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Abstrakt 
 

Príspevok predstavuje výsledky kvalitatívneho výskumu „Rodová socializácia 
a rodové stereotypy v prostredí materských škôl“, v ktorom sme realizovali dvanásť 
pološtruktúrovaných rozhovorov s učiteľkami materských škôl s cieľom odhaliť ich rodové 
presvedčenia a prax. Zaujímalo nás, či učiteľky reflektujú rodový aspekt svojej výchovnej 
práce a rovnako či sú vo svojej práci rodovo stereotypné a kedy. Vo výsledkoch ukazujeme, 
že učiteľky si nie sú vedomé vlastnej stereotypnosti, aj keď sa ich stereotypné zmýšľanie 
ukazovalo na odpovediach ako aj v reakciách a komunikácii s deťmi.  
 
Kľúčové slová: rodové stereotypy, materská škola, učiteľky, rozhovor, dievčatá, chlapci 
 
Abstract 
 

The paper presents the results of the qualitative study „Gender socialisation and 
gender stereotypes in kindergarden environment“.  We realised 12 semistructured interviews 
with  female kindergarden teachers in which we focused on gender beliefs and gender 
practice. Our main research questions were: Do teachers reflect the gender aspect of preschool 
teaching in their work? Do they apply gender stereotypes in their work with children and 
how? In the results we have verified that teachers were not concious about being stereotyped, 
though their stereotyped thinking was showing up in the responses and as well as in teacher´s 
reactions and communication with children.  
 
Key words: gender stereotypes, kindergarden, women teachers, interview, girls, boys 
 
VVGS 38/10-11: Rodová socializácia a stereotypy v prostredí materských škôl.  
 
 

1. ÚVOD 
 
Pre slovenský vzdelávací systém je charakteristická rodová diferenciácia, ktorá sa 

prejavuje vo viacerých rovinách (Cviková, Filadelfiová, 2008). Rodová zaťaženosť školstva 
sa neprejavuje len výraznou feminizáciou, ale aj obsahom jeho formálnych a neformálnych 
kurikulí (Kaščák, Filagová 2007, Smetáčková 2006). Materské školy (MŠ) majú ako primárne 
výchovno-vzdelávacie inštitúcie významný  vplyv na socializáciu dieťaťa (Kaščák, Filagová 
2007). V kontexte rodovej výchovy vnímame materské školy ako jeden z činiteľov rodovej 
socializácie a rodovej identity dieťaťa (ak MŠ navštevuje). Rodová socializácia vedie deti 
formálnym aj neformálnym kurikulom k osvojovaniu skôr tradičných rodových predstáv a rôl. 
U dievčat je skôr podporovaná pasivita, orientácia na vzťahy, krása a nižšia ašpirácia. U 
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chlapcov sa podporuje aktivita, racionalita, sú vedení k orientácii na neživý svet a vyššiemu 
sebavedomiu (Smetáčková, 2006). Sprostredkovateľkami rodových posolstiev sú v MŠ 
hlavne učiteľky ale aj rovesníci. 

 
Materské školy sú typické takmer výlučným zastúpením žien – učiteliek. Tento stav je 

z rodovo kritického hľadiska vysvetľovaný „prirodzenosťou“ starostlivosti žien o deti. 
Výchova a vzdelávanie (malých) detí je považovaná za vhodnú prácu pre ženy a všetky ženy 
sa nekriticky považujú za „preddisponované“ na daný typ práce (ako potenciálne matky), na 
rozdiel od mužov, ktorí sú v materskom školstve skôr zvláštnosťou. Spájanie prirodzených 
dispozícií žien k učiteľskému povolaniu sa však spája s nízkou kvalifikáciou, statusom 
i ocenením práce. (Forrester 2005)   
 

2. VÝSKUM 
 
Výskum, ktorého výsledky predstavujeme, sa realizoval v rámci projektu „Rodová 

socializácia a rodové stereotypy v prostredí materských škôl“. V našej časti výskumu sme 
zozbierali dvanásť pološtruktúrovaných rozhovorov s učiteľkami materských škôl s cieľom 
odhaliť ich rodové presvedčenia a získať reflexiu ich práce s dievčatami a chlapcami 
v škôlkach. Okrem rozhovorov sme viedli pozorovanie (Sedlák Vendelová, Gajdošová, 
Mesarčová 2011) a rozhovory s deťmi MŠ.  

 
Pre rozhovory bol výber účastníčok príležitostný a závisel aj od dostupnosti a ochoty 

respondentiek. Rozhovorov sa zúčastnilo 11 učiteliek, 6 z tradičnej a 5 z alternatívnej MŠ, vo 
veku od 26 do 60  rokov a s priemerne 20 ročnou pedagogickou praxou. Scenár rozhovorov 
obsahoval otvorené otázky smerujúce k skúsenosti s rodovo diferencovaným správaním 
dievčat a chlapcov, resp. učiteliek. Prepisy rozhovorov boli tematicky analyzované. Pri 
zostavení scenára a následnej analýze interview sme sa opierali o práce autoriek Cviková, 
Juráňová (2004), Filagová, Kaščák (2007), Janošová (2008). 

 
Realizáciou rozhovorov s učiteľkami MŠ sme chceli (pilotne) zmapovať ich 

po/vedomie  rodových stereotypov pri práci deťmi. Ako sme uviedli vyššie, prostredie 
a interakcia prebiehajúca v materských školách významne prispievajú k rodovej socializácii 
detí, k osvojovaniu si rodovej identity i rodových rolí, teda predstáv spoločnosti, ako sa majú 
ako dievčatá a chlapci vhodne správať. Učiteľky ako sprostredkovateľky hodnôt a noriem 
spoločnosti (hlavne tradičných - väčšinových) a nositeľky vlastných presvedčení sa na tomto 
procese väčšinou automaticky podieľajú. Mieru ich podielu rovnako ako aj ich seba/reflexiu 
sme zisťovali rozhovormi.   
 

3. ONA JE MILÁ, ON JE SILNÝ 
 
Jednou z otázok, ktorú sme si kládli bolo, ako učiteľky reflektujú vlastnosti 

a správanie dievčat a chlapcov a či vôbec vnímajú rozdiely medzi nimi? Z výpovedí učiteliek 
sa ukázalo, že si rozdiely všímajú a ich charakteristiky dievčat a chlapcov sú zhodné 
s tradičným rodovým rozdelením (Viď Tabuľka č.1.). 
 
 
 
 
 
 



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
289 

 

Tab. 1 Charakteristiky dievčat a chlapcov učiteľkami MŠ 
 

Dievčatá Chlapci 

 

jemnejšie, pomalšie, kľudnejšie, 
prítulnejšie, milučké, dávajú na seba 

viac pozor, rady sa učia, počúvajú, 
vyhľadávajú prítomnosť učiteľky 

 

hlučnejší, rýchlejší, žívší, drsnejší, 
hyperaktívnejší, drzejší, priebojnejší, 
vrieskajú, skáču, častejšie sa poudierajú, 
neradi sa túlia, keď plačú chcú byť sami 

 

 
Z mnohých výpovedí učiteliek bolo jasné, že si učiteľky tieto charakteristiky/vlastnosti 

u dievčat a chlapcov nielen všímajú, ale ich aj samy v deťoch vyvolávajú, či dokonca tieto 
rodové stereotypy upevňujú (viď nižšie v texte). Na základe našich rozhovorov však môžeme 
konštatovať, že to robia nevedome. 

 
,,Majú aj iný temperament a tak, takže väčšinou sú chlapci takí, hyperaktívnejší aj hlučnejší.“ 
G/T/T/2 
,,Chlapci sú hlučnejší...automaticky to je v nich hej? To je mužské plemeno to musia sa 
vyvrieskať, vyskákať to áno. Dievčatá tie sú také jemnučké, také majú byť...chlapci to je tak to 
je tá ich rasa, hej? Chlap je chlap.“ K/A/M/3 
,,Určite áno, odlišujú sa ..chlapci, v takej oblasti, že veľmi radi sa klbčia, majú v sebe niečo 
také bojovné, chcú bojovať. Zväčša všetci chlapci, to v sebe majú...také niečo, neviem čo to v 
nich funguje, že sa radi bijú, zápasia, radi by strielali, ono je to taká veľká otázka, že čo to 
je..čo to spôsobuje.“ C/A/W/4 
 

Podobne Chick, Helilman-Houser a Hunterl (2002) uvádzajú, že učiteľky v ich 
výskume popisovali dievčatá ako tichšie a ak niektoré z dievčat bolo aktívnejšie učiteľky to 
prekvapilo. U chlapcov sa považovala aktívnosť za niečo „prirodzené“.  
Ako možno vidieť na príkladoch, interpretácie učiteliek týkajúce sa vysvetlení rozdielnych 
prejavov dievčat a chlapcov, sa opierajú o osobnosť detí (temperament) alebo sú 
zdôvodňované esencialisticky (ich prirodzenosťou – akoby to bolo tak dané), pričom je častá 
(nie veľmi presná) generelizácia na všetkých chlapcov/dievčatá.  
 

V rozhovoroch boli učiteľky otázkami vyzývané aj k reflexii rozdielov v hre a v 
činnosti dievčat a chlapcov, čo potvrdzovali. Dievčatá a chlapci uprednostňujú inú formu, 
tempo a obsahovú náplň hry, čo sme podrobnejšie popísali inde (Sedlák Vendelová, 
Gajdošová, Mesarčová 2011). 

 
„No, že aj v tom je rozdiel, že tie dievčatá to robia jemnejšie, pomalšie..“ B/A/W/3 
,,No tak odlišujú sa, lebo chlapci majú úplne iné záujmy naozaj...nehrávajú sa s bábikami 
viete...typické pre dievčatká je kuchynka, bábika, alebo aj stavebnice..také skôr dievčenské 
hry, hej? Obliekajú si bábiky, kupujú ich a tak a chlapci zase... neviem, ja si myslím, že 
chlapci majú skôr tie technické...s autíčkami sa hrajú, stavajú si z kociek.“ F/T/R/2 
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3.1 Dievčenská identifikácia alebo závislosť na učiteľke 
 
Niektoré učiteľky uvádzali v rozhovoroch svoju skúsenosť s dievčatami, ktoré 

častejšie vyhľadávali  spoločnosť učiteľky. Dievčatá sa chceli s učiteľkou často hrať a 
niektoré dievčatá sa dokonca vo výnimočných situáciách možnosti hry úplne vzdávali 
a sústreďovali  sa len na učiteľku. Táto „závislosť“ sa podľa učiteliek prejavuje aj v hre, ak sa 
učiteľka zapojí do rodovo stereotypnej hry chlapcov, napríklad do futbalu, nastane zmena 
hráčov a do hry sa zapoja aj dievčatá, čo by v inom prípade nenastalo. Naopak u chlapcov 
učiteľky podobnú závislosť na sebe nepopisovali. Komunikácia chlapcov s učiteľkou je často 
rýchla, krátka a zameraná len na organizačné činnosti. Chlapci často odmietajú spoločnosť 
učiteľky aj keď im je ublížené, resp. keď sú smutní. Výpovede učiteliek tak poukazujú na 
silnejšiu identifikáciu dievčat s učiteľkou, ako aj na častejšie vyhľadávanie emocionálneho 
uspokojenia. 

 
,,Chlapci to nezvyknú až tak...oni keď niečo potrebujú si opýtajú pribehnú hej? Ale potom už 
ako keby zmiznú zase”. B/A/W/7 
,,Dievčatá niektoré, ešte stále sa chcú mojkať...pomojkaj ma a potúľ ma, že stále chcú byť pri 
mne, že napr, niektoré sú také, že až tak chcú byť pri mne, že oni sa ani nepôjdu hrať, hej a 
stále teta B ty poď sem..a ja stále im hovorím, ale ja mám tu svoju robotu hej? A potom 
vlastne si uvedomujem, že to nie je až dobré lebo ony...potom ako keby ani sa nehrajú a stále 
čakajú, že čo ja čo ja. Tak niekedy si naschvál vymyslím takú činnosť, že dôležitú, hej, že 
proste ja musím toto teraz robiť.“ B/A/W/7 
 

Tieto výsledky potvrdzuje aj práca Harris a Barnes (2009), ktorý sa vo svojom 
výskume zaoberali otázkou, či má pohlavie učiteľa vplyv na detské vnímanie rodu. Podľa 
tohto výskumu pohlavie učiteľa/-ľky je faktorom pre  budovanie vzťahov u detí. Chlapci 
označili za rozhodujúceho v budovaní vzťahov učiteľa muža, dievčatá sa orientujú na 
vytváranie vzťahov s učiteľkami. Podobne Kaščák a Filagová (2007) uvádzajú, že dievčatá 
vyhľadávajú spoločnosť učiteľky a veľa vecí s ňou konzultujú, snažia sa s ňou deliť o úspechy 
a neúspechy. Tiež Blank-Mathieu (1999) hovorí, že dievčatá sa viac obracajú na učiteľky ako 
chlapci a chlapci dostávajú podrobnejšie informácie, ak sa na niečo pýtajú.  
 

4. RODOVÉ STEREOTYPNOSTI UČITELIEK  
 
Hlavným cieľom výskumu bolo zachytiť rodovo stereotypné príklady správania sa 

učiteliek v MŠ. Identifikovali sme sebareflexiu pôsobenia učiteliek k rodovo žiaducemu 
správaniu dievčat a chlapcov, skryté i otvorené rodovo stereotypné presvedčenia učiteliek, 
ako aj  rôzne zdôvodňované rozdeľovanie dievčat a chlapcov do skupín.   
 

Okruhy rodovo stereotypných posolstiev, ktoré učiteľky zdôrazňujú dievčatám a 
chlapcom: 
Dievčatám učiteľky zdôrazňujú: 

 aby sa správali pekne, 
 hovoria im, že sú slabšie, 
 povzbudzujú ich k hre s bábikami, 

,,Zásady slušného správania, trvajú aj naďalej, že teda, chlapec má byť, ten ktorý je 
džentlmen, určite má byť ten, ktorý je silnejší a pomáha dievčaťu ak niečo nezvládne.“ 
G/T/T/2 
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Chlapcom učiteľky zdôrazňujú: 
 aby boli džentlmeni, 
 aby ochraňovali dievčatá, 
 žiadajú od nich pomoc, lebo chlapci sú silnejší, 
 viac ich motivujú pri upratovaní, 
 tolerujú ich bitky, ako argument zdôrazňujú učiteľky prirodzenosť; 

,,Chlapci, by mali ochraňovať dievčatá, hlavne keď ideme niekde, kde sme pomiešané deti, ale 
my sa snažíme udržať celú triedu pokope.“E/T/T/3 

 
Kaščák a Filagová (2007) odlišujú reakcie učiteliek na správanie chlapcov a dievčat v 

konfliktných situáciách. Pri konfliktoch boli chlapci potrestaní odlúčením od kolektívu, 
dievčatá boli pokarhané. Dievčatá po prehovorení do duše skláňali hlavu, zatiaľ čo chlapci 
túto situáciu využívali na zábavu. Učiteľky hovorili, že chlapci vedia riešiť spory len 
agresívne a fyzicky, v pozorovaní bolo vidno, že to dokážu aj verbálne. („Pri dievčatách, 
ktoré sa bili, učiteľka odporučila, aby to riešili nabudúce verbálne, pretože sú baby a majú 
používať ústa.“ (str.143). Ak sa dievčatá bili väčšina učiteliek povedala klasickú vetu ako 
,,dievčatá sa nebijú“, konflikty tu dievčatá často riešili pišťaním. To, čo bolo zhodne 
vyhodnotené aj v našom výskume aj u Kaščáka a Filagovej (2007) je, že dievčatá často 
konzultujú konflikty a ich riešenie s učiteľkami. 

Ďalší príklad poukazuje na vedomú reflexiu učiteľky k rodovo netypickým prejavom 
chlapcov, pričom nepriamo vyjadruje silný stereotyp spojenia citlivosti a homosexuálnej 
orientácie mužov (chlapec sa nespráva ako typický muž). Ak má učiteľka predsudok 
k citlivosti a hry s bábikami u chlapcov, je pravdepodobné, že sa ten prejaví aj v jej reakciách 
na chlapcov.     
,,No a hovorím, zase sú aj takí chlapci, ktorý majú viac toho citu tak, že ich aj tá bábika hej. 
To sú ešte deti tak....dúfam, že sú dobre orientovaní hahaha.“ K/A/M/2 
 

Je cieľom učiteliek materských škôl deti cielene rodovo vychovávať? Stretli sme sa aj 
s príkladom, keď učiteľka zdôrazňovala/podporovala rodovú identitu dieťaťa a vysvetľovala 
to ako potrebné pri výchove.  
,,... niekedy to robím, preto robím to hlavne aj preto aby deti vedeli, spoznávali, že ja som 
chlapec...hej a u tých mladších, že ja som dievča.“ F/T/R/3 
 

Učiteľky v príkladoch vyjadrili snahu o rozvoj (správnej) rodovej identity - na tomto, 
rovnako ako na predošlých výrokoch sa ukazuje dôležitosť (podľa dospelých) vštepovania 
rodových obsahov dievčatám a chlapcom v ranom veku. Bolo by zaujímavé vedieť, či je táto 
úloha predškolských zariadení formálne stanovená aj vo výchovno-vzdelávacích osnovách 
materskej školy. Je otázkou, či podobné výchovné výroky učiteľky hovoria, pretože sa s nimi 
stotožňujú alebo sú to skôr frázy reprodukované ako automatizmy. V každom prípade však 
pôsobia socializačne smerom k osvojeniu si tradičných rodových rolí žien a mužov tým, že 
vyjadrujú jednoznačné informácie k ne/žiadúcemu správaniu dievčat alebo chlapcov.  

Na druhej strane je dôležité podotknúť, že učiteľky uviedli aj viacero príkladov 
individuálneho prístupu k dieťaťu, ktoré vybočuje z rodových rolí. Rovnako podľa väčšiny 
učiteliek významné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami nie sú, resp. učiteľky ich 
nereflektujú. To môže spôsobovať nízky vek detí. Z nášho pohľadu tu vzniká problém 
s nedostatočnou informovanosťou učiteliek o danej téme rodových rozdielov a rodovej 
socializácii, čo sa prejavilo nedostatočnou/zidealizovanou reflexiou témy v rozhovoroch.  
Absencia rodovej citlivosti/korektnosti sa nepriamo ukázala aj vo vyjadrovaní učiteliek. Ak 
vezmeme do úvahy jazyk učiteliek, z rozhovorov vyplýva neprítomnosť vedomej práce 
s jazykom. Pri pomenúvaní seba používali generické maskulinum, čo je síce veľmi typické 
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pre označovanie niekoho v profesii, ale zároveň v povolaní učiteliek MŠ sa stáva 
neadekvátnym, keďže ide o výlučne ženský personál.  
 
„Nie nie...My ako učitelia? ” B/A/W/3 
,,Zasa tu pristupujú do hry vzťahy ja neviem dieťa dieťa, učiteľ dieťa, dieťa rodič a 
jednoducho tak sa to nejak kombinuje.“ H/T/T/5 

Používanie rodovo ne/citlivého jazyka vo vzťahu k deťom bolo veľmi ťažko 
postrehnúť, keďže išlo o výpovede učiteliek a aj z dôvodu používania oslovenia deti (stredný 
rod) v materskej škole. 
 

4.1 Delenie dievčat a chlapcov  
 

Za nepriamu rodovú diferenciáciu učiteľkami možno považovať aj rozdeľovanie detí 
na základe pohlavia do skupín. Väčšina učiteliek praktizuje toto delenie pri cvičení, čo 
potvrdilo aj stretnutie s jednou z učiteliek v triede počas vyučovania. Pri rozhovore boli deti 
rozostupené do radov podľa pohlavia. V následne uskutočnenom rozhovore, bolo toto delenie 
detí učiteľkou popierané. Aj keď v práci nebolo použité pozorovanie ako metóda, táto situácia 
ukazuje, ako si učiteľky nie sú vedomé svojho rodovo stereotypného správania. Vo 
výpovediach učiteliek odzneli aj vysvetlenia, že deti do skupín delia podľa pohlavia kvôli 
aktivitám, ktoré v priebehu dňa majú naplánované. Väčšinou učiteľky - hlavne v tradičných 
školách - vychádzajú z presne stanovených plánov, ktorých sa držia. Súčasťou plánov sú aj 
rôzne aktivity zo zbierok, či z didaktických príručok, ktoré tieto delenia vyžadujú. 

Tento problém nastáva tiež podľa výpovede učiteliek, ak učiteľky deti rozsadia, napr. 
pri sedení v kruhu striedavo chlapec, dievča. Vysvetľujú to potrebou pokoja počas práce a ten 
nastane iba ak je dievča tzv. izolantom.  

 
,,Keď im povieme, že chyťte sa chlapec dievča, tak ideme väčšinou do mesta, lebo jasné, že 
keď budú chlapec chlapec, starší spolu, tak oni už vystrájajú.“ E/T/T/3 
,,Keď, chceme sa napr. učíme pesničku, aj im hrám na nástroji. Tak, že im hrám a keď chcem, 
aby veľmi nevyrušovali tak, viete lebo keď je hluk tak ja ani nepočujem čo oni spievajú ani čo 
ja spievam, tak by som mala si urobiť takú disciplínu. Tak zvyknem ich chlapec dievča dať 
hej? No alebo aj keď cvičíme niekedy.“ I/T/R/3 
 

Rozdeľovanie detí podľa pohlavia resp., do zmiešaných skupín/dvojíc je bežné pri 
spoločných aktivitách triedy v MŠ, pri vychádzkach i hre. Sú najčastejšie zdôvodňované 
zabezpečením disciplíny. Predpokladom je rodovo stereotypné očakávanie 
disciplinovanejšieho správania a väčšej zodpovednosti dievčat, na ktoré sa učiteľky opierajú. 
U dievčat sa tým opätovne podporuje budovanie seba/disciplíny, orientácie na druhých a 
starostlivosti o druhých. 

Iným dôvodom je úmyselné rozdeľovanie skupiniek dievčat a chlapcov 
v kamarátskych vzťahoch, v ktorých sa deti správajú živšie, hlučnejšie. Rozdelenie prináša 
dočasné utlmenie ich aktivity, keďže sa k sebe priradia deti, ktoré k sebe nemajú taký 
intenzívny vzťah. V tomto prípade dochádza predovšetkým k výchovno-socializačným 
praktikám, ktoré potláčajú individuálne vzťahové voľby dieťaťa (rovnako chlapca ako aj 
dievčaťa) a nútia ich k dočasnej poslušnosti. 

 
„Áno, podľa toho aké máme deti, my máme veľmi hyperaktívne deti, tak aj kvôli tomu, lebo 
dievčatá keď sú všetky spolu tak sú obzvlášť, nevedia čo so sebou..tak ich tak delíme, že ten je 
kľudnejší, tá, môže byť s ním, vedia sa pohrať, tak že podľa ich správania ich delíme tak, aby 
neboli veľmi hluční a hyperaktívni v jednej skupine.“ I/T/T/1 
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4.2 Záchodíky - miesto stretu rodu a pohlavia 
 

Oddelené hygienické zariadenia, dnes nie sú ničím výnimočné a výnimočné by boli asi 
tým, ak by boli spoločné. Aj keď delenie dievčenských a chlapčenských toaliet v 
predškolskom veku nie sú také nevyhnutné (uvažujúc nad potrebou intimity a vedomia si 
telesných rozdielov u detí), predstavujú symbolické vyjadrenie dôležitosti oddelenia pohlaví 
aj v MŠ. V rozhovoroch sme identifikovali jednak spoločné alebo oddelené záchodíky, ale aj 
delenie detí do skupín a stanovovanie poradia prístupu k toaletám na základe pohlavia.  
 „(..) majú väčšinou oddelené záchodiky chlapci a majú svoje záchodiky dievčatká, keď 
myslíte, tak tam sa odlišujú chlapci a dievčatá. Nemôžu ísť čurať, tam kde čurajú chlapci oni 
už vedia, že toto je pre nás, toto je pre dievčatá, hej?“ F/T/R/4 
 

Existencia dievčenských a chlapčenských záchodíkov v škôlke kopíruje verejné 
inštitúcie vrátane školstva. Inou situáciou je príklad zo škôlky, v ktorej majú iba spoločné 
toalety, do ktorých deti posielajú (organizovane) postupne: prvé idú dievčatá a až potom 
chlapci. Necháme na čitateľke/ovi posúdiť, aké môžu byť dôvody uprednostňovania jedného 
pohlavia pred druhým. 
,,Akurát to by som chcela povedať, že snáď ich delíme, keď sme išli na toalety, tak sme urobili 
chlapci, najprv dievčatá, zvlášť v tomto veku sa snažíme predsa, keď je dieťa, keď dieťa viac 
objavuje svoje telo 5,6 ročné deti, to je presne taká, ten začiatok tej malej puberty a viac sa 
zaujímajú o vlastné telo.“ G/T/T/3 
 

Argumentácia učiteľky sa opiera o problém uvedomovania si telesných rozdielov 
u detí. Začiatok uvedomovania si vlastného tela a telesných rozdielov medzi ženami a mužmi 
je v predškolskom veku. Pre dieťa – bez vplyvu predsudkov dospelých – tým však nemusí 
vzniknúť potreba skrývania sa, pocit hanby, nedostatočnosti a pod. Preto malé telesné 
odlišnosti dievčat a chlapcov nemusia automaticky znamenať nemožnosť spoločného 
stretávania sa na toaletách. Potreba vylučovanie ostáva na prirodzenej úrovni (bez 
spoločenských nánosov). Podobne je to v domácom prostredí, kde sa väčšinou stretávajú 
rodičia a súrodenci dvoch pohlaví a delia sa o jednu toaletu. Za takýmto rozdelením sa totiž 
neskrýva biologická nutnosť, ale skôr „spoločensky vytvárané významy, ktoré sa otláčajú do 
fyzickej podoby priestoru“ (Jarkovská, Smetáčková 2006, s. 16). Potreba deliť toalety na 
ženské a mužské vo verejných priestoroch je spoločensky i rodovo utváraná, príkladom je 
ďalšie rodové diferencovanie farbami a výbavou toaliet pre ženy a mužov.   

Alternatívne materské školy majú spoločné záchodíky a učiteľky zdôrazňujú, že sa 
deti pred sebou nehanbia. Teda na záchodíky chodia deti spoločne, nezávisle od pohlavia, 
podľa potreby. Ich skúsenosť dokazuje rodovo nediferencovanú prax s deťmi – deti telesnosť 
nevnímajú tak ako dospelí a sme to my dospelí (učiteľky), ktorí vytvárame významy/rituály 
(aj rodovo konotované) okolo potreby vylučovania. 
„.. my to tu tak neriešime...alebo ako to vzniklo..ale nemajú problém aj tie najstaršie dievčatá 
proste ísť kľudne na záchod aj keď chlapec je v tej kúpeľni, hej? A my tam nemáme oddelené, 
že záchodíky, nejakú stienku, alebo niečo..“ B/A/W/3 
 

5. ZÁVER 
 
Na záver môžeme konštatovať, že učiteľky materských škôl vedome nepracujú 

s rodovými stereotypmi, na základe výpovedí sa s nimi skôr stotožňujú (prijímanie tradičných 
rolí žien a mužov). Súhlasné presvedčenie sa následne môže prejavovať v ich reakciách, hre 
a celkovo vo výchovnom pôsobení na deti a tým podporovať tradičnú/rodovú socializáciu 
dievčat a chlapcov v MŠ. Na niekoľkých príkladoch sme ukázali, že učiteľky komunikujú 
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rodovo stereotypné posolstvá priamo – verbálnymi usmerneniami k správaniu detí, alebo 
nepriamo – delením dievčat a chlapcov do skupín. Práve v nevedomosti si rodových 
socializačných aspektov na celkový vývin dieťaťa vzniká riziko reprodukovanej rodovo 
stereotypnej výchovy dievčat a chlapcov učiteľkami.   

V rozhovoroch sa nám ukázalo ako významné   
 učiteľky MŠ vnímali rozdiely medzi dievčatami a chlapcami a vyjadrovali vo väčšine 

opisy rodovo stereotypného správania a vlastností u dievčat a chlapcov;  
 skúsenosť učiteliek ukazuje na tendenciu odlišnej hry, správania a preferovaných 

činností u dievčat a chlapcov, ktorá je v súlade s ich rodovými rolami; 
 učiteľky nereflektujú socializačný vplyv rodových stereotypov na osobnosť 

a správanie dieťaťa, rozdiely v prejavoch dievčat a chlapcov majú tendenciu 
vysvetľovať na základe „prirodzených“ rozdielov medzi pohlaviami; 

 na vývin rodových stereotypov vplývajú a v deťoch stereotypy potvrdzujú a upevňujú 
aj učiteľky MŠ; 

 delením detí na skupiny dievčat a chlapcov alebo na zmiešané dvojice učiteľky 
zdôrazňujú rodové rozdiely medzi dievčatami a chlapci a deti dostávajú jasné 
posolstvá o významnosti a obsahoch kategórie pohlavia v spoločnosti.  

 
V zhode s Chick, Helilman-Houser a Hunterl (2002) navrhujeme opatrenia, ktoré by 

dopomohli k odstráneniu rodovej stereotypie v materských školách a k uplatňovaniu rodovo 
citlivej výchovy. Je potrebné: 
 Monitorovať a rodovo scitlivovať jazyk detí aj vychovávateliek. 
 Vyberať knižky rodovo neutrálnymi alebo nestereotypnými. Učiteľky si často vyberajú 

knižky na základe svojho vkusu bez ohľadu na vplyv na deti. 
 Poskytnúť široký výber hračiek a vyhýbať sa farbám, ako napr. ružová, typickým pre 

jedno alebo druhé pohlavie. 
 Zachovať rovnováhu medzi chlapcami a dievčatami v skupine. 
 Zamyslieť sa nad vplyvom čisto ženského personálu na deti, mužský model by mal 

dobrý vplyv na ich rozvoj. (s.153) 
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