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 Gendrový kvíz II 
 
 

Cílová 
skupina 

Všechny skupiny zaměstnanců/zaměstnankyň, všichni pracovníci a 
pracovnice 

 
 

 

Cíl Zvýšit povědomí o nerovnostech mezi muži a ženami a poskytnout 
informace k relevantním souvisejícím tématům. 

 
 

 

Metoda Kvíz 
 
 

 

Zadání Jednotlivé kvízové otázky jsou účastníkům a účastnicím pokládány 
v plénu, potom se sbírají odpovědi a následně se prezentuje řešení. 
Variace: Kvíz může probíhat i jako samostatná práce ve formě 
vyplňování dotazníku. 

 
 

 

Délka Variabilní 
 
 

 

Poznámky Otázky by měly být vždy přizpůsobeny dané zemi a danému 
kontextu, ze kterého vycházejí účastníci/účastnice. Při zpracovávání 
příkladu (viz dole) chyběly například informace k některým 
tématům z Polska a České republiky.  

 
 

 

Vyhodnocení Podle zbývajícího času je možné poskytnout dodatečné a doplňující 
informace ke komplexu témat, který byl představen jednotlivými 
otázkami. Takto je možné poukázat především na strukturně 
podmíněné nerovnosti (například nerovné odměny za stejnou 
práci).  

 
 

 

Pomůcky Kvízové otázky 
 
 

 

Příklad  
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A. Téma: zdraví 
 

1. Jak se podílejí ženy a muži (v Německu) na jednotlivých tematických oblastech 
 
• - závislost na alkoholu            1/3 Ž, 2/3 M 
• - ilegální drogy   1/3 Ž, 2/3 M 
• - patologické gemblerství 10 % Ž, 90 % M 
• - medikamenty   2/3 Ž, 1/3 M 
• - poruchy příjmu potravy 90 % Ž, 10 % M 

 
Jednotlivé rozdíly pohlaví se sice při zkoumání jednotlivých forem závislosti zmenšují, 
co se však týče stravovacích vzorů, je nápadné, že to jsou především mladí muži, 
kdo vykazuje riskantnější stravovací návyky. 

 

2. Kolik gramů alkoholu denně požívají muži, kolik ženy? 
 
• 17,4 g muži, 5,2 g ženy 

 

3. Kolik gramů alkoholu vypijí denně chlapci (12-25 let ), kolik dívky? 
 
• 77 g chlapci, 29 g dívky 

 
Stejný základní vzor je možné nalézt také u konzumu tabáku: I když se počet kuřáků 
a kuřaček přibližuje (9,5 miliónů mužů a  7,2 miliónů žen), konzumují muži denně 
cigaret více a ve formě, která je zdraví škodlivější (například bez filtrů). 
 
Opilství a drogová závislost jsou spíše mužská témata, ale v podstatě neexistují 
použitelné koncepce pro specifické přístupy/metody pro muže, v rámci nichž by se 
mohlo poskytovat  poradenství a péče a léčba mužů s problematickým konzumem 
drog. Drogová práce je gendrově neutrální, nanejvýš se tematizuje souvislost „žen a 
závislosti“. 

 

4. Kolik procent chlapců a dívek (do 17 let) v Německu vykazuje poruchy chování nebo 
má emocionální problémy? 
 
• chlapci 17,8 % 
• dívky 11,5 % 
 

5. Jaké hlavní rizikové faktory v této oblasti rozlišujeme? 
 
Nepříznivé rodinné klima a nízký socioekonomický statut: 
Čím nižší je sociální status, tím častěji trpí děti psychickými poruchami. Chlapci jsou 
přitom tímto jevem zasaženi více než dívky. 
U alergií je vliv sociálního statutu opačný: alergie a blahobyt spolu souvisejí. 
 
Studie ukázala celkovou tendenci přechodu akutních nemocí do nemocí chronických, 
jako jsou například obezita, astma, alergie, nebo také zvýšení počtu psychických 
nemocí. 
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(Studie Institutu Roberta Kocha o zdraví dětí a mladých lidí, 2007) 
 

6. Kolik procent těžkých dopravních nehod způsobují ve Švýcarsku mladí muži mezi 18 
a 25 lety? 
 
téměř 90 % 

 

 
B. Téma: práce a rodina 

 

 

7. Kolik procent žen a mužů s migrační historií nemají žádné ukončené profesní 
vzdělání? 
 
• muži 35 % 
• ženy 44 % 
Ale dívky s migrační historií dosahují lepšího vzdělání. 

 

8. Jak vysoký je podíl žen a mužů pracujících na plný úvazek na sektoru nízkých mezd? 
 
• 2/3 žen, 1/3 mužů 
Podíl žen v sektoru nízkých mezd se celkově pohybuje kolem 80 % (včetně osob 
pracujících na částečný úvazek) 

 

9. Od kdy pracuje v Benátkách první žena jako gondoliérka? 
 
• Alexandra Hai, která pochází z Německa, převáží na gondole hotelové hosty od 

roku 1998. Městská správa a Svaz gondoliérů jí však doposud neudělily licenci. 
 

10. Jak vysoký je podíl žen/mužů v nové finské vládě? 
 
12 žen (60%), 8 mužů (40%), takzvané „klíčové“ rezorty však zůstávají v rukou 
mužů. 

11. Jak vysoký je v Německu podíl otců, kteří pobírají otcovskou podporu (a tedy 
zůstávají na otcovské dovolené)? 
 
V celé spolkové republice je to 7 % (stav k červnu 2007) 

 

 
C. Téma: sport 

 

 

12. Jaké rozhodnutí ze strany All England Club při tenisovém turnaji ve Wimbledonu bylo 
podle německého profesionálního hráče Tommy Haase „ne moc fair“? 
 
Ženám se bude v budoucnu vyplácet stejná peněžní výhra jako mužům  
(jeho odůvodnění: ženy musejí hrát jen 3 sety, muži 5). 



 GENDEROVÉ NÁSTROJE / GENDER TOOLBOX 
Cvičení > Uwrażliwianie > Gendrový kvíz II 
 

© Fit pro gender mainstreaming | www.fit-for-gender.org 
Vypracovali: Angelika Blickhäuser a Henning von Bargen, Berlín 2007 

4

 

 

 

 
D. Téma: věda 

 

 

13. Jak se podíl žen-profesorek na německých univerzitách zvýšil od roku 1995? 
 
• z 8 % 1995 na 15 % v roce 2007 (stav ke dni 10.7.2007) 

 

14. V jakých odborných disciplínách je podíl žen-profesorek nejvyšší, v jakých nejnižší? 
 
• umělecké obory    27 % 
• jazykovědné a kulturní obory  26 % 
• matematika / přírodní vědy  10% 
• inženýrské obory               7 % 

 

 
 
15. Jak velký je podíl mužů a žen na daných pozicích akademické kariéry (v EU, v %)? 

 
 muži  ženy 
 1999 2003  1999 2003 

studenti/studentky                      48 46  52 54 
absolventi/absolventky  44 41  56 59 
doktorandi/doktorandky  56 54  44 46 
absolv. doktorského studia           62 57  38 43 
mladí profesoři/profesorky           63 58  37 42 
emeritní profesoři/profesorky       70 68  30 32 
nejvyšší posty                             87 85  13 15 

 

 
 
 

 
 

 


