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● Podporovat vyučující v porozumění genderové rovnosti a pochopení cílů genderové

rovnosti ve vzdělávání.

● Rozvíjet u vyučujících porozumění klíčovým otázkám ve škole souvisejícím 

s prosazováním genderové rovnosti.

Máte zájem přemýšlet o své výuce a přispět k vytvoření inkluzivního vzdělávacího

prostředí pro všechny, dívky i chlapce? Pokud ano, tento vzdělávací materiál je pro vás.

Pro pochopení cílů genderové rovnosti ve vzdělávání se nejprve podívejme na některé 

z klíčových pojmů, které jsou použity ve vzdělávacích modulech a zevrubně vysvětleny

na praktických příkladech v dalších částech tohoto vzdělávacího materiálu.

Modul 1

01

CO JE GENDEROVÁ
ROVNOST A JAKÉ JSOU
CÍLE GENDEROVÉ
ROVNOSTI 
VE VZDĚLÁVÁNÍ?
Vzdělávací cíle 



CO JE TO GENDEROVÁ
ROVNOST? 

moc a vliv, 
finanční nezávislost, 
práci a pracovní podmínky,
vzdělávání a rozvoj, 
zodpovědnost za domácnost a děti, 
svobodu od genderově podmíněného násilí, 
zdraví.

Genderová rovnost (označovaná také jako rovnost žen a mužů)   znamená rovná
práva, povinnosti a příležitosti pro ženy a muže, dívky a chlapce. Genderově
rovnoprávná společnost je taková, ve které mají ženy a muži  stejné  příležitosti,  práva
a povinnosti ve všech oblastech života, pokud jde o:

Gender Equality: Glossary of Terms and Concepts. 2017. UNICEF [online]. Dostupné z:
https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Gender%20glossary%20of%20terms%20and%20concepts%2
0.pdf
Gender Equality Glossary. 2021. UN Women Training Centre [online]. Dostupné z:
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36
Genderová rovnost zahrnuje také další genderové kategorie, jako jsou nebinární osoby. V tomto
vzdělávacím materiálu se hovoří především o ženách a mužích či dívkách a chlapcích, toto binární
rozdělení však není absolutní. Ke zjednodušenému jazykovému vyjádření autorský kolektiv přistoupil, aby
bylo obtížné téma pro čtenářstvo lépe pochopitelné.
Gender: Základní pojmy. 2016. Český statistický úřad [online]. Dostupné z:
https://www.czso.cz/csu/gender/gender_pojmy 02
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Gender 

Někdy je také nazýván sociálním pohlavím. Na rozdíl od pojmu pohlaví, který je chápán
výhradně v biologickém smyslu, označuje pojem gender kulturní charakteristiky a modely
přiřazované mužskému nebo ženskému biologickému pohlaví a odkazuje na sociální
rozdíly mezi ženami a muži. Tyto role se mění s časem a významně se liší podle kultury
národa a dané historické etapy vývoje společnosti. Nejsou tedy přirozeným a daným
rozdílem mezi muži a ženami, ale dočasným vývojovým stupněm sociálních vztahů.

Genderové role

Soubor zjevných i skrytých pravidel (většinou nepsaných a neformálních, určovaných
danou společností), který definuje, jaké chování, myšlení, cítění,  oblečení  či  jaká  forma  
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Gender: Základní pojmy. 2016. Český statistický úřad [online]. Dostupné z:
https://www.czso.cz/csu/gender/gender_pojmy
Gender: Základní pojmy. 2016. Český statistický úřad [online]. Dostupné z:
https://www.czso.cz/csu/gender/gender_pojmy
Subrahmanian, R. 2005. Gender equality in education: Definitions and measurements. International
Journal of Educational Development 25 (4), pp. 395–407. 03

Genderové stereotypy

Zjednodušující a zaujaté předpoklady týkající se vlastností, názorů a rolí žen a
mužů ve společnosti, v zaměstnání a rodině. O mužích se například stereotypně
předpokládá, že nikdy nepláčou, jsou nepořádní, agresivní a soutěživí. Ženám se
naopak paušálně přisuzuje citlivost, empatie, pořádkumilovnost a poddajnost.
Zevšeobecňování mužských a ženských vlastností může často vést k diskriminaci
těch, kteří svým chováním vybočují z daného stereotypu (např. tlak na chlapce a
muže, kteří mají zájem o tzv. ženské aktivity či péči o dítě a naopak).

Rovnost neznamená, že se dívky a chlapci, ženy a muži stanou stejnými, ale že jejich
práva, povinnosti a přístup k příležitostem a životním šancím nebudou záviset na tom,
zda se narodí jako muž, nebo jako žena – tedy na jejich pohlaví/genderu. 

Na individuální úrovni genderová rovnost znamená, že dívky a chlapci či ženy a muži
mají pocit, že je s nimi při utváření jejich sebepojetí a genderové identity zacházeno
spravedlivě, se stejnými požadavky, normami a očekáváními, bez diskriminace a ome-
zujících stereotypních očekávání rolí.

CO SI PŘEDSTAVIT 
POD GENDEROVOU ROVNOSTÍ 
V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ?
Genderová rovnost ve vzdělávání je definována ve čtyřech dimenzích: rovnost v přístupu,
rovnost v procesu vzdělávání, rovnost výsledků vzdělávání a rovnost vnějších výsledků.
Rovnost žen a mužů ve vzdělávání znamená dosažení rovnosti žen a mužů ve vzdělává-
ní, v rámci vzdělávání a prostřednictvím vzdělávání.  Tento přístup zajišťuje, že jak  ženy,
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partnerských vztahů jsou vhodné, případně nevhodné pro osoby jednoho nebo druhého
pohlaví. Péče o děti, domácnost a závislé členy či členky rodiny je všeobecně
považována za ženskou roli, přičemž finanční a materiální zabezpečování rodiny je
obecně klasifikováno jako mužská role. Genderové role  se  vytvářejí  a  utvrzují zejména
v oblasti rodiny, vzdělávacího systému, zaměstnání a celospolečenských norem a hod-
not.5
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tak muži nejen získají přístup ke vzdělávacímu cyklu a dokončí jej, ale jsou ve vzdělávání
a jeho prostřednictvím také rovnoměrně podporováni a posilováni. To znamená, že dív-
kám a chlapcům jsou zajištěny  a  skutečně  nabízeny  stejné  šance  a  rovné  zacházení 
v přístupu ke vzdělávání, v jeho průběhu a výsledcích. Pro školy je rovnost také otázkou
hodnot a lidských práv.

Podpora práv prostřednictvím vzdělávání definuje způsoby, jakými školní vzdělávání
formuje práva a rovnost žen a mužů v aspektech života mimo oblast vzdělávání, na trhu
práce, v rodinném životě, v otázkách zdraví atd. Výsledky školního vzdělávání by měly
umožnit žákům a žákyním překračovat  tradiční  genderové  hranice  při  volbě  předmětů
a cest po ukončení školní docházky v soukromém, ekonomickém a občanském životě.

Dosažení rovnosti žen a mužů ve vzdělávání vyžaduje, aby se nehledělo pouze na stejný
počet chlapců a dívek zapsaných do školy, ale aby se zohlednily také zkušenosti, které
dívky a chlapci ve škole získávají. Dívky a chlapci musí mít stejné příležitosti ke vzdě-
lávání a profesnímu rozvoji. To znamená zajistit vzdělávací systém, který umožní všem
jedincům bez ohledu na jejich gender rozvíjet svůj potenciál.

Genderové rozdíly ve vzdělávání jsou způsobeny genderovou socializací ve škole. Pokud
škola vytvoří více možností pro dívky i chlapce namísto bariér založených na tradičních
genderových normách, budou se jednotlivci i společnost potýkat s méně genderově
specifickými problémy, jako je nedostatečný prospěch chlapců a předčasné ukončování
školní docházky, genderově podmíněná volba profese, genderově segregované trhy
práce, rozdíly v odměňování žen a mužů atd.

Zatímco některé aspekty genderové rovnosti ve vzdělávání je třeba řešit na širší úrovni
státní vzdělávací politiky, existuje mnoho věcí, které lze udělat na úrovni jednotlivých škol
a tříd, aby se vytvořilo inkluzivní prostředí pro všechny s ohledem na gender.

Nejčastějším cílem politik genderové rovnosti v základním vzdělávání je zpochybnit
tradiční genderové role a stereotypy. 

Jedním z nejdůležitějších požadavků na základní školy je, aby napomohly rozšířit
aspirace a zájmy dětí v oblasti práce a kariéry.

Většina rozdílů mezi dívkami a chlapci není podmíněna biologicky nebo geneticky, ale
jsou spíše sociálně konstruovaná. Genderové  rozdíly samy  o  sobě  nejsou  problémem,
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JAKÉ JSOU CÍLE GENDEROVÉ
ROVNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ?



ale stávají se problematickými pro výuku, pokud zahrnují genderovou polarizaci a gen-
derové stereotypy. Ambicióznějšími a smysluplnějšími  cíli by  bylo,  aby  dívky  a  chlapci
po nástupu do školy zažívali kvalitní učení a výuku, a aby rovnost ve školství byla
spojena s pozitivními změnami směrem k rovnosti v širší společnosti.

Vyučující  jsou  přesvědčeni  o  tom,  že  ve  škole  jednají  s  dívkami  a  chlapci   sprave-
dlivě a rovnocenně. Studie však ukazují, že tomu tak vždy není  a  vyučující  se  k  žákům 
a žákyním chovají odlišně v závislosti na jejich genderu. K sociální konstrukci genderu
přispívají svými očekáváními a interakcemi s dívkami a chlapci, postupy ve třídě,
výběrem vzdělávacích materiálů atd., což pomáhá posilovat nebo bořit genderové
stereotypy.

Aby výuka probíhala způsobem, který umožní dívkám a chlapcům plně se zapojit do vý-
uky a podpořit je a posilnit ve výuce, měli by vyučující vytvořit takové vzdělávací
prostředí, které pomůže eliminovat genderové předsudky a zpochybnit genderové
stereotypy týkající se povolání, osobnostních rysů, chování a intelektuálních schopností. 

Vyučující, kteří kladou důraz na individuální přístup, mohou někdy ztratit ze zřetele
převládající genderové normy, skupinové chování a tlak vrstevníků, které silně ovlivňují
chování žáků a žákyň. Proto je velmi důležité, aby si vyučující uvědomili a překonali
genderově podmíněné názory, postoje a stereotypy hluboce zakořeněné v naší
společnosti. To  vyžaduje  pochopení  a  znalost  genderu,  sebereflexi  a  také  používání
a navrhování vzdělávacích materiálů a výukového prostředí, které jsou bez genderových
stereotypů. Zvládnout to sám by bylo obtížné, proto se snažte získat podporu od kolegů
či kolegyň a vedení školy a společně pracujte na dosažení genderové rovnosti ve vzdě-
lávání.

V dalších modulech získáte znalosti, příklady a tipy, jak toho dosáhnout v každodenní
výuce na školách.
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Equality in the classroom: Equality bodies and gender equality in education. 2018. Equinet [online].
Dostupné z: https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2019/05/equality_in_the_classroom_-_web-
1.pdf 06

Níže je uveden popis výchozí situace ke zprávě Equinet: Evropské sítě těles rovného
zacházení (v originálu European network of equality bodies)  o genderové rovnosti
ve vzdělávání za rok 2018. Pozorujete podobnou situaci ve vaší zemi? 

Toto jsou některé z otázek týkajících se genderové rovnosti ve vaší škole. Zamyslete
se nad svými odpověďmi a popřemýšlejte, zda jste nad těmito aspekty školního
života uvažovali již dříve.

Genderové rovnosti nebylo dosaženo a tradiční genderové role a stereotypy se stále vyskytují
v učebnicích a učebních materiálech. Školní osnovy ne vždy dostatečně reflektují genderovou
rovnost. Při volbě budoucího povolání se dívky a chlapci stále ubírají odlišnými cestami na zá-
kladě  stereotypního  vnímání  svých  genderových  rolí.  O  potřebě  řešit  genderovou  rovnost
ve školách svědčí problémy, jako je sexuální obtěžování a šikana ve školním prostředí,
stereotypy ve školních materiálech, chybějící důraz na genderovou rovnost ve školních
osnovách, obecný nedostatek plánů a cílů v oblasti genderové rovnosti a také genderová
segregace v pozdějším profesním životě.

- Jaký je podíl učitelů a učitelek na vaší škole? 

- Kdo většinou pracuje jako vyučující na základní škole – ženy, nebo muži? 

- Jsou nějaké předměty, které vyučují převážně ženy? Proč tomu tak je?

- Jsou nějaké předměty, které vyučují převážně muži? Proč tomu tak je?

- Očekává se od dívek stejný standard chování jako od chlapců? Očekáváte například, že

dívky budou tišší a budou se lépe chovat? Očekáváte, že chlapci budou průbojnější či

agresivnější? 

- Sedí dívky a chlapci ve třídě společně, nebo odděleně?

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ 
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Genderová rovnost ve vzdělávání vyžaduje expertnost a nelze ji redukovat pouze
na postoje. 

 

Odbourávání genderových stereotypů od útlého věku pomáhá zastavit negativní
důsledky nerovnosti a diskriminace, protože může pomoci dětem vyrůst v takové
dospělé, kteří nejsou omezováni  očekáváními,  jež  jsou  založená  na  příslušnosti
k určitému pohlaví.

Jelikož genderové role, povinnosti a identity jsou získané socializací, lze je také
prostřednictvím vzdělávání změnit. 

Klíčové poznatky

 

Education and gender equality: main challenges. 2018. YouTube [online]. 

Gender stereotypes and education. 2018. YouTube [online]. 

Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=p5t_dB0Z_rE

Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=nrZ21nD9I-0&t

Videa
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Seznámit se s národními vzdělávacími systémy v zemích účastnících se projektu a de-

finovat „nižší stupeň základního vzdělávání“ ve vzdělávacích systémech Estonska,

Norska a České republiky.

Seznámit se s významem, který je přikládán otázkám rovnosti žen a mužů, jak se od-

ráží v národních zákonech, vzdělávacích politikách a učebních osnovách v uvedených

třech zemích.

Získat přehled o možnostech a realitě řešení otázek genderové rovnosti na prvním

stupni základních škol v Estonsku, Norsku a České republice.

TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH

ŠKOLÁCH V ESTONSKU, NORSKU A ČESKÉ

REPUBLICE?

JAK JSOU OTÁZKY
ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ
ZOHLEDNĚNY 
V NÁRODNÍCH
DOKUMENTECH

Vzdělávací cíle

Modul 2
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Vliv vzdělání na proces vytváření společnosti s vyšší mírou rovnosti je nesporný. V se-
verských zemích, které jsou považovány za průkopníky v oblasti rovnosti žen a mužů,
byla podpora rovnosti žen a mužů definována jako cíl vzdělávání na konci 70. let 20.
století.  V Estonsku však bylo prosazování rovnosti ve vzdělávání poprvé stanoveno v ro-
ce 2004 v zákoně o rovnosti žen a mužů   v článku 10, který stanoví, že vzdělávací
instituce zajistí rovné zacházení s muži a ženami v oblasti profesního poradenství,
získávání vzdělání, profesním a odborném rozvoji a rekvalifikaci. Dále se v něm uvádí,
že učební plány, studijní materiály a výzkum musí napomáhat odstranění nerovného
zacházení s muži a ženami a podporovat rovnost. 

Tento závazek byl dále posílen ve vládním nařízení z roku 2011 (novelizovaném v roce
2014) o učebních osnovách pro základní a střední školy,   kde byla rovnost žen a mužů
uvedena jako jedna ze základních hodnot učebních osnov spolu s dalšími společenskými
hodnotami odvozenými z etických principů uvedených v Ústavě Estonské republiky,
Všeobecné deklaraci lidských práv, Úmluvě o právech dítěte a základních dokumentech
Evropské unie, jako jsou svoboda, demokracie, kulturní rozmanitost, tolerance,
udržitelnost životního prostředí, solidarita atd. Předpisy rovněž požadují, aby byl život
školy organizován na základě zásad etnické, rasové a genderové rovnosti. Tyto předpisy
však neposkytují žádný návod, jak prosazovat zásadu rovnosti žen a mužů v každodenní
pedagogické praxi ve škole. V Estonsku zatím chybí jakýkoli dokument národní
vzdělávací politiky, který by výslovně říkal, jaké jsou cíle genderové rovnosti ve vzdě-
lávání nebo co může učitel udělat pro to, aby ve své každodenní práci zpochybnil tradiční
genderové normy a stereotypy.

Školský systém v Estonsku je rozdělen do tří stupňů: předškolní vzdělávání (ISCED 0, do
7 let věku), základní vzdělávání (ISCED 1 a 2, typický věk: 7 až 16 let) a vyšší
sekundární vzdělávání (ISCED 3, ročníky 10-12/13, typický věk: 16 až 18/19 let).
Základní vzdělávání je organizováno ve dvou stupních: primární vzdělávání (ISCED 1,
ročníky 1-6) a nižší sekundární vzdělávání (ISCED 2, ročníky 7-9).   Školní docházka je
povinná až do získání základního vzdělání nebo do dosažení věku 17 let. Estonský
vzdělávací systém je efektivní a zajišťuje rovnost. V testech PISA 2018 se estonští
patnáctiletí žáci a žákyně umístili v rámci Evropy na 1. místě ve čtení, 1. místě v
přírodních vědách a 1. místě v matematice.

ESTONSKO
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Předškolní zařízení, která navštěvuje 94 % dětí ve věku 4-6 let, poskytují nejen péči o dě-
ti, ale také výuku podle národních osnov. Kromě rozvoje herních, kognitivních, učebních
a sociálních schopností a také dovednosti se ovládat estonské mateřské školy učí děti
některým dovednostem v oblasti čtení, psaní, počítání atd., aby je připravily na zahájení
povinné školní docházky.

Základní vzdělávání, které začíná v sedmi letech, má tři stupně: I. stupeň: 1. - 3. třída,
věk 7-9 let, II. stupeň: 4. - 6. třída, věk 10-12 let a III. stupeň: 7. - 9. třída, na kterou
navazují ročníky střední školy 10-12. V Estonsku by nižší stupeň základního vzdělávání
odpovídal prvnímu stupni estonského základního vzdělávání, tj. 1. - 3. třídě, kdy všechny
předměty vyučuje třídní učitel. Mezi povinné předměty vyučované v 1. - 3. ročníku patří
estonština, cizí jazyk, matematika, přírodopis, osobnostní, sociální a zdravotní výchova;
hudební, výtvarná a tělesná výchova, rukodělné práce a vedení domácnosti, technologie
a volitelné předměty.

V Estonsku je úroveň všech stupňů základního vzdělávání určena národním kurikulem
pro základní školy, které stanovuje základní hodnoty vzdělávání, cíle výuky a učení,
požadavky na vzdělávací prostředí, základy pro přípravu školního kurikula i osnov
jednotlivých předmětů.

Estonské školy a vyučující mají vysokou míru autonomie při realizaci národního kurikula.
Na základě národního kurikula si každá škola sestavuje vlastní kurikulum, které
zohledňuje jedinečné charakteristiky školy a regionu. Škola přitom do jeho přípravy může
zapojit personál školy, žactvo, rodiče a další zúčastněné strany. Školy mohou upravit
dobu výuky, obsah a vzdělávací prostředí,  pokud  je  dosaženo  požadovaných  výsledků
ve vzdělávání. Mohou si svobodně vybírat vzdělávací literaturu a učební materiály
(učebnice, cvičebnice, pracovní sešity) a další učební pomůcky, včetně digitálních, které
jsou nezbytné pro plnění učebních osnov. Díky státnímu financování jsou všechny učební
materiály na základních školách pro žáky zdarma. 

Estonské školy uplatňují přístup zaměřený na žáky a žákyně. V závislosti na přípravě
žactva se ve škole může používat buď předmětový přístup, nebo varianta kombinující
tematický a předmětový přístup. Pro práci na základní škole musí učitelky a učitelé
absolvovat magisterské studium.

Estonsko je technicky vyspělá země. Digitální dovednosti jsou důležitou součástí
vzdělávací práce ve školách i vzdělávacích programů pro vyučující. Sto procent
estonských škol využívá online platformu e-school.   Ta funguje jako elektronický diář, e-
learningové prostředí, komunikační kanál mezi školou a rodiči, kteří jsou denně
informováni o pokroku svého dítěte. Je to také skvělý nástroj pro úřady, aby měly dobrý
přehled o tom, co se děje v jimi zřizovaných školách.

Od počátku 21. století lze registrovat úsilí, i ze strany nevládních organizací, o zařazení
rovnosti žen a mužů do  programu  estonských  škol.  Stalo  se  tak  především  díky  pro-
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jektům financovaným z Evropské unie či z Norských fondů. Jeden z těchto projektů s ná-
zvem GOAL: Integrace genderu do vzdělávání a odborné přípravy učitelů (GOAL:
Integrating gender in teacher education and training), který v letech 2014 – 2015
realizoval EWAR, vyniká tím, že uplatňuje systémový přístup k řešení genderových
otázek na všech úrovních vzdělávání. V rámci tohoto  projektu  byl  také  proveden  jeden 
z mála průzkumů v Estonsku zaměřených na postoje a zkušenosti s rovností žen a mužů
mezi vyučujícími a žactvem předškolních, základních a odborných škol. Není
překvapením, že zjištění odhalila existenci genderových předsudků. Lidé obou genderů
se shodli na tom, že chlapci mají ze školy celkově větší prospěch než dívky a že vyučující
neočekávají od chlapců tak dobré výsledky jako od dívek. Dívky se naopak obávaly o své
studijní výsledky a snažily se, i když měly dobré výsledky. Tyto perfekcionistické
tendence chlapci nesdíleli. Tato zjištění odpovídají výsledkům podobných studií
provedených v mnoha jiných zemích.

S cílem  zvýšit  povědomí  o  genderové  problematice  ve  školách  byl  v  rámci  projektu
GOAL vytvořen online zdroj dostupný v estonštině a ruštině s názvem Vzdělávání a
Gender,   který poskytuje vyučujícím návod, jak prosazovat genderovou rovnost jako klí-
čovou hodnotu a základní princip národních školních osnov a jak začlenit genderové
hledisko do výuky.

Vysoká míra autonomie estonských vyučujících a škol při organizaci studia by
naznačovala, že učitelky a učitelé nižších stupňů základních škol snadno začleňují
rovnost žen a mužů do obsahu své výuky. Často tomu však tak není, protože genderové
problematice a krátkodobým a dlouhodobým důsledkům genderových stereotypů na vý-
běr předmětů a kariérní volbu se v Estonsku v rámci obecného vzdělávání a odborné
přípravy vyučujících nevěnuje prioritní pozornost. Ve spojení s nedostatkem času a vy-
sokou pracovní zátěží, nedostatečným povědomím o genderové problematice a snadno
použitelnými výukovými materiály spadá práce s genderovou rovností v estonských
školách často spíše do kategorie „můžeš“ než „musíš“.
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Vzdělávací plán pro základní a nižší střední školy, vyšší střední školy a vzdělávání
dospělých
Zásady a pokyny pro primární a nižší sekundární vzdělávání
Učební osnovy pro jednotlivé předměty

Všeobecná školní docházka pro děti byla v Norsku zavedena před 250 lety. Od roku
1889 byla povinná školní docházka sedmiletá, v roce 1969 byla prodloužena na devět let
a v roce 1997 na deset let. Děti začínají chodit do školy v šesti letech. Základní a nižší
střední vzdělávání v Norsku je založeno na myšlence jednotného školského systému,
který poskytuje rovné a přizpůsobené vzdělání pro všechny na základě jednotných
národních osnov.

Každý rok nastoupí v Norsku do školy přibližně 60 000 dětí. Obecně  je  patrná  tendence
k menšímu počtu větších škol, ale vzhledem k demografickým faktorům je zde stále velký
počet malých škol. V důsledku poměru počtu vyučujících na děti a zvýšeného
financování se v posledních letech  snížil  počet  dětí  na  jednoho  vyučujícího,  zejména
v nižších ročnících.

Velká část žactva je zařazena do mimoškolní péče, zejména v prvních dvou letech školní
docházky. Vysoký počet zápisů vedl ke zvýšené pozornosti  věnované  obsahu  a  inkluzi
v mimoškolní péči.

Norský školský systém lze rozdělit do tří částí: základní škola („Barneskole“, věk 6 – 13
let), nižší střední škola („Ungdomsskole“, věk 13 – 16 let) a vyšší střední škola
(„Videregående skole“, věk 16 –19 let). Stupně Barneskole a Ungdomsskole jsou
povinné a běžně se označují jako „Grunnskole“ (v doslovném překladu „základní škola“).
Všechny osoby mladší 25 let mají rovněž nárok na vyšší střední vzdělání. Na střední
škole lze buď získat odborný diplom ve zvolené profesi („Yrkesfag"), nebo diplom, který
opravňuje ke vstupu na univerzitu („Studiespesialisering“). Došlo k nárůstu počtu
dospělých, kteří se hlásí k základnímu a nižšímu střednímu vzdělání, přičemž téměř
všichni z nich hovoří menšinovým jazykem.

Společné cíle a zásady výuky na základních školách a nižších stupních středních škol
jsou stanoveny v národním kurikulu. Vzdělávací plán pro základní a nižší střední
vzdělávání zahrnuje:

Učební osnovy jednotlivých předmětů stanoví společný vzdělávací obsah pro všechny
žáky a žákyně, jehož rozsah se v průběhu školní docházky zvyšuje a největšího rozsahu
dosahuje na nižším sekundárním stupni. Tento společný  vzdělávací  obsah  se  rozšiřuje
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GENDEROVÉ ROZDÍLY 

V poslední době se známky žáků a žákyň v povinné školní docházce zlepšily. Dívky mají
po 10. ročníku o něco lepší známky než chlapci. Chlapci  mají  lepší  výsledky  než  dívky
v matematice a angličtině a na podzim 2019 poprvé dosáhli stejně dobrých výsledků jako
dívky v celostátním testu čtenářské gramotnosti v 5. ročníku. V případě patnáctiletých
žáků a žákyň však šetření PISA z roku 2018 ukazuje, že chlapci mají horší čtenářské
dovednosti než dívky.
Norsko klade velký důraz na rovnost žen a mužů a antidiskriminaci. Ve školách tak lze
nalézt právní základ v zákoně o rovnosti a antidiskriminaci   a v zákoně o vzdělávání.
Druhý jmenovaný zákon uvádí, že „vzdělávání a odborná příprava musí poskytovat vhled
do kulturní rozmanitosti a projevovat respekt k přesvědčení jednotlivce. Mají podporovat
demokracii, rovnost a vědecké myšlení“. 

a doplňuje, aby se přizpůsobil místním podmínkám a potřebám jednotlivých žáků a žá-
kyň.
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ČESKÁ REPUBLIKA 

Základy šestileté povinné školní docházky byly v českých zemích položeny za vlády
Marie Terezie v roce 1774. Jenže škol bylo málo a učitelů také nebylo dost, a tak nebyl
zákon striktně dodržován. Povinná školní docházka byla ve skutečnosti zavedena v roce
1869 císařským školským zákonem (také známým jako „Hasnerův zákon“ podle
tehdejšího ministra školství Leopolda Hasnera). Povinná školní docházka byla
prodloužena na osm let. Tento zákon byl na svou dobu velmi moderní, upravoval např.
obsah výuky. Děti se již neučily pouze číst, psát a počítat. Začaly se vyučovat předměty
jako zeměpis nebo dějepis. V důsledku uvedeného zákona byly v roce 1870 zrušeny
tělesné tresty. 

V současnosti platný školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.)   upravuje předškolní, zá-
kladní, střední, vyšší odborné  a  jiné  vzdělávání  ve  školách  a  školských  zařízeních a
stanoví obecné zásady a cíle vzdělávání. Zákon zavádí nový systém kurikulárních
dokumentů - dvoustupňový systém, který se skládá z rámcových vzdělávacích programů
na celostátní úrovni a školních vzdělávacích programů na úrovni škol. Podle tohoto
zákona je školní docházka povinná po dobu devíti školních let, nejdéle však do konce
školního roku, v němž žák či žákyně dosáhne věku 17 let. Obvykle ve věku 6 let zahajují
děti povinnou školní docházku.

Základní vzdělávání se dělí na 1. stupeň (1. až 5. třída, pro žáky od 6 do 11 let a
odpovídá ISCED 1) a 2. stupeň (6. až 9. třída, pro žáky od 11 do 15 let a odpovídá
ISCED 2).

Cíle základního vzdělávání podle školského zákona:

„Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich
základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit
přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní
zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k
odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své
další životní dráze a svém profesním uplatnění.“
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GENDEROVÁ ROVNOST A VZDĚLÁVÁNÍ

Rámcový vzdělávací program zavádí koncepci klíčových kompetencí, které mají
mezioborový charakter a všechny aktivity probíhající ve škole by měly směřovat k jejich
dalšímu rozvoji. Žádná z klíčových kompetencí (kompetence k učení, kompetence k ře-
šení problémů, komunikační kompetence, sociální a personální kompetence, občanské
kompetence a pracovní kompetence) nezmiňuje gender nebo rovnost mužů a žen.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, která je určena pouze pro základní
školy. V rámci jednoho z jeho tematických okruhů si žáci a žákyně „postupně uvědomují
význam a podstatu tolerance, pomoci, vzájemného respektu a solidarity mezi lidmi,
včetně rovnosti pohlaví.“

14

Rédai, D., R. Sáfrány (eds.). 2019. Comparative report: Gender in national education documents and
teaching resources, and in teachers’ pedagogical approaches and everyday teaching practices in Austria,
the Czech Republic and Hungary. Brno, Budapešť, Vídeň: Towards Gender Sensitive Education. Dostupné
z: https://gendersensed.eu/wp-content/uploads/2019/08/Comparative-report.pdf 
Framework Education Programme for Basic Education. 2008. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
[online]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/framework-education-
programme-for-basic-education 
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Vzdělávací systémy v evropských zemích, včetně Estonska, České republiky a Nor-
ska, se liší, což ztěžuje přímé srovnání.

 

Školy mají různou míru autonomie při vytváření učebních plánů, vzdělávacího
prostředí a výuky, pokud jde o začlenění genderu do školní kultury a výuky
jednotlivých předmětů.

Právní rámce a národní učební osnovy se liší, pokud jde o význam, který je
přikládán otázkám rovnosti žen a mužů ve vzdělávání.

Autonomie nemusí nutně znamenat, že učitelé upřednostňují otázky genderové
rovnosti, a to z důvodu nedostatečného povědomí o genderové problematice či
vysoké pracovní zátěže.

Zde uvedené vzdělávací moduly jsou pro vyučující praktickým zdrojem informací,
jak se vypořádat s různými aspekty genderu ve výuce a ve školním prostředí.

15

Klíčové poznatky
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Education in Estonia. 2020. YouTube [online]. 
Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=32Hw0Va9Jqk
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Rédai, D., R. Sáfrány (eds.). 2019. Comparative report: Gender in
national education documents and teaching resources, and in
teachers’ pedagogical approaches and everyday teaching practices
in Austria, the Czech Republic and Hungary. Brno, Budapešť, Vídeň:
Towards Gender Sensitive Education. 

OECD. 2015. The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude,
Behaviour, Confidence. (Annex A: What some countries are doing to
promote gender equality in education, pp. 163-171) PISA, OECD
Publishing. 

Heikkinen, M. (ed.) 2016. Promising Nordic practices in gender
equality promotion in basic education and kindergartens. 

European Commission, EACEA, Eurydice. 2020. Equity in school
education in Europe: Structures, policies and student performance.
Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European
Union. 
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Porozumět pojmu pohlaví.

Porozumět pojmům gender, maskulinita a feminita.

Uvědomit si, jak zásadně může rozlišování mezi pojmy pohlaví a gender přispět k pří-

pravě vzdělávacích postupů, které podporují genderovou rovnost.

Modul 3
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PROČ JE DŮLEŽITÉ JE ROZLIŠOVAT?

CO JE POHLAVÍ, CO JE
GENDER?

Vzdělávací cíle 

Co znamená
pohlaví?

Sociální kategorie pohlaví, která rozděluje
většinu lidí do dvou skupin podle jejich
reprodukčních funkcí, je jednou ze zá-
kladních organizačních struktur lidské
společnosti.

Pohlaví označuje biologické a fyzické
rozdíly mezi muži a ženami. Hlavní
biologické rozdíly mezi nimi se týkají rolí,
které ženy a muži mají v lidské reprodukci
– ženy rodí děti, zatímco muži nikoliv.

Co znamená
gender?

Pohlaví a gender nejsou totéž. 
Gender se týká sociálně konstruovaných
charakteristik žen a mužů – např. norem,
rolí a vztahů mezi skupinami žen a mužů.
Liší se společnost od společnosti,
neustále se mění a vypadá jinak v růz-
ných prostředích, dobách a v různých
částech   světa.   Gender   určuje,   co   se
od ženy nebo muže v daném kontextu
očekává, co je dovoleno a co se oceňuje.
Ve  většině   společností   existují   rozdíly 
a nerovnosti mezi ženami a muži v při-
dělených povinnostech, vykonávaných
činnostech, přístupu ke zdrojům a kon-
trole nad nimi, stejně jako v možnostech
rozhodování.



18

Obrázek 1. Pohlaví versus gender 

Gender je sociální konstrukt, nikoli biologický. Rozdíly založené na biologickém pohlaví
lze měřit  statisticky,  zatímco  genderové  rozdíly  zahrnují  jemnější  rozlišení  mužských
a ženských rolí. Stejně jako každý sociální konstrukt i gender implikuje libovolné hodnoty,
které lze snadno měnit, vyměňovat nebo jimi manipulovat. Například něco tak
jednoduchého, jako je růžová a modrá barva, které dnes spojujeme s ženskými a muž-
skými atributy, se až do počátku dvacátého století uplatňovalo zcela opačně. Tradičně
byla modrá spojována s jemností, laskavostí a umírněností, což jsou vlastnosti, které
dnes považujeme za ženské. Zároveň byla růžová vnímána jako zředěná verze červené,
která představovala atributy síly, dominance a proaktivity, které spojujeme s ma-
skulinitou.

Gender jako sociální konstrukt se vytváří neustále, děje se tak doma, ve školce a ve ško-
le, a to vědomě i nevědomě. V důsledku toho si děti v době, kdy vstupují do předškolního
vzdělávání, již vytvořily očekávání a chování založená na genderu a do jisté míry i aka-
demické preference a vnímané schopnosti. 

Problém pro vyučující  nastává,  pokud  zaměňují  pohlaví  a  gender  a  začnou  pohlížet
na gender jako na vrozený. Gender není pevně daný a neměl by žákům a žačkám,
dívkám nebo chlapcům bránit v účasti na jakékoli činnosti nebo v životní volbě. Ve sku-
tečnosti existuje jen velmi málo aktivit  nebo  voleb,  které  by  nemohly  být  otevřené  jak 
pro chlapce, tak pro dívky.

Existují některé jazyky, které nemají samostatné slovo pro „gender“, mezi ně patří eston-

 

biologické a fyziologické rozdíly mezi
ženami a muži 
má dvě hlavní kategorie – muže a že-
ny 
v průběhu času se přirozeně nemění 
neliší se mezi kulturami ani v rámci
kultur 

 

sociální a kulturní rozdíly mezi ženami
a muži 
má dvě hlavní kategorie: mužský 

definuje, co ve společnosti znamená
být mužem nebo ženou, genderové
role a normy 
neustále se mění v závislosti na době
a kontextu

      a ženský 

POHLAVÍ GENDER

García-Bullé, S. 2020. Opinion: Gender Roles and Stereotypes in Early Education. Institute for the
Future of Education [online]. Dostupné z: https://observatory.tec.mx/edu-news/education-gender-
role

26
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https://www.udir.no/in-english/
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ština. Termín „sugu“ se používá zaměnitelně, když se mluví o biologických i o spo-
lečensky podmíněných rolích mužů i žen.

Rozlišování mezi pohlavím a genderem nám pomáhá pochopit, že většina věcí, které se
od dívek a chlapců očekávají, je naučené chování. Takže pamatujte, že se učíme
genderu, nerodíme se s vědomím, kdo nosí růžovou a kdo modrou barvu. 

Někteří lidé se mohou domnívat, že pro dívky je „přirozené“ být tiché a pro chlapce být
agresivní. I to jsou však naučené způsoby chování. Tyto naučené a přijaté role,
očekávání a chování jsou v našich kulturách tak zakořeněné, že si většina lidí, včetně
vyučujících, nedokáže představit, že by je bylo možné změnit. Je však důležité mít na pa-
měti, že vše, co je naučené, se dá také odnaučit. 

Vyučující přispívají k utváření genderu tím, že s dívkami a chlapci zacházejí (ne)rovným
způsobem, a také výběrem a používáním učebních osnov, studijních materiálů,
interakcemi s žactvem a styly řízení, které buď přispívají k prosazování tradičních
genderových rolí, nebo je zpochybňují.

PROČ JE DŮLEŽITÉ ROZLIŠOVAT
MEZI „POHLAVÍM“ 
A „GENDEREM“? 

 Ženy rodí děti, muži ne. 
 Většina vyučujících základních škol jsou ženy. 
 Ženy kojí děti. 
 Ve většině zemí vydělávají ženy výrazně méně než muži. 
 Chlapcům se v pubertě láme hlas, dívkám nikoliv. 
 Ve většině zemí vykonávají ženy více domácích prací než muži. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VZTAHUJÍ SE NÍŽE UVEDENÁ TVRZENÍ 
K POHLAVÍ (BIOLOGICKÉ ASPEKTY),
NEBO K GENDERU (SOCIÁLNÍ
KONSTRUKT)? 

CVIČENÍ

ODPOVĚĎ: POHLAVÍ 1,3,5

V modulech 9 – 12 získáte spoustu inspirace, jak ve výuce zpochybnit tradiční
genderové role. 
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Genderová identita

Tělo / pohlaví

Gender vyjádření

Gender 
 

Genderové role a normy 

Poté se zamyslete a napište si tři nejdůležitější vlastnosti, které vám pomohly těchto
věcí dosáhnout? Jsou to ženské, nebo mužské vlastnosti? Nebo jde o kombinaci
obojího? Jaké by z tohoto cvičení mohlo vyplynout poselství pro posílení postavení
dívek a chlapců?

ZAMYSLETE SE A ZAPIŠTE SI TŘI
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚSPĚCHY VE VAŠEM
ŽIVOTĚ, NA KTERÉ JSTE OPRAVDU HRDÍ.

CVIČENÍ

ZAMYŠLENÍ

Tělo: naše tělo, naše prožívání vlastního  těla  a  to,  jak  společnost  genderuje  těla,  jak 

Identita: náš hluboce zakořeněný vnitřní pocit, že jsem muž, žena, kombinace obou nebo
ani jednoho z toho; to, kým v soukromí víme, že jsme. 
Vyjádření: náš veřejný gender. To, jak prezentujeme svůj gender a jak společnost,
kultura, komunita a rodina vnímají naše pohlaví, jak na ně působí a jak se je snaží
utvářet. Genderové vyjádření také souvisí s genderovými rolemi a s tím, jak se
společnost pomocí těchto rolí snaží prosadit konformitu se současnými genderovými
normami. 

Gender člověka je komplexním vzájemným vztahem mezi třemi dimenzemi:  tělem,  identitou 
a vyjádřením. Níže se podívejte, jak jsou vzájemně propojeny. 

      s námi ostatní komunikují  na základě našeho těla. 

Výše uvedené rozdíly hrají zásadní roli v pochopení toho, jak pohla-ví, gender,
genderové role a nor-my souvisejí se vzdělávacími kontexty. Chcete-li toto téma
hlouběji zkoumat, zde najdete další dimenze genderu.



Pohlaví a gender jsou různé pojmy. 

 

Gender se vztahuje k rolím, které jsou v dané společnosti přisuzovány mužům 
a ženám a které se v průběhu času mění. 

 

Pohlavní znaky jsou biologicky podmíněné a zůstávají stejné v průběhu času 
a napříč společnostmi. 
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Klíčové poznatky

 

 

Znalost rozdílu mezi pojmy pohlaví a gender pomáhá utvářet vaše vzdělávací
postupy a přispívá k rozšíření profesních a životních možností vašich žáků a žákyň.
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Sex and gender. 2016. YouTube [online]. 

What's the difference between Sex and Gender | Sex Vs Gender.
2020. YouTube [online]. 

Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=msqi1qEPjc0

Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=727CdJ6C_Xw

Videa

 

Sex and gender. 2022. Council of Europe [online]. 
Dostupné z: www.coe.int/en/web/gender-matters/sex-and-gender
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Definovat pojem genderová socializace.

Představit hlavní aktéry a aktérky genderové socializace.

Porozumět vývoji genderových rozdílů.

Seznámit vyučující s kontextem genderové socializace ve škole a ve výuce.

Modul 4
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CO JE GENDEROVÁ
SOCIALIZACE?
Vzdělávací cíle 

Gender: Early Socialization. 2021. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Dostupné z:
https://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/syntheses/en/2492/gender-early-socialization-
synthesis.pdf
Denmark, F. L. 2004. Gender Acquisition in Childhood. Science Direct [online]. Dostupné z:
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/gender-socialization

V předchozím modulu bylo možné se dozvědět, že jedinci, kteří se narodili jako
příslušníci jednoho či druhého pohlaví, jsou následně socializováni podle genderových
očekávání a rolí. Genderová socializace je proces, jehož prostřednictvím se děti učí
společenským očekáváním, postojům a chování spojeným s jejich pohlavím.

Genderová socializace začíná hned po narození. Personál nemocnice oznamuje: „Je to
chlapec!“, nebo „Je to dívka!“. Jakmile je novorozeně umyto a zváženo, je zabaleno buď
do růžové, nebo modré pokrývky. Dospělí, ať už vědomě či nevědomě, zacházejí s děv-
čátky jemněji než s chlapci a komentují jemné rysy děvčátek, ale výrazné a ostré rysy
chlapců. Například hned 24 hodin po narození dítěte popisují matky a otcové kojence
ženského pohlaví jako menší, jemnější,  s  hebkými  rysy  a  méně  pozorné  ve  srovnání
s kojenci mužského pohlaví. K tomu dochází navzdory nedostatku významných rozdílů
mezi kojenci ženského a mužského pohlaví v porodní délce a hmotnosti.

Do tří let věku si děti vytvoří svou vlastní genderovou identitu. Začínají si osvojovat
genderové normy své kultury, včetně toho, které hračky, činnosti, chování a  postoje  jsou

CO JE GENDEROVÁ SOCIALIZACE?
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spojeny s každým genderem.   Nejdůležitější faktory, které přispívají k socializaci do gen-
derových rolí, jsou uvedeny níže.

Vinney, C. 2019. What Is Gender Socialization? Definition and Examples. ThoughtCo. [online]. 
Dostupné z: https://www.thoughtco.com/gender-socialization-definition-examples-4582435
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Oblečení

Genderové
role

Sporty

Hračky

Sociální
interakce

 

Knihy

Aktivity

Používání
 jazyka

 

Obrázek 2. Faktory přispívající k socializaci do genderových rolí
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Genderová socializace je proces, při kterém se učíme genderově podmíněným
pravidlům, normám a očekáváním naší kultury, a proto se do značné míry jedná o so-
cializaci genderových rozdílů. 

Od raného věku jsou chlapci vedeni k aktivitě a dobrodružství ve hře, očekává se od nich
agresivnější chování a vedoucí role, zatímco od dívek se očekává, že budou milé, budou
dbát na svůj vzhled a zastávat pečující a vychovatelské role. 

Porozumění genderu a genderovým vztahům začíná doma a ve škole. 

Aktérem či aktérkou genderové socializace je jakákoli osoba nebo skupina, která hraje
roli v procesu genderové socializace v dětství. Čtyřmi hlavními aktéry/aktérkami
genderové socializace dětí jsou rodiče, vyučující, vrstevníci a média. 

Dnes se obecně soudí, že většinu genderových rozdílů lze přičíst spíše rozdílům v so-
cializaci než genetickým a biologickým faktorům.

Gender and socialization. 2022. Boundless Sociology [online]. Dostupné z:
https://courses.lumenlearning.com/boundless-sociology/chapter/gender-and-socialization/
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SportsKDO JSOU HLAVNÍ AKTÉŘI 
A AKTÉRKY GENDEROVÉ
SOCIALIZACE? 

Rodiče Vyučující

Vrstevníci
Vrstevnice Média

Obrázek 3. Aktéři a aktérky genderové socializace 
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Rodiče. Od narození komunikují rodiče svým dětem různá očekávání v závislosti na jejich
genderu. Tím, že své dceři dají panenku nebo synovi nákladní auto, sdělují, že určité
hračky a činnosti odpovídají určitému pohlaví, i když mohou mít sebelepší úmysl
neomezovat děti podle předpokladů o tom, co dělá dívku a co dělá chlapce. Dělají to kvůli
své vlastní genderové socializaci.

V době, kdy děti dosáhnou věku pro nástup do základní školy, napodobují svoje
genderové role a podporují nebo odrazují od určitého genderového chování své
vrstevníky a vrstevnice.

Školy jsou hlavním prostředím genderové socializace. Školy ovlivňují genderovou
diferenciaci prostřednictvím dvou hlavních zdrojů: vyučujících a vrstevnických skupin. 

Vyučující a vrstevníci/vrstevnice jsou koneckonců stejně ovlivněni stereotypy jako rodiče,
a tak je stejně pravděpodobné, že je budou ve svém prostředí udržovat. Velká část
genderové socializace se odehrává mimo třídu v mimoškolních a neformálních aktivitách
školy, kde převažují genderově podmíněné volby, kdy dívky volí umělecké aktivity a chla-
pci týmové sporty. 

Školy fungují jako aktér socializace prostřednictvím skrytého kurikula.

Postoje a očekávání vyučujících a jejich genderová sdělení a interakce s žáky a žáky-
němi ve třídě mají velký vliv na utváření genderových rolí a identit. 

Například rozdělování žáků a žákyň podle genderu při různých činnostech nebo odlišný
způsob jejich trestání může v dětech posílit obecné přesvědčení a domněnky o gen-
derových rozdílech. 

Očekávání a tolerování rozdílného chování chlapců a dívek ukazuje, jak probíhá
socializace na úrovni školy. Zatímco rizikové chování chlapců, jako je zpochybňování
autority vyučujících, se očekává a někdy je dokonce chváleno, asertivita dívek může být
vnímána negativně a označena za neženskou. 

Na některých školách jsou dívky využívány jako civilizační a výchovný prostředek na žá-
ky – chlapce. Chlapci, kteří vyrušují, jsou přesazováni do blízkosti dívek nebo k nim. To
však ovlivňuje učení dívek a postoje žáků a žákyň ke vzdělávacímu prostředí. Pokud
vyučující tuto praxi používají, posilují tím stereotyp, že chlapci jsou nedisciplinovaní,
zatímco dívky jsou spolupracující a spořádané. To také naznačuje, že chlapci potřebují
péči, což je mateřská role dívek.
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Přečtěte si více o genderové socializaci v kontextu předškolního vzdělávání: Modul 1 Proč mluvíme o
genderově citlivé výchově v mateřských školách?, Modul 2 Růžový a modrý svět. 
Viz Modul 6.
A teacher’s guide to gender sensitivity in the classroom: Preventing and responding to biases and bullying.
Dostupné z: https://www.aware.org.sg/wp-content/uploads/Teachers-guide-to-addressing-gender-
stereotypes-in-the-classroom.pdf
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Pokud jsou vyučující vůči sexuálnímu obtěžování dívek permisivní a nezakročí, posilují
socializaci dívek jako méněcenných.

Významnou roli v genderové socializaci hrají interakce mezi vrstevníky. Prostřednictvím
interakcí s vrstevníky se děti učí, co od nich jejich vrstevnice a vrstevníci očekávají jako
od chlapců nebo dívek. 

Když děti dosáhnou školního věku, začínají hrát různé hry v závislosti na svém genderu.
Chlapci mají tendenci věnovat se soutěživým týmovým hrám, které se řídí nepružnými
pravidly a relativně vysokým počtem rolí, zatímco dívky mají tendenci hrát menší
kooperativní  hry  s  méně  pravidly,  která  jsou  navíc  flexibilní  (např.  panák  a  skákání 
přes švihadlo). Přestože se dívky v současnosti věnují sportu mnohem více než dříve,
tyto genderové rozdíly v jejich dětských hrách přetrvávají a nadále posilují genderové
role. Například podporují soutěživost u chlapců a spolupráci a důvěru mezi dívkami.
Chlapci, kteří nejsou soutěživí, riskují, že je jejich vrstevníci nazývají „padavkami“ nebo
jinými hanlivými výrazy. Vzory nebo příklady, které pozorujeme u dospělých mužů a žen,
tak mají své kořeny v hrách v dětství.

Vrstevnické skupiny nejenže přispívají k udržování genderových rolí, ale také je vnucují
ostatním a říkají jim, že určité věci nebo chování jsou nebo nejsou „vhodné" pro jejich
gender.  Například  komentáře,  že  „dlouhé  vlasy  jsou  pro  dívky,  zatímco  krátké  jsou
pro chlapce“, nebo škádlení a vylučování dívek, které neodpovídají normám pro ideál
ženského těla.

Dětem, které se nejvíce podobají tradičním rolím, se obvykle dostává největšího
respektu. Na druhou stranu chlapci a dívky, kteří vykazují genderově nekonformní
chování, jsou naopak stejně starými  vrstevníky a vrstevnicemi ostrakizováni a mohou se
stát terčem šikany a obtěžování. To může vést k negativním dopadům na žactvo, jako je
např. nižší sebevědomí či zhoršení studijních výsledků.

Velká část tlaku vrstevnických skupin je mimo dosah učitele, a proto je pro vyučující často
obtížné zasáhnout.

Média, včetně filmů, televize a knih, často propagují pevně definované genderové role a
učí děti, co znamená být chlapcem nebo dívkou, čímž posilují představy o tom, jaké
chování je pro určitý gender  přijatelné a ceněné. 
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Laff, R., W. Ruiz. 2021. Socialization and Gender. In: Child, Family, and Community. LibreTexts [online].
Dostupné z:
https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Early_Childhood_Education/Book%3A_Child_Family_and_Comm
unity_(Laff_and_Ruiz)/4%3A_How_Does_Gender_Influence_Children_Families_and_Communities/4.03%3A_S
ocialization_and_Gender 
Gender and socialization. 2022. Boundless Sociology [online]. Dostupné z:
https://courses.lumenlearning.com/boundless-sociology/chapter/gender-and-socialization/
Více informací o tlaku vrstevnických skupin a školní šikaně a o tom, jak se s nimi vypořádat, naleznete 
v Modul 14 Jak souvisí genderové stereotypy s genderově podmíněným násilím a šikanou na školách 
a jak mohou školy tento problém řešit?
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Navzdory určitým nedávným změnám v dětských knihách a filmech se stále hojně
prosazuje kultura „princezny“, v níž jsou mladé dívky vedeny k tomu, aby
upřednostňovaly fyzický vzhled a sympatie před intelektuálními schopnostmi a aby
vnímaly společenské postavení jako úzce spojené se vztahem s příslušníkem opačného
pohlaví.

Protože jsou média velmi silným prostředkem pro  šíření  informací,  mohou  také  utvářet 
a prosazovat nové genderové role, jak je vidět na níže uvedených obrázcích vývoje
princezen u amerického filmového studia Disney. 
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Challenging gender stereotypes through primary education. 2016. National Education Union [online].
Dostupné z: https://neu.org.uk/media/2926/view
D’Ambrozio, G. 2017. Because Of Modern Feminism Disney Princess Gender Roles Are Changing. Odyssey
[online]. Dostupné z: https://www.theodysseyonline.com/the-evolution-of-gender-roles-in-disney-princess-
movies
Solbes-Canales, I., S. Valverde-Montesino, P. Herranz-Hernández. 2020. Socialization of Gender Stereo-
types Related to Attributes and Professions Among Young Spanish School-Aged Children. Frontiers in
Psychology [online]. Dostupné z: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00609/full
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Genderově  podmíněná  sdělení,  která  děti  dostávají  ve  škole  o  schopnostech  dívek 
a chlapců, ovlivňují výběr předmětů a mají dopad na budoucí kariéru dívek a chlapců. 

Nedávné studie   ukazují, že chlapci a dívky ve věku od čtyř do devíti let již diferencovaně
vnímají profesní atributy, které jsou přisuzovány mužům a ženám. Chlapci si s muži
spojovali sílu a inteligenci, zatímco ženy byly spojovány spíše s laskavostí a pečovatel-
skými povoláními. To ovlivňuje i názory dětí na to, kdo obvykle zastává nejvyšší pracovní
pozice nebo pobírá vyšší mzdu, zda ženy, nebo muži.

SOCIALIZOVANÉ GENDEROVÉ
ROLE A KARIÉRNÍ VOLBA DĚTÍ 
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38Obrázek 4. Vývoj princezen u studia Disney
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Genderová socializace je proces osvojování si genderové role. 

 

Praktiky genderové socializace probíhající ve škole mohou redukovat, nebo
naopak zvyšovat genderové rozdíly.

Znalost genderové socializace pomáhá vyučujícím porozumět a změnit
genderové normy, aby se žákyním a žákům rozšířily možnosti volby.

 

Hlavními aktéry a aktérkami socializace jsou rodiče, vyučující, vrstevníci a média. 
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S přibývajícím věkem se  genderově  podmíněné  názory  lidí  stávají  diferencovanějšími 
a flexibilnějšími, ale genderová socializace má stále určitý vliv na naše chování ve škole,
na pracovišti a ve vztazích.

Postoje a očekávání týkající se genderových rolí obvykle nevycházejí z nějakých
vrozených nebo přirozených genderových rozdílů, ale z genderových stereotypů neboli
příliš zjednodušených představ o postojích, vlastnostech a vzorcích chování mužů a žen.

Klíčové poznatky

Více o tomto tématu zjistíte v Modul 5 Co si představit pod genderovými stereotypy a jaký je jejich
krátkodobý a dlouhodobý vliv na žáky a žákyně?
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Pochopit, co jsou genderové stereotypy.

Porozumět dopadům genderových stereotypů na dívky a chlapce.

Identifikovat oblasti, kde lze ve škole narušovat a zpochybňovat genderové stereotypy.

Identifikovat nové výzvy pro překonání genderových stereotypů ve vzdělávání.

Zamyšlení
Jaké charakteristiky očekává společnost od žen? Jaké charakteristiky očekává
společnost od mužů? Jsou tato očekávání podobná, nebo odlišná?

Zamyšlení
Představte si „typického chlapce“ nebo „typickou dívku“ v naší společnosti. Jaké mají
charakteristiky? Je podle vás mezi dívkami a chlapci více podobností, nebo rozdílů?

Pravděpodobně jste již slyšeli frázi „Ženy jsou z Venuše, muži z Marsu“. Je to slovní
spojení, které se často používá k vysvětlení pozorovaných rozdílů ve způsobu, jakým
ženy a muži myslí, cítí a jednají, a které naznačuje, že ženy a muži jsou ze své
podstaty tak odlišní, jako by byli z různých planet a představovali odlišné druhy.
Stejnojmenná kniha Johna Graye z roku 1992 byla ve světě tak populární, že zastínila
většinu výzkumů, které naznačují, že vnímané rozdíly mezi muži a  ženami  jsou  v  ko-

Modul 5
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A JAKÝ JE JEJICH KRÁTKODOBÝA DLOUHODOBÝ VLIV
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Gender differences in the classroom. 2021. Educational Psychology [online]. Dostupné z:
https://courses.lumenlearning.com/suny-educationalpsychology/chapter/gender-differences-in-the-
classroom/
Traditional stereotypes remain the biggest challenge for gender equality in education. 2010. European
Commission [online]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_10_695
Gender stereotypes. 2021. Issues online [online]. Dostupné z:
https://www.issuesonline.co.uk/articles/gender-stereotyping

Genderový stereotyp je zobecněný pohled nebo předsudek o vlastnostech nebo
charakteristikách, kterými by měli disponovat ženy a muži, nebo o rolích, které by měly
být muži a ženami naplňovány. Genderové stereotypy mají deskriptivní složky, což jsou
přesvědčení o tom, co muži a ženy obvykle dělají. Obsahují však také silné normativní
prvky nebo přesvědčení o tom, co by muži a ženy měli dělat. 

Mezi ženské stereotypní role patří být emocionální, pečovat a vyžadovat ochranu. Mezi
mužské stereotypní role patří být racionální, orientovaný na kariéru a fyzicky zdatný. Tyto
předpoklady mohou být negativní (např. ženy jsou iracionální, muži necitliví) nebo
zdánlivě neškodné (např. ženy pečují, muži jsou vůdci). 

Obrázek 5. 
Genderové
stereotypy. 
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nečném důsledku sociální konstrukcí a že genderové rozdíly v sociálně-emocionálních
a kognitivních dovednostech jsou do značné míry přehnané a jsou způsobeny
genderovými stereotypy.

Ženy a muži, chlapci a dívky nejsou tak odlišní. Každý vyučující zná chlapce, kteří
nesportují, nebo dívky, které jsou ve třídě velmi neposedné. Rozdíly v rámci pohlaví
jsou obecně mnohem větší než rozdíly mezi pohlavími.

Ve škole, stejně jako v širší společnosti, máme tendenci očekávat a zdůrazňovat
rozdíly mezi dívkami a chlapci, ženami a muži, které jsou podporovány převládajícími
genderovými stereotypy. Mezinárodní a národní dokumenty vzdělávací politiky
poukazují na genderové stereotypy jako na největší výzvu pro dosažení genderové
rovnosti ve vzdělávání.

CO JSOU GENDEROVÉ
STEREOTYPY? 
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Tabulka 1. Běžné genderové stereotypy související s očekáváními, socializací a gen-
derovými rolemi mužů a žen / chlapců a dívek (upraveno podle Gender equal play in
early learning and childcare    ).

Genderové stereotypy jsou příčinou a výsledkem genderové socializace. Od dívek a
chlapců se očekává, že budou jednat určitými způsoby, ke kterým jsou socializovaní již
od narození. Než nastoupí do základní školy, proběhne už velká část procesu
internalizace genderových očekávání a genderových rolí. Již ve věku kolem pěti až sedmi
let mají děti tendenci se silně identifikovat s očekáváním svého vlastního pohlaví a je
pravděpodobné, že se aktivně přizpůsobí převládajícím genderovým stereotypům. 

Genderové stereotypy vycházejí ze společnosti, z přímého i nepřímého pozorování
genderových rolí. Do té míry, do jaké lidé ve stejné společnosti činí podobná pozorování,
se tato přesvědčení stávají sdílenými kulturními očekáváními. V mnoha případech jsou
genderové stereotypy vyjádřeny jazykem, který používáme.

Citlivá, starostlivá, jemná, slabá,
závislá, pasivní, laskavá, intuitivní,
submisivní, emocionální, nelogická,
upovídaná, nerozhodná, tichá,
pečovatelka.

 Gender equal play in early learning and childcare. 2018. Care inspectorate [online]. Dostupné z:
https://www.zerotolerance.org.uk/resources/Gender-Equal-Play-in-Early-Learning-and-Childcare.pdf

Fyzicky zdatný, dobrodružný,
racionální, agresivní, nezávislý,
dominantní, rozhodný, logický, 
bez emocí, asertivní, tvrdý, divoký,
statečný, odvážný, vůdce.

Hračky zaměřené na akci,
konstrukci, techniku, boj a dobývání.

Sociální posílení prostřednictvím
školky, školy, médií, rodičů 
a vychovatelů/vychovatelek.
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Muži jsou fyzicky silní, agrese je
přijatelnou součástí mužského
chování, ochota riskovat
(superhrdinové / akční postavy).
Povolání: IT specialisté, mechanici,
inženýři, manažeři, politici. 

Hračky zaměřené na panenky,
vaření, princezny, umění a řemesla. 

Sociální posílení prostřednictvím
školky, školy, médií, rodičů 
a vychovatelů/vychovatelek.

Ženy kladou velký důraz na vzhled
a krásu, jsou milé, něžné a jemné 
a plní submisivní role (princezny).
Povolání: učitelky, zdravotní sestry,
sociální pracovnice, kosmetičky.

Chlapec Dívka

Očekávání 

Socializace

Genderové
role
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Obrázek 6. Vliv genderových stereotypů ve škole.

Coyne, S., J. Linder, E. Rasmussen, D. Nelson, V. Birkbeck. 2016. Pretty as a Princess: Longitudinal Effects of
Engagement With Disney Princesses on Gender Stereotypes, Body Esteem, and Prosocial Behavior in
Children.  Child Development 87 (6), pp. 1909–1925.

Předpoklady, které si o chlapcích a dívkách vytváříme, mohou být vědomé nebo
nevědomé a mohou vést k odlišnému zacházení s jednou skupinou ve srovnání s jinou.
Genderové stereotypy tvoří základ sexismu. Sexismus označuje předsudky, které
upřednostňují jedno pohlaví před druhým.

Základní aspekty učení a poznávání ovlivněné genderovými stereotypy jsou uvedeny
níže.
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Na genderově podmíněném chování není nic špatného, ale stereotypní mužské nebo
ženské chování může být potenciálně problematické, pokud  jsou  životní  příležitosti  dětí 
a mladých lidí omezené kvůli předsudkům spojeným s genderem.
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Harris, A. 2013. The gender gap: why do boys do worse than girls at school? The Irish Time [online].
Dostupné z: https://www.irishtimes.com/news/education/the-gender-gap-why-do-boys-do-worse-than-
girls-at-school-1.1591232
Just like a child: Respect gender equality in the early years. 2013. Zero Tolerance [online]. Dostupné z:
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Krátkodobé dopady
Škodlivé účinky genderových stereotypů pociťují děti již od útlého věku. Patří sem
nadměrná pozornost mladých dívek věnovaná jejich tělesnému vzhledu; šikana dětí,
které neodpovídají stereotypním představám o chlapcích nebo dívkách; a také negativní
pocity o sobě samých u dětí, které neodpovídají očekávaným genderovým stereotypům.

Dlouhodobé dopady
Záleží na tom, jestli se k chlapcům a dívkám chováme od útlého věku odlišně, protože to
vytváří vzor pro život založený na odlišnosti. Ačkoli na odlišnosti jako takové není nic
špatného, pokud vede k omezením a diskriminaci, je problematická. Může totiž
dlouhodobě ovlivnit sebedůvěru, příležitosti, úspěch, zdraví, vztahy a další.

Stereotypní předpoklady také výrazně omezují výběr povolání u mladých lidí, což
následně ovlivňuje jejich budoucí chování na trhu práce a přispívá k rozdílům v od-
měňování žen a mužů. V rámci mezinárodního šetření „Kreslíme budoucnost“ byly děti
základních škol ve věku 7 až 11 let  požádány,  aby  nakreslily  práci,  kterou  chtějí  dělat
v dospělosti. Bylo přijato více než 20 000 příspěvků z Velké Británie a ze zahraničí.
Zjištění naznačují, že děti si již od útlého věku často vytvářejí stereotypní představy o po-
volání v závislosti na pohlaví a jejich profesní volba je založena na genderových
očekáváních. Většina chlapců v šetření chtěla být sportovci a dívky učitelkami.
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Studie provedená ve Spojeném království, která zahrnovala asi 600 dětí ve věku od 4 do
10 let, například odhalila, že převažující sociální postoje hrají významnou roli v tom, jak
se chlapci ve škole uplatňují. Chlapci zaostávají za dívkami, protože se jim neustále říká,
že nejsou tak dobří. Ani rodiče, ani vyučující od nich neočekávají, že se jim bude dařit
stejně dobře jako dívkám. To má za následek ztrátu motivace a sebevědomí chlapců.
Vědecký tým dospěl k závěru, že děti se od útlého věku učí genderovým stereotypům,
které mají sebenaplňující charakter.
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JAKÉ JSOU KRÁTKODOBÉ 
A DLOUHODOBÉ DOPADY
GENDEROVÝCH STEREOTYPŮ?
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https://www.irishtimes.com/news/education/the-gender-gap-why-do-boys-do-worse-than-girls-at-school-1.1591232
https://www.zerotolerance.org.uk/resources/Just-Like-a-Child.pdf
https://www.educationandemployers.org/drawing-the-future-report-published/


No More Boys and Girls. Can Our Kids Go Gender Free? 2018. BBC [online]. Dostupné z:
https://www.bbc.co.uk/programmes/b09202lp

První  obětí  genderových  stereotypů  je  sebevědomí,  ambice  a  očekávání  dívek. Tlak
na přizpůsobení se tomu, co je pro určité pohlaví považováno za „normální“, může mít
také širší zdravotní důsledky, zejména pro mladé dívky. Společenský význam, který je
přikládán vzhledu žen a dívek, může vést k obavám ohledně vzhledu jejich těla, případně
k rozvoji poruch příjmu potravy. 

Zkušenosti chlapců s genderovými stereotypy mohou být škodlivé v mnoha ohledech: učí
se potlačovat emoce, je na ně vyvíjen tlak, aby vypadali „mužně“ a silně a aby si vybírali
předměty a povolání v souladu se stereotypy spíše než se svými zájmy a potenciálem. 

Přetrvává také stigma spojené s mužským přebíráním pečovatelských rolí, což může
vytvářet další překážky pro chlapce, kteří si vybírají „netradiční“ předměty a nesplňují
společenská očekávání, která jsou utvářena stereotypy. Mladí chlapci, u nichž se
očekává, že budou aktivní, dominantní, silní a klidní, vyrůstají s mnohem menším
emočním povědomím než dívky. 

Dokument BBC z roku 2017 „Už žádní chlapci a dívky (No More Boys and Girls)“ požádal
třídu chlapců a dívek ve věku žáků a žákyň ZŠ, aby uvedli synonyma pro emoce, a zjistil,
že dívky vyjmenují více synonym než chlapci pro každou emoci s výjimkou, pozor,
„hněvu“.

Mnoho dětí vnímá omezující účinky stereotypů, přesto je těžké jim odolávat, pokud chce
dítě zapadnout mezi svou vrstevnickou skupinu. Když opakujeme, že ‚kluci a dívky
mohou všechno‘, často si neuvědomujeme, jak velký tlak je na ně vyvíjen, aby se chovali
určitým způsobem, nebo jak moc berou stereotypy jako samozřejmost. Nestačí, aby se
dětem říkalo, že mohou dělat cokoli, toto sdělení se musí odrážet také v postojích
zaměstnanců/kyň škol, v učebnicích a školní praxi. A k tomu jsou zapotřebí genderově
citliví učitelé.

Více informací o způsobech, jakými může vyučující narušovat a zpochybňovat genderové
stereotypy, naleznete v modulech 9-12. 
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JAKÉ NEGATIVNÍ DOPADY MAJÍ
GENDEROVÉ STEREOTYPY NA
DÍVKY A CHLAPCE?
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https://www.bbc.co.uk/programmes/b09202lp


Genderové stereotypy jsou široce rozšířené názory nebo zobecnění o chování,
charakteristikách a rolích žen a mužů. 

Genderové stereotypy udržované knihami jako „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“
poškozují naši schopnost řešit závažné společenské problémy, včetně
nedostatečné úrovně vzdělání, šikany a násilí na školách. 

 

Vyučující by měli čelit genderovým stereotypům a podporovat diverzifikaci
dovedností a zájmů s cílem rozšířit obzory, a zlepšit tak životní šance dívek a
chlapců. 
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Gender stereotypes and education. 2018. YouTube [online]. 

#RedrawTheBalance. 2016. YouTube [online]. 

Theories for Gender Differences in Educational Achievement. 2018.
YouTube [online]. 

Always #LikeAGirl. 2014. YouTube [online]. 

Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=nrZ21nD9I-0&t

Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=kJP1zPOfq_0

Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=8r3HixMujRc

Dostupné z: www.youtube.com/watch?v=vxd_DKsITXo
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Gender Stereotypes: an introduction for practitioners in schools and
early learning centres. 2017. Improving Gender Balance Scotland
[online]. 

Stereotypes stop you doing stuff: Challenging gender stereotypes
through primary education. 2016. National Education Union [online].

Gender Stereotypes in Early Childhood A Literature Review. 2019. The
Fawcett Society [online].

Dostupné z: www.education.gov.scot/media/khsi24hr/gender-
stereotyping-intro.pdf

Dostupné z: www.neu.org.uk/media/2926/view

Dostupné z: www.fawcettsociety.org.uk/gender-stereotypes-in-early-
childhood-a-literature-review
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Porozumět konceptu genderové předpojatosti a skrytého kurikula.

Vysvětlit roli skrytého kurikula v genderové socializaci.

Pochopit, jak skryté kurikulum přispívá k genderové nerovnosti.

Dozvědět se o nástrojích, jak zviditelnit skryté kurikulum ve výuce.

Očekáváte a/nebo přijímáte odlišné chování od chlapců a dívek, např. tišší chování
u dívek a neukázněné chování u chlapců?
Očekáváte, že dívky budou mít ve srovnání s chlapci pozitivnější vztah k učení a
budou méně vyrušovat? 
Při skupinových aktivitách vybíráte častěji chlapce než dívky jako vedoucí
týmů/skupin?  
Připadá vám výuka chlapců zajímavější než výuka dívek? 
Domníváte se, že chlapci mají lepší ‚geny‘ na matematiku a přírodní vědy než
dívky? 

Přemýšlejte o svých každodenních vyučovacích postupech a metodách. Položte si
následující otázky:

1.

2.

3.

4.
5.

Odpověděli jste na některé otázky „ano“ nebo „někdy“? Bez ohledu na to, jak otevření
a přijímající se domníváme být, a bez ohledu na to, jak dobrou práci si myslíme, že
odvádíme při výchově dětí, všichni v sobě nevědomky nosíme předsudky a před-
pojatost. Dopady genderových předsudků ve výuce jsou komplikované a výzkumy
naznačují, že tyto předsudky znevýhodňují jak chlapce, tak dívky, i když různým
způsobem. 

Modul 6
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A JAKOU ROLI HRAJE V GENDEROVÉ SOCIALIZACI?

CO JE SKRYTÉ
KURIKULUM

Vzdělávací cíle

 ZAMYŠLENÍ
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CO JE TO GENDEROVÁ
PŘEDPOJATOST? 
K genderové předpojatosti dochází, když si vytváříme domněnky týkající se chování,
schopností nebo preferencí žáků a žákyň na základě jejich genderu. Kvůli těmto
předsudkům od chlapců a dívek snáze přijímáme určité chování a očekáváme, že uspějí
v určitých oblastech. Níže uvádíme některé z běžných předpokladů a očekávání
týkajících se chlapců a dívek ve vzdělávacím prostředí.

Slyšeli jste někdy, jak vaši kolegové a kolegyně vyjadřují stejné myšlenky? Do určité míry
máme všichni nevědomé předsudky. Vycházejí z našeho dlouholetého vystavení
genderovým vzorcům. Pro vyučující je zásadní, aby si je uvědomovali, jelikož ovlivňují
jejich interakci s dívkami a chlapci, jejich domněnky o dětech a také rady a pokyny, které
žákům a žákyním poskytují. Vyučující potřebují porozumět konceptu „skrytého kurikula“,
což je prostředek, jehož prostřednictvím jsou nevědomé předsudky přenášeny na žáky a
žákyně ve školách.

„Formální“ kurikulum sestává z vyučovacích hodin, lekcí a vzdělávacích aktivit, ve kterých
žáci a žákyně participují, a také z vědomostí a dovedností, které vyučující záměrně
žactvu předávají. Skryté kurikulum sestává  z  nevyřčených  nebo  implicitních  akademic-

přirozeně projevují divoké, neukázněné
chování
jsou akademicky schopní
jsou racionální  
jsou společensky nekomunikativní

jsou tiché a zdvořilé  
pilné  
mají lepší sociální dovednosti než chlapci 
vynikají ve čtení a studiu jazyků

A teacher’s guide to gender sensitivity in the classroom: Preventing and responding to biases and
bullying. Dostupné z: https://www.aware.org.sg/wp-content/uploads/Teachers-guide-to-addressing-
gender-stereotypes-in-the-classroom.pdf
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CO JE TO SKRYTÉ KURIKULUM? 

Chlapci

Dívky

https://www.aware.org.sg/wp-content/uploads/Teachers-guide-to-addressing-gender-stereotypes-in-the-classroom.pdf


Obrázek 7. Prvky skrytého kurikula

akademických, sociálních a kulturních sdělení, která jsou dětem sdělována ve škole.

Prostřednictvím skrytého kurikula si žáci a žákyně osvojují řadu pravidel, hodnot a nor-
mativních vzorců chování, jako je respektování autority a názorů ostatních dětí,
dochvilnost, pracovní morálka, přijímání příkazů  od  vyučujících,  konformita,  čekání,  až
na tebe přijde řada, soutěživost, hodnota sama sebe atd.

Podstatným prvkem skrytého kurikula je gender. Představte si situaci ve třídě, kdy
vyučující žádá chlapce, aby pomohli s technickými problémy, a dívky, aby vyzdobily třídu.
Přemýšlejte o skrytých sděleních, které podobné pokyny dětem sdělují o schopnostech
dívek a chlapců a genderových rolích.

Skryté kurikulum je popisováno jako „skryté“, protože je obvykle děti, vyučující i vedení
škol neberou na vědomí nebo je nezkoumají. Skryté kurikulum může být náročné odhalit.
Skryté kurikulum se skládá z široké škály prvků. Ty nejdůležitější v kontextu školy jsou
znázorněny na Obrázku 7. 

Hidden curriculum. 2015. The Glossary of Education Reform [online]. Dostupné z:
https://www.edglossary.org/hidden-curriculum/ 41

Obsah a ilustrace
učebnic a jiných

vzdělávacích
materiálů. Skryté

kurikulum
 

Předpoklady, očekávání
a interakce vyučujících

s žactvem.

Přidělování úkolů,
vybavení a zdrojů,

včetně času vyučujících
a pozornosti věnované

chlapcům a dívkám 
ve výuce.

Nabídka mimoškolních
aktivit pro dívky

a chlapce
(např. umělecká

činnost, sport, věda).

Segregace ve třídě.
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Dětské vnímání genderových rolí je ovlivněno nejen zjevnými formami genderové
předpojatosti, jako je například sdělení, že kvůli svému genderu zvládnou nebo
nezvládnou udělat úkol, ale také skrytým kurikulem. Hlavním nedostatkem skrytého
kurikula je, že může posilovat zastaralé genderové role a udržovat genderovou
nerovnost. Níže najdete několik příkladů skrytého kurikula v praxi, které se týkají
očekávání v oblasti genderových rolí a rovnosti žen a mužů.

Například na základních školách má pouhé konstatování, že převážnou většinu
vyučujících tvoří ženy, posílit stereotyp, že ženy jsou zvláště vhodné k tomu, aby
pečovaly o děti a učily je. 

Nahodilá otázka učitele nebo učitelky: „Je něčí táta IT manažer?“ může posílit představu,
že maminky nemohou být IT manažerkami. Nebo krátká poznámka: „Zkontrolovala ti
máma domácí úkol?" by mohla naznačovat, že se většinou očekává, že doma ženy
nesou na svých bedrech většinu péče o děti.

Dalším způsobem, jak posilovat a prohlubovat rozdíly mezi pohlavími, je klást chlapcům
více otázek než dívkám, dát chlapcům více času na mluvení nebo jim umožnit, aby
přerušovali dívky, když mluví. Dívky se potom domnívají, že si nejsou s chlapci rovné.

Tato četná neúmyslná sdělení, pokud se opakují a hromadí, mají na životy dětí
dlouhodobé účinky. Někdy omezují obraz jich samých a jejich vnímání dostupných a
vhodných příležitostí. 

JAKÁ JE ROLE SKRYTÉHO
KURIKULA V GENDEROVÉ
SOCIALIZACI? 

Existuje úctyhodné množství výzkumných studií o skrytém kurikulu, rozdílném přístupu
učitelů k dívkám a chlapcům a jeho dopadu na rovnost pohlaví a budoucnost dětí. Níže je
uveden souhrn zprávy finančně podpořené Americkou asociací univerzitních žen
(AAUW).

JAK PŘISPÍVAJÍ GENDEROVÉ
PŘEDSUDKY A SKRYTÉ
KURIKULUM K GENDEROVÉ
NEROVNOSTI? 

Johnson, J. 2022. How Can You Promote Gender Equality In Your Classroom? Teach Thought [online].
Dostupné z: www.teachthought.com/education/6-ways-can-promote-gender-equality-classroom/

44

44



43

1. Vyučující se více věnují chlapcům. 
Dívkám se dostává ze strany učitelek a učitelů podstatně méně pozornosti než chlapcům.
Částečně je to způsobeno tím, že chlapci obecně častěji vykřikují odpovědi na otázky
položené ve výuce, i když nebyli vyučující/m vyzváni. To je částečně způsobeno tím, že
chlapci obecně častěji volají odpovědi na otázky položené třídě, i když je učitel nevyzval.
Tento trend může existovat také proto, že chlapci jsou často vnímáni jako zlobivější, což
vede vyučující k tomu, že je ve třídě aktivněji sledují a věnují se jim, což jim dává
domnělou „příležitost" mluvit bez vyzvání. Časem to může žákyně odradit od toho, aby se
ozvaly, i když mají pocit, že by mohly přispět do diskuse.

2. Interakce s chlapci jsou více veřejné. 
Vyučující mají často tendenci mluvit s chlapci na větší vzdálenost než s dívkami. Je to
možná způsobeno očekáváním, že by měli komunikovat s dívkami pečujícím a vy-
chovávajícím způsobem a s chlapci spíše věcně. Jelikož celá třída často slyší rozhovory
učitele s chlapci, přispívá to – alespoň na pohled – k přesvědčení, že vyučující
komunikují s chlapci častěji a také uvolněnějším a nenucenějším způsobem. Dívky si tedy
své komentáře a dotazy vyhrazují pro soukromé rozhovory, čímž je jim odepřena
možnost účastnit se diskusí zaměřených především na muže.

Obrázek 8. Skryté kurikulum a interakce vyučujících s žáky a žákyněmi.

Věnují chlapcům více
pozornosti.

Vyučující

Více komunikují s chlapci
na veřejnosti.

Chválí a kritizují
chlapce a dívky

odlišným způsobem.
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3. Chvála a kritika se ve vztahu k chlapcům a dívkám liší. 
Chlapci jsou často chváleni více než dívky za sdílení správných znalostí a nesprávné
odpovědi chlapců budou pravděpodobně přehlíženy. Oproti tomu dívky jsou častěji
kritizovány za vyjadřování  nesprávných znalostí a učitelé mají tendenci dívky méně
chválit za správné odpovědi. Znalosti dívek jsou tedy méně viditelné. Z toho vyplývá
očekávání, že znalosti chlapců jsou více ceněny než znalosti dívek, což může dívky vést
k přesvědčení o jejich nižší kompetentnosti ve srovnání s chlapci.

V knize Spravedlnost se stále nedaří: Jak genderové předsudky okrádají dívky a chlapce
ve škole a co s tím můžeme dělat? (Still Failing at Fairness: How Gender Bias Cheats
Girls and Boys in School and What We Can Do About It) badatelský kolektiv David
Sadker, Myra Sadker a Karen R. Zittleman vypozoroval nerovnoměrné  rozložení  času,
energie a pozornosti, a to vše ve prospěch chlapců.   Podobné výsledky byly potvrzeny
řadou dalších studií.

Gender Bias. 2015. [online]. Dostupné z:
https://www.ccctc.k12.oh.us/Downloads/Gender%20Bias%20in%20the%20Classroom2.pdf
Gender Pedagogy in Swedish Pre-Schools: An Overview. Gender Issues 26, pp. 130-140. Dostupné z:
https://link.springer.com/article/10.1007/s12147-009-9076-x
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Základními metodami pro zviditelnění skrytého kurikula jsou pozorování a natáčení. 

Pozorování každodenní vyučovací praxe ve třídě je jedním ze způsobů, jak zviditelnit
skryté kurikulum a interakce učitelů s dívkami a chlapci. Pozorování můžete provádět tak,
že zapojíte kolegy a kolegyně zajímající se o dané téma. Diskutujte s nimi o tom, co vás
zajímá při pozorování. Poté si vytvořte šablonu pro pozorování. Následně se rozhodněte,
jak, kým a kdy by mělo být pozorování prováděno a kdy by měla být poskytnuta zpětná
vazba. Při používání metody pozorování je důležité si uvědomit, že příležitostná
pozorování neposkytují úplný obraz reality a k rozkrytí genderových vzorců je nutné je
opakovat.

Příklad šablony pro pozorování výuky: Čas a pozornost věnovaná
chlapcům a dívkám

Datum pozorování: _________
Pozorovaná situace:  _________
Pozorování realizoval/a: _________

JAKÉ JSOU HLAVNÍ METODY 
PRO ZVIDITELNĚNÍ SKRYTÉHO
KURIKULA VE VÝUCE? 

https://www.ccctc.k12.oh.us/Downloads/Gender%20Bias%20in%20the%20Classroom2.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s12147-009-9076-x
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Rodiče by měli  písemně  schválit,  že  děti  mohou  být  natáčeny  pro  interní  použití 

Natočený materiál by měl být uchováván pouze po dobu trvání práce/projektu a
ukazován či promítán pouze osobám zaangažovaným do těchto aktivit a neměl by se
nikdy dostat do nepovolaných rukou. 

Diskutujte o výsledcích se svými kolegy a kolegyněmi a navrhněte způsoby, jak překonat
svou předpojatost. Další informace naleznete v materiálu GENDEROVĚ CITLIVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ: SAMOSTUDIUM PRO UČITELE MATEŘSKÝCH ŠKOL (konkrétně v mo-
dulu Metodika pozorování - co hledat a jak pozorovat). 

Při pozorování na švédské základní škole (pozorovaná interakce mezi učitelkou a gen-
derově smíšeným žactvem) bylo například zjištěno, že většina žáků, kterým učitelka
pomáhala, byli chlapci. Chlapci se totiž nebáli upoutat její pozornost. Většinou neměli
problém na učitelku zavolat, přistoupit k ní nebo ji dokonce chytit za paži. Zbytek třídy, a
to většinou dívky, čekal, až k nim vyučující přijde. Jedna z dívek měla během pozorování
zvednutou ruku, a to asi 10 minut, aniž by jí vyučující věnovala pozornost. Podle učitelky
se jednalo o opakující se a běžný vzorec. Podle jejího názoru nevydrží chlapci sedět a
čekat, až na  ně  přijde  řada.  Celou  svou  vyučovací  hodinu  si  učitelka  také  natáčela. 
Po analýze videa a identifikaci genderového vzoru se učitelka rozhodla v každé hodině
vytvářet seznam dětí čekajících na její pomoc a pomáhala jim v tomto pořadí, takže
chlapci – stejně jako dívky – čekali, až na ně přijde řada.

Natáčení mimo jiné poskytuje příležitosti ke zviditelnění aspektů interakce vyučující-žák/
žákyně, které je obtížnější pozorovat, jako je například řeč těla, tón hlasu, jazykové
nuance, oční kontakt atd. Umožňuje vidět stejnou situaci několikrát a zaměřit se na různé
problémy.

Několik důležitých obecných pokynů pro natáčení:

      v rámci rozvojové práce na podporu rovnosti žen a mužů.

ChlapciDívky

Kolikrát učitel/ka oslovil/a dítě jménem?

Kolik otázek položil učitel/ka?

Kolikrát přerušen/a během mluvení?

Kolikrát pochválen/a?

Kolikrát napomenut/a?

Kdo dostane pomoc jako první?
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Dospělí reagují na natáčení odlišně. Některým je to úplně jedno, jiní se mu brání. Je
proto dobré, když se v pracovním týmu při natáčení střídají všichni, aby se cítili
zapojeni a v bezpečí.
Děti mohou "hrát" před kamerou. Proto je důležité dětem sdělit účel natáčení a to, že
se nejedná o film, který by pak žáci měli vidět. Podle zkušeností totiž brzy ztratí o fil-
maře zájem a budou se chovat obvyklým způsobem.
Natáčení by nemělo přesáhnout 10-15 minut. Je třeba vyhradit dostatek času na řád-
nou analýzu převládajících genderových vzorců a navržení nápravných opatření. 

Hlavní principy natáčení platí stejně pro předškolní zařízení i pro školu. Podrobné pokyny
pro natáčení a provádění analýz nahrávek naleznete v materiálu GENDEROVĚ CITLIVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ: SAMOSTUDIUM PRO UČITELE MATEŘSKÝCH ŠKOL (konkrétně v mo-
dulech Filmová aktivita. Úvod do natáčení videa jako metodologie; Natáčení vlastního
pracovního dne; Analýza filmového materiálu.)
 
V následujících modulech budou uvedeny metody, nápady a konkrétní tipy, jak
minimalizovat genderové předsudky ve výuce a školní praxi.

 

Genderová socializace a používání genderově nevyváženého skrytého kurikula
vede k nerovnostem ve  vzdělávání chlapců a dívek. 

 

Prostřednictvím skrytého kurikula vyučující implicitně předávají dětem své vlastní
chápání genderu; své hodnoty, přesvědčení. 

Nevědomé předsudky jsou velmi časté, a to i mezi vyučujícími.

Klíčové poznatky
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Jakmile vyučující rozpoznají své genderově zaujaté chování, mohou na něj začít
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[online]. 
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Podporovat porozumění rozdílům mezi genderově slepou, genderově uvědomělou,

genderově citlivou a genderově responzivní pedagogikou.

Zvýšit citlivost učitelů a učitelek k genderovým tématům ve školním prostředí.

Učíte na základní škole. Každému dítěti ve třídě dáte kousek plastelíny a pak je
necháte být. Dívky jsou slušně vychované a vyrábějí malé postavičky, ale chlapci dělají
nepořádek. Hází plastelínu na strop, aby zjistili, jestli se lepí, a cpou ji do klíčové dírky
u dveří. Pak se vrátíte do třídy. Co uděláte?

Mohla by se podobná situace stát i ve vaší škole? Jak byste reagovali? Pomysleli byste
si „Kluci jsou holt kluci“ a přešli byste k dalšímu úkolu? Jak byste reagovali, kdyby se
dívky chovaly stejně jako chlapci?

Jak bylo uvedeno v úvodním modulu, rovnost žen a mužů ve vzdělávání vyžaduje
přístup, který zajistí, že dívky a chlapci nejenže dokončí školní docházku, ale
vzdělávání je také rovnoměrně posílí a připraví na další život. K tomu je zapotřebí
porozumět tomu, co znamená genderově slepá, genderově uvědomělá, genderově
citlivá a genderově responzivní pedagogika a jakým způsobem uvedené přístupy
ovlivňují školní praxi. 

Modul 7
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CO ZNAMENÁ
GENDEROVĚ CITLIVÁ 
A GENDEROVĚ
RESPONZIVNÍ
PEDAGOGIKA?
Vzdělávací cíle 

ZAMYŠLENÍ

One size fits all?: Enhancing Gender Awareness in Teaching. 2015. Science Learning Center of Science
Center NEMO. Dostupné z: https://eige.europa.eu/sites/default/files/twist-onze_size_fits_all.pdf 
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Genderová slepota představuje praxi, která ignoruje gender jako významný faktor v lid-
ských interakcích. Vyučující říkají, že  ve  své  výuce  nedělají  žádné  genderové  rozdíly,
a často tvrdí, že „zachází se všemi žáky a žákyněmi stejně“ a že „Dítě je dítě bez ohledu
na jeho pohlaví“.  Genderová slepota znamená, že učitelé a učitelky neberou při výuce
ohled na gender žactva.

Genderová uvědomělost zahrnuje uvědomění si sociálních a kulturních rozdílů a ne-
rovností, z nichž všechny jsou zabudovány do vzdělávacích postupů, stejně jako
přesvědčení, že tyto postupy lze změnit. Patří sem také pochopení toho, že gender je
propojen s dalšími kategoriemi: etnicita, věk, sexualita  a  zdraví,  stejně  jako  s  místními
a kulturními příležitostmi a rozdíly.

Genderové uvědomělosti ve vzdělávání lze dosáhnout, pokud vyučující vnímají gender
jako proces v každodenním školním životě a chápou škodlivý dopad genderových
stereotypů. Jak vyplývá z výsledků výzkumu a jak je popsáno v předchozích modulech,
nejen vyučující podvědomě interagují s žáky a žákyněmi na základě genderových
stereotypů, ale i děti samotné mají více genderových stereotypů, než bychom si mysleli.
Chlapci se například často domnívají, že jsou v matematice nebo výpočetní technice
lepší než dívky. Dívky si poté myslí, že věda je pro ně příliš obtížná, a v budoucnu si volí
jiné než vědecké profesní dráhy. Pouze díky uvědomění si výše popsaných situací může
vyučující zpochybnit genderové stereotypy ve vzdělávání. 

Genderově uvědomělí vyučující chápou rozdílné příležitosti a výzvy pro dívky a chlapce,
věří, že každý si zaslouží spravedlivé zacházení, a jsou ochotni provést pozitivní změny
ve svých vlastních postojích a chování.

Procesy výuky a učení, které věnují zvláštní pozornost specifickým vzdělávacím
potřebám dívek a chlapců, se nazývají genderově citlivá pedagogika. Genderově
responzivní pedagogika označuje používání vyučovacích metod, které se zaměřují na
poskytování rovných vzdělávacích příležitostí pro dívky a chlapce, aby se podpořila
genderová rovnost. Ty lze  identifikovat  na  základě  posouzení  problémů  a  nedostatků
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CO ZNAMENAJÍ POJMY:
GENDEROVĚ SLEPÁ, GENDEROVĚ
UVĚDOMĚLÁ, GENDEROVĚ
CITLIVÁ A GENDEROVĚ
RESPONZIVNÍ PEDAGOGIKA? 

Lahelma, E., L. Tainio. 2019. The long mission towards gender equality in teacher education: Reflections
from a national project in Finland. Nordic Studies in Education 39, pp. 69-84. Dostupné z:
https://www.researchgate.net/publication/331416751_The_long_mission_towards_gender_equality_in_t
eacher_education_Reflections_from_a_national_project_in_Finland
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Genderová
slepota

Ignorování 
genderu coby vý-
znamného faktoru
ve vzdělávání.

Genderová
uvědomělost 

Gender je pokládán 
za významný faktor 
ve vzdělávání.
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v dovednostech a znalostech obou skupin.

Genderová
citlivost

Uznání, že gender je
významným faktorem 
ve vzdělávání, kterému
musí vyučující a vedení
škol věnovat pozornost.

Genderová
responsivita

Používání výukových
metod, které zajišťují
rovné vzdělávací
příležitosti pro dívky 
a chlapce a podporují
rovnost žen a mužů.

PROČ POTŘEBUJEME GENDEROVĚ
CITLIVOU A GENDEROVĚ
RESPONZIVNÍ PEDAGOGIKU? 

Obrázek 9. Od genderově slepé k genderově responzivní pedagogice.

Konečným cílem genderově citlivého vzdělávání je bojovat proti genderovým
stereotypům a podporovat rovnost žen a mužů. K dosažení rovnosti žen a mužů ve vzdě-
lávání je třeba, aby aspekty, jako jsou učební osnovy, obsah výuky, metody a materiály,
jakož i školní prostředí, byly zbaveny genderových stereotypů a diskriminačních praktik.

Genderově citlivý přístup k výuce zajišťuje, že otázky genderové rovnosti a nerovnosti
jsou zahrnuty do všech činností učitele/ky, jako je výběr a prezentace výukových
materiálů, uspořádání učeben, chválení a kárání žáků/yň, hodnocení a posuzování úkolů
žáků/yň atd. 
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Jako třídní učitel/ka si myslím, že věnuji dívkám a chlapcům stejnou míru
pozornosti. 
Snažím se neutvářet si předpoklady o schopnostech dětí na základě jejich
genderu, např. očekávání, že chlapci neradi čtou nebo dívky jsou tišší. 
Podporuji děti, když se snaží zpochybňovat a narušovat genderové stereotypy. 
Od chlapců i dívek mám stejná očekávání ohledně jejich chování. 

Pravděpodobně máte osobně velmi blízko k genderově citlivé  výuce.  Které  záležitosti
z níže uvedeného seznamu již praktikujete? 

1.

2.

3.
4.

 ZAMYŠLENÍ

Metodiky výuky
a učení a vzdělávací

aktivity

Plánování výuky

Prostředí pro výuku
a učení

Interakce
ve třídě

Hodnocení

Výukové 
a studijní 
materiály

Používání
nesexistického
jazyka ve škole

a ve výuce

Genderově responzivní
pedagogika

 

Obrázek 10. Dimenze genderu ve všech aspektech výuky a učení
na podporu genderově responzivnípedagogiky.



Genderově citliví vyučující vědí, jak přizpůsobit výukové metody a jak reagovat na roz-
dílné a různorodé potřeby dívek a chlapců. Vyučující například vědí, že nízké
sebevědomí dívek často pramení z kulturního kontextu, v němž je postavení žen a dívek
podřízeno postavení mužů a chlapců. Vzhledem k tomu genderově citliví vyučující vědí,
jak dívky povzbudit k rozvoji sebevědomí a asertivity.

Stejně tak mohou genderově citliví vyučující podpořit  chlapce  v  tom,  aby  se  odpoutali
od rigidních norem maskulinity, a tak jim pomoci překonat strach z neúspěchu, být méně
agresivní a více společenští, zapojovat se ve větší míře v osobních vztazích a více se
angažovat v soukromé sféře.

Následující moduly (9-15) poskytují vyučujícím praktické nástroje, zdroje a náměty, které
jim pomohou odbourávat genderové stereotypy a používat principy genderově
responzivní pedagogiky  ve výuce.
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Genderově responzivní pedagogika se vztahuje na procesy výuky a učení, které
věnují pozornost specifickým vzdělávacím potřebám dívek a chlapců a podporují
rovnost žen a mužů. Ty lze identifikovat na základě posouzení problémů a ne-
dostatků v dovednostech a znalostech obou pohlaví.

Existuje  mnoho  způsobů,  jak  lze  podporovat  genderově  responzivní  prostředí
ve výuce. 

 

Konečným cílem genderově citlivého vzdělávání je bojovat proti genderovým
stereotypům a podporovat rovnost žen a mužů.

Klíčové poznatky
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Dr.  Javid  Abdelmoneim  provedl  experiment  ve  třídě  základní   školy
ve Velké Británii, aby zjistil postoje malých dětí (ve věku pouhých sedmi
let) k genderovým rolím a stereotypům. Spolupracoval s velmi otevřenou
učitelkou základní školy, aby ve třídě zavedli strategie omezující
stereotypy,  které  mohou  poškodit  dlouhodobý  růst  a  potenciál   dětí 
ve vzdělávání i mimo něj. Chtěl prozkoumat, zda tato dětská
přesvědčení ovlivňují nerovnost mezi dospělými. Vedle rozhovorů s dětmi
spolupracoval s učitelkou na testování několika strategií, které by tyto
postoje změnily.



znamená, že dívky a chlapci mají zajištěny stejné šance a stejné zacházení v pří-
stupu ke vzdělávání, jeho průběhu a výsledcích.
znamená, že chlapci a dívky jsou ve vzdělávání a prostřednictvím vzdělávání stejně
podporováni a posilováni.  
má za cíl neutralizovat rozdíly mezi pohlavími, aby se dívky a chlapci mohli stát
stejnými.
je otázkou hodnot a lidských práv. 

Genderová rovnost ve vzdělávání
1.

2.

3.

4.

Nepřehlédněte. Rovnost žen a mužů je základem  lidských  práv.  Rovnost  žen  a  mužů
ve vzdělávání spočívá v tom, že dívky a chlapci, ženy a muži mají stejné znalosti a pří-
ležitosti, aby mohli činit informovaná rozhodnutí o svém životě. Rovnost neznamená, že
se dívky a chlapci, ženy a muži stanou stejnými, ale že dívkám a chlapcům budou
zajištěny a nabídnuty stejné šance a že budou mít stejné možnosti prostřednictvím
vzdělávání.

Modul 8 
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Po seznámení se s obsahem
předchozích modulů vás zveme 
k otestování vašich znalostí formou
kvízu.

Která z následujících tvrzení jsou pravdivá? (Správných
odpovědí může být i více.)

 

SHRNUTÍ POZNATKŮ 
Z MODULŮ 1 – 7

 1. Genderová rovnost ve vzdělávání

Správné odpovědi: 1, 2, 4 



Nepřehlédněte. Děti si stále spojují určité pracovní role s ženami a muži. Tato
stereotypizace v raném věku má významný vliv  na  role, kariéry  a  pozice,  které  si  děti
v dospělosti vybírají. Ve škole by mělo být s dívkami a chlapci zacházeno stejně a měly
by jim být poskytovány rovné  příležitosti  na  základě  pochopení  personálu,  že  rovnost
ve školství je spojena s pozitivními změnami směrem k rovnosti žen a mužů v širší
společnosti.

Nepřehlédněte. Gender se liší od pohlaví a označuje sociálně vytvořené, nikoli
biologicky definované charakteristiky lidských bytostí. Gender zahrnuje vnímání a před-
stavy o tom, co je v naší společnosti ženské a mužské. Dělení na ženy a muže je velmi
silná kategorizace, kterou všichni neustále provádíme, obvykle aniž bychom si to
uvědomovali. Jelikož je gender neustále vytvářen, vytvářejí ho žáci, žačky a vyučující
také ve škole, což umožňuje vytvářet i gender, který vede k rovnosti. 

 k charakteristikám žen a mužů, dívek a chlapců, které jsou sociálně konstruované. 
 k chování a rolím spojeným s tím, že jsem ženou, nebo mužem, dívkou, nebo
chlapcem, jakož i vzájemnými vztahy.  
 k feminitě a maskulinitě. 
 ke všem výše uvedeným. 

Zatímco pohlaví se týká biologických rozdílů mezi muži a ženami, gender se vztahuje   
1.
2.

3.
4.
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3. Pohlaví a gender
 

Správné odpovědi:  4

 nelze definovat, protože téma rovnosti žen a mužů ve vzdělávání je příliš složité a 
Společné cíle politik genderové rovnosti 

1.
       nedovoluje nám činit žádná zobecnění. 
   2. znamenají více než jen stejný počet chlapců a dívek zapsaných do školy.
   3. se zaměřují na zpochybňování tradičních genderových rolí a stereotypů.
   4. se na 1. stupni ZŠ zaměřují na rozšíření aspirací a zájmu dětí o povolání a kariéru.

2. Společné cíle politik genderové rovnosti ve vzdělávání

Správné odpovědi: 2, 3, 4

https://image3.slideserve.com/5755695/slide2-l.jpg
https://image3.slideserve.com/5755695/slide2-l.jpg


Nepřehlédněte. Zjednodušeně řečeno, genderový stereotyp je obecně rozšířené
přesvědčení nebo zobecnění o chování  a  vlastnostech,  které  jsou  přisuzovány  ženám
a mužům. Stereotypní představy o tom, co je vhodné pro ženy a muže, chlapce nebo
dívky, mohou omezovat příležitosti dětí k učení a rozvoji. Genderové stereotypy jako
takové ovlivňují účast žáků a žákyň ve vzdělávání, jejich vnímání sama sebe, volbu
povolání, postoje ke vztahům atd. Existuje řada způsobů, jak mohou školy a vyučující
genderovým stereotypům čelit.

 jsou spojeny s představou, že ženy jsou emocionální, pečující a potřebují ochranu,
zatímco muži jsou silní, racionální a orientovaní na kariéru.
 zahrnují například přesvědčení, že dívky jsou lepší ve čtení a chlapci jsou lepší v ma-
tematice. 
 ovlivňují zkušenosti žáků a žákyň ve výuce, jejich studijní výsledky a volbu předmětů.
 mají negativní důsledky pro chlapce i dívky, včetně omezení toho, co mohou dělat,
čím mohou být a čím se mohou stát.

Genderové stereotypy
1.

2.

3.
4.
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5. Genderové stereotypy 

Správné odpovědi: 1,2,3,4 

Nepřehlédněte. Genderová socializace je proces, při kterém si osvojujeme genderově
podmíněná pravidla, normy a očekávání naší kultury. Aktérem genderové socializace je
jakákoli osoba nebo skupina, která hraje roli v procesu genderové socializace v dětství.
Genderová socializace začíná narozením a probíhá prostřednictvím čtyř hlavních aktérů
socializace: rodiny, vzdělávání, vrstevnických skupin a hromadných sdělovacích
prostředků. Škola je hlavním prostředím genderové socializace.

Domov je prvním místem, kde  jsou  děti  socializovány  do  genderových  norem,  hodnot
a očekávání. Rodina je prvním aktérem genderové socializace. Kteří jsou další tři hlavní
aktéři genderové socializace? 
  1. legislativa vztahující se k genderové rovnosti 
  2. vrstevnické skupiny
  3. média 
  4. vyučující 

4. Genderová socializace

Správné odpovědi: 2, 3, 4 



Nepřehlédněte. Genderově citliví vyučující nejenže chápou a reagují na specifické
potřeby dívek a chlapců v procesu výuky a učení, ale také podporují stejnou účast a za-
pojení chlapců a dívek do výuky i mimoškolních aktivit. Genderově citlivý přístup k výuce
zajišťuje, že otázky rovnosti žen a mužů jsou zahrnuty do všech činností vyučujících, jako
je výběr a prezentace výukových materiálů, uspořádání třídy, chválení a ukázňování
žactva, hodnocení a posuzování jejich úkolů atd.

vyučující používají interaktivní a rozmanité výukové techniky, které odpovídají zájmu
dívek i chlapců.
vyučující častěji kontrolují výkon chlapců kvůli jejich nepozornosti.
učitelé/ky projevují stejně vysoká očekávání úspěšnosti u dívek i chlapců.
učitelé/ky jsou si vědomi genderových předsudků a snaží se jim vědomě vyhýbat.

Genderová citlivost a genderová responzivita znamenají, že 
1.

2.
3.
4.
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7. Genderově citlivá a genderově responzivní pedagogika 

Správné odpovědi: 1, 3, 4

Nepřehlédněte. Skryté kurikulum  označuje  nevyslovené  a  neoficiální  normy,  chování
a hodnoty, které se děti učí ve škole vedle oficiálních osnov matematiky, čtení, dějepisu
atd. Důležitým prvkem skrytého kurikula je gender. Ve výuce se skryté kurikulum
projevuje mimo jiné tím, že chlapci dostávají více času, energie a pozornosti ze strany
vyučujících. Učitelé/ky si musí být skrytého kurikula vědomi a musí svůj přístup
reflektovat, protože v opačném případě může posilovat genderové stereotypy, předsudky
a předpojatost a udržovat genderovou nerovnost.

věnování větší pozornosti chlapcům než dívkám.
chválení dívek za slušné vychování a chlapců za jejich nápady.
akceptování rošťáckého chování a slovního odporu ze strany chlapců, ale méně 

Ve výuce se skryté kurikulum projevuje následovně:
1.
2.
3.

      ze strany dívek. 
   4.ignorování národních osnov při výuce dětí.

6. Skryté kurikulum

Správné odpovědi: 1, 2, 3



Pochopit význam učebnic a učebních/výukových materiálů pro šíření genderových

stereotypů.

Rozvíjet dovednosti potřebné k identifikaci genderových stereotypů v učebnicích,

učebních/výukových materiálech a ilustracích.

Naučit se zpochybňovat genderové stereotypy obsažené v učebnicích, učebních

materiálech a ilustracích.

A DALŠÍCH UČEBNÍCH/VÝUKOVÝCH MATERIÁLECH?

CO MŮŽE VYUČUJÍCÍ
UDĚLAT PRO ZPOCHYB-
NĚNÍ GENDEROVÝCH
STEREOTYPŮ 
V UČEBNICÍCH

Vzdělávací cíle 

Modul 9
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Poté, co jste se seznámili s obecnými informacemi o prosazování rovnosti žen a mužů
ve vzdělávání, je nyní čas  přejít  ke  každodenní  výukové  praxi  a  prozkoumat,  jak  lze
ve výuce zpochybnit tradiční genderové stereotypy. Nejprve se zamyslete nad učebními
osnovami, které fungují jako nejsilnější nástroj pro předávání a proměnu kultury, hodnot
a přesvědčení společnosti žákům a žákyním. Co říkají učební osnovy o rovnosti žen a
mužů? Kde je v učebních osnovách prostor pro zpochybnění zastaralých genderových
rolí a norem a prosazování nových? Pamatujte přitom, že připravujete děti na měnící se
svět, kde tradiční genderové role již neplatí.

Učební plán je realizován prostřednictvím učebnic a výukových materiálů, včetně
dnešních digitálních materiálů, videí, obrázků, plakátů atd., které žákům a žákyním
nabízejí nové  interaktivní  a  poutavé  možnosti  učení.  Nedávné  šíření  pandemie  CO-



Taylor, A. 2016. The undeniable sexism in textbooks designed for the world’s children. The Washington
Post [online]. Dopstupné z: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/03/08/the-
undeniable-sexism-in-textbooks-designed-for-the-worlds-children/
Ballantine, J. H., J. Stuber, G. J. 2021. The Sociology of Education: A Systematic Analysis (Chapter: Gender
socialisation in elementary school.) US: Routledge. 60

VID-19 navíc urychlilo vývoj nových e-learningových prostředí a obsahů, které mohou
lépe odrážet měnící se realitu a přispět k větší  aktivitě  v  oblasti  rovnosti  žen  a  mužů.
A přestože můžeme pozorovat rychlé změny, genderové stereotypy stále zůstávají
běžné a v učebnicích po celém světě se stále můžeme setkat s nepopiratelným
sexismem.  Studie učebnic, pohádkových knih a vzdělávacích softwarů trvale ukazují
větší počet mužských postav spolu s větším  zastoupením  mužů  v  názvech,  obrázcích
a ústředních rolích.   Pro práci v budoucnosti je proto nezbytné, aby si vyučující osvojili
dovednosti, jak rozpoznat, zpochybnit a potírat záměrné i nezáměrné předsudky a ste-
reotypy, které brání rovnosti žen a mužů.

49
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Povaha učebnic a vzdělávacích materiálů, obrázky a jazyk, které se v nich objevují v sou-
vislosti s genderem, mají na děti velký vliv, protože přispívají k vytváření přesvědčení a
hodnot o genderových normách, volbě povolání a budoucích příležitostech. Pokud dívky
vidí, že jsou v učebnicích/knihách zobrazovány jako pasivní, mohou předpokládat, že by
měly být pasivní také v realitě.

Ve většině společností existují čtyři základní druhy genderových stereotypů, které se
odrážejí i ve školních učebnicích a čítankách:

IDENTIFIKACE STEREOTYPŮ 
V UČEBNICÍCH/KNIHÁCH

Osobnostní rysy

ženy jsou vstřícné a emocionální, zatímco
muži jsou sebevědomí a odvážní.

Chování v domácnosti

ženy se starají o děti, vaří a uklízejí v do-
mácnosti, zatímco muži se starají o fi-
nance, provádí opravy v domácnosti a za-
jímají se o auta. 

Povolání

ženy jsou učitelkami a zdravotními
sestrami, muži jsou piloty a inženýry.

Fyzický vzhled

ženy jsou štíhlé a půvabné, muži jsou
vysocí a svalnatí.

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/03/08/the-undeniable-sexism-in-textbooks-designed-for-the-worlds-children/


An action guide for primary schools. 2017. Improving Gender Balance Scotland. Dostupné z:
https://education.gov.scot/improvement/Documents/sci38-primary-action-guide.pdf
It’s child’s play: Challenging gender stereotypes through reading. 2016. National education union [online].
Dostupné z: https://neu.org.uk/media/2921/view 61
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IDENTIFIKACE GENDEROVÉ
PŘEDPOJATOSTI 
V UČEBNICÍCH/KNIHÁCH
Při kontrole učebnic z hlediska genderové zaujatosti zvažte výše uvedené aspekty.
Zkontrolujte děj, postavy, vztahy a ambice postav. Jak jsou v učebnicích zobrazeni muži
a ženy? Kdo jsou hlavní postavy? Jaké věci dělají? Jaké mají vztahy? Kdo má větší
moc? Kdo rozhoduje? Kdo je ve vedoucích nebo podřízených rolích?

Již v raném věku mohou děti dobře reagovat na diskuse o tom, co je a co není pro chla-
pce a dívky přijatelné. Jako učitelé můžete vybírat texty a ilustrace právě pro jejich
schopnost zpochybnit vnímání toho, kdo co může dělat. Můžete své žáky a žákyně
vyzvat otázkou, zda by bylo možné vyprávět stejný příběh, kdyby byly činy nebo role
dané mužům a ženám v příběhu obrácené.

Přestaňte omezovat zájmy dětí tím, že budete některé knihy propagovat jako
vhodné pouze pro dívky a jiné pouze pro chlapce.
Požádejte děti, aby přepsaly tradiční pohádku s prohozenými rolemi hlavních
postav. 
Požádejte děti, aby napsaly příběh o statečné hrdince nebo o mužském hrdinovi,
kterého je zapotřebí zachránit.
Případně žákům a žákyním nabídněte moderní příběhy, které konkrétně
zpochybňují stereotypy. Pokuste se zařadit ty, v nichž vystupují starostlivé mužské
postavy i silné ženské hrdinky.

Tipy pro vyučující při výběru a používání dětské literatury pro zpochybnění
genderových stereotypů:

Existuje také několik webových stránek, které poskytují dobré nápady a podrobné
návody, jak využít dětské knihy k narušování genderových stereotypů, například zdroj
pro učitele: It's child's play  (Je to dětská hra),  který  vydala  Národní  unie  vzdělávání 
ve Velké Británii.

Další informace k tématu naleznete také v materiálu GENDEROVĚ CITLIVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ:  SAMOSTUDIUM  PRO  UČITELE  MATEŘSKÝCH  ŠKOL  (konkrétně
v modulu Dětské knihy, filmy, písničky a pohádky).

 TIPY
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https://education.gov.scot/improvement/Documents/sci38-primary-action-guide.pdf
https://neu.org.uk/media/2921/view


Kolik ženských a mužských postav je na obrázku/ilustraci? 
Kdo je v popředí a kdo v pozadí?
Kdo je aktivní, kdo pasivní – ženské, nebo mužské postavy? 
Jaké vlastnosti jsou přisuzovány ženským a mužským postavám?
Kde jsou ženské a mužské postavy zobrazeny – ve zdech domova, nebo mimo
domov?

Učebnice a materiály ke čtení jsou opatřeny obrázky a ilustracemi. Vizuální obrázky jsou
často považovány za dekoraci, ačkoli jsou mnohem víc než to, protože pomáhají dětem
formulovat jejich vlastní genderové role. Chcete-li analyzovat ilustrace z hlediska
genderové předpojatosti, můžete si klást například tyto otázky:

Pokud ve vzdělávacích zdrojích narazíte na genderové předsudky, neznamená to, že tyto
zdroje nelze používat. Každá kniha, text, ilustrace, dokonce i ty, které obsahují
genderové stereotypy, mohou nabídnout příležitost ke kladení kritických otázek a k dis-
kusi s žáky a žákyněmi o genderových rolích a  stereotypech.  Jako  příklad  se  podívejte
na titulní stránky dvou estonských zdrojů, učebnice matematiky a pracovního sešitu pro
3. ročník.   Jak jsou na obrázku vyobrazeni chlapci a dívky? Jaké poselství tyto ilustrace
dětem zprostředkovávají? Pro analýzu a zahájení diskuse s žactvem můžete položit
následující návodné otázky:

Belials, K. 2017. A maths textbook and a workbook for 3rd grade students. Kirjastus Skriibus
[onlone]. Dostupné z: https://www.skriibus.ee/views/oppevara.xhtml?id=43&form=3
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ILUSTRACE A OBRÁZKY. DĚTI
NEMOHOU BÝT TÍM, CO NEVIDÍ.
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1.Kdo se odváží vylézt na dinosaura?
2.Kdo se pasivně dívá a obdivuje ty, kteří se odváží?
3.Kdo se více baví?
4.Kdo získá deset bodů a zažije pocit vítězství?
5.Jaké genderové stereotypy mohly přimět
ilustrátora/ku k nakreslení takového obrázku?

https://www.skriibus.ee/views/oppevara.xhtml?id=43&form=3


Kdybyste si měli vybrat titulní stranu učebnice/pracovního sešitu, které verzi byste dali
přednost? Co byste změnili? Proč?

Jedná se pouze o dvě titulní stránky. Opravdu na nich záleží? Ano, záleží, protože
taková mikrosdělení se časem hromadí. Stejně jako v případě zjištění výzkumu „Let Toys
Be Toys“ (Nechte hračky být hračkami), který se zaměřoval na katalogy hraček a te-
levizní reklamy, není problémem jedna reklama či jedna kniha. Problém je v tom, jak je
sdělení skládáno do širšího obrazu. Obrázek holčičky hrající si s panenkou – skvělé.
Katalog se 16 stranami dívek a  panenek  a  bez  chlapců  –  to  je  větší  problém.  Kniha
s mužským hrdinou a padouchem – v pořádku. Celá knihovnička, kde většinu činností
dělají muži a kde mluví hlavně muži...?! Možná je na čase zvážit, zda je to opravdu to, co
chceme našim dětem říct o tom, na kom záleží a jak funguje svět?

Constructing bias – the wonky world of picture books. 2018. Let Toys be toys [online]. Dostupné z:
http://www.lettoysbetoys.org.uk/constructing-bias-the-wonky-world-of-picture-books/ 63
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1.Kdo si troufne vylézt výš?
2.Mohly by dívky také vylézt stejně vysoko jako 
   chlapci?
3.Jaké genderové stereotypy by v tom dívkám bránily?
4.Odkud se tyto stereotypy berou?
5.Co myslíte: mohou být dívky a chlapci stejně dobří 
  v lezení po dinosaurech a stejně dobří v matematice?
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http://www.lettoysbetoys.org.uk/toy-catalogues-2017/
http://www.lettoysbetoys.org.uk/tvads/
http://www.lettoysbetoys.org.uk/constructing-bias-the-wonky-world-of-picture-books/


Digitální materiály jsou interaktivní
a hravé a umožňují vyučujícím
flexibilně přidat vlastní materiál
nebo zvolit, kdo bude akci
vykonávat, ať už dívka nebo
chlapce, atp. Právě genderově
vyvážené zobrazení dívek a chla-
pců a ženských a mužských postav
jednajících v netradičních gen-
derových  rolích  představuje  jeden
z kroků ke zvýšení rovnosti žen a
mužů.

Soolisuse representeerimine põhikooli esimese astme ja 4. klassi digiõpikute illustratsioonides
(Reprezentace školství v ilustracích digitálních učebnic pro 1. a 4. ročník základní školy). 2019. Tallinn:
ENUT. Dostupné z:
https://enut.ee/ulle-marike-papp-soolisuse-representeerimine-pohikooli-esimese-astme-ja-4-klassi-
digiopikute-illustratsioonides/ 64
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Na druhou stranu se v digitálních učebnicích stále častěji objevují dívky a chlapci, kteří
se věnují stejným činnostem a jsou stejně schopní.

Dalo by se předpokládat, že vzhledem k tomu, že digitální materiály vznikly nedávno,
neobsahují žádné  genderové  stereotypy  nebo  jich  alespoň  obsahují  méně.  Nicméně
v Estonsku tomu tak není. Průzkum zastoupení pohlaví v ilustracích digitálních učebnic
pro nižší stupeň základní školy a 4. ročník ZŠ   provedený v roce 2019 ukázal převládání
tradičních genderových rolí; převahu chlapců, a to i v číselném vyjádření; činnosti
prováděné ve skupinách rozdělených podle genderu a nedostatek komunikace mezi žáky
a žákyněmi.

DIGITÁLNÍ MATERIÁLY NEJSOU
ZBAVENY GENDEROVÝCH
STEREOTYPŮ
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https://enut.ee/ulle-marike-papp-soolisuse-representeerimine-pohikooli-esimese-astme-ja-4-klassi-digiopikute-illustratsioonides/


Souvisí témata, náměty a obrázky s životními zkušenostmi dívek i chlapců? 
Je zobrazen/zapojen stejný počet chlapců a dívek?
Dělají dívky a chlapci spolu různé věci/hrají si spolu/učí se spolu/sedí spolu?
Mají dívky a chlapci stejné zájmy a koníčky? 
Jsou dívky a chlapci zobrazeni ve stejné míře v roli vůdčích osobností?
Jsou dívky i chlapci zobrazováni jako odvážní a starostliví?
Jsou dívky i chlapci zobrazováni jako schopní, inteligentní a chytří?
Používají dívky a chlapci stejné vybavení a digitální nástroje? 
Obsahují materiály situace, v nichž dívky a chlapci jednají mimo úzce vymezené
genderové role?
Jsou materiály prosté genderových asociací, jako je modrá pro chlapce a růžová 

Je v materiálech používán genderově inkluzivní jazyk?

Je důležité, aby učitelé a učitelky byli schopni sami připravit genderově responzivní
materiály nebo aby věděli, jak upravit ty stávající tak, aby se genderové stereotypy
změnily v pozitivní sdělení, která propagují a podporují rovnost žen a mužů. Otázky,
které je třeba si položit v závislosti na daném předmětu nebo úkolu, by měly být
následující:

      pro dívky?

Vynikající zdroj informací pro revizi výukových a studijních materiálů naleznete v pub-
likaci s názvem Mainstreaming gender equality in curricula and teaching and learning
materials (Začleňování genderové rovnosti do osnov a výukových a učebních materiálů).

Mainstreaming gender equality in curricula and teaching and learning materials. UNESCO: Education 2030
series, Toolkit 18. Dostupné z:
https://bangkok.unesco.org/sites/default/files/assets/article/Education/publications/GENIA2019/19_Dec_G
ENIA_Toolkit_18.pdf 65
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Učebnice mají zásadní význam pro způsob, jakým si žáci a žákyně utvářejí
představu o sobě samých, o druhých a o světě, na základě čehož si vytvářejí své
postoje a vzorce chování.

Před výběrem, přípravou a používáním výukových materiálů je třeba je
přezkoumat z hlediska genderových předsudků a stereotypů.
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Klíčové poznatky

 

Všechny výukové materiály, ať už obsahují genderové stereotypy, nebo ne, mohou
být použity ke zpochybnění tradičních a podpoře nových měnících se
genderových rolí a norem.

 

Preventing Gender Stereotypes and Promoting Gender Equality in
School Textbooks and Materials: A Methodological Guide. 2012.
Agency of Gender Equality Kosovo. 

Brugeilles, C., S. Cromer, UNESCO. 2009. Promoting gender equality
through textbooks: A methodological guide. 

Dostupné z: https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/ENG-
ManualSteriotipetGjinore-ENG(1).pdf

Dostupné z:
www.researchgate.net/publication/44838920_Promoting_gender_equ
ality_through_textbooks_a_methodological_guide
                                                                                                 

Další literatura
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Dozvědět se, jak jsou každodenní vyučovací postupy na 1. stupni ZŠ formovány

genderovými stereotypy a předsudky.

Naučit se používat genderově citlivý přístup k interakci ve třídě, plánování výuky,

zasedacímu pořádku a metodice výuky.

Získat tipy a nápady, jak čelit genderovým stereotypům ve výuce.

Modul 10
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V KAŽDODENNÍ VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ? 

CO MŮŽE VYUČUJÍCÍ
UDĚLAT PRO ZPOCHYB-
NĚNÍ GENDEROVÝCH
STEREOTYPŮ

Vzdělávací cíle 

Poté, co jste se seznámili s předchozími materiály, si jistě uvědomujete, že chování
vyučujících je podvědomě podmíněno genderem. Ať už se jedná o nevědomě vytvářené
předpoklady  ohledně  preferencí  určitých  předmětů  ze  strany  chlapců  a  dívek   nebo
o přesvědčení, že dívky vynikají nad chlapci ve čtení. Nyní je čas prozkoumat, jaké
změny by bylo možné provést v každodenní výuce, aby se zpochybnily genderové
stereotypy a vytvořilo se rovnější a vyváženější vzdělávací prostředí pro všechny.

Většina učitelek a učitelů učí, protože chce pro  své  žáky  a  žákyně  to  nejlepší.  Každý
z nás má však nevědomé předsudky, a tak je mají i ti nejoddanější a nejlépe smýšlející
vyučující, i když pevně věří v rovnost pohlaví. Výzkumy ukazují, že genderové stereotypy
a předsudky vyučujících formují jejich chování ve třídě přinejmenším třemi způsoby:
často sami slouží za model genderově stereotypního chování, projevují rozdílná
očekávání vůči chlapcům a dívkám a usnadňují dětem genderové předsudky tím, že
označují gender za důležitý. V jedné studii byli vyučující požádáni, aby používali gender
k označování dětí a k organizování činností ve třídě, například tím, že vítali děti slovy
„Dobré ráno, chlapci a děvčata“ a žádali děti, aby se seřadily podle genderu. Jiní vyučují-



Bigler, R., A. R. Hayes, V. Hamilton. 2013. The Role of Schools in the Early Socialization of Gender
Differences. In: Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV, eds. Encyclopedia on Early Childhood Development
[online]. Dostupné z: https://www.child-encyclopedia.com/gender-early-socialization/according-
experts/role-schools-early-socialization-gender-differences 68
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INTERAKCE VE TŘÍDĚ 

jící gender žactva ignorovali. Malé děti, jejichž vyučující gender používali a děti jím
nálepkovali, vykazovaly vyšší míru genderových stereotypů než jejich vrstevníci a
vrstevnice.

Vyučující musí na děti pohlížet jako na individuality a nemohou na ně klást očekávání
spojená s genderem. Měli by si být vědomi skrytého kurikula a genderových předsudků,
které se promítají do plánování a realizace výuky i do zkušeností žáků a žákyň ve škole.

Kdo, chlapci nebo dívky, vyžaduje a získává více pozornosti ze strany vyučujících?
Kdo častěji mluví ve třídě, chlapci nebo dívky? 
Kdo mluví déle? 
Kdo, chlapci nebo dívky, častěji přerušuje vyučovací hodinu?
Kdo se vyučujícím podřizuje a kdo je naopak provokuje, chlapci nebo dívky?

Koho vyvolávám častěji, když se ve třídě děti hlásí: chlapce, nebo dívky? 
Mám od všech svých žáků a žákyň stejná očekávání?
Poskytuji chlapcům a dívkám stejnou míru pomoci, zpětné vazby, povzbuzení a po-
chvaly? 
Přerušuji častěji jedno pohlaví než druhé? 
Trávím více času pobízením chlapců k hledání hlubších odpovědí, zatímco dívky
odměňuji za mlčení?
Věnuji stejnou pozornost nežádoucímu chování chlapců i dívek, jako je pobíhání

Používám rozdílný tón hlasu pro dívky a chlapce? 
Používám při výuce příklady spojené s oběma pohlavími?

Prvním úkolem vyučujících, kteří se chtějí vypořádat s genderovými stereotypy, je
prozkoumat, zda a jak jejich prostředí ve výuce posiluje nebo zpochybňuje konvenční
genderové role, stereotypy a vztahy a hierarchii mezi chlapci a dívkami. Aby vyučující
zjistili, co se ve třídě děje, mohli by si položit následující návodné otázky:

Za druhé, vyučující by měli věnovat pozornost svým vlastním interakcím ve třídě. Mnozí
jednají předsudečně, aniž by si to uvědomovali. Zde uvádíme několik otázek, které
mohou učitelé a učitelky použít k analýze genderově předpojatého chování a pro iden-
tifikaci toho, zda se takové jednání v jejich výuce vyskytuje.

      po třídě nebo chichotání během vyučování?
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Natočte si svou výuku nebo její část na video a pozorujte své interakce s žáky a žá-
kyněmi. Hledání genderových předsudků může být náročné. Může vám napomoci, pokud
tento proces začnete vnímat spíše jako příležitost než jako ohrožení a pokud si
uvědomíte, že reflexe vaší vlastní předpojatosti vede k lepší výuce. Do procesu reflexe
můžete zapojit i své kolegy a kolegyně.Podrobný popis metodiky natáčení a pozorování
výuky najdete ve vzdělávacím materiálu GENDEROVĚ CITLIVÉ VZDĚLÁVÁNÍ:
SAMOSTUDIUM PRO UČITELE MATEŘSKÝCH ŠKOL.

Dbejte na to, abyste se k dívkám a chlapcům chovali stejně a věnovali jim stejné
množství času a pozornosti.
Ujistěte se, že vaše očekávání jsou pro všechny žáky a žákyně stejná – obě
skupiny  mohou  být  úspěšné  v  matematice,  přírodních  vědách,  jazyce,  umění 

Dbejte na to, abyste chlapcům i dívkám poskytovali stejný druh pochvaly a zpětné
vazby, ne abyste se  rozhodli  chválit  dívky  za  dobré  chování  a  úhledné  písmo

Nezadávejte žactvu stereotypní úkoly, například nepožadujte po „silných
chlapcích“, aby stěhovali nábytek, a po „ochotných dívkách“, aby rozdávaly
pracovní listy.
Při odměňování žáků a žákyň za dobře odvedenou práci nenabízejte genderově
stereotypní odměny, jako jsou například nálepky víly pro dívky a nálepky motorky
pro chlapce.
Nepoužívejte ve výuce růžové a modré nálepky. Buď zvolte jednu barvu, například
žlutou nebo zelenou, nebo nechte žáky a žákyně vybrat si svou oblíbenou barvu.

Tipy, jak se vypořádat s genderovými stereotypy ve výuce:

      a čtení.

      a chlapce za jejich nápady a chytrost.

 TIPY

Plánování výuky zahrnuje širokou škálu rozhodnutí, jako je například výběr učebních
materiálů, obsahu, výukových aktivit, metodiky atd. Může se zdát, že je náročné podívat
se na školní vzdělávací program a zajistit, aby byl plně inkluzivní. Nekomplikujte si to
příliš. Když začínáte plánovat výuku, nemusíte začínat od nuly. Podívejte se nejprve na
to, co již existuje. Různé předměty představují různé příležitosti k diskusi o genderových
stereotypech a k rozšiřování netradičních rolí a možností volby žáků a žákyň. Existují
určitá témata, která vyučujícím umožňují explicitně zpochybňovat genderové role,
například témata o různých profesích a o tom, co dělají a za co jsou v domácnosti zodpo-

PLÁNOVÁNÍ VÝUKY 

Podrobný popis metodiky natáčení a pozorování výuky najdete ve vzdělávacím materiálu GENDEROVĚ
CITLIVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: SAMOSTUDIUM PRO UČITELE MATEŘSKÝCH ŠKOL.
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A whole-school approach to promoting gender equality and tackling sexism and sexual harassment.
(Activity Space invaders, pp. 63-65; Activity The World Around Us, pp. 65-66). Outside the box: Resource
for educators [online]. Dostupné z: https://equaliteach.co.uk/downloads/EqualiTeach-Outside-The-Box.pdf
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TIPY 
Při plánování výuky a aktivit myslete na zdroje a vzory.
Vybírejte pro výuku příběhy bez genderových stereotypů.
Požádejte žáky a žákyně, aby nakreslili různé profesionály, například hasiče,
vědce, učitele, zdravotní sestru, řidiče autobusu atd. Požádejte je, aby určili, které
z nich nakreslili jako ženy a které jako muže. Proč se rozhodli právě pro tyto
varianty? Existují povolání, která mohou vykonávat pouze ženy/muži?
Při domlouvání hostujících osobností nebo rodičů, kteří přijdou a budou s dětmi
diskutovat o své práci, myslete na genderovou vyváženost a aktivně vyhledávejte
širokou škálu různých zaměstnání a rolí.
Požádejte žáky a žákyně, aby prozkoumali katalogy hraček. Jak poznáte, že jsou
určeny chlapcům, nebo dívkám? Jaké barvy jsou použity? Jaké obrázky jsou
použity? Myslíte si, že bychom měli mít různé hračky pro chlapce a dívky?
Vytvořte rodokmeny a porovnejte situaci žen a mužů v průběhu času.

Tipy pro vyučující 

Žactvo nepotřebuje, aby jim bylo při každé příležitosti o všem vyprávěno. Vyučující by
měli zdůraznit relevantní věci, když na ně přijde  řeč,  když  se  jim  situace  zdá  příjemná
a vhodná pro zahájení smysluplných rozhovorů o genderových rolích a stereotypech.

Při plánování aktivit pamatujte na to, že chcete, aby si žactvo uvědomilo, že chlapci i dív-
ky mohou dělat stejné  úkoly.  Není  tedy  třeba  plánovat  oddělené  aktivity  pro  chlapce
a dívky.

K fascinujícím hotovým plánům lekcí s podrobnými pokyny a otázkami určenými ke zpo-
chybnění genderových stereotypů máte přístup ve výukovém zdroji s názvem: Outside
the box. A whole-school approach to promoting gender equality and tackling sexism and
sexual harassment (Nekonvenčně. Celoškolní přístup k podpoře genderové rovnosti a ře-
šení sexismu a  sexuálního  obtěžování),  který  byl  připravený  společností  EqualiTeach
ve Spojeném království.
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vědní členové a členky rodiny.

https://equaliteach.co.uk/downloads/EqualiTeach-Outside-The-Box.pdf


A teacher’s guide to gender sensitivity in the classroom: Preventing and responding to biases and bullying.
Dostupné z: https://www.aware.org.sg/wp-content/uploads/Teachers-guide-to-addressing-gender-
stereotypes-in-the-classroom.pdf 71

I malé změny ve třídě mají význam, ať jde například o rozdělení a usazení dětí ve třídě.
Rozdělení žactva do skupin podle pohlaví může mít několik nezamýšlených důsledků.
Rozdělení na chlapce a dívky může posílit představu, že chlapci a dívky by měli být
odděleni, mít odlišné zájmy, role a přátelství. Proto se snažte rozmisťovat nebo
rozdělovat žákyně a žáky do skupin tak, abyste se  záměrně  vyhnuli  rozdělení  na  dívky
a chlapce, pokud to není nezbytně nutné.

Snažte se vyhnout tomu, aby rušiví chlapci seděli v blízkosti dívek nebo s dívkami, které
jsou často využívány jako civilizující vliv na žactvo mužského pohlaví. To má negativní
dopad na učení dívek a na postoj žáků a žákyň k výuce. Pokud se tato praxe používá,
posiluje stereotyp, že chlapci jsou neukáznění, zatímco dívky jsou spolupracující a spo-
řádané. Naznačuje také, že chlapce je třeba hlídat a že je to „přirozená“ role dívek.

Vhodnější s ohledem na efektivnost a inkluzivitu by bylo poznat žákyně a žáky a uspo-
řádat místnost podle jejich individuálního chování a  podle  toho,  jak  dobře  spolupracují.
K inkluzivnímu vzdělávacímu prostředí by přispělo i uspořádání lavic do tvaru písmene U
nebo rozesazení žactva kolem stolů.

Vytvořením  dynamického  zasedacího  pořádku  lze  narušit  dívčí  a  chlapecké  skupiny
a podpořit propojení a spolupráci žáků a žákyň.

K zamyšlení: Který z těchto zasedacích pořádků lépe přispívá k rovnocennému zapojení
a vytváření smíšených skupin a přátelství?

ROZDĚLOVÁNÍ DĚTÍ A ZASEDACÍ
POŘÁDEK 
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UNICEF. 2020. Gender responsive pedagogy: A toolkit for teachers and schools. 2nd edition. (Unit 6:
Gender responsive lessons planning, pp. 59-63). Dostupné z:
https://www.unicef.org/esa/media/6726/file/GRP-A-Toolkit-for-Teachers-and-Schools-2020.pdf
Bailey, C. 2020. Teachers: 20 Ways to Reduce Gender Bias at School. Think or Blue [online]. 
Dostupné z: https://thinkorblue.com/teachers-reduce-gender-bias-at-school/ 72

 TIPY
Pokud je to možné, vyhněte se rozdělování žactva na základě genderu.
Aktivně integrujte skupiny tím, že nedovolíte jejich samosegregaci.
Postupujte podle abecedy, věku nebo výšky nebo rozdělte třídu na ty, kteří
preferují zelenou nebo žlutou barvu, abyste se vyhnuli dělení na základě genderu.
Zařaďte žáky a žákyně do smíšených skupin, abyste podpořili přátelství mezi
chlapci a děvčaty.
Používejte zasedací pořádek pro výuku, nikoliv pro řízení chování.

Tipy pro vyučující:

Při volbě výukových a vzdělávacích metod je třeba zohlednit potřeby žactva, dívek i chla-
pců. Snažte se zajistit, abyste nabízeli aktivity, které žákům a žákyním umožní učit se
různými způsoby. Používejte takové metody výuky, jako je například skupinová práce,
které podporují rovnocenné zapojení všech žáků a žákyň do výuky. Když žákyně a žáci
dostanou příležitost komunikovat se svými vrstevníky, rozvinou si dovednosti, jak
efektivně a pohodlně komunikovat s ostatními lidmi stejného nebo naopak odlišného
genderu.

61

METODY VÝUKY A UČENÍ

 NÁMĚTY 

Dejte stejnou šanci dívkám i chlapcům odpovídat na otázky.
Otázky formulujte tak, aby odrážely zastoupení pohlaví –  používejte  jména  mužů

Poskytněte žačkám a žákům dostatek času na zodpovězení otázek, zejména
dívkám, které se mohou stydět nebo bát promluvit.
Vzhledem k tomu, že chlapci mají více než dívky tendenci přerušovat ostatní děti,
poskytněte dívkám nástroje, aby mohly říci „ještě jsem nedomluvila“ nebo „ještě
jsem neskončila“.

Náměty pro zajištění genderové responzivity u metod výuky a učení
Metoda otázek a odpovědí

      i žen, používejte mužské i ženské postavy.
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Dbejte na to, aby byly skupiny smíšené (chlapci i dívky). 
Ujistěte se, že dívky i chlapci mají možnost mluvit a vést diskusi. 
Ujistěte se, že vedoucími skupin jsou jak chlapci, tak dívky. 
Povzbuzujte dívky i chlapce, aby prezentovali výsledky. 
Zajistěte, aby skupiny tvořili chlapci a dívky s různými studijními schopnostmi. 
Dbejte na to, aby téma skupinové diskuse zohledňovalo gender – do čtení nebo
hodiny vlastivědy zahrňte hrdiny i hrdinky, do diskuse o vůdcovství ženy i muže.

Způsoby, jakými vyučující komunikují s žactvem, mají velký vliv na schopnost žáků a žá-
kyň účastnit se vzdělávání a zapojit se do výuky. Je proto důležité, aby vyučující
přemýšleli o každém aspektu své výuky a aktivně se zamýšleli nad tím, kde mohou
genderové předsudky ovlivňovat zkušenosti žáků a žákyň z výuky. 

Děti, zejména ty mladší, se často učí napodobováním. Učitelky a učitelé jsou pro děti
vzorem. Je proto nesmírně důležité, aby vyučující měli znalosti o genderových
stereotypech a disponovali nástroji k nápravě svých předsudků, jakmile je zaregistrují.
Přitom mohou zohlednit názory, obavy a nápady žáků a žákyň, a společně tak narušovat
genderové stereotypy. 

VEDENÍ SKUPINOVÝCH DISKUSÍ



 

Aby se vyučující mohli vypořádat s genderovými stereotypy ve výuce, měli by si
být vědomi svých vlastních genderových předsudků.

 

Učitelky a učitelé mohou genderové stereotypy zpochybňovat různými způsoby,
mimo jiné plánováním výuky, interakcí ve třídě, zasedacím pořádkem a roz-
dělením do skupin i výukovými metodami. 
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Klíčové poznatky

 

Na internetu je pro vyučující k dispozici celá řada zdrojů pro narušování a zpo-
chybňování genderových stereotypů. Kromě inspirace zmíněné v tomto modulu se
podívejte na materiály uvedené v sekci Další literatura.
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Floro, M. 2022. How to Promote Gender Equality in the Classroom.
WikiHow [online]. 

Improving gender balance Scotland: An action guide for primary
schools. 2017. Institute of Physics. 

A whole-school approach to promoting gender equality and tackling
sexism and sexual harassment. (Step Four: Activities and lessons plans,
pp. 58-86). Outside the box: Resource for educators [online].

Dostupné z: www.wikihow.com/Promote-Gender-Equality-in-the-
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Dostupné z: www.equaliteach.co.uk/education/classroom-
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Další literatura

 

Made to be underpaid. 2017. BBC [online]. 
Dostupné z: www.bbc.co.uk/programmes/p05d9kmg                                            

Video

https://www.youtube.com/hashtag/sexvsgender
https://www.youtube.com/hashtag/sexvsgender
https://www.youtube.com/hashtag/sexvsgender
https://www.youtube.com/hashtag/sexvsgender
https://www.youtube.com/hashtag/sexvsgender
https://www.youtube.com/hashtag/sexvsgender
http://www.wikihow.com/Promote-Gender-Equality-in-the-Classroom
https://www.youtube.com/hashtag/sexvsgender
http://www.iop.org/sites/default/files/2019-06/Improving-gender-balance-guide-primary-schools.pdf
https://www.youtube.com/hashtag/sexvsgender
http://www.equaliteach.co.uk/education/classroom-resources/outside-the-box
http://www.equaliteach.co.uk/education/classroom-resources/outside-the-box
http://www.equaliteach.co.uk/education/classroom-resources/outside-the-box
https://www.youtube.com/hashtag/sexvsgender
https://www.youtube.com/hashtag/sexvsgender
https://www.youtube.com/hashtag/sexvsgender
https://www.youtube.com/hashtag/sexvsgender
http://www.bbc.co.uk/programmes/p05d9kmg
http://www.bbc.co.uk/programmes/p05d9kmg
https://www.youtube.com/hashtag/sexvsgender


Zvýšit povědomí učitelek a učitelů o významu jazyka při posilování nebo

zpochybňování genderových stereotypů.

Pomoci vyučujícím rozvíjet používání genderově citlivého jazyka.

Poskytnout učitelům a učitelkám inspiraci, jak čelit genderově

stereotypnímu/sexistickému jazyku používanému žactvem.

Modul 11
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CO MŮŽE VYUČUJÍCÍ
UDĚLAT PRO ZPOCHYB-
NĚNÍ GENDEROVÝCH
STEREOTYPŮ V POUŽÍ-
VÁNÍ JAZYKA?
Vzdělávací cíle 

Jazyk je základem dětského poznávání světa a – ať už záměrně, nebo ne – předává
dětem hluboká a trvalá poselství o tom, jak by měly vypadat a chovat se, o co by měly
usilovat nebo s čím a s kým by si měly hrát.

VÝZNAM JAZYKA PRO POSÍLENÍ
NEBO ZPOCHYBNĚNÍ
GENDEROVÝCH STEREOTYPŮ
Děti jsou od narození obklopeny genderovými stereotypy, a to ve všech aspektech svého života:
od toho, jak jsou chváleny (dívky jako „hezké“ nebo chlapci jako „velcí a silní“), přes slogany na
oblečení (růžové tričko „Příliš hezká na matematiku“ nebo modré tričko s nápisem „Tady
přicházejí potíže“.) až po hračky, které se jim nabízejí (pro dívky často zaměřené na domácnost
a u chlapců se zaměřením na aktivitu a dobrodružství). Všudypřítomnost těchto stereotypních vli-



Genderově podmíněný jazyk je běžně chápán jako jazyk, který je zaujatý vůči určitému pohlaví nebo
sociální kategorii genderu. 
Prior, J. 2017. Teachers, what is gendered language? British Council [online]. Dostupné z:
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/what-is-gendered-language / 
Alber, R. 2017. Gender Equity in the Classroom. Edutopia [online]. Dostupné z:
https://www.edutopia.org/blog/gender-equity-classroom-rebecca-alber
Gestetner, C. 2019. Gendered language in schools. GenderAction [online]. Dostupné z:
https://www.genderaction.co.uk/latest-news/2019/3/14/gendered-language-in-schools 
Smith, K. 2021. Gender stereotypes: Primary schools urged to tackle issue. BBC [online]. Dostupné z:
https://www.bbc.com/news/education-57256075
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vů způsobuje, pokud tomu není aktivně bráněno, že děti vyrůstají v přesvědčení, že „tak
to prostě na světě chodí“. Děti – a dospělí – si důsledky tohoto stereotypního vidění
nesou s sebou do školního prostředí.

Proto je důležité zabývat se ve školách genderově citlivým jazykem  coby součástí šir-
šího celoškolního přístupu ke zpochybňování a narušování genderových stereotypů. Děti
tak získají nástroje a sebedůvěru k tomu, aby mohly čelit genderově stereotypním
sdělením, ať už se s nimi setkají kdekoli.

I bez sexistického záměru může jazyk často utvrzovat představy o tom, co to znamená
být „normální“ jako dívka nebo chlapec. Jako příklady by mohlo sloužit oslovování
chlapců „kamaráde“ nebo dívek „zlatíčko“ či používání frází typu: „Potřebujeme silného
muže, aby to otevřel“ či „Nezapomeň požádat maminku, aby podepsala ten formulář“
apod.

Způsob, jakým učitelky a učitelé mluví s žáky a žákyněmi, hraje roli  v  tom,  jak  se  dívky
a chlapci učí vnímat jeden druhého a svět kolem sebe. Dokonce i typické fráze jako „To
je ale hezká holka!“ nebo „To je ale statečný kluk!“ používané ve výuce mohou posilovat
genderové stereotypy.

Dívky jsou pěkné.
 

Kluci jsou kluci. 
 

Holky jsou
příšerné na mate-

matiku.
 

Vzmuž se!
 

ODHALOVÁNÍ PŘÍKLADŮ
POUŽÍVÁNÍ GENDEROVĚ
STEREOTYPNÍHO JAZYKA
VYUČUJÍCÍMI
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"It's just everywhere": A study on sexism on schools - and how we tackle it. 2017. National Education Union
and UK Feminista. Dostupné z: https://rm.coe.int/report-its-just-everywhere-neu-uk-feminista/168079cee0
Gestetner, C. 2019. Gendered language in schools. GenderAction [online]. Dostupné z:
https://www.genderaction.co.uk/latest-news/2019/3/14/gendered-language-in-schools
Gestetner, C. 2019. Gendered language in schools. GenderAction [online]. Dostupné z:
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Výzkumy ukazují, že používání  sexistického  jazyka  je  ve  školách  běžnou  záležitostí. 
Sexistický jazyk může být otevřeně sexistický  (např.  „Vzmuž se!“  nebo  výroky  směrem
k žákům a žákyním, že běhají, pláčou nebo hází „jako holka“). Často však má jemnější
podobu a někdy je provázen dokonce dobrými úmysly (jako chválení zevnějšku u dívek
nebo zdůrazňování u chlapců, že „se tváří statečně“). I  taková  sdělení  však  mohou  být
v kontextu genderové rovnosti škodlivá.

Jedním konkrétním výrazem, který snadno vyklouzne z úst, je „Kluci jsou kluci“. Může to
být vysloveno – něco, co slyšíte ve sborovně – nebo to může být nevyřčený názor, který
informuje o očekáváních od „chlapců“ jako skupiny. Všichni víme, co tento výraz
znamená – používá se k omluvě, ospravedlnění nebo předvídání hrubého nebo rušivého
chování chlapců. Nikdy se nepoužívá, když se chlapec chová vstřícně nebo laskavě.
Účinky tohoto výrazu jsou škodlivé a nespravedlivé, protože výraz naznačuje, že chlapci
si za špatné chování nemohou sami. U mnoha chlapců, kteří se takto nechovají, to vede
k potlačení jejich individuality a u „dívek“ (opět jako skupiny) se předpokládá, že se budou
chovat lépe.

Když chlapci projeví zranitelnost, často se jim říká: „Kluci nepláčou“. „Ber to jako chlap“
nebo dokonce „Nebuď taková baba“. Tyto neuvěřitelně běžné fráze se používají jako
způsob, jak přimět chlapce, aby přestali být emocionální a kvůli něčemu rozrušení. Někdo
může tvrdit, že jsou neškodné nebo že učí chlapce, jak být tvrdí a odolní. Ve skutečnosti
však chlapce vedou k tomu, aby potlačovali své skutečné emoce, což je omezující a ško-
dlivé. Stejně jako urážlivý výraz „nebuď taková baba“ posiluje předsudečný názor, že
dívky jsou emocionální, slabé a méněcenné a skutečný chlapec nikým takovým nechce
být.

Naznačování, že dívkám nejde matematika, je projevem nevědomé zaujatosti vůči
ženám. Příkladem při řešení matematických úloh  může  být  výrok:  „Kluci,  vy  jste  dobří
v matematice. Počkám, až některý z vás odpoví“. Taková předpojatost může ovlivnit
zejména dívky, které v učení matematiky nevynikají, což v budoucnu vede k genderovým
rozdílům v matematicky náročných STEM oborech. Je dobře známo, že lidé mají sklon
podávat horší výkony – většinou nevědomě –, když se jim řekne, že by v něčem neměli
být dobří.

Jemnější genderové stereotypy v jazyce není vždy snadné vysledovat. Otázky typu „Je
něčí otec inženýr?“ nebo „Zkontrolovala ti maminka domácí úkoly?“ mohou posilovat
představy o mužských a ženských rolích a povinnostech, a naznačovat tak, že maminky
nemohou být inženýrkami a že ženy mají zastávat většinu péče o děti.

Snažte se tedy vědomě kontrolovat, zda váš jazyk nevykazuje prvky genderové předpoja- 
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Language Tips. Zero tolerance [online]. Dostupné z: https://www.zerotolerance.org.uk/think-about-your-
language 79

Přemýšlejte o tom, zda to, co dětem
říkáte, neposiluje genderové stereotypy,
a pokud ano, používejte neutrální a in-
kluzivní jazyk. Podpoříte tím u žáků a žá-
kyň pochopení, že každý může dělat
nebo mít rád cokoli, bez ohledu na po-
hlaví.

ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ 
PRO POUŽÍVÁNÍ GENDEROVĚ
INKLUZIVNÍHO JAZYKA

 TIPY

Zdravte děti „Dobrý den všem“ nebo „Dobrý den, děti“ místo  „Dobrý  den,  děvčata 

Vyhýbejte se stereotypům, když mluvíte o povoláních lidí. Profese a zaměstnání
jsou často genderově stereotypní.
Vyhněte se genderovaným nebo mužským formám označení profesí. Například
místo učitel nebo předseda používejte genderově neutrální formy vyučující a před-
sedající. Předcházíte tím posilování představ, že ženy a muži jsou omezeni na ur-
čité role a profese.
Nepoužívejte slovo „žena“ před stereotypními mužskými rolemi, pokud danou práci
vykonává žena. Jednoduše uveďte, o jakou roli se jedná: spisovatelka, inženýrka,
skladatelka, lékařka atd.
Představujte dívky a chlapce a muže a ženy jako ty, kteří jsou v něčem „stejně
dobří“. Neříkejte, že dívky jsou „stejně dobré jako chlapci“, což naznačuje, že
chlapci jsou přirozeně lepší a dívky musí více pracovat, aby se jim vyrovnaly.
Pokud je použití genderovaně necitlivého jazyka nezbytné, jasně zdůrazněte, že
se jedná o konkrétní osoby, nikoli o chlapce a dívky obecně. Místo výroku „Chlapci
jsou dobří ve videohrách“ použijte raději „Tito chlapci jsou dobří ve videohrách“.
Podobně neříkejte „Dívky mají rády růžovou barvu“ a raději použijte „Některé dívky
mají rády růžovou barvu“.

Tipy, jak zlepšit dovednosti vyučujících v oblasti používání genderově citlivého
jazyka

      a chlapci“.

tosti. Uvědomte si, že jazyk, který používáte, je prvním krokem v boji proti genderovým
stereotypům.
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Gestetner, C. 2019. Gendered language in schools. GenderAction [online]. Dostupné z:
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Pokud někdo z žactva říká, že dívky nebo chlapci by neměli nebo nemohou něco
dělat, zeptejte se proč.  Krátce  s  dětmi  diskutujte  o  uvedené  konkrétní  činnosti  či 

Pokud žák nebo žákyně řekne: „Kluci nemohou nosit růžovou“, nereagujte pouze
konstatováním: „Kluci samozřejmě mohou nosit růžovou barvu“. Vyzvěte žactvo k za-
myšlení nad tím, kdo toto pravidlo vytvořil. 

Mezi dětmi se běžně používá jazyk, který  vymezuje  u  hry,  činnosti,  chování  nebo  role
v životě ty určené „dívkám“ nebo „chlapcům“. Například: „Toto je hra pro kluky/holky.“,
„Holky nemohou hrát fotbal.“ nebo „Nemůžeš být prezidentem/zdravotní sestrou, protože
jsi holka/kluk. 

Úkolem vyučujících je upozornit na genderově stereotypní jazyk a využít jej jako
příležitost k hlubší diskusi s žáky a žákyněmi. Někdy to není tak snadné, jak by se mohlo
zdát. Učitelky a učitelé často tvrdí, že i když slyší sexistický jazyk a vnímají jej, nejsou si
jisti, jak vhodně reagovat.

Zde je několik návrhů:

      o  tom,  odkud  takové  stereotypní  představy  pocházejí.  Nebo  pouze  potvrďte,  že 
      ve skutečnosti mohou dívky a chlapci dělat většinu věcí stejně dobře.

Vyučující mohou také navrhnout a použít úkoly, které podnítí diskusi žáků a žákyň o gen-

ODHALOVÁNÍ A NARUŠOVÁNÍ
GENDEROVĚ STEREOTYPNÍHO
JAZYKA POUŽÍVANÉHO ŽÁKY
A ŽÁKYNĚMI
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Používejte stejná slova vyjadřující pochvalu a lichotky pro dívky a chlapce.
Řekněte chlapcům, že je v pořádku, když se bojí, jsou rozrušení nebo plní emocí. 
Dívkám řekněte, že je v pořádku se zlobit a vyjádřit to zdravým způsobem.
Vyzvěte kolegy a kolegyně k zamyšlení se nad tím, jakým způsobem pracují s ja-
zykem. Požádejte je, aby se vyhnuli používání genderových stereotypů. 

Tyto jednoduché změny účinně pomáhají dětem, aby o sobě navzájem přemýšlely
jako o jednotlivcích, a ne v rámci genderově stereotypních rolí.
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Požádejte žáky a žákyně, aby napsali tři slova, která si spojují s dívkami, a tři slova,
která si spojují s chlapci. Zeptejte se:

derově stereotypním jazyce. Například:

- Vidíte v těch slovech nějaké vzory? 
- Jsou ta slova férová, korektní? 
- Platí uvedené výrazy pro všechny dívky a všechny chlapce? 
- Jaké pocity ve vás tato slova vyvolávají?
- Je v pořádku je používat?

Změňte jazyk na svých hodinách, abyste pomohli rozšířit perspektivu žactva mimo
hranice vytyčené genderovými stereotypy. Očekávání žáků a žákyň můžete zpochybnit
tím, že při probírání profesí, které jsou obvykle spojovány pouze s jedním pohlavím,
zahrnete do výuky např. pilotku nebo majitelku firmy, učitele na 1. stupni základní školy
nebo zdravotního bratra.

„Je tedy skutečně důležité vnímat ve škole genderově podmíněný jazyk a má personál
školy povinnost se tím zabývat? Ano, pokud budeme ignorovat používání genderově
podmíněného jazyka, schvalujeme nebo podporujeme jeho sdělení. To, co zůstane
nezpochybněno, se pro děti stává prostě tím, jaký je svět. Tím, že zpochybníte
genderově podmíněný jazyk, začnete rozvíjet schopnost dětí zpochybňovat a narušovat
jej samy, což je situace výhodná pro obě strany.“

Zpochybňování genderově podmíněného jazyka je pro každou školu, která se chce
vypořádat s genderovými stereotypy a podpořit děti v boji proti omezujícím účinkům
stereotypů, jimž jsou a budou ve škole i v širším světě stále znovu a znovu vystavovány,
zásadní.
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Genderově stereotypní jazyk je rozšířen jak mezi vyučujícími, tak mezi žactvem.

 

Učitelé a učitelky mohou rozvíjet svou dovednost používat genderově inkluzivní
jazyk.

 

Používání sexistického jazyka žáky a žákyněmi lze narušovat prostřednictvím
hlubších debat o tématu a potvrzením, že chlapci a dívky mohou dosahovat stejně
dobrých výsledků ve všech předmětech a činnostech.

Klíčové poznatky

 

Tips for primary school teachers. 2017. UK Feminista [online].

A whole-school approach to promoting gender equality and tackling
sexism and sexual harassment. Outside the box: Resource for
educators [online]. 

Dostupné z: www.ukfeminista.org.uk/resources/primary/

Dostupné z: www.equaliteach.co.uk/education/classroom-
resources/outside-the-box/
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Pochopit, proč je důležité zapojit žactvo do diskuze o genderu, genderových

stereotypech a genderové (ne)rovnosti

Získat nápady a inspiraci pro řešení otázek genderu a genderové rovnosti ve výuce 

Naučit se, jak vytvořit bezpečný prostor pro chlapce a dívky k diskusi o maskulinitě

      a feminitě a rovnosti pohlaví

Modul 12
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JAK MLUVIT S ŽÁKY 
A ŽÁKYNĚMI 1. STUPNĚ
ZŠ O ROVNOSTI
POHLAVÍ?
Vzdělávací cíle 

V současné době, kdy je rovnost žen a mužů začleněna jako vzdělávací cíl do národních
učebních osnov, potřebují učitelky a učitelé návod a nástroje k diskusi a pozitivnímu
prosazování rovnosti žen a mužů ve výuce či škole.

PROČ JE DŮLEŽITÉ ZAPOJIT
ŽACTVO DO DEBAT O GENDERU,
GENDEROVÝCH STEREOTYPECH
A GENDEROVÉ (NE)ROVNOSTI?
Děti se nerodí s tím, že jedno pohlaví je lepší a silnější než druhé.   Jejich chápání genderu je
ovlivněno interakcemi a zkušenostmi s rodinou, vrstevníky, kulturou, médii, vzděláváním a širší
komunitou. Ti všichni  vysílají  dětem  jasné  signály  o  očekáváních  a  „pravidlech“  pro  chla-
pce a dívky, stejně jako o důsledcích jejich porušování. V době, kdy děti začínají chodit do zá-
kladní školy, si již mnohé z nich samy vybírají  činnosti,  knihy,  hračky  a  kamarády  podle svých

Wallace, K. 2017. How to teach children about gender equality, CNN [online]. Dostupné z:
https://edition.cnn.com/2017/09/26/health/gender-equality-teaching-children-parenting/index.html
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Smash Stereotypes. 2022. Fawcett: Equality. It's about time [online]. Dostupné z:
https://www.fawcettsociety.org.uk/smashstereotypes
V této příručce odkazujeme na „dívky“ a „chlapce“, abychom umožnili diskusi o dopadech genderových
stereotypů na všechny studující. To neznamená, že genderové kategorie jsou binární nebo opačné.
Gender Equality for Kids: How to Teach Kids about Gender Bias and Discrimination. 2021. KidsKonnect
[online]. Dostupné z: https://kidskonnect.com/articles/gender-equality-for-kids/ 84

genderových přesvědčení. Když děti nastoupí do školy, mnoho z nich očekává, že dívky
jsou ze své podstaty tiché, poddajné a pečující, zatímco chlapci jsou hluční, sebevědomí
a měli by se vyhýbat všemu, co je tradičně považováno za ženské.

Pokud malé děti uvíznou ve stereotypních genderových představách, může to poškodit
jejich sebepojetí a způsob, jakým komunikují s vrstevníky, a nejen to. Genderová
očekávání děti výrazně omezují, což způsobuje problémy, jako je nižší sebevědomí u dí-
vek a horší čtenářské dovednosti u chlapců. Stereotypy také přispívají ke krizi duševního
zdraví dětí a mladých lidí, jsou příčinou problémů dívek s obrazem těla a poruchami
příjmu potravy, vyššího počtu sebevražd mužů a násilí na ženách a dívkách. Stereotypní
představy také významně omezují volbu povolání a přispívají k rozdílům v odměňování
žen a mužů.

Je proto velmi důležité, aby děti na základní škole měly možnost zpochybnit své
internalizované genderové role a stereotypy. Čím více informací žákům a žákyním
poskytneme, čím více budeme rozvíjet jejich dovednosti kritického myšlení, tím lépe
můžeme budovat jejich schopnost zpochybňovat stereotypy ve třídě i mimo ni.

POVÍDÁNÍ O GENDERU NA NIŽ-
ŠÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 Než začnete cokoliv učit, zlatým pravidlem je „otestovat vodu“. Zjistěte, jak vaši žáci

Když s dětmi diskutujeme o genderu, mluvíme o tom, co lidé rádi nosí, jakým činnostem
se věnují, jak se cítí a jaké společenské role zastávají ženy a muži. Nehovoříme o se-
xualitě nebo biologických charakteristikách. Lidé se rodí jako muži a ženy, ale učí se být
chlapci a děvčaty, z nichž vyrůstají muži a ženy.

Jak ale začít s dětmi diskutovat o genderu? Níže uvedené pokyny byly převzaty a zkrá-
ceny z publikace Gender Equality for Kids: How to Teach Kids about Gender Bias and
Discrimination (Genderová rovnost  pro  děti:  Jak  učit  děti  o  genderových  předsudcích
a diskriminaci).

1.
       a žákyně chápou gender, a prozkoumejte případné nevědomé předsudky, které mo-
       hou mít.
   2. Využijte tyto znalosti jako výchozí bod pro rozhovory a uveďte téma genderové rov-
       nosti způsobem přiměřeným věku.
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Požádejte chlapce a dívky, aby určili vlastnosti chlapců a dívek. Vytvořte dva sloupce.
V jednom sloupci uveďte, co je vnímáno jako ženské vlastnosti. Do druhého sloupce
uveďte, co je vnímáno jako mužské charakteristiky. Až budete hotovi, změňte slovo
„ženské“ na sloupec s mužskými a slovo „mužské“ na sloupec s ženskými
charakteristikami.  Poukažte  na  to,  jaké  vlastnosti  mají  chlapci  a  dívky  společné,

Můžete si vytvořit seznam slov a přečíst ho. Požádejte žáky a žákyně, aby zvedli
ruku, pokud si myslí, že se jedná o dívčí nebo chlapeckou záležitost. Příklady slov:
vyučující, záchranářství, vaření, závodění v automobilech, spinner, třpytky, věda,
dietní nápoj, růžová, zdravotní  péče,  počítačové  hry  atd.  Okamžitě  tak  zjistíte,  co

Třídu můžete také rozdělit na sektory označené souhlasím / nesouhlasím / nejsem si
jistý/á. Požádejte žákyně a žáky, aby se při čtení několika výroků týkajících se
genderu přesunuli do příslušného sektoru. Příklady výroků mohou být: Kluci jsou
potížisté; Každý by měl dělat práci, o které si myslí, že je v ní dobrý; Holky nepláčou;
Kluci nepláčou; Holky mají rády make-up; Věda je klučičí předmět; Holky jsou
chytřejší; Kluci jsou lepší v matematice; Muži a ženy jsou si rovni; Jen kluci hrají
fotbal; Ženy dělají všechny domácí práce; Holky mají rády dobrodružství;. atd.
Zaznamenejte výsledky v závislosti na genderu dětí. Ptejte se dětí,  proč se  postavily

Můžete použít řadu úkolů, které vám pomohou zjistit genderové stereotypy, normy a ne-
vědomé předsudky vašich žáků a žákyň. Neexistuje jediný správný způsob, jak s dětmi
diskutovat o genderu. Můžete si vytvořit vlastní materiály, konzultovat různé zdroje
uvedené na konci modulu nebo použít níže uvedená zadání.

      a zdůrazněte, že chlapci a dívky jsou si mnohem více podobní než rozdílní.

      si děti ve třídě myslí. Můžete se zeptat: Je pravda, že jsou to jen dívčí nebo  jen  chla-
      pecké záležitosti? Proč si to myslíte? Proč si myslíte, že mezi  vámi  panovala  taková
      shoda?

  3. Pokračujte vysvětlením, proč jsou tyto druhy domněnek chybnými  postřehy,  a  nikoli
     skutečnými znalostmi. Všichni víme, že muži umí vařit a ženy řídit – a přesto  se  zdá, 
     že jsme odhodlaní tato fakta před dětmi tajit.
  4. Vysvětlete dětem, že naše chyby a slova mohou druhým lidem ublížit a způsobit ško-
     du.

NÁPADY NA ÚKOLY VE TŘÍDĚ,
JAK DISKUTOVAT S MLADŠÍMI
DĚTMI O GENDERU A ROVNOSTI
ŽEN A MUŽŮ
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právě do tohoto sektoru. Diskutujte a nechte dětem čas, aby mohly případně změnit
svůj názor.

Můžete žáky a žákyně požádat, aby si vybrali a použili katalogy/
časopisy/noviny/internet a našli příklady hraček nabízených chlapcům, dívkám nebo
všem. Požádejte je, aby vystřihli obrázky a v týmu vytvořili koláž. Jakmile bude koláž
hotová, můžete žákyně a žáky požádat, aby se zamysleli nad barvami, nad tím, jak
jsou děti v reklamě vyobrazeny, nad použitím přídavných jmen a jazyka a zjistili, jak
tyto skutečnosti ovlivňují jejich výběr.

Zajímavým přístupem by bylo pozvat do třídy zástupce a zástupkyně netradičních
genderových rolí a povolání. Pro inspiraci a nápady se stačí podívat na video A Class
That Turned Around Kids' Assumptions of Gender Roles.(Výuka, která změnila
představy dětí o genderových rolích).
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 TIPY
Jedním z hlavních aspektů genderové rovnosti je umožnit chlapcům a mužům
projevovat své emoce, protože hegemonická maskulinita učí děti, že projevovat
jiné emoce než hněv je „nemužné“. Diskutujte o pocitech a emocích. Vysvětlete,
že je zdravé cítit všechny své pocity a že neexistují žádné „chlapecké“ a „dívčí“
emoce. Pláčou všichni, dívky i chlapci, ženy i muži. Pláč není nic, za co by se měl
kdokoli stydět. Zeptejte se dětí, zda viděly někdy plakat chlapce a muže? Viděl
někdo plakat slavné fotbalisty, když vyhráli, nebo prohráli zápas? Nebo po zra-
nění? Bylo pro ně v pořádku projevit své emoce?

Pokud se některé děti domnívají, že domácí práce by měly vykonávat pouze ženy,
vyzvěte třídu, aby se podělila o svoje zkušenosti s dělením domácích prací v jejich
rodině. Různorodé odpovědi vám pravděpodobně pomohou ukázat, že to, že něco
platí v jedné domácnosti, neznamená, že se tak děje všude.

Tipy pro vyučující 

Nejdůležitější je, aby diskuse  s  dětmi  o  genderu  upevňovala  myšlenku,  že  chlapci
a dívky jsou si rovni. Každá dívka i chlapec se mohou učit čemukoli, věnovat se
jakémukoli koníčku a vybrat si jakoukoli práci. Děti tak mohou zkoumat a rozvíjet své
jedinečné zájmy a talenty bez genderových stereotypů.

A Class That Turned Around Kids' Assumptions of Gender Roles. 2017. YouTube [online]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY
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Nadal, K. L. 2017. The SAGE Encyclopedia of Psychology and Gender.SAGE Publications, Incorporated.
This Is How Children Responded to Questions about Gender Equality. 2018. YouTube [online]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=rOuzkNgKaEw
Gender Equality Explained By Children. 2018. YouTube [online]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=hLr2GNRnmXM

Existují zaměstnání, které ženy nemohou vykonávat? 

Existují práce, které mohou muži vykonávat lépe než ženy? 

Měla by žena vydělávat stejně jako muž? 

Myslíte si, že muži jsou lepšími vedoucími pracovníky?

Chtěli byste, aby byl vaším šéfem muž, nebo žena?

Se staršími dětmi na základních školách se můžete pustit do složitějších úkolů a dis-
kutovat o tématech, jako jsou rozdíly v odměňování žen a mužů a nedostatek žen na ve-
doucích pozicích. Je skutečností, že přibližně okolo 6 let věku děti vědí, že muži jsou
spojováni s vyšším společenským postavením než ženy.   Můžete například položit otáz-
ky uvedené ve videu This Is How Children Responded to Questions about Gender
Equality  a poté porovnat odpovědi vašich žáků a žákyň s odpověďmi mladých lidí v ji-
ných zemích. Ve videu byly dětem pokládány následující otázky:

Můžete pokračovat v diskusi a zeptat se, zda je spravedlivé, aby ženy nebyly rovně
odměňovány s muži. Podívejte se a diskutujte o videu natočeném u příležitosti
Mezinárodního dne žen s názvem Gender Equality Explained By Children,   kde dánské
děti na základní škole plní stejný úkol a jsou za něj odměňovány odlišně. A co si o tom
myslí a jak to považují za nespravedlivé! Přepis textu videa je uveden na konci tohoto
modulu.

Lze dále položit otázku: Bylo by v pořádku, kdyby ženy vydělávaly více než muži?
Domácnosti, kde žena vydělává více, už nejsou ničím neobvyklým. Nezapomeňte, že
žákyně a žáky vychováváte pro budoucnost, kdy se role mužů a žen rychle mění a na-
bývají, zejména pro ženy, flexibilnějších forem.

Promluvte si s žáky o sexismu a zdůrazněte, že sexismus je často osobní předsudek, ale
také systém zakořeněný ve společnosti, který snižuje hodnotu žen a dívek. Například
silové testy, které používají v hasičském sboru, oceňují typickou sílu mužů (jednorázové
zvednutí nejtěžší věci najednou) před typickou silou,  kterou  disponují  ženy  (opakované

NÁPADY NA ÚKOLY VE TŘÍDĚ,
JAK DISKUTOVAT SE STARŠÍMI
DĚTMI O GENDERU A ROVNOSTI
ŽEN A MUŽŮ
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Bergman, S. B. 2021. An age-by-age guide to talking to your kids about gender. Today’s Parent [online].
Dostupné z: https://www.todaysparent.com/family/parenting/how-to-talk-to-kids-about-gender-age-by-
age-guide/
Stereotypes stop you doing stuff: Challenging gender stereotypes through primary education. 2016.
National Education Union [online]. Dostupné z: https://neu.org.uk/media/2926/view 

zvednutí něčeho lehčího), a proto je pro ženy těžší stát se součástí hasičského sboru.

Dnes jsou ženy na nejvyšších postech, jako jsou ministryně nebo prezidentky, a muži
pracují jako zdravotní bratři nebo učitelé v mateřských školách. V každé zemi najdete
takové vzory, na kterých lze postavit debatu o genderových rolích v současnosti i v hi-
storické perspektivě.

ROVNOST A SPRAVEDLNOST

88

Učení by mělo probíhat v prostředí, kde snadno a uspokojivě probíhá komunikace mezi
vyučující/m a žactvem i mezi žactvem navzájem. Pokud vám žákyně nebo žák položí
otázku, odpovězte na ni co nejupřímněji a s respektem. Při podpoře diskuze řekněte
žákům a žákyním, že neexistují správné a špatné odpovědi, pouze různé názory. Také je
upozorněte, že musí respektovat názory ostatních.

Pokud chceme skutečně iniciovat smysluplnou změnu, ujistěte se, že jste zapojili
chlapce. Zapojení chlapců do diskusí o genderových stereotypech představuje zvláštní
výzvu.   Argument „Všichni bychom měli mít možnost dělat, co  chceme“  má  větší  ohlas
u dívek, protože ty mají tendenci zažívat větší vyloučení. Pro chlapce může být mnohem
obtížnější přiznat, že se jim líbí něco, co bylo tradičně považováno za  „holčičí“.  Na  chla-

81
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...obě pohlaví jsou si rovna.

...je jen velmi málo věcí, které muži a ženy nemohou dělat stejně dobře.

...obě pohlaví mají právo studovat a vykonávat libovolnou práci.

...rovnost mezi ženami a muži, dívkami a chlapci je otázkou lidských práv a spra-
vedlnosti.

Diskutujte s žactvem o tom, co znamená rovnost. Napište slovo: Rovnost. Rovnost
znamená zajistit, aby každá dívka a chlapec, každá žena a každý muž měli stejné šance
uplatnit své nadání a nalezli co nejlepší uplatnění ve svém životě. Vysvětlete, že rovnost
znamená být spravedlivý. Zdůrazněte spravedlnost a férovost, protože na to děti ve věku
1. stupně ZŠ dobře slyší. Při diskusi o genderu a rovnosti žen a mužů zdůrazněte, že...

JAK VYTVOŘIT BEZPEČNÝ
PROSTOR PRO DISKUSI O
GENDERU?
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Diskuse o (ne)rovnosti žen a mužů ve výuce na 1. stupni základní školy pomáhá
posílit postavení dětí a chránit je před negativními důsledky nerovnosti a dis-
kriminace, až vyrostou v dospělé.

 

Základní školy mají povinnost zpochybňovat genderové stereotypy a podporovat
rovnost žen a mužů prostřednictvím svých osnov a výuky.

 

Dekonstrukci stereotypů lze uskutečňovat ve výuce v rámci různých úkolů a ste-
reotypy je možné se zabývat v řadě předmětů napříč učebními osnovami, a to
způsobem odpovídajícím věku žáků a žákyň.

Pro diskusi s žáky a žákyněmi o genderových rolích a genderové rovnosti je třeba
vytvořit bezpečné prostředí, aby se z nich samých mohli stát obhájci genderové
rovnosti.
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Klíčové poznatky

pce je vyvíjen větší tlak, aby se přizpůsobili poměrně úzkým genderovým stereotypům.
Pokud tedy nabídneme dívkám možnost říci, že ne každá dívka chce čekat na prince,
který ji přijde zachránit, měli bychom také s chlapci diskutovat o představách supermana
a dát jim možnost říct: „Hele, takhle nevypadá, tohle nedělá  a  tak  se  necítí  každý  muž
na světě“.

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou mohou vyučující udělat  pro  podporu  rovnosti  žen
a mužů, je zpochybnit mylné  představy  žáků  a  žákyň  o  tradičních  genderových rolích
a normách. Vyučující ze své pozice vzorů by měli rovnost žen a mužů žít také ve své
každodenní praxi, a to tím, že budou k dětem přistupovat rovným způsobem a objektivně
a že budou vybírat a používat výukové materiály, které neobsahují genderové stereotypy.

https://www.youtube.com/watch?v=lbhd-23mloc


90
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Gender Equality Explained By Children. 2018. YouTube [online]. Dostupné z:
https:www.youtube.com/watch?v=hLr2GNRnmXM

Děti se představí: Já jsem Selma. Já jsem Martin. Já jsem Ask. Já jsem
Victoria. Já jsem Lars. Já jsem Felicia. 
Instruktorka: Mám pro vás všechny úkol. Chci, abyste dali modré kuličky 
do jedné vázy a růžové do druhé. 
Všichni: Dobře. 
Martin: Mám dát ty růžové do toho a ty modré do tohohle?
Selma: Ne. Naopak? Modrá v tomto. 
Instruktorka: ... Dobrá, je čas na vaši odměnu. Každému dítěti dává sklenici
naplněnou kamínky.
Selma: Co to je? 
Instruktorka: Otevřete oči. 
Lars: Mám o něco víc než ty. 
Instruktorka: Molly, důvod, proč máš méně než Thomas, je ten, že jsi dívka. 
Molly: To je prostě divné! 
Selma: To je tak nespravedlivé! 
Instruktorka: Co myslíš, Felicie? 
Felicia: Odvedly jsme stejnou práci, ale nedostaly jsme stejný počet. 
Ask: Byla stejně dobrá jako já, takže bychom měli dostat stejnou odměnu. 
Victoria: Proč? 
Ask: Protože jinak je to nespravedlivé.
Molly: Mezi chlapci a dívkami není žádný rozdíl. 
Selma: To je prostě špatně! 
Instruktorka: Proč je to špatně? 
Molly: Dívky nestojí o nic méně než chlapci. 
Lars: Nezáleží na tom, jestli jsi kluk nebo holka. 
Děti oblázky přerozdělují, takže chlapci a dívky dostanou stejné množství.
Victoria: Myslím, že teď je to stejné. 
Ask: Ne. (Dá další kamínky Victorii) 
Selma: Teď je to stejné. 

Nerovné odměňování je pro děti nepřijatelné. Proč bychom to jako dospělí
měli akceptovat? Ženy ve finančním sektoru vydělávají v průměru méně 
o 20 % než muži. Snažíme se o to, aby se to změnilo.                   

Přepis videa

https://www.youtube.com/watch?v=hLr2GNRnmXM
https://www.youtube.com/hashtag/sexvsgender


Úkolem školy je připravit děti na budoucí trh práce. Podle obecného odhadu 65 % dětí,
které dnes nastupují do základní školy, nakonec skončí na zcela nových, dosud ne-
existujících pracovních pozicích.   Aby vyučující pomohli žákům a žákyním vybrat si z ce-
lé škály povolání, která budou na budoucím trhu práce k dispozici, měli by jim pomoci
odbourat genderově podmíněné vnímání povolání a vyvolat zájem žactva, zejména
dívek, o STEM obory jako klíč k pracovním místům budoucnosti.

Pochopit význam základní školy pro rozšíření profesních aspirací dětí a jejich

přípravu na budoucnost.

Pochopit a zpochybnit stereotypní představy žáků a žákyň o povoláních.

Pochopit genderově stereotypní představy o dívkách ve STEM oborech.

Poskytnout vyučujícím inspiraci, jak povzbudit žactvo základních škol, zejména

dívky, aby se věnovalo STEM oborům.

A VĚNOVALI SE STEM PŘEDMĚTŮM?

JAK POVZBUDIT ŽÁKY 
A ŽÁKYNĚ, ABY SE
ROZHODOVALI BEZ
GENDEROVÝCH
STEREOTYPŮ

Modul 13
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Vzdělávací cíle

STEM je zkratkou pro čtyři obory: Science (přírodní vědy), Technology (technika), Engineering (technologie)
a Mathematics (matematika). 
The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. 2016.
World Economic Forum [online]. Dostupné z: https://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/chapter-1-
the-future-of-jobs-and-skills/
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Kreslení je užitečným nástrojem, protože umožňuje žákům a žákyním, kteří nemusí
být připraveni nebo schopni sdělit složité myšlenky písemně nebo ústně, komuniko-
vat svůj názor o profesích. Požádejte žactvo, aby nakreslilo různé profese (například
řidič autobusu, zdravotní sestra, architekt, učitel, lékař nebo farmář). Požádejte je,
aby určili, které z nich nakreslili jako ženy a které jako muže. Proč se rozhodli právě
pro ně? Diskutujte společně mj. o tom, zda existují povolání, která  mohou  vykonávat

Protože víme, že včasné intervence mohou mít trvalý dopad na vývoj dětí a jejich vnímání
různých povolání, čím dříve začneme zpochybňovat rigidní představy o zaměstnání a
pohlaví, tím lépe. Zpochybňování genderových stereotypů ve výuce jsme se věnovali v
předchozích  modulech, zejména v modulu 9 Co může vyučující udělat pro zpochybnění
genderových stereotypů v učebnicích a učebních/výukových materiálech?

Zde uvádíme několik dalších nápadů na úkoly ve výuce, které mají zpochybnit genderově
stereotypní volbu profese.

Drawing the future: Exploring the career aspirations of primary school children from around the world.
2018. Education and Employers [online]. Dostupné z: https://www.educationandemployers.org/wp-
content/uploads/2018/01/DrawingTheFuture.pdf
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VÝZNAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
PŘI ODBOURÁVÁNÍ
GENDEROVÝCH STEREOTYPŮ 
O ZAMĚSTNÁNÍ A KARIÉŘE 
Všechny studie z posledních desetiletí dospěly ke stejnému závěru: představy dětí o ur-
čitých povoláních a profesích se utvářejí a někdy i upevňují již v raném věku. V rámci
největšího průzkumu svého druhu, který byl kdy proveden (Drawing the future), byly děti
ze základních škol ve věku od sedmi do jedenácti let požádány, aby nakreslily obrázek
povolání, které by chtěly vykonávat, až vyrostou. Výsledky ukázaly, že děti si již od útlého
věku často vytvářejí stereotypy o povoláních podle pohlaví a na základě těchto
předpokladů si vybírají povolání, přičemž většina chlapců chce být sportovci a většina
dívek učitelkami.   To naznačuje, že i když naše děti vyrůstají v rychle se měnícím světě,
zastaralé genderové stereotypy a role jsou v dnešní době stále velmi aktuální. Školy a
vyučující zde musí sehrát důležitou roli, aby dosáhli smysluplné změny.

ZPOCHYBŇOVÁNÍ
STEREOTYPNÍCH PŘEDSTAV DĚTÍ
O PRÁCI A KARIÉŘE 

85

85

https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2018/01/DrawingTheFuture.pdf


Vytvářejte příležitosti k co nejčastější  diskusi  o  genderových  stereotypech  spjatých

Vybídněte děti, aby vám řekly, proč jsou stereotypy ohledně toho, že určitá povolání
jsou určena výhradně pro ženy, nebo muže, nesprávné.
Využívejte skutečné i fiktivní vzory, které zpochybňují stereotypy. Přestože jsou
pohádkové postavy – princezny, piráti, zvířata – poutavé, zahrnujte také „reálné“
příklady, s nimiž se děti mohou ztotožnit ve svém vlastním životě.
Vyhledávejte jednoduché příležitosti, jak stereotypy zdůraznit – například používání
slov  jako  „policista/policistka“  nebo  „hasič/hasička“.  Nezapomínejte  sami  používat

Zpochybňujte stereotypy, že zobecněné vlastnosti jako síla, statečnost a laskavost
jsou výhradně mužské, nebo ženské vlastnosti. Poukažte na to, že v dnešní době
většina povolání, která vyžadují sílu, zahrnuje stroje, které může obsluhovat kdokoli –
a že mnoho žen může být klidně silnějších než řada mužů.
Snažte se omezit vliv vrstevnických skupin. Například při čtení seznamu povolání
požádejte žáky a žákyně, aby před zvednutím ruky zavřeli oči a dali najevo své
preference. Může to vést k méně stereotypním volbám – zejména u chlapců. 
Povzbuďte děti, aby se zamyslely  nad  tím,  zda  se  někdy  rozhodujeme  v  souladu

      s volbou profese a dbejte na to, aby si takto počínal celý pedagogický sbor.

      při popisu pracovních pozic genderově neutrální výrazy, bez ohledu na gender osoby,
      která je vykonává.

      s tím, co od nás čekají ostatní.
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Požádejte děti, aby si vytvořily knihu o sobě, a vybídněte je, aby také napsaly, jakou
práci by chtěly v budoucnu vykonávat. Co je nejlepší na tom, že jste dívka nebo
chlapec? Diskutujte o tom, zda jsou jimi navržená zaměstnání tradičně mužská nebo
ženská a proč se tak rozhodly. Zeptejte se, jaké povolání by si vybraly, kdyby byly
opačného pohlaví?

      pouze ženy, nebo pouze muži.

Diskutujte o tom, zda si dívky i chlapci mohou vybrat jakékoli povolání, včetně např. pů-
sobení ve vědě, kosmonautice, robotice, a jaké předměty by měli studovat, aby se na to-
to povolání připravili. Přitom můžete také zdůraznit význam matematiky při vykonávání
zajímavých budoucích profesí, jako je navrhování a stavba robotů.

TIPY PRO VYUČUJÍCÍ, JAK
DISKUTOVAT O GENDEROVÝCH
STEREOTYPECH PŘI VOLBĚ
PROFESE A JAK JE BOŘIT

Boys’ things and girls’ things: Practical strategies for challenging gender stereotypical choices and
behaviours in primary schools. 2016. National Education Union [online]. Dostupné z:
https://neu.org.uk/media/2931/view
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Eckart-Washington, K. 2017. Can robots convince girls they’re good at STEM? Futurity [online]. Dostupné z:
https://www.futurity.org/robots-girls-stem-1414332/ 
Trending Science: Are boys really better at math? No, says new study. 2019. European Commission
[online]. Dostupné z: https://cordis.europa.eu/article/id/411610-trending-science-are-boys-really-better-at-
math-no-says-new-study
Keeping Girls in STEM: 3 Barriers, 3 Solutions. Dostupné z: https:www.edutopia.org/article/keeping-
girls-stem-3-barriers-3-solutions

Ve škole panuje mezi vyučujícími a žactvem rozšířené (nevědomé) přesvědčení, že dív-
ky jsou pracovitější, ale mají menší nadání pro STEM obory, zatímco chlapci jsou líní, ale
v těchto oborech talentovanější. Tyto předsudky a obecně sdílené názory, že „věda není
pro dívky“ a že existují „chlapecké“ a „dívčí“ předměty, tlumí zájem dívek o studium
STEM oborů.

Dívky si už v raném věku začnou myslet, že nejsou dobré v matematice, přírodních
vědách a dokonce ani v počítačích,   přestože výzkumy ukazují, že  dívky  a  chlapci  mají
v matematice stejné schopnosti.   Když si dívky prostřednictvím nenápadných i zjevných
kulturních sdělení uvědomují nadřazenost mužů v matematice, je každé setkání s ma-
tematikou a technikou naplněné větší námahou, což vyvolává pochybnosti o sobě
samých i u těch nejvíce vědychtivých mladých dívek.

Přetrvávající podvědomé předsudečné představy o mužských matematicích a vědcích
také přispívají k vysvětlení, proč dívky vstupují do STEM oborů v dramaticky nižší míře
než chlapci. Matematici a vědci se zdají být, alespoň v očích dětí, společensky
neohrabaní muži, kteří nosí brýle. Dívky, které se obvykle chtějí vnímat jako starostlivé,
kreativní a sociálně a ekologicky uvědomělé, se těžko ztotožňují s asociálními,
podivínskými a nudnými mužskými vzory ze STEM oborů.

BARIÉRY DÍVEK PŘI STUDIU STEM
OBORŮ 
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Můžete se také ve třídě zeptat, na jaké předměty se těší na druhém stupni základní školy
a na střední škole a zda mezi ně patří předměty spjaté se STEM obory. Diskuse o STEM
oborech v raném věku má velký přínos pro vyvolání, rozvíjení a udržení zájmu žáků a žá-
kyň o přírodní vědy v průběhu času, zejména u dívek. Pokud jsou ve třídě děti, které se
již ve školce účastnily praktických aktivit v oblasti technologií nebo mají zkušenosti s kó-
dováním, požádejte je, aby se podělily o své zkušenosti a řekly ostatním, že věda je
skvělá a zábavná! 
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JAK POVZBUDIT DĚTI NA ZÁ-
KLADNÍCH ŠKOLÁCH – ZEJMÉNA
DÍVKY – ABY SE VĚNOVALY
STUDIU STEM OBORŮ? 
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Dětská zvídavost o světě, ve kterém žijí, spojená s neomezenou kreativitou,
představivostí a přirozenou zvědavostí o tom, jak věci fungují, je nejaktivnější na základní
škole, což naznačuje, že je to optimální věk pro zapojení do studia STEM  předmětů.
Chceme-li, aby v technických oborech pracovalo více žen, je třeba tento raný zájem
rozvíjet a podporovat na základní škole i mimo ni. Průzkum zadaný společností Microsoft
zjistil, že mladé dívky v Evropě se začnou zajímat o tzv. STEM předměty kolem 11. roku
věku a poté v 15 letech rychle ztrácejí zájem kvůli přizpůsobení se společenským
očekáváním, genderovým stereotypům, genderovým rolím a kvůli nedostatku vzorů, které
nadále směřují volbu povolání dívek mimo obory STEM. 

Pokud budete hledat pomocí internetového prohlížeče Google, najdete na internetu řadu
webových stránek a vzdělávacích materiálů, které podporují posílení postavení dívek a
jejich sebedůvěru v oblasti STEM oborů. Několik zdrojů je uvedeno v části Další literatura
na konci tohoto modulu.

Iavy, V., E. Sand. 2015. On the origins of gender human capital gaps: short- and long-term consequences
of teachers’ stereotypical biases. National Bureau of Economic Research. Dostupné z:
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w20909/w20909.pdf 
STEM/STEAM. 2022. Tees Valley Careers [online]. Dostupné z:
https://www.teesvalleycareers.com/education/primary/toolkit-of-resources/stem-steam/
Petroff, A. 2017. Succeeding in the New Global Economy: The exact age when girls lose interest in science
and math. CNN [online]. Dostupné z: https://money.cnn.com/2017/02/28/technology/girls-math-science-
engineering/index.html
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Jsou to také učitelé, kteří mohou mít podvědomé genderově předpojaté názory na schop-
nosti dívek v oblasti STEM. V jedné pozoruhodné studii z roku 2015    izraelský výzkumný
kolektiv rozdělil testy v šesté třídě na dvě sady. Jedna sada testů byla hodnocena
vyučujícími, přičemž obsahovala jména žáků a žákyň. Druhá neobsahovala jejich jména
a byla hodnocena externě. V matematice vyučující známkovali lépe chlapce, zatímco
externí hodnotitelé lépe hodnotili dívky. Horší známky od vyučujících pak dívky
odrazovaly po několik dalších let.  S  tímto  vědomím  může  učitel  či  učitelka  navrhnout
a zvolit takové aktivity, které tyto bariéry odstraní.
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 TIPY

Naplánujte ve výuce na prvním stupni spoustu praktických přírodovědných a ma-
tematických aktivit, které v dětech vzbudí zájem o STEM. Udělejte matematiku a
přírodní vědy vzrušující, zábavné a naučitelné! Pokud žáky předmět baví, mají
větší motivaci věnovat se mu – i dlouhodobě. 
Dejte dívkám příležitost mluvit o tom, co si pod  STEM  představí.  Ptejte  se  dívek 

Zdůrazněte myšlenku, že věda je fascinující oblastí pro studium, protože
technologická řešení pomáhají lépe pečovat o ostatní lidi, zvířata a životní
prostředí.
Najděte vzory ze STEM oborů, se kterými se dívky mohou ztotožnit. Pozvěte že-
ny, které pracují v oblasti STEM, aby ve výuce hovořily o své kariéře a odpovídaly
na otázky žáků a žákyň. Dívky tak jasně uvidí, že ve vědě mají své místo. 
Využijte své hodiny k tomu, abyste žáky a žákyně seznámili se slavnými a vý-
znamnými ženami ve STEM oborech.
Nasměrujte dívky do školních i mimoškolních klubů nebo zájmových kroužků
zabývajících se STEM obory, aby mohly rozvíjet své technické a digitální
dovednosti a schopnost kódovat.
Dávejte pozor na skryté kurikulum a skryté předsudky, které můžete mít vůči
ženám ve STEM.
Kdykoli je to možné, rozvíjejte u žáků a žákyň kreativitu a odolnost a také
dovednosti v  oblasti  řešení  problémů  a  kritického  myšlení,  abyste  je  připravili

Tipy pro vyučující, jak podpořit dívky v zájmu o STEM: 

      na to, co se jim na matematice a přírodních vědách líbí a nelíbí  a  proč. Diskutujte
      s nimi o povoláních, o jejichž existenci nikdy možná neslyšely nebo o  nich  neuva-
      žovaly. 

      na rozmanité a flexibilní kariéry.

Další nápady najdete na webových stránkách EU STEM Coalition, které nabízejí osvědčené postupy pro
vzdělávání v oblasti STEM.
HK Unicorn Squad (technology hobby groups for girls). 2018. EU STEM Coalition [online]. Dostupné z:
https://www.stemcoalition.eu/programmes/hk-unicorn-squad-technology-hobby-groups-girls 
Unicorn Squad je soukromě financované hnutí technologických zájmových skupin, které vzniklo v roce
2018 v Estonsku. Zakladatelé hnutí založili technologickou zájmovou skupinu "pouze pro dívky", protože
jejich dcera byla ve škole vyhozena z technologického zájmového kroužku s vysvětlením, že tento obor je
vhodnější pro chlapce. Poptávka po technologických zájmových kroužcích pouze pro dívky byla impo-
zantní. Do hnutí se dosud zapojilo 1200 dívek ve věku 7-14 let. Dívky z oddílu Unicorn se scházejí jednou
týdně a věnují se některému z reálných jevů, jako je magnetismus, zvuk a rychlost nebo elektřina. Cílem je
umožnit dívkám vytvořit něco skutečného vlastníma rukama. Dívky se také setkaly s první estonskou pre-
zidentkou Kersti Kaljulaidovou (ve funkci v letech 2017-2021), aby jí komunikovaly poselství, že dívky
nemají žádné limity v tom, čím se mohou stát a čeho mohou dosáhnout. 97
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Školy a vyučující hrají zásadní roli při přípravě žáků a žákyň na povolání a výzvy,
které ještě ani neexistují.

 

O genderových stereotypech týkajících se zaměstnání, kariéry a volby předmětů,
včetně oblasti STEM, je třeba diskutovat a zpochybňovat je již v raném věku, a to
i na základních školách.

 

Existuje mnoho způsobů, jak podpořit děti, zejména dívky, aby se věnovaly
předmětům a kariéře v oblasti STEM.

98

Klíčové poznatky

Úkolem vyučujících na základní škole je rozvíjet a využívat mladé talenty a připravit děti
na budoucí svět práce. Odbourání genderově stereotypní volby profese by dětem
umožnilo vybírat si z celé škály povolání, aniž by byly omezovány genderovými
stereotypy. To je přínosné jak pro dívky, tak pro chlapce, kterým to pomůže zvládnout
nově vznikající výzvy, které přináší budoucnost plná technologií. Z hlediska rovnosti žen
a mužů je důležité říci dětem, že dívky i chlapci mají stejné schopnosti pro studium STEM
oborů, které mohou být zásadní pro budoucí pracovní místa.
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Porozumět násilí ve škole a šikaně v mnoha jejích podobách.

Pochopit roli genderových stereotypů v genderově podmíněném násilí na školách.

Naučit se, jak reagovat na genderově podmíněné násilí na školách a šikanu a jak

vytvořit bezpečné vzdělávací prostředí pro žáky a žákyně.

Školy představují zásadní kontext genderové socializace a posilování nebo
zpochybňování genderových stereotypů. Narušování genderových stereotypů vede nejen
k většímu zájmu dívek o přírodní vědy, techniku a matematiku a zájmu chlapců o čtení,
ale přispívá také ke snížení míry genderově podmíněného násilí a šikany mezi vrstevníky
a vrstevnicemi, čímž se pro všechny vytváří bezpečnější a podnětnější vzdělávací
prostředí.

Modul 14

A ŠIKANOU NA ŠKOLÁCH A JAK MOHOU ŠKOLY

TENTO PROBLÉM ŘEŠIT?

JAK SOUVISÍ
GENDEROVÉ STEREO-
TYPY S GENDEROVĚ
PODMÍNĚNÝM NÁSILÍM

100

Vzdělávací cíle

Násilí ve školách je celosvětový problém. Jedná se o všechny formy násilí, které se
odehrávají ve školách a v jejich okolí a které zažívají žáci a žákyně a páchají ostatní žáci
a žákyně, vyučující a jiný personál školy. Šikana je podle UNESCO  jednou  z  nejrozšíře-

CO SI PŘEDSTAVIT POD NÁSILÍM
A ŠIKANOU VE ŠKOLE?



nějších forem násilí ve školách, která postihuje každého třetího mladého člověka.

Ačkoliv neexistuje univerzální definice šikany ve škole, obecně  se  uznává,  že  se  jedná
o cílené agresivní chování, které se vyznačuje  nepřátelskými  úmysly,  nerovnováhou  sil
a opakováním v průběhu času.   Podobně jsou šikanou postiženy i děti na základních
školách, kde se může vyskytovat v mnoha různých formách, jako například:

What you need to know about school violence and bullying. 2020. UNESCO [online]. Dostupné z:
https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-school-violence-and-bullying
Focus On: Can we prevent bullying in school? 2019. European Commission [online]. Dostupné z:
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/focus-can-we-prevent-bullying-school_en
A whole-school approach to promoting gender equality and tackling sexism and sexual harassment.
Outside the box: Resource for educators [online]. Dostupné z:
https://equaliteach.co.uk/downloads/EqualiTeach-Outside-The-Box.pdf
Emoční a psychická šikana mají často stejný význam. 101
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Emoční

zranění něčích citů, vyčlenění někoho 
z kolektivu

Fyzické

údery pěstí, kopání, plivání, bití

Slovní

škádlení, nadávky

Rasistické

nadávky kvůli barvě pleti nebo
náboženství

Kybernetické

říkání nepěkných věcí prostřednictvím
textových zpráv a v online prostoru

98

97

95

98

Násilí a šikana ve škole se týká dívek i chlapců, ale mezi oběma pohlavími existují
rozdíly.
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https://utdanningsforskning.no/artikler/hvilken-innvirkning-har-barnehagens-fysiske-utemiljo-pa-barns-lek-og-de-ansattes-pedagogiske-praksis-i-uterommet/
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Chlapci častěji zažívají fyzickou šikanu, zatímco dívky častěji zažívají psychickou šikanu,
jako je záměrné opomíjení někoho, šíření pomluv, instruování ostatních dětí, aby se s ně-
kým nekamarádily, atd. 

Když mluvíme o šikaně, je důležité si uvědomit, že ne každé špatné chování mezi dětmi
lze považovat za šikanu. Šikana je spíše vzorec chování než ojedinělý incident. Například
škádlení se stává šikanou pouze tehdy, když se opakuje nebo když zahrnuje vědomý
záměr ublížit jinému dítěti.

Školní násilí a šikana mohou mít pro oběť zničující důsledky, jako jsou problémy se
soustředěním ve výuce, zameškání vyučování, vyhýbání se školním aktivitám,
záškoláctví nebo dokonce předčasné ukončení školní docházky. Proto by násilí a šikana
neměly být ve vzdělávacím prostředí nikdy ignorovány nebo akceptovány.

Studie potvrdily, že šikana se ve škole vyskytuje kdekoli a v jakékoli třídě, a to i pod do-
hledem  dobrého  učitele/dobré  učitelky,  kterého/kterou  děti  respektují  a  poslouchají.
K šikaně dochází nejen ve třídách, ale také v místech, kde bývá dohled pedagogických
nebo školních pracovníků a pracovnic nižší, například na hřišti, na chodbách, v šatnách
apod., kde může často šikana zůstat nepovšimnuta.
 

How to talk to your children about bullying: Tips for parents. UNICEF [online]. Dostupné z:
https://www.unicef.org/end-violence/how-talk-your-children-about-bullyingThe Role of the Teacher in
Preventing Mobbing and Bullying at School. eKidz [online]. Dostupné z: https://ekidz.eu/how-to-deal-with-
bullies-emotional-bullying-at-school
What you need to know about school violence and bullying. 2020. UNESCO [online]. Dostupné z:
https://en.unesco.org/news/what-you-need-know-about-school-violence-and-bullying
Zkratka SRGBV vznikla z původního anglického výrazu school-related gender based violence. 102
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Ti, kdo šikanují, usilují o moc a rozhodnou se ji získat na úkor ostatních. Všechny děti
mohou být šikanovány, ale důkazy ukazují, že děti, které jsou vnímány jako „jiné“, jsou
ohroženy více. Faktory, které jsou příčinou šikany, jsou fyzický vzhled, etnický, jazykový
nebo kulturní původ, gender (i nesoulad s genderovými normami a stereotypy), sociální
postavení a postižení.   Děti, které se odchylují od genderových norem a očekávání, se
často stávají terčem genderově podmíněného násilí a šikany ve škole.

KDO JE ŠIKANOVÁN?

101
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CO JE TO GENDEROVĚ
PODMÍNĚNÉ NÁSILÍ VE ŠKOLE 
A ŠIKANA?
Genderově podmíněné násilí ve škole (SRGBV)    je jakýkoli čin nebo hrozba sexuálního,
fyzického nebo psychického násilí, k němuž dochází ve školách a v jejich okolí a které  je
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důsledkem genderových norem a stereotypů a je vynucováno nerovnou mocenskou
dynamikou.  Genderové stereotypy přímo ovlivňují socializaci malých dětí do gen-
derových rolí. Mnoho projevů šikany je aktem tzv. genderové policie   a velká část
agrese, která se vyskytuje mezi žactvem, může souviset s genderovými normami.

Nedostatek bezpečí ve školách lze přičíst představám o maskulinitě. „Skuteční“ muži
používají sílu, tvrdost a násilí, aby ukázali svou moc. Výzkum ukázal, že již na základní
škole je na chlapce vyvíjen značný tlak, aby dokazovali svou mužnost prostřednictvím
objektivizace a škádlení dívek.

Představy o tom, co znamená být „normální“ jako dívka nebo chlapec, jsou utvrzovány
jazykem. Šikana ve škole se často projevuje slovním napadáním. Fráze jako „Jen kluci
můžou...“ nebo „Holky nemůžou...“ škodí dívkám i chlapcům. Když je chlapec nazván
„slabochem“, je kritizován za projevování emocí a zranitelnosti, což podkopává představu
„skutečného muže“, který by měl být silný a tvrdý. Používání výrazu „slaboch“ má
zraňovat a sdělovat myšlenku, že být ženský nebo spojený s ženami je urážka.

A když se o dívkách říká, že jsou „panovačné“, jsou kárány za to, že mají názor nebo
smysl pro autoritu, což by měla být mužská vlastnost.  To,  co  je  u  dívek  považováno
za „panovačnost“, je u chlapců často považováno za vůdcovství. Používání slov jako
„panovačná“ brání dívkám v tom, aby se naučily být sebevědomé a asertivní. Takový
jazyk nepřispívá k vytváření genderově rovných vztahů mezi dívkami a chlapci.

Školy a učitelé hrají významnou roli při zabraňování genderově podmíněnému násilí, jeho
prevenci a při podpoře kultury, která zpochybňuje stereotypní chování a respektuje
rozdíly.

School-related gender-based violence. 2022. Together for Girls [online]. Dostupné z:
https://www.togetherforgirls.org/schools/
V českém jazyce není toto slovní spojení zatím užíváno. V anglickém jazyce termín „gender policing“
označuje vnucování nebo vynucování normativních genderových projevů na jedinci, u kterého je vnímáno
jeho chování či vzhled jako neadekvátní vůči jeho genderu či biologickému pohlaví. Cílem genderové
policie je udržet genderové role rigidní a v souladu s genderovou binaritou.
A whole-school approach to promoting gender equality and tackling sexism and sexual harassment.
Outside the box: Resource for educators [online]. Dostupné z:
https://equaliteach.co.uk/downloads/EqualiTeach-Outside-The-Box.pdf 103
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Nejdůležitější je, aby se genderová rovnost stala běžnou součástí etiky školy. Dále by
měly být vypracovány jasně komunikované zásady proti šikaně, které žactvu vysvětlí, co
je to šikana, na koho se děti mohou obrátit o pomoc a co se stane, pokud  žák  či  žákyně

CO MŮŽE ŠKOLA ČINIT 
V BOJI PROTI GENDEROVĚ
PODMÍNĚNÉMU NÁSILÍ A ŠIKANĚ?
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CO MOHOU VYUČUJÍCÍ DĚLAT 
V BOJI PROTI GENDEROVĚ
PODMÍNĚNÉMU NÁSILÍ A ŠIKANĚ?
V první řadě by vyučující měli ve třídě podporovat  kulturu  genderové  rovnosti,  respektu
a nenásilí, která by narušovala genderové stereotypy a rozvíjela sociální dovednosti žáků
a žákyň. Pravidlem číslo jedna je nepřehlížet ani ty nejdrobnější případy šikany a ne-
předpokládat, že děti si problém vyřeší samy.

Nejúčinnějšími metodami, jak zastavit a předcházet šikaně u dětí mladšího školního
věku, jsou rozhovor a odsudek takového jednání. Bez ohledu na typ šikany je třeba
diskutovat o jejích důsledcích a o tom, jak se s šikanujícími vypořádat. V tomto útlém
věku si žáci a žákyně stále ještě vytvářejí morální zásady a děti se do značné míry
spoléhají na vedení učitelky či učitele. Jednoduchá konfrontace může ukázat, že
vyučující šikanu sám odsuzuje a že chování agresora/ky je nepřijatelné. Účinnou
metodou, jak se vypořádat se šikanou, je také diskuse ve třídě o pravidlech a důsledcích
špatného chování. Děti by si měly samy navrhnout a odsouhlasit pravidla, podle kterých
budou ve škole žít a komunikovat.

AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA BOJ
PROTI GENDEROVĚ
PODMÍNĚNÉMU NÁSILÍ A ŠIKANĚ

Zmapujte ohniska šikany 

Vezměte si velký list papíru a vytvořte zjednodušený náčrt školy a jejího okolí. Označte
různé prostory, jako jsou třídy, chodby, toalety, jídelna, šatna, tělocvična atd. Požádejte
žáky a žákyně, aby barvami nebo samolepkami označili místa, kde se dívky a chlapci rádi
a neradi zdržují. Prozkoumejte důvody, proč se žactvo snaží některým místům vyhýbat
nebo je nemá rádo. Je to kvůli násilí a šikaně, které se tam odehrávají? Bylo by vhodné
diskutovat o zjištěních v oddělených skupinách dívek a chlapců, protože otevřenému
rozhovoru mohou bránit mocenské vztahy. Z jednoho mapování například vyplynulo, že
dívky se cítí nepříjemně, když ráno vstupují do budovy školy, protože někteří chlapci  sto-

How to deal with Bullies & Emotional Bullying at School. eKidz [online]. Dostupné z:
https://ekidz.eu/how-to-deal-with-bullies-emotional-bullying-at-school
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šikanuje. Taková politika by měla dětem sdělovat, že zraňovat druhé nebo jim ubližovat
není nikdy přijatelné a že za své činy musí nést odpovědnost.

https://ekidz.eu/how-to-deal-with-bullies-emotional-bullying-at-school
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Vyzrajte na slovní urážky

jící ve frontě u dveří mají nepříjemné poznámky ohledně vzhledu a oblečení dívek.
Některé dívky poznamenaly, že jim vadí, když chlapci předbíhají ve frontě v jídelně.
Můžete také vyzvat žáky a žákyně, aby své nápady napsali na lístečky a umístili je na vy-
mezená místa a navrhli způsoby, jak se šikanou bojovat a problém společně vyřešit.

Jak jsme viděli výše, jazyk a řeč pomáhají utvářet genderové role a mocenské vztahy
mezi chlapci a dívkami. Požádejte žáky a žákyně, aby napsali co  nejvíce  slov  pro  dívky
a chlapce, a to jak negativních, tak pozitivních. Poté je napište na tabuli a žactvo
požádejte, aby se mezi sebou dohodli, jaká slova mají nebo nemají používat, když mluví
o chlapcích a dívkách. Pročistí se tak vzduch a naznačí se, co je považováno za při-
jatelný způsob vyjadřování v souvislosti s dívkami a chlapci. Cvičení můžete využít k vy-
světlení, jakou škodu mohou způsobit hanlivé výrazy. Můžete se podívat na video
Bullying Activity for Any Classroom (Aktivita o šikaně pro každou třídu),    které usnadňuje
pochopení toho, jaké následky má šikana na ostatní děti.

Vyučující by měli dbát i na vlastní používání jazyka. Mohou se aktivně podílet na boji proti
kultuře násilí a nerovnosti tím, že vyloučí používání následujících běžných frází: „Vzmuž
se“, „Přestaň se chovat jako baba“, „Kluci nepláčou“, „Buď chlap“ atp. Tyto výroky mohou
v chlapcích vyvolat přesvědčení, že jediným přijatelným způsobem, jak vyjádřit své
emoce, je hněv nebo fyzická akce. Tyto výroky také naznačují, že muži nemohou cítit
bolest nebo vyjadřovat emoce, což jim následně brání v tom, aby se ozvali, pokud
potřebují nebo hledají pomoc v případě zneužívání. Také oslovování na základní škole
dívek „princezno“ nebo chlapců „kamaráde“ posiluje genderové stereotypy.

Kromě těchto aktivit můžete využít také připravené výukové materiály vhodné pro daný
věk, které jsou k dispozici na internetu, a diskutovat o genderově podmíněném násilí a ši-
kaně a rozvíjet sociální dovednosti žactva. Například  Stopping  sexism  (Stop sexismu)
se zaměřuje na špatné nebo nespravedlivé zacházení s někým kvůli tomu, že je chlapec
nebo dívka; What is power (Co je to moc?); It´s a choice (Je to volba); Respect and
online safety (Respekt a online bezpečnost) diskutují o tom, co je to moc, jak se používá
a jak nenásilně řešit situace, které se dějí ve škole, a také bezpečnost v online prostoru.

Bullying Activity for Any Classroom. 2019. YouTube [online]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=-j6foVLceD8
A whole-school approach to promoting gender equality and tackling sexism and sexual harassment.
Outside the box: Resource for educators [online]. Dostupné z:
https://equaliteach.co.uk/downloads/EqualiTeach-Outside-The-Box.pdf
Respect: Primary lessons. Zero Tolerance [online]. Dostupné z:
https://www.zerotolerance.org.uk/resources/RESPECT-Primary-Lessons.pdf

109

107

108

109

108

107

https://www.youtube.com/watch?v=-j6foVLceD8
https://equaliteach.co.uk/downloads/EqualiTeach-Outside-The-Box.pdf
https://www.zerotolerance.org.uk/resources/RESPECT-Primary-Lessons.pdf


106

107

106

 TIPS
Narušujte genderové stereotypy.

Tipy pro vyučující, jak řešit genderově podmíněné násilí a šikanu

1.
Pokud žáky a žákyně naučíte, že genderové stereotypy nejsou pravdivé ani
spravedlivé, bude pro šikanující mnohem těžší je používat k ospravedlnění svých činů.

   2. Na začátku školního roku stanovte pravidla pro fungování třídního kolektivu.
Nechte žačky a žáky vypracovat (s vaší pomocí) soubor pravidel a norem, kterými se
budou řídit po celý školní rok. Pokud dojde k šikaně, můžete se k těmto pravidlům
vrátit a probrat, jak byla porušena a jaké by měly být důsledky jejich porušení.

  3. Proberte případy z jiných škol.
Než se něco stane ve vaší třídě, můžete s žactvem prodiskutovat událost, ke které
došlo na jiné škole. To jim umožní diskutovat o ní s určitým odstupem, odhalit některé
důsledky šikany a snad i předejít podobným případům ve třídním kolektivu. 

  4. Využijte to jako příležitost k učení.
Pokud k šikaně dojde,  využijte  ji  jako  příležitos t k  zahájení  diskuse  o  tom,  jak  se
k sobě chováme a proč tento druh násilí je naprosto neakceptovatelný.

A teacher’s guide to gender sensitivity in the classroom: Preventing and responding to biases and
bullying. Dostupné z: https://www.aware.org.sg/wp-content/uploads/Teachers-guide-to-addressing-
gender-stereotypes-in-the-classroom.pdf
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Násilí a šikana na školách, které nabývají mnoha podob, jsou stále větším
problémem na celém světě.

Genderové stereotypy a prosazování rigidních genderových rolí jsou zodpovědné
za genderově podmíněné násilí ve škole a za šikanu. 

 

Vypracování pravidel a zásad proti šikaně a snaha vyučujících narušovat
převládající genderové stereotypy pomáhá snížit míru genderově podmíněného
násilí ve škole a šikany a přispívá k vytvoření bezpečného vzdělávacího prostředí
pro všechny žáky a žákyně.
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A whole-school approach to promoting gender equality and tackling
sexism and sexual harassment. Outside the box: Resource for
educators [online]. 

Keating, S., B. Collins. 2018. Gender equality matters. A primary school
resource to tackle gender stereotyping, gender-based bullying and
gender-based violence. 

Dostupné z: www.equaliteach.co.uk/education/classroom-
resources/outside-the-box/

Dostupné z: www.file.coffee/u/d4jMhMjwtb.pdf 
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JAK PODPOŘIT
VYUČUJÍCÍ, 
ABY SE ZAPOJILI
DO GENDEROVĚ 
CITLIVÉ VÝUKY?

Identifikovat kroky vedoucí k nastartování změny směrem k uplatňování principů

genderově citlivého vzdělávání.

Určit způsoby, jak překonat resistenci a mobilizovat podporu.

Seznámit se s celoškolním přístupem k řešení genderových stereotypů a podpoře

genderové rovnosti ve vzdělávání.

Pokud jste si přečetli tento vzdělávací materiál a cítíte se motivovaní  zlepšit  svou  výuku
v souladu s genderově citlivou pedagogikou, zbývá otázka, kde a jak začít. Uplatnění
některých myšlenek uvedených v tomto materiálu s cílem zpochybnit genderové
stereotypy by bylo relativně snadné a během krátké doby by vám přineslo pochopení
dříve nesrozumitelné problematiky a také nové perspektivy. Pracovat na smysluplné
změně a dlouhodobě zakotvit genderovou rovnost v celé škole však vyžaduje čas a od-
hodlání celého pedagogického sboru, rodičů a dalších zainteresovaných stran. 

Modul 15

Equality in the classroom: Equality bodies and gender equality in education. 2018. Equinet [online].
Dostupné z: https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2019/05/equality_in_the_classroom_-
_web-1.pdf 109

Vzdělávací cíle

INICIOVÁNÍ ZMĚN A ZAPOJENÍ
OSTATNÍHO PERSONÁLU ŠKOLY 
Ve většině evropských zemí je do školních osnov zařazena problematika sexuality,
vztahů, genderu a genderové rovnosti.    Způsob,  jakým  vyučující  tyto  osnovy  naplňují
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a jak se vypořádávají s genderovými stereotypy, je však často ponechán na uvážení
samotných vyučujících a škol. Není proto divu, že práce s rovností žen a mužů ve ško-
lách se vyznačuje širokým spektrem intervencí: od uplatňování celoškolního přístupu až
po podniknutí pouze prvních kroků několika nadšenými vyučujícími na základě jejich
vlastního zájmu. Pokud platí druhá varianta, můžete uvažovat o tom, že budete
postupovat v práci na genderové rovnosti krok za krokem.

Škola uplatňující principy genderové rovnosti není něco, co vytváří někdo jiný. Na jejím
vytváření se každodenně podílejí všichni vyučující, neboť všichni přispívají k vytváření
genderu. Prolomit ledy není snadné, proto se snažte pro svou věc získat ostatní. Pozvěte
své kolegy a kolegyně k neformálním rozhovorům o rovnosti žen a mužů ve společnosti,
ve vaší škole i ve výuce. Přitom můžete využít otázky k zamyšlení uvedené v před-
chozích modulech.

Možná budete diskutovat o rozdílech v odměňování žen a mužů, o nedostatku učitelů-
mužů na základních školách nebo o tom, že většinu pozornosti a času učitelů a učitelek
ve výuce zabírají rušiví chlapci. Můžete se také zeptat, zda a případně jakým způsobem
vaši kolegové a kolegyně ve svých hodinách přistupují k genderové problematice a jaké
místo zaujímá při naplňování kurikula. Vyzvěte je, aby se podělili o své postřehy,
zkušenosti a nápady. Takové diskuse by nejen pomohly zmapovat stávající situaci z hle-
diska povědomí zaměstnanců a zaměstnankyň o genderové  rovnosti,  jejich  zájmu  o  ni
a jejich konkrétní aktivity v této oblasti, ale také by pomohly vytvořit společnou znalostní
základnu pro vytváření genderově inkluzivní výuky a školy.

Sdílení zkušeností a reflexe výuky mohou být velmi užitečné. Stejně jako při každém
zkušenostním učení byste se však měli vyvarovat určitých nástrah, protože jsme v po-
kušení všímat si a vybírat věci, které jsou v souladu s tím, čemu již věříme a co známe.
Měli byste se proto snažit zapojit odbornici či odborníka na genderovou problematiku,
který by vás proškolil v genderové tematice, aby vaše práce byla podložena genderovými
znalostmi a výzkumem a nemuseli jste se spoléhat pouze na vlastní domněnky a postoje
svých kolegů a kolegyň týkající se chlapců a dívek.
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Krok 1
Zmapovat situaci,

získat podporu
kolegů a kolegyň 

 
 

Krok 2
Začít s malými

projekty, abyste
identifikovali gen-

derové vzorce ve vý-
uce a ve škole

 

Krok 3
Plánovat společně

změnu 
 



PROČ SE NĚKTEŘÍ VYUČUJÍCÍ
MOHOU ZDRÁHAT ZAPOJIT DO
PRÁCE V OBLASTI GENDEROVÉ
ROVNOSTI?
I když to, co navrhujete, může být úžasné zlepšení, ne každý bude nadšený a ochotný
pustit se do práce na rovnosti žen a mužů. Může to mít mnoho důvodů.

111An action guide for primary schools. 2017. Improving Gender Balance Scotland. Dostupné z:
https://education.gov.scot/improvement/Documents/sci38-primary-action-guide.pdf
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 TIPY

Podporujte respektující a aktivní naslouchání. 
Při rozhovorech o rovnosti jděte za hranice vlastních osobních zkušeností
vycházejících z vaší životní a rodinné situace. Je přirozené o nich mluvit, ale
pokud takové úvahy zaberou v rozhovoru příliš mnoho prostoru, riskujete, že se
budete spoléhat pouze na osobní názory a zkušenosti. Pamatujte, že s rovností
žen a mužů ve škole můžete a měli byste pracovat bez ohledu na situaci v oblasti
rovnosti žen a mužů u vás doma.
Vyvarujte se toho, aby se někdo cítil neznalý nebo neinformovaný. Takové pocity
by bránily společnému přemýšlení a diskusi.
Dbejte na to, aby se reflexivní rozhovory nezvrhly v debatu nebo hádku o tom, co
by se mělo nebo  nemělo  dělat,  případně  zda  se  zapojit  či  nezapojit  do  práce 

Neodsuzujte nikoho za jeho názory; pokud identifikujete nevědomé předsudky,
uveďte, že nevědomé genderové předsudky neznamenají, že je člověk
automaticky sexista – každý má předsudky v důsledku dlouholetého působení
genderových vzorců;     důležité je, že s trochou znalostí můžete jejich dopad
minimalizovat.
Řekněte svým kolegům a kolegyním, že mají ideální příležitost podpořit
genderovou rovnost a respektující vztahy ve výuce pomocí jednoduchých, ale
účinných postupů popsaných v modulu 10 Co může vyučující udělat pro zpo-
chybnění genderových stereotypů v každodenní výuce na 1. stupni ZŠ?
Buďte konstruktivní a předávejte poselství, že práce v oblasti genderové rovnosti
pomáhá zvyšovat kvalitu výuky a rozšiřovat dětem možnosti a životní volby.

Tipy  pro  vytvoření  vstřícného  a  produktivního  prostředí  pro  vedení   diskusí
o genderové rovnosti 

      v oblasti rovnosti žen a mužů.
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Někteří mohou být přesvědčeni, že rovnosti mezi ženami a muži, chlapci a dívkami již
bylo dosaženo, a proto se jim toto téma může zdát nepodstatné.

Někteří možná podporují genderovou rovnost, ale nejsou připraveni nebo ochotni
přijmout opatření a tvrdí, že to znamená práci navíc a že učební osnovy jsou i tak
přetížené.

Někteří mohou zastávat esencialistické názory, podle nichž se muži a ženy rodí
zásadně odlišní. Jsou přesvědčeni, že rozdíly v zájmech, chování a úspěších chlapců
a dívek jsou přirozené a že na tom nelze a nemělo by se nic měnit.

Někteří jsou skálopevně přesvědčeni, že škola nabízí rovné příležitosti všem, aniž by
si uvědomovali, že i když určité aktivity (např. mimoškolní aktivity, jako je hudba,
umění, sport) jsou přístupné všem, nemusí to nutně znamenat, že se žáci a žákyně
cítí dobře, když si tyto aktivity vybírají, protože jsou limitováni genderovými
stereotypy.

Někteří vyučující se také mohou snažit zlehčovat svou roli při narušování stereotypů
a přenášet odpovědnost na jiné aktéry s tím, že největší vliv má domov, rodiče,
mateřské školy, média apod.

Nebo je to prostě jen tím, že vyučující jsou unaveni z vedení dalšího projektu, v němž
je rovnost žen a mužů považována za další téma, které je třeba vtěsnat do jejich
nabitého rozvrhu.

Někteří mohou považovat genderové  otázky  za  citlivé  a  zpolitizované,  a  proto  se 
      do nich nechtějí pouštět.

Seznam by mohl být delší. Často je důvodem odporu jen nedostatečné povědomí a
proškolení vyučujících v tematice genderových rolí a norem a otázek rovnosti, stejně jako
nedostatek viditelné podpory ze strany vedení školy. Z tohoto důvodu vyučující nemusí
plně chápat, co práce na rovnosti žen a mužů obnáší nebo jaký druh podpory a zdrojů je
k dispozici pro diskusi a zpochybňování genderových stereotypů ve výuce. Právě zde si
můžete vzájemně pomoci a podpořit se.
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Překonání dojmu, že v naší společnosti nebo ve škole neexistují problémy s genderovou
rovností, je nejdůležitějším krokem k vytvoření skutečně rovného prostředí pro vzdě-
lávání dětí. K tomu, abyste tuto práci zahájili, nemusíte mít na své straně celý
pedagogický sbor. Bylo by však  nezbytné  získat  od  samého  počátku  podporu  vedení 

ZAČNĚTE S MALÝMI PROJEKTY 



Zapojit kolegy a kolegyně do vzájemného pozorování výuky a analyzovat, jak jsou
děti oslovovány, jak je rozdělen čas, kdy mluví dívky a chlapci, nebo jaké úkoly jsou
zadávány žákyním a žákům atd., a to pomocí metodiky pozorování a natáčení. Ta je
obzvláště užitečná pro zviditelnění aspektů, které jsou obtížněji postřehnutelné, jako
je řeč těla, tón hlasu, oční kontakt, v interakcích mezi žactvem a vyučujícími.

Analyzovat výukové materiály a učebnice a zjistit, jaké domněnky a předpoklady
uvádějí o roli mužů a žen, dívek a chlapců.

Provést statistickou analýzu mimoškolních aktivit (např. hudba, tanec, sport, robotika)
s cílem zjistit genderové vzorce participace a podpořit genderově nestereotypní
volbu.

Provést inventuru fyzického prostředí školy, včetně nástěnek, abyste zjistili, jak jsou
ženy a muži, dívky a chlapci zobrazováni a jaké vzory a příklady poskytují; proveďte
to společně se svou třídou.

školy, protože to má největší potenciál iniciovat a podpořit změnu.

Když máte několik kolegů a kolegyň na své straně, můžete začít s „miniprojekty“
zaměřenými vždy na jeden aspekt rovnosti žen a mužů. Podívat se na interakce a aktivity
ve výuce genderovou optikou nevyžaduje mnoho času ani odborných znalostí navíc. Má
však velký potenciál poskytnout vám zajímavý vhled do skrytých poselství a genderové
nerovnosti ve výuce. Můžete např.:
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Takové  počáteční  projekty  by  měly  být  považovány  za  důležitou  součást  skládačky
při zviditelňování genderových vzorců. Společné analýzy zjištění v malých týmech jsou
velmi  užitečné  a  vytváří  podhoubí  pro  nové  nápady.  Poskytují  vám  také  argumenty 
ve prospěch práce v oblasti genderové rovnosti.

Když je analýza dokončena a pozorovaná situace popsána z genderového hlediska, je
načase vytvořit jednoduchý plán a popsat, co a jak chcete změnit, jak měřit pokrok a
společně navrhnout další kroky. Představte toto téma na poradách personálu školy a
vyhraďte si čas na diskusi o genderových stereotypech, nevědomých předsudcích a
způsobech jejich překonávání. Takovéto jednotlivé iniciativy a jednorázové akce na zpo-
chybnění genderových stereotypů mohou přinést skutečnou změnu, ale komplexní a
dlouhodobá změna vyžaduje další kroky a přijetí celoškolního přístupu.

SPOLEČNĚ PLÁNUJTE ZMĚNU 

Zopakujte si metodiku pozorování IO1, natáčení vlastního pracovního dne a analýzu materiálu 
na str. 1 a 2.
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How to take a whole school approach to tackling sexism. UK Feminista [online]. Dostupné z:
https://ukfeminista.org.uk/wp-content/uploads/2018/08/How-to-take-a-whole-school-approach-1.pdf
A whole-school approach to promoting gender equality and tackling sexism and sexual harassment.
Outside the box: Resource for educators [online]. Dostupné z:
https://equaliteach.co.uk/downloads/EqualiTeach-Outside-The-Box.pdf
Pokud se budete zajímat o výzkum a nápady týkající se genderové nerovnováhy a genderově
segregovaného sběru dat, můžete konzultovat tento zdroj: Improving gender balance and equalities. Data
guide for primary school, early learning and childcare settings. Education Scotland. Dostupné z:
https://education.gov.scot/media/1hqfmayv/data-guide-primary-and-elc.pdf
Několik tipů pro práci s rodiči získáte také v IO1 Den 2 Modul 1 Rodiče: spolupráce s domovem. 114

 Vytvořit aktivitám rámec. Opatření proti sexismu ve škole by měla být podložena
strategií, podpořena školní politikou a řízena vedením.
 Vyškolit a vybavit vyučující. Veškerý personál školy by měl být vybaven znalostmi,
prostředky a sebedůvěrou, aby mohli účinně řešit sexismus.
 Podporovat žactvo. Žáci a žákyně by měli být podporováni, aby se dozvěděli o se-
xismu, oznamovali incidenty a podnikali kroky k podpoře rovnosti.

Úkolem vedení školy je vytvářet příznivé vzdělávací prostředí pro ženy a muže a
zviditelňovat rovnost žen a mužů v celé škole a předávat informace o tom, že je to
povinností každého z nás. Podle britské organizace Feminista existují v zásadě tři kroky
celoškolního přístupu:

1.

2.

3.

Celoškolní přístup zahrnuje také interní kulturu školy, její zásady, postupy a školní étos.
Každá škola by měla mít etický kodex, který  je  ideálním  místem  pro  konkrétní  zmínku 
o rovnosti žen a mužů.

Aby bylo možné zavést rovnost žen a mužů v celé škole, je třeba nejprve provést
základní audit, aby bylo možné posoudit, jaké osvědčené postupy již existují a kde jsou
nedostatky. Audit by měl zahrnovat revizi politik a postupů, monitorování sexistických
incidentů, analýzu výsledků podle předmětů, monitorování odměn a sankcí a analýzu
zastoupení pohlaví v učebních osnovách a zdrojích.

Při pokusech o změny, které se mohou lišit od společensky uznávaných norem, musí
škola spolupracovat s rodiči a dát jim možnost setkat se s personálem školy a vyjádřit
případné obavy. Většina rodičů a pečujících ocení transparentnost a škola bude mít
příležitost zapojit do diskuse právě ty, kteří ovlivňují jejich žactvo.

Rozvoj celoškolního přístupu vyžaduje čas, zapojení celého personálu,  žactva,  rodičů  a
v ideálním případě i zainteresovaných stran. Vy a váš „tým“ osvícených učitelů a učitelek,
kteří jsou ochotni iniciovat změny, se může stát nepostradatelným zdrojem pro další práci
na genderové rovnosti. 

CELOŠKOLNÍ PŘÍSTUP 
K PROSAZOVÁNÍ GENDEROVÉ
ROVNOSTI 
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DALŠÍ INSPIRACE, JAK PODPOŘIT
VYUČUJÍCÍ PŘI ŘEŠENÍ OTÁZEK
GENDEROVÉ ROVNOSTI VE 

Za účelem vzájemné podpory, inspirace či sdílení nápadů vytvářet sítě profesionálů,
kteří se zabývají prosazováním rovnosti žen a mužů ve škole i mimo ni, nebo se
zapojit do již existujících sítí
Vyhledávat další zdroje, kurzy, webináře, blogy atd. a dále se v tématu vzdělávat.
Navštivte například Resource Library (Knihovnu zdrojů),    která obsahuje inspirativní
a informativní zdroje, publikace či manuály z celého internetu.
Konzultovat další zdroje vytvořené v rámci projektů programu Erasmus+

Existuje řada způsobů, jak dále posílit sebe a své kolegy, abyste se vydali na cestu
směrem k uplatňování genderově citlivé pedagogiky. Lze:

Ke změně negativních genderových stereotypů a k dosažení genderové rovnosti je třeba
ujít ještě dlouhou cestu. Tato práce vyžaduje čas a odhodlané lidi. Každý, byť  malý  krok 
v tomto směru může něco změnit a právě zde můžete sehrát pozitivní roli.

117 Resource Library. GenderAction [online]. Dostupné z: https://www.genderaction.co.uk/online-
resources
Např. rozšíření používání tzv. „Gender Equality Charter Mark“ (GECM), která poskytuje rámec pro
celoškolní přístup k genderové rovnosti ve školách po celé Evropě. 
The Gender Equality Charter Mark. Gender Equality in Schools [online]. Dostupné z:
https://genderequalityinschools.org/
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Aby bylo možné čelit genderovým stereotypům a prosazovat rovnost žen a mužů,
je třeba, aby v tom byli vyučující a personál škol podporováni a posilováni.

 

Změna může začít malými kroky, které iniciují „genderoví šampioni“, tedy vyučující,
kteří a které jsou si vědomi genderové problematiky a zajímají se o ni.

Smysluplná změna v dlouhodobém horizontu vyžaduje podporu celoškolního
přístupu a zapojení celého školního personálu, rodičů a zúčastněných stran.
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SHRNUTÍ POZNATKŮ 
Z KURSU 
Práce v oblasti genderové rovnosti na základní škole je potřebná, důležitá a možná. Je
potřebná z důvodu genderové nerovnosti ve společnosti obecně, např. v podobě
nerovného přístupu k moci a zdrojům. Základními příčinami těchto problémů jsou
genderové stereotypy, sociální normy a nerovné mocenské vztahy – to vše lze ve ško-
lách narušovat. Školy nejsou jen mikrokosmem společnosti, ale mohou být také místy,
kde lze zasít a podporovat společenské změny.

Genderové stereotypy jsou jednou z nejdůležitějších překážek k dosažení genderové
rovnosti de facto. Genderové stereotypy omezují potenciál dětí, volbu předmětů a profese
a mohou dětem způsobit celoživotní újmu. Je proto nanejvýš důležité narušovat
genderové stereotypy na všech úrovních vzdělávání. Hlavním účelem tohoto
vzdělávacího materiálu bylo zvýšit citlivost vyučujících v genderových otázkách a pod-
pořit je při vytváření inkluzivního prostředí, kde mohou ve škole dívky a chlapci rozvíjet
své kompetence v bezpečné a přátelské atmosféře bez tlaku omezujících genderových
norem.

Předpokladem pro zapojení se do práce v oblasti genderové rovnosti je ochota vy-
učujících a celého personálu školy nahlížet kriticky své vlastní postupy a interakce s dět-
mi, protože jejich nevědomé genderové předsudky a očekávání mohou zásadně ovliv-
ňovat studijní výsledky žactva, jejich školní zkušenosti, pohodu a pocit bezpečí ve škole.
Měli by si tedy být vědomi toho, jak jejich slova, činy a volba obsahu výuky mohou nadále
genderové stereotypy udržovat, nebo proti nim naopak bojovat.

Tento materiál byl zaměřen na vyučující základních škol pracující s dětmi ve věku 6-11
let. Přístupy a opatření týkající se genderové rovnosti ve vzdělávání se v jednotlivých
evropských zemích liší. V Evropě neexistuje jednotná vzdělávací politika, každá země je
plně odpovědná za svou vzdělávací politiku, školní systém a kurikulum. Zaměření na se-
xualitu, vztahy, gender a genderovou rovnost je součástí školních osnov většiny evrop-
ských zemí.   Jak výrazně se genderové problémy objevují v kurikulu a ve vzdělávací
politice, se liší, stejně jako způsoby, jakými jsou genderové stereotypy ve třídě a ve  škole

117

Modul 16

119

120

120

119

https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2019/05/equality_in_the_classroom_-_web-1.pdf


 Tři pro vás nejdůležitější „aha momenty“ týkající se získaných  znalostí  o  genderové 

řešeny. Tento úkol je často ponechán na uvážení škol a samotných vyučujících. Pokud
jde o práci v oblasti genderové rovnosti, vyučující na základních školách mají společnou
startovní čáru, protože ve věku povinné školní docházky se děti již silně identifikují s oče-
káváním vlastního genderu. Je pravděpodobné, že se děti budou aktivně přizpůsobovat
genderovým stereotypům.

Téma genderových stereotypů není tak obtížné, jak by se mohlo zdát, a pokud je pre-
zentováno a vyučováno efektivně, žákyně a žáci budou odcházet z výuky s vědomím, že
mohou být něčím víc, než co od nich společnost očekává nebo jim říká, že by měli být.

Je důležité si uvědomit, že v tomto materiálu hovoříme o dívkách a chlapcích, abychom
mohli diskutovat o dopadech genderových stereotypů na všechny žáky a žákyně. To však
neznamená, že genderové kategorie jsou binární nebo pevně dané.

Kromě toho nezáleží jen na genderu. Vidět a chápat, jak  se  ve  výuce  gender  propojuje
s dalšími kategoriemi, jako je třída, rasa, etnický původ, sexuální orientace nebo
postižení, pomáhá vyučujícím čelit stereotypním rolím a vytvářet inkluzivní a pozitivní
prostředí. To vytváří více příležitostí pro děti, aby se odvážily překračovat tradiční vzorce,
což je pozitivní pro jejich učení a vzdělávání. Aplikace intersekcionální optiky při zkou-
mání otázek genderové rovnosti se v současné době prosazuje v mnoha zemích.

Využijte zde nabízené materiály a nahlédněte do zdrojů uvedených na konci každého
modulu. Přizpůsobte si je a doplňte tak, aby vyhovovaly vašim vlastním situacím a úče-
lům, protože kontexty, ve kterých působíte, se, jak jsme viděli, mohou velmi lišit.

Doufáme, že vám tento materiál poskytl inspiraci a nápady, jak postupně ve své
pedagogické praxi uplatňovat prvky genderově citlivého vzdělávání, které může pozitivně
ovlivnit životy a budoucnost dívek a chlapců žijících v našem složitém a rychle se
měnícím světě.

V souvislosti s poskytnutým vzdělávacím materiálem se zamyslete nad následujícím: 

1.
        rovnosti.
_______________________________________________________________________

   2. Tři klíčová sdělení,  která  byste  chtěli  předat  svým  kolegům  a  kolegyním,  abyste 
       v nich vyvolali zájem o téma genderové rovnosti.
_______________________________________________________________________

   3. Tři nejdůležitější věci, které uděláte, abyste narušili genderové stereotypy ve výuce 
       a ve vaší pedagogické praxi.
_______________________________________________________________________
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