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  Cesta do fantazie: Když mi bylo 10 let … 

 
  
Cílová skupina(-y): 

 

Pracovníci a pracovnice z pedagogických profesí 

Využití při školeních pro gendrové poradkyně a poradce 

  

Cíl: Zvýšení povědomí pro vytváření gendrových rolí ve vlastním 
životopise 

Ukázka toho, co "doing gender" může znamenat v různých 

historických kontextech  

  

Metoda: 1. Samostatná práce 

2. Práce ve skupinách 

  

Zadání: 1. Samostatná práce (5-10 min.) 
 
Nechte si 5 minut čas a představte si, že Vám je znovu 10 let. 
Popřemýšlejte, co Vás napadá k následujícím otázkám: 
• Jaké představy jsem měl/-a jako desetiletý chlapec/dívka o 

druhém pohlaví? 

• Co bylo dovoleno chlapcům, co bylo dovoleno dívkám? 

• Co nebylo dovoleno dívkám, co nebylo dovoleno chlapcům? 

 

2. pracovní skupiny (40 min.): 
 

Povídejte si o tom, co Vás k daným otázkám napadlo. S 
vyprávěním začne nejstarší osoba v pracovní skupině, ostatní 
se podle věku řadí za ní.  

Potom prodiskutujte následující otázky: 

• Odlišují se zkušenosti a gendrové obrazy, které jste měli 
jako desetiletí, v jednotlivých zemích? 

• Jsou zkušenosti různých věkových skupin v pracovní 
skupině odlišné?  

Zaznamenejte nejdůležitější body na nástěnku. 

  

Vyhodnocení: (45 min.) 
Prezentace výsledků pracovních skupin 

Doplnění srovnání jednotlivých zemí 
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Délka: 

 

 

1 hod. 35 min. 

  

Pomůcky: Nástěnkový papír / nástěnka(flipchart), fixy 

  
 
 

 
Vyhodnocovací témata 

 

 
Gendrové role 
 
Doing gender 
 

 
• jsou velmi biograficky podmíněny (srovnání zemí) 
 
• rozdíly mezi městem a venkovem jsou větší než mezi 

jednotlivými zeměmi  
 
• hovořilo se o významu systému rodiny a sourozenců 

(pořadí) 
 
• význam výchovného systému (srovnání zemí, město, 

venkov) 
 
• sociální prostředí, sociální třída 
 
• význam politické situace: válka 
 
• význam náboženství 
 

 
Závěry z hodnocení 

 
• Když se něco mění (v průběhu doby a ve srovnání s 

jinými zeměmi), pak to nemůže být pouze biologicky 
determinováno, gendrové role a vzory vytvářené pro 
jednotlivá pohlaví jsou tedy změnitelné. 

 
• Gendrové role se vytvářejí interaktivně – i přes odlišné 

politické systémy (jako např. na Východě a Západě za 
dob „studené války“) jsou velmi specifické pro obě 
pohlaví. 

 

 


