
VĚTY
● Dívky si hrají se stavebnicemi ….. stejně rády jako chlapci.
● Růžová barva patří na oblečení chlapců …... stejně jako na 

oblečení dívek.
● Pečující osoby očekávají, že dívky ….. budou potřebovat více 

pomoci, než chlapci.
● Chlapci, se kterými se častěji mluví o pocitech …… jsou lépe 

schopni porozumět pocitům druhých.
● Nenechat chlapce plakat ….. může být skutečně zraňující. 
● Střídání muže a ženy během rodičovské ……. má pozitivní 

dopad na děti.



Dívky si hrají se stavebnicemi ….. stejně rády 
jako chlapci.
• Děti z genderově neutrálních školek úspěšnější v životě?

• Podle výzkumu univerzity v Uppsale nemají děti z takových školek 
předsudky a to je lepší pro jejich kariéru. Děti mají v těchto školkách 
více příležitostí se rozvíjet, učit se a přirozeně se projevovat.

• Zdroj česky: 
http://www.euro.cz/light/deti-z-genderove-neutralnich-skolek-budou
-uspesnejsi-tvrdi-psychologove-1355296

• Zdroj anglicky: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00220965173026
92 

http://www.euro.cz/light/deti-z-genderove-neutralnich-skolek-budou-uspesnejsi-tvrdi-psychologove-1355296
http://www.euro.cz/light/deti-z-genderove-neutralnich-skolek-budou-uspesnejsi-tvrdi-psychologove-1355296
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022096517302692
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022096517302692


Růžová barva patří na oblečení chlapců …... 
stejně jako na oblečení dívek.
• Věděli jste, že v minulosti patřilo růžové oblečení chlapečkům a 

modré holčičkám?

• Publikace amerického Earnshawova kojeneckého oddělení z roku 
1918 říká: „Obecným pravidlem je růžová pro chlapce, modrá pro 
dívky. Důvodem je to, že jelikož je růžová výraznější a silnější 
barvou, je vhodnější pro chlapce; zatímco modrá, která je delikátnější 
a půvabnější, je pěknější pro dívky.“ 

• http://www.stoplusjednicka.cz/ruzova-barva-pro-kluky-modra-pro-ho
lky-drive-bezne 

http://www.stoplusjednicka.cz/ruzova-barva-pro-kluky-modra-pro-holky-drive-bezne
http://www.stoplusjednicka.cz/ruzova-barva-pro-kluky-modra-pro-holky-drive-bezne


Pečující osoby očekávají, že dívky ….. budou 
potřebovat více pomoci, než chlapci.
● Malým chlapcům vštěpována nezávislost, schopnost řešit problémy, 

asertivita a zvídavost - tedy vlastnosti, které jsou v naší společnosti 

vysoce ceněny.

● Naopak malým dívkám je vštěpována závislost, pasivita a domáckost, 

tedy vlastnosti, které jsou v naší společnosti devalvovány.

● Děti sami na tuto socializaci reagují a posilují ji tím, že se socializují 

navzájem v rámci vrstevnických skupin.

● Rodiče očekávají, že dívky budou častěji potřebovat pomoc než chlapci - 

učí je to závislosti, chlapce nezávislosti. (Renzetti, 2003)

● Vyučující: když ke mně přijde s problémem dívka, beru to více vážně.



Chlapci, se kterými se častěji mluví o 
pocitech …… jsou lépe schopni porozumět 
pocitům druhých.
● S dívkami rodiče používají více emocionálních výrazů než se syny.

● Ve věku 6 let tak dívky znají větší počet emocionálních výrazů.

● Dívky předškolního věku, se kterými matky často mluvily o pocitech, jsou 

lépe schopny porozumět pocitům druhých.

● Chlapci podporováni v asertivitě a potlačování emocí.

● Mluvení o emocích vede k lepší schopnosti interpretovat výraz člověka 

ve tváři.
● (Renzetti, 2003)



Nenechat chlapce plakat ….. může být 
skutečně zraňující.
● Matky chlapců přistupují ke svým synům přísněji než ke dcerám. 

● 14měsíční dívky ve výzkumu cítily pevnější citové pouto s matkou než 

stejně staří chlapci. 

● S dívkami používání více emocionálních výrazů než se syny.

● Chlapci podporováni v asertivitě a potlačování emocí.

● Otcové u dívek více podporují tělesnou blízkost než u synů. 

(Renzetti, 2003)



Střídání muže a ženy během rodičovské 
……. má pozitivní dopad na děti.
• Pokud děti budou trávit více času s otci, budou šťastnější a 

vzdělanější a mají větší šanci, že budou psychicky i fyzicky zdravější 
než děti z rodin, kde celou domácnost táhne matka.

• https://bernardvanleer.org/app/uploads/2016/03/Parental-Leave-Pla
tform-web.pdf

• Shrnutí výzkumů na téma aktivní otcovství:

• http://www.tatanaplnyuvazek.cz/o-projektu/vyzkumy/ 

https://bernardvanleer.org/app/uploads/2016/03/Parental-Leave-Platform-web.pdf
https://bernardvanleer.org/app/uploads/2016/03/Parental-Leave-Platform-web.pdf
http://www.tatanaplnyuvazek.cz/o-projektu/vyzkumy/


Muži jsou schopni pečovat o děti …... stejně 
jako ženy.
• Muži jsou šťastnější, když se zapojí do péče o děti říká studie 

mezinárodní organizace Mencare, která se zabývá podporou zapojení 
mužů do péče

•  
https://bernardvanleer.org/app/uploads/2016/03/Parental-Leave-Pla
tform-web.pdf

• Když se zeptáte mužů a žen, kdo se více podílí na péči o domácnost, 
tak rovnoměrné rozdělení péče uvádí 32 procent žen. A 46 procent 
mužů.

• https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/10/daily-char
t-2 

https://bernardvanleer.org/app/uploads/2016/03/Parental-Leave-Platform-web.pdf
https://bernardvanleer.org/app/uploads/2016/03/Parental-Leave-Platform-web.pdf
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Muži i ženy s malými dětmi …… mají stejné 
příležitosti pro budování kariéry.

• Výzkum The economist zjistil, že zatímco 10 % mužů uvádí, že se jim 
zpomalila kariéra po narození prvního dítěte, žen to uvádí 52 %.

• https://www.economist.com/blogs/

graphicdetail/2017/10/daily-chart-2 

https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/10/daily-chart-2
https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/10/daily-chart-2


Dívky a chlapci mají stejné příležitosti ……. 
prosazovat se v technických oborech.

• V České republice je zájem dívek o technické obory je menší než v jiných 
zemích – výzkum Microsoftu

• https://news.microsoft.com/europe/features/dont-european-girls-like-sci
ence-technology/#W3R2xCWJmcHeAkSH.99

• „Dívky také nejdou na technické obory, 

protože mají strach z ryze mužského 

dominantního prostředí.“ 

• Studie VUT Brno

https://news.microsoft.com/europe/features/dont-european-girls-like-science-technology/#W3R2xCWJmcHeAkSH.99
https://news.microsoft.com/europe/features/dont-european-girls-like-science-technology/#W3R2xCWJmcHeAkSH.99
http://www.adwice.org/wp-content/uploads/adwice_female_topics.pdf

