podobě dokumentu, který nesl název dané soutěže a jména 

úspěšných žaček. Vizuální ani jiné formy reprezentace zde nebyly přítomny. 

Nutno zmínit, že některé školy (dvě) v tomto ohledu vykazovaly nadprůměrnou míru 

citlivosti a vyváženosti pozornosti k dívkám i chlapcům ve sportu obecně (nikoliv 

separátně ke sportům „dívčím“ a „chlapeckým“) a k jejich úspěchům, což se projevovalo 

až v rovině jazyka (například užíváním korektního florbalista/ka apod.).  

Zatímco v případě výše zmíněné výzdoby bylo možné zaznamenat jisté „odchylky“ od 

popsaných vzorců reprezentace rolí mužů, žen, dívek a chlapců (stromy alternativních 

rodinných modelů, vyvážená reprezentace sportovních úspěchů), v případě prostor, 

které by bylo možno podle typů vybavení a aktivit v nich praktikovaných nazvat jako 

herny, byla genderovanost patrná velmi ostře a jasně. Ve většině pozorovaných škol byl 

patrný zhruba tento výjev: 

 

Zvoní na přestávku, děti znatelně ožívají. Začínají opouštět své lavice, tu 

pomalu, tu velmi rychle se shlukují do skupinek. Skupinky jsou většinou 

exkluzivně chlapecké, nebo dívčí. Chlapci se začínají shlukovat okolo 

stolního fotbálku, stolního tenisu, popřípadě biliardu situovaného buďto 

v zadní části třídy, na chodbách, ve vestibulech, nebo tělocvičnách. Pokud 

tento typ vybavení není k dispozici, vystačí si chlapci s míčkem, kterým si 

házejí nebo hrají improvizovaný fotbal. Vzdálenosti herního vybavení od 
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třídy odpovídá také rychlost, případně také energičnost a hlučnost přesunu. 

Hra chlapců je často poměrně hlučná, divoká a plná emocí, chlapci se při 

hře střídají. Dívky se shlukují také. Jejich způsob trávení volného času je ale 

jiný. Shlukují se v menších skupinkách k diskusi nad čímsi, co je z větší 

dálky těžko zaznamenatelné, nebo si čtou či sledují své telefony. Někdy, 

pokud je místo her chlapců v rozumné vzdálenosti, se zdržují v okolí a 

počínání chlapců tu zaujatěji, tu méně sledují. 

 

Je patrné, že některé školy investují prostředky do vybavení, které má přinést oddech a 

aktivní trávení volného času. Výše uvedené vybavení má však tendenci výrazněji 

uspokojovat potřeby především chlapců (stolní fotbal, stolní tenis, biliard), kteří tak 

„obývají“ prostor školy jiným způsobem. Chlapci vykazují viditelně větší míru aktivity a 

„náročnosti“ ve vztahu k množství prostoru, který je jejich aktivitami naplněn. Jak 

uvidíme dále, ačkoliv by se tak na první pohled mohlo zdát, nemusí jít jen o odraz 

svobodné volby dívek a chlapců v preferencích trávení volného času a způsobu, jakým 

tak činí. Také v tomto ohledu se může jednat o odraz jednání, které má původ 

v genderovém uspořádání společnosti. K porozumění, že dívky a chlapci mohou trávit 

svůj volný čas jinak zkrátka proto, že takto to dívky a chlapci dělají, přispívá pozorování 

interakcí spojených se samotnou hrou v prostorech k tomu určených, což je předmětem 

další kapitoly. 

 

Shrnutí 

Můžeme říci, že pozorování prostor školy, jejich výzdoby a vybavení nám odhalilo s 

poměrně vysokou mírou konzistence následující vzorce, které souvisí s rozdílnou 

reprezentací rolí dívek a chlapců (resp. mužů a žen): 

● Jak výzdoba odkazující k významným osobám a událostem minulosti a 

současnosti, tak výzdoba, která byla dílem samotných dětí, reprezentovala ve 

výrazné většině případů zejména (významné) mužské postavy působící ve 

veřejné sféře nebo postavy aktivně jednající a technicky zdatné. (Významné) 

ženské postavy byly přítomny ve výrazně menší míře. Dívky byly prezentovány 

jako pasivní, ve veřejné sféře téměř nepřítomné a také jako nevědoucí, a to 

zejména v případě informačních nebo výukových materiálů. Ženy a dívky tedy 
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působily jako protějšky, vůči kterým nebo ve vztahu k nimž může aktivní muž 

vyniknout, případně projevit svůj intelekt a schopnosti. 

● I přes několik významných výjimek (dvě pozorované školy) byla patrná 

genderovanost artefaktů spojených se sportem. Zatímco sporty, ve kterých se 

objevují zejména chlapci a jejich sportovní úspěchy, byly téměř vždy velmi dobře 

zdokumentovány a zvýznamněny artefakty v podobě např. trofejí, “dívčí sporty” 

tak výraznou míru pozornosti nedostávaly. 

○ Oba zmíněné poznatky do značné míry ilustrují, že prostředí 

žákům/čkám pomáhá nalézat role, které lidé v osobním a pracovním 

životě mohou sami zaujímat a se kterými se mohou identifikovat, ukazují 

jim, které z nich jsou hodnotné a kdo by je měl zaujímat. Vybavení 

fyzického prostoru školy dětem ukazuje, že mužství je spojeno s veřejnou 

sférou placeného a prestižního zaměstnání a aktivní činností. Ženy pak 

podle této výzdoby nalezneme spíše v soukromé sféře mimo domény 

vyjmenované v případě mužů. Společnost je v rámci těchto reprezentací 

poměrně jasně genderově strukturovaná, což se může projevit například 

v tom, kde se jako budoucí zaměstnanci/kyně žáci/čky vidí, resp. zda je 

vůbec napadne, že by určité zaměstnání (například politik/čka) mohla 

vykonávat žena/dívka [Valdrová 2001]. Je důležité dbát nejen na to, aby 

byla ve fyzickém prostoru zachována dostatečná genderová diverzita 

(například reflektovat, zda se mezi slavnými osobnostmi nachází jak 

muži, tak i ženy a zda zaujímají různorodé pozice a role), ale také využít 

reflexi genderovanosti světa například při práci s žáky/čkami v rámci 

výtvarné výchovy [Kitzbergerová 2014] nebo jiných předmětů. Mnoho 

vyučovacích předmětů a jejich výstupů (například žákovské “projekty”) 

může být vedeno citlivou reflexi rolí mužů a žen v různých oblastech 

(sport nevyjímaje). Inspirací může být například publikace Gender ve 

vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 
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Kapitola 2  

Genderové aspekty školních interakcí 

Pro komplexnější porozumění tomu, jak funguje a kde se v rámci školy objevuje gender, 

jsmevěnovali pozornost také tomu, jak spolu žáci/čky a pedagožky/gové vzájemně 

interagují. Gender totiž není jenom o rozdílnosti v četnosti a způsobu, jakým jsou 

vyobrazeni ženy a muži a dívky a chlapci. Gender je také o našem (opakovaném) 

jednání, které se vztahuje k očekáváním kladeným na nás, jako na chlapce a dívky, 

muže a ženy [West, Zimmerman 1987; Butler 1999; Kimmel 2000]. 

V úvodu navážeme na situaci hry popsanou v předchozí kapitole. Na první pohled se 

nám může zdát, že hra je jen odrazem snahy žáků/ček se bavit a krátit si svůj volný čas. 

Dále můžeme předpokládat, že se tak děje čistě na základě jejich osobních preferencí a 

svobodné vůle (stejně jako v případě jiných aktivit a činností) a že dívky a chlapci 

zkrátka tráví čas odlišně – chlapci “více vyvádí”, dívky jsou tišší a vystačí si s málem. 

Naše pozorování, jak děti tráví svůj volný čas, však tyto předpoklady problematizuje. 

Následující pasáž nám bude příkladem, který nám do určité míry může vysvětlit, proč 

nás tyto prvotní předpoklady napadají a proč může být realita poněkud složitější.  

Na základě našeho pozorování můžeme říci, že je poměrně dobře patrné, že hra okolo 

míst, kde chlapci trávili volný čas, slouží nejen jako prostředek k odreagování, ale také 

jako sociálně performativní akt konstrukce a reprodukce genderového uspořádání 

společnosti v rovině sociální interakce (chlapectví/mužství = aktivita x dívčenství/ženství 

= pasivita a objekt jednání jiných) [Kimmel 2000]. Jeden z důvodů2, proč dívky a chlapci 

tráví volný čas způsobem popsaným výše, se vyjeví, pokud se najde dívka, která 

chlapeckou exkluzivitu naruší (viz následující situace). 

 

Okolo stolního fotbálku stojí skupinka chlapců a jedna dívka a zaujatě hrají. 

Zejména na straně dívky pak stojí také několik dalších přihlížejících chlapců. 

Dívka si vede poměrně dobře a v jednu chvíli svým protivníkům komplikuje 

hru. Okolo stojící chlapci celou hru hlasitě doprovází svými komentáři, které 

jsou téměř výlučně zaměřeny na herní výkon dívky: 

                                                                 
2 Stranou ponechme to, že herny jsou vybaveny častěji zařízením, které je vyhledáváno spíše chlapci (což 
samo o sobě vyžaduje pozornost). 
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Jeden chlapec dívčinu protivníkovi: “To bylo jak od ženské, vole. Kdyby 

vyhrála ona…. Když je to ženská, že?” 

Další chlapec dívčinu protivníkovi: „Ty vole, ty jsi …“ 

Třetí ze skupiny přihlížejících chlapců neustále vysvětluje dívce, jak má 

nebo nemá hrát: 

„Musíš střílet z boku!….“ 
 

Z uvedené situace je patrné, že určitá místa jsou vnímána jako chlapecká nebo dívčí 

podle toho, co se na nich odehrává, přestože na stolním fotbálku není nikde umístěna 

cedulka, která by jej vyhrazovala pro chlapce. Celou situaci bychom mohli nahlédnout 

optikou konceptu tzv. hraniční práce (border work) [Thorne 2004]. Jedná se o situace, 

kdy se v interakcích aktivují hranice mezi příslušníky a příslušnicemi různých skupin, 

v tomto případě mezi dívkami a chlapci. Herny zde fungují jako prostory sociálního 

přehrávání a vyjednávání maskulinity (mužskosti) chlapců – místy dělání genderu3 

(doing gender) [West, Zimmerman 1987]. Tato sociální performance je spojena 

s určitými vysoce ceněnými „chlapeckými“ kompetencemi a schopnostmi, které se 

prokazují “v boji“. Přítomnost dívky je rizikem jak pro ni samou, tak pro chlapce 

zapojené do hry. Chlapci riskují svou „mužnost“ případnou porážkou nebo herní 

nekonkurenceschopností a dívka riskuje svou „ženskost“ již jen tím, že se zapojila do 

hry. Dívka může v případě prohry nebo herní nekonkurenceschopnosti navíc odejít 

s posměchem o to větším, o co je její přítomnost v daném prostoru a situaci méně 

žádoucí a předpokládána. Také proto je dívka pod neustálým drobnohledem ze strany 

chlapců. 

Užívání určitých prostor je tedy spojeno s jistým vnímáním, významy a také riziky pro 

samotnou genderovou identitu (sebezakoušení jako ženy nebo muže) aktérů a aktérek, 

což může přinášet (v tomto konkrétním případě zejména dívkám) poměrně velké 

                                                                 
3 Candace West a Don Zimmerman tvrdí, že je dobré o genderu uvažovat také jako o jednání – něčem, co 
děláme –, kterým (převážně neuvědoměle a rutinně) v interakci s ostatními “ukazujeme”, že jsme 
muži/chlapci, a nebo dívky/ženy. Našim jednáním doplňujeme například náš vzhled, držení těla (pohlavní 
kategorii) a v důsledku ukazujeme na naše biologické pohlaví (pohlaví). Užitečné na tomto pojetí je, že 
nám jednak ukazuje, že gender není vrozená vlastnost, ale spíše jednání, kterým se vztahujeme k 
biologické kategorizaci muž/žena. Tím, že “děláme náš gender” tak, že jej ostatní dokážou v daných 
situacích (zde hra) “správně” spojit s naším biologickým pohlavím, reprodukujeme také celý soubor 
očekávání v pozadí dané situace a zejména ve vztahu k jednání žen a mužů v nich (že dívky nejsou 
očekávaným prvkem chlapeckých kolektivů nebo že se vyskytují “v jejich zónách” a že o něčem jako o 
zónách chlapců/dívek lze vůbec uvažovat). 
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nepohodlí a může je i přes jejich zájem o samotnou hru odrazovat od používání určitého 

vybavení anebo vstupování do určitých situací (v tomto případě do situace „hry 

v chlapeckých hernách“ nebo od aktivnějšího trávení volného času).  

Předchozí situace tedy odhalila, jak může docházet k reprodukci aktivní role chlapců a 

pasivní role dívek a jejich rozdílné prostorové situovanosti v případě trávení volného 

času. Rovina dalších pozorovaných interakcí hlouběji odkrývá rozdílný soubor rolí, které 

se vážou na gender žactva. Při příchodu do několika škol byla příchozímu hostu/hostce 

přidělena osoba jakéhosi průvodce. Tuto roli až na jeden případ, kdy v ní vystupovali/y 

jak dívky, tak chlapci, vždy vykonávala dívka, která se tak ujímala péče specifického 

typu - tzv. emoční práce (emotional work) [Hochschild 2012]. Jedná se o aktivitu, která 

si klade za úkol pečovat o pozitivní emoce prováděné osoby (typickým příkladem z 

reálného trhu práce může být letuška, hosteska apod.). Zatímco zde jde o interakci 

pozorovatel/ka-žačka/ák, v interakci pedagožka/gog-žačka/ák se vyjevuje podobný 

vzorec očekávání a jednání, který spojuje dívky s jistou servisně-pečující rolí. Příkladem 

může být situace popsaná níže, která se opakovala v několika téměř totožných 

obměnách: 

 

Paní učitelka/pan učitel přichází do třídy a přináší s sebou sešity (nebo také 

pracovní listy/opravené písemné nebo slohové práce). Po určité chvíli, kdy 

se věnuje například nutné úvodní administrativě (zápis do třídní knihy apod.) 

nebo jiným pedagogickým činnostem, hromádku bere a rozděluje na menší 

díly (často dva). Tuto aktivitu doplňuje řečnickým „Chce někdo rozdat?“ a 

obě hromádky bez čekání na odpověď dělí mezi dívky, které je roznesou 

mezi své spolužáky po třídě. 

 

Tímto opakovaným jednáním pedagog/žka dává najevo, jaký charakter má dělba práce 

ve škole. Zatímco v minulém případě dívky hostesky pečují o pohodu návštěvníků, v 

tomto se stávají obsluhou ostatních žáků/ček.  

Dalším příkladem, který dokresluje rozdílnou sadu rolí (a očekávání na tyto role 

navázané) dívek a chlapců ve škole, může být nástěnka jedné pozorované školy, na 

které bylo možné najít rozpis „funkcí“ osob ve třídě. Nalezneme zde roli osoby starající 

se o finance, třídní samosprávu, květiny, nástěnku a pomůcky. Zatímco dívky 

nalezneme na pozicích spojených s péčí o prostředí třídy (servisem a estetikou) – jsou 

„květinářky“, „nástěnkářky“ a „pomůckářky“, chlapce nalezneme v roli finančního 

správce – „pokladníka“ a jakéhosi politického reprezentanta – „předsedy třídy“. 
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Servisně-pečující role je ve školním prostředí jak v rovině artefaktů (nástěnka), tak 

v rovině jednání (hostesky, rozdávání pomůcek) intenzivně spojena s ženským/dívčím 

genderem. 

Uvedené neznamená, že by se chlapci do servisních rolí nedostávali, naopak, děje se 

tak ve specifických případech, na kterých je opět dobře patrný rozdíl v rolích dívek a 

chlapců ve škole. Chlapci se dostávají do rolí technické podpory – osob znalých 

techniky –, jejich role není vyučujícím delegovaná (ačkoliv i tyto situace byly 

pozorovány) jako v případě dívek, ale často „se jí chopí“ samotní chlapci. Zvažme 

následující příklad: 

 

Paní učitelka si pro svou výuku připravila prezentaci, pro kterou je potřeba 

zprovoznit dataprojektor. Obrací se s následujícím dotazem ke třídě: „Je 

projektor zaplý?”  

 

Na tento dotaz ihned odpovídá chlapec ze své lavice: „Když je to červený, 

tak je to zaplý.”  

 

Jiný jeho spolužák se bez vyzvání zvedá ze svého místa a bere ovladač 

projektoru, který zapíná a následně začne upravovat úhel projekce a 

přepínat snímky prezentace.  

 

Paní učitelka jeho počínání koriguje slovy: „Štěpáne, je to nakřivo.“  

 

 

V rovině interakcí uskutečňujících se ve  výuce fyziky lze rozdílnou dynamiku ve vztahu 

k rolím dívek a chlapců s ohledem na aktivitu a předpokládané dovednosti a znalosti 

dále dokreslit. V několika hodinách fyziky byly zaznamenány následující situace: 

 

Jsme ve třídě, kde zrovna probíhá výuka fyziky. Tématem je elektrická 

energie, jejíž princip fungování je ilustrován na příkladu baterií. Paní učitelka 

v ruce drží baterii a obrací se s dotazem na třídu: „Kdo ví, kolik má tahle 

baterie voltů?“  

Ihned se ozývá Tomáš a vykřikne: „Třicet pět“.  

Následně se paní učitelka obrací s otázkou na Kateřinu: „Katko, kolik má ta 

baterka voltů?“  
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Dívka okamžik mlčí, je patrné, že neví. Slova se ihned ujímá Matěj a 

vykřikne: „Devět“.  

Paní učitelka se opět obrací na Kateřinu: „Katko, Matěj ti napověděl.“  

Kateřina mírným hlasem zopakuje odpověď Matěje. Následuje zápis do 

sešitů, který je věnován dalším podrobnostem fungování baterií a elektrické 

energie.  

V průběhu zápisu se ozve Magda s dotazem: „A když se tady toho 

dotkneme, tak nás to kopne, že?“  

Zejména ze strany chlapců, kteří pravděpodobně vědí, že napětí baterie je 

příliš malé, následuje výbuch smíchu a soused Magdu poplácává po rameni 

s ironickou poznámkou: „Šikovná“. 

 

Uvedená série příkladů opakujících se situací ilustruje konzistentní vzorec, ve kterém je 

dívčí role spojena se servisně-pečujícími úlohami a očekáváními, naopak, role chlapců 

je spojena s technickými znalostmi a dovednostmi, které často sami aktivně uplatňují, 

čemuž jde vstříc také dynamika výuky některých nehumanitně orientovaných předmětů 

(fyzika, matematika). Dívky jsou průbojností chlapců a nevyvážeností pozornosti 

pedagožek/gů (viz dále) umlčovány. Můžeme opět ilustrativně uvést popis situace, která 

se tentokrát týká výuky matematiky: 

 

Paní učitelka zadává modelovou úlohu v matematice a na třídu se obrací 

s otázkou, jak by žáci danou úlohu vyřešili. Chvíli se nikdo nehlásí, najednou 

bez hlášení odpovídá Tomáš. Paní učitelka je s odpovědí spokojena a dále 

se ptá, jak by vypadal konkrétní první úkon popsaného řešení. Na dotaz 

odpovídá sice dívka v předposlední lavici, ale k paní učitelce se její odpověď 

nedonesla, protože chlapci v lavicích za ní jsou ve svých odpovědích 

hlasitější a navíc používají pro upozornění na své odpovědi mávání rukama. 

 

K tomu, že jsou dívky v rámci dynamiky školní třídy často „méně viditelné“, přispívá 

nejen větší aktivita na straně chlapců obecně, ale také skutečnost, že chlapci dokážou 

naprosto ovládnout dynamiku třídy a rozložit celou výuku. V několika pozorovaných 

školách se odehrávaly situace, kdy jeden či dva chlapci odmítali jakkoliv participovat na 

výuce. Jejich chlapectví bylo jimi pojato jako zcela rebelské. Pro ilustraci uveďme opět 

modelovou situaci: 
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Ve třídě zrovna probíhá výuka angličtiny. Paní učitelka se snaží vést výuku 

na téma anglických adjektiv. Její snahy jsou však neustále narušovány 

jednáním několika chlapců. Jeden z nich se odmítá účastnit výuky a dělá 

vše s cílem narušit její průběh. Tu hází po svém okolí kouličky z papíru, tu 

se intenzivně houpe na židli.  

Paní učitelka je velmi vytížená neustálou snahou o korekci jednání tohoto 

chlapce, na kterého volá: „To není pravda! Sedni si normálně a přestaň si 

pořád hrát s tou židlí!“  

Její výzvy však zůstávají nevyslyšeny, pravidelně je tedy opakuje: „Marku, 

nebudu ti to opakovat znovu, dávej pozor a přestaň dělat vylomeniny!“  

Další skupinka chlapců systematicky nerespektuje pravidlo, které se paní 

učitelka snažila stanovit a které říká, že pokud někdo zná správnou 

odpověď, má zvednout ruku, aby mohl být vyvolán. Po každém českém 

adjektivu následuje série výkřiků správných či domněle správných odpovědí 

zmíněné skupinky několika chlapců. Ostatní (zejména dívky) tedy nemají 

příliš šancí a prostoru k projevu. Situace se však mění, pokud paní učitelka 

zmíní některé těžší adjektivum, na které nezná třída odpověď. V takových 

případech paní učitelka vyvolává stabilně Karolínu, která téměř vždy zná 

správnou odpověď. Mimo uvedenou situaci jsou zejména dívky naprosto 

neviditelné, nehlásí se, ani jinak nevstupují do procesu výuky. 

 

Situace, kdy někteří chlapci hrají roli aktivních rebelů, kteří se snaží ovládnout dynamiku 

ve třídě, byla pozorována v několika zkoumaných školách a třídách. Dívka v této roli 

nefigurovala ani v jednom případě. Poměrně často pozorovaným jevem bylo také aktivní 

chlapecké nerespektování pravidel hlášení se. Zdá se, že dívky (a někteří chlapci) se 

této situaci přizpůsobily/i a svou aktivitu naopak utlumily/i. Zajímavým jevem jsou 

situace, kdy se vyskytnou úkoly nebo otázky, které na první pohled nedokáže nikdo ve 

třídě vyřešit nebo na ně odpovědět. Tehdy pedagogové/žky využívají často roli „chytré 

osoby“ – nejčastěji žačky (ačkoliv v některých případech tuto roli hrají chlapci, zejména 

pokud jde o předměty jako fyzika), o které vědí, že velmi pravděpodobně odpověď bude 

znát. Do této doby jsou dívky ve třídě často méně aktivní, méně viditelné a slyšitelné a 

je jim věnována výrazně menší míra pozornosti ze strany pedagogů/žek. Zdá se, že tato 

míra pozornosti je zároveň směrem k chlapcům tím intenzivnější, čím jsou chlapci 

neposednější, aktivnější a neposlušnější. Na základě pozorování se zdá, že dívky také 

mají „méně prostoru pro nevědomost“. Přístup pedagogů/žek je pravděpodobně 
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podložen předpokladem, který se vyjevoval ve skupinové diskuzi. Jde o předpoklad, že 

dívky pro to, aby jejich vzdělávání probíhalo úspěšně, nepotřebují takovou míru 

pozornosti pedagoga/žky a systematizaci látky, protože jejich učení probíhá více „samo 

o sobě“, bez nutnosti stejně výrazné „intervence“ pedagožky/goga jako v případě 

chlapců (dívky se namemorují, nepotřebují logické porozumění látce). Dalšími vlivy, 

které se podepisují na menší míře pozornosti pedagožek/gogů směrem k dívkám a větší 

pasivitě dívek ve výuce, je dynamika žákovské skupiny, typ výuky (frontální) a rozdílný 

způsob projevování odstupu nebo vnímané nepatřičnosti dívek (například ve fyzice) a 

chlapců (například ve výuce jazyků) v různých předmětech (chlapci je vyjadřují 

neposedností, dívky útlumem aktivity) [Jarkovská, Lišková, Šmídová 2010]. 

Z uvedeného vyplývá, že pozitivní (ale i disciplinační) podpora a pozornost je ve větší 

míře směřována k chlapcům (projevem jsou například otázky, zda se chtějí úlohy 

ujmout, snaha napomoci ke správnému řešení apod.). Dívky se naopak více setkávají 

s projevy nevole, pokud v předpokladu o tom, že „ví“ zklamou. Ilustrujme opakovaně 

zaznamenanou rozdílnou míru pozitivní a podporující pozornosti k chlapcům a dívkám: 

 

Probíhá výuka českého jazyka. Tématem hodiny je větný rozbor. Paní 

učitelka se obrací na třídu se zadáním větného rozboru věty „Jako malý byl 

Václav I. vězněn na Bezdězu.“ Po přečtení věty se obrací na Kamila s 

otázkou: “Kamile, zkusíš?”  

Kamil si není jistý, jak větný rozbor provést. Paní učitelka reaguje slovy: 

“Kamile, to není dobře.” a snaží se Kamilovi dopomoci ke správnému řešení.  

Následně paní učitelka přečte další modelovou větu a vyvolá Anetu.  

Ta okamžitě odpovídá: “Já nevím.”  

Na což paní učitelka s nelibostí reaguje: “Aneto, prosím tě, podívej se na tu 

větu znova.” Okamžik čeká a následně celou větu sama analyzuje a obrací 

se na třídu s dalším zadáním. 

 

Shrnutí 

Pozorování vzájemných interakcí mezi dívkami a chlapci a mezi pedagožkami/gy nám 

odhalila následující vzorce genderového jednání: 

 Místa her a herní situace v některých případech fungují jako sociální jeviště, kde 

dochází k vyjednávání hranic toho, co znamená být “správným chlapcem” 
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(aktivní, kompetentní k určitým hrám a činnostem) a “správnou dívkou” (pasivní, 

k určitým hrám a činnostem méně kompetentní) [West, Zimmerman 1987, Butler 

1999]. Pokud jsou tedy určitá místa nebo určité herní situace dívkami a chlapci a 

případně také pedagožkami/gy vnímány jako “místa chlapců/dívek” nebo 

“chlapecké/dívčí hry”, je méně pravděpodobné, že bude docházet k herní 

kooperaci dívek a chlapců. Dívky tak např. budou moci méně pravděpodobně 

trávit svůj volný čas aktivně, pokud si to přejí, nebo je tato možnost vůbec 

nenapadne, jelikož se obávají možných dopadů (výsměch, “odhánění”, 

disciplinace okolím). 

○ Je vhodné se zamyslet nad tím, zda situace, kdy se nám jeví, že dívky a 

chlapci něco “přirozeně dělají nebo nedělají” (například tráví určitým 

způsobem čas) nejsou způsobeny ostychem před nepatřičností. Je 

například žádoucí poskytnout dívkám a chlapcům možnost, aby si 

některé aktivity vyzkoušeli a případně se jim věnovali beze strachu z 

posměchu. Všichni žáci a žákyně by měli/y mít zaručen volný přístup k 

celému vybavení školy. Existují různá řešení, jak toho docílit. V případě 

míst trávení volného času (herny, hřiště, prostory vybavené počítačem) 

lze uvažovat o vyhrazených časech pro užívání daného vybavení nebo 

prostoru pro ty, kteří/ré jsou z jeho užívání různým způsobem 

vyloučeni/ny apod. V každém případě se doporučuje o těchto opatřeních 

vést předem debatu také s žáky a žačkami, aby případně nedošlo k 

vyhrocení vztahů mezi skupinami. O těchto situacích pojednává např. 

publikace Příručka pro genderově citlivé vedení škol. 

 Dívky se výrazně častěji vyskytují v roli servisních pečovatelek – jsou 

průvodkyněmi, pomocnicemi pedagožek/gů mimo oblast technologií a mají na 

starost “přirozenou reprodukci”4 – péči o prostředí a jeho estetiku. Tento 

charakter rolí je dívkám častěji delegován samotnou pedagožkou/gem. Role 

chlapců jsou spíše servisně-technického rázu, častěji se vyskytují v symbolicky 

prestižnějších rolích v rámci třídní samosprávy. Zmíněnou servisně-technickou 

roli chlapci aktivně zaujímají i ve vztahu k pedagožkám/gům a vykonávají ji i bez 

aspektu delegace nebo explicitní žádosti pedagoga/žky. 

                                                                 
4 Viz poznámka č. 1. 
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○ Rozdílné role chlapců a dívek popřípadě mužů a žen nejsou patrné jen v 

artefaktech a reprezentacích, ale také v předpokladech vyučujících. Sami 

pedagogové a pedagožky mohou buď přímo přidělovat, nebo 

nereflektovaně předpokládat rozdílné role. Dívky a chlapci jsou tedy 

vybídnuty/i bez ohledu na jejich preference, aby se ujaly/i úkolů rozdílné 

prestiže a posilovaly/i různé kompetence v různých oblastech a tím celé 

toto rozdělení reprodukovaly/i. Řešením může být důsledná 

nestereotypizace (vyhýbání se předpokladu typicky mužských a typicky 

ženských činností a kompetencí na základě zobecnění) i v rámci 

fungování třídy. Oporou mohou být aktivity zaměřené na reflexi vlastností 

mužů a žen anebo kompetencí spojovaných s různými povoláními v 

publikacích zaměřených nejen na kariérní plánování, například Příručka 

pro genderově citlivé výchovné poradenství, Volba povolání bez 

předsudků nebo Gender ve škole - příručka pro vyučující předmětů 

občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na 

základních a středních školách (zejména aktivita Dívky a chlapci v třídní 

samosprávě). Lze uvažovat o rotujících třídních funkcích a jiných 

uspořádáních rolí. 

 V rámci samotné výuky jsou dívky často méně aktivní a je na ně méně 

zaměřena pozitivní pozornost pedagožek/gů. Dívky jsou také častěji vyvolávány 

v případě, že ostatní neznají řešení daného problému, jejich nevědomost však 

není doprovázena takovou mírou pozitivní pomoci pedagožky/ga jako v případě 

chlapců. Aktivita dívek se jeví ovlivněna mimo jiné právě pozitivní pozorností 

pegagožek/gů a také tím, nakolik je dynamika výuky narušována (v našem 

případě výhradně) vyrušujícími chlapci. 

○ Uvedené situace jsou v rámci výuky poměrně typické a jsou výsledkem 

souhry několika faktorů, a to způsobu výuky (frontální výuka v 

koedukované třídě dává vyniknout “průbojnějším” a viditelnějším dětem 

často ve středu místnosti [Smetáčková 2013]), typu předmětu (v 

některých předmětech se dívky a chlapci cítí různě patřičné/í) a přístupu 

pedagoga/žky (například předpoklad, že dívky jsou klidnější a nevyžadují 

takovou míru pozornosti, protože se zvládnou učivo naučit bez pomoci 

nebo nazpaměť, případně předpoklad o různých vývojových trajektoriích 

chlapců a dívek a tedy jejich sklonu “zlobit”, což se z velké části potvrdilo 
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také v případě názorů a postojů pedagogů/žek ve skupinových diskusích 

či individuálních rozhovorech) [Smetáčková 2006; Jarkovská, Lišková, 

Šmídová 2010]. Je tedy žádoucí uvažovat o vlivu a možnosti využití 

různých způsobů výuky (například skupinová práce, oddělené vyučování 

pro dívky a chlapce, kombinace samostatné a skupinové práce apod.) a 

roli pedagoga/žky v procesu ovlivňování dynamiky školní třídy (například 

reflexe práce s kolektivem a distribucí pozornosti, reflektivní práce s 

učebními pomůckami apod.).  Většina publikací věnujících se genderově 

citlivé pedagogice v seznamu doporučených zdrojů uvedených v závěru 

této zprávy je dobrým pomocníkem pro reflexi obou zmíněných rovin 

(způsoby výuky i jednání a role pedagožky/goga). 

 

 

 

Naše pozorování odhalilo, že se ve školách dívky a chlapci setkávají s poněkud 

rozdílnými podněty, a to jak ve fyzickém prostoru školy, tak ve výuce i během trávení 

volného času. Žáci a žákyně zaujímají jiné role a čelí rozdílným očekáváním. Našim 

úkolem však nebylo jen popsat, co ve škole vidíme, ale také zjistit, jak na školní 

prostředí, na svou roli v něm a případně také na jeho genderovanost nahlíží sami 

pedagogové a pedagožky. Zajímalo nás také, zda existuje prostor a poptávka po 

vzdělávání pedagogů a pedagožek obecně, zejména pak s ohledem na genderovou 

citlivost. Následující řádky jsou proto věnovány právě zjištěním vycházejícím z 

realizovaných skupinových diskusí a individuálních rozhovorů s pedagogy a 

pedagožkami. 
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Kapitola 3  

Role pedagožek, pedagogů, výchovných poradkyň         

a poradců ve vzdělávacím systému a procesu očima jich 

samotných 

 

Nejdříve jsme byli vedeni snahou porozumět, jak pedagožky/gové nahlížejí sami sebe z 

hlediska své role ve vzdělávacím procesu a systému. Chtěli jsme také zjistit, jaká 

očekávání mají vyučující a výchovné/í poradkyně/ci  ve vztahu k žákům a žačkám.  

Role pedagogických pracovnic a pracovníků má podle dotazovaných dva pilíře. Jeden 

pilíř definují jako roli „učitelskou“.  Tou mají na mysli převážně předávání informací a 

znalostí v tradičním slova smyslu tak, aby byly pro žactvo pochopitelné. Existuje zde ale 

také odlišné pojetí této role. Jde o pojetí pedagožky/ga jako motivátorky/a a 

průvodkyně/ce na cestě vzděláním, kdy její/jeho rolí není jen předat informace, ale 

naučit žáky a žákyně získávat je samostatně a podrobit je kritické reflexi. Tento pohled 

odráží modernější pojetí pedagogiky, které klade důraz spíše na informační a mediální 

gramotnost a kritickou reflexi před memorováním. 

 

„(Rolí pedagoga/žky je) … přežvýkat nějaké ty informace do přijatelné 

podoby.“ (Martina, pedagožka, 30 let praxe) 

“Tak vzdělání, to je - tady výklad, támhle si to pište a doma se to naučte… “ 

(Jáchym, student, bez praxe) 

“Učitel je průvodce žáka na cestě vzděláváním.” (Blanka, pedagožka, 9 let 

praxe) 

“Učitel by měl dnes zejména motivovat k aktivnímu získávání informací, 

kritickému myšlení, srovnávání získaných informací.” (Zdeňka, pedagožka, 3 

roky praxe) 

 

Druhý pilíř pedagogické práce podle dotazovaných spočívá v roli, kterou označují jako 

výchovnou. Ta původní učitelskou roli přesahuje a je vnímána obecněji. Výchova zde 

odkazuje k obecné sekundární socializaci, při které pedagožka/gog vystupuje jako jeden 

z aktérů (vedle žákovského kolektivu a výchovných poradců/kyň apod.) ve školním 
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prostředí, které by mělo v žácích a žákyních budovat a rozvíjet celou paletu kompetencí, 

hodnot a dovedností (například sociální, emoční, sebedisciplína). Tyto kompetence, 

dovednosti a hodnoty by v ideálním případě měly žactvu sloužit jako jakýsi „příruční 

balík“, který jim usnadní a zajistí orientaci v dalším osobním a hlavně profesním 

směřování a životě tak, aby každý nalezl své místo ve společnosti. Cílem pedagogické 

praxe je tedy spolupůsobit (společně s širším prostředím školy) na žáky a žákyně, 

kultivovat je a napomoci jim tak v dalším praktickém životě.  

 

“Nakonec jde prostě o to, připravit do společnosti toho člověka.” (Jana, 

pedagožka, 16 let praxe) 

“Já bych výchovu viděl asi jako předávání nějakých hodnot a 

společenských norem tak, aby proběhla socializace do společnosti.” 

(Lukáš, pedagog, 10 let praxe) 

 
 

Ideálním způsobem jak tohoto dosáhnout pak podle většiny účastnic/ků kvalitativního 

šetření je, aby byla/l pedagožka či pedagog schopna/en nabídnout osobní příklad, se 

kterým se mohou žáci a žákyně identifikovat. Identifikace s vyučující/m je důležitá jak z 

hlediska role “učitelské” (větší zájem o látku a předmět jako takový), tak z hlediska 

výchovné (pedagog/žka jako vzor). Ideálně by podle některých dotazovaných měl být 

vztah mezi žákem/čkou a pedagogem/žkou založen na vzájemném respektu nebo 

přátelskosti, protože pokud tomu tak není, nelze obě role plně uspokojit. 

 

“Já si myslím, že má funkci jak vzdělávací, tak výchovnou, že děti provází 

vzdělávacím procesem a že pro spoustu dětí může být vzorem, a to jak v 

negativním smyslu, tak i pozitivním.” (Vlasta, asistentka pedagoga, 2 roky 

praxe) 

“Možná i nějaký vzor. Jak lidský, tak osobnostní, tak možná i k tomu, kam to 

ten člověk může jednou dotáhnout, že může učit a že má nějaký vzdělání za 

sebou a že to vlastně jde.“ (Tadeáš, student, 6 let skautský vedoucí) 

“Vztah mezi učitelem a žákem je vždycky důležitý a měl by být založen na 

vzájemném respektu a musí tam být přátelská atmosféra, aby byly děti 

ochotné se vzdělávat. Když jsou v opozici, tak se nevzdělávají.” (Blanka, 

pedagožka, 9 let praxe) 
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Jedna pedagožka tematizovala také pocit, že v minulosti měla/l pedagožka/gog pro 

plnění zmíněných funkcí větší prostor. Dnešní situace je podle ní charakteristická tím, 

že nižší autorita vyučujících neumožňuje natolik silné a efektivní pedagogické působení 

jako v minulosti. 

 

“Pokud byl ten učitel dobrý kantor, mohl ovlivnit svoje studenty, mohl je 

nasměrovat. Dříve mohl být vzor. Dnešní generace ty vzory vůbec neuznává. 

Ten kantor dnes nemá respekt ve vyučování, bez ohledu na to, zda zná, či 

nezná. Závisí to však také na úrovni žáků nebo studentů.” (Kateřina, 

pedagožka 40 let praxe) 

 

Pedagožka/gog, resp. škola jako sociální instituce však v tomto “dvojjediném” působení 

není osamocena. Klíčovou roli hraje zejména rodina, žáci a žákyně tedy do školy 

přicházejí již určitým způsobem vybaveni/y. Podle některých informantů/ek by škola a 

pedagogožky/gové neměly/i přebírat výchovnou roli rodiny a rodičů. Působení by mělo 

být v ideálním případě komplementární. Výjimkou jsou, podle některých dotazovaných, 

situace, kdy rodina a rodiče adekvátním způsobem své socializační role neplní. 

 

„Výchovu bereme v souvislosti s celým školským prostředím. Škola by měla 

být schopna připravit studenty na budoucí život. V tom spočívá výchova. Měli 

by dostat nějakou sociální inteligenci, emoční inteligenci, nějak s tím 

pracovat. To si myslím, že je základ té výchovy. Nemyslím si ale, že bych já 

měl nahrazovat roli rodičů.“ (Petr, pedagog, 4 roky praxe) 
 

“(Škola) v podstatě navazuje na rodiče, takže spoustu věcí i supluje. Někde 

ty rodiče nefungují. V podstatě musí suplovat ty rodiče. Jinak samozřejmě 

naučit ty děti nejen učivo takové, ale i především zapadnout do kolektivu 

nebo prostě umět se chovat v tom kolektivu dospělých.“ (Jarmila, 

pedagožka, 19 let praxe) 

 

I přes důležitost obou rolí, na které se shodli prakticky všechny účastnice a všichni 

účastníci skupinových diskusí a individuálních rozhovorů, někteří mladší komunikanti 

bez praxe nebo s kratší pedagogickou praxí vyslovovali názor, že “výchovná” role 

podmiňuje možnost realizovat roli “učitelskou”, tudíž je tou důležitější. Nicméně většina 
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dotazovaných je toho názoru, že „učitelská role“ je mírně důležitější, protože určitou 

míru uspokojení výchovné role lze již očekávat právě v rodině.   

 

„Já myslím, když jakákoliv výchova selže, tak se nedá vzdělávat.“ (Petr, 

pedagog, 4 roky praxe) 

“Já bych se asi nějak postavil na druhou stranu spektra tý výchovy a 

vzdělávání, že kolikrát se musí řešit mezi-žákovský vztahy natolik, že ani 

nezbývá moc času na vzdělávání.“ (Jáchym, student, bez praxe) 

“Nějakou výchovu by měli už mít. Tam už by ta výchova měla být (získaná z 

rodiny).” (Lucie, pedagožka, 20 let praxe) 

 

Účastnic a účastníků skupinových diskuzí a individuálních rozhovorů jsme se také ptali, 

jak vnímají obecně roli výchovného poradenství ve vzdělávacím procesu a jakou úlohu 

ve škole hraje výchovná/ý poradkyně/ce, např. ve srovnání s pedagogem/žkou. 

V neposlední řadě nás zajímal vliv výchovného poradenství na životní role dívek a 

chlapců.  

Role výchovného poradenství podle dotazovaných spočívá v několika oblastech. 

Jednou, nejčastěji zmiňovanou, je “řešení a prevence problémů”, tedy náprava a 

prevence kázeňsko-prospěchových záležitostí (drogové, kázeňské, sociální problémy). 

Druhou oblastí je uspokojování potřeb osob se speciálními vzdělávacími potřebami a 

třetí je pak kariérní plánování nebo kariérní poradenství.  

 

“Prevence sociopatologických jevů, konzultace, individuální pomoc 

žákům, rodičům i učitelům v tomto ohledu.” (Monika, pedagožka) 

“Aktivní spolupráce s pedagogy, kteří mají ve svých třídách děti se 

speciálními potřebami. Tím by měl ulehčit dětem překonání překážek, 

které na ně ve škole čekají.” (Zdeňka, pedagožka, 2 roky praxe) 

“(U nás na gymnáziu) jeho rolí je v podstatě seznámit studenty s 

přehledem vysokých škol. Měl by jim pomoci vybrat, na které školy by si 

mohli dát přihlášky. Na každé škole musí výchovný poradce naplňovat 

jinou funkci. Na učilištích ve spojení s poradnou, rodiči, psychologem řeší 

i kázeňské přestupky.” (Kateřina, pedagožka, 40 let praxe) 
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Lze říci, že konkrétní náplň výchovného poradenství se napříč školami velmi liší, mj. 

v závislosti na tom, zda výchovná poradkyně či výchovný poradce pracuje sám, nebo v 

týmu spolu s dalšími specialistkami/ty – typicky se školní/m psycholožkou/gem a 

speciální/m pedagožkou/gem, a také v závislosti na způsobu nastavení vzájemné 

spolupráce. Ta může být v některých případech poměrně nejasná a kompetence 

jednotlivých aktérů nepřehledné a roztříštěné. Výchovná poradkyně nebo výchovný 

poradce může být také přehlcena/n, zejména v případech, kdy je výchovné poradenství 

kombinované také s běžnými pedagogickými povinnostmi.  

 

“Teď je vlastně ta role dost nejasná tím, že jsou na školách psychologové, 

mnohdy nějací speciální pedagogové v rámci inkluze. A teď je otázka, kdo 

co řeší?” (Tadeáš, student, 6 let skautský vedoucí) 

 

“Z mého pohledu, základ výchovného poradce by mělo být, aby řešil 

případné problémy, když nastanou s nějakým žákem. … (Ale) je to spíš 

až ten druhý (vzdělávací) stupeň. Tam si myslím, že je špatně nastavený 

to, že vůbec všechno dělá klasický učitel, který má i roli výchovného 

poradce, protože pak tam není prostor řešit to všechno s těmi dětmi 

(kariérní i výchovné poradenství). … My máme na škole výchovného 

poradce, speciálního pedagoga i psychologa. Speciální pedagog i 

psycholog spíš cílí na ten první stupeň. A řeší problémy, už když vznikají 

a výchovný poradce řeší kariérní poradenství a spíš problémy na druhém 

stupni jako chování, šikanu.” (Jana, pedagožka, 16 let praxe) 
 

 

Jediná osoba, která byla přesvědčena, že výchovný poradce v její škole funguje 

kvalitním způsobem ve všech rovinách a také o dobrém nastavení spolupráce s 

ostatními specialistkami/ty, byla Blanka. Zbytek dotazovaných uváděl, že výchovný 

poradce v případě jejich školy nefunguje zcela optimálně.  

 

“Když si představím naši kolegyni (která je výchovná poradkyně), tak ta 

koordinuje, řeší individuální vzdělávací plány, myslím, že se to jmenuje 

plány pedagogické podpory, a to je užitečné. Další věc, co řeší, je 

příprava na výběr školy. Nabízí například testování. Je součástí školního 

poradenského pracoviště ještě s preventistou a psycholožkou. U nás mi to 

připadá funkční.” (Blanka, pedagožka, 9 let praxe)  
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Některé/ří z dotazovaných osob vyslovily/i pochybnosti o funkčnosti kariérně-

poradenské role výchovných poradkyň/ců. Podle nich není kariérní poradce/kyně v 

dostatečném kontaktu se žactvem, kariérní poradenství není metodické, ale spíše 

nárazové a v některých případech se omezuje na jednorázové aktivity typu testování 

nebo návštěvy Úřadu práce apod.  

 

“Mně přijde, že se ty děti obracejí víc na ty psychology, když mají potíž. 

Ten výchovný poradce, ta jeho role je spíš až v devítce, ale on nezná tolik 

ty děti, aby jim dokázal poradit třeba s budoucím povoláním.” (Emma, 

speciální pedagožka, 1 rok praxe) 

 

“Myslím si, že výchovný poradce nemá až takový vliv. Z pohledu mé 

zkušenosti je s dětmi málo v kontaktu. Co si vzpomínám, tak jednou jsme 

šli na Úřad práce a to je tak vše.” (Simona, asistentka pedagoga, 2 

měsíce praxe) 

 

Shrnutí 

 Role pedagogických pracovnic a pracovníků má podle dotazovaných dva pilíře. 

Jeden pilíř definují jako roli „učitelskou“ – předat informace a znalosti v tradičním 

slova smyslu tak, aby byly pro žáky a žákyně pochopitelné, ale také naučit 

žactvo získat je samostatně a podrobit je kritické reflexi, což lze vidět jako odraz 

modernějšího pojetí pedagogiky. Druhý pilíř pedagogické činnosti podle 

dotazovaných spočívá v roli, kterou nazývají „výchovnou“. Ta původní učitelskou 

roli přesahuje a je vnímána šířeji, přičemž odkazuje k obecné sekundární 

socializaci, jejímž cílem je vybavit studující „příručním balíkem“, který jim 

usnadní a zajistí orientaci v dalším osobním a hlavně profesním směřování. 

Ideálním způsobem, jak tohoto dosáhnout, je schopnost pedagožky/ga 

nabídnout osobní příklad, se kterým se mohou žáci a žákyně identifikovat. 

Výchovné působení ve školním prostředí by mělo být v ideálním případě 

komplementární k výchově probíhající v rodině. Někteří mladší účastníci/e bez 

praxe nebo s kratší pedagogickou praxí vyslovovali názor, že “výchovná” role 

podmiňuje možnost realizovat roli “učitelskou”, pro většinu je ale situace opačná, 

socializaci předpokládají totiž zejména v rodině. 
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○ Náhled pedagožek/gů je v souladu s literaturou, která tematizuje 

společenské funkce školy, z nichž jedna je funkce socializační, tedy 

funkce přenosu a osvojování si norem a způsobů chování určitého 

společenství [Smetáčková 2006]. Součástí širšího procesu socializace 

probíhajícího ve škole je také socializace genderová [Jarkovská 2013; 

Smetáčková 2016], tedy vštěpování určitých hodnot, postojů, názorů 

vztahujících se k uplatnění, postavení, vlastnostem i rolím žen a mužů ve 

společnosti, a to jak explicitně – přímo v obsahu výuky (formální 

kurikulum), tak i mimoděk a nereflektovaně (neformální kurikulum), 

například reprezentacemi ve fyzickém prostoru, jak jsme mohli vidět v 

příkladech z pozorování na školách. Proces socializace je ze své 

podstaty procesem konzervačním, nereprodukuje tedy pouze současný 

stav společnosti, ale také současné nerovnosti [Bourdieu, Passeron 

1977]. Dívky a chlapce např. stereotypizuje, tedy přehlíží jejich 

individuální rozdílnosti a preference, čímž může narušovat princip 

rovných příležitostí a ve výsledku přispět například k nízkým studijním i 

životním aspiracím [např. Zormanová 2011]. Aby byly/i pedagožky a 

pedagogové posilněny/i ve svém cíli napomoci žákům a žákyním nalézt 

“optimální místo v životě”, měly/i by být vybaveny/ni specifickým typem 

reflexivity s ohledem na princip rovných příležitostí vtělený do genderově 

senzitivní pedagogiky, jak na úrovni vnímání školy jako genderované 

organizace (fyzický prostor, zastoupení žen a mužů a jejich role jejich i 

role žáků a žaček), svého chování a hodnocení (použití korektního 

jazyka, korektních manifestace postojů, provádění rovného hodnocení) a 

také na úrovni studijních materiálů (reflexe využitých materiálů s ohledem 

na jejich genderovou citlivost a korektnost). Tituly uvedené v seznamu 

doporučených publikací mohou být v tomto ohledu vítaným pomocníkem. 

 Role výchovného poradenství podle dotazovaných spočívá zejména v nápravě a 

prevenci kázeňsko-prospěchových záležitostí (drogové, kázeňské, sociální 

problémy), dále v uspokojování potřeb osob se speciálními vzdělávacími 

potřebami a v kariérním plánování nebo poradenství. Konkrétní náplň 

výchovného poradenství se napříč školami liší mj. podle toho, zda výchovná/ný 

poradkyně/ce pracuje sám, nebo v týmu spolu s dalšími specialisty/kami. 
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Některé z dotazovaných osob vyslovovaly pochybnosti o funkčnosti kariérně-

poradenské role výchovných poradkyň/ců. Podle nich není kariérní poradkyně/ce 

často v dostatečném kontaktu se žáky a žačkami, kariérní poradenství není 

metodické, ale spíše nárazové a omezuje se na jednorázové aktivity. 

○ Právě nejasnost role výchovných poradkyň/ců a případná neplánovitost 

kariérního poradenství je známým jevem, který může být překážkou na 

cestě k dobře podložené volbě povolání zohledňující individuální 

preference žactva a naplňující principy genderově senzitivního kariérního 

poradenství, které je reflexivní vůči případné reprodukci genderově 

stereotypních kariérních drah. Kariérní plánování, které není plánovité a 

je prováděno pod časovým tlakem, má tendenci samo o sobě k vysoké 

míře zobecňování a tedy ke stereotypizaci. Na obecné úrovni 

doporučujeme, aby se výchovné/ní poradkyně a poradci seznámily/i s 

genderovými aspekty školství a využívaly/i i méně obvyklé metody práce 

(například diskuse o výhodách a nevýhodách povolání pro dívky a 

chlapce doprovázené skupinovou reflexí, exkurze, projektové dny). 

Vedení škol by mělo výchovným poradkyním/cům vyčlenit dostatečný 

prostor pro výkon jejich funkce vč. případné možnosti vytvořit specifický 

předmět zaměřený na volbu povolání nebo tuto problematiku začlenit do 

jiných předmětů. Praktickým pomocníkem v tomto směru může být 

většina publikací uvedených v příloze této zprávy, zejména můžeme 

doporučit Příručku pro genderově senzitivní výchovné poradenství nebo 

publikaci Volba povolání bez předsudků, která umožňuje vytvořit pro žáky 

a žákyně projektový den zaměřený na pojmenování a rozpoznání 

genderových stereotypů, jejich kritickou reflexi, sebepoznání a rozvoj 

vlastní strategie k volbě povolání. Vhodnou publikací pro ředitele a 

ředitelky škol je pak Příručka pro genderově citlivé vedení škol. 

 

 

 

 



32 

 

Kapitola 4  

Vzdělávání pedagožek a pedagogů 

Z výše uvedeného již víme, že cílem pedagožek a pedagogů včetně výchovných 

poradkyň a poradců je děti vzdělávat a vychovávat tak, aby byly pro další život co 

nejlépe vybaveny a nalezly ve společnosti adekvátní místo a uplatnění. Ještě předtím 

než jsme se začali informantek/ů ptát na to, jak vnímají dopady pedagogické činnosti na 

dívky a chlapce z genderové perspektivy, zajímalo nás, zda se vzdělávají a případně v 

jakých oblastech. Zjišťovali jsme jejich preference v oblasti vzdělávání a také možné 

bariéry pro jejich další vzdělávání. 

Obecně téměř všechny k tomu relevantní osoby5 v rozhovorech potvrdily, že se 

vzdělávají prakticky po celou dobu své pedagogické praxe. Pokračující vzdělávání je 

tedy až na některé výjimky přirozenou součástí pedagogické práce našich 

dotazovaných. 

Vzdělávání pedagožek/gů probíhá primárně v oblastech, které souvisí s jejich aprobací, 

např. cizí jazyk nebo matematika. Nemalá část dotazovaných však také vyhledává 

vzdělávání v oblastech, které sice s jejich aprobací primárně nesouvisí, ale je aktuálně 

potřebné (typicky jde o vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky a kritického myšlení, 

zavádění cizojazyčné výuky obecných předmětů jako chemie, fyzika apod.).  

Četnost a pravidelnost dalšího vzdělávání se u informantek/ů výrazně různí. Některé/ří 

pedagožky/gové se účastní každoročních konferencí nebo jednorázových kurzů 

(například Geofebra6, vzdělávací kurzy agentury Descartes), jiní tyto příležitosti 

(v takové) míře ještě nevyužívají, např. vzhledem k  poměrně krátké době od ukončení 

institucionalizovaného pedagogického vzdělávání. Liší se také míra obecnosti zaměření 

těchto vzdělávacích aktivit. Většina z nich je spíše konkrétně tematicky nebo oborově 

zaměřená (IT, grafický design, speciální pedagogika, ruský jazyk,…) Ojediněle některé 

osoby navštěvují také akce, které jsou zaměřeny na trendy v pedagogice obecně. 

                                                                 
5 Osobám aktuálně studujícím Pedagogickou fakultu nebyly otázky týkající se dalšího vzdělávání 
pokládány.  
6 GeoGebra je počítačový program pro interaktivní geometrii, algebru i analýzu. Je určen především pro 
pedagožky/gy a studenty. 
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Z hlediska formy se jeví jako oblíbené online i prezenční vzdělávání (kurzy, konference 

apod.). Online vzdělávání je preferované zejména z důvodu pohodlné dostupnosti a 

časové úspornosti. 

 

„Každý rok jezdím na konferenci, která se týká vzdělávání. Tam se 

zabýváme novými trendy, co se daří a co se nedaří. Sama se účastním třeba 

kurzu Geogebry, což je program, který umožňuje využít informační 

technologie a podobné programy ve výuce matematiky a fyziky.“ (Veronika, 

pedagožka, 35 let praxe) 

“Učím se sama, je to méně časově náročné, hlavně si tedy hledám online 

kurzy. Teď je to hlavně v oboru grafického designu, kritického myšlení, 

speciální pedagogiky.” (Zdeňka, pedagožka, 3 roky praxe) 

 

“Vzdělávám se ve svém oboru (český jazyk, německý a ruský jazyk). 

Jedenkrát, dvakrát za rok jdu na akce pořádané např. Filozofickou fakultou 

Masarykovy univerzity. (Kateřina, pedagožka, 40 let praxe) 

 

 

 
 

 

 

Zdroje těchto vzdělávacích příležitostí jsou různé. Může jít například o Masarykovu 

univerzitu v Brně, soukromé vzdělávací agentury, Jihomoravský kraj, různé spolky a 

jednoty (například Jednota českých matematiků a fyziků). Pedagožkám/gům jsou tyto 

příležitosti zprostředkovávány buď ze strany vedení školy, nebo přímo poskytovateli, 

zjm. pokud jsou pravidelnými účastnicemi/íky těchto aktivit, nebo si vzdělávací 

příležitosti hledají samy/i, což je velmi časté. Vzdělávání probíhá dále buď přímo na 

dané škole, tedy je prováděno například externím lektorem, nebo v rámci externí 

organizace (například Filozofická fakulta MU apod.). Na některých školách je podle 

vyjádření informantek a informantů jejich vzdělávání vedeno individuálními vzdělávacími 

plány. 

 

 

“My u nás máme vzdělávací šablony, kde se vždycky naplánuje dopředu, v 

čem se chceme nebo v čem je třeba se vzdělávat a není s tím nějaký větší 

problém, většina se pak i naplní.” (Veronika, pedagožka, 35 let praxe) 
 

 

 

Ptali jsme se také, co případně pedagožkám/gům v dalším vzdělávání brání nebo 

komplikuje možnost se do něj (intenzivněji) zapojit.  Velmi výrazným problémem, který 

zmínila většina dotazovaných, je jejich pracovní vytíženost, a tedy málo času, a dále 
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organizační komplikace pro školu a pedagožky/gy, které/ří musí zajistit náhradu své 

nepřítomnosti ve výuce. Překážky ze strany vedení nebo finančního charakteru 

dotazované/ní až na jednu osobu nezmiňovaly/i. 

 

“Chodí mi nabídky. Prakticky realizovat je to ale problematické. Utíká mi 

totiž výuka. Dva roky jsem (proto) neměla školení. Nemám chuť si to 

zajistit v pracovní době. Těch věcí kolem, které se musí udělat. Když 

chystám suplování – materiály, tisk pracovních listů. Je těžké vypadnout z 

toho, jak to jede.” (Blanka, pedagožka, 9 let praxe) 

 

„Člověk by asi kolikrát chtěl i víc, ale pak se vám rozhází hodiny a odpadá 

výuka.” (Veronika, pedagožka, 35 let praxe)  

“Málo času, malá motivace ze strany zaměstnavatele, moc nám vstříc 

nevychází nebo neposílá nějaké tipy a tak.” (Zdeňka, pedagožka, 3 roky 

praxe) 

 

Podle vyučujících na škole, která má zavedeny vzdělávací plány pro své zaměstnance a 

zaměstnankyně, se tento problém dá z velké části ošetřit včasným plánováním 

vzdělávání (viz například plánování šablon). Na základě vyjádření několika 

dotazovaných může být řešením také online vzdělávání, které je časově úspornější i 

flexibilnější (viz např. Monika). 

 

"Já myslím, že sebevzdělávat se může, kdo chce. Já neměla nikdy 

problém zúčastnit se semináře, když je to v rámci mé kvalifikace.” 

(Martina, pedagožka, 30 let praxe). 

“Za sebe, to, co chci, se mně většinou splní, když je to v reálných… 

(možnostech). Pomůžou tomu i ty (vzdělávací) plány nebo šablony.“ 

(Veronika, pedagožka, 35 let praxe) 

“Problém je, že je málo času. Proto jsou podle mě nejlepší on-line kurzy, 

když jsou teda udělané dobře.” (Monika, pedagožka) 

 

Některé velmi motivované pedagožky si v ideálním případě dokážou představit i 

intenzivnější několikadenní (ideálně víkendové) kurzy. Důraz by podle nich měl být 

kladen zejména na praktičnost a uplatnitelnost získaných znalostí a dovedností v jejich 

práci. Kurz či vzdělávání by mělo také poskytnout možnost sdílet zkušenosti s dalšími 
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pedagogy/žkami. Z vyjádření informantů/ek rovněž vyplývá, že v ideálním případě také 

počítají s finanční úhradou vzdělávání ze strany zaměstnavatele. 

“Kdyby to zaplatila škola, tak bych třeba brala i pětidenní terénní kurz. 

Byla jsem na kurzu v CHKO7, byly to terénní exkurze s odborníky na 

ekologii. To se mi líbilo. Výstupy do praxe jsou důležité, ne povídání z 

učebnic. Brala bych to i o prázdninách, týden nebo jednou za čas v 

sobotu terénní exkurze, které uhradí škola nebo někdo jiný.” (Blanka, 

pedagožka, 9 let praxe) 

 

“Ráda bych byla poslána na nějaký kurz kritického myšlení, který by 

probíhal ve skupině dalších pedagogů. Oproti i dobrým internetovým 

kurzům má takový kurz výhodu setkání s dalšími pedagogy. Ideální délka 

je pro mě třeba intenzivní víkendový kurz. Takový kurz má benefit 

intenzity. Více času dovolí lepší naladění a hlubinnější diskuzi. 

Jednorázově a intenzivně je to takto lepší – zařídím si čas – lépe než 

kdyby to bylo třeba několikrát po jedné hodině.” (Zdeňka, pedagožka, 3 

roky praxe) 

 

Shrnutí 

 Vzdělávání pedagožek/gů probíhá primárně v oblastech, které souvisejí s jejich 

aprobací. Nicméně část dotazovaných také vyhledává vzdělávání v oblastech, 

na které se v současném školství klade důraz (speciální pedagogika, kritické 

myšlení, zavádění cizojazyčné výuky jako průřezového předmětu). Míra 

pravidelnosti a využívanosti dalšího vzdělávání se různí, stejně tak typy 

využívaných vzdělávacích aktivit nebo způsoby, jak se pedagožky/gové o 

vzdělávacích možnostech dozvídají. Často si vzdělávací příležitosti hledají 

samy/i a věnují se samostudiu. Z hlediska formy se jeví oblíbené online i 

prezenční vzdělávání (kurzy, přednášky, semináře, konference apod.). Online 

vzdělávání je preferováno zejména z důvodu pohodlné dostupnosti a časové 

úspornosti. 

 Velmi výrazným problémem pro další vzdělávání pedagožek/gů je jejich pracovní 

vytíženost, a tedy málo času, a organizační komplikace pro školu a vyučující 

samotné, které/ří musí zajistit náhradu své nepřítomnosti ve výuce. Tento 

                                                                 
7 CHKO - chráněná krajinná oblast. 
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problém lze z velké části ošetřit včasným plánováním vzdělávání a online 

formami vzdělávání. 

○ Je velmi pozitivní, že pro naprostou většinu dotazovaných je přirozené se 

dále vzdělávat. Za ocenění hodnou lze považovat také skutečnost, že 

část z nich reflektuje aktuální trendy v pedagogice a věnuje se 

vzdělávání i v oblastech mimo svou primární aprobaci, například se 

vzdělává v kritickém myšlení. Na kritické reflexi a myšlení jsou postaveny 

nejen základy genderově citlivé pedagogiky jako celku, ale také její 

konkrétní aplikace v různých oblastech a oborech pedagogiky. Publikace 

věnované genderově senzitivní pedagogice často obsahují konkrétní 

cvičení a aktivity, které jsou založeny na kritické reflexi, nebo alespoň 

náměty k zamyšlení. Zejména lze doporučit publikace Gender ve 

vzdělávací oblasti Člověk a společnost; Gender ve škole – příručka pro 

vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy 

společenských věd na základních a středních školách; Příručka pro 

genderově citlivé výchovné poradenství; Genderově citlivá výchova: Kde 

začít? Příručka pro vyučující základních a středních škol, vydaná v rámci 

projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi. 
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Kapitola 5 

 

Vliv vzdělávání na život chlapců a dívek očima 

pedagožek a pedagogů 

Abychom zjistili, jak pedagožky/gové vnímají vliv vzdělávání na život dívek a chlapců a 

zda nějakým způsobem reflektují, že tyto vlivy mají své genderové aspekty (jak jsme 

ukázali v předchozích kapitolách věnovaných výstupům z pozorování na školách), ptali 

jsme se v kvalitativní části šetření, jak podle našich informantů a informantek  

vzdělávací systém a vzdělávání ovlivňuje životy dívek a chlapců.  

Podle většiny dotazovaných je školní genderová socializace otázkou osobního 

nastavení jednotlivých pedagogů a pedagožek, pro sebepojetí a směřování dívek a 

chlapců je určující zejména jednání a přístup konkrétních vyučujících. Většinu 

dotazovaných nenapadá, jaký vliv (ve vztahu ke genderu) by mohlo vzdělávání mít. 

Otázka genderu ve vzdělávání je pro ně otázkou explicitního nerovného nebo 

nekorektního jednání pedagožky/ga ve vztahu k žactvu.  Subtilnějších genderových 

aspektů školního prostředí (například reprezentace ženství a mužství ve fyzickém 

prostoru, rozdílné role dívek a chlapců ve výuce i mimo ni, vliv žákovského kolektivu, 

obsahy učebních pomůcek apod.), které jsme mohli zaznamenat během pozorování na 

školách, si oslovené/í až na výjimky nebyly/i vědomé/i. Z tohoto důvodu také mají 

některé/ří pedagožky/gové problém na uvedenou otázku odpovědět, protože jim není 

jasné, jak jinak by se měla genderovanost školy projevovat. Obecně mezi dotazovanými 

panuje přesvědčení, že pokud nekladou na gender studujících žádný důraz, jednají tedy 

rovně a neutrálně. 

 

“Nevím, co mám na to odpovědět.” (Martina, pedagožka, 30 let praxe) 

 

“Ve výuce se nějaké rozdíly (v mém přístupu k dívkám a chlapcům) vůbec 

neprojevujou, vůbec ne, to mluvím se všemi stejně.” (Blanka, pedagožka, 

9 let praxe) 

 

“Záleží na učiteli, pokud je to nějaký šovinista, který nastolí na začátku 

pravidla po svém, tak to nějakým způsobem může ovlivnit studenty. 

Nedokážu si představit, že bych měl nějakým tímto způsobem ovlivňovat 

ostatní. Teď jsem učil rozmnožovací soustavu, a pokud to bere člověk 
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profesionálně, tak z toho všichni vyjdou, jak mají a žádná genderově 

nekorektní záležitost se tam neděje.“ (Petr, pedagog, 4 roky praxe) 

“A co se týká těch rolí, nemám možnost nahlížet do hodin kolegů, ale snažím 

se k těm dětem přistupovat citlivě.” (Lukáš, pedagog, 10 let praxe) 

 

Blanka uvádí, že v rámci její školy gender není tématem, aktuálně se řeší hlavně 

vzdělávací přístupy v kontextu zavádění inkluzivního vzdělávání či ve vztahu k etnickým 

menšinám. 

 

 

“Nemyslím si, že (pedagožka/gog ovlivňuje dívky a chlapce) nějak 

významně. Ne negativně. U nás procházejí dílnami všichni, vaření bylo 

zrušeno. U nás se neřeší kluci, holky, ale handicapy, menšiny.” (Blanka, 

pedagožka, 9 let praxe) 

 
 

 

Analogicky se objevoval také názor, že gender žáků a žákyň nehraje roli ani v kariérním 

poradenství, resp. v profesním směřování žactva. Jeho součástí je v širším pojetí i vztah 

ke konkrétním předmětům. Zda je nějaký předmět dívkami a chlapci oblíben nebo 

preferován, se podle všeobecného přesvědčení odvíjí od schopnosti pedagožky/ga 

nadchnout pro svůj předmět žactvo jako celek. Že by v tomto ohledu mohla hrát roli i 

skutečnost, že některé předměty jsou vnímány spíše jako doména dívek nebo chlapců, 

nebylo nikterak zmíněno. Obdobně nebylo tematizováno, že výklad a látka mohou být 

přístupné různě dívkám a chlapcům v souvislosti s jejich odlišnou životní zkušeností, 

resp. že se pedagog/žka může jevit jako odlišně “dobrý” pro dívky a chlapce. Martina 

např. zmiňovala, že v rámci kariérního poradenství nikomu nebrání, pokud sám 

preferuje dráhu “druhého pohlaví” (dívky do maskulinizovaných oborů vzdělávání a 

profesí a naopak), na druhou stranu nikterak hlouběji s konceptem genderu nepracuje. 

Nedochází tedy k hlubší reflexi ohledně existence určitých “stereotypních kariérních 

drah“, respektive možnosti nestereotypních voleb a jejich překážek (vliv rodiny, 

vrstevníků apod.). 

 

“Hrozně ale záleží na učiteli, co si žáci zvolí. Když je dobrý učitel, je jeho 

předmět oblíbený, nic v tom jinak asi není. U nás na škole jsou některé 

předměty zprotivené kolegyní, která je učí. Tudíž děti zavrhují tento obor.” 

(Blanka, pedagožka, 9 let praxe) 



39 

 

„My to tam (při kariérním poradenství) vůbec neřešíme a ani to tam 

nemáme, co dělají kluci a co holky, to je jedno. … Nebráním nikomu, aby 

mohl dělat to, co dělá to druhé pohlaví…, když se to ale dělá na sílu, tak 

je to špatně, když se to nějak uměle obrací.“ (Martina, pedagožka, 30 let 

praxe). 

 

V průběhu skupinových diskusí i individuálních rozhovorů se však dotazované a 

dotazovaní dotýkaly/i možných genderových aspektů školního prostředí nad rámec 

prostého sexismu vyučujících nebo jejich explicitně nerovného chování. Například 

Jarmila uváděla, že škola hraje určitou roli v cíleném utváření očekávání směrem k 

chlapcům a dívkám například skrze výuku společenského tance, který strukturuje jejich 

jednání a chování směrem k žádoucí morálce a mezilidským (zjm. mezi chlapci a 

dívkami) vztahům (např. vštěpování principu mužské rytířskosti [Bourdieu 2000]). Jiné 

informantky/ti zmiňovaly/i možnost automatických stereotypních očekávání ohledně 

schopností a preferencí žáků a žaček podle toho, zda jde o dívky, nebo chlapce. 

Vyučující mohou podle dotazovaných směřovat dívky a chlapce k rozdílným předmětům 

a klást na ně rozdílná očekávání. Vlasta zmínila, že podle ní ve škole pokračuje 

genderová socializace, která započala ve vztahu k “dívčím a chlapeckým” hrám už v 

mateřské škole. V základní škole pak dochází zejména na prvním stupni vlivem 

feminizace školství k absenci “mužských vzorů”. V jednom případě – v případě Zdeňky 

– byl tematizován i vliv fyzického prostoru v podobě výzdoby a v nich obsažených 

reprezentacích ženství a mužství. Nicméně podle Zdeňky je v tomto ohledu těžké 

zevšeobecňovat, jelikož ke vlivu vzdělávání na život chlapců a dívek přispívá mnoho 

aspektů (celkové prostředí konkrétní školy, výukové metody či podoba výchovného 

poradenství). 

 

“Myslím, že se rozlišuje, ty jsi kluk, tak tobě ta čeština tolik nepůjde nebo 

ten jazyk. A ty jsi holka, tak tobě zas nepůjde matika, fyzika. Třeba i 

tělocvik, ty jsi kluk, tak tady budeš běhat, skákat přes kozu. A ty jsi holka, 

tak si zahraj volejbal. Tam si myslím, že tam ten rozdíl trochu je.” (Vlasta, 

asistentka pedagoga, 2 roky praxe) 

 

“Záleží na přístupu jednotlivých pedagogů, jak se k dívkám a chlapcům 

chovají, ale i na způsobu, jakým je na škole aplikovaná metodika, jak se 

má učit a co, jak mají pomáhat s výběrem povolání, a v neposlední řadě i 

na vybavenosti školy – třeba i výzdoba, jak tam jsou kluci a holky 

vyobrazení.” (Zdeňka, pedagožka, 3 roky praxe). 
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Důkazem neutrálního vlivu vzdělávání na směřování chlapců a dívek jsou podle 

dotazovaných příklady, kdy dívky nebo ženy uspějí v pro ně netypických oblastech jako 

IT, věda apod., které jsou tradičně spojovány spíše s kompetencemi mužů.  Uvedené 

příklady mají svědčit o zohledňování zejména osobních preferencí žáků a žaček na 

školách. 

 

“Vzpomněla jsem si na jednu studentku z naší školy, která uspěla v 

celostátním kole v programovací soutěži zrovna tak, jako kluci jsou úspěšní.“ 

(Veronika, pedagožka, 35 let praxe) 

 

“Pokud na to mám, je jedno, zda je to dívka, nebo chlapec, na tu školu se 

dostanu. Ať je to jakýkoli směr. I dnes jsou ženy přírodovědkyně ve vysokých 

funkcích. Máme ženu ve vedení Akademie věd. Nevidím tam rozdíly.” 

(Kateřina, pedagožka, 40 let praxe) 

 

 

 

Shrnutí 

 

 Dotazované osoby se vyjadřovaly k vlivu vzdělávání na životy a kariérní 

směřování dívek a chlapců ambivalentně. Otázka vlivu vzdělávání s ohledem 

na gender žáků a žákyň je pro ně v převážné většině otázkou explicitního 

nerovného nebo nekorektního jednání pedagožky/ga ve vztahu k žactvu.  Zde 

si pedagožky/gové možný vliv školního prostředí na dívky a chlapce uvědomují.  

 Subtilnějších genderových aspektů školního prostředí a přístupu pedagogů/žek 

a výchovných poradců/kyň si oslovení až na jejich malou část v nahodilých 

případech (například rozdílné předpoklady o schopnostech dívek a chlapců ve 

vztahu k vyučovacím předmětům) nebyli vědomi. Své jednání a vyučovací 

postupy (proto) považují za genderově neutrální. 

 Také proto je většina pedagožek/gů spíše přesvědčena, že škola je prostředím, 

ve kterém je se žáky a žákyněmi zacházeno rovným způsobem a gender 

v tomto ohledu nehraje roli. Důkazem pro toto přesvědčení jsou podle 

některých příklady dívek, které se vyskytují v oblastech jako IT nebo věda, tedy 

v oborech považovaných za doménu “mužů”. 

○ Je pozitivní, že pedagogové a pedagožky vnímají možnost explicitního 

nerovného nebo sexistického jednání na základě osobní předpojatosti 
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konkrétní/ho pedagožky/ga. Téměř univerzální odmítání možného 

obecnějšího vlivu genderu ve školním prostředí i každodenní práci 

pedagožek/gů a důraz na možnost svobodné volby a svobodného 

směřování dívek a chlapců však ukazuje, že dotazované/í zatím nejsou 

vybaveny/i hlubší citlivostí a informacemi o genderových aspektech 

školství (například těch, které se vyjevily během našich pozorování). 

Tuto skutečnost dokládá také jejich přesvědčení o tom, že jednají téměř 

vždy neutrálně, ačkoliv nemalá část z nich vidí dívky a chlapce 

stereotypně (jak uvidíme dále). Řešením je jednak vzdělávání v oblasti 

genderově citlivé pedagogiky obecně, ale také reflexe svých vlastních 

postupů a jednání ve výuce, která může být prováděna jak samostatně 

(například testováním rovného známkování, analýzou nahrávek 

vlastních hodin), tak pedagožkami/gy navzájem (například formou 

vzájemných konzultací nebo hospitací). Tyto možnosti tematizuje 

například publikace Gender ve škole: Příručka pro budoucí i současné 

učitelky a učitele.   
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Kapitola 6  

Vnímání genderu a jeho odraz v práci pedagožek               

a pedagogů 

 

V naší výzkumné zprávě jsme chtěli zmapovat obeznámenost  pedagožek/gů s pojmem 

gender a také jejich vnímání dívek a chlapců ve své každodenní pedagogické práci.  

Na položenou otázku, co si dotazované/ní vybaví pod pojmem gender, uváděla větší 

část, že je jim tento pojem poměrně neznámý a mají o něm jen nejasnou představu. 

Pedagožky a pedagogové zmiňovali, že si pod pojmem gender neumí představit žádný 

konkrétní obsah.  

 

“To je mi fakt neznámý. Moje představy jsou mlhavé. Slyšela jsem to od 

kamarádky, ale nikdy jsem si to negooglila. Asi kluci a holky, jinak nic.” 

(Blanka, pedagožka, 9 let praxe) 

 
 

 

První část dotazovaných o genderu mluvila v souvislosti s asociacemi spojenými 

s obecným pojetím „rovnosti pohlaví“ a citlivostí na práci s gramatickým rodem v 

anglickém jazyce.  

 

„Asi to bude těžko přeložitelné do češtiny, když se to i jmenuje ten obor 

gender studies. Rovnost pohlaví asi.“ (Petr, pedagog, 4 roky praxe) 

“Já jo (vím, co znamená pojem gender), v angličtině. Nám říkali, že se má 

psát s/he, aby tam nebylo patrný, že je to buď on, nebo ona.” (Lucie, 

pedagožka, 20 let praxe) 

 

Druhá část dotazovaných o genderu mluvila poučeněji – jako o sociálně ustaveném a 

individuálně zakoušeném pojetí mužskosti a ženskosti, které může být historicky 

proměnlivé, popřípadě byl gender vnímán jako osobní identita mimo binární dělení na 

muže a ženy (trans osoby). Bylo patrné, že tato menšina dotazovaných má určitou 

představu o tom, co pojem gender znamená. 

“Je to sociální konstrukt, co to znamená být muž, co to znamená být žena 

v určité společnosti a historii.” (Dana, pedagožka, 20 let praxe) 
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“Setkal jsem se s tím, ale moc nevím, řekl bych, že je to, když se někteří 

lidé necítí úplně na jedné, nebo druhé straně (jako muži, nebo ženy).“ 

(Jáchym, student, bez praxe) 

 

Ačkoliv větší část dotazovaných s konceptem, ze kterého vychází principy genderově 

senzitivního vzdělávání, nemá zkušenost, k dívkám a chlapcům se určitým způsobem 

neustále vztahují a tedy z určitého pojetí genderu v každodenní práci vychází. Abychom 

zjistili, jaké toto pojetí je, zaměřili jsme se na to, jak o dívkách a chlapcích dotazované/í 

hovoří, jak je vnímají. 

Ve výpovědích pedagožek/gů nabýval implicitně zmiňovaný pojem gender v zásadě 

dvojí podoby. Jedna odkazuje k rovině jakýchsi genderových rolí [Parsons, Bales 1955], 

které se podle nich „přirozeně“ ustavují v raném věku a nabývají charakteru danosti. Jde 

o soubory modelového jednání a charakteristik osob v určitých situacích, které jsou 

rozdělitelné na „mužské“ a „ženské“. Tyto role jsou binární, do značné míry 

komplementární, jsou založeny na biologickém pohlaví a spojení mezi biologickým 

pohlavím a genderovými rolemi je diskutováno jako nedělitelné (pohlaví=gender), tedy 

esenciální (ačkoliv ne nutně biologicky deterministické) [Smetáčková 2016]. Příkladem 

tohoto pojetí genderu budiž následující výroky tematizující pevnost a neměnnost „rolí“ 

dívek/žen a chlapců/mužů, které jsou odvozeny od „přirozené danosti“ vyplývající 

z biologických rozdílností. 

 

„Prostě ty mužské a ženské role, ať kdo chce nebo nechce, se nedají 

změnit.” (Martina, pedagožka, 30 let praxe) 

„Já mám vnoučata - kluka, holčičku, tam to vidím. Nikdo chlapci nenutil 

autíčka a panenky a vydrží si hodinu vrčet s autem, což by (jméno vnučky) 

nevydržela. Ty děcka si hrajou úplně jinak.“ (Veronika, pedagožka, 35 let 

praxe) 

 

Dalším zdrojem genderových rolí je pak reprodukce vzorců mužských a ženských rolí 

otce a matky v rodině žáků a žákyň. 

 

“V té rodině, oni to vidí. Otci, to jsou technici, jsou v bytě, chlap dělá to 

nejtěžší v domácnosti a pak se to opakuje.” (Martina, pedagožka, 30 let 

praxe) 
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Takto dané genderové role pak mají svůj odraz také v jednání a vnímání dívek a 

chlapců a to podle pedagožek a pedagogů až ve způsobu, jak přijímají učivo, resp. jak 

se vzdělávají. Zatímco dívky jsou podle dotazovaných schopné “přirozeně učivo 

vstřebat”, bez nutnosti systematizace a dalšího vysvětlování, chlapci podle 

pedagožek/gů přijímají učivo až po určité míře systematizace a strukturace. Zatímco 

dívky jsou dále úspěšnější v oblastech mimo přírodní vědy, u chlapců je tomu naopak. 

Mezi další zmiňované charakteristiky dívek patří pečlivost a zaměření na detail a 

vizuální stránku věci, dřívější fyzická a osobnostní vyspělost, komunikativnost, 

emocionalita a „intrikářství“ a větší ukázněnost. Na straně chlapců je tomu naopak. 

 

„(Dívky) jsou pečlivější, stojí o tu jedničku, kdežto kluci se většinou 

vyloupnou až později.“ (Lucie, pedagožka, 20 let praxe) 

„Většinou holky pojmou ten jazyk nějak, že nepotřebují řád, a ti kluci mají 

rádi tabulky, řád, proč to tam tak je, jak to tam je. Když se zeptají, proč to 

tam tak je, a já řeknu proto, tak jsou z toho úplně vyřízení a ty holky jsou 

šťastný, protože ony si řeknou, jak to chtějí a jak si to myslí.“ (Martina, 

pedagožka, 30 let praxe) 

“Děvčata víc nadchneš, když se jim vypráví příběhy o životě autora. Hoši 

hledají logiku, musí to mít všechno logiku. Děvčata se nadchnou pro 

příběhovost. Hochy zajímají souvislosti.” (Kateřina, pedagožka, 40 let praxe) 

 

“V čistě chlapecké skupině práce probíhá více interaktivně. Děvčata na 

druhou stranu jsou zkrátka z mé zkušenosti jako skupina ukázněnější.” 

(Zdeňka, pedagožka, 3 roky praxe)  

 

 

 

 

Právě tento model uvažování jsme neartikulovaně zaznamenali během pozorování na 

vybraných školách. Zmiňuje jej většina publikací věnujících se genderově senzitivnímu 

vzdělávání a genderovým aspektům školství [např. Smetáčková 2006]. Jak už bylo 

řečeno, důsledkem může být například to, že přesvědčení o nepotřebnosti porozumění 

učivu (v takové míře jako u chlapců) na straně dívek povede k přesvědčení, že dívkám 

se stačí zkrátka memorovat. Zatímco chlapci jsou pak hodnoceni s ohledem na jejich 

intelekt, dívky s ohledem na jejich poslušnost a pilnost. Spolu s přesvědčením o tom, že 

dívky dospívají dříve než chlapci, jsou pak také časté předpoklady, že dívky budou 

výkony chlapců dohnány v pozdějším věku. Výkony chlapců se tedy budou časem 



45 

 

zlepšovat, zatímco výkony dívek stagnovat, či zhoršovat. Tento vývoj je pak brán jako 

normální, což může klást na dívky enormní nároky ve vztahu ke studijní motivaci i 

adekvátnímu sebepojetí. 

Přesvědčení o tom, že dívky a chlapci preferují různé předměty a že jsou v nich různě 

úspěšní (jako výše zmíněná matematika), pak nereflektuje to, že právě tento předpoklad 

může být spolu s dalšími očekáváními okolí žačkami a žáky zvnitřněn a působit jako 

příčina tohoto stavu [Babanová, Miškolci 2007]. Vliv pak může být o to větší, o co větší 

autoritu má daná/ý pedagožka/gog (resp. o co více se mu/jí daří hrát roli vzoru, ke 

kterému vyučující aspirují) [Jarkovská 2013]. 

Zmíněná (automaticky předpokládaná) neposednost chlapců (která je často způsobena 

typem výuky a zvnitřněnými vzorci chování chlapců, kteří jsou okolím nahlíženi jako 

“neposední”) je pak faktorem, který vede k větší pozornosti pedagožky/ga právě 

směrem k nim s cílem dostatečně je zabavit. To vede k menší pozornosti ve vztahu k 

dívkám, které jsou považovány za klidnější. O to káravější pak bývá reakce 

pedagožky/ga, když dívky tomuto předpokladu nedostojí. Ve výsledku pak může 

docházet k rozdílnému hodnocení výkonu dívek a chlapců (chlapci za výkon, dívky za 

poslušnost) [např. Jarkovská 2005].  

Na druhou stranu zmíněné statické esencialistické pojetí genderu nebylo jediným, které 

pedagožky/gové implicitně tematizovaly/i. Lidské životy a zvyklosti se proměňují, což 

lidé podle dotazovaných reflektují. Jak vzorce rolí v rodině, tak role dívek a chlapců 

mohou být různé a v čase se proměňovat v některých kontextech nestandardním nebo 

inovativním jednáním ve vztahu k současnému genderovému uspořádání – gender 

může být přeznačen [Butler 1999]. Tyto proměny jsou ale dotazovanými zmiňovány 

spíše jako výjimky z pravidla a odchylky od normy.  Odchylky od genderových norem a 

zvyklostí se vyskytují tu a tam, nejsou ničím, co by bylo nutné odstraňovat, korigovat 

nebo negativním způsobem hodnotit, nejde však ani o něco, co by bylo nutné jakkoliv 

zvýznamňovat a co by narušovalo platnost jinak poměrně konzistentního a pevného 

genderového uspořádání společnosti (včetně individuálních identit a rolí). 

 

„Já si prostě myslím, že ten vývoj se ubírá svou cestou a v podstatě ty rodiny 

si to dělají tak, jak to mají, jak uznají za vhodné. Ty (genderové) vzorce, co 

mají, někdo je dodržuje, jiný ne, někdo je rozbourává. Pokud si někdo najde 

partnera, který má jiný vzorec, tak si to musí vyladit.“  (Martina, pedagožka, 

30 let praxe) 
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“(Ustavené rozdílné způsoby učení a obecného jednání chlapců a dívek)… 

jsou tak většinově nastavené, ale najdou se i příklady, kdy je to jinak.” (Petr, 

pedagog, 4 roky praxe) 

 

Shrnutí 

 Pedagožky/gové mají ambivalentní znalosti o konceptu genderu. Většina jej 

nedokáže nikterak konkrétně uchopit, pojímají jej velmi volně a obecně jako 

pojem odkazující k rovnoprávnosti pohlaví, popřípadě osobní identitě, která 

nezapadá do binárního rozdělení na muže a ženy (trans identitě). Základní 

předpoklad pro uplatnění principů genderově senzitivní pedagogiky tedy u 

většiny dotazovaných absentuje. 

 Nezanedbatelná část dotazovaných v promluvách o dívkách a chlapcích vnímá 

gender se sklonem k jisté míře esencialismu – biologickému determinismu nebo 

danosti získané socializací v rodině, což se promítá také do způsobu, jak o 

dívkách a chlapcích uvažují. Dívky a chlapci podle nich tedy mohou vynikat v 

rozdílných oborech a předmětech, rozdílným způsobem se učí nebo se chovají. 

 Je zde však také menší část pedagožek/gů, které/ří otevřeně komunikují, že si 

uvědomují možnost proměnlivosti rolí dívek a chlapců. Komplexní uvědomění 

obecné proměnlivosti těchto rolí a jejich reflexe ale není patrné, což je spojeno s 

již zmiňovaným přesvědčením, že gender ve škole příliš roli nehraje a že 

odchylky od stereotypních genderových vzorců sice mohou nastat, ale jde spíše 

o “výjimky potvrzující pravidlo”. 

○ V případě všech tří výše uvedených bodů jde o poměrně velmi častý 

pohled na vlastnosti dívek a chlapců, který pramení z jejich stereotypního 

vnímání. Toto vnímání může být založeno na určitém výkladu toho, jaká 

je povaha lidství – odkud se berou lidské vlastnosti a chování. Výklady 

založené na biologickém determinismu předpokládají, že původ “lidské 

přirozenosti” leží na biologickém základě (hormony, dědičnost, 

kognitivně-behaviorální rozdíly apod.) a je tedy do značné míry neměnný. 

Výklady založené na teorii učení, resp. sociálním konstruktivismu pak vidí 

původ lidských vlastností a chování primárně v sociálních podmínkách a 

procesech “učení se být…” (např. mužem a ženou) a tedy potenciálně 
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(historicky, místně i individuálně) proměnlivý. Základem k 

nestereotypnímu přístupu k žactvu je porozumění existenci těchto 

výkladů a jejich reflexivní používání. Na tomto základě leží i podstata 

pojmu gender jako historicky a sociálně podmíněné sady rolí a očekávání 

navázaných na biologické pohlaví, které jsou místně a dobově 

proměnlivé a odpovídají charakteru vztahů ve společnosti [Oakley 2000]. 

Většina publikací uvedených v závěru této zprávy nabízí kvalitní podklad 

pro orientaci a následnou reflexi obou výkladů i pojmu gender.  
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Kapitola 7  

 

Genderově citlivé/senzitivní vzdělávání očima 

pedagožek a pedagogů 
 

Víme, že pedagožky/ové považují další vzdělávání za standardní součást svého 

profesního života. Zajímalo nás tedy, zda mají nějakou zkušenost s genderově 

senzitivní pedagogikou, jak ji hodnotí, jaké postoje k ní zaujímají mimo jiné ve světle 

svého uvažování o dívkách a chlapcích a jestli ji vidí jako nástroj, který by mohly/i využít 

v rámci své práce. 

Pod označením genderově senzitivní nebo citlivé vzdělávání či pedagogika si 

dotazovaní/é pedagožky/gové nebyli schopni ve většině případů vybavit žádnou 

asociaci ani obsah. V naprosté většině případů uváděly/i, že se s tímto pojmem nikdy 

nesetkaly/i, což není vzhledem k obecné nízké obeznámenosti s pojmem gender a 

genderovaností školního prostředí překvapivým zjištěním. Našly se nicméně i dvě 

osoby, které měly alespoň povrchní představu o tom, o co by se v případě genderově 

senzitivního vzdělávání mohlo jednat. Tyto představy odkazovaly k genderově 

senzitivnímu vzdělávání jako k nástroji, jak reflektovat genderové stereotypy v přístupu k 

žactvu a vyvarovat se jich. 

 

“Myslím si, že je to snaha oprostit se od stereotypů v přístupu k ženám.” 

(Monika, pedagožka, 34 let praxe) 

 

“Podle mě je to snaha kontrolovat své reakce a nepodléhat svým 

stereotypům a neustále se kriticky pozorovat při práci.” (Zdeňka, 

pedagožka, 3 roky praxe) 
 

 

 

I ve výše uvedených případech však šlo spíše o dedukci vycházející z obecného 

přesvědčení, že je nutné jednat s dívkami a chlapci rovným způsobem, než o znalost 

vycházejí z hlubší poučenosti o principech genderově senzitivní pedagogiky. 

Z dalšího průběhu diskusí nicméně vyplynuly jisté postoje a pohledy pedagogů a 

pedagožek, které jsou pro identifikaci některých překážek, ale i příležitostí pro uplatnění 

genderově senzitivního vzdělávání pedagožek/gů podnětné. 
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Již několikrát jsme zmínili, že z důvodu obecného přesvědčení pedagožek/gů o 

genderové neutrálnosti jejich pedagogické práce a školy jako instituce vůbec je podle 

přibližně poloviny dotazovaných zbytečné jakkoliv rozvíjet snahu o pomoc při reflexi 

toho, jakou roli gender ve škole hraje a jak se například projevuje v podobě 

genderových stereotypů.  

 

“Myslím, že každý člověk to má v sobě, jak se bude chovat. To vzdělání k 

tomu, jak se k těm lidem chovat, tomu budoucímu pedagogovi moc 

nepomůže.“ (Petr, pedagog, 4 roky praxe) 

 

“Mládež si dostatečně hájí svoje práva. Vedou si v tom velmi dobře. Musí 

je k tomu také vést rodiče…, to téma je mimo moje chápání. Je mi to 

vzdálené.  (Blanka, pedagožka, 9 let praxe) 

“Myslím, že je v dnešní době možné, aby všichni šli na školu, jakou chtějí. 

Takže to (rovnost pohlaví) je splněno.” (Martina, pedagožka, 30 let praxe) 

 

Podle některých dotazovaných totiž jakékoliv vzdělávání v této oblasti hrozí „umělým a 

násilným” destruováním přirozeného společenského řádu. Tyto pokusy mají podobu 

nesmyslných snah o nivelizaci rozdílných charakteristik a rolí chlapců a dívek „za 

každou cenu“. Podle některých pedagožek/gů jde o jakousi formu sociálního inženýrství.  

Skutečnost, že existuje možnost rozdílných životních voleb dívek a chlapců, mužů a žen 

zároveň neznamená, že je nutné tuto mnohost nebo „nestandardnost“ jakkoliv 

reprezentovat nebo zvýznamňovat v  učebních materiálech nebo samotné výuce. V 

představách některých dotazovaných snahy o genderovou citlivost jen mění rody u 

stabilně genderovaných rolí, což jim nedává smysl a je podle nich tedy snahou bez 

užitečného cíle. 

 

“Pamatuju si, že jsem viděla na portále, jak se má pracovat s genderem 

na základní škole a já jsem se úplně vyděsila. Tam to bylo úplně tak 

uměle převrácené do té druhé polohy, až mi nebylo dobře. Ani si 

nemyslím, že by nemohli (žáci) dělat to, co dělá druhé pohlaví, ale přijde 

mi, když se to dělá násilně, tak je to špatně. Bylo to v souvislosti s těma 

větama v čítance, že kluci můžou přebalovat ty mimina, nějak mi to tam 

neladilo. Nemyslím si, že by se to mělo zavádět do knížek jen proto, že ta 

možnost je. Ta možnost je, ale… V některých rodinách je to jinak, a když 

se to řekne, tak vůbec nevadí, že tam ta věta bude, ale ne takhle uměle.” 

(Martina, pedagožka, 30 let praxe) 
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Já mám třeba nějaký publikace genderového vzdělávání, ale tam jsou 

takové ty role plays, ale to je takový gender pro gender.” (Dana, 

pedagožka, 20 let praxe) 

 

V jednom případě byla dokonce komunikována obava z ohrožení mateřské role žen, 

resp. ze snahy měnit biologické danosti. 

“Mám trochu obavy, aby se to nepřekroutilo. Aby tam zůstala ta rovnost, 

že ta biologie opravdu nejde změnit, že ženy jsou ty matky. To 

neznamená, že pokud by ten partner chtěl být na té mateřské nebo 

otcovské, tak ať tam je (Jana, pedagožka, 16 let praxe) 

 

Ve výsledku jde podle některých o ohrožení morálního řádu, který je na genderové 

uspořádání společnosti navázán. Snaha o genderovou citlivost tedy v promluvách 

účastnic a účastníků kvalitativního šetření ústí do rozkladu nyní jasných rolí žen a 

mužů, což vede k chaosu a nejistotě ve vztahu k interakcím mužů a žen. Jako typický 

příklad zmíněné obavy byl tematizován možný rozklad do této chvíle 

neproblematického morálního jednání, včetně projevů galantnosti. 

„V dnešní době přijde holka a řekne ti, já jsem holka a nevím, proč bych 

do těch dveří měla být puštěna první, protože to není genderově korektní.“ 

(Petr, pedagog, 4 roky praxe) 

“Já bych nechtěla, aby se ke mně někdo choval jako ke chlapovi. Mně by 

vadilo, kdyby mi neotevřel dveře a ještě by je na mě přibouchl.” (Lucie, 

pedagožka, 20 let praxe) 

 

Ačkoliv některé pedagožky/gové nevnímají vzdělávání pedagožek/gů v genderové 

citlivosti jako příliš potřebné a nemají přílišné povědomí o obsahu genderově citlivé 

pedagogiky, vymezují se vůči některým problémům, které s jejím obsahem více či méně 

souvisí. V prvním případě jde o diskriminační jednání související se sexistickým 

přístupem starších pedagogů ke svým žačkám/studentkám, se kterým mají zkušenost 

Veronika a Petr. V druhém případě jde o platovou nerovnost, která sice není přímo 

spojena s pedagogickou činností, nicméně minimálně nepřímo je skrze školní kariérní 

plánování propojena s rozdílným směřováním dívek a chlapců v rámci kariérního drah 



51 

 

(tedy se školním kariérním plánováním), resp. s genderovými nerovnostmi na trhu práce 

– horizontální a vertikální genderovou segregací trhu práce8. 

“Já třeba vím, že když se některý holky dostanou na techniku, tak ti učitelé, 

kteří jsou z generace starší než já, tak jim dávají najevo, že ty holky jsou 

hloupý, který se tam hodí akorát na to, aby umývaly hrnky.” (Veronika, 

pedagožka, 35 let praxe) 

“To stejný u nás na zeměpise. Někteří ti starší (pedagogové) si myslí, že se 

tam hodí jen kluci.” (Petr, pedagog, 4 roky praxe) 

“Já to (nivelizaci rozdílů mezi muži a ženami) chápu třeba v oblasti platů. Že 

za stejnou práci bere žena míň peněz než muž, tak to třeba chápu, že je 

špatně. Ve spoustě dalších to ale ne (chápu).“ (Martina, pedagožka, 30 let 

praxe) 

 

Jiné účastnice a jiní účastníci skupinových diskuzí a individuálních rozhovorů však i 

přesto, nebo právě proto, že nemají samy/i hlubší zkušenost s jakýmkoliv kurzem nebo 

vzděláváním v oblasti genderově citlivé pedagogiky, si myslí, že podobné snahy a 

aktivity mají smysl. Nejpočetnější je přesvědčení, že má smysl pedagogy vybavit 

citlivostí, která jim pomůže dívky a chlapce nestereotypizovat a na tomto základě je 

zvýhodňovat anebo znevýhodňovat.  

“Já bych to dala hnedka od začátku, když učitelé nastoupí na vysokou 

školu. Aby přesně nedocházelo k tomu rozlišování, nadlehčování 

některého pohlaví.” (Vlasta, asistentka pedagoga, 2 roky praxe) 

“Mě tam nejvíce zaujalo to slovo senzitivní a vnímám to tak, že bysme 

měli jako učitelé přistupovat citlivě k jednotlivcům a neházet holky do 

jednoho pytle a kluky do jednoho pytle a podporovat je v jejich zájmech a 

nijak je neškatulkovat.” (Emma, speciální pedagožka, 1 rok praxe) 

 

Podle Zdeňky by přínos genderově citlivého vzdělávání pedagožek/gů mohl spočívat 

zejména v důrazu na citlivost při profesním směřování dívek a chlapců, kdy je podle ní 

                                                                 
8 Horizontální genderová segregace trhu práce označuje stav, kdy se muži a ženy koncentrují v různých 
odvětvích a oborech ekonomiky, resp. trhu práce (typicky ženy ve sféře péče a vzdělávání a muži ve sféře 
technologií a ICT). Vertikální genderová segregace trhu práce pak označuje stav, kdy se ženy a muži 
vyskytují na různých příčkách trhu práce nebo organizace s ohledem na míru odpovědnosti a prestiže 
pozic (ženy jsou výrazně podreprezentovány ve vedoucích a manažerských pozicích). 
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důležité věnovat pozornost praktickým příkladům srozumitelným i pro starší vyučující. 

Tyto příklady by ideálně měly korespondovat se zkušeností těchto starších vyučujících. 

Důraz na praktičnost zmiňují i ostatní informantky/ti. Pro Tadeáše by mohl přínos 

genderově citlivé pedagogiky tkvět v možnosti napomoci pedagožkám/gům citlivě 

pracovat s osobami s nevyhraněnou genderovou identitou. 

“Senzitivní vzdělávání by tady mělo být, aby vytvořilo vhodnou platformu pro 

rozhodování mladých o jejich budoucích profesích. Třeba starším učitelům 

by pomohlo, kdyby jim někdo vysvětlil na vhodných případech, kam může 

nerovné zacházení zajít, a ukázal ho tak, aby byli schopni v nich najít i sami 

sebe a své chování.” (Zdeňka, pedagožka, 3 roky praxe) 

 

“Jsme extrémně konzervativní a necitlivý národ, co se týče této problematiky. 

Kdyby se používaly nějaké příklady z praxe, kazuistiky, pomohlo by to a ti 

učitelé by v tom najednou viděli smysl.” (Monika, pedagožka) 

 

Možná by byl zájem, kdyby měli někoho takového (člověka s nevyhraněnou 

genderovou identitou) ve třídě, pak by byli ochotni se toho spíše zúčastnit. 

(Tadeáš, student, 6 let skautský vedoucí)  

 

Shrnutí 

 Pedagožky/gové ve většině případů nemají žádnou zkušenost s pojmem 

genderově senzitivní vzdělávání/pedagogika a až na dvě osoby si pod ním 

nedokázaly/i téměř žádný konkrétní obsah představit. 

 Podle jedné části dotazovaných nemá vzdělávání pedagožek/gů v genderové 

citlivosti příliš smysl, protože jim tato snaha s ohledem na přesvědčení, že 

genderová nekorektnost nebo nerovnost ve školství je problém jednotlivých 

pedagožek/gů, přijde zbytečná. Některým evokuje tento pojem 

neakceptovatelnou a nepřirozenou snahu o vymazání rozdílů mezi muži a 

ženami nebo prosté převrácení jejich rolí, bez smysluplného odůvodnění. Pro 

některé jsou podobné snahy spojeny s obavou morálního charakteru. I přes výše 

uvedené se však některé osoby z dotazovaných vymezují vůči jevům, které 

genderově senzitivní pedagogika buď primárně, nebo sekundárně řeší, ať se 

jedná o diskriminační a sexistické jednání pedagogů/žek či o platovou nerovnost 

mezi muži a ženami. 
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○ Gender je základním pilířem uspořádání společnosti [Harding 1986; 

Kimmel 2000], je tedy pochopitelné, že jakákoliv jeho problematizace 

vzbuzuje obavu plynoucí z narušení ustálených vztahů a chování. Tato 

obava je o to intenzivnější, o co je obeznámenost s výkladem o sociální 

podmíněnosti mužství a ženství a s rozdílem mezi biologickým pohlavím 

a genderem nižší. V případě velké části vyučujících je právě tato 

obeznámenost poměrně nízká a jejich postoje tedy pochopitelné. Proto je 

důležité se hlouběji seznámit se základními premisami genderově citlivé 

pedagogiky, která se nesnaží o vymazání jakýchkoliv rozdílností mezi 

dívkami a chlapci (stejnost), přeznačování biologických vlastností nebo 

procesů, ale o důslednější uplatňování rovnosti šancí (dívky a chlapci 

mají pracovat se stejnými materiály, mají řešit stejné úkoly a mají být 

posuzováni podle stejných kritérií) a výsledků (aby dívky a chlapci 

dosahovaly/i v průměru shodných či obdobných vzdělávacích výsledků a 

nedocházelo k systematickému znevýhodňování jedné skupiny) v jejich 

kombinaci tak, aby bylo dosaženo co nejotevřenějšího prostoru pro 

uplatnění každého člověka na základě reálných schopností a 

individuálních preferencí a potřeb. Důležité je umožnit každému chlapci a 

každé dívce, aby rozvíjeli/y své osobní dispozice a zájmy bez ohledu na 

genderové představy v dané společnosti [např. Smetáčková 2007]. 

Některé zdroje, jako například materiál Desatero genderové citlivosti 

nebo Genderově pozitivní výuka, uvádí stručné zásady genderové 

citlivosti, které tento typ pedagogiky respektuje. Např.: vyučující 1) se 

snaží reflektovat svůj odlišný přístup k dívkám a chlapcům; 2) respektuje 

rozdíly mezi pohlavími, ale a priori je nepředpokládá; 3) usiluje o rovný 

přístup k chlapcům i dívkám, avšak ke specifikům pohlaví, která se v jeho 

hodinách projeví, se snaží přistupovat citlivě a tak, aby podpořil/a 

chlapce či dívky tam, kde se cítí být nejistí/é; 4) vyvaruje se genderově 

stereotypních výroků jako: ”Na dívku je to slušný výkon.” ”Kluci jsou 

prostě takoví.” ”Přeci se, Michale, nenecháš zahanbit holkou.” ”No je 

pravda, Haničko, že tohle u plotny potřebovat nebudeš.” apod.; 5) 

vyhledává genderově nestereotypní učební materiály; 6) pokud v 

používaných učebních materiálech objeví genderové stereotypy, mluví o 

nich s dětmi, zpochybní jejich samozřejmost; 7) vyhledává alternativní 
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genderové vzory pro chlapce i dívky, např. ženy kosmonautky, muži na 

rodičovské dovolené apod., kterými rozšíří dětem možnost volby vlastní 

budoucnosti; 8) nezadává genderově stereotypně rozdělené úkoly, např. 

holky vyšívají, kluci zatloukají hřebíky či na školních výletech holky 

uklízejí a kluci jdou do lesa na dříví. Komplexnější a zevrubnější 

rozpracování a zdůvodnění těchto zásad lze nalézt v publikacích 

uvedených v seznamu doporučené literatury. 

 Podle podobně významné části dotazovaných může být genderově senzitivní 

vzdělávání pedagožek/gů užitečným nástrojem pro vypořádávání se s možnou 

stereotypizací dívek a chlapců ve vzdělávacím procesu nebo kariérním 

plánování, popřípadě pro citlivější práci s osobami s nejednoznačnou 

genderovou identitou. Důraz tyto/tito pedagožky a pedagogové kladou na 

praktičnost a přístupnost případných vzdělávacích programů nebo snah, 

zejména v případě svých starších kolegyň/gů. 
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Závěr 

Na základě provedených pozorování na vybraných základních školách můžeme říci, že 

jejich prostředí odráží a do značné míry reprodukuje existující genderové uspořádání 

společnosti. Jak ve fyzickém prostoru škol, tak v interakcích, které se ve školách 

odehrávají, je patrné, že mužství i ženství je spojováno s do značné míry rozdílnými 

vlastnostmi, rolemi a životními trajektoriemi. Pedagožky/gové účastnící se skupinových 

diskusí a individuálních rozhovorů o tomto zatím nemají hluboké povědomí a genderové 

aspekty vzdělávání vnímají zejména v rovině explicitního nerovného jednání 

jednotlivých pedagožek/gů. Proces vzdělávání obecně vnímají jako genderově neutrální 

a rovný. Ve své vlastní pedagogické praxi jakoukoliv reflexi genderu žáků a žákyň 

odmítají, stejně jako případný rozdílný přístup k nim. Na druhou stranu, nemalá část 

z nich pojímá dívky a chlapce v různých ohledech velmi odlišně a do značné míry 

stereotypně. To koresponduje také s neobeznámeností s genderem jako teoretickým 

konceptem i jevem promítajícím se do fungování školy i osob v ní. Nepřekvapivým je 

pak zjištění, že genderově citlivá pedagogika je pro pedagožky/gy prakticky neznámým 

pojmem. Pro část z nich evokuje nebezpečné zásahy do přirozeného řádu věcí bez 

legitimního opodstatnění.  

Dotazované/í vyučující jsou však vysoce motivovány/i9 být svým žákům a žačkám 

nápomocné/i nejen k získání potřebného penza znalostí a informací, ale také k osvojení 

si klíčových dovedností, kompetencí a hodnot pro úspěšný život. V tomto snažení chtějí 

být žákům a žákyním také vzorem a pro dosažení tohoto cíle se některé/ří vzdělávají i v 

oblastech, které přímo nesouvisí s jejich aprobací. Často hledají vzdělávací příležitosti 

sami a věnují se také samostudiu. Nejvýznamnější překážkou v tomto ohledu je jejich 

nedostatek času a obtíže související s nepřítomností ve výuce. Z výpovědí 

pedagožek/gů vyplývá, že neopodstatněně nerovné, rozdílné nebo stereotypní jednání 

ve vztahu k žákům a žačkám je pro ně neakceptovatelné.  

Jakákoliv snaha o rozvoj genderové senzitivity v pedagogické práci by měla vycházet 

právě z těchto poznatků. Doufáme, že naše zpráva přispěla k porozumění, že 

genderově senzitivní pedagogika je jednou z cest, která může pomoci nejen žákům a 

žákyním nalézt své místo ve společnosti a rozvinout potřebné kompetence bez ohledu 

                                                                 
9 Je nutné zmínit, že skupina dotazovaných pedagožek/gů může být v mnoha ohledech specifická. 
Samotný způsob, jak byl vzorek utvořen (viz kapitola Metodologie a popis vzorku), může ovlivňovat 
proporci „vysoce motivovaných pedagožek/gů“ v něm. Je tedy pravděpodobné, že v populaci vyučujících 
celé ČR může být míra motivace k dalšímu vzdělávání nižší. 
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na pohlaví, ale také pedagožkám a pedagogům v tom, aby byly/i ve své výše popsané 

snaze úspěšné/í. Genderově senzitivní pedagogika není umělým zásahem do 

přirozenosti, ale nástrojem, který řeší praktické každodenní situace týkající se výuky i 

kariérního poradenství a je součástí moderních trendů v pedagogice (například důrazu 

na kritické myšlení nebo inkluzi různých skupin žáků/ček). 
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Praktický seznam doporučených publikací a materiálů 

věnovaných genderově citlivé pedagogice                        

a výchovnému poradenství 

 

● Deník citlivky aneb jak na genderově citlivé vzdělávání, Babanová, A. [2016] 

o Popularizační článek o (důvodech) potřebnosti genderově citlivé 

pedagogiky (vycházející z reflexe vlastní pedagogické činnosti autorky). 

● Desatero genderové citlivosti, Babanová, A. [nedatováno] 

o Velmi jednoduše popsané strategie genderové citlivosti, které mohou 

pomoci při základní orientaci, co lze považovat za pilíře genderově 

citlivého pedagogického přístupu. 

● Didaktika výtvarné výchovy, Kitzbergerová, L. [2014]  

o Zabývá se cíli, výchovným a vzdělávacím obsahem výtvarné výchovy v 

prostředí základních škol a gymnázií. Obsahuje krátkou kapitolku 

(Genderové potíže) o genderu/genderové senzitivitě ve výuce výtvarné 

výchovy. 

● Gender před tabulí: etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti 

školní třídy, Jarkovská, L. [2013]  

o Odborná publikace vycházející z etnografického výzkumu genderové 

dynamiky v rámci školní třídy. Probírá vztah témat jako gender a etnicita 

a gender a sexualita. Nabízí analýzu dětských představ o povaze, rolích 

a životních drahách mužů a žen. 

● Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Labischová, D., B. Gracová 

[2013] 

o Publikace objasňující podíl školy na utváření genderové identity a 

genderových rolí, ústřední principy genderově citlivé výchovy a možnosti 

jejich aplikace ve výuce občanské výchovy a dějepisu. Obsahuje 

praktická cvičení a aktivity. 

● Gender ve škole: příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele, 

Smetáčková, I. [2006]  

o Zevrubná publikace věnovaná genderovým aspektům vzdělávání. Dobrý 

materiál pro poměrně komplexní obeznámení se s problematikou 

genderu ve vzdělávání a škole i genderově senzitivní pedagogiky. 

Obsahuje příklady ze života školy i náměty k zamyšlení. 

● Gender ve škole - příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská 
nauka a základy společenských věd na základních a středních školách, 
Smetáčková I., K. Vlková [2005] 

o Velmi podrobná publikace věnovaná genderovým aspektům výuky 

předmětů občanské výchovy a nauky a základů společenských věd na 

základních a středních školách. Obsahuje jak teoretické úvody, tak 

množství praktických aktivit pro genderově citlivou pedagogiku v 

http://www.femag.cz/osobni-je-politicke/denik-citlivky-aneb-jak-na-genderove-citlive-vzdelavani/
https://drive.google.com/file/d/0BwmtSPKg_uxZQk43MjVmNXhtMUE/view
https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-didaktika_vytvarne_vychovy.pdf
http://projekty.osu.cz/svp/opory/PdF_Labischova_Gracova_Gender.pdf
http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/otevrenka/prosazovani-genderove-rovnosti/gender-ve-skole-ucitele.pdf
http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/otevrenka/prosazovani-genderove-rovnosti/gender-ve-skole-obcanska-nauka.pdf
http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/otevrenka/prosazovani-genderove-rovnosti/gender-ve-skole-obcanska-nauka.pdf
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oblastech jako věda, osobnost člověka, společnost, trh práce, politika, 

právo, média, jazyk, náboženství, globální problémy a školství. 

● Gender ve vzdělávání dětí a mládeže, Zormanová, L. [2011]  

o Článek věnovaný stručnému popisu jednotlivých teorií vysvětlujících 

odlišnost mezi muži a ženami, popisu teorií sociálního konstruktivismu, 

biologického determinismu, projevů genderu ve škole a zásad genderově 

citlivé pedagogiky.  

● Genderově citlivá výchova: Kde začít? Příručka pro vyučující základních a 

středních škol, vydaná v rámci projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi 

Babanová A., J. Miškolci [2007]  

o Poměrně komplexní, přesto srozumitelná a prakticky orientovaná 

publikace věnující se genderu ve škole, vlivu genderových stereotypů v 

pedagogické praxi a s přehledem jednoduchých “návodů” jak uplatňovat 

genderově citlivou pedagogiku. Obsahuje také řadu praktických aktivit. 

● Genderově pozitivní výuka, Jarkovská, L. [nedatováno]  

o Krátký a přehledný článek věnovaný roli genderu ve vzdělávání, jehož 

součástí jsou i zkušenosti z praxe a inspirace pro změnu přístupu k 

žactvu. 

● Kultura genderově vyváženého vyjadřování, MŠMT [nedatováno] 

o Obsahuje obecná jazyková doporučení pro rozvoj zdvořilé a kultivované 

komunikace vůči ženám i mužům, vyjadřující a uznávající reálný podíl 

žen na chodu společnosti. 

● Pomůcka při posuzování genderové korektnosti učebnic, Valdrová, D. J., I. 

Smetáčková-Moravcová, B. Knotková [2004]  

o Stručný dokument vymezující důležitá kritéria pro posuzování, zda 

učebnice nebo studijní materiál splňuje klíčové parametry genderové 

korektnosti/citlivosti. 

● Příručka pro genderově citlivé vedení škol, Smetáčková, I. [2007] 

o Detailní publikace věnovaná genderovým aspektům vzdělávání. Dobrý 

materiál pro poměrně komplexní obeznámení se s problematikou 

genderu ve vzdělávání a škole i genderově senzitivní pedagogiky. 

Obsahuje příklady ze života školy i náměty k zamyšlení. Je orientovaná 

zejména na ředitele a ředitelky škol, přesto může být užitečná i pro 

pedagogy a pedagožky. 

● Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství, Smetáčková, I. [2007b]  

o Detailní publikace věnovaná genderovým aspektům vzdělávání. Dobrý 

materiál pro poměrně komplexní obeznámení se s problematikou 

genderu ve vzdělávání a škole i genderově senzitivní pedagogiky. 

Obsahuje příklady ze života školy i náměty k zamyšlení. Orientovaná na 

genderově citlivé výchovné poradenství a kariérní plánování, přesto 

může být užitečná i pro ostatní pedagožky/gy. 

● Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání, Jarkovská, L. [2005] 

http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/12857/GENDER-VE-VZDELAVANI-DETI-A-MLADEZE.html/
https://drive.google.com/file/d/0B6Wj3D3_XLlVT2Vod0tEN0tZTjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B6Wj3D3_XLlVT2Vod0tEN0tZTjA/view
http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=r&x=146056
https://drive.google.com/file/d/0B6Wj3D3_XLlVcFpHNGJuSEZUQnM/view
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zakladni/NHPomuckaproposuzovanigenderovekorektnostiucebnic.doc
http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/otevrenka/prosazovani-genderove-rovnosti/genderove-citlive-vedeni-skol.pdf
http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/otevrenka/prosazovani-genderove-rovnosti/prirucka-genderove-citlive-vychovne-poradenstvi.pdf
http://zenskaprava.ecn.cz/images/content/RP_VZD_05_web.pdf
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o Brožura seznamující s existencí genderově rozdílné výchovy ve školách, 

s jejím  původem. Nabízí úvodní inspirací, jak rozvinout genderově 

citlivou pedagogiku. 

● Rukověť autora testových úloh, Schindler, R. [2006]  

o Zevrubný materiál pro posuzování a tvorbu kvalitních didaktických testů 

(obsahuje i upozornění na nutnost genderové citlivosti). 

● Společné, či oddělené vzdělávání dívek a chlapců?, Smetáčková, I.[2013]  

o Odborný článek zaměřený na výhody a nevýhody koedukované a 

oddělené výuky z genderové perspektivy. Dobrý podklad pro reflexi práce 

v obou typech výuky. 

● TÁTA – MÁMA, MÁMA – TÁTA V KUCHYNI I U FIATA, Evropská kontaktní 

skupina, o.s. [2007] 

o Omalovánka určená dětem ve věku 5 – 8 let, jejímž cílem je narušení 

stereotypních pohledů na mužskou a ženskou roli v rodině. 

● Volba povolání bez předsudků, Kolářová, J. [2014]  

o Metodická „kuchařka“ pro projektový den propojující téma kariérní 

výchovy a rovných příležitostí dívek a chlapců. Obsahuje mnoho 

praktických aktivit, se kterými je možné pracovat i separátně. Jejím cílem 

je pomoci rozšířit spektrum povolání a studijních oborů, ale i životních 

drah, o nichž dívky a chlapci uvažují. Nabízí základní orientaci v pojmu 

gender a jeho projevech ve škole a na trhu práce. 

  

http://www.cermat.cz/download.php?id_document=1404034187
http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2013/pedor13_5_p717_spolecne_smetackova.pdf
http://www.ekscr.cz/sites/default/files/omalovanky_cele.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B6Wj3D3_XLlVS0xSRlNlMXRCNDA/view
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Příloha 

SEZNAM ÚČASTNIC A ÚČASTNÍKŮ SKUPINOVÝCH 

DISKUZÍ A INDIVIDUÁLNÍCH ROZHOVORŮ 

 
Přezdívka Status Věk Praxe 

Tadeáš 
student 

pedagogiky 23 

Bez pedagogické praxe, 

6 let skautský vedoucí 

Jáchym 
student 

pedagogiky 20 Bez pedagogické praxe 

Dana pedagožka 55 20 let 

Vlasta 
asistentka 

pedagoga 
33 

2 roky 

Jana pedagožka 45 16 let 

Jarmila pedagožka 50 19 let 

Lukáš pedagog 37 10 let 

Emma 

speciální 

pedagožka 25 1 rok 

Simona 

asistentka 

pedagoga 23 2 měsíce 

Petr pedagog 29 4 roky 

Martina pedagožka 
49 30 let  

Lucie pedagožka 45 20 let 

Veronika pedagožka 55 35 let 

Monika pedagožka 34 Neuvedla 

Blanka pedagožka 46 9 let 

Zdeňka pedagožka 28 3 roky 

Kateřina pedagožka 63 40 let 
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SCÉNÁŘ SKUPINOVÉ DISKUSE A INDIVIDUÁLNÍHO 

ROZHOVORU PRO PEDAGOŽKY/GY 
 

Role pedagožek a pedagogů a výchovných poradkyň a poradců 

ve vzdělávacím systému 

 
● Jaká je, podle Vašeho názoru, role pedagoga/žky ve vzdělávacím 

systému?  

● Jaká je, podle Vašeho názoru, role výchovného poradce/kyně?  

 

Vzdělávání pedagogů a pedagožek 
 

● Máte možnost věnovat se vlastnímu vzdělávání? 

○ Jakým způsobem toto vzdělávání probíhá? 

○ V jakých oblastech/oborech se vzděláváte? 

○ Uvítali byste podporu při Vaší snaze o vzdělávání?  

○ Co vnímáte jako bariéry při Vašem vzdělávání? 

○ Jak má podle Vás vypadat ideální vzdělávací kurz pro 

pedagogy/žky, který byste považoval/a za přínosný a smysluplný? 

(obsah, použité metody, délka, cena,…)  

Vliv vzdělávání na život chlapců a dívek 
 

● Jak si myslíte, že vzdělávací systém sám o sobě ovlivňuje životní role 

chlapců a dívek? 

● Jak vzdělávací systém podle Vás ovlivňuje profesní směřování chlapců a 

dívek? 

Gender ve škole/výuce 
 

● Jaká specifika má pedagogická práce s dívkami a chlapci?  

o Jak komunikujete s žáky a žačkami? Vyžaduje podle Vás jiný 

přístup chlapec a jiný dívka? V čem?  

● Co si představíte pod pojmem rovnost dívek a chlapců ve vzdělávání?  
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o Existuje v našem vzdělávacím systému rovnost pro dívky a 

chlapce?  

o V čem konkrétně si myslíte, že Vaše škola naplňuje principy 

rovnosti?  

o Promítají se principy rovnosti nějak konkrétně do toho, co děláte s 

dětmi Vy při výuce? 

● Znáte pojem gender?  

o Co si představíte pod pojmem gender? 

o V jakém kontextu jste se s ním setkali?  

 Co si představíte pod pojmem genderově citlivé/sensitivní vzdělávání? 

● Má genderově citlivé/sensitivní vzdělávání hrát v našem vzdělávacím 

systému nějakou roli? Proč ano, proč ne? 

● Napadlo by Vás, jakým způsobem pedagogům/žkám genderově citlivé 

vzdělávání nabízet, aby v něm viděli smysl? 
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SCÉNÁŘ SKUPINOVÉ DISKUSE A INDIVIDUÁLNÍHO 
ROZHOVORU PRO STUDUJÍCÍ PEDAGOGICKÝCH 
FAKULT 
 

Role pedagožek a pedagogů a výchovných poradkyň a poradců 

ve vzdělávacím systému 

 
● Jaká je, podle Vašeho názoru, role pedagoga/žky ve vzdělávacím 

systému?  

● Jaká je, podle Vašeho názoru, role výchovného poradce/kyně?  

Vliv vzdělávání na život chlapců a dívek 
 

● Jak si myslíte, že vzdělávací systém sám o sobě ovlivňuje životní role 

chlapců a dívek? 

● Jak vzdělávací systém podle Vás ovlivňuje profesní směřování chlapců a 

dívek? 

Gender ve škole/výuce 
 

● Jaká specifika má pedagogická práce s dívkami a chlapci?  

o Vyžaduje podle Vás jiný přístup chlapec a jiný dívka? V čem?  

● Co si představíte pod pojmem rovnost dívek a chlapců ve vzdělávání?  

o Existuje v našem vzdělávacím systému rovnost pro dívky a 

chlapce?  

o V čem konkrétně si myslíte, že škola, kterou jste navštěvoval/a, 

případně kde jste na praxi, naplňuje principy rovnosti?  

● Znáte pojem gender?  

o Co si představíte pod pojmem gender? 

o V jakém kontextu jste se s ním setkali?  

 Co si představíte pod pojmem genderově citlivé/sensitivní vzdělávání? 

● Má genderově citlivé/sensitivní vzdělávání hrát v našem vzdělávacím 

systému nějakou roli? Proč ano, proč ne? 
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● Napadlo by Vás, jakým způsobem pedagogům/žkám genderově citlivé 

vzdělávání nabízet, aby v něm viděli smysl? 

 

 

 

 
 

 

 

 


