
Učme 
se společně

 

SEBEVZDĚLÁVACÍ KURS
PRO VYUČUJÍCÍ
MATEŘSKÝCH ŠKOL

GENDEROVĚ CITLIVÉ VZDĚLÁVÁNÍ:  



Fair Play at Schools

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus (Estonsko)

Genderové informační centrum NORA (Česká republika)

KUN Centre for Equality and Diversity (Norsko)

“Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem,
který odráží pouze názory autorek a autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za
jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.”

Tato publikace vznikla v rámci projektu strategického partnerství v programu Erasmus+.
Projekt s názvem "Fair Play at Schools" (2019-1-CZ01-KA201-061190) se zaměřuje na
problematiku genderově citlivého vzdělávání ve školách a je realizován expertním
týmem na genderovou rovnost z těchto tří organizací:

Autorky
Linn Cecilie Rotvold Bylund, Lindis Sloan, Mari Helenedatter Aarbakke, Marte Taylor Bye
(KUN Centre for Equality and Diversity, Norsko, www.kun.no)

Editorský tým
Lindis Sloan, KUN Centre for Equality and Diversity (Norsko)
Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus (Estonsko)
Genderové informační centrum NORA (Česká republika)

Graphic layout and setting 
Eva Lukešová, Genderové informační centrum NORA (Česká republika)

© 2022, Fair Play at Schools: Steigen, Tallinn, Brno

http://www.kun.no/


01 | Úvod

02 | Kurz

10 | Modul 1 // Proč mluvíme o genderově citlivém vzdělávání v mateřských školách?

17 | Modul 2 // Růžový a modrý svět

24 | Modul 3 // Genderové role a socializace

29 | Modul 4 // Fyzické prostředí v mateřské škole, analýza hraček a her

36 | Modul 5 // Metodika pozorování - co hledat a jak vidět?

43 | Modul 6 // Případové studie - způsob reflexe vlastní praxe

48 | Modul 7 // Jak mluvíme s dívkami a chlapci?

52 | Modul 8 // Hraní venku

55 | Modul 1 // Rodiče: spolupráce s rodinným zázemím 

61 | Modul 2 // Dětské knihy, filmy, písničky a pohádky

66 | Modul 3 // Dualistický nebo různorodý - jak vnímáme gender?

69 | Modul 4 // Filmování. Metodický úvod do natáčení videa.

75 | Modul 5 // Natáčení vlastního pracovního dne

79 | Modul 6 // Analýza natočeného materiálu

85 | Modul 7 // Co teď?

87 | Modul 8 // Závěrečné myšlenky: Devět tipů, jak čelit genderovým stereotypům

10 | Den 1

55 | Den 2

91 | Doporučená četba

OBSAH

03 | Předškolní vzdělávání v Norsku, 
       České republice a Estonsku



Projekt Fair Play at  Schools se  zaměřuje  na  genderově  citlivé  vzdělávání  ve  školách
v Norsku, Estonsku a České republice. Genderová segregace ve vzdělávání a genderově
podmíněné volby na trhu práce jsou nicméně přítomny ve všech evropských zemích, a to
v různé míře a v poněkud odlišných konstelacích.

Cílem projektu je zvýšit citlivost vyučujících s ohledem na genderovou problematiku.
Tímto způsobem projekt přispěje k inkluzivnějšímu prostředí ve školách, kde budou dívky
a chlapci rozvíjet své kompetence v bezpečné a přátelské atmosféře, aniž by na ně byl
vyvíjen tlak omezujících genderových stereotypů.

Vzdělávací materiály lze používat flexibilně podle konkrétních potřeb a vzdělávacího kontextu dané země či
předškolního zařízení. Materiály lze používat bezplatně a jsou dostupné všem, kteří mají zájem o témata
spjatá s genderově citlivým vzděláváním.

01 | Gender 

Genderové rozdíly jsou ve školním
prostředí často považovány za samo-
zřejmost. Genderové stereotypy nicméně
silně ovlivňují výsledky dětí, a pokud
vyučující nejsou citliví k otázkám
souvisejícím s genderem, bude školní
prostředí    posilovat    sexistické    vzorce 
v každodenních životech dětí. 

03 | Materiály

Materiály poskytnuté v rámci projektu
mohou učitelkám a učitelům pomoci
zajistit rovné příležitosti pro dívky a chlap-
ce a rozšířit jejich potenciál k tomu, aby
se v každodenním vzdělávacím prostředí
rozhodovali méně genderově
stereotypním způsobem.

04 | Webináře

K dispozici bude také online kurz pro
učitele a učitelky základních škol z pera
estonské partnerské organizace a webi-
náře v tématech spjatých s genderově cit-
livým vzděláváním, které se zaměří na vy-
učující 2. stupně základních škol.
Webináře připravila česká partnerská
organizace.

02 | Vyučující

Cílem projektu Fair Play at Schools je
pomoci vyučujícím reflektovat existující
genderový    řád    a    genderové   stereo-
typy ve společnosti a svoje vlastní
předsudky a jednat proti tomuto řádu.
Jedná se o velmi důležitou součást
kompetencí vyučujících. 

Úvod
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Kurz
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01 | Cílové publikum
Online kurz je určen pro vyučující a pracovníky a pracovnice mateřských
škol, kteří pečují o děti ve věku od 0 do 6 let. 

02 | Jak používat vzdělávací materiály?
Vzdělávací kurz je koncipován tak, aby vyplnil dva dny samostudia, přičemž
každý den se skládá z 8 hodinových modulů. Samostudium je možné
provádět individuálně nebo ve skupině, v prvním případě doporučujeme
využít spolupracovníky, přátele nebo jiné osoby se zájmem o daná témata,
aby se podíleli na diskusních úkolech. Některé z úkolů k zamyšlení v závěru
jednotlivých modulů jsou navrženy tak, aby se daly použít odděleně jako
připomínka nebo kontrolní seznam, je-li to žádoucí.

03 | Obsah kurzu
Kurz začíná teoretickou částí a pokračuje praktičtější částí.  Doporučujeme
procházet moduly v navrženém pořadí. V případě vhodnosti budeme
odkazovat na předchozí části nebo na ty následující (metodika pozorování).

Kurz se bude zabývat  praktickými  a  každodenními  otázkami  souvisejícími
s genderem v běžném  životě mateřských škol. Mateřské školy se však mezi
sebou liší a také se odlišují mezi jednotlivými zeměmi, takže ne všechny
informace budou relevantní pro vás nebo pro vaši práci.



Předškolní vzdělávání 
v Norsku, České republice 
a Estonsku
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JAK UVÁDÍ RADA EVROPY

EstonskoČeská republikaNorsko

Pro doplnění uvádíme informace o systémech předškolního vzdělávání ve třech
partnerských zemích projektu, jelikož tyto systémy definují a vymezují kontext,
ve kterém fungují mateřské školy. Jedná se o tyto tři země:

"V současné době stále existují rozdíly a nerovnosti mezi
dívkami a chlapci, pokud jde o organizaci školy a učební
plány, výukové metody a materiály, kariérové poradenství,
vzdělávání vyučujících a většinu aspektů vzdělávání.

Zejména sociální role spojené se stereotypním zobrazováním
femininity a maskulinity se často ve vzdělávacím systému
replikují. Tyto nerovnosti mají dopad na ekonomickou a so-
ciální situaci žen a mužů. Zejména studijní úspěchy dívek
nevedou k odstranění nerovností v oblasti zaměstnanosti,
rozdílů v od-měňování žen a mužů nebo nerovností v sou-
vislosti s péčí. Vzdělávací sektor hraje klíčovou roli při utvá-
ření představ, postojů a chování spojených s genderem.
Odstranění formální diskriminace ve vzdělávacím systému je
proto prvním krokem, stejně jako začlenění hlediska
genderové rovnosti do všech aspektů vzdělávání, aby bylo
zajištěno, že vzdělávací sektor aktivně podporuje rovnost žen
a mužů."

Pro zájemce a zájemkyně je k dispozici také doporučení
Rady Evropy: doporučení CM/Rec(2007)13 pro členské státy
k gen-der mainstreamingu ve vzdělávání (Recommendation
CM/Rec(2007)13 of the Committee of Ministers to member
states on gender mainstreaming in education).

Gender mainstreaming
a vzdělávání v Radě Evropy

Doporučení CM/Rec(2007)13

https://www.coe.int/en/web/genderequality/education1
https://www.coe.int/en/web/genderequality/education1
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d5287


věk dětí

1-2

NORSKO

věk dětí

3-5

Většina dětí v Norsku chodí do mateřské školy. Norské děti mají zaručeno místo v ma-
teřské škole od 12 měsíců, jak uvádí § 12 zákona o mateřských školách. Podle Norského
statistického úřadu (Statistisk sentralbyrå)  navštěvuje mateřskou školu 84,4 % dětí ve vě-
ku 1-2 roky a 97,1 % dětí ve věku 3-5 let. Mateřská škola je součástí přípravy na nástup
do školy, skupina dětí ve věku 5 let bude často označována jako "začínající školáci" a bu-
de trávit určitý čas odděleně od zbytku dětí v mateřské škole. Budou se učit dovednostem
potřebným pro školní vzdělávání a často také navštěvují místní školu, aby se s ní a s jejím
fungováním seznámili.  

Zřizovateli některých mateřských škol jsou obecní nebo městské úřady a některé MŠ jsou
vlastněné soukromými společnostmi nebo jednotlivci. Financování pochází částečně z ve-
řejných prostředků v závislosti na počtu dětí, částečně ze spoluúčasti rodičů a je stejné
pro obecní i pro soukromé mateřské školy. Existuje "strop" upravený každoročně ve stát-
ním rozpočtu, který omezuje výši platby rodičů. Rodinám s nízkými příjmy může být
poplatek snížen. Obvykle existují také snížené ceny pro rodiny, které mají v mateřské
škole více než jedno dítě.

Profese učitele/ky mateřské školy je v Norsku spojena s bakalářským vzděláním, které
kvalifikuje i pro vzdělávání ve škole. Kromě toho mají mateřské školy vedoucí/ho s ad-
ministrativními povinnostmi a asistenty/ky, kteří mohou, ale nemusí mít odborné vzdělání
(středoškolské). Jelikož se demografická situace v Norsku s přistěhovalectvím změnila,
přibývá v zemi více dvojjazyčných a vícejazyčných zaměstnanců a zaměstnankyň, aby se
děti mohly setkávat s personálem, který zná také jejich rodný jazyk. V různých mateřských
školách se používají různé pedagogické přístupy (např. Steinerův a Montessori), ale ty zři-
zované obcemi se řídí standardním pedagogickým přístupem a jsou povinny mít ve svých
řadách pedagogy či pedagožky.
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84.4% 97.1%

Kindergartens. 2022. Norský statistický úřad (Statistics Norway - SSB) [online]. Dostupné z:
https://www.ssb.no/en/barnehager

1

1

https://www.ssb.no/en/barnehager


1V Norsku je v mateřských školách
okolo 7 % učitelů mužů. 7%

V Norsku tvoří přibližně 7 % zaměstnanců mateřských škol muži. Toto číslo se zvyšuje,
takže školy mají asi 30 % učitelů mužů a vyšší školy ještě více, ale mladší děti se
obvykle setkají spíše s dospělými ženami než s muži. 

Mateřské školy jsou povinny se řídit
Rámcovým plánem pro mateřské školy
(poslední revize proběhla  v roce 2017).
Mezi základní hodnoty patří "spravedlnost 
a rovnost", což zahrnuje genderovou rovnost
a sociální inkluzi. Přestože je genderová
rovnost, jak bylo zmíněno, jednou ze zá-
kladních hodnot Rámcového plánu pro ma-
teřské školy, vzdělávání učitelů a učitelek
mateřských škol se na ni vůbec nezaměřuje.

Personál MŠ má obvykle vyhrazeno 5 dní 
v roce na budování kapacit a plánování, což
lze využít k organizaci kurzů pro zaměstnan-
ce nebo k účasti zaměstnankyň a zaměst-
nanců v kurzech (i online formou) a na kon-
ferencích.
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Utdanningsdirektoratet (Ministerstvo školství a výzkumu). 2022. [online]. Dostupné z:
https://www.udir.no/in-english/Quality-in-ECECSchools-and-Vocationa-Education-and-training/quality-
assurance-school/

Norsko

2

2

https://www.udir.no/in-english/Quality-in-ECEC-Schools-and-Vocationa-Education-and-training/quality-assurance-school/
https://www.udir.no/in-english/Quality-in-ECEC-Schools-and-Vocationa-Education-and-training/quality-assurance-school/


věk dětí 

1.5-3

ESTONSKO

věk dětí 

4-7

V Estonsku zůstávají děti obvykle doma do 1,5 roku věku. Je to díky velkorysé a plně
placené rodičovské  dovolené,  která  trvá  18  měsíců  po  narození  dítěte.  Všechny  děti
ve věku 1,5-7 let mají obecními úřady zaručeno místo v zařízení péče o děti předškolního
věku. Do 3 let věku mohou děti navštěvovat jesle (sõim), děti ve věku 3-7 let mohou
navštěvovat mateřskou školu (lasteaed). Pokud si to rodiče přejí, může dítě také zůstat až
do zahájení povinné školní docházky ve věku 7 let doma. 

Předškolní docházka dětí ve věku 1,5  až  3  roky  je  v  současné  době  poměrně  vysoká
(81 %); u dětí ve věku 4 až 7 let je to 94 %. Rodiče si mohou svobodně vybrat typ zařízení
péče o děti předškolního věku – státní nebo soukromé. V mateřských školách zřizovaných
obcemi (93 % všech mateřských škol) rodiče platí malý poplatek a náklady na stravu.
Přesnou výši poplatků stanoví obecní úřady v závislosti na věku dítěte, nákladech na ma-
nagement a dalších faktorech a mohou se v jednotlivých obcích lišit. Výše poplatků nesmí
přesáhnout 20 % minimální mzdy stanovené vládou. (Minimální měsíční mzda v roce
2020 činila 584 eur). 

//06

81% 94%

Předškolní zařízení denní péče jsou obvykle otevřena od 7.00 do 19.00 hodin, aby
umožnila rodičům  flexibilně skloubit pracovní a rodinný život. Děti dostávají tři jídla denně,
tj. snídani, oběd a odpolední svačinu. Mají také 1,5-2 hodiny na spaní. 



Pro děti ve věku do 3 let je uvedený
poměr 1:7.1:7

1

V Estonsku je předškolní vzdělávání založeno na národním kurikulu, které je zaměřeno
na výuku hodnot, podporu individuality a tvořivosti dětí a na učení hrou. Inspiruje se
skandinávským přístupem, který kombinuje různé vzdělávací přístupy zaměřené na dítě,
jako je například metoda "Krok za krokem (Step by Step)", Montessori přístup,
waldorfská metoda učení, Reggio Emilia, ponoření do jazyka, jakož i výzkumné aktivity,
podporu podnikavosti a vzdělávání se v přírodě. Při tvorbě učebních osnov jednotlivých
mateřských škol se vychází z národního kurikula. Děti, které dokončí učební plán, obdrží
kartu školní připravenosti, která dokumentuje individuální rozvoj dítěte. Rodiče
předkládají kartu ve škole, kde děti zahajují formální vzdělávání. 

Počet vyučujících a asistentů/ek pedagoga v jedné
skupině mateřské školy vychází z poměrů
stanovených zákonem. Pro děti do 3 let je příslušný
poměr 1:7 a pro děti starší 3 let je poměr 1:10.
Vyučující v mateřské škole musí mít vyšší vzdělání
a pedagogické kompetence. 

Estonské národní kurikulum pro zařízení
předškolního vzdělávání neobsahuje žádné zmínky
o  rovnosti, genderové rovnosti nebo rovném
zacházení. Kromě toho můžeme říci, že mezi
estonskými učitelkami a učiteli mateřských škol
panuje všeobecná neznalost genderové
problematiky a genderově citlivého vzdělávání. Tato
témata nejsou zahrnuta v programech vzdělávání
učitelů a učitelek na vysokých školách. Až dosud
vzdělávání praktikujících učitelů a učitelek v oblasti
genderové problematiky probíhalo v omezené míře
a z velké části díky zahraničnímu financování.
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Estonsko



Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti převážně od 3 do 6 let. S účinností od 1.
září 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožňuje docházku do mateřské
školy také dítěti, které dosáhne věku nejméně dvou let do začátku školního roku.
Nicméně dítě mladší 3 let nemá právní nárok na přijetí do české mateřské školy (§ 34
odst. 1 školského zákona).

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které dosáhne pěti let věku do začátku
školního roku. Tato povinnost byla zavedena ve školním roce 2017/2018.

Podle zákona je nutné platit poplatek za předškolní
vzdělávání a také za stravování poskytované v ma-
teřských školách. Výše úplaty za předškolní
vzdělávání je velmi nízká a platí se měsíčně.
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem,
krajem, obcí nebo svazkem obcí je dítěti
poskytováno bezplatně od začátku školního roku
následujícího po dni, kdy dítě dosáhne věku 5 let.

Ve státních mateřských školách je poměrně vysoký
počet dětí ve třídě. Třída mateřské školy je
naplněna až 24 dětmi.

ČESKÁ REPUBLIKA
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Zákon o pedagogických pracovnících v současné době umožňuje více způsobů, jak
získat kvalifikaci učitele či učitelky mateřských škol. Lze absolvovat střední pedagogickou
školu, vyšší odbornou školu nebo vystudovat bakalářský studijní program na vysoké
škole.

Předškolní péči v České republice poskytují především mateřské školy a dětské skupiny.
Do mateřských škol bylo pro školní rok 2018/2019 zapsáno celkem 364 tisíc dětí. Počet
dětí navštěvujících dětské skupiny byl odhadován na přibližně 16 000.

Dětská skupina je alternativním zařízením pravidelné péče o děti ve věku od jednoho
roku do zahájení povinné školní docházky. Fungování dětské skupiny je vymezeno
zákonem č. 247/2014 Sb., podle kterého se dětská skupina zaměřuje na zajištění potřeb
dítěte, na jeho výchovu, rozvoj dovedností a kulturních a hygienických návyků. Na rozdíl
od mateřských škol dětské skupiny nezajišťují vzdělávání dětí.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání definuje hlavní požadavky, pod-
mínky a pravidla pro institucionální vzdělávání předškolních dětí. Nezmiňuje se o gen-
deru nebo genderové rovnosti.

//09

Česká republika

Existují národní směrnice či instrukce pro genderově citlivé
vzdělávání ve vaší zemi?

 
Jak je gender a genderová rovnost řešena v pokynech

pro předškolní vzdělávání?
 
 

JDĚTE A ZJISTĚTE



● o sociální identitě,

● o předsudcích a genderu,

● o tom, jak může raná výchova přispívat k utváření dětského chápání vlastní identity, 

   a o fungování genderových rolí ve společnosti. 

Den 1 // Modul 1
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PROČ MLUVÍME
O GENDEROVĚ CITLIVÉM
VZDĚLÁVÁNÍ
V MATEŘSKÝCH
ŠKOLÁCH?
V tomto modulu se dozvíte:

Jakých pět slov vás napadne jako prvních, když uslyšíte slovo "dívka"?

Jakých pět slov vás napadne jako prvních, když uslyšíte slovo "kluk"?  

Napište krátký text o své motivaci k absolvování tohoto kurzu. Jako
východisko zvažte: Je ve vaší mateřské škole s chlapci a dívkami zacházeno
odlišně?

Dále bychom chtěli, abyste vytvořili dva krátké seznamy:

VÝCHODISKO
CVIČENÍ



Kdo jste? Pokud někomu položíte tuto otázku, pravděpodobně dostanete odpovědi typu:
"Jsem matka.", "Jsem Fin/ka.", "Jsem gurmán/ka." nebo "Jsem bubeník/ice". Všechny
tyto odpovědi představují identitu, kterou sdílíme s jinými. Tyto skupinové identity jsou
důležité pro naše vnímání sebe samých. Sociální skupiny, s nimiž se identifikujeme nebo
do nichž se cítíme patřit, se nazývají sociální identita. 

Všichni máme několik různých skupin, se kterými se identifikujeme. Některé sociální
identity jsou pro nás důležitější než jiné. Můžeme mít například pocit, že naše identita je
více definovaná tím, že jsme žena, nebo muž, než tím, na jakou školu jsme chodili.
Sociální identita je však také proměnlivá a flexibilní. Situace může ovlivnit, která sociální
identita je pro vás nejvíce relevantní. Pokud jste například jedinou osobou ve třídě, která
pochází z Finska, můžete mít pocit, že vaše národnost je pro vás velmi určující
charakteristikou, zatímco to, že pocházíte z Finska, nemusí být tak relevantní, když jste
doma s rodinou a loupete brambory. Pak možná cítíte jako relevantnější identitu
gurmána, která naznačuje, že jste ve stejné skupině jako ostatní, kteří se vášnivě zajímají
o jídlo. Nebo možná příprava večeře pro vaši rodinu je něco, co si spojujete s tím, že jste
matka, nebo otec? 

Mluvit o genderu a genderových rolích může vyvolat reakce. Částečně je to proto, že
gender je pro naše chápání sebe sama tak zásadním pojmem. Každý se nějakým způ-
sobem vztahuje k genderovým kategoriím a každý má osobní zkušenost spojenou s gen-
derem. Zkoumání našeho vlastního úhlu pohledu je užitečným cvičením, které nám
pomůže seznámit se s konceptem sociálních identit. 

SOCIÁLNÍ IDENTITA - JAK
SOCIÁLNÍ SKUPINY OVLIVŇUJÍ
NAŠE VNÍMÁNÍ SEBE SAMÝCH

//11



Sociální identita je důležitá pro to, jak chápeme sami sebe, ale také pro to, jak chápeme
naši společnost. Abychom mohli třídit všechny informace kolem nás, používáme kognitiv-
ní zkratky. O lidech, které potkáváme, si vytváříme domněnky na základě toho, do které
skupiny patří. Děje se tak, i když si to neuvědomujeme. Výzkumníci zjistili, že při prvním
setkání s novými lidmi registrujeme gender, barvu pleti a věk.  Toto  se  děje  automaticky
a podvědomě. Díky tomu získáváme sociální vodítka, např. jak  někoho  oslovit,  když  se
s ním setkáme poprvé. Můžete například předpokládat, že malá holčička, kterou potkáte
před domem, si ráda hraje s panenkami nebo že starý muž v autobuse si bude chtít
sednout, takže byste mu možná měli nabídnout své místo. Jsme závislí na těchto
kognitivních mapách. Představte si, že se s někým setkáte a nejste schopni na základě
jejich vzhledu říct, jakého jsou pohlaví nebo kolik mají let. Jak byste se k takovým
osobám vztahovali?

//12

SOCIÁLNÍ IDENTITA 
A KOGNITIVNÍ 
MYŠLENKOVÉ MAPY

Vyjmenujte alespoň šest sociálních skupin, se kterými se identifikujete.

Když se podíváte na tento seznam sociálních identit, kterou z nich považujete za nej-

důležitější pro to, kdo jste, a které nejsou tak důležité? Zakroužkujte identity, které

považujete za pro vás nejvýznamnější.

Když se podíváte na svůj seznam, souvisí mnoho vašich sociálních identit s gen-

derem? A co třeba identity, které jste zakroužkovali?

Všichni máme mnoho různých sociálních identit. Sociální identitou může být
vaše národnost, náboženství, koníčky, povolání nebo vztahy. Které sociální
identity máte? 

JAKÉ JSOU VAŠE
SOCIÁLNÍ IDENTITY? 

CVIČENÍ



V jednom experimentu  byly testované osoby požádány, aby se staraly o dítě, zatímco
matka na chvíli odešla z místnosti. Testovaným osobám nebylo řečeno nic o dítěti, které
bylo oblečeno v bílém. Uhodnete, co testované osoby udělaly?

Po chvíli udělaly všechny testované osoby totéž: nakoukly do plenek, aby zjistily, jestli je
to holčička, nebo chlapeček. Uhodli jste to? Jednalo se o velmi malé dítě, které ještě
neumělo mluvit a pokud víme, ani si nebylo vědomo svého pohlaví. Přesto se zdá, že
znalost pohlaví dítěte byla pro testované osoby důležitá, aby se mohly  vztahovat  k  dítěti
z pozice pečovatele či pečovatelky. Tento experiment je dobrou ilustrací jednoho ze zá-
kladních principů tohoto kurzu: gender je ústředním třídicím mechanismem, který nám
poskytuje scénář pro to, jak se vztahovat k jiným osobám.

Další experiment  ukazuje, jak využíváme naše znalosti o pohlaví dítěte k tomu, abychom
se k němu mohli vztáhnout. Skupině studentů/ek bylo promítnuto video s plačícím
dítětem. Polovině ze studujících bylo řečeno, že se dívají na chlapce, druhé polovině, že
se dívají na dívku. Když byli dotázáni na svůj názor na to, proč dítě pláče, studující, kteří
si mysleli, že vidí chlapce, řekli, že pláče, protože se zlobí, zatímco druhá polovina
studujících přesvědčených o tom, že se dívají na dívku, uvedla, že se dítě bojí. Od útlého
věku se chováme k chlapcům a dívkám odlišně, a to na základě našich genderově
specifických očekávání.
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Podívejte se na video. Jaké jsou vaše reakce
na tento experiment? V případě možnosti
prodiskutujte s kolegy a kolegyněmi: Co si
myslíte, že se lze naučit z tohoto experimentu?

Další ukázka toho, jak důležité je pohlaví pro naši
interakci s dětmi, je toto video natočené BBC.

PODÍVEJTE SE 
NA VIDEO

CVIČENÍ

Knudsen, A.-E. 2005. Pěkné dívky a hloupí chlapci. Proč se nikdo nechová, jako by měl mozek? (Snille jenter
og dumme gutter. Hvorfor oppfører ingen seg som de har hjerne til?) Oslo: Pedagogisk forum.
Bjerrum Nielsen, H., M. Rudberg. 1998. Příběh chlapců a dívek (Historien om jenter og gutter).
Universitetsforlaget.

4
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Dříve jsme vás požádali, abyste napsali prvních pět slov, která vás napadnou, když
uslyšíte slova "dívka" a "chlapec". Tyto krátké seznamy pravděpodobně představují
některé z asociací, které si vytvoří vaše kognitivní myšlenkové mapy pro gender.
Diskuse ve skupině: porovnejte své seznamy. Jsou si podobné, nebo se liší?
Zamyslete se nad podobnostmi a rozdíly ve vašich seznamech.

https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI



Kognitivní myšlenkové mapy nám umožňují zpracovávat velké množství informací. Také
nám umožňují jednat a reagovat na svět, aniž bychom museli trávit drahocenný čas
neustálým zvažováním všech možností. Všichni jsme na nich závislí a používáme
sociální kategorie jako vodítka při interakci s jinými lidmi. Zároveň však mohou být
zavádějící. Někdy jsou stereotypní a nesprávné. Holčička, kterou jste potkali, si možná
nehraje ráda s panenkami. Možná se jí víc líbí dinosauři. A starý muž v autobuse může
být sportovec, který rád běhá do kopce, a upřímně řečeno by se urazil, kdybyste mu
nabídli svoje místo k sezení. Tyto příklady jsou v podstatě nevinné. Ale my také víme, že
sociální kategorizace může mít vážné důsledky.

Předsudek, afektivní pocit vůči osobě na základě jejího vnímaného členství v nějaké
skupině, je jedním z vedlejších účinků našich myšlenkových map. Zatímco většina z nás
si přeje vidět sebe sama jako bez předsudků, je důležité zdůraznit, že předsudky máme
všichni. Naše předsudky jsou založeny na  našich  předchozích  zkušenostech,  normách
v naší společnosti a také  na  referenčních  informacích,  které  máme  z  médií,  literatury
a populární kultury. Ačkoli předsudky mohou být pozitivní nebo negativní, negativním
předsudkům je věnována velká pozornost, neboť jsou příčinou rasismu, sexismu,
diskriminace a zločinů z nenávisti. Koncept předsudku je užitečný pro vysvětlení toho, jak
jsou sociální kategorie spojeny s různými hodnoceními. Sexismus např. Cambridge
Dictionary definuje jako "přesvědčení, že příslušníci jednoho pohlaví jsou méně
inteligentní, schopní, šikovní atd. než příslušníci druhého pohlaví, zejména že ženy jsou
méně schopné než muži". V mnoha oblastech se setkáváme s tím, že muži jsou
považováni za hodnotnější a lepší než ženy. To se týká i dětí. Genderové předsudky jsou
škodlivé a zabraňují tomu, aby si vzdělávání cenilo stejně dívek i chlapců a nabízelo jim
rovné příležitosti.

Dobrou zprávou je, že předsudkům se lze odnaučit. Uvědomění si vlastních předsudků je
nezbytným prvním krokem k tomu, abychom zabránili tomu, aby předsudky ovlivňovaly
naše jednání a bránily nám v dobré praxi. Přesto bychom měli být připraveni, že to
vyžaduje určitou snahu. Spoléhat se na naše obvyklé kognitivní nástroje šetří naši
energii. Být nucen k přehodnocování vyžaduje úsilí a může to být psychicky náročné.
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SOCIÁLNÍ IDENTITA A PŘEDSUDEK



Dosud jsme viděli, že sociální skupiny jsou důležité, abychom rozuměli sami sobě, a že
všichni máme do určité míry předsudky vůči různým sociálním skupinám. Viděli jsme, že
spolu s barvou pleti a věkem je gender jedním z ústředních třídicích mechanismů, které
nám pomáhají orientovat se ve světě a navazovat vzájemné vztahy.

Proč je tedy gender tak důležitý? Statistiky ukazují, že gender ovlivňuje a prolíná se
většinou oblastí našeho života. Ovlivňuje to, s jakými hračkami si hrajeme, jaké máme
přátele, jaké vzdělání volíme, jakou práci získáme, a také výši našich výdělků a oče-
kávanou délku života. Existuje mnoho důvodů, proč se zaměřit na gender  ve  vzdělávání
v mateřských školách, a lze argumentovat v různých rovinách.

Způsob, jakým zakládáme svá očekávání na genderu, nás vystavuje riziku, že omezíme
možnosti rozvoje dětí a  jejich  sebevyjádření.  Tato  očekávání  se  projevují  tím,  jak  se
s dětmi zdravíme, jaká slova volíme a jaké možnosti jim dáváme. Když mluvíme o gen-
derových normách a dětech, často myslíme na děti, které neodpovídají genderovým
normám ve společnosti. Pravdou je, že genderové normy omezují většinu dětí.
Dichotomizovaný svět, který nabízíme dětem, pokud jde o barvy, hračky, vzory a při-
jatelné emoce, omezuje jejich možnosti jednání. Nabízíme dětem polovinu světa místo
celého.
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PROČ MLUVÍME O GENDEROVĚ
CITLIVÉM VZDĚLÁVÁNÍ 
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH?



 | Sociální skupiny

Sociální skupiny, s nimiž se identifikujeme, jsou nedílnou součástí naší identity.

 | Předsudek

Předsudky jsou jedním z výsledků sociální kategorizace. Všichni máme do určité
míry předsudky, ale je možné omezit vlastní předsudky tím, že si je uvědomíme, 
a také tím, že se o daném tématu dozvíme více.

 | Genderově citlivé vzdělávání

Cílem genderově citlivého vzdělávání je vyhnout se předsudkům a diskriminaci
založeným na genderu a zabránit tomu, aby děti vnímaly samy sebe a své
možnosti jako omezené genderem. 

 | Sociální kategorizace 

Sociální kategorizaci používáme také jako způsob, jak porozumět lidem a světu
kolem nás. Jednou z ústředních kategorií, které používáme automaticky i vědomě,
je gender.
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Klíčové poznatky



o komerčním označování výrobků pro chlapce a dívky,

o tom, jaké mechanismy se skrývají za tímto značením,

o možných důsledcích pro společnost a jednotlivé děti.

Den 1 // Modul 2
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RŮŽOVÝ A MODRÝ SVĚT
V tomto modulu se dozvíte:

Představte si, že jdete do hračkářství koupit dárek pro dítě. Přistoupí k vám někdo z per-
sonálu. Co si myslíte, že bude první otázka, kterou vám položí?

Pravděpodobně si myslíte, že se vás budou ptát, zda je dárek pro chlapce, nebo dívku,
není-liž pravda? Vaše odpověď rozhodne o barvách hraček, o tom, jaké hračky jsou vám
nabízeny a dokonce i o barvě dárkového obalu. Je to dítě, kdo se zajímá o Spidermana
nebo o Hello Kitty?

Často je celý obchod označen růžovou a modrou barvou a odděluje  hračky  pro  chlapce
a dívky v různých sekcích. Nejen hračky jsou takto označeny, ale i oblečení a vybavení,
např. kočárky, opalovací krémy, nádobí, nábytek, a dokonce i bible jsou barevně odlišené
pro chlapce a dívky.

Samotná mateřská škola je na trhu také komerčním aktérem, jako zákazník nakupující
hračky a herní materiál a také jako někdo, kdo ovlivňuje rodiče svými odbornými
znalostmi o tom, jaké hračky a vybavení jsou pro děti praktické a užitečné.



PROČ BRANDING?

Existuje mnoho různých důvodů pro označování výrobků pro dívky nebo pro chlapce.
Děti byly až dosud chráněny před přímým komerčním marketingem, ale jsou stále více
žádanou cílovou skupinou, a to i v kojeneckém věku.  Cílení na děti se obvykle provádí
způsobem, který rozděluje trh na různé výrobky pro dívky a chlapce. Jedním z důvodů
může být to, že se to ekonomicky vyplatí. Branding ve spojitosti s genderem snižuje
pravděpodobnost, že malá sestra zdědí oblečení a hračky po starším bratrovi a že malý
bratr zdědí oblečení a hračky, které před ním používala jeho starší sestra. Existence
dvou oddělených trhů se komerčně vyplácí, což podporuje větší spotřebu. 

Branding také odráží genderová očekávání společnosti ohledně toho, co je vhodné pro
holčičky a pro chlapečky. My jako spotřebitelé přispíváme k udržování růžového a
modrého světa. Mnozí výrobci tvrdí, že prostě nemohou prodávat genderově neutrální
výrobky a že spotřebitelé požadují genderově barevné odlišení. To platí pro nás dospělé,
ale také pro to, co chtějí samotné děti (nebo to, co předpokládáme, že děti chtějí!). Meta
analýza výzkumů preferencí hraček totiž ukázala, že u hraček existují preference
související s genderem. Děti se také aktivně podílejí na vývoji výrobků a své preference
dávají najevo jak prostřednictvím rodičů, tak i v různých interaktivních prostředích. 
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Slovo branding je možné do českého jazyka přeložit jako komerční či obchodní označování. Pokud se
bavíme o tzv. gender brandingu, máme tím na mysli rozdíné komerční či obchodní označování
předmětů (např. hraček) cílících na dívky či na chlapce.
Buckingham & Thingstad. In Emilsen 2015. Rovnost a rovnost v mateřské škole (Likestilling og
Likeverd i barnehagen). Fagbokforlaget.
Davis, J., M. Hines. 2020. Jak velké jsou genderové rozdíly v preferencích hraček? Systematický
přehled a metaanalýza výzkumu preferencí hraček (How Large are Gender Differences in Toy
Preference? A Systematic Review and Meta-Analysis of Toy Preference Research). Archives of Sexual
Behaviour 49: 373-394.
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GENDEROVĚ BAREVNÉ ODLIŠENÍ
JE KULTURNÍ
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Biologický rozdíl mezi dívkami a chlap-
ci se často používá k vysvětlení
genderových rozdílů. Někteří tvrdí, že
chlapci jsou geneticky naprogramo-
váni, aby preferovali modrou stranu
obchodu, a  dívky   mají   dávat   před-
nost  růžové   straně.  Nicméně   víme,    
že ve společnosti, která nás obklopuje,
existují genderově podmíněné a čistě
kulturní kódy. Věděli jste například, že
ve 20. letech 20. století byla růžová
barva považována za mužskou barvu,
za světlejší verzi agresivní červené,
zatímco modrá byla spojována s dív-
kami? To až v 50. letech 20. století se
to obrátilo a růžová barva byla
označena jako ženská barva a modrá
jako mužská. Možná jste také viděli
staré černobílé fotografie Franklina D.
Roosevelta jako malého chlapce v ša-
tech a s dlouhými vlasy? To byla
norma na konci devatenáctého století.

Stejně jako ostatní mladí chlapci jeho doby i Franklin
D. Roosevelt nosil šaty. Tento ateliérový portrét byl
pravděpodobně pořízen v New Yorku v roce 1884.
Bettmann / Corbis 

Šaty a dlouhé vlasy byly v té době považovány za genderově neutrální pro děti až do vě-
ku 6-7 let a jak chlapci, tak dívky byli často oblečeni v bílém. Móda se vždy mění, včetně
toho, co je považováno za ženské a mužské. Novější příklad je takzvaný mužský drdol,
účes, který dříve nosily převážně ženy a který začal přicházet do módy i u mužů kolem
roku 2008. 
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Čím se výrobky vyznačují? Jak vypadají? Jaké činnosti hračky podporují? 

Čím se výrobky vyznačují? Jak vypadají? Jaké činnosti hračky podporují?

Jak je gender spojen s kulturními kódy, jako jsou barvy a typy předmětů, je také
předmětem akademického zkoumání. V následujícím cvičení vás požádáme,
abyste si vyzkoušeli roli genderového výzkumníka či výzkumnice a vypracovali
malý výzkumný úkol na téma brandingu dětských hraček, knih a oblečení v sou-
vislosti s genderem. 

Pokud se nacházíte v blízkosti hračkářství, obchodu s dětským oblečením nebo
dětskou  literaturou,  zajděte  tam  a  vyfoťte  mobilním   telefonem   různé   výrobky
pro chlapce nebo dívky. Obrázky si vytiskněte. Případně vyhledejte na internetu
obrázky chlapeckých a dívčích hraček a vytiskněte si vybrané obrázky. Rozdělte
vytištěné obrázky na dvě hromádky, jednu pro chlapce a druhou pro dívky. 

Podívejte se na obrázky předmětů určených pro chlapce. Napište klíčová slova: 

Nyní se podívejte na obrázky předmětů určených pro dívky. Napište klíčová slova: 

Porovnejte oba seznamy klíčových slov. V čem se od sebe liší? 

VÝZKUMNÝ ÚKOL 
CVIČENÍ

BATMAN A BARBIE – JAKÝ
ÚČINEK NA NÁS MÁ GENDER
BRANDING?
Jak děti rostou, pozorují svět kolem sebe. Od útlého věku si uvědomují, že mají nějaké
pohlaví, a rozvíjejí svou genderovou identitu a chápání genderu jako reakci na očekávání
a normy, se kterými se setkávají. 

Způsob, jakým jsou hračky označovány, přesahuje barevné značení a odlišný vzhled.
Vezměte si jako příklad Barbie a Batmana. Panenka Barbie má velké oči, které vybízejí
ke komunikaci. Batman - kterému se naopak neříká panenka, ale akční figurka - má  ma-



lé, sotva viditelné oči, které signalizují boj a  hněv,  a  stojí  široce  rozkročen  a  připraven
k akci. Jak ve způsobu, jakým jsou hračky určeny ke hře, tak ve způsobu, jakým zobrazují
genderové vzory, podporují tyto hračky genderové normy, podle nichž jsou chlapci akční
a fyzicky aktivní, zatímco dívky jsou orientovány na vztahy, verbální komunikaci a vzhled
spíše než na fyzickou aktivitu. Podívejte se na svůj seznam klíčových slov z výzkumného
úkolu. Vnímáte stejné tendence ve svém výběru? 

Genderové kódování se netýká pouze dětí. Kódy jsou také relevantní pro to, jak děti vní-
mají dospělí. Švédská studie zjistila, že vyučující mateřských škol vnímají dívky a chlapce
jako oddělené a homogenní skupiny, i když děti samy vykazují velké rozdíly v pre-
ferencích a chování i v rámci jedné skupiny.  Jinými slovy, máme tendenci přeceňovat
rozdíly mezi chlapci a dívkami jako skupinami a podceňovat rozdíly mezi různými dívkami
a různými chlapci. Ve skutečnosti dokonce sankcionujeme chování, které není v souladu
s kulturními genderovými normami. Nedávná studie v norských mateřských školách
zjistila, že i když učitelé uváděli, že uplatňují vůči chlapcům a dívkám rovné zacházení, je
tomu ve skutečnosti naopak. Zatímco dívce se řekne, aby  si  přestala  hrát  na  Batmana
a šla dělat něco jiného, chlapci, s nimiž si hraje, mohou ve hře na Batmana pokračovat.

Ve společnosti budou vždy existovat genderové kódy a není nic špatného na tom, že
dívky nosí růžovou nebo chlapci raději modrou. Co si však mateřská škola potřebuje
uvědomit, je omezení vyplývající z rozdělení předmětů i činností na ty vhodné buď pouze
pro dívky, nebo pouze pro chlapce. V komerčně označeném růžovém a modrém světě
spočívá důležitost mateřské školy v tom, aby dětem  ukázala,  že  mají  mnoho  možností
a voleb, nikoliv pouze dvě.

V mateřské škole, která pracuje s genderovou citlivostí, zmiňoval personál, že uspo-
řádání herního materiálu a hracích pomůcek záviselo na genderu. Ukázalo se, že v MŠ
měli dvě krabice s Legem, jednu pro dívčí Lego a druhou pro chlapecké Lego. Když se
nad tím zamysleli, někdo z nich navrhl, aby bylo veškeré Lego v jednom kufříku.

KRABICE S LEGEM
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Meland, A. T., E. H. Kaltvedt. 2019. Sledování genderu v mateřské škole. Early Child Development and Care
189: 94-103.
Eidevald, C. 2009: Neexistuje nic takového jako dívčí vzor: chápáni role genderu v každodennosti
mateřských škol a při hře (Det finns ingen tjejbestammare: Att forstå kön som position i förskolans
vardagsrutiner och lek). Doctoral thesis Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.
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 | Děti jako spotřebitelé

Děti jako spotřebitelé jsou atraktivní komerční skupinou a branding hraček,
oblečení a jiného dětského vybavení funguje již od útlého věku. Existuje trend,
kdy předměty pro  děti  jsou  obvykle  nabízeny  výhradně  jako  pro  dívky,  nebo
pro chlapce.

 | Branding související s genderem

Branding související s genderem zahrnuje to, jak výrobky vypadají a jaké mají
barvy, ale také jaké činnosti a hodnoty jsou spojeny s tím, zda je člověk dívkou či
chlapcem.

//22

 Proč myslíte, že byla původně Lega oddělena?
 Jaký dopad má podle vás na děti to, že existují dva oddělené kufříky stavebnice Lego?

1.
2.

       Jaké závěry si podle vás děti z tohoto způsobu uspořádání hraček vyvodí?
   3. Jaký si myslíte, že byl výsledek spojení obou kufříků do jednoho

ZAMYSLETE SE A DISKUTUJTE
CVIČENÍ

Klíčové poznatky

 | Potvrzení a sankce

Děti rozvíjejí svou genderovou identitu jako reakci na očekávání a normy, se
kterými se setkávají. Potvrzování a sankce ze strany vyučujících v mateřské škole
jsou důležitou součástí tohoto procesu.



 | Hračky

Aby se zabránilo omezování možností volby u dětí, měly by mateřské školy
aktivně pracovat na tom, aby byly dětem k dispozici všechny hračky bez ohledu
na jejich gender.

//23



Nejprve si udělejme krátkou odbočku k sexu a biologii. Naše pohlaví je determinováno
biologicky a souvisí s našimi tělesnými charakteristikami, chromozomy a hormony. Naše
pohlaví určuje predispozice k našemu vývoji. Statisticky existují rozdíly mezi mozky
chlapců a dívek. Například mozková kůra je v mozku dívek větší  než  v  mozku  chlapců,
a to již od 26. týdne.   Naše tělesná stavba je také odlišná, v průměru svaly tvoří asi 40 %
tělesné hmotnosti mužů a 35 % tělesné hmotnosti žen.

Při diskusi o pohlaví a genderových rolích se často používá biologie a genetika jako
vysvětlení nebo obhajoba diskriminace na základě pohlaví.

Debata o výchově či přirozenosti se vede od počátků vědy. Biologické teorie jsou často
kritizovány za to, že jsou deterministické, a sociální teorie za to, že jsou příliš
relativistické. My konstatujeme, že jak naše mozky, tak i těla jsou v neustálém vývoji a že
existuje mnoho faktorů, které tento vývoj ovlivňují. Rozhodli jsme se zaměřit na gender, tj.
na část debaty věnující se výchově. Jedním z cílů tohoto kurzu je poskytnout vhled a vy-
tvořit prostor k zamyšlení se nad tím, jak vyučující v mateřských školách přispívají k so-
cializaci dětí do genderových rolí.

Gender je o identitě a sociálních aspektech, včetně sociálních interakcí, kultury a norem.
Jak jsme viděli v předchozích modulech,  gender  je  klíčový  pro  pochopení  sama  sebe
a světa, což je spojeno  se  souborem  norem  a  genderových  očekávání  ohledně  toho,
jak bychom se měli chovat. Kulturní genderové normy nejsou pevně dané, ale vyvíjejí se
v průběhu doby a v různých kontextech. Jedním z příkladů  je  móda.  Jak  bylo  uvedeno
v předchozím modulu, růžová barva nebyla vždy považována za dívčí barvu  a  šaty  byly
v minulosti považovány za stejně vhodné jak pro dívky, tak pro chlapce. Normy a hodnoty
se mění a často je snazší si změn všimnout zpětně, než když je právě zažíváte.  Ve  sku-

 

o genderových rolích,

o faktorech, které ovlivňují genderové role,

o genderu a sociální interakci. 

Den 1 // Modul 3
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GENDEROVÉ ROLE 
A SOCIALIZACE
V tomto modulu se dozvíte:

Emilsen, K. (ed). 2015: Záliby a nelibosti v mateřské škole (Likestilling og likeverd i barnehagen). 
Bergen: Fagbokforlaget.
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tečnosti jsou však mnohá práva, která bereme za samozřejmá, jako je například volební
právo žen, relativně nová. V roce 2013 oslavilo Norsko 100 let volebního práva žen. Víte,
ve kterém roce získaly ženy volební právo ve vaší zemi?

Všichni se vztahujeme ke svému kontextu a genderovým rolím ve společnosti kolem nás.
Proces, kterým se učíme, co je pro nás přijatelné a co se od nás očekává, se nazývá
socializace.

Jak vidíte, proces socializace zahrnuje mnoho různých oblastí a aktérů či aktérek. Již
jsme se zabývali komerčním trhem a jeho vlivem na genderové role. Později v tomto
kurzu budeme hovořit o několika dalších aspektech  procesu  socializace,  které  se  týkají
i mateřské školy a vaší práce: o rodičích  a  jejich  roli,  o  uspořádání  fyzického  prostředí
a o tom, jak se genderové role odrážejí v dětských knihách, příbězích a písničkách.

Prozatím se soustřeďme na vás jako učitelku či  učitele  v  mateřské škole  a  na  vaši  roli
v genderovésocializaci dětí, se kterými pracujete.

Posílení
Coby vyučující v mateřské škole přispíváte k genderové socializaci dětí prostřednictvím
pozitivní a negativní zpětné vazby a vašimi reakcemi, což zahrnuje vědomé a s úmyslem
prováděné akce, jako je chválení nebo kárání dětí za jejich chování. Zpětná vazba však
může být i jemnější a mezi řádky.

Pozitivní zpětnou vazbou může být pochvala a uznání, ale také rozdělování dalších
zdrojů, jako jsou výhody, mocenské postavení nebo pozornost. Pozitivní posilování,  které

"Základy genderové identity se vytvářejí již v dětství. Genderová identita dětí je utvářena
společností, která je obklopuje, prostřednictvím interakce s ostatními, rodiči, vrstevníky, médii,
mateřskou školou, školou atd. Prostřednictvím socializace se děti učí, co je dovoleno a co je
pro ně jako pro chlapce nebo dívku v různých oblastech přijatelné, a očekávání spojená s gen-
derem jsou její důležitou součástí. Z dívek se stávají starostlivé, empatické a hodné dívky,
protože společnost kolem nich to od nich vědomě i podvědomě očekává. Chlapci se stávají
aktivními, fyzicky zdatnými a společenskými. Děti regulují své chování podle očekávání, norem
a pravidel, se kterými se setkávají."

Stordal, G, in Emilsen, K. (red): Likestilling og likeverd i barnehagen. Strana 77. Náš překlad.

Socializace dětí do genderových norem je takto shrnuta 
v textu K. Emilsen (2015):



Månsson, A. 2000. Formativní setkávání: vzorce interakcí mezi vyučujícími a nejmenšími dětmi 
v předškolním věku z genderové perspektivy (Möten som formar: interaktionsmönster på förskola mellan
pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv). Malmö: Institusjonen för pedagogik,
Lärarhögskolan. //26

Jaké pozitivní komentáře jste pronesli nebo slyšeli od ostatního personálu 

Dostávají chlapci a dívky stejné komentáře? Pokud ne, jaké jsou mezi nimi

rozdíly?

Ve švédském výzkumném projektu A. Månsson   zjistila, že chlapcům a dívkám

je posky-tována odlišná zpětná vazba. Dívky jsou pozitivně posilovány v tom,

že se chovají kolektivně, váží si společenství a pečují o druhé, zatímco chlapci

jsou chváleni jako individualisté, za to, že upřednostňují vlastní potřeby. Platí to

i pro vaši mateřskou školu? Diskutujte o tom se svými kolegy a kolegyněmi.

Děti se setkávají s mnoha genderově podmíněnými očekáváními dospělých,
například s oče-káváním, že dívky  budou  během  hraní  čistotné  a  chlapci  hluční
a fyzicky aktivní. V práci si všímejte situací, když vy nebo jiný personál poskytujete
dětem pozitivní potvrzení. Zapište si, co bylo řečeno a zda to bylo řečeno dívce,
nebo chlapci. Při  tomto  cvičení  řekněte  kolegyním a kolegům, co zamýšlíte, aby
věděli, co si zapisujete a  proč.  Můžete  případně  spolupracovat a střídat se v po-
zorování a zapisování komentářů.

Při pohledu na seznam komentářů se zamyslete nad následujícími otázkami:

      na adresu dětí? Jaké chování nebo charakteristiky jsou posilovány?

ZAMYSLETE SE 
A DISKUTUJTE

CVIČENÍ

11

dětem dáváme, je naším nejcennějším pedagogickým nástrojem, protože dětem
poskytuje konkrétní a konstruktivní zpětnou vazbu o tom, co chceme, aby děti dělaly.

11
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Jako dospělí jsme zodpovědní za to, abychom dětem stanovili jasné hranice. Když tyto
hranice překročí, mohou být nezbytné negativní sankce, které mohou spočívat v tom, že
jsou děti pokárány, jsou jim odebrána privilegia nebo zažívají odpor. Negativní pozornost
však může fungovat také jako odměna, zejména pokud považujeme pozornost od do-
spělých za zdroj v mateřské škole.

To, že nereagujeme, může mít také účinek negativní sankce. Vyhnout se nebo vynechat,
nevyjádřit, neuznat nebo neodměnit, je nepřímý způsob, jak signalizovat, že uvedené
chování je nežádoucí. Tímto způsobem mohou být negativní sankce také neúmyslné
nebo podvědomé.

Jaké chování dětí vede k sankcím?

Jaké sankce obvykle používáte?

Napadá vás nějaké chování, které považujete za nežádoucí, ale které byste se

obvykle snažili přehlížet?

Uvědomit si všechny  způsoby,  jakými  k  genderové  socializaci  dětí  přispíváme,  
je  náročný a komplexní úkol. Částečně proto, že zahrnuje uvědomění si věcí, které
děláme automaticky, aniž bychom o nich přemýšleli, a také proto, že uvědomění si
genderových norem zahrnuje zpochybňování věcí, které považujeme za sa-
mozřejmé. Bez ohledu na to, co děláme, vysíláme signály, vědomě či nevědomě,
které od nás děti přijímají. Může být vyčerpávající neustále pozorovat a zpo-
chybňovat své vlastní postupy, je to však důležitý úkol. Může být uklidňující
uvědomit si, že není cílem zbavit se genderových rolí nebo odstranit gender z naší
identity. Existují nicméně některé negativní a omezující genderové role, proti
kterým bychom se měli snažit bojovat. Norma, že chlapci a muži by neměli být
starostliví a projevovat emoce, je jedním z příkladů, nebo že dívky a ženy by
neměly mluvit samy za sebe. V následujících modulech představíme některé
nástroje, které vám, jak doufáme, pomohou v procesu rozvoje genderově citlivé
pedagogiky.

ZAMYSLETE SE 
NAD OBVYKLÝM DNEM 
VE VAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE.

CVIČENÍ



 | Pohlaví / Gender

Zatímco pohlaví se týká tělesných a  biologických  aspektů,  gender   se  vztahuje
k sociálním aspektům a kulturních normám.

 | Genderové role

Genderové role jsou normy a očekávání spojená s tím, že jste ženou, nebo
mužem. Jsou naučené prostřednictvím socializace.

 | Interakce

Genderová identita dětí se utváří v interakcích  s  ostatními  dětmi,  rodiči,  médii
a mateřskou školou.

 | Odměna a trest

Genderové role jsou posilovány prostřednictvím odměn a trestů.

 | Vývoj 

Genderové role existovaly vždy, ale to, co znamenají a jak se projevují, se měnilo
a bude se dále vyvíjet.

 | Historické a společenské prostředí 

Naše identity se neustále utvářejí a vyvíjejív našich historických a společenských
podmínkách.
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Klíčové poznatky



o fyzickém prostoru a jeho vlivu na jednání a interakce dětí a možnost rozvoje,

o tom, jak se v mateřské škole vztahujeme k různým herním prostorům,

o tom, jak uvádíme různé hračky a činnosti,

o tom, jak používání barev ovlivní způsob, jakým si děti hrají a jak vnímají svou roli 

      v mateřské škole.

Místnost je víc než jen místnost. Různé prostory vybízejí k různým formám hry. Místnost
se stoly a židlemi vybízí ke hře vsedě. Tělocvična naopak vybízí k pohybu a aktivitě.
Místnosti mohou děti podněcovat ke kreativní a expresivní hře, ale mohou také omezovat
vnímání  možností  dětmi  a  přispívat  k   jednorozměrnějším   genderovým   rolím   dívek
a chlapců. V mateřské škole je hra utvářena tím, jak dospělí zaměstnanci označují
prostory, jak jsou místnosti zařízeny a navrženy a jaké hračky jsou v nich k dispozici. 

Zavřete oči a představte si hrací prostor v mateřské škole, kde jsou panenky. Jak byste
tento prostor nazvali? V Norsku se mu obvykle říká "koutek pro panenky". Bylo
poukázáno na to, že si v "koutku pro panenky" nechce hrát tolik chlapců, protože
panenky jsou vnímány jako hračky, se kterými si chlapci nemají hrát. V některých
mateřských školách nyní tento prostor označují genderově neutrálnějším výrazem -
například "rodinný koutek", aby byla školka inkluzivnějším prostředím pro všechny děti.
Pro chlapce je tak jednodušší zapojit se do hry, protože hra na "rodiny" je pro většinu dětí
známá. Stejné uvažování lze použít při přehodnocování názvů hracích prostor se sta-
vebnicemi nebo autíčky.

Den 1 // Modul 4
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FYZICKÉ PROSTŘEDÍ 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE,
ANALÝZA HRAČEK A HER

POJMENOVÁNÍ ROZDÍLNÝCH
PROSTOR V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V tomto modulu se dozvíte:
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KATEGORIE HRAČEK 
Je běžné třídit hračky v závislosti na tom, jak vypadají nebo jak jsou vnímány. Například
panenky jsou často uloženy v blízkosti kočárku pro panenky, v blízkosti kuchyňky.
Stavebnice, nářadí apod. jsou často uloženy na jiném místě. Toto třídění dává dospělým
smysl. U dětí, které mohou mít pružnější představivost, může třídění hraček novými
způsoby podpořit zcela nové herní vzorce. Zkuste dát panenky dohromady s Legem,
autíčka do domečku pro panenky a krabici s nářadím vedle kuchyňky. Možná budou děti
připravovat jídlo pro panenku a zároveň opravovat kočárek pro panenky? Někdy může
odstranění tradičně genderově zaměřených hraček podpořit novou hru. Zkuste využít
takový materiál (např. deky, kartonové krabice), aby si děti mohly vytvořit vlastní
imaginární světy. 

 Jaké hračky jsou snadno přístupné a jaké hračky jsou uloženy mimo dosah dětí?

Příležitostně měňte uložení hraček, takže se jejich přístupnost mění. Ujistěte se, že hračky jsou
na nových místech, a podívejte se, co se stane.

ANALYZUJTE, JAK JSOU
UKLÁDÁNY HRAČKY.

AKTIVITA



Promluvte si se svými spolupracovníky a spolupracovnicemi a zkuste
pozorovat, jak si děti hrají. Promíchejte hračky a prostory, které jsou tradičně
považovány za chlapecké nebo dívčí. Rodinný koutek může obsahovat staré
telefony, nářadí a další netradiční předměty, možná si  děti  mohou  uvařit  kaši 

Vyzkoušejte, zda můžete rozdělit prostory podle jiných kritérií, než jsou tam
umístěné hračky. Stavěním malých "světů", jako jsou "akvária", "vesmír",
"zahrada" atd., můžete vytvořit nové kombinace hraček a inspirovat k novým
hrám. Dalším způsobem je rozdělit prostory podle barev

Přemýšlejte o následujícím: Jaká umělecká  díla/obrázky  jsou  na  stěnách? 
 Jak  inspirují ke hře a jak podněcují představivost?

      a zároveň opravovat sporák?

JAK DÍVKY A CHLAPCI
VYUŽÍVAJÍ HRAČKY A HERNÍ
PROSTORY?

AKTIVITA
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VŠECHNO NEJLEPŠÍ!
V norských mateřských školách oslavují děti
narozeniny různým způsobem. Poměrně často děti
dostávají "korunu" vyrobenou z barevného a zdo-
beného  kartonu,  kterou  si  samy  vyrobí   s   někým
z personálu. Obvykle se na cestě k hotovému
výrobku činí genderově podmíněné volby.

Jakou barvu by měl mít karton?
Dbá dospělý na to, aby byly nabízeny všechny možné barvy, nebo činí předpoklady
na základě genderu a nabízí růžovou, nebo modrou barvu?

Koruna je pak ozdobena jménem a věkem a je možné si ji ozdobit kresbami nebo ji
polepit či použít třpytky. Nabízejte vše dostupné a automaticky nepředpokládejte, že
chlapci chtějí auta nebo hmyz a dívky jednorožce a koťata. Některé mateřské školy mají
"truhlu s pokladem", kde si  oslavenec  či  oslavenkyně  mohou  vybrat  nějakou  drobnost 
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HAPPY BIRTHDEN!

Vysvětlete, že v této mateřské škole je kladen důraz na to, aby se všechny  děti

mohly  rozvíjet a učit se  různým dovednostem a rolím.  Promluvte  si  o  pozitivních  

dovednostech,  které  hra s panenkami podporuje. Děti jsou povzbuzovány k účasti

na vztahové hře a mohou si  vyzkoušet  pečovatelské  role,  které  vyžadují  empatii

a blízkost. Šaty jsou součástí oblečení, které je k dispozici v mateřské škole. Možná

dítě vnímá šaty jako méně genderované než dospělí? Možná je to jen oděv, ve

kterém je zábavné se točit nebo který je užitečný při hře? Pokuste se podpořit, aby

to bylo vnímáno jako výraz zábavy a hry v mateřské škole a známka toho, že je tam

dítě šťastné.

PEČUJÍCÍ ROLE A OBLEČENÍ
TIP

Švédská mateřská škola Egalia ve Stockholmu je  proslulá  svou  prací  s  kritikou  norem
a genderově citlivým vzděláváním. Snaží se zajistit, aby děti měly stejné příležitosti
vyjádřit se a zažít radost z pohybu. V jejich tanečních hodinách se používají tylové
sukýnky ve veselých barvách označované jako "taneční oblečení" a pohyb, při kterém se
v sukních děti točí, je vnímán jako nedílná součást prožitku z tance. V MŠ zdůrazňují sílu
a rovnováhu, která se vyžaduje od profesionálních tanečnic a tanečníků, a říkají dětem,
jak důležité je jejich tělo pro prožití zdravého a šťastného života.

jako dárek. Pokud je to případ vaší mateřské školy, určitě si ověřte, zda je k dispozici
nějaký neutrální výběr.

A co oblečení? Krabice často obsahují šaty a sukně. Jak se používají? Používají je
všechny děti, nebo jen dívky? Někteří rodiče si nepřejí, aby jejich synové nosili šaty
nebo sukně nebo aby si hráli s panenkami. Jak na to reagujeme? Diskutujte o tom
s ostatním personálem.

ZAMYSLETE SE
CVIČENÍ

ZAJÍMAVOST - TANEČNÍ SUKNĚ
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Mateřská škola si chtěla udělat přehled o prostorech, hračkách a dalším herním materiálu
a zjistit, jakým způsobem dětem usnadňují hru a testování genderových rolí. V MŠ
zjišťovali, zda si chlapci a dívky hrají více společně, když jsou hračky nebo jiný herní
materiál k dispozici, nebo když přístup k hračkám děti nemají. Mateřská škola měla k dis-
pozici dva venkovní prostory, jeden s hračkami a herními prvky a jeden bez nich. Byla
připravena mapa, kde byly oba prostory zakresleny. Dvakrát denně ve stanovených
časech zaznamenával personál do mapy, kolik dětí si hraje, v jakých skupinkách a jaké
bylo genderové složení. Zaznamenávali také, jaké hry se hrály. Prostřednictvím zápisů
zjistili, že chlapci a dívky si spolu hráli častěji, když nebyly k dispozici žádné hračky. V ob-
lasti s hračkami a herními prvky si chlapci a dívky téměř vůbec nehráli společně.

Proveďte vlastní pozorování s cílem zjistit, jak si děti ve vaší mateřské škole hrají.
Vyhraďte si několik dní a pozorujte děti při volné hře, sledujte způsob, jakým využívají
prostor. Zdá se vám, že v některých oblastech je více dětí jednoho genderu? Po prvním
kole pozorování přemístěte hračky a nábytek, promíchejte hračky a sledujte, co nastane
při dalším  kole pozorování. Co se změnilo?

Má vaše mateřská škola přístup k venkovnímu prostoru? I venkovní prostory mohou být
genderově podmíněnou arénou. Umožňujeme při venkovních hrách totéž chlapcům i dív-
kám? Dovolíme Marii vylézt stejně vysoko na strom jako Omarovi? Jednáme na základě
předpokladu, že chlapci jsou fyzicky zdatnější a vyhledávají riziko ve větší míře než
dívky? Výzkumy ukazují, že v dospělosti mají muži tendenci preferovat rizikové aktivity
více než ženy (Sandseter 2007), ale rozdíly jsou často v rámci jednotlivých genderových
kategorií stejně velké jako mezi ženami a muži. U dětí je to hodně podobné, stejný rozdíl
v riskantním chování může být mezi dvěma dívkami jako mezi dívkou a chlapcem. A mu-
síme mít na paměti, že všechny děti mají nárok na stejné zacházení.

Naše stereotypní představy jsou přítomné i při pozorování dětí při  hře.  Pokud  si  chlapci
a dívky hrají na pískovišti, můžeme předpokládat, že děvčata "pečou bábovičky", zatímco
chlapci za použití bagrů staví silnice pro svá autíčka. Naše předpoklady ovlivňují to, jaké
činnosti navrhujeme a jaké hračky nabízíme. Možná nabízíme dívkám lopatky a formičky,
zatímco chlapci od nás dostanou bagry a auta.

METODOLOGIE PRO MAPOVÁNÍ
TOHO, JAK JSOU PROSTORY V MA-
TEŘSKÉ ŠKOLE POUŽÍVÁNY DĚTMI.

VENKOVNÍ PROSTOR



 | Hry

Kolik deskových/karetních her/puzzlů je k dispozici?

Podívejte se na hry, které jsou k dispozici. Jaké jsou vaše první dojmy z jejich
typického používání?

Které z nich podle vašich zkušeností používají: chlapci/dívky/všichni?

Proč si myslíte, že jsou/nejsou používány jednou skupinou více než druhou?

Dá se nějak změnit způsob, jakým se hry vybírají, jaké skupiny spolu hrají atd.?

Myslíte si, že fyzické umístění her v prostoru ovlivňuje jejich používání?

Hrají dospělí/vyučující s dětmi hry? Pokud je to možné, pozorujte, jak při hře
komunikují s dívkami a chlapci. Jsou tam rozdíly?

Kdo kupuje hry, když jsou k dispozici zdroje na nové nákupy?

Podle jakých kritérií jsou hry vybírány?

Zapamatujte si: Jaké důsledky má podpora rozdílných aktivit u dívek a chlap-
ců?

Projděte si jednu oblast, například hernu.
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Příklad kontrolního listu

Rovnost v lese? Pokud jde o výše uvedený výzkum využívání prostoru, tento švédský
výzkum dále ukázal, že ve venkovním prostoru v mateřských školách je hra více
genderovaná, když jsou děti ve venkovním prostoru mateřských škol, než když jsou v le-
se nebo na jiných místech mimo mateřskou školu. Proč tomu tak podle vás je?

ÚKOL K ZAMYŠLENÍ
 



 | Prostory

Fyzický a sociální prostor strukturují interakce. 

 | Kategorie

Kategorie strukturují myšlení a to, jak vnímáme příležitosti. 
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Klíčové poznatky



o tom, jak se gender projevuje v mateřské škole, jak se s dívkami a chlapci zachází

odlišně a jak personál upevňuje genderové stereotypy,

o tipech, jak z prostředí mateřské školy vytvořit místo, kde panuje genderová rovnost, 

o metodách pozorování, které mohou odhalit a zdokumentovat nerovnost a pomoci

sledovat vývoj/zlepšení.

Den 1 // Modul 5
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METODIKA
POZOROVÁNÍ – CO
HLEDAT A JAK VIDĚT?
V tomto modulu se dozvíte:

Snažíme se otevřít vaše oči pro všechny způsoby, jakými lze gender pozorovat v kaž-
dodenním životě mateřských škol. Cílem je nabídnout nástroje, které umožní jít za hra-
nice jasně viditelného genderovaného světa a podpořit schopnost posoudit skryté a často
důležitější vrstvy v našem chování. Vnímáme každého jedince v mateřské škole
takového, jaký je? Věnujeme dětem stejné množství času, soucitu, zájmu, něhy a zna-
lostí, nebo rozlišujeme na základě pohlaví? Za co děti  chválíme, k čemu děti
povzbuzujeme, aby zkoumaly, s kým je dáváme dohromady? To jsou jedny z mnoha
otázek, které je třeba si položit, abychom se dostali do "neviditelného" genderovaného
světa mateřských škol.



Gender může být velmi viditelný a hmatatelný, jako absolutní bariéra mezi růžovým a mo-
drým oblečením, ale častěji tomu tak není. Hlubší nerovnosti a nejškodlivější stereotypy
lze pravděpodobně nalézt v tomto méně viditelném genderovaném světě. Ve výzkumu,
který organizace KUN Centre for Equality and Diversity realizovala ve více než 20 ma-
teřských školách v Norsku, personál zpočátku uváděl, že nabízejí rovné příležitosti a své
zdroje rozdělují mezi děti rovnoměrně. Avšak po natočení vybraných situací z kaž-
dodenního života mateřských škol, jako např. situací u oběda či při hraní si venku, bylo
možné vidět a změřit "neviditelný" genderovaný život v mateřské škole. V mnoha
ohledech nebyl zdaleka rovný nebo spravedlivý ani k chlapcům, ani k dívkám.

Během běžného oběda zachytila  videokamera  interakci  u  stolu.  Stejný  počet  chlapců
a dívek si u oběda s personálem povídal, nálada byla uvolněná a přátelská. Personál
nehlásil nic neobvyklého, všichni si užívali jídlo i rozhovor u oběda. Zatím to tedy vypadá
dobře. Při analýze videozáznamu, kdy bylo možné jej několikrát zhlédnout, počítat a mě-
řit, byl však personál překvapen tím, co zjistil. Během oběda, který trval dvacet minut,
hovořili chlapci celkem 12 minut a dívky - 2 minuty! To je velmi pádný příklad
"neviditelnosti" genderové nerovnosti.  Nemusíme si ji vůbec uvědomovat a chlapci, dívky
a personál si mohou myslet, že rozhovor byl dobrý, spravedlivý a vyvážený. V mateř-
ských školách, kde to funguje obdobně, však bude existovat základní nerovnováha v tom,
kdo je viděn a slyšen, která se bude v průběhu týdnů, měsíců a let kumulovat. To je
vážné, když si uvědomíme, že naslouchání a potvrzování je klíčem k sebeúctě a obrazu
sama sebe. Jsem zajímavý či zajímavá? Stojí za to mi naslouchat? Bere se do úvahy můj
názor? Je pro mě přínosné účastnit se rozhovoru?

Jednoduše řečeno, je tato nerovnost součástí důvodu, proč lidé tvrdí, že muži jsou
přirozenější lídři, kterým nevadí být v centru dění a mluvit k davu?
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ZAZNAMENÁNÍ NEROVNOSTI 
NA PÁSKU

Kendall, S., D. Tannen. 1997. Gender a jazyk na pracovišti (Gender and language in the workplace). In R.
Wodak (Ed.), Sage studies in discourse. Gender and discourse (p. 81–105). Sage Publications, Inc.
https://doi.org/10.4135/9781446250204.n5
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Analýza videozáznamů natočených v norských mateřských školách ukázala, že chlapci
často při hře s hračkami používají více prostoru.  Při hře se závodními autíčky chlapci
využívali nejen celou podlahovou plochu herny, ale také stěny a okenní parapety, dveře,
všechna myslitelná místa. Naopak dívky skládající puzzle pouze seděly na docela malém
koberci na podlaze a nehýbaly se, i když bylo docela zřejmé, že nutně potřebují více
prostoru. Děvčata se omezujícímu prostoru nijak nebránila, zdálo se, že se smířila s pra-
vidlem, které si sama uložila, a to zůstat na koberci. Stejný vzorec se opakoval, když si
dívky a chlapci hráli se stavebnicí Lego. Personál býval mohl snadno zasáhnout a po-
vzbudit dívky, aby využívaly více prostoru, což by je posílilo do budoucna.

Několik výzkumných projektů realizovaných ve Švédsku odhalilo, že chlapci jsou
divočejší  a fyzicky aktivnější než dívky a okupují více místa. Chlapci také jednají útočně,
například vyrušují  nebo škádlí dívky. Chlapci dominují v předškolních prostředích a hrají
vedoucí role, zatímco dívky ty vedlejší. Dívky se často zdržují v blízkosti personálu 
 předškolních zařízení, působí jako malé asistentky a pomáhají personálu s různými
úkoly, jako je např. uklízení. Chlapci vyžadují větší pozornost personálu mateřské školy.
Personál mateřských škol naopak vyžaduje od dívek více než od chlapců a je na dívky
přísnější a více je kontroluje. Chování, které je v souladu s genderovou  rolí,  je  vnímáno
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Vzpomenete si na jedno nebo dvě témata, o kterých se v minulém týdnu

mluvilo? Řekli byste, že tato témata byla nějakým způsobem genderovaná?

Dávala v jiných ohledech výhodu určitým dětem?

Jak jsou děti a personál během hry, jídla atd. usazeni? Kdo může snadno

navázat oční kontakt s personálem a mezi sebou navzájem? Existují strategie

pro uspořádání míst k se-zení, jako je například to, aby byly menší děti nebo

méně soustředěné děti blíže k za-městnancům? Posadíte "pomocníka" mezi

dvě děti, které si vedou hůře?

Během zítřejšího oběda nebo činnosti u stolu si zkuste všímat, jaké otázky jsou

pokládány a kdo  dostává doplňující otázky.

Zde je pro vás několik otázek: 

DOMNÍVÁTE SE, ŽE TOTO MŮŽE
BÝT REALITOU VE VAŠÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLE?

CVIČENÍ
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pozitivněji než chování, které se odchyluje od genderové normy.

To samozřejmě není celý obrázek. Výzkumy také naznačují, že dívky se v mateřských
školách podílejí na mnohem více činnostech, které vyžadují konverzaci, spolupráci a re-
flexi, a že dívky obohacují svou slovní zásobu a posilují sociální  dovednosti  ve  srovnání
s chlapci. To se děje tehdy, když si děti mohou aktivity vybírat. V době jídla a při jiných
společných povinných činnostech  by  podle  nás  mělo  být  mezi  personálem  povědomí
o tom, že by měli prostor mezi dětmi rozdělit rovnoměrněji. Nechat chlapce mluvit, nechat
je v centru pozornosti je podle části personálu způsob, jak zvládnout případný chaos
kolem chlapců, jak je udržet dostatečně dlouho v klidu, aby se mohli najíst a příliš ostatní
nevyrušovali. Myslíte si, že je na tomto řešení něco problematického?

Tři děti stejného věku, Nico, Elsa a Charlotte, vstupují do šatny v mateřské škole poté, co
si hrály venku na sněhu. Nico se rozplácne na záda na podlahu s povzdechnutím,
zatímco obě dívky se začnou svlékat. „Pomozte mi!“,  vykřikne Nico. Elsa mu okamžitě
jde pomoci sundat boty. Je to těžká práce a ona se musí hodně snažit, měnit svoji polohu, 

Bayne, E. 2009. Genderová pedagogika ve švédských předškolních zařízeních: přehled (Gender Pedagogy
in Swedish PreSchools: An Overview). Gender Issues 26, s. 130-140. Dostupné z:
https://link.springer.com/article/10.1007/s12147-009-9076-x
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Chlapecká jména se používají až o 50 % častěji než dívčí jména.
Chlapci jsou více chváleni za své individuální úspěchy, dívky jsou více
chváleny za to, že jsou vstřícné  a laskavé vůči ostatním.
Dívky jsou vedeny k samostatnosti,  zatímco  chlapcům  se  v  každém  věku 
 více pomáhá s oblékáním, u jídla atd.
Dívky v rozhovorech dostávají méně doplňujících otázek a personál udržuje 

Z mnoha malých výzkumných projektů s použitím videozáznamu, které norská
nezisková organizace KUN Centre for Equality and Diversity realizovala ve více
než 50 mateřských školách od roku 2007, vyplývají následující zjištění:

      s dívkami oční kontakt po kratší dobu než s chlapci.

NATÁČENÍ
VÝZKUM

PŘEDSTAVTE SI, ŽE JSTE MOUCHOU
NA STĚNĚ V UVEDENÉ SCÉNĚ.

13



Jak reagujete na přečtení popisu scény z mateřské školy? Jaké otázky pro vás
vyvstávají a jaké u sebe registrujete emoce?

Kdo by se byl v této scéně mohl zachovat jinak a co by býval mohl udělat nebo říci,
aby dopadla jinak?

Poznáváte ve své mateřské škole nějaké "malé pomocníky" nebo "závislé osoby"?
Jak s nimi pracujete? Potvrzujete jejich zavedené role, nebo je tlačíte k tomu, aby
vystoupili ze své komfortní zóny? Spoléháte se  někdy  na  malé  pomocníky,  aby  se

měnit úchop, aby to zvládla. Nico se ani nehýbá, zatímco ona pracuje. „Elso, mohla bys
mi taky pomoct?“, zeptá se Charlotte. „Jasně, jen to musím dodělat nejdřív tady,“ odpoví
Elsa. Stáhne Nicovi obě boty a rozepne mu kombinézu. Pak pomůže  Charlottě  s  botami 
a položí je na poličku. Nakonec se svlékne sama  a  vše  pověsí  tam,  kam  patří.  Někdo
z personálu vstrčí hlavu dovnitř a zavolá: „Vy jste všichni tak hodní!“

Jedná se o převyprávění skutečné scény, která se odehrála v norské mateřské škole
před několika lety a je zachycená na video záznamu z projektu mapujícího genderovou
rovnost v mateřských školách, který realizovala organizace KUN Centre for Equality and
Diversity. 

      ve školce všechno stihlo?

Tuto konkrétní scénu zachytila kamera, ale stejně tak dobře se mohlo jednat o pře-
vyprávění pozorování, které realizoval někdo z personálu.  Usazení  se  v  rohu  místnosti
s tužkou a papírem na deset minut je účinný a  nenáročný  způsob,  jak  získat  informace
o svém okolí. Spočítejte chlapecká a  dívčí  jména,  která  uslyšíte,  podívejte  se,  kdo  si 
s kým hraje, poslouchejte, kdo dostává otázky a doplňující otázky. Zapište si, komu se
dostane pomoci předtím, než požádá o pomoc, kdo dostane pomoc po požádání a komu
se řekne, ať to zkusí sám, když požádá o pomoc. Existují nějaké genderové vzorce?
Pokud anonymizujete scénu podobnou té výše uvedené, můžete ji použít jako
případovou studii, o které lze diskutovat s ostatním personálem. Jedná se o způsob, jak
si uvyknout na hledání nerovností a jejich nápravu.
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 | Genderové stereotypy

Gender může být velmi nenápadným, ale přesto silným faktorem, který ovlivňuje
zacházení s dětmi. Zaměstnanci a zaměstnankyně se velmi často řídí
genderovými stereotypy a jednají s dívkami a chlapci odlišně. Chlapci zabírají
více fyzického prostoru a také prostoru při  rozhovoru  během  společných  aktivit
a jsou k tomu povzbuzováni.

 | Natáčení videa

Seznámení se s metodami pozorování, které mohou odhalit a zdokumentovat
nerovnosti a pomoci sledovat vývoj/zlepšení. Videozáznamy jsou dobrým
prostředkem k pozorování jemných a "neviditelných" částí interakcí.
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PŘÍKLAD POZOROVACÍHO
ARCHU: 



o případových studiích pro mateřské školy,

o tom, jak vytvořit vlastní případy pro diskusi o pedagogické praxi.

Tento modul funguje nejlépe, pokud si najdete někoho, s kým můžete případy
prodiskutovat, ale můžete si také zapisovat své vlastní myšlenky nebo jen tiše přemýšlet
sami pro sebe. V předchozím modulu věnovaném metodice pozorování byla popsána
situace v šatně mateřské školy, kde se tři děti převlékaly poté, co si hrály venku.

Tři děti stejného věku, Nico, Elsa a Charlotte, vstupují do šatny v mateřské škole poté, co
si hrály venku na sněhu. Nico se rozplácne na záda na podlahu s povzdechnutím,
zatímco obě dívky se začnou svlékat. „Pomozte mi!“,  vykřikne Nico. Elsa mu okamžitě
jde pomoci sundat boty. Je to těžká práce a ona se musí hodně snažit, měnit svoji
polohu, měnit úchop, aby to zvládla. Nico se ani nehýbá, zatímco ona pracuje. „Elso,
mohla bys mi taky pomoct?“, zeptá se Charlotte. „Jasně, jen to musím dodělat nejdřív
tady,“ odpoví Elsa. Stáhne Nicovi obě boty a rozepne mu kombinézu. Pak pomůže
Charlottě s botami a položí je na poličku. Nakonec se svlékne sama a vše pověsí tam,
kam patří. Někdo z personálu vstrčí hlavu dovnitř a zavolá: „Vy jste všichni tak hodní!“

Při systematickém používání představují případy, jako je tento, cenný nástroj pro za-
myšlení se nad praxí vaší mateřské školy. Využívání případových studií je velmi snadné,
bez nákladů a umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním přejít rovnou k diskusi o zá-
sadních tématech, což je velmi praktické a směřuje to také hned k jádru genderově
citlivého vzdělávání. Diskutuje se o konkrétnípraxi mateřské školy, přičemž se tato praxe
propojuje s hodnotami a postoji, které chce mateřská škola v dětech rozvíjet. Případové
studie nám pomáhají v každé fázi procesu, od mapování nerovností až  po  vývoj  nových
a inkluzivnějších postupů.

Den 1 // Modul 6
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PŘÍPADOVÉ STUDIE –
ZPŮSOB REFLEXE
VLASTNÍ PRAXE
V tomto modulu se dozvíte:

OPAKUJEME
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Jak reagujete na přečtení popisu scény z mateřské školy? Jaké  otázky pro vás
vyvstávají a jaké u sebe registrujete emoce?
Kdo by se byl v této scéně mohl zachovat jinak a co by býval mohl udělat nebo
říci, aby dopadla jinak?
Poznáváte ve své mateřské  škole  nějaké  "malé  pomocníky"  nebo  "závislé
osoby"?  Jak s nimi pracujete? Potvrzujete jejich zavedené role,  nebo  je tlačíte
k  tomu, aby  vystoupili ze své komfortní zóny? Spoléháte se někdy na malé
pomocníky, aby se ve školce  všechno stihlo?
Jak by se příběh četl, kdybyste změnili gender, takže chlapec by byl tím "malým
pomocníkem"?

Možná tyto otázky již poznáváte a je to tak správně, jedná se o variace na naše
standardní otázky.

PŘEČTĚTE SI PŘÍPADOVOU
STUDII ZNOVU

Někdy se může zdát, že používáním případových studií se poukazuje na něčí chyby
nebo špatné chování.

Aby to pro personál nebylo tak osobní či ohrožující, můžete uvést, že nejdříve používáte
vymyšlené případy, abyste se seznámili s metodou. Pokud zaměstnankyně a za-
městnanci zareagují dobře a dohodnete se, že je ve vašem nejlepším zájmu metodu
používat a že není prostředkem k poukazování na někoho nebo k zesměšňování, pak
můžete používat i případy z vlastního okolí.

Zamyslete se nad situací, kterou byste rádi prodiskutovali se svými kolegy a kolegyněmi.
Zvolte možná takovou situaci, kde jste si nebyli jistí tím, co udělat, nebo kde byste chtěli
vyslovit pochybnosti ohledně chování někoho z personálu, nebo naopak někoho za jed-
nání pochválit. Můžete si také vybrat den nebo týden, kdy se budete střídat v kaž-
dodenním pozorování života v mateřské škole a v rohu místnosti si budete zapisovat
poznámky k vybraným pozorovaným situacím.

Popište situaci co nejneutrálněji. Anonymizujte osoby, které se v popisu situace objevují
tím, že dětem dáte nová jména, například "Max, 7 let" a "Šarlota, 2 roky". K identifikaci
personálu použijtenapříklad "Personál 1" a "Personál 2". Osoby, které v popsané situaci
figurují, mohou případ a svou roli v něm rozpoznat, ale neměly by se cítit přede všemi
kritizovány.

PŘÍPRAVA PŘÍPADU
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Co si myslíte, že se zde děje?

Je gender v této situaci relevantní?

Co se ze situace děti dozvědí?

Mohl by se někdo zachovat jinak, aby bylo dosaženo jiného výsledku?

Připravte alespoň 5 případových studií nebo požádejte i ostatní o sepsání případů. Vložte
popisy případů do misky nebo klobouku a použijte je při příštím setkání personálu.
Vylosujte případ a přečtěte ho nahlas, poté nechte každého, aby se nad prezentovaným
případem trochu zamyslel. Stačí aktivitu jednoduše uvést a následně zaměřit reflexi
například pomocí níže uvedených otázek:

Níže je uveden výběr skutečných případů sesbíraných z mnoha norských mateřských
škol. Lze je využít při první diskusi ve  vaší  mateřské  škole  nebo  vás  mohou  inspirovat
k vytvoření vlastních případů. Přejeme vám hodně štěstí s tímto zajímavým nástrojem,
který je určen pro zvyšování povědomí a zlepšování pedagogické praxe!

 | Případ 1

Osoba z personálu 1 se ptá jiné zaměstnané osoby 2, zda neviděla rukavice
patřící Timovi (5 let). Zaměstnaná osoba 2 odpovídá: „Ne, možná to byl táta, kdo
přivedl dnes Tima do školy?“

 | Případ 3

Šatna: Dva dospělí, čtyři děti. Elsa nemůže na poličce  najít  svůj  klobouk.  Někdo 
z personálu se podívá na poličku Elsiny sestry a klobouk tam objeví. Druhý dospělý
se zeptá: „Nebyl to tatínek, kdo přivezl Elsu do školky?". „To byla maminka," řekne
dospělý, který klobouk našel. Druhý dospělý odpoví: „Aha, maminka? Možná měla
ráno hodně práce."

 | Případ 2

Hana (3 roky) a Felix (5 let) se věnují gymnastice, běhají a válí se na žíněnce.
Zaměstnaná osoba 1 třikrát pochválí Felixe za to,  jak  se  mu  daří  při  akrobacii, 
a povzbuzuje ho. Hana se snaží Felixe napodobit a spadne. „Opatrně!“, řekne
zaměstnaná osoba 1 a vrátí se k Felixovi.



V šatně jsou chlapec, dívka a jedna dospělá osoba, která pomáhá Lise obléknout
se do oblečení na ven. Dospělý se zeptá: „Jsi ostříhaná, Liso, že?“ „Ano,“ odpoví
Lisa. Dospělý zareaguje: „Tvůj účes vypadá moc pěkně, vyšňořila ses!"

 | Případ 4

 | Případ 5 

Co si myslíte, že se zde děje?
Je gender v této situaci relevantní?
Co se ze situace děti dozvědí?
Mohl by se někdo zachovat jinak, aby bylo dosaženo jiného výsledku?

V šatně je pět dětí a dvě dospělé osoby. Honzovi někdo z dospělých pomáhá
rozepnout jeho zimní kombinézu. Honza si se zapínáním poradí sám. „Podívej, ty
jsi ten zip zvládl úplně sám! Mám ti pomoct s rukávem?“, ptá se dospělý. Honzovi
je pomoženo, aby si mohl vyndat ruce z rukávů kombinézy. Dospělý také Honzovi
sundá čepici. „Půjdeš tamhle a sundáš si boty?“, řekne dospělý tázavě a ukazuje
na stojan na boty.

Honza přejde a čeká, až na něj přijde řada. Čeká mnoho dalších dětí. Honza
začne přecházet sem a tam. Ten samý dospělý, který mu pomáhal s kombinézou,
se zeptá: "Chceš, abych Ti je sundal? Posaď se a já ti ty boty stáhnu". Honza
zavrtí hlavou. „Ne, ty chceš počkat," řekne dospělý. Honza přikývne.

Honza opět stojí ve frontě. O chvíli později, zatímco Honza stále čeká, vstoupí do
šatny další dospělá osoba. Posadí se na lavičku a zeptá se Honzy: „Chceš, abych
ti pomohl s botami? Sedni si na zadek.“ „Ne!“, Honza vykřikne. „Ty nechceš?“,
zeptá se dospělý. „Ne.“ Honza opakuje. „Aha, tak ty si je chceš sundat tamhle?
Tak to si musíš vystát frontu,“ řekne dospělý.

Honza opět stojí ve frontě. Třetí dospělý, který sedí u botníku a pomáhá dětem
sundat si boty, říká: „Pak je na řadě Honza, čeká ve frontě.“ Honzovi se za po-
moci dospělého podaří zout si boty a dospělý ho gestem pochvání a dodá:
„Super, Honzo!“. Dospělý se zeptá, zda Honza nechce pomoci sundat spodní část
kombinézy.„Ne,“ odpoví Honza. Chce si dát svoje boty na místo bez pomoci.
Potom se posadí na lavičku a sundá si kombinézu. Zvolá: „Zvládl jsem to!“ Dospělý
od botníku přejde k Honzovi  a říká: „Dnes jsi to zvládl opravdu dobře!“

Standardní otázky používejte jako výchozí bod: 
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 | Případové studie

Doporučujeme používat v mateřských školách případové studie. 

 | Vlastní praxe

Jak si vytvořit případové studie pro diskusi o vlastní pedagogické praxi.

 | Standardní otázky

Řada standardních otázek, které mohou být použity při diskusi o jednotlivých
případech.
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o tom, jak se liší naše komunikace při rozhovoru s chlapci a dívkami,

o tom, jaké změny lze udělat, aby se zlepšila kvalita interakcí a odklonila se pozornost

od genderových stereotypů.

V modulu 5, který se věnoval metodice pozorování, jsme uvedli příklady velmi odlišných
přístupů ke komunikaci s chlapci a dívkami. Tento rozdíl je patrný  na  několika  úrovních, 
a to jak s ohledem na kvantitu, tak na kvalitu interakcí.

Chlapcům je obecně věnována větší pozornost a je jim kladeno více doplňujících otázek
v rozhovoru. Zároveň se jim však dostává více vyčítavých komentářů o jejich negativním
chování než dívkám. Pokud např. skupina dětí dělá hodně povyku nebo dělá něco, co by
neměla, personál častěji kritizuje chlapce ve skupině za jejich chování.

Dívky jsou více chváleny za svůj vzhled,  oblečení  a  doplňky  a  za  své  chování  a  péči
o ostatní, zatímco chlapci  jsou  chváleni  spíše  za  své  individuální  výkony,  dovednosti
a úspěchy.

Z datového materiálu výzkumného projektu "Sledování genderu v mateřské škole“
(Tracking gender in kindergarten)   vyplývá, že studující při pozorování interakcí v ma-
teřských školách zjistili, že personál  vyzdvihuje u dětí jejich charakteristiky tím, že
zdůrazňují vzhled, velikost a fyzické dovednosti dívek a chlapců. Z analýzy vyplývá, že
chlapci dostávají komentáře k velikosti a síle a také jsou zdůrazňovány jejich motorické
dovednosti, zatímco o dívkách se říká, že jsou milé a roztomilé:

“You’re a big boy now; you can climb onto the chair yourself.”
“Aren’t you strong?”, says the educational supervisor to Paul (2), who is trying to lift a cushion.
“Oh, aren’t you so sweet and pretty toDen, Anne? You’re a little princess.”
“Marit, your hair is really lovely toDen.”

Den 1 // Modul 7
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JAK MLUVÍME S DÍVKAMI
A CHLAPCI?
V tomto modulu se dozvíte:

Meland & Kaltvedt. 2019. Sledování genderu v mateřské škole (Tracking gender in kindergarten). Early
child development and care 189 (1), s. 94-103.
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Čtyřletá holčička v mateřské škole měla krátké vlasy a nosila tmavé barvy. O této
dívce personál často hovořil, protože chodila oblečena v chlapeckém oblečení, ať už
byly děti ve školce nebo venku. Když do mateřské školy nastoupily osoby na vý-
pomoc, byly si velmi nejisté, zda je toto dítě dívka, nebo chlapec. Jednoho dne si tato
dívka oblékla do mateřské školy růžové šaty a po celý den ji chválili za to, jaká je
půvabná holčička s krásnými šaty.

Podobná pozornost je věnována i oblečení. Dívky v šatech, krajkách a jasných barvách
dostávají od personálu potvrzení, že jsou hezké a milé,   zatímco  chlapcům  v  kalhotách
a mikinách se říká, že jsou „drsňáci“ a „tvrďáci“:

Chlapec přichází s matkou, má na sobě nové ponožky s Bleskem McQueenem z filmu
„Auta“ od filmové společnosti Disney. Někdo řekne: „Ty máš super ponožky. A s Bleskem
McQueenem!“

Pokud měly dívky na sobě šaty, slyšely v průběhu dne komentáře od personálu o tom,
jak jsou roztomilé. Chlapci v mikině se lvem se po celý den říkalo, jaký je „drsňák“.

V následujícím textu vám představíme dva vybrané případy z akademické výzkumné
studie „Sledování genderu v mateřské škole“ (Tracking gender in kindergarten):

1.

  2.Někdo z personálu stojí v šatně a vítá děti. Dívka Ida (2 roky) přichází do školky s ro-
     diči. „Dobrý den“, říká zaměstnanec a dodá:  „Jaké  máš  krásné  copánky  ve  vlasech 
     a takové rozkošné mašličky“. Ida se usměje a řekne: „Ano, jsou krásné!“

Otázky  k  těmto  případům:  Myslíte  si,  že  se  podobné  situace  pravidelně  odehrávají 
ve vaší mateřské škole?

Jeden z projektů organizace KUN Centre for Equality and Diversity se v norských
mateřských školách zaměřoval na podporu personálu tak, že zkoumal alternativní
způsoby zdravení a chválení dětí. Díky projektu došlo k zásadním zlepšením
každodenního fungování mateřských škol. Pokud nechválíte dítě automaticky za něco
vnějšího, jako je např. nový svetr, parádní potisk nebo copánky, pak se při zdravení
pozornost přenese na lidskou interakci, na skutečné naladění se na někoho.

Např.:
„Ráda tě vidím, Isabelle! Vypadáš opravdu šťastně, cítíš se šťastná? Já ano! A tak se
těším na dnešní program, vzpomínáš, jak jsem včera říkala, že se chystáme malovat?
Pojďme se připojit k ostatním.“

Nebo:
„Ahoj, Theo, rád tě vidím! Vyspal ses dobře? Já se taky cítím trochu unavený, možná
bychom mohli začít den pomalu tak, že si spolu přečteme nějakou knížku?"
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Dítě v novém oblečení nebo s novým účesem často hledá pozornost a potvrzení o svém
vzhledu. To neznamená, že už nikdy nemáte pochválit vzhled dítěte. Možná však bude
pro dítě stejně přínosné nebo přínosnější, pokud bude vaše reakce následující:

„Říkáš nové šaty? To poznám a vypadají opravdu pohodlně a teple, že? Ta barva mi
připomíná třešně, myslím, tobě něco připomíná? Možná se ti v nich běhá ještě rychleji,
nebo snad ty šaty mají jiné kouzelné vlastnosti? Ukaž mi, jak to vypadá, když se v nich
točíš kolem dokola?!“

Zkoumání vlastností oděvu či materiálu vyžaduje velkou slovní zásobu, představivost,
zvědavost a vzrušení na rozdíl od pasivního konstatování „To  jsou  pěkné  šaty,  co  máš 
na sobě.“ Takovým konstatováním hovor začíná a také končí. Od konstatování, že je
oblečení „hezké“ nebo „super“, se pozornost přesouvá k tomu, jaké má praktické
vlastnosti - zda je možné se v něm volně pohybovat, zda udrží teplo a sucho atd.

Stejný princip platí i pro změnu účesu. Na výsledku nezáleží, ale co třeba vzrušující
zážitek z návštěvy kadeřnictví nebo z toho, že je ostříhal rodič doma? Na rozdíl od pou-
hého konstatování, že účes dopadl „úžasně“,  lze kolem  ostříhání  spřádat  tisíce  otázek
a zapojit do hovoru i další děti.

Jeden nepředvídatelný a velmi pozitivní vedlejší účinek, který zaměstnanci a za-
městnankyně zaznamenali po provedení těchto opatření, představuje to, že tímto novým
způsobem komunikuje také personál mezi sebou, díky čemuž cítí větší blízkost k ostat-
ním zaměstnancům a zaměstnankyním  a cítí se lépe na  pracovišti. Namísto zamumlání
pozdravu nebo běžného pochválení něčí nové košile se zdraví: „Dobré ráno, jak rád vás
vidím!“, „Jak se dnes cítíte?“ či dokonce „Musím ti říct, že jsem hodně přemýšlel o tom,
jak jsi včera kreativně vyřešil tu krizovou situaci, proběhlo to tak hladce.“ Zkušenost s tím,
jak se změnila jejich vlastní  motivace,  pohoda  a  pocit  sounáležitosti,  utvrdila  personál 
v tom, že se při komunikaci s dětmi skutečně dopracovali k něčemu důležitému. 



 | Zdravení

Způsob zdravení dětí, který se nezaměřuje na jejich vzhled, odstraňuje mnoho
genderových stereotypů.

 | Oblečení

Přesunutí důrazu z estetických na praktické vlastnosti oblečení a oděvů je pro dě-
ti důležitým příkladem o hodnotách.

 | Vztahy

Soustředění se na naladění se na druhou osobu zlepšuje vztahy mezi personálem
a také vztahy mezi personálem a dětmi. Děti také učí, jak se mohou navzájem
přátelsky a se zájmem pozdravit.
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Klíčové poznatky



o významu hraní venku v norských mateřských školách,

o tom, jak si děti hrají venku,

o genderově podmíněné zkušenosti s hraním venku.

Jedná se o témata, která byla v Norsku předmětem mnoha výzkumů, a my se  domníváme,  že  zjištění
z těchto výzkumů jsou zajímavá pro všechny, kdo se zajímají o vzdělávání v mateřských školách.

Den 1 // Modul 8
HRANÍ VENKU

Norsko má silnou tradici života v přírodě, což se vztahuje i  na  mateřské  školy.  Batolata
a děti se ukládají ke spánku v kočárku ven a celoročně si děti hrají venku. To činí
venkovní prostor, hraní venku a to, co se s hrou děje, jakmile se děti přesunou ven, velmi
zajímavým předmětem zájmu z genderového hlediska.

Hraní venku se obvykle liší od hraní ve vnitřních prostorech mateřské školy. Hra venku je
fyzicky náročnější, děti při ní zapojují více svalových skupin a také mají tendenci více
používat své tělo. Hra  se  vyznačuje  vysokou  úrovní  aktivity  a  zvyšuje  se  při  ní  ruch
a hlučnost. Mateřské školy obvykle zmiňují, že při hraní venku se častěji uplatňuje hraní
rolí a improvizace.

Norský Rámcový plán pro mateřské  školy (viz  text  věnovaný  předškolnímu  vzdělávání 
v Norsku, České republice a Estonsku) stanovuje, že všechny  mateřské  školy  musí  mít 
k dispozici vhodný venkovní prostor. Ten obvykle tvoří oplocená plocha, často pokrytá
štěrkem nebo asfaltem. Primárním účelem tohoto prostoru je hra, proto se zde často
nachází domeček na hraní, skluzavka, prolézačky, houpačky a pískoviště. V areálu se
často nacházejí domečky  na  hraní  nebo  jiné  herní  prvky,  které  vybízejí  k  hraní  rolí, 
na pobřeží se často nachází staré lodě apod.
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V tomto modulu se dozvíte:

Když vidíte tyto obrázky, co si myslíte, že se tam
děje? Jak si děti  hrají?  Myslíte  si,  že  jsou  rozdíly
v tom, jaké herní prvky chlapci nebo dívky obvykle
používají? Nebo si myslíte, že hra venku je méně
genderovaná?

A co když skupina dětí opustí venkovní prostor
mateřské školy a vydá se do přírody bez struk-
turovaných herních prostor, prvků a hraček?
Zamyslete se nad tím.



Dětské pohyby se učí situačně a jsou ovlivněné tím, jak děti vnímají své okolí a možnosti,
které nabízí. Takže herní prvky, hračky, materiál atd., které jsou k dispozici ve venkovním
prostoru, ovlivňují dětské vnímání možností hry a pohybu. 

Výzkumný projekt z roku 2015 vedený Trondem Hagenem dospěl k závěru, že:

„Celkově pozorování v rámci studie odhalilo, že dospělí obecně podporovali děti k volné
hře a k hledání vlastní cesty. Úlohu, kterou zastávali, lze popsat jako pozorovatelskou,
kdy podporovali všechny děti, které potřebovaly pomoc při vstupu do hry. Také se hry
přímo účastnili, když je děti vyzvaly k zapojení.“   (Lindis Sloan, KUN, vlastní překlad)

Hagen také zjistil, že personál mateřské školy bral na vědomí, že volná hra venku je
prostor pro to, aby se děti podílely na obsahu hry. Organizované aktivity v době pobytu
venku byly  obvykle  vyhrazeny  pro  vycházky  mimo  mateřskou  školu,  kam  se  chodilo
na konkrétní místo s cílem zúčastnit se předem určených aktivit.

V mateřské škole dospělí ovlivňují to, jaké možnosti děti vidí při hraní venku. Mohou
navrhovat možné využití herních prvků či hraček: „Uděláme si bábovičku na pískovišti?“
nebo mohou jezdit s autíčky a stavět na pískovišti silnice. Oba návrhy ke hře zahrnují
pískoviště, ale uvedené hry jsou velmi odlišné.

„Naše výsledky potvrzují zjištění Browna a spol. (2009) ohledně toho, jak se úroveň
aktivity dětí zvyšuje na střední nebo vysokou intenzitu, když se dospělí zapojí do hry dětí
venku. Dánská studie ukazuje, že to, jak dospělí s dětmi hovoří, úroveň zapojení, kterou
projevují, a to, že se zapojují do hry s dětmi, aby ji iniciovali, silně ovlivňuje  motivaci  dětí
k fyzické hře a jejich účast v ní (Bugge og Froberg 2015, Koch 2013)“.   (Lindis Sloan,
KUN, vlastní překlad)

Toto zaměření na fyzickou hru vám může připadat cizí a „divoká hra“ (norsky "boltrelek")
jako hlasitá a potenciálně nebezpečná, ale studie (např. Storli 2013, str. 344) ukazují, že
divoká hra je důležitá pro psychosociální vývoj. Umožňuje totiž dětem vyzkoušet si
omezení svého těla tím, že se zapojí do fyzických aktivit. Naučí se také sociálním kódům
pro bojové hry.
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Statistics Norway (SSB) – www.ssb.no/en/barnehager. https://utdanningsforskning.no/artikler/
kroppslig-lek-voksenkontakt-og-sosialt-lekemonster-i-barnehagen/
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Statistics Norway (SSB) – www.ssb.no/en/barnehager. https://utdanningsforskning.no/artikler/hvilken-
innvirkning-har-barnehagens-fysiske-utemiljo-pa-barns-lek-og-de-ansattes-pedagogiske-praksis-i-
uterommet/
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HRA VENKU: VENKOVNÍ PROSTOR
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ZAPOJENÍ DOSPĚLÝCH
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Příroda je výzvou pro každého, nabízí nepřeberné množství možností. Lezení na vy-
sokou skálu může být pro pětileté dítě snadné a pro dvouleté nemožné. Na skálu lze lézt
z mnoha směrů. Jakmile se dostanete na vrchol, může se objevit nová a náročnější cesta
nahoru. Herní prvky obvykle nabízejí pouze jeden standardní způsob lezení, ale příroda
vám umožní najít si vlastní. Každé dítě tak může být svým vlastním standardem a může
si stanovit nové cíle.

Při hře v přírodě obvykle dochází k méně konfliktům, protože je zde k dispozici více
materiálu. Místo omezeného počtu autíček nebo míčů bude vždy k dispozici více klacků,
šišek a kamenů, se kterými si lze hrát. Také vidíme - a to je možná v této souvislosti
nejzajímavější - že když se hra  přesune  z  venkovního  prostoru  kolem  mateřské  školy
do méně strukturovaného prostoru - je hra méně genderově podmíněná. Pozvání k vý-
robě báboviček na pískovišti obvykle přiláká více dívek a hra s autíčky více chlapců, ale
výzva k nalezení největšího listu nebo k vylezení na vrchol skály bude mít zřejmě méně
genderované důsledky.
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HRANÍ V PŘÍRODĚ

 | Dospělí

Zapojení dospělých hru ovlivní, jak venku, tak vevnitř. 

 | Hra venku

Zatímco hraní je obvykle genderově podmíněné, u hry venku tomu tak nemusí být. 

Klíčové poznatky



o zapojení rodičů/rodin dětí,

informace pro rodiče a rodiny

diskuse s rodiči o genderově citlivé pedagogice

o využití rozmanitých rodinných situací dětí coby nástroje učení.

Mateřská škola má jedinečnou možnost přispět ve spolupráci s rodinným zázemím dětí k
větší genderové rovnosti ve společnosti. Práce pedagogického personálu mateřských
škol a aktivity na podporu genderově citlivého vzdělávání vyžadují určité dovednosti a
značnou dávku houževnatosti. Změna nenastane přes noc. Získat ke spolupráci na
prosazování změn ostatní personál a také rodiny dětí může být obtížné. Někdy jsou
snahy brzděny rodiči, kteří se nechtějí zapojit, jelikož nevidí smysl v práci na genderové
rovnosti v mateřské škole. Neměla by se mateřská škola soustředit na přípravu na čtení,
počítání nebo na podporu přátelských vztahů mezi dětmi?

Pro vás jako pedagoga či pedagožku může být dobré začít tím, že se zamyslíte nad
výhodami, které dětem přináší docházka do genderově citlivého vzdělávacího zařízení.
To vám pomůže zapojit rodiny dětí, ukázat jim a vysvětlit, proč zaměření se na
genderovou rovnost vytváří pro děti výhodu.

RODIČE: SPOLUPRÁCE 
S RODINNÝM ZÁZEMÍM

Den 2 // Modul 1
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V tomto modulu se dozvíte:

Aktivní činnost ve prospěch genderové rovnosti mění způsob práce personálu
mateřských škol, který si více uvědomuje, jak mluví k dětem a s dětmi, a  bude  se  tudíž

Když děti a dospělí nemusejí vynakládat veškerou energii na přizpůsobování se
normám, objeví se více prostoru být sám sebou a projevovat kreativitu. 
Odlišnosti a diverzita se v mateřské škole stávají zdrojem.  Všechny  děti  jsou  vnímány 

Ve většině případů si díky práci ve  prospěch  genderové  rovnosti  děti  i  dospělí  pobyt 

      k dětem chovat s větší otevřeností. 

      a přijímány takové, jaké jsou. 

      a čas strávený v mateřské škole více užívají.

  VÝHODY



Pokud pedagogové a pedagožky nemají dostatečné znalosti o genderu a procesu
genderové  socializace, mohou - vědomě či nevědomě - bránit pozitivním změnám tím,
že potvrzují stereotypní očekávání, která máme o matkách a otcích. Pokud budeme my
jako personál mateřských škol stále očekávat více od matek a budeme omlouvat
zapomnětlivost otců, budou matky i nadále přebírat lví podíl na péči o dítě. Pokud naopak
budeme  signalizovat  důležitost  zapojení  otců  tím,  že  od  nich  budeme  očekávat,  že
na sebe vezmou stejnou odpovědnost jako matky, mohou být inspirováni k tomu, aby toto
místo zaujali. 

Mnoho rodičů má zájem dozvědět se více o dětech a jejich světě. Témata, jako je pohlaví
a identita, se týkají všech rodičů. Možná se všichni rodiče až tak nezabývají růžovo-
modrou dichotomií, ale mnoho z nich se může cítit pod tlakem, aby svému dítěti koupilo
„správné“ věci. Možná je dobrým nápadem zvolit genderově citlivé vzdělávání jako téma
na setkání s rodiči. Poskytne to  personálu  mateřské  školy  příležitost  pracovat  předem
s tématem, probrat, proč se tématem chtějí zabývat a jak plánují dosáhnout svých cílů.
Může být také snazší získat rodiče na svou stranu, pokud je genderově citlivé vzdělávání
nastoleno jako téma na začátku školního roku.

Je důležité, aby se rodiče dozvěděli, co může jejich dítě získat z toho, že se jeho či její
mateřská škola bude věnovat genderu a genderové rovnosti. Také je důležité, abyste se
rodičů zeptali, zda mají nějaké nápady, jak by bylo možné zlepšit stav genderové rovnosti
v mateřské škole. Úzká spolupráce personálu s rodiči přiměje rodiče, aby převzali
spoluodpovědnost za proces. Je rovněž pravděpodobné, že budou pozitivněji naladěni
vůči genderové rovnosti.

JAK MLUVIT S RODIČI 
O GENDEROVÉ ROVNOSTI?
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„Pedagogický personál, který se setkává s rodiči, musí pochopit, jak mohou coby profesionálové
přispět k tomu, aby rodiče zažili pocit smysluplnosti, možnost něco ovlivnit a aby byli podporováni
v jejich rodičovské roli takovými způsoby, které podporují genderovou rovnost dětí i dospělých.“ 

– Ingerid Bø 

Pozitivní zaměření: vaše dítě získá více všeho! Zdůrazněte rodičům, že v mateřské
škole zaměřující se na genderovou rovnost budou mít děti více prostoru k poznávání
světa. S méně genderovými očekáváními nebudou děti omezovány nebo jim nebudou
nabízeny pouze činnosti, u kterých dospělí očekávají, že se líbí chlapcům, nebo
dívkám.

Výše uvedené tipy jsou inspirovány publikací „Švédská cesta k rodičům a hře: rady pro vý-
chovu dětí s genderově rovným přístupem“ (The Swedish Way to Parent and Play: Advice
for Raising Gender-Equal Kids) od Kristiny Henkel a Marie Tomicic.



Někdy může dojít k nesouladu mezi přístupem v mateřské škole a postojem rodičů k gen-
derové rovnosti. Doporučujeme vám, abyste měli na paměti dvě věci: Na jedné straně
mají rodiče hlavní zodpovědnost za výchovu dítěte a spolupráce mezi mateřskou školou
a rodinou závisí na důvěře, že mateřská škola se o dítě stará tím nejlepším možným
způsobem. Na druhé straně má personál  mateřské školy jasnou odpovědnost za to, aby
byla dodržována práva dítěte,   kam patří právo na vyjádření a právo být vyslechnut.
Úkolem zaměstnanců a zaměstnankyň  mateřské  školy  je  zajistit  potřeby  a  práva  dětí 
a v případech, kdy nejsou potřeby dětí naplňovány, mohou být nuceni zahájit s rodiči
dialog.

Při spolupráci neziskové organizace KUN s norskými mateřskými školami bylo zjištěno,
že personál má tendenci volat spíše matkám než otcům, pokud dítě během  dne  stráve-

//57Convention on the Rights of the Child (Úmluva o právech dítěte). 1989. United Nations [online]. 
Dostupné z: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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CO SI POČÍT, POKUD RODIČE
NESOUHLASÍ SE VZDĚLÁVACÍM
PŘÍSTUPEM
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Jak můžete splnit přání rodičů?

Snažili byste se změnit dívčinu skupinu, ve které si hraje, nebo byste se

zaměřili na dobré vztahy, přátelství a radost, které dívka zažívá ve své

současné skupině?

Přijde za vámi rodič a řekne: „Moje dcera si musí více hrát s ostatními dívkami.“ Vy
víte, že tato dívka je velmi ráda ve skupině dětí, se kterou si hraje, přestože je v ní
jedinou dívkou.

Dobrým začátkem je obecně pracovat na tom, aby si rodiče uvědomili, že přátelství
a hry se mohou ve školce odehrávat i napříč genderovými liniemi.

POKUD RODIČE PŘIJDOU 
A PTAJÍ SE…

CVIČENÍ

DÍTĚ JE NEMOCNÉ. KOMU
ZAVOLÁTE? MATCE ČI OTCI?

https://www.udir.no/in-english/Quality-in-ECEC-Schools-and-Vocationa-Education-and-training/quality-assurance-school/
https://www.udir.no/in-english/Quality-in-ECEC-Schools-and-Vocationa-Education-and-training/quality-assurance-school/
https://www.udir.no/in-english/Quality-in-ECEC-Schools-and-Vocationa-Education-and-training/quality-assurance-school/


V Norsku mají všechny mateřské školy radu pro spolupráci (samarbeidsutvalg, SU),
kterou tvoří personál a rodiče. Tyto rady mají být poradním a koordinačním orgánem pro
všechny zúčastněné strany, které mají nějakým způsobem odpovědnost za obsahovou
náplň mateřské školy a za její fungování. Zástupci a zástupkyně mohou radit, podávat
návrhy a také organizovat pracovní skupiny rodičů (obvykle tzv. "dugnad", kdy se
pomáhá s údržbou, vymalovat, zahradničením atd.), tematické večery a vytvářet další
příležitosti pro kontakt mezi rodinou a mateřskou školou.

Pokud vaše mateřská škola dělá něco podobného – organizuje setkání rodičů či v ní
existují jiné orgány s podobnou funkcí, je důležité se zamyslet nad tím, kdo je v jejich
členstvu. V jedné z mateřských škol, které byly zapojeny do studie norské organizace
KUN, bylo např. zjištěno, že navzdory 65% zastoupení dětí z jazykových menšin a na-
vzdory skupině rodičů s  velkou  rozmanitostí  pohlaví,  národností,  sociálního  postavení
a věku byly čtyřmi rodiči v radě pro spolupráci všechno ženy narozené v Norsku, starší
30 let a s vysokoškolským vzděláním. Expertní tým organizace KUN se společně s ma-
teřskou školou dohodl na několika kritériích, která měla zajistit větší rozmanitost v za-
stoupení rodičů, a lépe tak odrážet diverzitu dětí v mateřské škole.

ho v mateřské škole onemocnělo. Zjistilo se také, že matky byly příjemkyněmi
praktičtějších zpráv - děti potřebují zítra boty, tento pytel oblečení  je  třeba  odnést  domů
a vyprat - zatímco otcové byli součástí obecné konverzace. Možná by bylo dobré začít
pracovat s rodiči tím, že si projdeme rutinní postupy personálu, které se soustředí na ro-
diče. Vezměte si za příklad nemocné děti. Máte telefonní seznamy, které obsahují
telefonní čísla obou rodičů? Mohli byste zkusit střídavě telefonovat matce a otci, když je
dítě nemocné? Totéž platí i pro ostatní informace ze školky. Jsou e-maily zasílány oběma
rodičům? Jsou oba zváni na rodičovské schůzky?

Zamyslete se na schůzce personálu: Jsou chvíle, kdy máme k matkám a otcům odlišný
přístup? Uplatňují muži a ženy v personálu odlišný přístup?
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ZAPOJENÍ RODIČŮ

“Rodič 1” “Rodič 2” 



Při práci v mateřské škole je důležité zvážit, jaké aspekty z rolí dospělých dětem
ukazujeme. V Norsku, stejně jako ve většině zemí, tvoří ženy naprostou většinu
personálu mateřských škol. Mohou ženy vykonávat tesařské práce? Chodit na túry do le-
sa? Hrát fotbal? Samozřejmě mohou a je důležité, aby to děti viděly i v praxi. Muži mohou
vařit, hrát si s panenkami, nosit růžové oblečení a měnit pleny a možná zjistí, že je i baví
dělat věci, které se vymykají tradičním genderovým rolím.

ŽÁDNÁ RODINA NENÍ STEJNÁ
V této kapitole používáme výrazy „matky" a „otcové", nicméně chceme upozornit na další
aspekt týkající se rodin a rodičů. Žádné dvě rodiny nejsou stejné. Mnoho rodin netvoří
matka, otec a dítě (děti), existují rodiče samoživitelé, děti žijící s nevlastními rodiči a ne-
vlastními nebo polovlastními sourozenci, děti, které žijí s prarodiči, s tetami nebo strýci,
se staršími sourozenci. Rodiče mohou žít ve vztazích s osobami stejného pohlaví, takže
má dítě dva otce nebo dvě matky.

Pokud budete ve vaší mateřské škole využívat různorodější hraní rolí, ztvárnění genderu
a uvádět rozmanitější příběhy a filmy, může mít více dětí pocit, že se jejich žitá realita
zrcadlí i v mateřské škole.
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GENDER PEDAGOGICKÉHO
PERSONÁLU A JEHO VLIV 
NA SPOLUPRÁCI RODIČŮ 
A VYUČUJÍCÍCH V MATEŘSKÉ
ŠKOLE

V tomto hudebním videoklipu se rodina potýká s gen-
derovými očekáváními. Podívejte se na video a za-
myslete se nad pocity dítěte, matky a otce. Mohl by
jim pomoci vyškolený pedagog či pedagožka?

PODÍVEJTE SE 
NA VIDEO

CVIČENÍ

https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg 



Obrázek: Plakát organizací KUN a FRI „Rodiny jsou rozmanité“. Plakát se využívá v mateřských školách a
doplňují jej body k diskusi pro dospělé. Plakát má být pověšen ve výši očí dětí a měl by sloužit jako
východisko pro diskusi a jako inspirace pro rozmanité hraní rolí. 
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 | Zapojení rodičů/rodin

Zapojení rodičů/rodin dětí je zásadní pro práci na genderově citlivém
vzdělávání v mateřských školách.

 | Diverzita

Rozmanitost rodin a rodinných zázemí může být využita jako nástroj k učení.

Klíčové poznatky



o tom, jak jsou gender a genderové role zobrazovány v dětských knihách, písničkách

a pohádkách,

o tom, jak rozvíjet nástroje pro analýzu a kritickou reflexi dětské literatury a médií,

o praktických cvičeních a drobných úkolech, které můžete plnit sami nebo s dětmi 

      a které vám umožní vnímat, jak lze kriticky reflektovat gender v knihách.

Zajistěte si výběr dětských knih.

Učení se lásce ke knihám a světům, které jsou v nich zobrazovány, je středobodem
vzdělávání dětí. Děti se nemusí v mateřské škole začít učit číst, ale to, že je jim čteno
(nebo dokonce jen trávení času s obrázkovými knihami bez tištěných slov), je zásadním
prvkem interakce mezi dospělými a dětmi v raném vzdělávání.

Knihy, které používáme, jsou víc než jen slova a obrázky na papíře. Knihy jsou důležitým
prostředkem pro děti při osvojování si důležitých dovedností a pomáhají jim učit se
interakci, jsou nástrojem socializace. Děti od útlého věku vnímají obrázky v knihách jako
zobrazení světa a velmi aktivně se učí. Způsob, jakým se v knihách chovají lidé, kreslené
postavičky, zvířata, a dokonce i auta a traktory, vytváří vzory pro chování a jednání. Knihy
vyprávějí příběhy, které zahrnují genderové role a typy vztahů. Pokud na obrázcích řídí
traktory pouze chlapci nebo muži, pak je to práce, kterou mohou vykonávat pouze muži!

Od dvou až tří let jsou děti schopny vnímat a vytvářet si představu o tom, co znamená být
dívkou nebo chlapcem. Tuto dovednost uplatňují i na postavy v dětských knihách, filmech
a kreslených příbězích. Způsob, jakým tyto postavy znázorňují a popisují genderové
vztahy, slouží jako referenční bod pro to, jak si děti vytvářejí svá očekávání spjatá s gen-
derovou identitou. To, co dělá dívčí postava v příběhu, se může stát pro dítě referencí pro

DĚTSKÉ KNIHY, FILMY,
PÍSNIČKY A POHÁDKY

Den 2 // Modul 2
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V tomto modulu se dozvíte:

KNIHY



to, co je přijatelné chování u dívek atd.

Tím, že se aktivněji zapojujeme do čtení knih, se i my dospělí učíme zpochybňovat naše
vlastní implicitní předsudky a předpoklady.  Všímáte si vůbec při čtení, jakého genderu
jsou hlavní postavy v knihách, které čtete s dětmi? A co vedlejší postavy? Existují nějaké
vzorce, jak se chovají nebo jak komunikují? Jaké stereotypy vidíte? Budeme o tom
podrobněji diskutovat a také navrhneme vzdělávací aktivity.

V roce 2018 britský deník The Guardian a společnost Nielsen, která se zabývá
průzkumem trhu, zkoumaly 100 nejoblíbenějších dětských knih za rok 2017 a zjistily, že
„většině z nich dominují mužské postavy, často ve stereotypních maskulinních rolích,
zatímco ženské postavy v pětině knih z žebříčku chybí".   Zjistily, že u hlavních postav
knih byla o 50 % vyšší pravděpodobnost, že budou mužské. Totéž platí pro postavy,
které mluví, a v téměř polovině z knih, které se dostaly na seznam bestsellerů, bylo více
mužských postav než ženských.

Totéž platilo i pro zvířecí a jiné postavy. Pouze 2/5 genderovaných postav byli lidé, zbytek
tvořilo cokoliv od zvířat, ptáků, přes zeleninu až k pastelkám. Pokud byl mezi nimi zmíněn
gender, bylo o 73 % pravděpodobnější, že se bude jednat o mužskou postavu. Samčí
zvířecí postavy byly obvykle zobrazeny jako silnější, nebezpečná a divoká stvoření,
zatímco samičí postavy byly menší, roztomilejší a zranitelnější.

V jednom z předchozích modulů jsme se zabývali marketingem a komercializací
genderových stereotypů v produktech pro děti. Podobné příklady genderové
stereotypizace vidíme v postavách princezen a kosmonautů, berušek a dinosaurů. V li-
teratuře a dalších médiích nabízených dětem a zaměřených na děti totiž fungují podobné
procesy. Společné čtení knih je výbornou příležitostí k tomu, aby byly tyto stereotypní
předpoklady zpochybňovány. Proto  je  třeba  věnovat  pozornost  výběru  vhodných  knih
a analyzovat, jaká podprahová sdělení děti získávají z knih, které jsou jim předkládány.

//62

MUŽŠTÍ PROTAGONISTÉ A
VEDLEJŠÍ ŽENSKÉ POSTAVY 

Norský statistický úřad (Statistics Norway SSB). 2022. [online]. 
Dostupné z: www.ssb.no/en/barnehager.
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Z police v mateřské škole si vezměte kupu knih a roztřiďte je na hromádky:  hlavní
postava – mužská, hlavní postava – ženská, hlavní postava bez genderu. Která
hromádka je nejvyšší?

KUPA KNIH
AKTIVITA

https://www.udir.no/in-english/Quality-in-ECEC-Schools-and-Vocationa-Education-and-training/quality-assurance-school/
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Kromě genderovaných zájmen a genderové identity vyjadřované různými způsoby jsou
pro mladé čtenářky a čtenáře součástí popisu fungování světa také vzorce jednání a
chování.  V knihách obsahujících postavy rodičů se často objevují výrazné genderové
rozdíly v oblečení i v tom, co dělají. Co dělá maminka a co dělá tatínek? Co vyučující
nebo jiné osoby podílející se na vzdělávacím a výchovném procesu? Hovoří se o
pocitech, a pokud ano, jakého genderu jsou postavy?

Mnoho dětských knih si pohrává se stereotypy,
často s tzv. ohýbáním genderu („genderbending“),
takže můžete narazit na knihu „Moje babička je
pirátka“ a podobné. Jak se babička stane pirátkou?

Podobné hraní s očekáváními může ve skutečnosti
ovlivnit více dospělé čtenáře než děti, a to v zá-
vislosti   na   tom,    jak    jsou    děti    obeznámeny
se  stereotypem,  který  je  zobrazován.  Pokud   se
z draka a princezny stanou nejlepší přátelé, co se
stane,  když  přijede  rytíř,  aby  ji  zachránil?  Bude 
pro děti přátelství princezny a draka tak překvapivé
jako pro dospělé? 
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ILUSTRACE

IRONICKÉ POUŽITÍ STEREOTYPŮ

Vyberte si knihu a prohlédněte si obrázky v ní. Je na obrázcích více ženských nebo
mužských postav? Vidíte nějaké zákonitosti ve způsobu jejich zobrazování? Podle
čeho rozpoznáte, jakého genderu jsou postavy na obrázcích? Co naznačuje to, že
postava je mužská/ženská?

OBRÁZKY V KNIZE
AKTIVITA

Val McDermid a Arthur Robbins „Moje
babička je pirátka“ 

Pokud nemáte knihy, které používají tento efekt, můžete si ho vyzkoušet při hře s pří-
běhy, které čtete. Vyzvěte děti, aby vám řekly, co si myslí, že se stane, a uvidíte, zda
jejich předpovědi odpovídají skutečnosti v příběhu. 
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Vyberte si dětskou knihu a čtěte ji nahlas, přičemž vyměňte mužské a ženské
postavy. U mužských postav budete číst „ona/její“ a naopak. Co se stane s pří-
během?

Začněte dětem číst příběh, měl by pro ně být nový. Nedočtěte příběh. Požádejte
děti, aby si vymyslely vlastní konec příběhu. Mohou jej nakreslit nebo se ve skupině  
střídat  ve  vyprávění o tom, co si myslí. Společně s kolegyněmi a kolegy  se
zamyslete  nad  podobnostmi/rozdíly v zakončení příběhů dětmi a v oficiálním
konci.

POSTAVY
AKTIVITA

Tohle je Brillebjørn, známý norským
dětem z dětské televize a z knížek
vyprávějících krátké příběhy, ke kterým
se dá vztáhnout. Jsou to příběhy o ces-
tování na návštěvu k prarodičům, o po-
bytu doma během nachlazení či nemoci,
kdy nelze být ve školce, o účasti na na-
rozeninové oslavě nebo o pečení s ma-
minkami. Ano, má dvě matky, což je
bráno jako samozřejnost, ne zvláštní
situace, o které by se v knihách dis-
kutovalo. V Norsku bylo dlouho pova-
žováno za kontroverzní prezentovat, že
děti žijí v neúplných rodinách nebo s ro-
diči, kteří nějakým způsobem zpochyb-
ňují heteronormativní normu. Nyní je to
považováno za součást prezentace sku-
tečného světa dětem prostřednictvím
jejich čtenářských zkušeností.

Ida Jackson a Jens A. Larsen Aas „Brillebjørn“

HETERONORMATIVNÍ KNIHY
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Prohlédněte si dětské knihy, které máte k dispozici. Ukazují nebo obsahují některé
z nich jinou rodinnou konstelaci než matka, otec a děti? Jak jsou tyto knihy (pokud 
existují) prezentovány dětem a jaké otázky (pokud vůbec nějaké) vyvolávají?

PRAKTICKÝ ÚKOL
AKTIVITA

PÍSNĚ, FILMY, KRESLENÉ FILMY
Stejný zájem či znepokojení jsou spojeny s většinou dětských médií a při jejich analýze
lze použít stejnou metodiku. Jaké kreslené filmy sledují děti, které znáte? Jaké genderové
role jsou v nich zobrazovány a jakým způsobem? Existují zde stejné tendence jako u
knih, na které jste se dívali? Když s dětmi zpíváte, objevují se v písničkách genderová
témata? Co se stane, když genderové role postavíte na hlavu? Reagují na to děti
negativně, nebo je to baví?

 | Gender a genderové role

Zobrazení genderu a genderových rolí v dětských knihách.

 | Kritická reflexe

Nástroje pro kritickou analýzu a reflexi dětské literatury.

Klíčové poznatky



o dualistickém pohledu na gender,

o různorodém pohledu na gender,

o tom, jak tyto odlišné pohledy ovlivňují různé možné kroky, ve vazbě na konkrétní

situaci. 

Co je socializace? V tomto kontextu máme na mysli nepřetržitý proces, při kterém se děti
„formují“,  a  to  prostřednictvím  reakcí,  zpětné  vazby  a  postojů,  s  nimiž  se  setkávají
ze strany jiných dětí a dospělých. Existuje mnoho způsobů, jak být dívkou nebo
chlapcem, ale ne všechny z nich jsou vždy k dispozici všem chlapcům nebo všem
dívkám. Tím máme na mysli, že ve společnosti existují normy, které určují přijatelný
způsob toho, jak být dívkou nebo chlapcem. Existují vnímané představy o mužských či
ženských vlastnostech nebo kvalitách, což opět ovlivňuje to, co je považováno za nor-
mální pro muže a ženy. Nicméně gender a genderové charakteristiky nejsou předem
definované, nejsou pevně dané. Jak jsme zmiňovali v modulu „Růžová a modrá“, gender
se neustále mění a vyvíjí.

Toto označujeme za dualistický pohled na gender: Máte představu o tom, co utváří
mužské a ženské, a o omezeních toho, co je vnímáno jako norma. Můžete si však také
osvojit různorodější pohled na genderovou identitu. Existuje mnoho způsobů, jak být
ženou či mužem, můžeme rozmazat hranice toho, co je považováno za normu, za „nor-
mální genderové chování“ u žen nebo mužů. Tím se rozšíří prostor pro přijatelné mužské
nebo ženského chování, což vytvoří možnosti pro větší rozmanitost, pokud jde o gender.

Různorodý pohled na gender umožňuje dětem flexibilněji objevovat, kým jsou a jak se
chtějí prezentovat světu a jak s ním chtějí komunikovat. Z pozice dospělého v mateřské
škole budou vaše postoje k tomu, co je normou pro chlapce a dívky, ovlivňovat, vědomě
či nevědomě, to, jak budete s dětmi, s nimiž pracujete, komunikovat.  V  modulech  o  po-
stupech při pozorování a natáčení vás požádáme, abyste hledali genderové aspekty v in-

DUALISTICKÝ NEBO
RŮZNORODÝ – JAK
VNÍMÁME GENDER?

Den 2 // Modul 3
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V tomto modulu se dozvíte:



terakci dospělých s dětmi. Vezměte si například hraní v interiéru. Vnímání dospělých, jak
si dívky a chlapci rádi hrají, může ovlivnit způsob, jakým dospělí hraní iniciují, jak jsou děti
zapojovány či nezapojovány do hry a jak dospělí během hry usměrňují chování chlapců a
dívek.

Tento příklad je z publikace „Tematická brožura o rovnosti v  pedagogické  práci  při  péči
o děti“ (Temahefte om likestilling i  det  pedagogiske  arbeidet  i  barnehagen).   Jedná se
o materiál Ministerstva  pro  rovnost,  který  se  vztahuje  k  tematice  genderové  rovnosti
v norských mateřských školách. Materiál ukazuje, jak dualistický nebo různorodý pohled
na gender ovlivňuje interakci mezi dospělými a dětmi. Jak reagujete vy jako dospělý?

Jsme na procházce v lese. Jedna z dívek se potýká s terénem, není v pohodě, kňourá,
zastavuje se, pláče a protestuje. O něco starší dívka ji vezme za ruku a pomáhá jí.

S DUALISTICKÝM POHLEDEM NA GENDER

Nereaguji. Starší dívka dělá jen to, co očekávám, a obě děvčata jsou utvrzena v tom,
že to tak má být. To, že nereaguji, slouží k upevnění vnímání dívek, že toto je
přijatelné ženské chování.

Chválím starší dívku za pomoc mladší dívce. Takovou pochvalu dostává často,
nejvíce pozornosti si získává právě za tyto skutky.

Mým východiskem je, že dívky jsou přirozeně empatičtější a starostlivější a vnímají
nepohodlí druhých. Možná se s tím rodí...

S RŮZNORODOU PERSPEKTIVOU NA GENDER

Všimla jsem si, že starší dívka na sebe často přebírá roli pečovatelky. Zřídkakdy
udělá něco pro sebe. Říkám: „Ne, můžeš jít a skákat z té skály s ostatními, já mohu
držet Sáru za ruku a pomáhat jí.“

Mým východiskem je, že dívky jsou od útlého věku socializovány k tomu, aby projevovaly
pečující a laskavé chování, aby vnímaly potřeby druhých. Domnívám se, že je to
naučené chování, ne něco dívkám vlastní. Jsem si vědom/a toho, že dívky jsou obecně
považovány za více pečující. Chci přispět k tomu, aby dívky rozvíjely jiné chápání sebe
sama.

//67

Rossholt, N. 2006. Tématická brožura: o rovnosti žen a mužů ve výchovné práci v mateřské škole
(TEMAHEFTE: om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen) [online]. Dostupné z:
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/290163-
temahefte_om_likestilling_i_det_pedagogiske_arbeidet_i_barnehagen.pdf 
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Chválím starší dívku a zapisuji si do své paměti, že ji příště musím pochválit za něco,
co ji těší samo o sobě. 

Tento příklad ilustruje, jak genderové předsudky a běžné mýty o genderových
charakteristikách  ovlivňují to, jak my (dospělí) komunikujeme s dětmi v mateřské škole.
Je důležité zamyslet se nad tím, proč při interakci s dětmi jednáme tak, jak jednáme.
Předsudky jsou v nás tak hluboce zakořeněny, že většinou jednáme a mluvíme zcela
impulzivně a nepřemýšlíme o tom, proč jednáme tak, jak jednáme. Je třeba, abychom se
zamysleli nad svými vlastními postupy, a uvědomili si, zda chlapce a dívky formujeme
podle určitých norem, aniž bychom o tom přemýšleli. Hraní v mateřské škole může být
utvářeno očekáváním dospělých ohledně toho, jak by měla hra dětí vypadat, a to tím, co
dětem nabízíme za prostor, za hračky, jak pracujeme s časem a jakým způsobem
komunikujeme a usměrňujeme herní chování. Pro uvedené situace lze využít případové
studie (Den 1 Modul 6) nebo natáčení. Jaké vzorce rozpoznáváte a jak odlišný potenciál
pro jednání by vytvářela různorodá perspektiva na gender na rozdíl od dualistického
vnímání genderu?
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 | Perspektivy

Dualistický a různorodý pohled na gender ovlivňují, co považujeme za normální
genderové chování.

 | Různorodější pohled 

Analýza vlastního jednání z rozmanitější perspektivy může přispět k tomu, že
budete otevřenější vůči genderově citlivé pedagogice.

Klíčové poznatky



o zkušenostech norské organizace KUN s natáčením videozáznamů v mateřských

školách, 

o tom, proč doporučujeme natáčení videozáznamů coby vhodnou metodu podporující

genderovou citlivost u vyučujících.

Může se zdát zvláštní natáčet sebe sama na video nebo natáčet kolegy a kolegyně při
kontaktu s dětmi a péči o ně. Co se díky natáčení naučíte nového? Co se nemůžete
naučit tím, že se budete navzájem pozorovat během dne? Nezisková organizace KUN
Centre for Equalty and Diversity spolupracuje s norskými mateřskými školami od počátku
21. století a natáčení video záznamů, jejich analýzu a zpětnou vazbu používala coby
vhodnou metodu pro zlepšení práce vyučujících v mateřské škole, co se týče naplňování
potřeb dětí a podpory jejich dalšího rozvoje.

Pokud máte možnost natáčet sami, je to velmi dobrá zkušenost a příležitost něčemu se
naučit, a to  jak pro vás jako jednotlivce, tak pro skupinu vyučujících nebo personál jako
celek. I když si pouze přečtete moduly, najdete v nich tipy, jak zlepšit svou pedagogickou
praxi a uvědomit si genderové struktury.

V úvodu této závěrečné části vzdělávacího kurzu, který má formu samostudia, je
představena práce norské organizace KUN Centre for Equality and Diversity, poté je
popsán postup při natáčení, analýza natočeného materiálu a také to, jak následně
pokračovat v práci s personálem.

FILMOVÁNÍ.
METODICKÝ ÚVOD 
DO NATÁČENÍ VIDEA.

Den 2 // Modul 4
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V tomto modulu se dozvíte:



Začátkem 21. století si Kvinesdal (malá obec na jihu Norska) nevedl na úrovni obcí dobře
v indexu genderové rovnosti Norského statistického úřadu.   Tato skutečnost byla dis-
kutována na politických a správních fórech a správní orgány se rozhodly pojmout svoji
iniciativu zeširoka a spolupracovat s místním průmyslem, se školními poradci a po-
radkyněmi, s obecním úřadem v roli zaměstnavatele a s pěti obecními mateřskými
školami.

Do úvodního projektu se zaměřením  na  mateřské  školy  a  jejich  fungování  s  ohledem
na genderovou rovnost byla organizace KUN najata v roli poradenské. Při práci s ma-
teřskými školami mohla  obec  prostřednictvím  jednoho  projektu  oslovit  zaměstnankyně
a zaměstnance obce, děti a jejich rodiče.

Původně se projekt zaměřoval na otce a jejich roli v životě jejich dětí. Zjišťoval a kvan-
tifikoval účast otců na setkáních rodičovské skupiny v mateřské škole a na individuálních
setkáních rodičů, kde personál společně s rodiči diskutuje o rozvoji dětí a jejich
prospívání v mateřské škole. Ze zjištění vyplynulo, že se rodiče přizpůsobovali velmi
tradičním genderovým rolím, přičemž matky přebíraly  větší  odpovědnost  za  komunikaci
s mateřskou školou. Uvedená zjištění vedla k tomu,  že  mateřské  školy  začaly  pracovat 
na větším zapojení otců.

Mateřské školy projevily větší zájem o téma genderových rolí a genderové rovnosti.
Expertní tým z organizace KUN byl tedy opětovně zapojen do práce s obecními
mateřskými školami a společně vznikl projekt „Rovnost v pedagogické práci v mateřských
školách“ („Equality in Pedagogic Work in Kindergartens“), jehož součástí bylo natáčení
videozáznamů. 

způsob komunikace personálu s dívkami a chlapci,
zvyšování povědomí personálu o tom, jak jednotlivci „dělají“ gender a posilují
genderové role.

Mateřské školy se rozhodly zaměřit na následující:

Hlavním  cílem  projektu,  jak  je  uvedeno  ve  smlouvě  o  spolupráci,  bylo:  přispět
k tomu, aby všechny děti mohly objevovat, testovat a  rozvíjet  svůj  potenciál  bez  ohledu
na gender. Chlapci a dívky budou mít stejné příležitosti být viděni a slyšeni a budou
podporováni v účasti  na  všech  aktivitách  v  mateřské  škole.  Nejde  o  to,  udělat  dívky 
a chlapce „stejné“, ale o rovné zacházení s nimi.
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ZAČÁTEK V KVINESDAL
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Norský statistický úřad (Statistics Norway SSB). 2022. [online]. Dostupné z: 
https://www.ssb.no/en/befolkning/statistikker/likekom
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S ohledem na geografické vzdálenosti v Norsku bylo navrženo, že místo toho, aby
expertní tým z KUN cestoval každý týden do mateřských škol, mohl personál MŠ
interakce natočit a zaslat je k analýze do organizace KUN. Natáčení se používá při
vzdělávání vyučujících, přítomnost fyzického pozorování totiž může ovlivnit interakce více
než přítomnost kamery, která se brzy stane běžnou součástí interiéru a vybavení.
Filmování také umožňuje podrobnější analýzu způsobem, který bezprostřední interakce
neumožňuje, materiál můžete opakovaně sledovat a analyzovat, a to na různých úrovních
interakcí.
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METODA

Přípravné schůzky proběhly jak v rámci projektové skupiny, tak s jednotlivými mateřskými
školami. Všech 5 obecních mateřských škol diskutovalo během přípravy o celé řadě
otázek. MŠ byly požádány, aby si stanovily své hlavní zaměření pro projektové období
(2007- 2009).

ZAPOJENÍ PERSONÁLU

Jak důležitý je tento projekt pro mateřskou školu, aby dosáhla cílů v oblasti
genderové rovnosti?
Jak chápeme „dělání genderu“?
Je to tak, že pro chlapce a dívky existuje mnoho způsobů jednání a vystupování,
ale ne všechny jsou k dispozici chlapcům a dívkám?
Na co by se měla naše mateřská škola zaměřit v rámci natáčení?
Jaké situace považujeme pro natáčení za nejzajímavější?

Pět mateřských škol následně připravilo svůj plán obsahující další témata, na která
se chtěly zaměřit. Témata zahrnovala např. komunikaci během hry či to, jak
probíhají setkání personálu školky s rodiči (matky vs. otcové) a dětmi (chlapci vs.
dívky) v prostorech šatny a jak se lišila interakce personálu s chlapci a dívkami.

OBECNÉ OTÁZKY A TÉMATA
ZAHRNOVALY



Videomateriál, který organizace KUN obdržela, ukazoval děti a dospělé v různých
situacích, venku i uvnitř, u oběda nebo v šatně, při setkáních nebo při hře. Zpočátku se
projektová skupina obávala, že při neprofesionálním natáčení pomocí statické kamery
bude obtížné rozlišit dívky a chlapce, ale byla to neopodstatněná obava. To, co je
považováno za vhodný způsob oblékání pro chlapce a dívky (jak vevnitř, tak venku),
jasně odhalilo, kdo je kdo.

Při analýze byl natočený materiál nejprve zhlédnut pro získání prvního celkového dojmu.
Poté se expertní tým z KUN pustil do analýzy pomocí formulářů podobných těm, které
byly popsány v modulu věnovaném metodě pozorování.

Organizace KUN zjistila, že se videa zachycující interakci mezi dětmi a dospělými
vyznačovala otevřeností a pocitem bezpečí a smyslem pro humor. Byli v nich zachyceni
dospělí, jak se trpělivě věnují dětem, projevují jim péči a přátelskost. Děti se zdály být
šťastné a kamarádské, a to jak vůči dospělým, tak mezi sebou navzájem. Celkově bylo
patrné společné zaměření na učení a zvládání úkolů.
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ANALÝZA

Poté každá mateřská  škola  informovala  rodiče  a  získala  jejich  souhlas  s  natáčením.
Po jeho skončení jednotlivé mateřské školy poslaly organizaci KUN více než 3 hodiny
filmového materiálu. Expertní tým KUN pak  opakovaně  zhlédl  veškerý  filmový  materiál
a analyzoval ho podle požadovaných témat, ale také s ohledem na celkovou prezentaci
zjištění. Materiál byl poté podle dohody vymazán. Personálu MŠ, dětem ani rodičům
nebyl ukázán žádný natočený materiál, veškerá zpětná vazba, kterou dostali, byla
anonymizovaná a na metaúrovni.

JAK TO PROBÍHALO?

Chlapci byli častěji oslovováni jménem než dívky.

Personál hovořil s chlapci častěji než s dívkami, hovořil s nimi déle, komunikace

byla přímější. Chlapci také dostávali více doplňujících otázek.

ORGANIZACE KUN VŠAK TAKÉ
V MATERIÁLU IDENTIFIKOVALA,
ŽE:
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Expertní tým z KUN do prezentace zjištění pro personál MŠ zahrnul i jiné dřívější
výzkumy, aby dokumentoval, že mateřské školy a dění v nich jsou součástí širšího
systému. Nejedná se tedy primárně o to, že by něco dělali „špatně“, ale o příležitost
ke zlepšení své praxe.

Natáčení a analýza byly o dva roky později opakovány. Organizace KUN zjistila, že
mateřské školy, které pokračovaly v práci se zvoleným tématem, dosáhly v druhém kole
"lepších" výsledků. 

Oční kontakt mezi personálem a chlapci byl častější než mezi personálem a dív-

kami.

Chlapcům se ve smíšených skupinách dostávalo více pozornosti.

Dívky dostávaly více komplimentů než chlapci.

Personál komunikoval s otci žertovnějším tónem než s matkami.

Personál mluvil o dětech více s matkami než s otci.

Co si myslíte, že se zde děje?

Je gender v této situaci relevantní?

Co se ze situace děti dozvědí?

Mohl by se někdo zachovat jinak, aby bylo dosaženo jiného výsledku?

Kromě analýzy si expertní tým z KUN poznamenal také několik krátkých
anonymizovaných popisů  scén z natočeného materiálu. Ty pak byly představeny
personálu na  projektových  schůzkách,  kde  byla  poskytována  zpětná  vazba.  Některé
z popisů scén se i po více než deseti letech stále používají ve školicích materiálech KUN
k předškolnímu vzdělávání, přičemž několik z nich je dokonce obsaženo v modulu, který
se věnuje případovým studiím v mateřské škole. U každé popsané situace organizace
KUN požádala personál, aby si položil stejné otázky, jaké byly pokládány vám v dří-
vějších modulech:

Když byly  případové  studie  personálu  MŠ  prezentovány,  bylo  zajímavé  sledovat,  že

PŘÍPADY Z NATOČENÉHO
MATERIÁLU



Co si myslím o genderové rovnosti v mé práci?

Co je genderová rovnost při práci s dětmi?

Do jaké míry zachází moje mateřská škola s dětmi rovným způsobem

Jaká témata se v mé mateřské škole otvírají, pokud si nasadím „genderové

brýle“ a podívám se pozorně?

prvotní reakcí byla nedůvěra. Opravdu se to stalo?  Tady?  Obvykle  personál  diskutoval
o (anonymizovaných) případech a navrhoval vysvětlení, jak to bylo „pravděpodobně
proto, že...“ a poté k interakcím přistupoval  jednotlivě a teoretizoval o možných
faktorech, které měly rozdílné zacházení  legitimizovat. Někdy navrhoval, že
pravděpodobně existovalo něco, co se stalo před popisovanou situací a co způsobilo, že
k ní došlo. Teprve po tomto začátku byl personál ochoten diskutovat o genderových
aspektech situace. Při diskusi o případech narážíme na stejné jednání dodnes. 

Po natáčení v roce 2007 a také v roce 2009 organizace KUN při práci s personálem
použila úkoly k zamyšlení.  Možná je rozpoznáváte z různých úkolů k zamyšlení
použitých v tomto kurzu. Doporučujeme, abyste je využívali jako základ pro přemýšlení
nad vlastní pedagogickou praxí:

      s ohledem na gender?
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NATÁČENÍ VLASTNÍHO
PRACOVNÍHO DNE

Proč používat natáčení jako metodu genderově citlivého vzdělávání? Z předchozího
modulu víte, že  film  a  obrázky  jsou  dobré  pro  přemýšlení  o  tom,  jak  komunikujeme 
s ostatními. Natáčení pracovního dne poskytuje jedinečnou dokumentaci a vynikající
východisko pro přemýšlení o vlastní pedagogické praxi.

Jak jsme viděli na příkladu KUN z Kvinesdalu, natáčení poskytuje mnohem více informací
o situaci než fotografie. Natáčení nabízí příležitost slyšet nuance v hlasech, vidět, jak
dospělí komunikují řečí svého těla a vše, co je řečeno, se stává jasnějším. Výhodou při
použití natáčení coby metody je, že máte k dis-pozici živý materiál, který lze použít k in-
formování  a  zapojení  rodičů  do  těchto  témat.  Tento  modul   vám   poskytne   základy
pro používání filmování ve vašem vlastním vzdělávání. Dozvíte se, jak můžete pomocí
natočených záznamů nahlédnout nově na komunikaci vás, vašich kolegyň, kolegů a dětí. 

Jak již bylo uvedeno výše, norská organizace KUN Centre for Equality and  Diversity
spolupracuje s mateřskými školami více než deset let na zlepšování jejich praxe, a to
prostřednictvím natáčení interakcí v každodenním životě mateřské školy. Obvykle byl
personál ze zúčastněných mateřských škol natáčen  během  dvou  sezení.  Expertní  tým
z KUN nahrávky analyzoval, poskytoval zpětnou vazbu a praktické rady týkající se
zlepšování každodenních interakcí s  dětmi.  Několik  ze  zúčastněných  mateřských  škol
od té doby organizaci KUN sdělilo, že si metodiku přizpůsobily pro své vlastní použití a že
interakce ve školce pravidelně natáčí, využívají analytické nástroje a diskutují o zji-
štěných skutečnostech s personálem na schůzkách s cílem dlouhodobě udržet
genderově citlivou praxi.

o filmování coby metodě genderově citlivého vzdělávání,

o reflexi vlastní pedagogické praxe.

Den 2 // Modul 5
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V tomto modulu se dozvíte:



Pokud na vašem pracovišti používáte filmování, je důležité zohledňovat příslušné pokyny
pro ochranu soukromí a osobních údajů. V EU je tato oblast obecně upravena
prostřednictvím GDPR (od roku 2018),  ale mohou platit i další národní směrnice.
Zajistěte, aby vaše aktivity byly v souladu s těmito normami a nařízeními.
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ETIKA

Natáčet pouze ty osoby z personálu, které mají zájem se zapojit (a v ideálním

případě absolvovali tento dvoudenní kurz).

Natáčet pouze děti, jejichž rodiče obdrželi informace a souhlasili jménem svých

dětí.

Před zahájením natáčení informovat děti 

Střídat účastnice a účastníky při provádění analýzy a také při prezentaci před

skupinou, nejedná se o činnost řízenou vedením organizace.

Smazat po analýze veškerý materiál 

Soustředit se při analýze na reflexi, učení a rozvoj, nejedná se o obviňování

nebo o to, kdo má pravdu.

  COBY MINIMUM
  DOPORUČUJEME

Norský statistický úřad (Statistics Norway SSB). 2022. [online]. Dostupné z: 
www.ssb.no/en/barnehager. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-
eu_en 
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Jak již bylo zmíněno výše, natáčení coby metoda pro zlepšení genderově citlivého
vzdělávání je snazší, pokud všichni nebo většina z personálu prošla určitým proškolením
v oblasti genderově citlivé pedagogiky. Doporučujeme, aby si zaměstnanci a za-
městnankyně sedli a společně se zamysleli nad tím, jaké situace budou zajímavé z hle-
diska analýzy, protože naše doporučení nemusí být pro vaše předškolní zařízení
praktická nebo přínosná. V níže uvedených  příkladech  se  nicméně  budeme  odkazovat
na situace, které se v norských mateřských školách obvykle ukázaly být pro analýzu
vhodné. Patří mezi ně např. oblékání v šatně, oběd, hraní venku a čtení knihy.

Jaká je vaše první myšlenka ohledně zajímavých situací pro analýzu?

PŘÍPRAVY

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en
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 | Jak natáčet

Při natáčení děláme spoustu rozhodnutí. Vybíráme si, jakou situaci budeme
natáčet, kdo bude v záběru, kdy zapneme a vypneme kameru, z jakého úhlu bu-
deme natáčet. Je důležité mít na paměti, že tato rozhodnutí budou mít vliv na to,
jaký materiál pro analýzu vám bude k dispozici.

 | Výběr toho, co a kde natáčet 

V mateřské škole se toho během dne odehraje hodně, probíhá spousta interakcí
mezi dospělými a dětmi, mezi dětmi navzájem a mezi dospělými a rodiči. Kde
začít natáčet? Při natáčení můžete mít různé přístupy, přičemž jedním z nich je
mít při natáčení velmi otevřenou mysl, začít náhodně a čekat, co zjistíte. Teprve
poté se můžete rozhodnout natáčet systematičtěji situace nebo prostory, které
vám připadaly nejzajímavější. Dalším možným přístupem je prodiskutovat s ko-
legyněmi a kolegy, kde by bylo možné nalézt nejvíce situací, v nichž se s dívkami
a chlapci zachází odlišně.

Můžete se také rozhodnout, že nejprve provedete několik pozorování pomocí
dříve uvedených formulářů (modul Metodika pozorování - co hledat a jak vidět?).

Příklady situací, na které můžete zaměřit svoji pozornost při natáčení, jsou situace
u jídla, oblékání, volná hra uvnitř nebo organizovaný herní čas.

Doporučujeme natáčet spíše krátké než dlouhé sekvence. Natáčejte krátké
sekvence stejné situace v průběhu času, což vám poskytne více příležitostí k ana-
lýze. Při několikanásobném sledování stejné sekvence se totiž vynoří nové po-
střehy.

 | Procvičujte před filmováním

Vyzkoušejte různé úhly pohledu.

Přimějte personál, aby si uvykl být před kamerou.

Hodně se smějte!

Metodologie
JAK SE PŘIPRAVIT
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 | Další vývoj

Je gender v této situaci relevantní?

Omezuje gender v této situaci nějak prostor pro jednání dítěte (dětí)?

Co se ze situace děti dozvědí?

Mohly být v uvedené situaci zvoleny jiné možnosti jednání?

Jakmile se personál cítí
seznámen s postupem skupi-
nového natáčení, můžete
zvážit, zda natáčet inte-
rakce mezi jedním dospělým
a jedním nebo více dětmi.
Hned poté si pusťte nato-
čený materiál a zamyslete
se nad vlastní pedagogickou
praxí, přičemž použijte ná-
sledující analytické otázky:



o tom, jak analyzovat natočený materiál z praxe vaší mateřské školy s interakcemi

mezi dětmi a dospělými.

Pokud jste nemohli natáčet, můžete použít příklady z této sekce. Uvidíte, zda souhlasíte
s naší analýzou. V čem se liší praxe v Norsku a ve vaší zemi? Můžete také použít
navržené formuláře a interakce pouze pozorovat v průběhu jednoho nebo dvou
pětiminutových úseků, pokud s tím další personál ve vaší MŠ souhlasí. Pozorování
opakujte, aby si na něj všichni zvykli. Věnujte pozornost tomu, zda v průběhu času
dochází ke změnám.

Co následuje, když jste skončili natáčení a natočený materiál máte k dispozici? V ná-
sledujících pasážích textu budeme hovořit o tom, na co se v natočeném materiálu
zaměřit a jak jej analyzovat.

ANALÝZA NATOČENÉHO
MATERIÁLU

Den 2 // Modul 6

//79

V tomto modulu se dozvíte:

RADA

K natočenému materiálu lze přistupovat mnoha způsoby. Je důležité mít na paměti, že
vzhledem k tomu, že tuto analýzu provádíme z genderového hlediska, hrozí nám, že
budeme ignorovat jiné aspekty nebo příliš zdůrazňovat genderové otázky. Budete mít
tendenci najít to, co budete hledat. To je  další  důvod,  proč  může  být  výhodné  zapojit 
do analýzy více než jednoho člověka. Kromě toho je třeba být ke své vlastní analýze
kritický.

CO TEĎ? JAK ANALYZOVAT?



Povzbuzení, podpůrná vyjádření typu „Dobrá práce!“
Kterým dětem je ze strany dospělých věnována větší pozornost?
Jaké chování je komentováno, pozitivně nebo negativně?
Jaké chování je ignorováno/není na něj reagováno?
Využití času dospělých – na které děti nebo skupiny dětí se personál zaměřuje?
Oční kontakt mezi personálem a dětmi

Existuje mnoho způsobů, jak analyzovat natočený materiál. Doporučujeme, abyste si
předem prodiskutovali, co chcete hledat. Při sledování natočeného materiálu můžete
také zjistit, že si začínáte uvědomovat vzorce nebo překvapivé situace.

Několik doporučení:

Počítání může být dobrým začátkem analýzy natočeného materiálu. Použijte papír a
pero. Sledujte natočený materiál a pokaždé, když uslyšíte dívčí jméno nebo chlapecké
jméno, zaškrtněte je v samostatných políčkách. Existují rozdíly v tom, jak často jsou
používána dívčí a chlapecká jména? Můžete si také poznamenat, kolikrát žádají o pomoc
dospělého chlapci a dívky, kolikrát se jim dostane pomoc bez vyžádání a kolikrát
dostanou pomoc poté, co o ni požádají.
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CO HLEDAT?

ZAČNĚTE POČÍTÁNÍM

Na první pohled se může zdát, že situace je z genderového hlediska rovnější, než ve sku-
tečnosti je. Mnohé z mateřských škol, se kterými organizace KUN spolupracovala, měly
při počátečních analýzách obtíže identifikovat  rozdíly.  Teprve  když  personál  MŠ  začal

POUŽIJTE STOPKY

Nejdříve je třeba natočený materiál nějak systematizovat. Pokud je vás v týmu více,
může nejprve malá skupina materiál projít a rozhodnout, co je užitečné a funguje (zvuk
je dobrý, obraz kvalitní atd.). Následně lze materiál roztřídit tak, aby byl pohromadě
materiál zachycující stejné situace. Taková přípravná práce usnadní porovnávání
podobných scén. Pro aktivity organizace KUN byly typické scény v šatně, při jídle a při
hraní v interiéru/venku.

KDE ZAČÍT?



používat stopky, začal vnímat nějaké  vzorce  v  tom,  kolik  času  věnují  dospělí  dívkám
a kolik chlapcům. Ve většině případů se některým dětem dostávalo mnohem více
pozornosti a času než jiným, přičemž obvykle to byli chlapci.

Zkuste tedy měřit natočený materiál a poznamenejte si časový úsek pokaždé, když
dospělý dítěti věnuje pozornost, naslouchá mu nebo s ním vede dialog. Poté sečtěte čas
věnovaný chlapcům a čas věnovaný dívkám. Je to rovnoměrné? Je důležité používat
scény s přibližně stejným počtem dívek a chlapců. Může to znít zvláštně, ale v příkladech
z praxe organizace KUN  bylo  zjištěno,  že  ve  scénách  s  interakcemi  mezi  dospělými
a dětmi, pokud se na první dojem jevilo, že  je  čas  rozdělen  rovnoměrně  mezi  chlapce
a dívky, si chlapci obvykle nárokovali nejméně dvakrát tolik času dospělých.

Po sečtení jmen a změření času interakcí nadchází čas hledat to, co je méně snadné
zařadit do čísel a formulářů.

Co se říká v situaci, kterou analyzujete? Jak  dospělí  mluví  s  dětmi?  Často  hovoříme
o „mluvení k někomu nebo mluvení s někým“. Obvykle jsme se setkali s tím, že dospělí
používají odlišný jazyk při komunikaci s chlapci a dívkami. Existuje situace známá jako
„slepice a vejce“, která je často komentována, pokud jde o genderované jazykové
dovednosti. Dívky mohou mít lepší jazykové dovednosti než stejně staří chlapci, ale
také se to od nich v podstatě očekává. Dospělí s dívkami  mluví způsobem, který
vyžaduje,  ale  také  rozvíjí  jazykové  dovednosti.  Totéž,  ale  v  opačném  gardu,  platí
pro chlapce. Dospělí častěji mluví za ně, mají na jejich jazykové dovednosti menší
nároky, což znamená, že chlapci mají méně podnětů k rozvíjení svých jazykových
schopností.

Náš tón hlasu může záviset na tom, zda mluvíme s dívkami, nebo s chlapci. Aniž byste
se dívali, dokážete rozpoznat, ke komu mluví kolega či kolegyně? Dospělý často použije
vyšší tón, když mluví s dívkou, a hlubší  tón  při  komunikaci  s  chlapcem. Závisí  to  také
na věku. Máme tendenci používat vyšší tón u miminek než u starších dětí. Je toto
přítomno ve vašem natočeném materiálu?
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JAKÁ SLOVA VOLÍME

TÓN HLASU
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Dívky častěji a déle sedí dospělým na klíně.

Chlapci jsou dříve posíláni z klína zpět k činnosti/hře.

Chlapci chtěli slézt z klína dříve než dívky.

Dívky byly pasivnější, když seděly na klíně dospělého, a také dospělý se choval

pasivněji.

Mateřská škola Sjøparken se konkrétně zaměřila na svou vlastní praxi týkající se

tělesné blízkosti a zvolila si jako hlavní téma čas strávený na klíně s dospělými.

Zjistili, že:

ČAS NA KLÍNĚ

Řeč těla je důležitou součástí komunikace. Při  analýze  chování  dospělých  k  chlapcům
a dívkám v mateřské škole je řeč těla důležitou součástí. Můžete k tomu přistupovat
různě, začněte např. tím, že se podíváte, jak dospělí při setkávání s dětmi používají řeč
těla. Komunikuje řeč těla dospělé osoby otevřenost a  vřelost,  nebo  jsou  ruce  založené
v bok, což signalizuje netrpělivost? I blízkost může být viditelná. Jak jsou děti utěšovány?
Jsou objímány, mohou si na chvíli odpočinout na klíně dospělého? Analýza řeči těla
může být náročnější, jelikož je subtilnější a otevřenější interpretaci, ale i zde existují
zajímavé genderové rozdíly. Podívejte se na následující příklad.

FYZICKÁ BLÍZKOST

JAK REAGUJEME U CHLAPCŮ 
A DÍVEK
Až budete procházet  svůj  natočený  materiál,  zaměřte  se  na  to,  zda  najdete  chlapce
a děvčata, kteří dělají totéž. Zjistěte, jak na to reagují dospělí. U situací v šatně jsme
identifikovali, že chlapcům, kteří se chovají bezmocně nebo pasivně, dospělí nebo jiné
děti pomohou. Pokud se budou dívky chovat  stejným  způsobem,  budou  povzbuzovány
v tom, aby to zvládly samy.



V  rámci  přibližně  30  projektů,  které  norská  nezisková  organizace   KUN   realizovala
 v tamních MŠ, a také v kurzech, kde byl natočený materiál použit, byla odezva ze strany
personálu vždy stejná. Bez výjimky byli překvapeni, že genderové rozdíly v těchto
situacích skutečně nastaly! Očekávali totiž, že natáčení ukáže, že rozdíly jsou velmi
malé, jelikož o natáčení věděli a byli si vědomi toho, že gender je účelem uvedeného
natáčení. Expertní tým z organizace KUN zjistil, že personál MŠ pociťoval silnou potřebu
vysvětlit situace, které byly natočeny, a ospravedlnit uvedené počínání. Personál v této
souvislosti naznačoval, že odlišné chování dětí  je  důvodem  pro  nezbytnost  rozdílného
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Pohledy dospělých se častěji potkávaly s pohledy chlapců a dospělí s chlapci
udržovali delší oční kontakt než s dívkami. 
Dospělí častěji používali jména chlapců než dívek.
Personál mluvil více s chlapci než s dívkami a kladl chlapcům více doplňujících
otázek.
Chlapcům se dostávalo více pozornosti než dívkám. Chlapci dostávali hodně
slovních pochval za zvládání úkolů a také se jim dostávalo více pomoci, například při
oblékání nebo jídle.
Personál obvykle chválil dívky za vzhled („dnes ti to moc sluší“) a chlapce za do-
vednosti.
Dívky jsou chváleny za dovednosti, pokud se týkají pomoci druhým, dětem nebo
dospělým.
Personál používal s otci žertovný tón, s matkami nikoliv.
S matkami personál mluvil o dětech více než s otci.

Ve všech mateřských školách, kde organizace KUN natáčela, většina dospělých, ne-li
všichni, začínali s přesvědčením, že se k dětem chovají rovným způsobem, bez ohledu
na gender. Analýza však ukázala - v každém jednotlivém případě - že docházelo k po-
dobným rozdílům, které byly systematického charakteru: 

JAKÉ BYLY PRVNÍ REAKCE
VYUČUJÍCÍCH, KDYŽ VIDĚLI
SVOJE JEDNÁNÍ V NATOČENÉM
MATERIÁLU?

ZJIŠTĚNÍ Z NATÁČENÍ 
V NORSKÝCH MATEŘSKÝCH
ŠKOLÁCH



zacházení.

Teprve po vstřebání momentu překvapení a po naplnění potřeby vysvětlit, respektive
ospravedlnit se byli zaměstnanci a zaměstnankyně schopni vést smysluplnou a pod-
nětnou diskusi. Debatovalo se o očekáváních od chlapců a dívek a o tom, jak genderové
normy přispívají k rozdílnému zacházení, které je často zcela nevědomé a neúmyslné.
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o tom, jak využít poznatky z analýzy ke změně směrem k širšímu uplatňování

rovného zacházení v mateřské škole,

o tom, jak s těmito tématy v mateřské škole dále pracovat.

Analýzou jste pravděpodobně zjistili, kde je třeba vyvinout výraznější úsilí, aby se vaše
škola stala genderově citlivou. Abyste dosáhli trvalých pozitivních změn, je mnohdy
vhodné představit hlavní zjištění svým spolupracovnicím a spolupracovníkům a strávit
společně čas diskusí ve skupině o tom, jak dále postupovat. 

CO TEĎ?

Den 2 // Modul 7
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V tomto modulu se dozvíte:

V jedné norské mateřské škole odhalila analýza natočeného materiálu, že dospělé osoby
vítaly děti při předávání jejich rodiči způsobem, kdy komentovaly zevnějšek dětí. Tato
zpětná vazba byla často velmi genderovaná s komentáři o tom, jak „super a v pohodě“
vypadají chlapci a jak jsou děvčátka „roztomilá“.

V MŠ se rozhodli, že se pokusí o změnu prostřednictvím přesunutí pozornosti z oblečení
nebo vzhledu na dítě. Chtěli se také zlepšit v potkávání se s dětmi bez genderově
stereotypních komentářů. Personál se mezi sebou shodl, že musí směřovat svou
pozornost na samotné děti. Výsledkem tohoto úsilí byla větší kreativita při ranních
pozdravech, které se nyní nesly v duchu:

Ráda tě vidím!
Vypadáš, že ses dobře vyspal, viď?
To je dobře, že jsi dnes přišla, užijeme si spoustu legrace!

Když do dveří vešlo dítě, které bylo očividně pyšné na svůj nový  účes  nebo  nový  kabát
a chtělo se pochlubit, personál  se  dohodl,  že  bude  v  takové  situaci  reagovat  novým
a méně stereotypním způsobem:

Aha, ty ses nechala ostříhat, byla jsi u kadeřníce? Byla to zábava? Používali nůžky, nebo stříhací

JINÉ PŘÍNOSY



Vzorce chování jsou hluboce zakořeněné a jejich změna vyžaduje čas.
Pokud neopakujete to, co jste se naučili, máte tendenci vracet se ke starým
návykům.
I noví zaměstnanci a nové zaměstnankyně potřebují školení.
Je důležité mluvit s dětmi a s rodiči.

Tato práce není hotová jednou provždy. Práce s lidmi zahrnuje nikdy nekončící obměnu
personálu, dětí v mateřské škole a rodičů. Jsme ovlivněni tím, co se děje v naší místní
komunitě, regionu a zemi, mezinárodními událostmi a dokonce i tím, co se děje ve světě
celebrit.

Změnit každodenní praxi a zavedené postupy není snadné. Dny v mateřské škole jsou
často velmi rušné a je třeba zohledňovat mnoho faktorů.

V některých případech jsme se mohli do stejných mateřských škol vrátit i několikrát,
popř. jsme se potkali s vyučujícími nebo personálem mateřských škol v jiných
prostředích. Zpětná vazba, kterou jsme od nich dostali, byla pokaždé, že změny vyžadují
určitý čas.

Pokud si vyzkoušíte postupy uvedené v tomto vzdělávacím kurzu, budeme rádi, když se
s námi podělíte o svoje zkušenosti.
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JAK ODSUD DÁL?

strojek?
Nový kabát by se setkal s otázkami zkoumajícími teplo, materiál (Je měkký?) nebo
oblasti použití (Vsadím se, že v něm můžeš rychle běhat!).



Děkujeme, že jste si prošli tento kurz ve formě samostudia se zaměřením na začlenění
genderově citlivé pedagogiky do vaší pedagogické praxe. Na závěr kurzu jsme pro vás
připravili seznam devíti tipů, jak bojovat proti genderovým stereotypům. Uvedené tipy
mohou být užitečným východiskem pro diskusi s kolegy a kolegyněmi na toto téma a po-
slouží jako připomenutí ohledně toho, jak projevovat během pracovního dne genderovou
uvědomělost. Seznam tipů je koncipován jako plakát - neváhejte si ho vytisknout a po-
věsit si ho v práci na zeď!

ZÁVĚREČNÉ MYŠLENKY:
DEVĚT TIPŮ, JAK ČELIT
GENDEROVÝM
STEREOTYPŮM 

Den 2 // Modul 8
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Přečtěte si devět tipů. Napadají vás další způsoby potírání genderových
stereotypů, které byste si chtěli vyzkoušet ve vaší mateřské škole?

Vyberte si jeden z uvedených tipů a pokuste se ho realizovat během příštího
pracovního dne. Poté se zamyslete: Jaký to byl pocit? Jak reagovaly děti?

JAK TENTO SEZNAM POUŽÍVAT 
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 1| Nenechte chlapce, aby se jim
tolerovalo hlučné nebo problémové
chování!
Očekáváte od dívek více než od chlapců? Korigujete snáze chování dívek?
Pokud chlapci zažívají, že je jejich neukázněné chování tolerováno, zatímco dívky
jsou nabádány, aby se chovaly správně, mohou chlapci i dívky získat dojem, že je
v pořádku mít na dívky a chlapce odlišná měřítka.

 3| Buďte obezřetní, když chválíte
vzhled dětí.
Neříkejte jen dívkám, že jim to sluší, a chlapcům, jak jsou tvrdí, pevní, ale zkuste
totéž také opačně! Používejte genderově neutrální komentáře, např.:„ V těch
kombinézách se bude nejspíš dobře lézt!“

 2| Zajistěte, aby to byly nejen dívky,
kdo pomáhá.
Je zapotřebí, aby jak chlapci, tak dívky byli povzbuzováni a trénováni v tom, aby
pomáhali druhým.

Devět tipů, jak čelit
genderovým stereotypům

Tipy vycházejí z článku v časopise První krok (Første steg) 2020: 2.
22

22

 4| Sdílejte odpovědnost za úkoly ve
vnitřních prostorech i venku.

Pokud má vaše mateřská škola mezi personálem nejen ženy, ale i muže, je
zapotřebí, aby se všichni zapojili do vaření, utírání stolů, přebalování plenek, her a
sportů. Nejde o to, aby personál dělal opak toho, co dělá nejraději, ale o to, aby 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en
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 6| Ukazujte dětem, že ženy mohou a
muži mohou.

Toho můžete dosáhnout tím, co říkáte a děláte, jak se chováte jako vzor. Můžete
například potvrdit volbu chlapců a dívek, kteří uvažují mimo genderem vymezené
rámce, například podpořit dívku, která se chce zapojit do polštářové bitvy.

 7| Buďte obezřetní ohledně toho, co
říkáte, ohledně slov, která volíte.

Projevujte stejný zájem o to, co vám říkají dívky i chlapci. Mluvte o zájmech,
činnostech a povoláních tak, aby si chlapci  i  dívky  pomysleli:  „Tohle  můžu  děla
 i já.“

 5| Chovejte se k dětem stejně i odlišně.

Pozorujte a volte, kdy se k chlapcům a dívkám chovat stejně, a kdy ne. Možná
může úzkostlivá dívka trénovat větší odvahu, zatímco chlapci mohou být bez
přítomnosti dívek vedeni ke hře, která podporuje starostlivé a pečující chování.
Nechte dívky i chlapce, aby mohli realizovat svoji první volbu stejně často.

se nestal představitelem stereotypních rolí. Jestliže vaše mateřská škola
nezaměstnává muže, může být přijetí mužského zaměstnance dobrým prvním
krokem!

 8| Uvědomujte si, jakým způsobem jsou
chlapci a dívky zobrazováni v knihách
používaných v MŠ.

Co říkají texty o ženách, mužích a jejich aktivitách? Koho vidíte na ilustracích?
Mají chlapci i dívky možnost vidět se jako silní, energičtí i zranitelní?
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 9| Očekávání mohou ovlivnit
dovednosti.

Chlapci a dívky by měli vidět a slyšet, že mohou dosáhnout, zvládnout totéž.
Inspirujte děti,  podněcujte je k tomu, aby zkoušely nové věci. Promluvte si o tom s
rodiči.
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