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Cíle
Studující se seznamují s pojmem gender. Analyzují jej a uvádí příklady toho, co vše 
gender zahrnuje. Studující diskutují vliv genderu na formování osobnosti. Pojmeno-
vávají rozdíl mezi genderem a pohlavím. Studující také popisují některé genderové 
stereotypy.

Vazba na vzdělávací oblasti
Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Občanská výchova (Výchova 
k občanství), Člověk a jeho svět, Základy společenských věd, Psychologie a so-
ciologie.

Kroky
Studující při této aktivitě sedí v lavicích. Ptáme se studujících, jaké jsou typické 
vlastnosti muže a typické vlastnosti ženy. Dá se očekávat, že mužské vlastnosti 
budou spíše maskulinního charakteru, ženské spíše femininního. Vlastnosti 
píšeme na tabuli k pojmům „muž“ a „žena“.

Studujícím následně klademe otázky:
Proč si myslíte, že jsou tyto vlastnosti typicky mužské?
Proč si myslíte, že jsou tyto vlastnosti typicky ženské?1

Myslíte, že vlastnosti typicky připisované mužům mají i ženy a naopak?
Proč jsou podle vás specifické vlastnosti připisované někdy jen mužům a jindy 
především ženám?
Pokusíme se shrnout vlastnosti, které studující dali dohromady a ty stereotypní 
označíme jako genderové stereotypy. (Jedná se o vlastnosti, které jsou typicky 
připisované mužům, nebo ženám, specifické chování, pracovní zaměření, péče 
o vzhled atp.)2 3

Studujícím ukážeme fotografii malého dítěte, u něhož na fotografii není zřetel-
né, jakého je pohlaví. Studujících se zeptáme, jaké je podle nich pohlaví dítěte. 
Pravděpodobně nebudou vědět nebo budou mít různé názory. Můžeme se zno-
va zeptat, jak na to přišli nebo proč to nemůžeme určit? Poté jim ukážeme fo-
tografii dvou dětí, jednoho v modrém a druhého v růžovém oblečení. Zeptáme 
se znovu, jakého pohlaví jsou tyto děti. Dá se očekávat, že nyní budou studující 
schopni odhadnout pohlaví dítěte. Opět se zeptáme, podle čeho soudí. Zdůraz-
níme, že ani na jedné fotografii nebylo vidět pohlaví dítěte (ve smyslu genitálií). 
Dojdeme k tomu, že na druhé fotografie šlo zřetelně odhadnout podle barvy 
šatů, zda se jedná o chlapce nebo o dívku. Shrneme, že typ oblečení a jeho 
barva jsou součástí genderu a že právě na této fotografii mají děti zdůrazněný 
mužský (maskulinní) a ženský (femininní) gender. Na tabuli dále vypíšeme další 

gender
maskulinita
femininita

androgynie

Úvod do otázky genderu
D u h o V é  s e m i n á ř e

1  V této fázi studujícím jejich 
představy nevyvracíme, jen 
zjišťujeme, jak vnímají realitu, 
bavit se o jejich názorech jako 
o stereotypních lze až v dal-
ším kroku.

2  Zde je vhodné zmínit, že ste-
reotypní uvažování je naprosto 
běžné a vyplývá ze způsobu, 
jakým svět vnímáme a struk-
turujeme vlastní zkušenost.

3  Dělbou práce zde míníme to, 
co může být považováno za 
typicky ženkou práci – domá-
cí práce, vaření, péče o děti 
a typicky mužské práce – sta-
vebnictví, práce v průmyslu 
atp.
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vlastnosti, které můžeme do genderu zařadit, je to například dělba práce, cho-
vání (statečnost, citlivost, agresivita, soutěživost, schopnost spolupracovat.)

Studujícím vysvětlíme, že za představami o maskulinitě mužů a femininita žen 
stojí právě gender4. Dále studentům vysvětlíme pojmy maskulinita, femininita 
a androgynie.

Studujících se dále ptáme.

Studujících se ptáme, kde mají tyto domnělé nebo skutečné rozdíly kořeny? 
Pamatují si studující na některé rozdíly ze svého dětství, které se týkají jejich 
výchovy? Jaké rozdíly to byly?

Studující vedeme k uchopení pojmu „gender“ jako sociálního konstruktu, tedy 
společensky ustanovených termínů „muž“ a „žena“, které dávají pohlaví další 
významy a v podstatě do jisté míry předurčují roli jedince ve společnosti. Jde 
o způsob, jakým celkově chápeme svět kolem sebe a jaké významy mu dává-
me. Například když růžovou barvu spojujeme s děvčaty. Přitom původně by 
jim mohla přináležet barva zcela jiná.

Poznámka
Na tuto metodiku je dobré navázat další metodikou, která osvětluje, jak gender 
vypadá a jak se konstruuje a chápe v odlišných společnostech. Tuto aktivitu je 
vhodné vyučovat, pokud se chceme se studujícími bavit o rolích muže a ženy ve 
společnosti.

Pojmy
gender: sociální konstrukce pohlaví – jedná se o rozdíly mezi muži a ženami 
vytvořené společností, které často nemají nic společného s pohlavím biologickým. 
Genderové rozdělení podle pohlaví je proces, který začíná při rané socializaci dítěte 
(modrá barva pro chlapečky, růžová pro děvčata nebo výběr hraček ve školce), 
tendence tíhnout k volbě specifického oboru studia. Tyto často uměle vytvořené 
rozdíly mají tedy následně vliv na to, jakou společenskou roli má muž a jakou žena.

maskulinita je skupina vlastností připisovaná v dané kultuře a dané historické době 
obvykle mužům. Jedná se o vlastnosti jako soutěživost, větší míra agresivity, nebo-
jácnost, odvaha, schopnost opravovat rozbité věci, tíhnutí k technickým oborům, 
může jít také o tělesné znaky, které jsou považovány za mužské.

femininita je skupina vlastností připisovaná v dané společnosti dané doby obvykle 
ženám. Jedná se o vyšší citlivost, empatii (schopnost vcítit se do pocitů druhého.) 
Schopnost starat se o druhé. Tíhnutí k umělecké sféře, jedná se také o otázku 
vzhledu a tělesných proporcí.

androgynie je smíšení obou těchto znaků. Androgynií jedinec má rysy jak mas-
kulinní tak femininní.

4  Termíny gender, maskulinita, 
femininita a androgynie jsou 
vysvětleny v části „Pojmy“ 
této metodiky.
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