Seznam příloh
Příloha č. 1: Informovaný souhlas (text)
Informovaný souhlas s účastí na výzkumu
Souhlasím s účastí na výzkumu Terezy Uchytilové

(tera.uchytilova@gmail.com)

prováděným za účelem vytvoření bakalářské práce na Univerzitě Karlově s názvem
„Genderové stereotypy v předškolním vzdělávání v Pardubickém kraji“. Výzkum je
prováděn na téma genderových stereotypů v mateřských školách (MS) a je zaměřen na
zkušenosti zaměstnanců MS v Pardubickém kraji s učitelem mužem a jejich názory a
postoje k tomuto tématu. Spolupráce na výzkumu má podobu rozhovoru, během něhož
bude po domluvě vytvořena audionahrávka.
Výzkumnice má povinnost zachovat bezpečí osobních údajů respondenta/respondentky,
proto pracuje s výzkumným materiálem pouze ona, případně v rámci konzultací ještě
vedoucí její práce, jíž je doktorandka Mgr. Anna Oravcová. Rovněž může být dle přání
respondenta rozhovor anonymizován. Výzkumnice má právo zpracovat, analyzovat a
interpretovat

získaná

data

za

účelem

sepsání

a

obhájení

bakalářské

V případě zájmu Vám bude vyhotovená bakalářská práce zpřístupněna.

Nyní, prosím, zaškrtněte jednu z možností:
Souhlasím, aby byl rozhovor nahráván.
□ Ano
□ Ne

Požaduji, aby byl rozhovor anonymizován.
□ Ano
□ Ne

Rozumím výše uvedeným informacím a souhlasím s účastí na tomto výzkumu.

V .......................................... D n e............................ Podpis: ....................................
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práce.

Příloha č. 2: Seznam otázek pro výzkumné rozhovory (text)
Ředitel/ka
1. Jaké role si myslíte, že zaujímají muži a ženy v dnešní společnosti? Jaký má být
muž, jaká má být žena?
2. Jak vnímáte klasifikování povolání na ryze mužská/ženská? Jaký máte názor na
nerovné pracovní příležitosti mužů a žen?
3. Jaký máte názor na feminizaci předškolního, základního a středního vzdělávání?
4. Jste seznámen/a s pojmem genderové stereotypy a genderové nerovnosti? Myslíte
si, že se obecně ve vzdělávání a Vaší instituci vyskytují?
5. Proč si myslíte, že je ve sborech MS minimum mužů?
6. Měl by být učitel muž součástí učitelského sboru v MS? Proč ano/ne?
7. Jaké zkušenosti máte s učiteli muži?
8. Myslíte si, že má učitel muž na děti jiný vliv, než učitelka žena? Jaký?
9. Myslíte si, že je rozdíl v tom, když vede třídu MS učitel muž anebo žena? V čem
mohou spočívat odlišné výukové metody?
10. Jaké postoje zaujímáte k učiteli muži? Může být zajímavým zpestřením učitelského
sboru ve Vaší MS? Měl by být jeho součástí?
11. Setkal/a jste se někdy s negativními reakcemi (např. rodičů, zaměstnanců) na to, že
je ve Vaší MS přítomen učitel muž? Jakými, jak taková situace probíhala, řešení?
12. Upřednostnil/a byste při výběru nového učitele/vychovatele ženu před mužem?
Učitel
1. Jaké role si myslíte, že zaujímají muži a ženy v dnešní společnosti? Jaký má být
muž, jaká má být žena?
2. Jak vnímáte klasifikování povolání na ryze mužská/ženská? Jaký máte názor na
nerovné pracovní příležitosti mužů a žen?
3. Jaký máte názor na feminizaci základního a středního vzdělávání?
4. Jste seznámen/a s pojmem genderové stereotypy a genderové nerovnosti? Myslíte
si, že se obecně ve vzdělávání a Vaší instituci vyskytují?
5. Měl by být učitel muž součástí učitelského sboru v MS? Proč ano/ne?
6. Proč si myslíte, že je ve sborech MS minimum mužů?
7. Proč jste se rozhodl učit právě v MS?
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8. Jaké zkušenosti máte s kolegyněmi, popř. a vedením? Jak reagovali na Vaši
přítomnost ve sboru?
9. Myslíte si, že má učitel muž na děti jiný vliv, než učitelka žena? Jaký?
10. Myslíte si, že je rozdíl v tom, když vede třídu MS učitel muž anebo žena? V čem
mohou spočívat odlišné výukové metody?
11. Setkal jste se někdy s negativními reakcemi ze stran rodičů?
Učitelka
1. Jaké role si myslíte, že zaujímají muži a ženy v dnešní společnosti? Jaký má být
muž, jaká má být žena?
2. Jak vnímáte klasifikování povolání na ryze mužská/ženská? Jaký máte názor na
nerovné pracovní příležitosti mužů a žen?
3. Jaký máte názor na feminizaci základního a středního vzdělávání?
4. Jste seznámen/a s pojmem genderové stereotypy a genderové nerovnosti? Myslíte
si, že se obecně ve vzdělávání a Vaší instituci vyskytují?
5. Měl by být učitel muž součástí učitelského sboru v MS? Proč ano/ne?
6. Proč si myslíte, že je ve sborech MS minimum mužů?
7. Jaké zkušenosti máte s učiteli muži?
8. Jak přijímáte fakt, že je Vaším kolegou učitel muž?
9. Jaký vliv myslíte, že má přítomnost muže na Váš, jinak ženský, pracovní kolektiv?
10. Myslíte si, že má učitel muž na děti jiný vliv, než učitelka žena? Jaký?
11. Myslíte si, že je rozdíl v tom, když vede třídu MS učitel muž anebo žena? V čem
mohou spočívat odlišné výukové metody?
12. Jaké postoje zaujímáte k učiteli muži? Může být zajímavým zpestřením učitelského
sboru ve Vaší MŠ?
13. Setkal/a jste se někdy s negativními reakcemi (např. rodičů, zaměstnanců) na to, že
je ve Vaší MS přítomen učitel muž? Jakými, jak taková situace probíhala, řešení?
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