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PREDHOVOR
Koncom 20. storočia sa v bývalom Ostbloku zrútil diktátorský systém – tento
fakt je nesmierne dôležitý, keď si uvedomíme, koľko vecí sa odvtedy v
bývalých satelitných štátoch bývalého Sovietskeho zväzu udialo a akým zásadným
spôsobom táto skutočnosť ovplyvňuje naše životy dodnes. Kvalita života obyvateľov sa
zmenila – je to badateľné o. i. aj na vyučovaní cudzích jazykov, no najmä vyučovanie
anglického jazyka získalo odvtedy výrazným spôsobom na kvalite. Toto bolo možné
najmä vďaka používaniu učebníc vydávaných priamo v anglofónnych krajinách (Veľká
Británia, Spojené štáty americké, Austrália a pod.) a ich dovozu do post-socialistických
krajín. Samozrejme nemalú zásluhu na preferovaní angličtiny na slovenských školách
má globalizácia svetovej kultúry a ekonomiky, ako aj niekoľkoročné pôsobenie
anglofónnych inštitúcií na Slovensku (Britskej rady a Informačného fondu InfoUSA).
V súčasnosti

sa na vyučovaní anglického jazyka na Slovensku používajú

prevažne študijné materiály pochádzajúce z prestížnych renomovaných vydavateľstiev
ako

sú

napríklad

Oxford,

Cambridge,

Longman,

Macmillan

a

pod.,

teda

z vydavateľstiev, ktoré majú s prípravou, výrobou a distribúciou takejto špecifickej
literatúry nezanedbateľné skúsenosti, a ktorých hlavné sídla sa nachádzajú v Británii.
Po otvorení hraníc v 90. rokoch 20. storočia sa očakával hospodársky a
ekonomický rast, ktorý bol na dlhé desaťročia umelo zastavený, ale analýze
spoločenských zmien sa nevenovala detailná pozornosť, akú by si zaslúžili. Rodová
problematika, ktorá má v západnom svete niekoľko desaťročnú tradíciu, bola donedávna
na Slovensku prakticky neznáma. Mnohé skutočnosti neboli pomenované, a teda akoby
ani neexistovali. A pre nás v skutočnosti neexistovali. Odborná i laická verejnosť sa
v súčasnosti na tomto poli potýka s takými problémami a pripomienkami okolia, akým
sa dostávalo západnej verejnosti pred tridsiatimi alebo i viac rokmi.
V druhej polovici 90. rokov 20. storočia sa na Slovensku i v Čechách začínajú
objavovať jednotlivci, ktorých problematika zaujala a neodradili ich negatívne reakcie
okolia.
Problematika rodu a rodovej ne/rovnosti je stále nevďačná téma, ktorá akoby
mala viac odporcov ako prívržencov, čo má svoje výhody i nevýhody. Jednou z mála
výhod je kritika odborníčok a odborníkov, ktorá podnecuje k otváraniu nových a
nepoznaných tém a k otváraniu odbornej i laickej diskusie na témy domáceho násilia,

rodovo stereotypnej výchovy, segregácie povolaní a pod. Nevýhodou býva
nepochopenie zo strany kolegýň a kolegov, ktorí sa môžu domnievať, že téma nebola
dostatočne rozpracovaná alebo bola uchopená z nesprávneho uhla pohľadu. Sme
pripravení znášať kritiku a už teraz sa tešíme na všetky kritické (i menej kritické)
pripomienky, ktoré prispejú k diskusii a k pochopeniu problematiky rodu v spoločnosti.
Rozhodli sme sa v predkladanej práci podujať na neľahkú úlohu – analyzovať
učebnice vydávané v Británii po roku 2000 z hľadiska rodu a rodovej zaťaženosti.
Snažíme sa vyhýbať pojmu rodová korektnosť, ktorá analogicky pripomína neslávne
známu politickú korektnosť, násilne presadzovanú v USA a neskôr implementovanú i
v iných krajinách, pretože výraz podľa našej mienky nesie v sebe negatívne konotácie,
ktoré by mohli viesť k negatívnym významovým posunom a tak prispieť k zníženiu
pochopenia práce. Zvolili sme si konkrétny typ učebnice a jej päť jazykových úrovní,
ktoré všetky rozoberáme pomocou kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy.
V práci sú úrovne jednotlivých učebníc a príklady zvýraznené kurzívou z čisto
pragmatických dôvodov kvôli prehľadnejšej orientácii v texte.
Úprimne sa domnievame, že na výsledky, ku ktorým sme dospeli, možno
v budúcnosti nadviazať a rozvinúť výskum prezentovania rodových stereotypov do
väčšej hĺbky.

Podkladom pre napísanie a vydanie predkladanej monografie bola rigorózna práca,
ktorej odbornou konzultantkou bola doc. PhDr. Evka Homolová, PhD., mim. prof.
Využívam túto možnosť poďakovať sa jej za neustálu pomoc, podporu a dôveru, za jej
múdre akademické i praktické rady, neoceniteľnú inšpiráciu a cenné pripomienky, i za
pomoc pri orientácii v problematike.

Moje poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí svojím počínaním, pochopením
a toleranciou umožnili vznik tejto práce.

Autorka
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Odkaz na citát v zadnej časti práce

ÚVOD
Problematika rodu je nesmierne zaujímavým predmetom štúdia o to viac, že
mnoho rokov nebolo možné sa venovať ničomu, čo pochádzalo zo „skazeného
a prehnitého Západu“.
Rodová problematika ostáva na Slovensku stále kontroverznou témou, nie už
z vyššie spomenutých príčin, ale z dôvodu predpojatosti a konzervatívneho prístupu
k danej téme.
K napísaniu práce nás inšpiroval nespravodlivý prístup slovenskej spoločnosti
ku ženám a zaumienili sme si zistiť, či sa aj v spoločnosti, ktorá má za sebou tradíciu
rodových štúdií, možno stretnúť s predsudkami voči jednotlivým pohlaviam, ústiacim
do diskriminácie a odmietania jedného z pohlaví.
Rozhodli sme sa v tejto súvislosti sledovať a skúmať vybranú často používanú
učebnicu anglického jazyka, ktorá je určená prevažne dospievajúcim a dospelým
učiacim sa anglický jazyk. Zvolili sme si New Headway, ktorá je na Slovensku známa
a značne populárna ako na stredných a vysokých školách, tak aj na jazykových školách.
Rovnako sa využíva aj na privátnych hodinách angličtiny najmä pri práci s dospelými
učiacimi sa. Učebnica bola zrevidovaná a doplnená – vydavateľstvo ju opäť vydalo po
roku 2000, a preto sme mali dôvod sa domnievať, že vlastne z hľadiska rodovej rovnosti
„ani nebude čo skúmať“ a pomaly sme začínali

uvažovať o inom (vhodnejšom =

rodovo zaťaženejšom) materiáli na skúmanie. Predkladaná práca, žiaľ, dokazuje, ako
hlboko sme sa mýlili, pretože rodové stereotypy a tradičné vnímanie „typickej“ ženy
a jej roly v spoločnosti ako aj tradičné vnímanie „typického“ muža a jeho roly
v spoločnosti je zakorenené v nás oveľa silnejšie, ako si dokážeme priznať.
Zámerom práce nie je vykoreniť stereotypy a zaviesť nové, „len“ prispieť do
diskusie rodovej problematiky a pomôcť uvedomiť si, v čom spočíva rodový stereotyp
a ako sa odzrkadľuje a prejavuje v takom každodennom fenoméne ako je učebnica
anglického jazyka.

Kľúčová terminológia, s ktorou pracujeme v celej práci: rod; rodová rola; rodový
stereotyp, rodová diskriminácia; rodovosť v jazyku; generické maskulínum; rodovo ne/citlivý
jazyk; učebnica anglického jazyka; rodová analýza učebnice anglického jazyka; rodovo zaťažená
učebnica; binárna opozícia; aktivita a pasivita; spokojnosť a nespokojnosť; jazyk; ilustrácia; téma;
tradičné a altenatívne chápanie muža a ženy; spoločenské očakávania.
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Samotnému koncipovaniu a napísaniu monografie predchádzalo niekoľko
skutočností. Na začiatku sme našu pozornosť upriamili na štúdium domácej
a zahraničnej literatúry z oblasti sociologických štúdií, sociolingvistiky, systémovej
lingvistiky, didaktiky a pedagogiky, pričom sme nevynechali ani elektronické zdroje,
ktorých prednosťou je vysoká miera aktuálnosti a jednoduchá dostupnosť, hoci si
uvedomujeme problematickosť a úskalia spojené so štúdiom internetových zdrojov
(časové obmedzenie dostupnosti materiálov, problematickosť vážnosti uvádzaných
faktov a pod.). K študijným materiálom (primárnym i sekundárnym) sme pristupovali
s istou dávkou kritickej obozretnosti, ktorá je nevyhnutnou súčasťou nielen práce
s internetovými zdrojmi, ale aj výskumnej práce ako takej.
V teoretickej časti sme sa zamerali na explikáciu termínov súvisiacich s rodovou
problematikou, ako sú pohlavie (1.2.1), rod (1.2.2), rodový stereotyp (1.2.3) a pod. Hoci
deskripciu spomenutých termínov je možné nájsť pomerne jednoducho na internete
alebo v odbornej literatúre, pre nezainteresovaných ostávajú tieto pojmy stále neznáme.
Bez štúdia a explikácie dôležitých sociologických a sociolingvistických termínov nie je
možná diskusia na tému rodu a rodových stereotypov.
V úvodnej časti 1.1 sme upriamili pozornosť na školskú edukáciu a učebnicu ako
dôležitý prostriedok vzdelávania, odovzdávania informácií, nadobúdania zručností
a osvojovania si istých predstáv a stereotypov. Z tohto dôvodu podávame v podkapitole
1.4 charakteristiku učebníc anglického jazyka a v záverečnej podkapitole teoretickej
časti 1.5 charakteristiku rodovo stereotypných učebníc, ktoré sa stali predmetom nášho
skúmania a ktorého výsledky prezentujeme v druhej, empirickej časti našej práce.

1.1 Všeobecne o edukácii
V zhode s kontextom predkladanej monografie sa v tejto časti zameriavame na
školskú edukáciu a elementárny materiál používaný na vyučovacom procese –
učebnicu. V časti 1.4 potom nadväzujeme na časť 1.1 tak, že podávame deskripciu
učebnice anglického jazyka a v časti 1.5 charakterizujeme rodovo stereotypnú učebnicu
cudzieho jazyka.
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1.1.1 Školská edukácia
Väčšina vzdelávania v Európe prebieha v prostredí školy, ktorá sa stala
neoddeliteľnou súčasťou novovekej spoločnosti. Škola predstavuje inštitucionalizovanú
formu

edukácie,

ktorú

poskytuje

prostredníctvom

učiteľa/učiteľky,

resp.

facilitátora/facilitátorky.
Osobnosť učiteľky/učiteľa je dôležitá pre vyučovací proces z niekoľkých
dôvodov. My sa nimi nebudeme zaoberať – v kontexte práce je pre nás učiteľ/ka
zaujímavý/á z dôvodu výberu učebnice a schopnosti vhodne s ňou pracovať.
Predpokladáme,

že

s ohľadom

na

učebné

osnovy

na

všetkých

stupňoch

inštitucionalizovaného vzdelávania (základná škola, stredná škola, vysoká škola,
jazyková škola, kurzy, školenia a pod.) sa prejavuje autonómnosť učiteľky/učiteľa práve
vo výbere vhodných a primeraných učebných pomôcok, ktorých je nepreberné
množstvo. Nielen výber učebnice je dôležitý, ale, ako je poznamenané vyššie, aj
schopnosť učiteľky/učiteľa pracovať s učebnicou a dokázať reagovať na klady a zápory
učebnice, napríklad aj s ohľadom na rodový kontext učebnice. V prípade, že učiteľ/ka
objaví absenciu jedného pohlavia v učebnici, dokáže učiacich sa na daný fakt upozorniť
a ďalej s ním pracovať. O tejto problematike sa zmienime neskôr. V záujme
prehľadnosti a s ohľadom na obsah práce sme sa zamerali na učebnicu a jej funkcie
opísané v nasledujúcej časti.

1.1.2 Funkcie učebnice v edukačnom procese
Učebnica je elementárnym a najdôležitejším prvkom edukácie v prostredí školy.
Jej úloha je rozhodujúca vo vyučovacom procese a výber učebnice ovplyvňuje
vyučovanie zásadným spôsobom (porov. Turek, 1997:211).
Štruktúra učebníc býva rôzna v závislosti od typu a úrovne študijného materiálu,
ale základné funkcie učebnice sú zväčša tri:
•

učebnica funguje ako kurikulárny projekt – každý štát má pravdepodobne inú
predstavu o tom, čo by sa učiaci/učiace sa mali prostredníctvom učebnice
naučiť, učebnica tak môže slúžiť ako nástroj prezentácie politiky danej krajiny
(napr. presadzovanie tém, ktoré sú pre krajinu prioritné) – týmto spôsobom si
učiace/učiaci sa osvojujú postoje a názory týkajúce sa napr. sporných momentov
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v histórii

krajiny,

odlišných

etnických

a

náboženských

skupín,

pozitívny/negatívny vzťah k druhému pohlaviu a pod.;
•

učebnica slúži ako zdroj obsahu vzdelávania pre učiace/učiacich sa – učebnica
predstavuje ucelený systém, o ktorý sa môžu učiace/učiaci sa oprieť (v škole, pri
domácej príprave, pri opakovaní a pod.),

•

učebnica slúži učiteľke/učiteľovi ako didaktický prostriedok – Průcha v tejto
súvislosti vymedzuje tri (pod)funkcie učebnice, a síce a) funkciu prezentácie
učiva – učebnica prostredníctvom rôznych foriem1 ponúka súbor informácií a
faktov, b) funkciu riadenia učenia a vyučovania – učebnica ako didaktický
prostriedok slúži ako pomôcka pre učiteľku/učiteľa a zároveň je určená na
učenie učiacich sa zvládnuť učivo za istú časovú jednotku, c) funkciu
organizačnú (tzv. orientačnú) – učebnica používateľskú obec (učiteľky/učiteľa aj
učiacich sa) orientuje v spôsoboch použitia danej publikácie (Průcha, 1997:272–
278).
Podľa Zujeva (In: Turek, 1996:11) má učebnica všeobecne spĺňať osem

nasledovných funkcií:
•

informačnú – určiť učivo a činnosti, ktoré sú povinné si osvojiť a fixovať,

•

transformačnú – vedecké poznatky odovzdať („didakticky transformovať“)
primeraným spôsobom učiacim sa,

•

systémovú – usporiadanie látky do logického celku a postupnosti,

•

upevnenia a sebakontroly – pomôcť pri osvojovaní učiva a poskytovať pritom
spätnú väzbu, orientácia v látke a pri aplikácii nadobudnutých vedomostí,

•

sebavzdelávania – podporovať ambíciu učiť sa (študovať) z učebnice
samostatne,

•

integrujúcu – zjednocovanie učiva, učebnica predstavuje východiskový zdroj,
ktorý je dostupný aj v prípade iných rôznorodých zdrojov,

•

koordinujúcu – optimálne a efektívne využívanie učebnej pomôcky v súlade
s obsahom učebnice,

•

rozvíjajúcu a výchovnú – rozvíjanie a formovanie (ovplyvňovanie) postojov
a názorov učiacich sa,

•

motivačnú úlohu dodáva Turek (1996:11) – podnietenie a udržanie záujmu
učiacich sa o preberané učivo.

1

Forma verbálna, obrazová alebo kombinovaná.
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Vzdelávanie

prostredníctvom

učebnice

neznamená

len

nadobúdanie

encyklopedických vedomostí, akoby sa mohlo zdať z predchádzajúcej enumerácie
rôznych funkcií učebnice a učebnica ani nepredstavuje takýto súbor a nemá ambície
suplovať slovník ani encyklopédiu. Prostredníctvom učebnice sa k učiacim sa dostávajú
aj normy danej spoločnosti, informácie o jej kultúre a medziľudských vzťahoch (napr. o
vzťahoch medzi mladšou a staršou generáciou, mužmi a ženami, nadriadenými
a podriadenými, učiteľkou/učiteľom a učiacimi sa a pod.).

Cieľom a hlavnou náplňou využitia učebnice je poskytnúť „scenár“ (Turek,
1996:11) k vyučovaciemu procesu, pričom by mala „vychádzať z vyučovacích cieľov
a rešpektovať didaktické zásady“ (Turek, 1996:11). Pri realizácii týchto cieľov
napomáhajú najmä štruktúrne zložky učebnice: text a mimotextové zložky. Turek cituje
Zujeva, ktorý zložky analyzuje nasledovne: Text delí na tri rôzne časti: základný,
dopĺňajúci a vysvetľujúci. Mimotextové zložky tvoria rovnako tri časti: aparát
organizácie osvojovania, ilustračný materiál a orientačný aparát. Hierarchia a vzájomné
prepojenie medzi jednotlivými štruktúrnymi zložkami znázorňuje nasledujúci graf 1:

Graf 1 Štruktúrne zložky učebnice podľa Zujeva (Turek, 1996:12)

Štruktúrne zložky učebnice
podľa Zujeva (Turek, 1996:12)
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zložky

text
text

základný
základný

dopĺňajúci
dopĺňajúci

vysvetľujúci
vysvetľujúci

aparát
aparát
organizácie
organizácie
osvojovania
osvojovania

ilustračný
ilustračný
materiál
materiál

orientačný
orientačný
aparát
aparát

Z grafu vidieť, že text je teda tvorený tromi hierarchicky rovnocennými zložkami:
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•

základným textom, ktorý obsahuje najmä „fakty, pojmy, zákony, teórie, princípy
a pravidlá,

metódy

a postupy

práce,

opisy

riešenia

úloh-príklady,

zovšeobecnenia a hodnotenia, závery a perspektívy rozvoja vedy“ (Turek,
1996:12),
•

dopĺňajúcim

textom,

prostredníctvom

ktorého

sa

„prehlbuje

vedecká

presvedčivosť a emocionálny dosah učebnice“ (Turek, 1996:12), v takomto
druhu textu sa nachádzajú tabuľky, štatistické údaje, úryvky z literárnych alebo
publicistických diel a pod.,
•

vysvetľujúcim textom, ktorý sa využíva zväčša pri samoštúdiu učiacich sa, ide
o vysvetlivky, komentáre ku schémam alebo gramatické vysvetlenia.

Mimotextové zložky sú tvorené tiež tromi hierarchicky rovnocennými zložkami:
•

aparátom organizácie osvojovania, ktorého cieľom je „usmerňovať poznávaciu
činnosť“ (Turek, 1996:12) učiacich sa, ide najmä o návody, inštrukcie, cvičenia
a pod.,

•

ilustračným materiálom tvoreným obrázkami, kresbami, fotografiami, grafmi
a pod., ktorých účelom je zintenzívnenie kognitívneho a emocionálneho vplyvu
na učiaceho sa (Turek, 1996),

•

orientačným aparátom, ktorého cieľom je „zabezpečiť cieľavedomú a rýchlu
orientáciu“ (Turek, 1996:13) učiacich sa v štruktúre učebnice a zefektívniť tak
ich prácu so študijným materiálom.

Medzi textom a mimotextovými zložkami je tiež vzťah rovnocennosti a vzájomnej
komplementarity.

Treba si uvedomiť jeden dôležitý fakt: učebnica nepredstavuje len súhrn informácií
a poznatkov, ale v podstate predstavuje minimalistický obraz sveta, ktorý sprostredkúva
učiacim sa a v ktorom sa teda zákonite odráža aj rodová problematika, ktorej základnú
terminológiu predkladáme v nasledujúcej časti.
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1.2 Základná terminológia týkajúca sa rodovej problematiky
Skôr ako prejdeme k samotnej problematike prezentovania rodových rol,
považujeme za potrebné formulovať rozdiely medzi pohlavím a rodom. Ide o dva
komplementárne termíny, ktoré nemožno navzájom od seba odčleniť. Ich vnímanie
v opozícii vedie k terminologickým a iným problémom. Kategória rodu sa v súčasnosti
stala „produktívnym kritickým nástrojom skúmania spoločnosti“ (Rod, 14.05.2008).
Okrem iného sme v tejto časti upriamili pozornosť na základnú terminológiu
súvisiacu s touto problematikou.

1.2.1 Pohlavie (sex)
Pohlavie (v anglickej terminológii sex) možno stručne charakterizovať ako
biologickú danosť človeka. Ide o fyziologický fakt, ktorý nemožno cielene ovplyvniť
a vyjadruje skutočnosť, či ide o jedinca mužského alebo ženského pohlavia.

1.2.2 Rod (gender)
Rod (v anglickej terminológii gender) je sociálny konštrukt. Ide o spoločensky
utváranú kategóriu v spojení so spoločenskými očakávaniami, rolami, predsudkami a
stereotypmi. Simone de Beauvoir tvrdila, že sa ako ženy nerodíme, ale stávame sa nimi:
„Nijaký biologický, psychický, ekonomický osud neurčuje podobu ľudskej samičky
v lone spoločnosti – je to sama civilizácia, ktorá vytvára tento prechodný produkt medzi
samcom a eunuchom, označovaný ako žena“ (Cviková, 2005:16).
V angličtine sa hovorí o genderi (a gender studies). Výraz gender sa do
anglického jazyka dostáva v 14. storočí zo starej francúzštiny gendre (v modernej fran.
genre), kam sa dostáva z latinského genus/generis ako preklad z gréckeho génos, druh
(OCEL, 1996:393).

1.2.3 Rodový stereotyp
Na to, aby sme objasnili problematiku rodového stereotypu a podali uspokojivú
deskripciu termínu, je potrebné vysvetliť pojem stereotyp a až v kontexte explikácie
tohto termínu sa sústredíme na konkrétnu formu stereotypu, teda na rodový stereotyp.
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1.2.3.1 Stereotyp
Pojem stereotyp nemusí v sebe automaticky zahŕňať negatívne konotácie, hoci
vo väčšine prípadov tomu tak je. Termín pochádza z gréčtiny a vyjadruje „pevný,
ustálený, nemenný stav, tvar, návyk, spôsob konania, reagovania a pod.“, ako sa uvádza
na stránke http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvs/stereotyp.html (11.06.2008)2. Na tomto
základe

je

možné

vytvárať

sociálne

stereotypy.

http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvs/stereotyp_scoialny.html

Na

webovej

(11.06.2008)3

sú

stránke
sociálne

stereotypy vysvetlené nasledovne:

„stabilný súhrn predstáv, ktoré sa utvárajú vo vedomí na základe osobných životných skúseností
aj pomocou rozmanitých informačných zdrojov. Cez prizmu sociálneho stereotypu sa vnímajú
reálne predmety, vzťahy, udalosti a konajúce osoby. Sociálne stereotypy sú neodlúčiteľné
komponenty individuálneho a masového vedomia. Vďaka nim dochádza k potrebnému skráteniu
vnímania aj ďalších informačných a ideologických procesov vo vedomí, upevňuje sa pozitívna
aj negatívna skúsenosť ľudí.“

Stereotyp (sociálny, rodový alebo iný) je súčasťou hodnôt, priorít, tradícií a
noriem platných v určitej spoločnosti. Faktom je, že existujúci stereotyp sa významnou
mierou podieľa na formovaní spoločenských očakávaní, ktoré sa premietajú do tlaku
spoločnosti na jednotlivca. Týmto spôsobom sa udržiavajú tradície, zvyklosti
a zabezpečujú tak viac-menej plynulý chod spoločnosti, ktorú zároveň svojou
konzervatívnosťou „ochraňujú“ pred vplyvmi iných druhov spoločností (napr. iných
kultúr, odlišného spôsobu života či rozdelenia rodových rol).

1.2.3.2 Charakteristika rodového stereotypu
Rodovými

stereotypmi

sa

na

Slovensku

zaoberá

niekoľko

inštitúcií

a záujmových združení. Jedným z nich je prvé akademické Centrum rodových štúdií na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ktorých cieľom je sprostredkovať akademickej
obci i širokej verejnosti relevantné poznatky z oblasti rodových štúdií, „iniciovať
2
3

V bibliografii uvedené ako Stereotyp
V bibliografii uvedené ako Sociálny stereotyp
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rodovú senzitivitu na jestvujúce štrukturálne nerovnosti medzi rodmi“4, prispievať
k rodovo diferencovanému pohľadu pri „dekonštrukcii rodových stereotypov“5
a v neposlednom rade podporiť zavádzanie rodovej neutrálnosti do každodennej
spoločenskej praxe. „Feministický vzdelávací a publikačný projekt“6 Aspekt je
nevyčerpateľným zdrojom nespočetných feministických počinov a projektov. Svoju
činnosť doslova charakterizujú ako „podvratnú a budovateľskú“ (Aspekt, 14.05. 2008)
zároveň. Ich prínos spočíva v osvetovej činnosti: informujú, a pomenovávajú aspekty,
ktoré doteraz pomenované neboli a ostávali skryté, a teda neuvedomované (akoby ani
nejestvovali). K rodovo citlivej pedagogike prispeli o. i. publikáciou Ružový a modrý
svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky (2005). Okrem iných podnetných publikácií
v Aspekte vyšlo zborníkové dielo Možnosti voľby, aspekty práv a zodpovednosti (2001)
o plánovanom rodičovstve a vnímaní interrupcie v spoločnosti. O iných, rovnako
relevantných publikáciách sa ďalej zmieňujeme v časti 1.3.6.
Rodový stereotyp v sebe zahŕňa predstavy o zidealizovanej, a teda nereálnej
mužskosti a ženskosti. Ide o spôsob vnímania a axiologický aspekt „typicky“ mužského
a „typicky“ ženského správania mylne považovaného za biologicky dané a nemenné,
hoci ide o sociálne, a teda naučené vzorce a modely správania.
Vnímanie

dôsledkov

rodovo

stereotypnej

výchovy

ako

biologicky

podmieneného faktora je nesmierne dôležité, najmä ak si uvedomíme, čo znamená byť
mužom a čo znamená byť ženou. Tak napríklad podľa Stollera byť mužom znamená
„byť drsný, hrmotný, bojachtivý, zaobchádzať tvrdo so ženami a fetišizovať ich,
vyhľadávať len mužskú spoločnosť, no opovrhovať homosexuálmi, vyjadrovať sa
hrubo, zosmiešňovať ženské činnosti.“ (Badinter, 1999:56) Strach z homosexuality
a zoženštenosti (fóbia oplývať „ženskými“ vlastnosťami) sú súčasťou mužskosti. Nebyť
ženou (strach byť ženou, resp. strach správať sa ako žena) je jedným z aspektov
charakteristických čŕt muža. Zdá sa, že odpoveď na otázku „aký by mal byť muž“ je
možné zmeniť na „aký by nemal byť“ (nemal by byť ako žena).
4

Centrum rodových štúdií. Dostupné na webovej stránke Univerzity Komenského v Bratislave
http://genderstudies.fphil.uniba.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=11
(14.05.2008)
5
Centrum rodových štúdií. Dostupné na webovej stránke Univerzity Komenského v Bratislave
http://genderstudies.fphil.uniba.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=11
(14.05.2008)
6
Aspekt. http://www.aspekt.sk/about.php (14.05.2008)
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Byť mužom o. i. potom znamená kombináciu rôznych druhov fóbií, ktoré je
nutné celoživotne tajiť pred sebou samým i pred spoločnosťou. Strach z výsmechu
a odsúdenia je dostatočnou motiváciou. Naplniť kritéria „správneho muža“ (ideálneho
muža) je rovnako náročné, ako sa stať ideálnou ženou. Badinter citujúc Rousseaua tvrdí,
že „muž je muž len v určitých chvíľach, [kým]7 žena je žena celý život, alebo aspoň
celú mladosť“ (Badinter, 1999:11). Definovať sa ako muž musí byť v skutku náročné aj
preto, že, interpretujúc Badinter (1999:118), muž je tradične vedený k tomu, aby sa
nesnažil byť taký alebo onaký, ale aby sa snažil nebyť ako niekto iný (= nebyť ako
žena)8.
Spoločenské očakávania v súvislosti so ženou sa spájajú s predstavou o ženematke. Žena má pre svoje okolie a pre spoločnosť ako takú hodnotu len v momente, keď
sa stáva matkou. Tento stereotyp je v slovenskej spoločnosti hlboko zakorenený a do
života žien zasahuje výraznou mierou (Szolnokiová, 11.06.2008). Ak chce byť
označená ako „správna žena“, musí spĺňať základné atribúty „ženskosti“ – dobre
vyzerať (vždy upravená, štíhla, oblečená „primerane“ situácii a pod.) a primerane sa
správať (milá, priateľská, usmiata, dobre naladená, poslušná, tichá, zhovievavá,
obetavá, kooperatívna a pod.).
Rodové stereotypy ústia do rodovo podmienenej diskriminácie, o ktorej sa
detailnejšie zmieňujeme v časti 1.2.4.

1.2.4 Rodová diskriminácia (sexizmus)
Ide o najrozšírenejšiu formu diskriminácie súčasnosti – znevýhodňovania na
základe pohlavia. V súčasnej spoločnosti sú prevažne znevýhodňované ženy.
Rozlišujeme dve formy rodovej diskriminácie: priamu a nepriamu. Priama
diskriminácia je otvorenou formou znevýhodňovania druhého pohlavia, napr. vo forme
odmietnutia prijatia do zamestnania, ponižovania, násilia páchaného na druhom pohlaví,
zneužívania

a pod.

Nepriama

diskriminácia

je

skrytá

forma

znevýhodnenia

prostredníctvom zákonov, spoločenskej praxe a pod. Ide o stav, „keď sa podmienky
a požiadavky aplikujú rovnako, ale majú nerovnaké dôsledky a „výsledky“ pre skupinu
žien a mužov“ (http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1&vid=85). Formou
7
8

Upravila P. J.
Pozri citát označený ako ∗ v závere práce
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tohto druhu znevýhodňovania v spoločnosti je napríklad nerovnaké rozdelenie zdrojov,
zamlčiavanie rodových nerovností, obmedzovanie v pracovnom postupe pre príslušnosť
k druhému pohlaviu (http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1&vid=85).
Príčiny

rodovej

diskriminácie

sú

mnohoraké:

zakorenené

predsudky

patriarchálnej spoločnosti, podporovanie mýtov (vyzdvihovanie ženskej krásy,
„povinnosť“ žien páčiť sa, zdôrazňovanie „typicky ženských“ vlastností a pod.),
konzervatívnosť kresťanskej ideológie, ktorá v podstate ženy rozdelila na dva druhy: na
Evu (hriešnicu, ktorá zviedla Adama, a teda je zodpovedná za jeho zlyhanie a tým aj za
zlyhanie ľudstva, a teda je odsúdená na večné utrpenie, na utrpenie biologické – bolesť
pri pôrode, a na utrpenie spoločenské – je síce Adamovou družkou, ale musí sa mu vo
všetkom podriadiť, byť tichou a poslušnou, ostáva druhou v poradí) a Máriu (trpiteľku,
spasiteľku, matku – sebaobetavú, nezištnú, nič neočakávajúcu – ani vďaku, ani odmenu,
ani uznanie). V každom prípade, či už ide o Evu alebo Máriu, majú jedno spoločné: obe
musia trpieť9, pretože sú ženy.

1.2.5 Rodovo stereotypná výchova a jej dôsledky
Rodovo stereotypná výchova so sebou prináša mnohoraké dôsledky, ktoré sa
odrážajú

v každodennom

živote

spoločnosti.

Podpora

a prezentovanie

(hoci

neuvedomované) rodových stereotypov spôsobuje:
•

segregáciu povolaní,

•

ponižovanie,

•

domáce násilie,

•

mnohé iné.

Segregácia povolaní je výraz označujúci povolania „typické“ pre ženy alebo len
pre mužov, napr. muž – lekár, technik, policajt, politik, vojak, záchranár, vodič
autobusu; žena – učiteľka, upratovačka, sekretárka, zdravotná sestra a pod. Tak sa
napríklad stalo, že školstvo je prefeminizované a ženy v politike takmer nepočuť. Nie je
náhoda, že sféry vplyvu žien sú presne vymedzené a slabo platené (školstvo,
zdravotníctvo, administratíva), kým „mužské“ povolania sú na Slovensku cenené
spoločensky vyššie minimálne o tretinu (mzdy žien sú o tretinu nižšie).
9

Do dievčenských pamätníčkov sa zvyklo „poradiť“: „Len tri slová v srdci maj – miluj, trp a odpúšťaj“.
V chlapčenskom pamätníčku by asi takáto rada neprichádzala do úvahy.
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Ponižovanie žien aplikované v rôznych formách (domáce násilie, opovrhovanie,
nedoceňovanie názoru žien, obťažovanie, výsmech a pod.) ako aj zosmiešňovanie v
každodennom živote – žena-vodička, dlhé vlasy – krátky rozum, cherché la femme (za
všetkým hľadaj ženu), vtipy o blondínkach a svokrách10 a pod.
Domáce násilie je nástroj ponižovania ženy prostredníctvom rôznych druhov
násilia – fyzické násilie (fyzické napadnutie, sexuálne násilie), ekonomické násilie
(vydeľovanie finančných prostriedkov), psychické týranie (odopieranie spánku,
nadávky, zosmiešňujúce poznámky na jej údajné nedostatky a pod.), spoločenská
izolácia (vystačíme si sami), kontrolovanie (kto ti volal a čo chcel, kam ideš, ako to, že
ešte si nie doma). Domáce násilie je uzavretý kruh, z ktorého je problém vystúpiť, hoci
je zjavné, že i násilník takto maskuje svoje fóbie zo samoty, neistoty a pod. Pojem
domáceho násilia bol na Slovensku roky neznámy, dokonca sa za násilie ani
nepovažovalo a zákon takýto termín nepoznal (manžel má právo na sexuálny styk
s manželkou kedy sa mu zachce bez ohľadu na jej názor, muž má právo biť svoju ženu,
veď ju nezabil a pod.).

1.2.6 Rodovo neutrálna výchova a jej možné dôsledky
V nadpise podkapitoly sme v súvislosti s dôsledkami rodovo neutrálnej výchovy
zámerne použili prívlastok možné (dôsledky), pretože k rodovo neutrálnej výchove sa na
Slovensku zatiaľ oficiálne neprihlásila žiadna vzdelávacia inštitúcia. Dôvody môžu byť
rôzne: ignorancia, obavy z výsmechu okolia, nedôvera k danej téme, nedôvera
v opodstatnenosť tejto témy a pod.
Želateľnými dôsledkami by mohli a mali byť:
•

desegregácia povolaní a následné využívanie vzdelanostného a pracovného
potenciálu žien nielen v zamestnaniach „typických a vhodných len pre ženy
alebo výhradne pre mužov“ v závislosti od pohlavia,

•

odsúdenie násilia ako takého – teda nielen násilia páchaného na ženách, ale aj na
deťoch a mužoch – nikto nemá právo bezdôvodne ubližovať inému človeku,

•

odsúdenie ponižovania žien – hovoríme o morálnom a etickom odsúdení, nie
o zákonných postihoch,

10

Prečo nie o brunetoch alebo svokroch? Prečo vôbec škodoradostné vtipy o skupine obyvateľstva, ktorej
„spoločnou“ črtou je farba vlasov alebo rodinný vzťah?
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•

skoré uvedomenie (si) a odhalenie domáceho násilia a jeho morálne a aj zákonné
odsúdenie (o. i. izolácia a potrestanie násilníka s cieľom zabrániť mu v páchaní
ďalšieho násilia).

1.3 Rodovosť v jazyku
Rodovosť v slovenskom a anglickom jazyku sa prejavuje rôzne, a preto sme sa
rozhodli oba jazyky porovnať v závislosti od spôsobu, ktorým sa v nich vyjadruje
kategória rodu. Okrem iného je pre nás tento diskurz dôležitý pri následnom
posudzovaní učebných textov v učebniciach z hľadiska rodu (časť 2.2 Výsledky
výskumu).
Vzhľadom na kategóriu rodu majú oba jazyky jednu charakteristickú črtu
spoločnú – generické maskulínum, ktoré v roku 1746 vo svojej publikácii Eighty Eight
Grammatical Rules prezentoval britský gramatik prvej polovice osemnásteho storočia
John Kirkby. Zaujímavosťou je, že Kirkby zrejme plagiarizoval anglickú gramatičku
Ann Fisher(ovú)11, ktorej populárna English grammar vyšla v roku 1745 (nedochovala
sa do súčasnosti, druhé vydanie sa datuje do roku 1750 a ďalších jedenásť londýnskych
revidovaných vydaní datovaných do roku 1762 pod názvom A Practical New
Grammar)12. Čo je však ešte zaujímavejšie – angličtina v minulosti, teda pred vydaním
spomenutých gramatík, (ešte v šestnástom a ešte aj v sedemnástom storočí) používala
namiesto generického maskulína zámená they, their a them, a to aj v prípade, ak
uvedené zámená odkazovali na substantíva v singulári13. Napríklad v roku 1759 Lord
Chesterfield uviedol. „If a person is born of a gloomy temper … they [zvýraznila P. J.]
cannot help it.“ (Nyland, 2006) Z uvedeného vyplýva, že aj po publikovaní generického
maskulína trvalo dlhší čas, kým sa tento novozavedený gramatický jav ujal v praxi.
Nie je známe, prečo sa Fisher rozhodla zaviesť generické maskulínum, ale
faktom ostáva, že jej gramatika bola prvá, v ktorej boli uvedené gramatické cvičenia
i príklady nesprávnej gramatiky. Ide vôbec o prvú gramatiku, ktorá zavádza generické
11

Ann Fisher je považovaná za prvú ženskú gramatičku. Žila v rokoch 1719 – 1778 a počas svojho života
viedla dievčenskú školu, knižnicu, vydavateľstvo a regionálne noviny (Gil, 2002). Svojím postojom
a názormi ako aj svojou činnosťou vo verejnom živote stála v opozícii k dobovej morálke a očakávaniam
kladených na rolu ženy v spoločnosti v tej dobe – nesúhlasila s názorom, že žena sa má vzdelávať len
v domácom prostredí.
12
Zdroj: Nyland, 2006
13
T. j. takým spôsobom, ako sa to v súčasných (post)moderných gramatikách a učebniciach odporúča
dnes.
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maskulínum ako gramatickú normu (viac o generickom maskulíne v časti 1.3.3).
Každopádne sa však jej gramatika s 21 reedíciami v čase vzniku stala nesmierne
populárnou a uznávanou z niekoľkých dôvodov. Po prvé, nepodľahla dobovému trendu
18. storočia posudzovať národný jazyk z pohľadu latinčiny. Opísala anglickú gramatiku
na základe vlastného pozorovania anglického jazyka. A po druhé, zamerala svoju
pozornosť na negatívne javy v anglickom jazyku a posunula úlohu jazykovej autority od
deskribovania daného javu k vyvodzovaniu záverov typu „toto je príklad zlej
angličtiny“ (Gil, 2002), čím zavádza preskriptivizmus do gramatiky a do posudzovania
národného jazyka vôbec. Takýto prístup je dôležitý pri vzdelávaní (ako správne písať,
hovoriť a pod.).

Angličtina je západogermánsky analytický jazyk a slovenčina západoslovanský
syntetický jazyk. V slovenčine je kategória rodu zväčša gramatická záležitosť, kým
v angličtine ide najmä o prirodzený rod, hoci v oboch prípadoch existujú výnimky z
pravidla.

1.3.1 Vyjadrenie rodu a rodovosti v slovenskom jazyku
V slovenčine rozlišujeme kategóriu mužského, ženského a stredného rodu. Rod
je dôležitou gramatickou kategóriou, ktorá sa neobmedzuje len na podstatné mená, ale
sa vzťahuje na všetky slovné druhy, ktoré sa v slovenčine skloňujú (resp. časujú).
Okrem podstatných mien ide o prídavné mená, zámená, číslovky, slovesné príčastia
a slovesné podstatné mená (Miko, 1962:18). Gramatická súvzťažnosť rodu v slovenčine
sa prejavuje v zhode a komplementárnosti. „Významové jadro gramatického rodu tvorí
prirodzený rod, v ktorom sú späté mužské a ženské životné názvy. K prirodzenému rodu
sa voľnejšie pripína kategória mláďat zo stredného rodu“ (Miko, 1962:56–57).
Uplatňuje sa princíp generického maskulína, čiže formálnej nadradenosti
mužského rodu nad ženským a stredným rodom. Generické maskulínum sa v slovenčine
považuje za bezpríznakové s výnimkou niektorých prípadov. Slovenský gramatik Miko
o rodovom povedomí poznamenáva už začiatkom 60. rokov 20. storočia, že je v našom
po/vedomí „rozhodne silnejšie a rozlišovanie rodov je striktnejšie, než by mohlo
vyplývať“ (Miko, 1962:22) z gramatických pravidiel.
Slovenčina pozná nielen gramatický ale aj prirodzený rod, ktorý tvorí
„významové jadro gramatického rodu, má aj svoje vnútorné gramatické príznaky, ktoré
25

robia z neho gramatickú kategóriu“ (Miko, 1962:37). V kontexte našej práce nás
zaujímajú pomenovania mužských a ženských osôb v spisovnej (resp. štandardnej)
slovenčine. Ženský pendant sa spravidla tvorí prechyľovaním z mužského názvu, napr.
lekár – lekárka, učiteľ – učiteľka, riaditeľ – riaditeľka a takto vzniknuté tvary sú rodovo
jednoznačné, a teda sú príznakové, kým mužský tvar sa považuje za bezpríznakový
z dôvodu uplatnenia generického maskulína. Tak sa stane, že skupina deväťdesiatich
deviatich učiteliek s jedným učiteľom je označená za sto učiteľov, nie sto učiteliek.
Bolo by to nespravodlivé k učiteľovi, mohli by sme namietnuť. Pýtame sa: je k ženám
spravodlivé, že z celej skupiny „sa stratilo“ deväťdesiatdeväť učiteliek, ktorým sme
zmenili gramatický rod aj pohlavie jednou koncovkou?
Argumentom na používanie generického maskulína väčšinou býva tvrdenie, že
ženský názov slúži len na pomenovanie ženskej osoby, kým mužský názov v sebe
zahŕňa nielen pomenovanie pre mužov ale aj pre ženy. Údajne sa generické maskulínum
používa v snahe „pomenovávať osoby súhrnne, bez rozdielu pohlaví“ (Miko, 1962:38),
teda zástupne pre obe pohlavia, čo však nie je celkom pravda, ako ukázal náš príklad
s učiteľmi, ktoré sú vlastne učiteľkami. Domnievame sa, že ženy často z jazyka a aj
z verejnej sféry akoby vymizli práve vplyvom generického maskulína a potreby
„zovšeobecňovať“. Miko v tejto súvislosti hovorí o gramatickom protiklade názvov
učiteľ – učiteľka a na pochopenie používa nasledovné grafické znázornenie:

M živá bytosť (osoba) = širší význam

M mužská bytosť

Žens ká byt os ť

(užší v ýz nam )

(Miko, 1962:38)

Nepríznakovým (bezpríznakovým) je teda tvar, ktorý vznikol derivačne skôr, ale
existujú i výnimky. Opačná príznakovosť sa uplatňuje pri názvoch zvierat, napr. včela –
trúd, sliepka (resp. kura) – kohút, hus – gunár, mačka – kocúr, koza – cap a pod.
Dôvodom na označenie ženského tvaru ako nepríznakového je pravdepodobne fakt, že
„toto pohlavie je […]14 hospodársky dôležitejšie“ (Miko, 1962:42).
14

Upravila P. J.

26

Ako nepríznakové sa používajú názvy zvierat, ktoré možno zaradiť do
prirodzeného rodu, napr. jašter, netopier, svišť a pod. (príklady sme čerpali In: Miko,
1962:42).
V obmedzenej miere platí protiklad prirodzeného rodu pri názvoch známejších
zvierat, napr. medveď – medvedica, šakal – šakalica, osol – oslica, a pod. V týchto
prípadoch sa za nepríznakový považuje mužský tvar a ženský pendant sa pociťuje ako
príznakový.
V slovenčine rozlišujeme štylisticky príznakové rodové synonymá, pričom ich
príznakovosť je obmedzená mierou a frekvenciou používania alebo osobitosťou
významu. Miko (1962:53) uvádza nasledovné príklady: brána – vráta, hora – les,
kameň – skala – bralo, mesiac – luna, mláka – kaluž, rušeň – lokomotíva, potok – riečka
a pod.
Okrem spomínaných substantív (adjektív, zámen a pod.) sú pre slovenčinu
príznačné slovesá v 3. osobe singuláru préterita, ktoré v sebe nesú nielen kategóriu
minulého času slovesa, ale aj kategóriu rodu, napr. vedela, nepovedal, číhala, vzal si.
Pri koncipovaní tejto podkapitoly sme sa opierali o prácu Františka Miku Rod,
číslo a pád podstatných mien z roku 1962, pretože je to jedna z mála publikácií, ktorá
podáva adekvátny opis rodu v slovenčine. V práci z rozsahom 255 strán sa problematike
vyjadrenia rodu v slovenčine venuje takmer na 40 stranách (s. 18–57), čo je v porovnaní
s priestorom venovaným tejto problematike v iných štúdiách naozaj neporovnateľné,
hoci v kontexte jeho práce sa pravdepodobne mohol pokúsiť i o rozsiahlejší rozbor.
Musíme však konštatovať, že v 60. rokoch 20. storočia sa o rodovej problematike v
(bývalom) Československu vôbec nevedelo. Napriek tomu (alebo práve preto) ostáva
Mikova práca stále jednou z najlepších vo svojom odbore, hoci jeho uhol pohľadu
ostáva viac v rovine deskripčnej systémovej lingvistiky ako sociolingvistiky.

1.3.2 Vyjadrenie rodu a rodovosti v anglickom jazyku
V angličtine, rovnako ako v slovenčine tiež rozlišujeme kategóriu mužského,
ženského a stredného rodu. Rozdiel je v aspekte vnímania tejto kategórie. V tejto
súvislosti hovoríme o prirodzenom rode. Pre angličtinu je typická absencia sufixov,
ktoré by označovali rodové odlišnosti pomenovaní osôb (napr. teacher, doctor, worker,
boss, judge, wrestler, pilot, student, learner, tourist, scientist, parent, friend, adult,
cook, cousin, darling, dear, owner, singer, speaker, visitor a pod.). Absencia sufixov
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označujúcich ženské pohlavie v mnohých situáciách zapríčiňuje, že je možné určiť
pohlavie osoby len vďaka použitiu osobného zámena. Napríklad: My doctor says that
she is pleased with my progress. Dalo by sa tak logicky predpokladať, že angličtina je
rodovo neutrálnejším jazykom ako slovenčina. Nie je tomu tak, a aj tu jestvujú výnimky
(napr. actress, waitress, presidentess, hostess, usherette, majorette – pridanie sufixu
-ess alebo -ette spôsobuje príznakovosť ženského tvaru). Opačná príznakovosť, teda
príznakovosť mužského tvaru a nepríznakovosť ženského tvaru, je spôsobená faktom,
že sa mužský tvar vytvorí odvodením od ženského, napr. bride – bridegroom, widow –
widower15 a pod. V skutočnosti však ide len o výnimky z pravidla.
Hais (1991:76) uvádza príklad personifikácie v prípadoch pomenovaní neživých
vecí, ktoré sa formálne zväčša nachádzajú v strednom rode a sú označované zámenom
it. V literatúre (prevažne v umeleckej próze a/alebo v poézii) sú takéto substantíva
označované ako:
•

mužské vtedy, ak „v mysli hovoriaceho prevláda predstava sily, neústupnosti,
odporu, nevyhnutnosti“ (Hais, 1991:76), a teda vyjadrenia vlastného názoru
a aktívneho prístupu k životu – Hais uvádza príklady ako Summer, Autumn,
Fear, Love, War, Death, Sleep, Time a pod.;

•

ženské „pri predstave jemnosti, krehkosti, ľúbeznosti, roztomilosti, slabosti, pri
dôvernom vzťahu hovoriaceho“ (Hais, 1991:76), napr. the Moon, Nature, the
Earth, the Church (cirkev), Modesty, Music, Science a pod.

V oboch prípadoch sa naplno uplatňuje princíp „typicky ženských a mužských
vlastností“ na označenie vecí a javov, ktoré sú formálne stredného rodu. Štekauer
(1993) uvádza príklady pomenovaní substantív (označenia osôb a zvierat, príp. štátov
alebo lodí) a zámen na vyjadrenie ženského/mužského rodu.
Pre angličtinu vo všeobecnosti platí, že vyjadruje kategóriu rodu aj
prostredníctvom opozitných dvojíc substantív (man – woman, actor – actress, cow –
bull a pod.). V prípade dvojíc man – woman a actor – actress možno použiť zámená he
– she, kým v prípade dvojice cow – bull len jediné zámeno it. V prípade substantív
chair, notebook, lamp a pod. možno použiť len zámeno it odkazujúce na (neživé)
predmety a veci, nie osoby.
15

Zaujímavosťou je, že v slovenčine sa vyskytuje navlas rovnaký prípad: vdova – vdovec (hoci
archaickejšie pomenovanie vdovica je odvodené od substantíva vdovec).
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V niektorých prípadoch je súčasťou pomenovania formant -wo/man, ktorý
bližšie špecifikuje pohlavie konkrétnej osoby, napr. policeman – policewoman,
salesman – saleswoman a pod.
V súčasnosti sa v takýchto prípadoch pristupuje k neutrálnemu označeniu –
person, napr. bussinesperson, chairperson, postperson a pod.

1.3.3 Rodovo ne/citlivý jazyk a generické maskulínum
V predchádzajúcich dvoch častiach sme poukázali na vyjadrenie rodu
a rodovosti v anglickom i slovenskom jazyku.
Formálnu nadradenosť mužského rodu do jazyka zaviedla Ann Fisher.
Substantíva, adjektíva a zámená v generickom maskulíne sa považujú za nepríznakové
(bezpríznakové) a údajne označujú a v sebe zahŕňajú mužský i ženský (príp. stredný)
rod. Je tomu naozaj tak? V časti 1.3.1 sme použili príklad so 100 učiteľmi, z ktorých 99
bolo učiteliek – tie sa z jazyka „stratili“ prostredníctvom použitia generického
maskulína, ktoré údajne odkazuje na všetky tri rody súčasne. Ako to vlastne teda je
a ako to funguje v iných jazykoch?

Tabuľka 1 Porovnanie vyjadrenia rodu s inými jazykmi
slovenčina

angličtina

čeština

nemčina

človek – m.

man – m./f.

člověk – m.

r Mann – m.
r Mensch – m.

osoba – f.

person – m./ f.

osoba – f.

e Person – f.

ľudstvo – n.

mankind/humankind –

lidstvo – n.

e Menschheit – f.

n.

s Menschentum – n.

muž – m.

man/male

muž – m.

r Mann – m.

žena – f.

woman/female – f.

žena – f.

e Frau – f.

chlapec – m.

boy – m.

chlapec /kluk– m.

r Junge – m.

dievča – n.

girl – f.

dívka/holka – f.

s Mädchen – n.

baby/child/infant –

dítě – n.

s Kind – n.

dievčina – f.
dieťa – n.

m./f./n.
Vysvetlivky: m. – maskulínum (mužský rod), f. – feminínum (ženský rod), n. – neutrum (stredný rod), r
(der) – určitý člen v nemčine odkazujúci na mužský rod, e (die) – určitý člen v nemčine odkazujúci na
ženský rod, s (das) – určitý člen v nemčine odkazujúci na stredný rod.
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Z tabuľky 1 vyplýva, že vo všetkých štyroch jazykoch je muž mužského a žena
ženského rodu. Človek je výlučne mužského rodu (okrem angličtiny). Chlapec je
mužského rodu vo všetkých štyroch jazykoch, ale dievča je ženského rodu len v dvoch
z nich (v slovenčine a nemčine je stredného rodu ako dieťa, akoby si muselo zaslúžiť
označenie žena.) Chlapec je mužom od narodenia – nie je to ani ono (ako dievča alebo
das Mädchen), je on, ten. Osoba označuje ženský rod s výnimkou angličtiny, v ktorej
môže označovať aj mužský rod.
Domnievame sa, že používaním generického maskulína zneviditeľňujeme ženy
nielen v jazyku, ale aj v spoločnosti, čoho príkladom môže byť pojem človek. Pri jeho
vyslovení máme tendenciu predstaviť si skôr muža, chlapca, a nie ženu či dievča. Pri
použití pojmu osoba si skôr projektujeme ženu ako muža. Kým označenie človek sa
používa v neutrálnych a pozitívnych konotáciách a kolokáciách (dobrý človek, neznámy
človek a pod.), osoba viaže skôr negatívne konotácie a vstupuje do negatívnych
kolokácií (dáka osoba, podozrivá osoba, hľadaná osoba, nezvestná osoba16 a pod.).
Výskumy v anglofónnych krajinách i na Slovensku a v Čechách ukazujú, že
prostredníctvom generického maskulína dochádza k vytesňovaniu žien z myslenia.
Napríklad pri otázke „Aký je váš obľúbený herec/politik/spevák a pod.?“ sa takmer
nikto nezamyslí nad herečkou/političkou/speváčkou a pod.
Generické označenia učitelia, lekári, politici a pod. viažu iné konotácie
v angličtine, kde sú skutočne znamením neutrálnej príznakovosti (teachers, doctors,
politicians atď.), a iné konotácie viažu v slovenskom jazyku. V angličtine pri výrazoch
teachers, doctors, politicians a pod. totiž nehovoríme o generickom maskulíne – výrazy
dokonca maskujú príslušnosť k rodu, a teda sú neutrálne, čo je aj cieľom väčšej časti
odbornej obce. Sufix substantív označujúcich osoby v slovenčine je primárnym
nositeľom rodu, a teda jeho prostredníctvom môžeme realitu meniť a manipulovať,
alebo ju skutočne projektovať do nášho jazyka (99 učiteliek a 1 učiteľ, resp. 100
učiteliek).
Vrbová (2006) pri citovaní Valdrovej uvádza, že generické maskulínum nielen
že nezastupuje obidve pohlavia, ale dokonca bráni zrovnoprávňovaniu žien v jazyku.
Česká lingvistka Valdrová uskutočnila asociačné testy na 50 respondentoch v súvislosti
s 50 názvami osôb podľa povolania, funkciií a sociálnych vzťahov. Tento malý výskum
16

Nestretávame sa často so spojeniami typu hľadaný človek alebo nezvestný človek).
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ukázal, že niektoré maskulína naozaj fungujú genericky (zástupne pre obe pohlavia), čo
znamená, že respondenti tieto pojmy spájajú s obrazom ženy i muža. Išlo o názvy ako:
student, uchazeč, divák, posluchač, volič, důchodce atď. Je zaujímavé, že čím vyššia
spoločenská a ekonomická prestíž danej profesie, tým viac respondentov ich spájalo
s obrazom muža, napr. právník, poslanec, kandidát, vlastník, šéf, expert, předseda.
Pritom nejde o zanedbateľné percento – 70 až 80 %

respondentov spája vysoko

spoločensky hodnotené posty, funkcie a profesie s mužmi. Spolu s Vrbovou (2006)
vyvodzujeme toto: používanie generického maskulína bez uváženia spôsobuje, že aj
v prípade keď sa hovorí výhradne o ženách, deje sa tak v mužskom rode. Vrbová (2006)
ďalej konštatuje:

„Ženy

se

pak

podepisují

jako

Jana

Hinková,

klinický

psycholog.

V současné době ženy pronikají do profesí, kam jim byl dříve přístup formálně či neformálně
znemožněn. Proto se také objevují přechýlené tvary těchto profesí, které však lidé odmítají
používat s tím, že jsou nezvyklé (tedy dosud nepoužívané). S tímto jevem se můžeme setkat u
vojenských hodností (generálka, majorka) či u povolaní jako chiruržka/chirurgyně či
psychiatryně (ale ne psychiatrička).“17

1.3.4 Potreba rodovo citlivého jazyka
V anglickom texte sa rodová korektnosť prejavuje ekonomickejšie (úspornejšie)
a prakticky nespôsobuje žiadne komplikácie, pretože pri substantívach alebo zámenách
sa jednoducho použije lomka, prípadne zámeno 3. os. v pluráli, napr. wo/man, s/he,
their, them a pod. V slovenčine je možné aplikovať rodovo citlivý jazyk podobne, napr.
muž/žena, on/a, učiteľ/ka atď.
Istý problém predstavujú slovenské slovesá v préterite, ktoré v sebe nesú nielen
kategóriu minulosti (teda minulého času slovesa), ale aj kategóriu rodu, napr. čítal,
povedala, vzal, postavila sa a pod. Slovenské adjektíva rovnako rozlišujú rod (pekní
chlapci, múdre ženy a pod.) a ich rodovo správne použitie je komplikované a môže
znížiť pochopiteľnosť textu. Napríklad namiesto vety Študent prišiel na pohovor veta
Študent/študentka prišiel/prišla na pohovor nezohľadňuje ekonomickosť prejavu, čo je
v súčasnosti základná požiadavka a charakteristická črta písaných i ústnych prejavov.
17

Citát uvádzame preto, že čeština (a česká spoločnosť) rieši rovnaký problém ako slovenčina (resp.
slovenská spoločnosť).
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V slovenčine fungujú isté pomenovania zamestnaní s vedomím, že ich
vykonávajú prevažne ženy, napr. upratovačka, sekretárka, zdravotná sestra, letuška
a na niektoré neexistuje mužský pendant (nepoužívame pomenovanie zdravotný brat ani
letuško, letuš). V niektorých prípadoch použitia mužského pomenovania dochádza
k štylistickému posunu, napr. sekretár (určuje asistenta, tajomníka a pod.), steward
(prevzaté uznačenie znie v tomto prípade dôležitejšie a noblesnejšie, ale i vážnejšie ako
letuška). Angličtina jazykový „problém“ s letuškami (air hostess, stewardess) vyriešila
použitím generického termínu flight attendant.
Faktom je, že sú zamestnania, ktoré zastávajú výhradne muži, napr. baník,
požiarnik18, horský nosič, vodič autobusu/vlaku a nie je problém vytvoriť derivát
ženského rodu (baníčka, horská nosička, vodička autobusu/vlaku), ale problém spočíva
v tom, že by neodrážali realitu.

1.3.5 Rodovo citlivý jazyk v edukačnom procese
V tejto časti si dovolíme krátky exkurz k bilingválnym anglicko-slovenským
slovníkom, pretože sú integrálnou, a preto neoddeliteľnou súčasťou vyučovania
cudzieho jazyka a/alebo domácej prípravy.

1.3.5.1 Príklady muža v prekladových slovensko-anglických slovníkách
Zamerali sme sa na slovníkové heslá odkazujúce na muža, chlapa a mužského.
Výrazy sú uvedené v poradí, v akom nasledujú v lexikone frazeologizmov (prevažne In:
Fronek – Mokráň, 2003).
Neutrálne spojenia: (basketbalové, domáce, reprezentačné) mužstvo19.
Pozitívne slovné spojenia: mnohostranný muž, ako jeden muž, muž ako hora,
muž činu, dospieť na muža, nastrojený ako ženích, chlap ako hora, kus chlapa, poriadny
chlap, naozajstný chlap, buď predsa chlap!, ostrý chlap, prešibaný chlap.
Negatívne alebo derogatívne slovné spojenia: muž pod papučou, uloviť si
ženícha20, mizerný chlap, grobiansky chlap.
18

V amatérskych a záujmových združeniach dobrovoľných hasičov/požiarnikov možno stretnúť i ženy a
dievčatá, ale aktivne toto povolanie nevykonávajú.
19
V slovenčine absentuje pendant ženského rodu a v prípade, že ide o družstvo pozostávajúce zo žien
nemôžeme povedať basletbalové ženstvo.
20
Odkaz s negativnými konotáciami na ženu (nevestu), ktorá si túži „uloviť“ partnera.
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Nakoniec sme si nechali slovníkové heslo chlapec: 5-ročný, chlapec, radosť
pozrieť. Zaujímavosťou je, že chlapec je charakterizovaný ako nedospelé dieťa,
mládenec.

1.3.5.2 Príklady ženy v prekladových slovensko-anglických slovníkoch
V prípade žien sme sa zamerali na slovníkové heslá týkajúce sa ženy, ženskej
a ženštiny.
Neutrálne spojenia: nevyskytli sa žiadne štyslisticky neutrálne (bezpríznakové)
výrazy a slovné spojenia označujúce ženy.
Pozitívne slovné spojenia: pekne tvarovaná žena, prsnatá žena, žena bujných
tvarov, mať úspech u žien21, je to správna žena, je to vzrušujúca žena, to nie je len tak
hocijaká žena, skúsená žena22, byť nastrojená ako nevesta.
Negatívne alebo derogatívne slovné spojenia: ľahká žena, pochybná žena,
predajná žena, samopašná žena, žena pochybnej povesti, žena z ulice, „čo viac si ešte
žena môže priať?“, dostať ženu do postele, nehanebná ženská, predajná ženská, baliť
ženské, byť zvedavý ako ženská23, chýba ženská ruka24, padlá ženština, ľahká ženština.
Pre porovnanie uvádzame slovníkové heslo dievča: ako malina, ako obrázok, na
pomilovanie, ako prútik, ako lusk, na zjedenie, ako iskra, krásne dievča, na vydaj,
z ulice, ľahké d., d. pre všetko.
Dievča je v lexikone charakterizované nie ako nedospelé dieťa25 alebo dievčina,
ale ako nedospelá žena. To mal byť chlapec je povzdych rodičov nad dcérou, ktorej
(rodové) správanie sa nezhoduje s ich očakávaniami.

Dôvody lexikografického diskurzu sú nasledovné – potvrdilo sa, že žena je
v spoločnosti vnímaná cez vzhľad a „typické ženské vlastnosti“ alebo je vnimaná okom
21

Odkaz s kladnými konotáciami pre muža, ktorý „má úspech u žien“, ale ženy, u ktorých má úspech sú
spoločnosťou zväčša posudzované negatívne.
22
Autorka práce bola na pochybách, či spojenie považovať za pozitívne alebo negatívne. Patriarchálna
spoločnosť všeobecne považuje ženskú skúsenosť za negatívnu črtu. Skúsenosti prináležia mužom.
23
Zvedavosť sa apriori považuje za chybu. Ide o omyl, ak sa zvedavosť týka muža. Negatívna vlastnosť
(zvedavosť) je automaticky pripisovaná žene.
24
Odkaz na upratovanie, starostlivosť o čistotu a poriadok v domácnosti, čo je sféra, (v) ktorej „má“
dominovať žena.
25
Chlapec je považovaný za nedospelé dieťa, ale dievča je nedospelá žena. V prípade chlapca sa uznáva,
že ide o dieťa, v prípade dievčaťa sa hovorí o malej žene. Cieľom je evokovať vyzretosť, a teda
pripravenosť prijať zodpovednosť za starostlivosť o druhých.
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muža – jeho pohľad a názor je považovaný za spoločenskú normu, jeho názor je
dôležitý a stáva sa meradlom, od ktorého sa odvíjajú atribúty žien.
Pre porovnanie sme uviedli aj slovníkové heslá týkajúce sa mužov, ktorí sú
v spoločnosti vnímaní častejšie prostredníctvom svojho správania („muž činu“) ako
vzhľadu. Dospeli sme k zaujímavému zisteniu: v bilingválnych slovensko-anglických
slovníkoch je muž vnímaný zväčša pozitívne (muž činu, dospieť na muža, nastrojený
ako ženích, chlap ako hora, kus chlapa, poriadny chlap, naozajstný chlap), kým žena
negatívne (ľahká žena, pochybná žena, predajná žena, samopašná žena, žena pochybnej
povesti, žena z ulice). Pri explikácii a opise muža a jeho charakteristík sú to jeho
vlastnosti a forma správania, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu na jeho posudzovanie
a hodnotenie. Naopak, v prípade ženy, sú to vyjadrenia týkajúce sa jej vzhľadu,
oblečenia, nedostatkov postavy, „sexuálnych“ schopností, predností, morálnych
pokleskov, chúťok a pod.

Prečo spomíname práve v tejto práci a na tomto mieste lexikónové heslá muž
a žena? Pri práci s učebnicou cudzieho jazyka sa študentská obec nevyhne
vyhľadávaniu základných hesiel v slovníku (v lexikone). Jazykom je možné
manipulovať a presviedčať prakticky o čomkoľvek. Jazyk je odrazom myslenia a aj
reálnej skutočnosti. Reálnym faktom je, že slovenská spoločnosť má tendenciu vnímať
ženu negatívne a muža pozitívne, resp. odsúdiť ženu za čin, za ktorý muž nie je
odsudzovaný alebo je dokonca prijímaný pozitívne. Toto sú relevantné faktory
ovplyvňujúce naše myslenie, a teda aj myslenie učiacich sa. Ak jazyk, v ktorom sa
odráža realita, má takýto potenciál, potom možno tento stav zmeniť aj opačným
spôsobom, a síce tak, že budeme cieľavedomejšie vyberať jazykové prostriedky a ich
prostredníctvom ovplyvňovať myslenie svoje a svojho okolia. Jednoducho povedané,
môžem zmeniť realitu a prístup okolia k ženám a mužom pomocou výberu vhodných
jazykových prostriedkov. Ak sa tieto nenachádzajú v učebnici v rovnocennej miere,
môžem učiacich sa na to upozorniť ako učiteľ/ka. Môžem rozvinúť diskusiu na túto
tému a precvičiť nielen cudzí jazyk, ale zároveň učiacim sa pomôžem uvedomovať si
rodové stereotypy zakotvené v našom každodennom živote, v našom správaní, v našom
jazyku, odhaľovať a spoznávať ich aj v cudzom jazyku.
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1.3.6 Štúdium rodu ako spoločenského konštruktu
V treťom, revidovanom vydaní Slovníka cudzích slov (Ivanová-Šalingová –
Maníková, 1990:322) sa pri hesle gender nachádza nasledovné vysvetlenie: „-a m.
(indonéz.) druh indonézskeho hudobného bicieho nástroja“ a v najnovšom revidovanom
vydaní z roku 2006 sa nachádza tiež len odkaz na hudobný nástroj. Ani zmienka o inom
(sociolingvistickom) význame tohto pojmu.
Nemožno povedať, že by zo strany slovenských, českých alebo anglofónnych
lingvistov rástol záujem o problematiku rodu v angličtine. Štekauer (1993) venuje vo
svojej 147-stranovej práci Essentials of English Linguistics problematike rodu pol
strany, podobne ako aj Yule (1993:191– 192), ktorý v 228-stranovej práci pod názvom
The Study of Language venuje rodu pol strany a aj to v kombinácii s vekom (Age and
sex), Alexander (1995:49–51) vo svojej 374-stranovej práci Longman English Grammar
sa venuje tejto téme na necelých dvoch stranách a Hais (1991:73–76) sa vo svojej viac
ako 500-stranovej práci Anglická gramatika venuje tejto téme na troch stranách aj
s uvedenými príkladmi. Americký lingvista Fasold (1990:89–118) venuje vo svojej 342stranovej práci Sociolinguistics of Language tejto téme väčšiu pozornosť v kapitole
s názvom Language and Sex [sic!]. Kanadský lingvista Wardhaugh (1994:312–325)
v 400-stranovej publikácii pod názvom An Introduction to Sociolinguistics venuje rodu
kapitolu s najmenším rozsahom s názvom Language and Sex. Anglofónni lingvisti
(muži) 90. rokov 20. storočia preferujú termín sex (pohlavie) pred pojmom gender
(rod). Domnievame sa, že vychádzajú z predpokladu, že rozdiely medzi jazykom mužov
a žien sú podmienené biologicky a nie spoločensky. Ešte v 90. rokoch 20. storočia si
naplno

neuvedomovali

rozdiely

medzi

biologickými

danosťami

jednotlivca

a spoločenským konštruktom.
Je zjavné, že muži-jazykovedci sa s týmto problémom rýchlo vysporiadali
možno aj preto, lebo ich téma rodu tzv. „netlačí“. Majú pocit, že sa ich nedotýka
a dokonca sa často necítia dostatočne kompetentní. Je príznačné, že rodu (či už
vyjadreného gramaticky alebo rodovým štúdiám) sa v domácom i zahraničnom
prostredí venujú prevažne ženy (sociologičky, lingvistky, didaktičky a pod.) –
uvedomujú si nástojčivosť problematiky a pre ne rod a rodovosť témou zjavne je.
Poynton(ová)26,

Romaine(ová),

Thomas(ová),

Wareing(ová),

Badinter(ová),

26

Poznámka: V nasledujúcom texte sú cudzie ženské priezviská ponechané v ich pôvodnej originálnej
podobe (bez pridania slovenskej koncovky -ová).
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Pateman(ová), McKay(ová), Hornberger(ová), Valdrová, Kubrická – to sú len niektoré
mená ženských autoriek sociologických, sociolingvistických alebo socio-didaktických
prác týkajúcich sa rodu a jeho prejavom a vplyvom na každodenný život jednotlivca
alebo skupiny (žien).
Austrálska sociolingvistka Cate Poynton (1990) sa vo svojej 106-stranovej
publikácii Language and gender: making the difference zaoberá výlučne prepojením
jazyka a rodu. Skúma príčiny a pomenúva dôsledky rodovo stereotypnej výchovy
a hľadá riešenia aj v cieľavedomom výbere jazykových prostriedkov v každodennom
živote. Súčasná emeritná profesorka anglického jazyka a literatúry na Oxfordskej
univerzite, Suzanne Romaine (1994) sa v 239-stranovej publikácii Language in Society.
An Introduction to Sociolinguistics venuje jazyku a rodu v samostatnej kapitole
Language and Gender (s. 99–133). Americké editorky Thomas a Wareing (2000)
v 219-stranovej práci Language, Society and Power. An Introduction venujú rozsiahlu
kapitolu jazyku a rodu Language and gender (s. 65–82). Francúzska sociologička
Elisabeth Badinter (1999) sa v 213-stranovej publikácii XY. Identita muža venuje
skúmaniu výchovy chlapca a muža a hľadá odpovede na otázky, čo robí muža mužom,
aký je „správny muž“ a aký je „typický muž a typické mužské vlastnosti“. Nič také, ako
„typický muž“ neexistuje, zato mužské správanie je podmienené výchovou a vplyvom
spoločnosti a jej pôsobením, či už priamym (zámerným a cieleným) alebo nepriamym
(podvedomím, imitáciou a pod.). Anglická autorka Carole Pateman (2000) v 304stranovom diele Sexuálna zmluva analyzuje spoločenský aspekt nerovných vzťahov
medzi mužmi a ženami, a príčiny ženskej submisívnosti. Vykoreňuje mýtus
o vrodenenej podriadenosti žien a zobrazuje dôsledky spôsobené týmto mýtom.
Americké sociolingvistky a didaktičky Sandra Lee McKay a Nancy H. Hornberger
(1996) editovali 484-stranovú zborníkovú publikáciu Sociolinguistics and Language
Teaching, v ktorej o. i. v samostatnej kapitole Language and gender (s. 218–280) dali
priestor Rebecce Freeman a Bonnie McElhinny, ktoré analyzujú rodovú diferenciáciu
vo

výbere

jazykových

prostriedkov,

konvencie

v oslovovaní

oboch

pohlaví

a potenciálne výzvy v tejto oblasti. Kubrická a Valdrová sú české autorky, ktoré sa
zaoberajú problematikou rodu v angličtine (Valdrová sa zaoberá i rodom v češtine)
s ohľadom na jeho stvárnenie a premietnutie do obsahu učebníc anglického jazyka
(Kubrická, 2006:84–86; Valdrová, 2006). Na Slovensku sú to tiež prevažne ženy, ktoré
sa problematikou rodu a rodovými štúdiami zaoberajú: Zuzana Kiczková, Etela
Farkašová,

Mariana

Szapuová

a pod.

Feminizáciou

v školstve

a jej

socio36

pedagogickými súvislosťami sa zaoberá napríklad Anna Tokáčová. V časti 1.2.3.2 sú
spomenuté aj iné projekty týkajúce sa rodových štúdií. V tejto súvislosti nemožno
nespomenúť počin Trnavskej univerzity sv. Cyrila a Metoda, a síce vydanie zborníka
pod názvom Gender – rodovosť v pedagogickom výskume a praxi (2006), v ktorom sú
uverejnené príspevky českých a slovenských autoriek (i autorov, ale tých bolo oveľa
menej), ktoré sú odborníčky vo svojom odbore (didaktika, pedagogika, sociolingvistika
a pod.).
Na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici vyšli v roku 2004 dva
zborníky27 zamerané sociologicky na tému Sféry ženy – sociológia, etnológia, história
a Sféry ženy – literatúra, umenie, komunikácia. V roku 2005 vyšla na UMB v Banskej
Bystrici monografia Alexandry Bitušíkovej Ženy v občianskom a politickom živote na
Slovensku, v ktorej podáva obraz súčasného postavenia žien v politike. V poslednom
období

vychádza

na

Slovensku

i v Čechách

množstvo

sociolingvistických

a sociologických publikácií týkajúcich sa rodovej problematiky z rôznych uhlov
pohľadu. Spomenuli sme len niektoré, ktoré sme považovali za relevantné a/alebo tie,
ku ktorým sme mali prístup.
Štúdium rodu a rodovosti má v anglofónnych krajinách istú tradíciu a v súčasnej
dobe má na čo nadväzovať. Slovenskú a českú odbornú obec čaká ešte dlhá cesta v tejto
oblasti, hoci možno povedať, že je v istej výhode pred anglofónnym svetom, pretože
môže z neho čerpať odborné poznatky a skúsenosti, ale sa i poučiť z jeho omylov a
chýb.

1.3.7 Študent, učiaci sa, learner
Pri koncipovaní práce sme riešili nasledujúci terminologický problém –
používať v našej práci generické maskulínum študent, učiaci sa či anglické learner?
Používať termín študent/ka a potom tento výraz s lomkou používať v celom texte práce?
Generické maskulínum študent nevyhovuje, pretože učiaci sa v sebe nesie širší význam.
Rozhodnúť sa pre termín s použitím lomky, študent/ka, by znamenalo zaradiť ženu na
druhé miesto, a to sme nechceli. Anglickému termínu learner sme sa vyhli, pretože by
v kombinácii s prívlastkom a minulým časom slovies spôsobovalo ťažkosti (napr. náš
learner, slovenský learner urobil alebo urobila). V konečnom dôsledku by sme
27

Publikovaniu zborníkov predchádzali konferencie.
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uprednostnili generické maskulínum pred rodovou korektnosťou. (Hoci ani pojem
korektnosti nevyhovuje, pretože v anglofónnom prostredí stratil svoju neutrálnosť
a nadobudol negatívne štylistické konotácie.)
Napriek všetkému sme sa rozhodli v celej práci používať generické maskulínum
učiaci sa, a to z týchto pragmatických dôvodov:
•

prvým dôvodom je ekonomizácia prejavu – termín učiaci sa je kratší
(ekonomickejší) ako termín s lomkou učiaci sa/učiaca sa, učiaca
sa/učiaci sa alebo učiace sa/učiaci sa, učiaci sa/učiace sa,

•

a) ak by sme sa rozhodli používať výraz učiace sa/učiaci sa s lomkou,
jedno pohlavie by sa ocitlo na druhom mieste, hoci by sme kategóriu
rodu zamieňali,

•

b) používaním výrazu s lomkou by sme zvýraznili rodovú zaťaženosť
vyjadrovacích prostriedkov práce, a tomu sme sa snažili vyhnúť, hoci
v slovenčine je to takmer nemožné (pozri 1.3.1 a 1.3.2),

•

druhým dôvodom je i nepraktickosť používania dlhého viacslovného
termínu, ktorý by nám spôsoboval štylistické a vyjadrovacie ťažkosti,

•

tretím dôvodom je širší sémantický záber termínu učiaci sa ako
študent/ka,

•

štvrtým dôvodom je fakt, že singulár nominatívu a akuzatívu učiaci sa sa
formálne zhoduje s plurálom nominatívu a akuzatívu učiaci sa, čo
uľahčuje prácu s textom,

•

piatym dôvodom je všeobecne prijímaný fakt, že termín učiaci sa v sebe
formálne zahŕňa mužov i ženy – využili sme fakt, že niektoré deklinačné
paradigmy plurálu termínov učiace sa/učiaci sa sa zhodujú, a teda
v niektorých deklinačných tvaroch skutočne (nielen deklaratívne)
zahŕňajú obe pohlavia.

Uvedomujeme si nevýhody takéhoto rozhodnutia, pretože termín učiaci sa je
generické maskulínum a hoci zahŕňa v sebe i ženy, v jazyku ich v podstate
„zneviditeľňuje“. Naše rozhodnutie používať v texte celej práce termín učiaci sa
nepovažujeme za optimálne, ale v našej situácii za jediné možné a správne.
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1.4 Charakteristika učebníc anglického jazyka
V tejto

časti

charakterizujeme

funkciu

jazyka,

výber

ilustrácií

a tém

v konkrétnom type učebnice – konkrétne v učebniciach anglického jazyka. Pre všetky
učebnice cudzieho jazyka je charakteristická istá úroveň ovládania jazyka – je dôležité,
aby učiaci sa nepracovali s jazykovo príliš jednoduchou ani nie s príliš náročnou
učebnicou – v oboch prípadoch by bola výsledkom frustrácia a demotivácia učiacich sa.
Pri monolingválnych všeobecných28 i špecifických29 učebniciach anglického
jazyka hovoríme o nasledovných jazykových úrovniach (leveloch):
•

elementary – základná úroveň, ktorej zodpovedá zvládnutie približne 200 – 300
slov a základnej gramatiky, učiaci sa rozumejú prehovoru, ak sa im prihovárajú
pomaly a zreteľne, sami dokážu trochu komunikovať v jazyku,

•

beginner – úroveň začiatočník/začiatočníčka, úroveň asi 300 – 400 slov,
jednoduchá komunikácia,

•

pre-intermediate – úroveň akejsi „predpokročilosti“, učiaci sa ovládajú približne
600 slov a dokážu komunikovať a reagovať v danom jazyku v jednoduchých
každodenných situáciách,

•

intermediate – úroveň pokročilí, učiaci sa dokážu komunikovať v známych
situáciách, ale pri zložitejšej gramatike a slovnej zásobe si nevedia rady,

•

upper-intermediate – úroveň pokročilejší, učiaci sa dokážu efektívne
vyjadrovať, ale nie vždy dokážu pochopiť prehovor rodených hovoriacich,

•

advanced – úroveň pokročilí znamená, že učiaci sa dokážu veľmi dobre
komunikovať,

ale

niekedy

majú

problém

v nečakaných

situáciách

s porozumením prehovoru alebo so slovnou zásobou,
•

pre-proficiency – je úroveň veľmi pokročilých, ktorí sa dokážu v jazyku plynulo
vyjadrovať a pochopiť zmysel prehovoru, táto úroveň ovládania jazyka sa
vyskytuje zriedkavo,

•

proficiency – predstavuje úroveň rodeného hovoriaceho, teda dokonalé
ovládanie anglického jazyka „slovom aj písmom“, táto úroveň ovládania jazyka
sa vyskytuje len ojedinele.

28

Máme na mysli učebnice používané na stredných školách, vysokých školách a/alebo na jazykových
školách na klasickom vyučovaní.
29
Učebnice určené odborníkom v danej oblasti, napr. medicínska angličtina, obchodná angličtina a pod.
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Hovoríme

teda

o monolingválnych

učebniciach

anglického

jazyka

–

o učebniciach, ktoré vznikli v anglofónnom prostredí a ktoré skoncipovali anglickí
a americkí autori/autorky. Na Slovensku sa v súčasnosti používajú učebnice
z celosvetovo

uznávaných

vydavateľstiev

ako

Oxford,

Cambridge,

Longman,

Macmillan a pod. Tieto učebnice majú niekoľko spoločných čŕt a zameriavajú sa
prevažne na:
•

nové a univerzálne témy,

•

vysvetľovanie gramatických javov do hĺbky,

•

vysvetľovanie gramatiky hovorenej angličtiny,

•

písanie, čítanie, hovorenie a posluch, ktoré sú zastúpené rovnakou mierou,

•

presne definovanú lexiku,

•

pronunciačné (výslovnostné) cvičenia,

•

ustálené slovné spojenia každodennej angličtiny.

1.4.1 Funkcia jazyka v učebniciach anglického jazyka
Jazyk prezentovaný v učebniciach anglického jazyka má niekoľko základných
funkcií, a síce:
•

prezentovať anglický jazyk ako cudzí jazyk a pomôcť učiacim sa osvojiť si ho
v podobe slovnej zásoby a slovných spojení, viet a textových celkov,

•

prostredníctvom anglického jazyka prezentovať kultúru, životný štýl, zvyklosti,
tradície, informácie a fakty z anglofónneho prostredia učiacim sa s rôznou
úrovňou ovládania jazyka a rôznými druhmi motivácie,

•

prezentácia rodových rol a stereotypov v anglofónnych spoločnostiach (napr. na
Britských ostrovoch alebo v rôznych častiach Spojených štátov) – domnievame
sa, že prezentovanie rodových stereotypov je nezámerné, resp. viac podvedomé
odovzdávanie informácií, hoci sa deje vedomejšie napríklad v porovnaní
s ilustráciami,

•

prezentácia, explikácia a deskripcia gramatických javov,

•

oboznámiť s obsahom učebnice,

•

poskytnúť inštrukcie k textom a k používaniu a práci s učebnicou ako aj
podnietiť ku komunikácii (v písomnej alebo ústnej forme) v danom jazyku,

•

vysvetlenie učiva alebo domácej úlohy.
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1.4.2 Výber ilustrácií v učebniciach anglického jazyka
Zdalo by sa, že ilustrácie, obrázky, fotografie, kresby, diagramy a grafy
zobrazené v učebniciach anglického jazyka, plnia skôr úlohu sekundárnu, ale podľa
nasledovného zoznamu tomu tak nie je a sú dôležité tak pri osvojovaní jazyka ako aj pri
odovzdávaní informácií o danej kultúre30 vo väčšej miere, ako by sa mohlo na prvý
pohľad zdať, pretože:
•

pomáhajú dokresliť a dotvoriť komunikačný, situačný alebo spoločenský
kontext a pomáhajú pochopiť danú kultúru,

•

slúžia na podnietenie diskusie k danej téme, cvičeniu alebo úlohe,

•

majú vzbudiť záujem o danú tému, cvičenie alebo úlohu,

•

podnietiť v učiacich sa predstavivosť,

•

pomôcť prelomiť v učiacich sa zábrany hovoriť v cudzom jazyku,

•

poskytnúť priestor na opis (obrázka, ilustrácie, kresby a pod.),

•

priestor pre učiacich sa na vyjadrenie vlastných názorov a postojov v súvislosti
s obrazovou prílohou,

•

priestor na komparáciu a vyhľadanie kontrastov.

1.4.3 Výber tém v učebniciach anglického jazyka
Témy prezentované v učebniciach anglického jazyka sú vybrané z ohľadom na
úroveň jazyka učiacich sa. Viac-menej možno konštatovať, že každej jednotlivej úrovni
zodpovedá istý okruh tém, ktoré sa pravidelne opakujú naprieč všetkými
vydavateľstvami (napr. pre úroveň upper-intermediate sú typické témy ako na
opustenom ostrove, cestovanie, turizmus, slávni ľudia a pod.).
Možno povedať, že naprieč všetkými úrovňami učebníc sa opakujú niektoré
témy, ktoré tzv. zľudoveli. Ide najmä o generation gap (medzigeneračné rozpory) a
ageism (predpojatosť voči seniorskej generácii), kultúra mladých ľudí, hodnotová
orientácia, miesto a dôležitosť klasickej rodiny (nuclear family) a manželstva
v modernej spoločnosti a pod.
30

Keď hovoríme o kultúre, máme na mysli životný štýl, medziľudské vzťahy – správanie mužov k ženám
a naopak, ako aj vnímanie spoločenských očakávaní od oboch pohlaví (ako vyzerajú, resp. ako by mali
vyzerať, čo si obliekajú/čo by si mali obliekať, ako sa správajú k ostatným ľuďom – či sa usmievajú, ako
dávajú najavo ne/spokojnosť, aktivitu/pasivitu a pod.).
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1.5 Charakteristika rodovo stereotypných učebníc (cudzieho jazyka)
Dlho sme sa zamýšľali nad kritériami, podľa ktorých by sme mohli jednoznačne
určiť,

resp.

klasifikovať

učebnicu

ako

rodovo

stereotypnú,

alebo

dokonca

diskriminačnú. Preštudovali sme niekoľko materiálov v printovej i elektronickej podobe
a nakoniec sme objavili kvalifikovaný a fundovaný návod i názor Jany Valdrovej.
Nasledovať kritériá sme sa rozhodli aj preto, že sa pokúsila o komplexný pohľad na
problematiku, nielen o čiastkové hodnotenia tzv. tu a tam. Uvedomujeme si, že
rozmanitosť jazykových funkcií sa nachádza v závislosti od typu spoločenskej situácie
a aj typu učebnice. V čase demokracie by sa však dalo očakávať, že v prípade rodu
a rodovej rovnosti toto nebude témou v spoločnosti.
Valdrová (2006) tvrdí, že autor/ka si obsah pojmov ženskosť/mužskosť vykladá
subjektívne, čo je koniec-koncov každého/každej právo. Valdrová špecifikuje niekoľko
bodov, ktoré uvedieme a bližšie rozoberieme, príp. doplníme v nasledujúcich troch
podkapitolách. Nezaoberáme sa jej bodmi jednotlivo, ale vyňali sme niektoré z nich a
zakomponovali ich do textu.

1.5.1 Výber jazyka
Prezentovanie učiva prebieha prostredníctvom jazyka, výberu ilustrácií a tém,
ktoré dokresľujú dané učivo, prípadne pomáhajú učiacemu sa zapamätať si látku.
Každodenné situácie sú prezentované každodenným jazykom, teda takým, ktorý má
vysokú frekvenciu medzi používateľmi jazyka, hoci je často negatívne rodovo zaťažený
až nepriateľský (prevažne k ženám a dievčatám). Osvojovanie a nácvik jazyka prebieha
pomocou simulovania daných komunikačných situácií.
Pri hodnotení a posudzovaní rodovej stereotypnosti jazyka učebnice cudzieho
jazyka sme vzali do úvahy tri veci:
•

slovnú zásobu – nielen jej prezentovanie v učebnici, ale aj spôsob, akým bude
prezentovaná učiacim sa, napr. v angličtine neutrálne pomenovanie teacher
(učiteľ/ka) sa do slovenčiny často prekladá pomocou generického maskulína ako
učiteľ. Podobne je to pri ostatných názvoch osôb, funkcií a profesií (neighbour,
tourist, boss atď.),

•

gramatiku – a jej spôsob prezentácie, najmä pri uvádzaní príkladov, napr. Ian is
strong, but his sister is beautiful.
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•

slovné zvraty, porekadlá, príslovia dokladujúce „večné pravdy“ typu za všetkým
hľadaj ženu, pre krásu treba trpieť, ženy nevedia, čo chcú a pod.
Zväčša na potvrdenie faktu alebo javu prichádzajú na pomoc autority: „vedci

dokázali“ alebo „vieme, že“ a pod. Dôsledné dodržiavanie poradia muž/žena,
poslanci/poslankyne, chlapci a dievčatá (výnimku tvorí anglické ladies and gentlemen)
ako aj dodržiavanie generického maskulína naši učitelia, slovenskí lekári, americkí
vedci atď. – žena je „tá druhá“ v poradí alebo sa z jazyka stratila úplne.
Prostredníctvom jazyka sú prezentované „typické a tradičné domény, vlastnosti
a charakteristiky“ oboch pohlaví, napr. „nežné pohlavie“, „slabá žena“, „muž-živiteľ“,
„strážkyňa domáceho krbu“, „ako je dobre známe“.
Valdrová (2006) o. i. uvádza i homogenitu tradične chápanej ženskosti
a mužskosti spôsobom, ktorý potvrdzuje, že všetci muži sú rovnakí a analogicky sú
rovnaké aj všetky ženy. V tejto súvislosti je ženám pripisovaná „ženská logika“, „ženyfanúšičky majú sklony k hystérii “31, „žena za volantom“ býva vykreslená ako postrach
alebo ako neschopná (viesť motorové vozidlo rovnako dobre či agresívne ako muž).
Vytváranie a utvrdzovanie noriem pomocou adjektív „normálna/typická/ideálna“
žena, „normálny/typický/ideálny“ muž toto ne/robí, ne/povie a pod. Valdrová uvádza
príklad „Normální ženská zvládne s přehledem domácí práce“ (Plzák).
Rovnaké správanie alebo prejav sa hodnotí inak v prípade mužov a inak
v prípade žien. Muž, ktorý sa venuje kariére je cieľavedomý, rozhodný a priamy, zatiaľ
čo žena je kariéristka, feministka a myslí len na seba. Ak je žena citlivá, v rovnakej
situácii je muž opísaný ako zženštilý alebo gay (a to nie je „normálne“).
Valdrová (2006) uvádza, že určité pohlavie sa v „netradičných“ doménach javí
ako kuriozita, napr. žena pijúca pivo, muž na otcovskej/rodičovskej dovolenke a pod.
Podľa Valdrovej (2006) sa ženy samé inscenujú do úlohy „slabého pohlavia“,
„nežnej/nežnejšej polovičky“ alebo sa hodnotia podľa mužských kritérií (ktoré sú
považované za normu), napr. „šoférujem ako chlap“, „máš dobré logické myslenie ako
chlap“, „som iba slabá žena“.
Všetky spomenuté body majú jedno spoločné – patriarchálny uhol pohľadu –
všetko mužské je považované za spoločenskú normu a všetko ženské je buď odvodené
od mužskej normy, a teda je menej hodnotné alebo predstavuje odchýlku z normy
(nenormálnosť, slabosť, nedostatočnosť a pod.), napr. už spomínaná „ženská logika“,
31

Na tomto mieste cituje Valdrová (2006) mediálne známeho a uznávaného sexuológa v Čechách Radima
Uzla.
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„žena za volantom“ a pod. Pričom je to práve muž, ktorý určuje normy, pravidlá
a kritériá, podľa ktorých je žena posudzovaná.
Žena musí zvládnuť a obsiahnuť oveľa viac práce ako muž, aby si zaslúžila
rovnaké uznanie a Valdrová (2006) uvádza, že takto sú vnímané a chápané ženy v
„tradične“ mužských profesiách, hoci my sa domnievame, že napr. v prefeminizovanom
školstve to funguje obdobne.

1.5.2 Výber ilustrácií
Pri posudzovaní rodovo stereotypných ilustrácií budeme brať do úvahy
nasledujúce kritériá:
•

nerovnomerné zastúpenie žien a mužov prezentovaných v učebnici v neprospech
jedného alebo druhého pohlavia,

•

stereotypný spôsob prezentovania žien i mužov, napr. žena-matka v kuchyni pri
sporáku (obrázok obyčajne sprevádzaný textom typu My mother cooks dinner.)
a muž číta noviny (My father usually reads newspapers at home at the
weekends.),

•

muži i ženy sú na obrázkoch v „tradičných“ profesiách považovaných za typické
pre dané pohlavie, napr. žena-učiteľka, muž-právnik/-lekár a pod.,

•

správanie ženy alebo muža je zobrazené zosmiešňujúco z dôvodu príslušnosti
k inému pohlaviu,

•

vzhľad ženy alebo muža je zobrazený zosmiešňujúco z dôvodu príslušnosti
k inému pohlaviu,

•

stereotypné vyobrazenie vzhľadu „krásnej“ ženy a „pekného“ muža – obaja sú
mladí, majú súmerné postavy, žena sa vyznačuje štíhlosťou (štíhly driek,
naznačené prsia – oblečenie a výber farieb podčiarkuje jej štíhlosť, krásu
a „ženskosť“), má oblečené šaty alebo sukňu, obyčajne je dlhovlasá blondína
s modrými očami a so širokým úsmevom – celý zjav vyjadruje krehkosť,
nežnosť a zraniteľnosť – atribúty pripisované ženám, aby mal muž dôvod ich
„chrániť“; naopak muž je vysoký, svalnatý s krátkymi hustými vlasmi v modrobielom tričku alebo bielej či tmavej košeli – je zdôraznená jeho fyzická sila
(široké ramená, mohutné bicepsy) a veľkosť (výška),
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•

dievčatá sú oblečené v ružovej a chlapci prevažne v modrej, hnedej a iných
„typicky mužských“ farbách – nikdy nie v ružovej, to je farba „vyhradená“
ženám a gayom,

•

dievčatá sa hrajú s bábikami, chlapci s autíčkami,

•

každé pohlavie sa „baví“ s príslušníkmi svojho pohlavia (dievčatá s dievčatami,
chlapci s chlapcami),

•

v súvislosti so ženou je dôležitá mladosť, krása, a teda celkový vzhľad – je
zobrazená pri domácich prácach alebo pasívne hľadí pred seba alebo obdivne na
muža, ako vykonáva nejakú činnosť, žena doma nerelaxuje – pracuje (šije, varí,
žehlí a pod., nečíta noviny, nepozerá televíziu – iba ak spolu s mužom),

•

muž je zobrazený pri aktívnej pracovnej alebo športovej činnosti, nie pri
vykonávaní domácich prác, či starostlivosti o deti alebo o iných členov
domácnosti; relaxácia pri novinách alebo sledovaní televízie v domácom
prostredí sú aktivity vyhradené jemu,

•

ženy majú „tendenciu“ k pasivite najmä v súvislosti s verejnou sférou, naopak
v domácnosti sú zobrazované pri vykonávaní domácich prác, nikdy nesledujú
televíziu, neprejavujú záujem o športové prenosy, ani o „typické“ mužské športy
(futbal, hokej, bejzbal a pod.), ak sledujú televíziu, vždy je to v prítomnosti
manžela a detí – žena, ktorá je sama doma televízor nesleduje – venuje sa
„dôležitejším a užitočnejším“ veciam (napr. žehleniu).
Takto by sme pri vymenúvaní stereotypného zobrazovania mužov a žien

prostredníctvom ilustrácií mohli pokračovať ešte dlho, no rozhodli sme sa nasledovať
tie body, ktoré sme vyššie uviedli a ktorými sa budeme riadiť pri posudzovaní učebníc
vo výskumnej časti.

1.5.3 Výber tém
V rodovo stereotypnej učebnici sa zohľadňujú výlučne alebo prevažne potreby,
zážitky a skúsenosti mužov, resp. chlapcov, ale nie potreby, skúsenosti a zážitky žien
a dievčat. To vedie k preferovaniu „typických mužských“ tém, ako sú šport, cestovanie,
práca, kariéra, nové technológie, motorizmus, veda a pod. Pri témach ako rodina,
literatúra, príroda, vzdelávanie, krása či zdravie sú ženy a dievčatá upozornené, že je to
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ich téma a mužom a chlapcom učiteľ/ka zvykne dopredu oznámiť, že ich téma asi
nezaujme, že nie je dostatočne chlapská a pod.

1.5.4 Zohľadnenie rodového zaťaženia učebníc v praxi
V predchádzajúcich podkapitolách sme špecifikovali problematiku zaťaženia
výberu jazyka, ilustrácií a tém v učebniciach. Rozhodujúcu úlohu však zohráva aj
výklad v škole a komentár učiteľa/učiteľky, resp. poznámky vyučujúcich na adresu
jednotlivých pohlaví. Domnievame sa, že značná časť učiteľov a učiteliek, či už vedome
alebo podvedome, pristupuje rozdielne k učiacim sa v závislosti od ich pohlavia, ktoré
je určujúce aj pri hodnotení ich správania a študijných výsledkov32.

Jazyk učebnice, ilustrácie učebnice a spôsob spracovania prezentovaných tém
vplývajú na učiacich sa. Učiaci sa sú však vystavení nielen pôsobeniu učebnice, ale
i pôsobeniu osobnosti vyučujúcich a ich interpretácii rôznych negatívnych javov
vyskytujúcich sa v rodovo zaťaženej učebnici. Prostredníctvom analýzy učebníc je
možné zistiť rozsah rodovej stereotypnosti, a paradoxne, tento fakt pozitívne využiť na
vyučovacom procese, napr. prostredníctvom zaradenia diskusie na tému „sú ženyvodičky naozaj horšie šoférky ako muži-vodiči?“ v prípade, ak je na obrázku
znázornená bezradná vodička. Vyučujúce/i podľa okolností môžu (mali by) adaptovať
negatívnu

rodovú

zaťaženosť

anglickej

učebnice

do

vyučovacieho

procesu

mnohorakými spôsobmi:
•

ak sa v cvičení, ktoré je určené na preklad do cieľového (slovenského) jazyka,
vyskytuje generické maskulínum, požiadať učiacich sa o používanie označenia
oboch pohlaví,

•

v 3. osobe singuláru od učiacich sa vyžadovať striedanie oboch zámen she/he
a pri písaní (napr. na tabuľu) uprednostňovať formu s/he, ktorá je praktická
(ekonomická – šetrí čas i priestor) a nediskriminuje ženy,

•

používanie privlastňovacích zámen v oboch rodoch (his watch, her car, that
house is hers, the doll is his),

32

Napr. na chlapca sa učí dobre, učiaca sa vyrušuje, ale učiaci sa je aktívny, študentka je drzá – študent je
asertívny a pod.
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•

pri používaní anglických akademických titulov (professor, doctor) vyžadovať
používanie aj pri menách žien,

•

preferovať rodovo neutrálne názvy osôb pred rodovo zaťaženými názvami
a vysvetľovať opodstatnenosť takéhoto rozhodnutia (napr. prečo uprednostňovať
termín flight attendant namiesto steward/ess alebo chair/chairperson namiesto
chairman),

•

všímať si spôsob prezentovania žien a mužov na ilustráciách a využiť ho na
vyučovacom procese pri vedení diskusie na túto tému (či ich zovňajšok
zodpovedá mýtu krásy33 v závislosti od pohlavia, akým aktivitám sa venuje žena
a akým muž, kto je na obrázkoch pasívny a z akých dôvodov, aké farby sú
použité pri ženách a aké pri mužoch, akým športom sa venujú ľudia na
ilustráciách, kto sa stará o dieťa, kto varí a pod.) a od učiacich sa zistiť, či
predkladané obrazy zodpovedajú realite a spoločenským očakávaniam,

•

podporovať názory a postoje vyjadrujúce porozumenie pre aktivity považované
za typické pre iné pohlavie u opačného pohlavia (napr. je normálne, ak chlapec
pri hre uprednostňuje bábiku pred autíčkom, dievča má ambíciu stať sa
prezidentkou, otec na rodičovskej dovolenke, žena uprednostňujúca kariéru pred
osobným životom a pod),

•

žiadať od učiacich sa spätnú väzbu týkajúcu sa učebnice a kvality spracovania
predkladaných tém v učebnici i na hodinách anglického jazyka a pod.
Možno namietať, že práve ja som tá (alebo ten), ktorá nepozná rodové rozdiely

na hodine – jednoducho pristupujem rovnako ku všetkým učiacim sa (rovnako ku
chlapcom a rovnako k dievčatám, rovnako k študentom ako ku študentkám)
a nepotrebujem „hľadať“ rodové diskrepancie v učebniciach, „veď tam aj tak žiadne nie
sú“. Touto prácou vyjadrujeme názor, že neexistuje rodovo nezaťažená učiteľka alebo
učiteľ. Každý učiteľ a učiteľka si so sebou na vyučovací proces prináša osobné
skúsenosti, vzdelanie a postoje, prostredníctvom ktorých povzbudzuje alebo demotivuje
učiacich sa. Rodová zaťaženosť sa prejaví aj v učebnici anglického jazyka, na ktorú by
mal/a učiteľ/ka reagovať.

33

Viac o mýte krásy v publikácii Naomi Wolf Mýtus krásy (Bratislava: Aspekt, 2000, 352 s. ISBN 80-

85549-15-8 ), ktorá vyšla v Spojených štátoch prvý raz v r. 1991.
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V prvej časti predkladanej práce (pozri 1.1, 1.2 a 1.3) sme prezentovali
elementárnu terminologickú bázu a explanáciu rodových rol a stereotypov, s ktorými
možno v učebniciach anglického jazyka prísť do kontaktu. Poukázali sme na jednotlivé
typy rodovej diskriminácie (pozri 1.2.4 a 1.2.5) i na prejavy rodu a rodovosti v jazyku
(pozri 1.3.1 a 1.3.2). Vysvetlili sme prejavy rodovo necitlivého jazyka (pozri 1.3.3)
a potrebu používania jazyka rodovo citlivého (pozri 1.3.4). Charakterizovali sme
učebnice anglického jazyka s ohľadom na funkciu jazyka v učebnici, výber ilustrácií
a spôsob spracovania tém učebnice (pozri 1.4). Zároveň sme ozrejmili charakter rodovej
zaťaženosti učebnice cudzieho jazyka a zohľadnenie tohto faktu na vyučovacom
procese pri práci s učebnicou (pozri 1.5).

V druhej časti monografickej práce prezentujeme východiská výskumu a jeho
výsledky v oblasti prezentovania rodových rol a stereotypov vo vybranej sade učebnice
anglického jazyka New Headway English Course.
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2 EMPIRICKÁ ČASŤ
V tejto časti prezentujeme východiská výskumu, výskumné ciele a metódy.
Zároveň podávame deskripciu, vyhodnotenie a interpretáciu excerpovaného korpusu.
Skúmanie rodových rol a stereotypov podľa kritérií, ktoré uvádzame ďalej
v texte, je nesmierne náročné na precíznosť prípravy, vypracovanie a realizáciu
výskumu bez viacčlenného výskumného kolektívu. Voľba spôsobu výskumu a
výskumnej vzorky mala jediný dôvod, a síce pragmatický – vybrané analyzované
učebnice sú často používané v slovenskej edukačnej praxi, sú ľahko dostupné –
prístupné širokej obci učiacich sa, a je preto jedným z najdokonalejších materiálov
vhodných na excerpciu a zhromažďovanie údajov. Zostaviť a klasifikovať dostatočne
rozsiahly korpus dát, v snahe zistiť, či sa v učebnom materiáli vyskytujú rodové
stereotypy, bola časovo i kvalifikačne náročná úloha.

2.1 Východiská výskumu
Samotnému výskumu predchádzalo niekoľko skutočností. Pred uskutočnením
výskumu sme našu pozornosť upriamili na štúdium domácej a zahraničnej literatúry
z oblasti sociologických štúdií, sociolingvistiky, systémovej lingvistiky, didaktiky
a pedagogiky. Pri štúdiu zdrojov sme sa zamerali najmä na rôznorodé spôsoby a metódy
výskumu. Zároveň sme sa venovali hľadaniu vhodnej reprezentatívnej vzorky,
dostatočne rozsiahlej na vyvodenie všeobecne platných a relevantných záverov. V tejto
časti objasňujeme východiská nášho výskumu, zdôvodňujeme výber výskumnej témy,
špecifikujeme voľbu excerpovaného korpusu, stanovujeme ciele a metódy výskumu a
bližšie charakterizujeme priebeh samotného výskumu.

2.1.1 Zdôvodnenie výskumnej témy
Predmetom nášho záujmu sa stalo prezentovanie rodových rol a stereotypov vo
vybraných učebniciach anglického jazyka pre dospelých učiacich sa. Učebnica je
základným študijným materiálom používaným na vyučovacom procese – rozsiahlou
mierou vplýva na učiacich sa nielen pri nadobúdaní poznatkov a nového učiva, ale
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potvrdzuje,

porovnáva

a konfrontuje

životné

názory

a

postoje

učiacich

sa

prostredníctvom svojho obsahu. Učebnica pomocou textu a ilustrácií ovplyvňuje
myslenie a tým aj postoje učiacich sa (pozri časti 1.4 a 1.5). Rodová rovnosť je cieľ, ku
ktorému si prajú dospieť všetky a všetci, ktorým osud spoločnosti nie je ľahostajný
a ktorým daný stav rozdelenia úloh a deľby práce v spoločnosti nevyhovuje.
Naším zámerom bolo preto nájsť dostatočne rozsiahly, homogénny a zároveň
reprezentatívny materiál vhodný na výskum. Centrom nášho záujmu sa stala sada
učebníc New Headway English Course od úrovne elementary až po úroveň upperintermediate (explanáciu jednotlivých úrovní obtiažnosti učebnice anglického jazyka
pozri v časti 1.4.). Materiál je textovo aj ilustračne dostatočne rozsiahly na skúmanie
prítomnosti rodových stereotypov. Keďže ide o sadu od tej istej autorky a autora,
predstavuje výber štrukturálnu i zdrojovú homogenitu, a preto sme dúfali, že na základe
výsledkov výskumu bude možné nielen komparatívne vyhodnotiť jednotlivé úrovne
učebnice, ale aj vyvodiť všeobecne platné závery a aj týmto spôsobom plnohodnotne
prispieť do diskusie o rodovej problematike na Slovensku.

2.1.2 Stanovenie výskumného materiálu
Cieľovou vzorkou výskumu prítomnosti a frekvencie výskytu rodových
stereotypov vo vybraných učebniciach anglického jazyka sa stala vyššie spomenutá
učebnica s názvom New Headway English Course, presnejšie jej celá sada. Možno
namietať proti výberu anglofónneho výskumného materiálu, avšak z formálneho
hľadiska spĺňa kritériá kladené na monolingválnu učebnicu určenú na svetový trh.

Verejnosť, pripravenosť, písomnosť (vizuálnosť) a trvalosť sú kategórie, ktoré
spĺňajú požiadavky praktickej práce s textom, vhodného na náš výskum. Učebnica je
materiálom určeným pre širokú verejnosť – prístupnosť k výskumnému materiálu
zohráva jednu z najdôležitejších úloh pri voľbe materiálu. Texty, ktoré sme si na
výskum zvolili, majú pripravenú formu, ktorá je realizovaná tlačou oficiálnym
spôsobom. Písomnosť a trvalosť sú relevantné z hľadiska doby, potrebnej na prečítanie
a pochopenie textu a ilustrácií. Nespornou výhodou voľby zhmotneného excerpčného
materiálu je možnosť vrátiť sa k zdroju vždy, keď je to potrebné. Korpus výskumnej
časti tvorí materiál excerpovaný z textu učebnice a z jej obrazovej prílohy. V teoretickej
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časti 1.1.2 uvádzame Zujevovu analýzu jednotlivých štruktúrnych zložiek učebnice
(pozri graf 1 Štruktúrne zložky učebnice podľa Zujeva), na ktoré sa pri výskume
zameriavame i my: Zujev rozčlenil text na tri zložky, a to na základný text, doplňajúci
text a vysvetľujúci text. Všetky tri zložky sú integrálnou súčasťou predmetu nášho
výskumu. Rovnako ako i mimotextové zložky rozčlenené na tri časti: aparát organizácie
osvojovania, ilustračný materiál a orientačný aparát. Pri výskume si budeme všímať
všetky štruktúrne zložky učebnice.

Pre názornosť sumarizujeme nasledovných šesť kritérií, ktoré sme pri výbere
vhodného korpusu na excerpovanie zvažovali a vymedzili:
a) dostatočnú rozsiahlosť a objemnosť výskumného materiálu,
b) časovú a zdrojovú homogénnosť (celistvosť) excerpovaného materiálu,
c) výber takého materiálu, ktorý by v sebe zahŕňal čo najširšiu a
najreprezentatívnejšiu vzorku, vhodnú na excerpovanie,
d) prístupnosť k materiálu a možnosť kedykoľvek sa k nemu vrátiť,
e) rozsah čitateľskej obce, teda výšku nákladu vybraného študijného materiálu,
f) monolingválnosť a všeobecnosť skúmaného materiálu.
Svoje stanoviská ku kritériám bližšie špecifikujeme v nasledujúcej časti 2.1.3.

2.1.3 Charakteristika výskumného materiálu vhodného na excerpovanie
V časti 2.1.1 podávame vysvetlenie zvolenej výskumnej témy. V tejto časti
upriamime pozornosť na explikáciu zvolených kritérií, ktorými sme sa pri výbere
vhodného korpusu riadili, resp. prečo a akým spôsobom boli pre nás relevantné:

a) Dostatočný rozsiah výskumného materiálu je pre vyvodenie všeobecne platných
záverov, podložených štatistickými údajmi, podstatný. Na objemnom materiáli možno
dokázať, potvrdiť a podporiť, alebo naopak i vyvrátiť hypotézy, ktoré sme si stanovili.

b) Časová homogénnosť excerpovaného materiálu, o ktorej sa zmieňujeme i v časti
2.1.7, znamená skúmanie materiálu publikovanom v období rokov 2000 – 2003.
Zdrojová homogénnosť znamená sledovanie daných javov na rovnakom type
materiálov. My sme sa rozhodli sledovať prezentovanie rodových rol a stereotypov
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v monolingválnej učebnici anglického jazyka určenej prevažne (no nielen) pre
dospelých učiacich sa podľa New Headway English Course v sade piatich jazykových
úrovní. Výber jedného homogénneho zdroja zaručuje jednoliatosť a ustálenosť
korpusu, a teda bude možné na základe analýzy dát vyvodzovať všeobecne platné
závery, keďže pomer textov a ilustrácií bude podobný v celej sade učebníc.

c) Snažili sme sa nájsť taký zdroj materiálu, ktorý by obsahoval čo najširšiu a
najreprezentatívnejšiu vzorku dát. Naším zámerom bolo, aby sa vybraný materiál (v
našom prípade to mohol byť len písaný text alebo ilustrácie), čo najviac približoval
k civilnému otvorenému prejavu.

d) Elekronické zdroje sú ešte stále rizikovým materiálom, ku ktorému nie je
jednoduchá prístupnosť. My sme hľadali taký materiál, s ktorým bude jednoduchá
manipulácia a ku ktorému bude v prípade potreby možné kedykoľvek sa vrátiť.

e) Dôležitým faktom je skutočnosť, že sada učebníc New Headway English Course,
s ktorými pri výskume pracujeme, je vydávaná v Oxford University Press, a teda je
zárokou kvality a úspechu na trhu. New Headway English Course je často používaná
učebnica anglického jazyka na stredných aj vysokých školách na Slovensku. Dostane sa
k širokej žiackej a študentskej obci používateľov. Náklady publikovaných kópií sú
vysoké a neustále sa rozširujú o nové zmodernizované reedície.

f) Monolingválnosť a všeobecnosť sú pojmy, ktoré sú vzájomne prepojené –
z učebnicou, ktorej jazykom je výlučne angličtina, môže pracovať ktokoľvek
a kdekoľvek, pretože nie je určená špecifickému okruhu verejnosti (napr. len pre
slovenský trh alebo len pre škandinávskych učiacich sa), hoci je zjavné, že je určená pre
všetkých, ktorí potrebujú a/alebo plánujú zvládnuť anglický jazyk na všeobecnej rovine
každodenného diskurzu.

2.1.4 Ciele výskumu
Výber typu učebnice bol zvolený zámerne s cieľom zistiť reálny stav
v prezentovaní rodových rol a stereotypov v učebniciach anglického jazyka, a teda zistiť
aj intenzitu a rozsah potenciálneho vplyvu rodových stereotypov na učiacich sa, ktorí
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s daným typom učebnice prídu do kontaktu počas štúdia. Naše očakávania boli
pozitívne a optimistické vzhľadom na vydavateľstvo, ktoré má v koncipovaní učebníc
dlhoročnú prax a tradíciu. Británia je krajina, kde sú rodové štúdie na kvalitatívne
vyššej úrovni ako zatiaľ na Slovensku, preto sme očakávali takmer absenciu rodových
stereotypov. Vzhľadom na fakt, že všetky nami zvolené materiály určené na výskum
boli publikované po roku 2000, domnievali sme sa, že ani nebude „čo“ skúmať v danej
oblasti a dokonca sme istý čas uvažovali o výskume starších učebníc alebo o výbere
materiálov publikovaných na Slovensku.

V učebniciach sa okrem vzdelanostnej a intelektuálnej erudície autorky a autora
odráža i stav spoločnosti a úroveň jazyka daného spoločenstva. Otvorenosť smerom
k novým spoločenským témam a hľadanie nových prístupov vedie k hľadaniu nových
výrazových prostriedkov určujúcich charakter učebníc. Od výskumu prítomnosti
rodových stereotypov a rodovej zaťaženosti sady anglofónnych učebníc sme očakávali
utvorenie si obrazu o charaktere a intenzite zaujatosti v tejto oblasti, ako aj
o vývinových tendenciách týkajúcich sa tejto témy.
Pre skúmanie učebnice ako printového média sme sa rozhodli s ohľadom na
skutočnosť, že skúmané javy sú v písomnej podobe a možno sa k nim podľa potreby
kedykoľvek vrátiť. V prípade elektronického zdroja by to bolo vzhľadom na
neprístupnosť niektorých stránok po istej dobe problematické a aj veľmi nepresné,
keďže webové stránky sa zvyknú v záujme potrieb čitateľskej obce obmieňať,
renovovať, aktualizovať a dopĺňať.

2.1.5 Metodológia výskumu
Voľbe výskumných metód predchádzala časovo rozsiahla úvaha, pretože nie je
možné obsiahnuť takúto výskumnú problematiku prostredníctvom aplikovania jednej, či
dvoch metód. Za optimálne riešenie sme preto považovali v logickej postupnosti
skombinovať niekoľko výskumných metód súčasne.
Jednotlivé výskumné kroky sme zoradili z časových i pracovných dôvodov
v logickej súslednosti podľa typu metodologických postupov do niekoľkých etáp.
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Prvou etapou nášho výskumu nebola excerpcia údajov, ako by sa na prvý pohľad
mohlo zdať. Pri výskume sme si počínali logicky a najmä systémovo dôsledne.
Excerpcii dát predchádzali tieto dva kroky, a síce definícia rodových stereotypov a ich
následná identifikácia v texte a v obrazovej prílohe učebnice. Nie je možné
zhromažďovať materiál, ak nevieme definovať predmet výskumného záujmu.
Definovaním a identifikáciou prejavov rodovej zaťaženosti sme sa zaoberali
v teoretických východiskách v častiach 1.2 až 1.5.
Treťou etapou teda bola metóda zbierania údajov prostredníctvom excerpovania
dát a ich následné zhromažďovanie do výskumného korpusu vo štvrtej etape. Piatym
krokom sa stalo triedenie a klasifikácia zozbieraných údajov podľa niekoľkých kritérií
(jazyk, ilustrácia, téma). Šiestym krokom bola kvantitatívno-kvalitatívna analýza
korpusu, aby sme v siedmej, a zároveň záverečnej, etape výskumu mohli jednotlivé
zložky analýz vzájomne komparovať a následne vyhodnotiť.

Pre prehľadnosť a názornosť môžeme zhrnúť uvedené metodologické postupy
nasledovne:
1. Zadefinovanie daného javu
2. Identifikácia daného javu
3. Excerpcia dát
4. Zhromažďovanie údajov
5. Klasifikácia a triedenie zozbieraných údajov
6. Analýza výskumného korpusu
7. Komparácia a identifikácia diverzít – vyhodnotenie výskumu.

Pri kvantitatívnej analýze sme sa riadili postupmi matematicko-štatistických
metód. Zmyslom kvantitatívnej analýzy bolo zistiť mieru prítomnosti rodových
stereotypov v konkrétnej učebnici a upozorniť na ne, prípadne vyzdvihnúť ich nulovú
prítomnosť.
Kvalitatívna analýza sa zameriavala na konkrétne prejavy prípadov rodovej
zaťaženosti v učebniciach, na ich rôzne formy a typy a na rôznorodosť spôsobu ich
prezentovania učiacim sa.
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2.1.6 Postulovanie hypotéz a výskumných otázok
Postulujeme niekoľko hypotéz a v súvislosti s nimi si kladieme niekoľko
výskumných otázok.
Naša hypotéza, uvedomujúc si priaznivú spoločenskú situáciu v Británii
s rodovou tradíciou v dobe vydania učebnice, je nasledovná: prezentovanie rodových
stereotypov bude na ústupe a bude nesmierne problematické nájsť akékoľvek prejavy
rodovej zaťaženosti, či už v textovej alebo mimotextovej zložke učebnice.
Predpokladáme, že pomerné zastúpenie žien i mužov bude podobné alebo
rovnaké, to znamená, že autorka a autor cielene vyberali jazykové a ilustračné materiály
v pomere 1:1 s ohľadom na uplatňovanie rodovej rovnosti. Ďalej predpokladáme, že
v tejto súvislosti bude v učebnici použitý neutrálny jazyk, neutrálne označenia osôb
ženského

i mužského

pohlavia,

napr.

teacher,

student,

chairperson

a pod.

Predpokladáme, že muži a ženy budú nielen rovnomerne zastúpení/zastúpené, ale
nebudú prezentovaní/prezentované rodovo stereotypne (muž – aktívny silák venujúci sa
futbalu, žena – klebetná blondínka v úbore baletky neschopná šoférovať).
Našou snahou je zistiť potvrdenie alebo vyvrátenie hypotéz na základe výskumu
excerpovaného materiálu sledovaných učebníc anglického jazyka. Následne vyvodíme
závery pre edukačnú a jazykovú prax vo vyučovaní anglického jazyka.
Hypotéza č. 1 Pomerné zastúpenie žien a mužov v učebnici bude 1:1.

Hypotéza č. 2 Rodovo neutrálne označenia profesií a funkcií osôb budú prevládať vo
všetkých učebniciach.

Hypotéza č. 3 Absencia rodovo stereotypných ilustrácií – muži a ženy nie sú
vykresľovaní/vykresľované podľa tradičných spoločenských očakávaní (takto sa správa
„správna“ žena, takto „musí“ vyzerať „ideálny“ muž a pod.)

Hypotéza č. 4 Ružová farba nebude primárne farbou žien a dievčat a mužom
a chlapcom nebude primárne dominovať modrá alebo tmavá farba.

Hypotéza č. 5 Binárna opozícia aktivita – pasivita budú v pomere 1:1.
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Hypotéza č. 6 Binárna opozícia spokojnosť – nespokojnosť nebude mať vplyv na
príslušnosť k pohlaviu.

Otázka č. 1 V akých prípadoch zastáva žena „tradičnú“ ženskú úlohu a v akých
prípadoch zastáva muž „tradičnú“ mužskú úlohu?

Otázka č. 2 Zastáva žena „tradičnú“ mužskú úlohu? Zastáva muž „tradičnú“ ženskú
úlohu? O aké konkrétne prípady ide?

V časti 2.2 prezentujeme výsledky výskumu i potvrdenie (resp. nepotvrdenie)
všetkých šiestich hypotéz a zodpovedanie oboch výskumných otázok.

2.1.7 Zdrojová homogénnosť a priebeh výskumu
V časi 2.1.5 sme vysvetlili metódy, ktoré sme zvolili na výskum v logickej
súslednosti jednotlivých výskumných etáp. V tejto časti vysvetlíme, čo si predstavujeme
pod „zdrojovou homogénnosťou“ výskumnej vzorky, a ako si myslíme, že bude tento
faktor vplývať na priebeh a výsledky samotného výskumu.
Po stanovení výskumnej témy a predmetu výskumu sme sa pevne rozhodli, že
jednoliatosť a celistvosť výskumnej vzorky bude určitou zárukou nielen kvality
spracovaných dát, ale aj istým jednotiacim prvkom údajov. Nezamerali sme sa na
niekoľko rôznych učebníc od rôznych autoriek a autorov. Zvolili sme si jednu sadu
monolingválnej učebnice New Headway English Course z dielne autorky Liz Soars a
autora Johna Soarsa. Učebnica tejto dvojice sa vyznačuje niekoľkými charakteristikami
spoločnými pre všetky úrovne:
•

rovnaká organizačná štruktúra učebnice,

•

rovnaký prístup pri koncipovaní učebníc,

•

zohľadnenie rovnakých kritérií pri výbere jazyka, ilustrácií a tém.

Všetky spomenuté charakterstiky prispeli ku kvalite výslednej práce s výskumným
materiálom, pretože autorka výskumu sa nemusela zakaždým oboznamovať s novou
štruktúrou učebnice a s rôznorodými prístupmi k jej koncipovaniu.
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V zozname excerpovanej literatúry uvádzame prehľadný zoznam celej sady
učebníc, ktoré sme použili pri výskume:

[1] SOARS, Liz – SOARS, John. 2002 New Headway English Course Elementary
Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2002, 144 s. ISBN 0-19-436677-4

[2] SOARS, Liz – SOARS, John. 2003. New Headway English Course Beginner
Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2003, 144 s. ISBN 0-19-437631-1

[3] SOARS, Liz – SOARS, John. 2003. New Headway English Course PreIntermediate Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2003, 144 s. ISBN 019-436670-7

[4] SOARS, Liz – SOARS, John. 2000. New Headway English Course Intermediate
Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2000, 159 s. ISBN 0194702235

[5] SOARS, Liz – SOARS, John. 2000. New Headway English Course UpperIntermediate Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2000, 160 s. ISBN 019-435800-3

Každá úroveň je označená číslom v hranatej zátvorke od [1] po [5]. V texte
budeme z praktických dôvodov uvádzať prevažne čísla v hranatej zátvorke:
•

[1] pre úroveň elementary,

•

[2] pre úroveň beginner,

•

[3] pre úroveň pre-intermediate,

•

[4] pre úroveň intermediate,

•

[5] pre úroveň upper-intermediate.

2.1.7.1 Analýza voľby jazykových prostriedkov
Pri identifikácii, excerpcii a analýze jednotlivých jazykových prostriedkov
s ohľadom na ich rodovú zaťaženosť sme sa sústredili na tieto faktory:
•

ne/používanie generického maskulína vo všetkých druhoch textu učebnice,
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•

používanie rodovo neutrálnych označení žien i mužov v súvislosti s názvami
profesií a funkcií (napr. boss, student, learner, chef a pod.),

•

rovnomerné zastúpenie žien i mužov v jazyku,

•

používanie zámen s/he, resp. he/she pomocou lomky, resp. používanie zámen 3.
osoby plurálu them, their, themselves aj v prípade, že sa podmet vety nachádza
v singulári,

•

verbálne hodnotenie žien na základe schopností a kvalifikácie, nie na základe
vzhľadu, váhy a veku,

•

rovnaké hodnotenie oboch pohlaví za rovnaké správanie,

•

slávne, zaujímavé, alebo inak pozitívne hodnotené osobnosti opísané v texte nie
sú len muži, ale rovnomerne sú zastúpené i ženy,

•

zobrazovanie žien v „typicky“ mužských povolaniach a naopak, zobrazovanie
mužov v „typicky“ ženských spoločenských/súkromných úlohách,

•

zastúpenie mužov i žien vo verejnej i súkromnej sfére je rovnomerné,

•

aktivity, záujmy a pod. nie sú limitované príslušnosťou k pohlaviu.

2.1.7.2 Analýza výberu ilustrácií
Pri analýze ilustrácií, kresieb, fotografií a obrázkov sme sa zamerali na
nasledovné kritériá:
•

zobrazenie žien i mužov v súvislosti s výkonom profesií a funkcií (napr. boss,
student, learner, chef a pod.),

•

rovnomerné zastúpenie žien i mužov na ilustráciách,

•

slávne, zaujímavé, alebo inak pozitívne hodnotené osobnosti zachytené na
obrázkoch nie sú len muži, ale rovnomerne sú zastúpené i ženy,

•

zobrazovanie žien v „typicky“ mužských povolaniach a naopak, zobrazovanie
mužov v „typicky“ ženských spoločenských/súkromných úlohách,

•

zastúpenie mužov i žien vo verejnej i súkromnej sfére je rovnomerné,

•

aktivity, záujmy a pod. zobrazené na obrázkoch nie sú limitované príslušnosťou
k pohlaviu.
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2.1.7.3 Analýza výberu tém
Pri analýze tém sme sa zamerali na nasledovné kritériá:
•

rôznorodosť výberu jednotlivých okruhov a oblastí záujmov,

•

inovatívnosť a nové prístupy k uchopeniu témy zohľadňujúce spoločenský
vývoj,

•

zohľadňovanie záujmov a skúseností žien i mužov,

•

rodová neutrálnosť, resp. duálnosť tém.

2.2 Výsledky výskumu
V tejto časti sme sa zamerali na deskripciu, vyhodnotenie a interpretáciu
excerpovaného korpusu.
Výskumná časť predstavuje časovo, kvantitatívne i kvalitatívne najnáročnejšiu
časť monografickej práce. Dohromady bolo preskúmaných 5 učebníc, čo spolu
predstavuje 751 strán textu a ilustrácií.
Ako sme už uviedli vo východiskách výskumu v časti 2.1 pomocou
kvantitatívnej a kvalitatívnej metódy sme analyzovali nasledovnú sadu učebníc:
•

[1] New Headway English Course Elementary, 2002,

•

[2] New Headway English Course Beginner 2003,

•

[3] New Headway English Course Pre-Intermediate, 2003

•

[4] New Headway English Course Intermediate, 2000,

•

[5] New Headway English Course Upper-Intermediate, 2000.
Zamerali sme sa na výskum učebníc, s ktorými prichádzajú do kontaktu učiaci sa

na rôznych stupňoch ovládania anglického jazyka.

2.2.1 Kvantitatívna analýza
V tejto časti analyzujeme všetkých päť úrovní zo sady učebníc New Headway
English Course Student´s Book pomocou kvantitatívnej metódy, pričom si všímame
rodové zaťaženie učebníc z troch aspektov:
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•

a) z aspektu použitia jazyka – koľko mužov a žien je verbálne prezentovaných a
v akom sú pomernom zastúpení, aké vykonávajú povolanie, akým aktivitám sa
venujú a pod.,

•

b) z hľadiska použitia ilustrácií – zaujímalo nás, ako často sú zobrazované ženy
(dospelé – mladé, seniorky; dorast a deti) a ako často sa na obrázkoch,
fotografiách a ilustráciách nachádzajú muži (dospelí – mladí, seniorky a seniori,
dorast a deti), akým aktivitám sa venujú, v koľkých prípadoch je vyjadrená ich
pasivita, koľko žien a mužov vyjadruje ne/spokojnosť, pretože obrázky,
fotografie a kresby sú dôležitým ukazovateľom rodovej ne/zaťaženosti učebnice,

•

c) z hľadiska výberu tém – zaujímal nás počet zvolených okruhov ako aj ich
náplň v súvislosti s vyjadrením rodových stereotypov.

2.2.1.1 Analýza učebnice New Headway English Course Elementary (2002)

2.2.1.1.1 Jazyk Z1]
V učebnici Elementary sme narátali 141 mien, z ktorých bolo 65 mužských a 76
ženských, ktorých percentuálne vyjadrenie zachytáva nasledujúci graf 2.
Graf 2 Percentuálne vyjadrenie počtu ženských a mužských mien Z1]
Percentuálne vyjadrenie počtu ženských a mužských mien [1]

46%
ženské mená
mužské mená
54%

Deminutíva boli zastúpené v rovnakej miere: 16 ženských a 16 mužských
zdrobnelín, čo je s ohľadom na celkový počet v neprospech žien. Zo 65 mužských mien
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bolo 49 formálnych (Tomas, László, Edward) a zo 76 ženských mien tvorilo formálny
tvar 60 mien (Nadia, Bertha, Margaret).
Známych alebo geniálnych osôb sme narátali v Elementary 25, z toho 20 boli
muži a 5 žien. Muži boli prezentovaní v 13 prípadoch ako géniovia, žena bola takto
zobrazená len raz.
Politikov sme narátali 6, kým 2 političky (vrátane princeznej Diany).
Jeden storočný muž bol v učebnici kvôli svojmu vysokému veku a z toho istého
dôvodu aj dve storočné ženy.
Muži sú celkovo prezentovaní pre svoje schopnosti a zručnosti, zatiaľ čo ženy
len výnimočne. Skôr sú prezentované za veci, za ktoré nenesú zodpovednosť (krása,
vysoký vek a pod.).
V učebnici Elementary sme narátali 19 odkazov na mužské povolania, aktivity
a záujmy v neprospech žien (17 odkazov). Obe pohlavia boli zahrnuté v 69 prípadoch.
Zo všetkých 19 odkazov na mužov tvorilo 8 odkazov na mužov v súkromnej
sfére a 7 názvov povolaní.
Zo všetkých 17 odkazov na ženy tvorilo 12 odkazov na ženy v súkromnej sfére,
názov povolania sa nenašiel ani jediný. Pre lepšiu názornosť pripájame prehľadnú
tabuľku 2.
Tabuľka 2 Počet žien a mužov v súkromnej a verejnej sfére Z1]
Pohlavie
súkromná
sféra
verejná sféra
celkový počet

Ženy

Muži

12
0

8
7

12

15

Zistili sme, že povolaní, ktoré vykonávali ženy, bolo presne 21, kým povolaní,
ktoré vykonávali muži, bolo 36. Zo všetkých 57 povolaní sa 10 povolaní prelínalo, t. j.
vykonávali ich muži i ženy.

Všetkých ostatných aktivít sme narátali 56, z toho 30 bolo pripísaných ženám
a 26 mužom. Zdalo by sa, že muži sú pasívnejší, ale nie je to celkom tak. Ženy sa
venujú športu sporadicky (6 prípadov) a ich počet je obmedzený (3 druhy): tennis,
swimming, skiing. Muži sa venujú minimálne 7 druhom športu. 7 aktivít sa prelína.
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2.2.1.1.2 Ilustrácie Z1]
Nasledujúca tabuľka 3 znázorňuje počet žien a mužov zobrazených v učebnici
Elementary. Mužov bolo celkovo viac ako žien. Značný rozdiel bol v počte seniorov
a senioriek v neprospech žien. Staré ženy neexistujú, a ak predsa, je ich vždy menej ako
mužov.
Je zaujímavé, že na hromadných fotografiách zobrazujúcich rušnú ázijskú ulicu,
arabský trh alebo skupinu parašutistov vo vzduchu, absentujú na fotografiách ženy.
Sčasti je to „vďaka“ multikultúrnemu zameraniu učebnice, ktorá čerpá ilustračné
materiály z iných ako západných kultúr. Učebnica tak nadobúda multietnický
a multikultúrny

rozmer,

ale

obratom

sa

jej

„vracia“

problematika

(ne)zastúpenia/(ne)prítomnosti žien v spoločenskom živote. Hromadné fotografie tohto
typu totiž zobrazujú výlučne mužov a „mužský svet“.
V niektorých prípadoch sme nevedeli určiť pohlavie osôb na obrázku, a preto
neboli zahrnuté do nášho výskumu, ale s ohľadom na rozsah výskumnej vzorky išlo len
o pár prípadov, ktoré by výrazne neprispeli k zmenám numerických hodnôt.

Tabuľka 3 Počet žien a mužov v učebnici Elementary [1]
Ženy

Muži

204

258

Počet detí

36

27

Teenageri/ky

13

8

116

149

39

74

Celkový počet: 462

Dospelí mladí ľudia

Seniori/seniorky
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Z tabuľky 4 (numerické hodnoty) a ešte lepšie z grafu 3 a grafu 4, uvedených
nižšie v texte (vizuálne zobrazenie), vidieť, že ružová dominuje u žien (20 prípadov, čo
predstavuje 10 %). U mužov sme našli 3 prípady použitia ružovej farby (1 %), ale len na
kreslenom obrázku (ružová košeľa, ružové tričko a pyžamo). Modrá (26 %) je farba
muža rovnako ako aj biela (20 %) a tmavá (28 %). V prípade mužov bolo použitých
viac farieb spektra ako u žien.

Tabuľka 4 Farby žien a mužov [1]
Farba
ružová
modrá
biela
pastelová
iná
tmavá
spolu

Ženy
20
35
38
28
30
46
197

Muži
3
54
42
21
32
58
210

Graf 3 Farby žien – percentuálne vyjadrenie [1]
Farby žien - percentuálne vyjadrenie [1]
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Graf 4 Farby mužov – percentuálne vyjadrenie [1]

Farby mužov - percentuálne vyjadrenie [1]
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Nasledujúca tabuľka 5 zachytáva numerické zhodnotenie aktivity a pasivity
mužov i žien. Za pasivitu sme pri oboch pohlaviach považovali rodinnú fotografiu,
pózovanie pred objektívom fotoaparátu, fotografiu na preukaze, spánok, pozeranie
televízie a pod.
Za aktivitu sme považovali telefonovanie, pozdrav, prípitok, šport, domáce
práce, starostlivosť o iného človeka a pod.
Z tabuľky 5 je zrejmé, že ženy sú na obrázkoch, fotografiách a kresbách
znázorňované ako menej aktívne v porovnaní s mužmi. 79 žien sa na obrázkoch aktívne
venovalo nejakej aktivite, kým v 77 prípadoch boli pasívne.
Muži sa venovali nejakej činnosti v 129 prípadoch a v 74 prípadoch boli pasívni.

Tabuľka 5 Vyjadrenie aktivity a pasivity žien a mužov [1]

aktivita
pasivita

Ženy
79
77

Muži
129
74

V rámci binárnej opozície vyjadrenia nespokojnosti alebo spokojnosti sme našli
158 spokojných žien a 133 spokojných mužov. Nasledujúca tabuľka 6 zaznamenáva aj
16 nespokojných žien a 32 nespokojných mužov.
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Tabuľka 6 Vyjadrenie ne/spokojnosti žien a mužov [1]

spokojnosť
nespokojnosť

Ženy
158
16

Muži
133
32

Výsledky ne/spokojnosti mužov i žien tak, ako ich zachytávajú jednotlivé ilustrácie,
možno interpretovať dvojako:
•

ženy vyjadrujú spokojnosť, súhlas a nadšenie častejšie (ako muži), pretože sa to
od nich jednoducho očakáva – žena je tá, ktorá sa usmieva, neprie sa
s ostatnými, je kooperatívna, dobre vychádza s ostatnými vo svojom okolí,

•

druhé vysvetlenie by mohlo vyznieť aj tak, že autorky/autori obrázkov,
fotografií a ilustrácií zobrazujú ženy ako usmievavé a spokojné preto, aby
nemohli byť obvinené/obvinení zo zobrazovania žien ako hašterivých, mrzutých
a nepríjemných stvorení.

2.2.1.1.3 Témy Z1]
Učebnica Elementary prezentuje učivo sústredené do nasledovných 14 lekcií
(units):

1 Hello everybody!

8 How long ago?

2 Meeting people

9 Food you like!

3 The world of work

10 Bigger and better!

4 Take it easy!

11 Looking good!

5 Where do you live?

12 Life´s adventure

6 Can you speak English?

13 How terribly clever!

7 Then and now

14 Have you ever?

Podľa zamerania tém možno predpokladať, že niektoré sa budú viac sústreďovať
na ženy (Meeting people. Looking good!) a iné viac na mužov (Bigger and better!, Food
you like!).
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2.2.1.2 Analýza učebnice New Headway English Course Beginner (2003)

2.2.1.2.1 Jazyk Z2]
V učebnici Beginner sme narátali 64 mužských mien a 65 ženských mien, čiže
možno hovoriť takmer o symetrickom pomere, ako to dokazuje aj graf 5 vyjadrujúci
percentuálne zastúpenie mužských a ženských mien. Pri osloveniach muža sa vyskytlo
okrem 63 krstných mien jedno oslovenie typu Mr Brown, ale pri osloveniach žien len
jedno oslovenie typu madam a nenachádzalo sa žiadne oslovenie typu Ms/Mrs XX.
Graf 5 Percentuálne vyjadrenie počtu ženských a mužských mien Z2]
Percentuálne vyjadrenie počtu ženských a mužských mien [2]
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V zadnej časti učebnice (slovná zásoba) išlo pri označení mužov a žien vo
všeobecnosti o rovnocenný vzťah 1:1 (maskulínum 16, feminínum 16) a pri
označeniach oboch pohlaví sa vyskytlo celkovo 70 pomenovaní, ktoré možno označiť
za generické v tom zmysle, že označujú, resp. môžu označovať obe pohlavia súčasne,
napr. architect, artist, American, doctor, taxi driver, racing driver, farmer, film star,
student, hairdresser, model, nurse, painter, scientist, writer a pod. Zdalo by sa, že je
v súvislosti s rodovou problematikou vlastne všetko v poriadku. Avšak pri bližšom
skúmaní slovnej zásoby sme zistili nasledovné:
•

počet mužov uvedených v súkromnej sfére je 8 (pozri tabuľku 7 nižšie),

•

počet žien uvedených v súkromnej sfére je 9 (pozri tabuľku 7 nižšie),

•

počet názvov označujúcich výlučne mužské povolania 4 – actor, businessman,
president, waiter,
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•

počet názvov označujúcich len povolania žien 3 – grandmother, princess, queen,
čiže jedno z povolaní je „byť starou matkou“ – pri povolaniach mužov sme ale
nenarazili na muža, ktorého povolaním by malo byť otcom alebo starým otcom,

•

všetkých odkazov na mužov 16,

•

všetkých odkazov na ženy 16.
Tabuľka 7 Počet žien a mužov v súkromnej a verejnej sfére Z2]
Pohlavie
súkromná
sféra
verejná sféra
celkový počet

Ženy

Muži

34

9

8
4

11

12

2

Hoci neutrálnych generických pomenovaní sme narátali 70, faktom ostáva, že
v učebnici sú odkazy na „typické“ mužské a „tradičné“ ženské povolania, takže je
z kontextu učebnice Beginner jasné a zrejmé, že roly sú určené. Povolania ako farmer,
(computer) millionaire, bank manager, export manager, racing driver sú prezentované
ako mužské povolania. Profesie typu nurse a secretary sú v učebnici zastúpené výlučne
ženami.

Pri slovnej zásobe sme čerpali zo zadnej časti učebnice ako aj z celej učebnice
s cieľom nájsť verbálne označenia a pomenovania ženských a mužských povolaní,
profesií, funkcií a rôznych druhov športových či iných aktivít. Zistili sme nasledovné:
49 profesií a aktivít „pripadlo“ mužom a 33 ženám.
Z mužských 49 aktivít patrilo 30 profesiám rôzneho druhu (singer, director,
journalist, farmer, expert, musician,) a ostatné (19) boli iné aktivity, resp. atribúty
pripísané konkrétnemu človeku mužského pohlavia (likes beer and coffee, doesn´t play
sports, buys pizza for dinner).
Z 33 ženských aktivít a profesií možno zaradiť k povolaniam len 15 z nich:
35

actor , architect, athlete, designer, director, doctor, nurse, film star, model, politician,
police officer, shop assistant, teacher atď. Zvyšných 18 aktivít tvoria fitness, skiing,
34
35

Povolanie grandmother sme sa napokon rozhodli NEZARADIŤ do počtu povolaní vo verejnej sfére.
Marilyn Monroe bola označená ako an actor.
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getting married, cooks dinner, beautiful girlfriend, loves shopping, playing the piano,
reading a love story, tourist a pod.

Mužom bolo v učebnici „prisúdených“ nepomerne viac povolaní než ženám
(muži 30 a ženy 15). Iným aktivitám tiež dominovali muži: 19, pretože ženám „ostalo“
len 18, čo je už síce menší rozdiel, avšak máme k týmto výsledkom niekoľko
poznámok.
Hoci generických pomenovaní bolo vskutku dosť, zachováva sa rodová
stereotypizácia pri tradičných povolaniach ako sú sekretárka (secretary), učiteľka
(teacher), zdravotná sestra (nurse) a pod. Pre názornosť a porovnanie sme uviedli
i slovenský ekvivalent – slovenské pomenovania sú rodovo špcifikované, teda vieme
určiť, či ide o muža alebo o ženu. Pri anglických názvoch to tak nie je, a len z kontextu
dokážeme zistiť rodovú príslušnosť.
Model je neutrálne pomenovanie odkazujúce na obe pohlavia, ale v učebnici je
to práve žena, ktorá je takto prezentovaná, hoci ide len o jeden prípad. Podobne farmer
alebo bank manager sú síce neutrálne pomenovania, ale v skutočnosti odkazujú na
mužov. Pri hodnotení mužských povolaní sa hovorí o tom, že muž má a very good job,
kým žena má a job in town alebo a part-time job in a hospital. Obdobne pri
pomenovaniach ako napr. fan alebo racing driver či taxi driver, ktoré sú opäť
„prisúdené“ výlučne mužom.
Objavili sme povolania a aktivity, ktoré sa prekrývajú s neutrálnym
pomenovaním, t.j. nielen že formálne môžu označovať obe pohlavia, ale v skutočnosti
tomu tak aj je v nasledovných prípadoch: teacher (hoci ide niekoľkokrát častejšie o
ženu), actor (hoci je zrejmé, že pre herečku pozná angličtina výraz actress), director,
police officer, scientist, shop assistant, tourist, student; plays cards, swimming, iceskating, skiing.
Zaujímavé je, že sme nenašli jediný odkaz na muža-lekára, v učebnici Beginner
sa nachádzajú výlučne ženy-lekárky (ale aj nurses). Obdobne politician, artist sú
pripisované výlučne ženám. Millionaire, expert, engineer odkazujú na mužov.
Pri aktivitách mužov i žien sa autorka s autorom učebnice pravdepodobne snažili
o zachytenie reality, keď o mladom mužovi, ktorý žije sám, napísali, že he buys pizza
for dinner, ale o žene v rovnakej situácii uvádzajú, že she cooks dinner.
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2.2.1.2.2 Ilustrácie Z2]
V učebnici Beginner sme našli ilustrácie zachytávajúce 167 žien a 213 mužov,
ako znázorňuje nasledujúca tabuľka 8.

Tabuľka 8 Počet žien a mužov v učebnici Beginner [2]

Celkový počet: 380

Počet detí

Teenageri/ky

Dospelí mladí ľudia

Seniori/seniorky

Ženy

Muži

167

213

4

10

18

4

131

160

14

39

Zo 167 žien bolo 153 mladých žien a 14 senioriek. Skupinu mladých žien (153)
sme rozdelili na mladé ženy, dievčatá (teenagerky) a deti. Zo 153 mladých žien bolo
131 dospelých mladých žien, 18 teenageriek a 4 deti (malé dievčatá).
V prípade mužov sme z 213 identifikovali 174 mladých mužov a 39 seniorov
(dvakrát viac ako senioriek). Zo 174 mladých mužov bolo 160 dospelých mladých
mužov, 4 teenageri a 10 detí (malých chlapcov).
Zaujímavosťou je, že ženy sú častejšie „rozkúskované“, teda sú zobrazené len
ich časti. S týmto javom sme sa stretli v 9-tich prípadoch u žien, ale len raz v
prípade muža.

V nasledujúcej časti výskumu sme sa zamerali na výber farieb, ktoré majú ľudia
v učebnici na sebe. Predmetom záujmu sa stala farba ružová (známa ako „tradične
dievčenská, nie chlapská, pre muža dvojznačná“ farba), modrá (teda „typicky
chlapčenská“ farba), biela, pastolové farby, iné farby (napr. sivá, bordová a pod.)
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a tmavé farby (čierna, tmavohnedá a pod.). Nasledujúca tabuľka 9 zobrazuje výber
farieb pre mužov a ženy.

Tabuľka 9 Farby žien a mužov [2]
Farba
ružová
modrá
biela
pastelová
iná
tmavá
spolu

Ženy
15
38
53
46
21
40
213

Muži
2
46
54
37
26
73
238

Z tabuľky 9 jasne vidieť, že viac farieb
je (až na dve výnimky) zastúpených pri
mužoch. Ide o farby modrú, bielu, inú
a tmavú.

V dvoch

zastúpených

prípadoch

viac žien, v

bolo

prípade

ružovej farby a pastelových farieb.

V prípade ružovej mali ženy oblečenú ružovú blúzku, nohavice, sukňu alebo
kabát, zatiaľ čo v prípade muža išlo vždy len o doplnok: červeno-ružové prúžky na
bielej košeli a ružová kravata. Ani jeden muž nemal celú časť odevu ružovej farby.
Biela farba je farbou blúzky alebo košele, je farbou používanou pri relaxačných
a letných pohybových aktivitách (tenis, volejbal a pod.). Modrá a tmavá sú v prípade
učebnice Beginner charakteristické pre mužov, rovnako ako aj biela.
Na nasledujúcom grafe 6 je zobrazené vizuálne zastúpenie farieb žien
s dominanciou bielej (24 %) a pastelovej farby (22 %). Najzriedkavejšie bola použitá
iná (10 %) a ružová farba (7 %).

Graf 6 Farby žien – percentuálne vyjadrenie [2]
Farby žien - percentuálne vyjadrenie [2]
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Na nasledujúcom grafe 7 je zobrazené vizuálne zastúpenie farieb u mužov
s dominanciou tmavej (30 %) a bielej (23 %) farby. Najmenej používanou farbou
pánskeho oblečenia bola ružová farba (1 %).

Graf 7 Farby mužov – percentuálne vyjadrenie [2]
Farby mužov - percentuálne vyjadrenie [2]
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Pri pohľade na graf 6 a graf 7 vidieť, že ružová farba je najmenej používanou
v prípade oboch pohlaví, ale u žien sa prejavuje vyšším percentom zastúpenia ako
u mužov.

Predmetom záujmu skúmania sa stala aktivita a pasivita na obrázkoch s ohľadom
na príslušnosť k pohlaviu. Za aktivitu sme považovali čítanie, rozhovor, tenis, nákupy,
aktívny prístup k životu. Za vyjadrenie pasivity sme považovali rodinnú fotografiu
s úsmevom, posedenie pri bazéne alebo spánok.
Nasledujúca tabuľka 10 vyjadruje počet aktívnych a pasívnych žien a mužov,
ktoré/ktorých sme našli pri výskume.

Tabuľka 10 Vyjadrenie aktivity a pasivity žien a mužov [2]

aktivita
pasivita

Ženy
104
60

Muži
147
44

Z tabuľky 10 vyplýva, že muži sú v porovnaní so ženami aktívnejší a ženy sú častejšie
pasívnejšie ako muži.
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Celkovo pôsobia osoby na ilustráciách príjemným a priateľským dojmom – veľa
sa usmievajú a pôsobia milo, či už ide o mužov alebo ženy.
Posledným predmetom záujmu skúmania ilustrácií sa stalo vyjadrenie
jednoznačnej spokojnosti alebo nespokojnosti. Za spokojnosť považujeme úsmev
a celkové vyjadrenie pohodlia daného človeka. Nespokojnosť na tvári vyjadrený vo
forme prísnej, nahnevanej grimasy alebo nesúhlas vyjadrený inou mimickou formou.
Nasledujúca tabuľka 11 podáva číselné vyjadrenie spokojnosti a nespokojnosti žien
a mužov.
Tabuľka 11 Vyjadrenie ne/spokojnosti žien a mužov [2]

spokojnosť
nespokojnosť

Ženy
103
15

Muži
99
22

Z tabuľky 11 je zrejmé, že ženy sú spokojnejšie ako muži, t.j. viac sa usmievajú
a dávajú najavo súhlas, pôsobia priateľsky a milo. Spoločenské očakávania sú naplnené.
Sú menej nespokojné, nepôsobia hádavo ani hašterivo. Muži dávajú najavo spokojnosť
v menej prípadoch, sú kritickejší a nevrlejší, ale v porovnaní so ženami dávajú
nespokojnosť najavo častejšie. Uvedieme príklad: v učebnici je v časti venovanej
farbám a oblečeniu prezentovaná móda na troch modeloch a štyroch modelkách. Modeli
sa neusmievajú vôbec – pôsobia vážne a odmerane, kým modelky sú príjemnejšie a dve
z nich majú na tvári široký úsmev.

2.2.1.2.3 Témy Z2]
Štruktúra učebnice Beginner je postavená na nasledovných 14 lekciách (units)
a podľa ich názvov je zjavná absolútna rodová neutrálnosť vybraných okruhov:

1 Hello

8 Where I live

2 Your world

9 Happy birthday!

3 Personal information

10 We had a good time!

4 Family and friends

11 We can do it!

5 It´s my life!

12 Thank you very much!

6 Every day

13 Here and now

7 Places I like

14 It´s time to go!
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2.2.1.3 Analýza učebnice New Headway English Course Pre-Intermediate (2003)

2.2.1.3.1 Jazyk Z3]
V učebnici Pre-Intermediate sme narátali celkom 98 mien, z toho bolo 48
ženských a 50 mužských mien, ktorých percentuálne vyjadrenie sa nachádza
v nasledovnom grafe 8.
Graf 8 Percentuálne vyjadrenie počtu ženských a mužských mien Z3]
Percentuálne vyjadrenie počtu ženských a mužských mien [3]
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Z grafu 8 je vidieť, že čo do počtu mien, sú obidve pohlavia zastúpené takmer
rovnomerne, mierne v neprospech žien (cca 2 %).

V troch prípadoch žien sme narazili na oslovenie Mrs v spojení s priezviskom
(Mrs Snell, Mrs Harman, Mrs Jackson). V prípade mužov sme objavili nielen oslovenie
Mr v niekoľkých prípadoch (napr. Mr Walter, Mr Harman), ale aj oslovenie pomocou
hodnosti (sergeant Taylor) alebo akademicko-vedeckého titulu (Dr John Pembertoy),
čo sa v prípade žien nestalo ani jediný raz. Ukazuje sa, že ženám sa akademické tituly
ani iné hodnosti „neudeľujú“, a ak sa tak stane, ide skôr o výnimku ako pravidlo.

Pri názvoch povolaní a pomenovaní osôb sme narátali 96 názvov osôb. Z toho 6
sa týkalo výlučne žien a 6 výlučne mužov. Nasledujúca tabuľka 12 zachytáva detaily:
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Tabuľka 12 Počet žien a mužov v súkromnej a verejnej sfére Z3]
Pohlavie
súkromná
sféra
verejná sféra
celkový počet

Ženy

Muži
5
1

4
2

6

6

Za súkromnú sféru sme považovali domáce prostredie a príbuzenské vzťahy. Za verejnú
sféru považujeme prácu, pracovné vzťahy a/alebo štúdium.
54 názvov označovalo povolania, ktoré boli neutrálne (spoločné pre obe
pohlavia), napr. movie director, cashier, dentist, baker, architect. 30 neutrálnych
pomenovaní označovalo osoby ako také (napr. neighbour, burglar, cousin, witness,
victim, genius, homeless a pod.).
Predmetom záujmu bolo, či sú neutrálne označenia skutočne spoločné pre obe
pohlavia, alebo či je niektoré pohlavie preferované v istých situáciách a/alebo
povolaniach. Zistili sme nasledovné: spoločných pre obe pohlavia bolo v jazyku 12
povolaní. Išlo o nasledovné – teller, robber, burglar, servant, doctor, receptionist,
teacher, student, chemist, greengrocer, witness, slave. Pri vymenovaných názvoch osôb
sme buď nevedeli identifikovať pohlavie, pretože nebolo dôležité, alebo bolo označenie
spoločné pre mužov i ženy (t. j. v učebnici sa vyskytli v podobe odkazov na mužov i
ženy).

V prípade žien sme v texte učebnice (t.j. v článkoch, v zadaní úloh, v odkazoch
a pod.) narátali 15 povolaní: postwoman, van driver, publisher, student, teacher, model,
writer, singer, doctor, chewing gum expert, princess, queen, media-advertising
employee, multimillionaire, flying in a hot air baloon.
Muži vykonávali oproti ženám takmer raz toľko povolaní a aktivít, narátali sme
ich 22: advertising employee, teacher, architect, cook, policeman, inventor36, driver,
(manual) worker, mathematician, detective, postman, tennis player, billionaire,
millionaire businessman, multimillionaire, fireman, vicar, ghostbuster, taxi business
owner, homeless, filmmaker, supermarket worker.

36

Policeman, inventor, architekt a cook boli najčastejšie sa opakujúce povolania pre mužov, rovnako ako
writer a teacher pre ženy.
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2.2.1.3.2 Ilustrácie Z3]
V tretej učebnici sady New Headway sme na ilustráciách našli spolu 387 osôb,
z toho 161 žien a 226 mužov. Tabuľka 13 (nižšie) dokazuje nižšie zastúpenie kategórie
detí, dospelých a seniorskej generácie u žien. V kategórii teenagerov je mierne nižšie
zastúpenie u mužov.

Tabuľka 13 Počet žien a mužov v učebnici Pre-Intermediate [3]

Celkový počet: 387

Počet detí

Teenageri/ky

Dospelí mladí ľudia

Seniori/seniorky

Ženy

Muži

161

226

9

16

16

15

108

147

28

48

Tabuľka 14 vyjadrujúca počet farieb znázorňuje, aké farby sú prisudzované
jednotlivým pohlaviam. 24-krát sme narátali ženy v ružovej farbe na fotografii,
ilustrácii alebo na kresbe oproti 6 výskytom ružovej u mužov, pričom len jeden bol
„skutočný“, teda na fotografii (ostatní muži boli v „kreslenej“ podobe). Máme za to, že
Steven Spielberg si „môže dovoliť“ obliecť ružovú bez obavy z podozrenia
z homosexuality.
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Tabuľka 14
Farba
ružová
modrá
biela
pastelová
iná
tmavá
spolu

Farby žien a mužov [3]
Ženy
24
45
56
21
43
35
224

Muži
6
68
70
27
45
51
267

Z grafu 9 vyplýva, že u žien dominuje biela (25 %) a modrá (20 %) farba.
Najnižšie percentuálne zastúpenie má ružová (11 %) a pastelová (9 %) farba.

Graf 9 Farby žien – percentuálne vyjadrenie [3]
Farby žien - percentuálne vyjadrenie [3]
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Modrá farba je typickou pre mužov, rovnako ako biela a tmavá. Graf 10 ukazuje,
že najpopulárnejšou farbou muža je biela (27 %) a modrá (25 %) farba. Najmenej
obľúbenými farbami u mužov sú pastelová (10 %) a ružová (2 %). Pri percentuálnom
porovnaní použitia jednej z najmenej používaných farieb, akou je ružová, vyplýva, že
nepopulárnosť u žien (11 %) sa prejavuje vyšším percentuálnym zastúpením ako
u mužov (2 %) – zaznamenali sme rozdiel 9 %.
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Graf 10 Farby mužov – percentuálne vyjadrenie [3]
Farby mužov - percentuálne vyjadrenie [3]
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Celkovo možno povedať, že u žien sa preferovali farby v tomto poradí: biela,
modrá, iná, tmavá, ružová a pastelová U mužov bolo poradie farieb nasledovné: biela,
modrá, tmavá, iná, pastelová, ružová. Biela a modrá sú farby spoločné pre obe pohlavia
– čo do počtu sú rovnako zastúpené u oboch pohlaví. Farby iná a tmavá si vymenili
miesta, rovnako ako pastelová a ružová. Zdá sa, že pre mužov je biela alebo pastelová
vždy lepšia alternatíva ako ružová.

Tabuľka 15

Vyjadrenie aktivity a pasivity žien a mužov [3]

aktivita
pasivita

Ženy
99
54

Muži
134
74

Tabuľka 15 vyjadruje numerické vyhodnotenie binárnej opozície aktivity/pasivity
mužov a žien. V porovnaní so ženami sú muži aktívnejší, ale pri vyjadrení pasivity
vidieť, že je viac pasívnejších mužov ako žien. Vysvetľujeme si to celkovým vyšším
počtom mužov.

Tabuľka 16

Vyjadrenie ne/spokojnosti žien a mužov [3]

spokojnosť
nespokojnosť

Ženy
85
45

Muži
93
55
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Tabuľka 16 znázorňuje binárnu opozíciu spokojnosti/neposkojnosti mužov a žien.
Potvrdzujú sa výsledky z predchádzajúcich kvantitatívnych analýz učebníc Elementary
a Beginner v tom, že muži dávajú svoju nespokojnosť najavo častejšie a vo väčšej miere
ako ženy. Nespokojných žien je vždy menej ako nespokojných mužov, čo možno
prirátať k rozdielnemu numerickému zastúpeniu oboch pohlaví. Až po percentuálnom
prepočte v časti 2.2.1.7.2 je zreteľné, ako často dávajú najavo ne/spokojnosť muži a ako
často ženy.

2.2.1.3.3 Témy Z3]
Učebnica Pre-Intermediate, rovnako ako aj učebnice Elementary a Beginner,
prezentuje učivo sústredené do 14 lekcií (units):

1 Getting to know you

8 Do´s and don´ts

2 The way we live

9 Going places

3 It all went wrong

10 Scared to death

4 Let´s go shopping!

11Things that changed the world

5 What do you want to do?

12 Dreams and reality

6 Tell me! What´s it like?

13 Earning a living

7 Famous couples

14 Love you and leave you

Z uvedených hlavných tém je zrejmý pokus o rovnomerné zastúpenie ženských aj
mužských skúseností a vedomostí.

2.2.1.4 Analýza učebnice New Headway English Course Intermediate (2000)

2.2.1.4.1 Jazyk Z4]
Vlastných mien sme narátali celkom 125. Z nich bolo 60 mužských a 65
ženských. Ich percentuálne vyjadrenie podáva nasledujúci graf 11:
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Graf 11 Percentuálne vyjadrenie počtu ženských a mužských mien Z4]
Percentuálne vyjadrenie počtu ženských a mužských mien [4]
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ženské mená
mužské mená
52%

Z grafu 11 je vidieť, že mužských mien je o 4 % menej ako ženských. Zo 60
mužských krstných mien bolo 17 deminutív, napr. Bertie, Ted, Ben, Bill, Alec, Dave, Jo,
Max, Andy, Jim, Bob, Tony a pod. Zo 65 ženských krstných mien bolo 13 deminutív,
napr. Liza, Liz, Sue, Susie, Jessie, Pat, Pam, Val, Polly a pod.
Okrem vlastných mien sa v texte vyskytovali aj formálne oslovenia začínajúce
Mr, Mrs alebo Miss (príp. akademický titul), za ktorými nasleduje priezvisko alebo
krstné meno. V prípade mužských oslovení ich bolo 10, z toho jeden profesor: Mr
Happy, Mr Benton, Mr Barret, Mr Bray, Mr Brown, Mr Smith, Mr Fish, Mr Chillip, Mr
Bennett, Professor Buchan.
V prípade oslovení žien sme našli jedno oslovenie s madam – Madame Tussaud,
jedno oslovenie sudkyne – judge Margaret Pickles, tri oslovenia pre slečnu – Miss
Jackson, Miss Betstey, Miss Marple, dve oslovenia pre paniu – Mrs Brown, Mrs Fish,
a dve oslovenia pre tetu – Aunt Maud, Aunt Emily. V prípade muža sme na takéto
bohaté formy oslovenia nenarazili.
Ženské

priezviská

boli

v niektorých

prípadoch

akýmsi

„dodatkom“

k manželovmu menu, napr. Mr and Mrs Fish, Mr and Mrs Brown a pod.
Všetkých krstných mien a priezvisk bolo dovedna 145.
Pri verbálnom označení názvov osôb a ich povolaní sme narátali dovedna 160
výrazov. Z nich bolo 54 neutrálnych názvov povolaní pre obe pohlavia, napr. painter,
builder, editor, pianist, musician, judge, historian, goalkeeper, journalist, composer,
farmer, cook, lawyer, servant, politician, soldier, estate agent, intsructor, inspector car
worker, owner, vicar, shepherd, gardiner, archaeologist, astronaut, clerk, traffic
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warden a pod. Ďalších 60 výrazov označovalo osoby, u ktorých bez kontextu nemožno
určiť pohlavie, napr. film star, giant, relative, amateur, gangster, genius, gambler,
slave, negro, millionaire, employee, employer, applicant, refugee, twin, mate, friend,
senior citizen, burglar, sponsor, stranger, applicant, chain smoker, killjoy, graduate,
puritan, city-dweller, vegetarian, person (VIP), visitor, skier, adult, parent, baby, child,
darling, creature atď.
Z všetkých 160 výrazov bolo 25 názvov osôb mužského pohlavia a 21 ženského
pohlavia. Detailné numerické hodnoty zachytáva nasledujúca tabuľka 17:
Tabuľka 17 Počet žien a mužov v súkromnej a verejnej sfére Z4]
Pohlavie
súkromná
sféra
verejná sféra
celkový počet

Ženy

Muži

14
7

12
13

21

25

Ženám sa určila úloha v súkromnej sfére ako aunt, widow, mother, mum,
godmother, spinster, girl, woman, madam, daughter, wife, girlfriend, lady, grandma,
bridesmaid (družička na svadbe). Vo verejnej sfére sú ženské názvy osôb označené ako
nun, nanny, Lady-in-Waiting (dvorná dáma), princess.
Muži v súkromnej sfére predstavujú pendanty ženských pomenovaní, napr. dad,
father, son, boy, grandfather, grandpa, husband, lord, bridegroom, best man (starejší na
svadbe), uncle a pod. Vo verejnej sfére zastávajú povolania, ktoré sú vnímané ako
„typické“ a/alebo „tradičné“ mužské, napr. headmaster, postman, policeman, chairman,
dustman, fireman, waiter, prince, Pope, knight.

Počet slávnych, významných a známych osobností, ktoré boli v učebnici
verbálne spomenuté, je 22. Z toho presnú polovicu tvoria muži (11) a druhú polovicu
ženy (11). Kvalitatívnu analýzu podávame v časti 2.2.2.4.1 Jazyk [4].
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2.2.1.4.2 Ilustrácie Z4]
Na ilustráciách bolo spolu zobrazených 294 osôb a ako zaznamenáva
nasledujúca tabuľka 18, z nich bolo 142 žien a 152 mužov. Počet detí oboch pohlaví sa
zhodoval ako aj počet seniorov a senioriek. Medzi teenagermi stále prevládajú dievčatá,
ale mladých mužov je znázornených o 20 viac ako mladých žien.

Tabuľka 18 Počet žien a mužov v učebnici Intermediate [4]
Ženy

Muži

142

152

Počet detí

13

13

Teenageri/ky

21

11

Dospelí mladí ľudia

70

90

Seniori/seniorky

38

38

Celkový počet: 294

Tabuľka 19 zaznamenáva numerické zastúpenie farieb použitých na oblečení
žien a mužov. U žien dominuje biela farba (41) a u mužov farba modrá (57).

Tabuľka 19 Farby žien a mužov [4]
Farba
ružová
modrá
biela
pastelová
iná
tmavá
spolu

Ženy
17
31
41
16
34
38
177

Muži
9
57
45
17
39
34
201
81

Z tabuľky 19 ďalej vyplýva, že u žien je najmenej používanou farbou pastelová
(16), čo v grafe 12 predstavuje 9 %. Druhou najmenej populárnou farbou u žien je farba
ružová (10 %). Pri pohľade na graf 13 zistíme, že u mužov predstavuje percentuálne
zastúpenie ružovej oveľa nižšiu hodnotu (4 %) ako u žien.

Graf 12 Farby žien – percentuálne vyjadrenie [4]
Farby žien - percentuálne vyjadrenie [4]
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Graf 13 Farby mužov – percentuálne vyjadrenie [4]
Farby mužov - percentuálne vyjadrenie [4]
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Nasledujúca tabuľka 20 zachytáva numerické vyjadrenie binárnej opozície
aktivita/pasivita – je zrejmé, že muži sú v porovnaní so ženami zobrazovaní na
ilustráciách ako aktívnejší a ženy sú vnímané ako pasívnejšie.
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Tabuľka 20 Vyjadrenie aktivity a pasivity žien a mužov [4]

aktivita
pasivita

Ženy
59
76

Muži
84
46

V nasledujúcej tabuľke 21 zachytávame numerické vyjadrenie opozície
spokojnosť/nespokojnosť u mužov i u žien. Je zrejmé, že ženy dávajú spokojnosť
najavo vo väčšej miere ako muži, ženy sú menej nespokojné ako muži. Muži dávajú
nespokojnosť najavo častejšie a v porovnaní so ženami vyjadrujú spokojnosť menej
často.

Tabuľka 21 Vyjadrenie ne/spokojnosti žien a mužov [4]

spokojnosť
nespokojnosť

Ženy
90
29

Muži
74
37

2.2.1.4.3 Témy Z4]
Učebnica s úrovňou Intermediate pozostáva z nasledovných 12 lekcií (units):

1 What a wonderful world!
2 Happiness!

8 Imagine!

3 Telling tales

9 Relationships

4 Doing the right thing

10 Obsessions

5 On the move

11 Tell me about it!

6 Likes and dislikes

12 Two weddings, a birth and a funeral!

7 The world of work

Podľa zamerania tém vidieť, že zostavovateľka a zostavovateľ učebnice sa
snažili o zohľadnenie záujmov žien i mužov. Kvalitatívnou analýzou vybraných tém sa
bližšie zaoberáme v časti 2.2.2.4.3 Témy [4].
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2.2.1.5 Analýza učebnice New Headway English Course Upper-Intermediate (2000)

2.2.1.5.1 Jazyk Z5]
Vlastné mená osôb boli zastúpené nasledovne: všetkých ženských mien bolo 64
a mužských mien bolo celkom 74.
Zo 64 ženských mien 58 tvorili krstné mená, pred štyrmi stálo oslovenie aunt
alebo auntie a v jednom prípade sa vyskytlo oslovenie Dear Madam, ktoré bolo
súčasťou oslovenia vo formálnom liste Dear Sir or Madam. Vyskytlo sa jedno
oslovenie Lady pred menom. V prípade ženských mien sa objavilo 9 deminutív.
Zo 74 mužských mien bolo 69 krstných mien, pred dvomi stálo oslovenie Mr,
pred jedným menom sa nachádzalo francúzske oslovenie Monsieur a v jednom prípade
sa vyskytlo oslovenie Dear Sir, ktoré bolo súčasťou oslovenia vo formálnom liste Dear
Sir or Madam. Raz sa objavilo oslovenie professor. V prípade mužských mien sa
objavilo 21 deminutív, teda raz toľko ako v prípade ženských mien.
Nasledujúci graf 14 zachytáva percentuálne vyjadrenie počtu ženských
a mužských vlastných mien, z ktorého vyplýva, že ženských mien je celkovo v učebnici
Upper-Intermediate o 8 % menej ako mužských mien.
Graf 14 Percentuálne vyjadrenie počtu ženských a mužských mien Z5]
Percentuálne vyjadrenie počtu ženských a mužských mien [5]

46%
ženské mená
mužské mená
54%

Učebnica venuje pozornosť významným, zaujímavým, úspešným alebo slávnym
osobnostiam, ktorých mená uvádza v texte. V prípade mužov uvádza 16 osobností
a v prípade žien 13 osobností. Detaily týkajúce sa konkrétnych ľudí prezentujeme
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v časti 2.2.2.5.1 Jazyk [5]. Muži boli prezentovaní zväčša pozitívne (v 10 prípadoch zo
16) a ženy boli prezentované viac v negatívnych súvislostiach (6 prípadov pozitívneho
hodnotenia z 13). V texte sme objavili 3 slávne ženské postavy, kým v prípade mužov
sme našli 8 slávnych postáv. Nemohli sme nezachytiť výsledok pozorovania do
nasledovného grafu 15:

Graf 15 Percentuálne vyjadrenie počtu slávnych žien a mužov [5]
Percentuálne vyjadrenie počtu
slávnych žien a mužov [5]

27%

slávne ženy
slávni muži
73%

V časti 2.2.2.5.1 Jazyk Z5] sa bližšie venujeme konkrétnym slávnym a známym
osobnostiam s ohľadom na výsledky kvalitatívnej analýzy.

Celkovo sú prezentované 4 manželské páry z rôznych dôvodov (začali spolu
podnikať v nevšednej oblasti, majú spísanú nevšednú predmanželskú zmluvu alebo
opisujú zážitky z dovolenky).
Nasledujúca tabuľka 22 zachytáva počet žien a mužov zastúpených v súkromnej
a verejnej sfére. Mužov bolo celkovo o niečo málo viac ako žien (o 3-och mužov).
V súkromnej sfére mali prevahu ženy (23 žien k 18 mužom), kým vo verejnej sfére
prevládali muži (16 mužov k 10 ženám).
Tabuľka 22 Počet žien a mužov v súkromnej a verejnej sfére Z5]
Pohlavie
súkromná
sféra
verejná sféra
celkový počet

Ženy

Muži

23
10

18
16

32

34
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V texte učebnice Upper-Intermediate sme sa zamerali aj na výber pomenovaní
osôb, ktoré sú spoločné pre mužov i ženy. V jazyku učebnice ich bolo presne 159,
z toho 74 sa týkalo názvov povolaní (spokesperson, artist, sculptor, student, teacher,
colonel, business person) a 85 všeobecných názvov osôb (nerd, liar, prisoner, VIP,
sceptic, insomniac).

2.2.1.5.2 Ilustrácie Z5]
Celkovo sme narátali 326 osôb v ilustračnej časti, z toho 140 bolo žien a 186
mužov. Nasledujúca tabuľka 23 znázorňuje, že počet detí bol vyšší u žien o 4
v porovnaní s mužmi. V kategórii teenagerov bolo viac mužov o 20. Medzi
zobrazenými mladými ľuďmi tiež prevládali muži (o 15 viac). V prípade seniorskej
kategórie bolo na obrázkoch, fotografiách a ilustráciách zachytených viac mužov ako
žien (žien bolo o 15 menej).

Tabuľka 23 Počet žien a mužov v učebnici Upper-Intermediate [5]
Ženy

Muži

140

186

22

18

6

26

Dospelí mladí ľudia

80

95

Seniori/seniorky

32

47

Celkový počet: 326

Počet detí

Teenageri/ky
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Pri sledovaní farieb sme zistili, že najčastejšie používanou farbou pre ženy sa
stala biela (39-krát), kým najmenej používanou bola u žien pastelová farba (8-krát).
Najpoužívanejšou farbou u mužov bola modrá (62-krát) a najmenej používanou sa stala
ružová (14-krát). Detaily zobrazuje tabuľka 24.

Tabuľka 24 Farby žien a mužov [5]
Farba
ružová
modrá
biela
pastelová
iná
tmavá
spolu

Ženy
22
38
39
8
33
13
153

Muži
14
62
61
19
42
35
233

Graf 16 zachytáva percentuálne hodnoty použitia farieb u žien. Z grafu 16
vyplýva, že modrá farba je s 26 % dominantnou farbou spolu s bielou, ktorá tvorí 25 %.
Najmenej používanými farbami sú farba tmavá s 8 % a pastelová s 5 %. Ružová farba
sa so 14 % nachádza niekde uprostred popularity farebného spektra. Modrá farba je
s 22 % treťou najpopulárnejšou farbou žien v učebnici.

Graf 16 Farby žien – percentuálne vyjadrenie [5]
Farby žien - percentuálne vyjadrenie [5]
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Graf 17 zachytáva percentuálne vyjadrenie popularity farieb u mužov: s 27 %
dominuje modrá farba, na druhom mieste je s 26 % biela farba a tretia je s 18 % farba
iná (napr. sivá, tmavozelená a pod.). Najmenej populárnymi sú dve farby: s 8 % ide
o farbu pastelovú a so 6 % o farbu ružovú.

Graf 17 Farby mužov – percentuálne vyjadrenie [5]
Farby mužov - percentuálne vyjadrenie [5]
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Tabuľka 25 vyjadruje binárnu opozíciu aktivity a pasivity u žien a mužov,
z ktorej vyplýva, že ženy sú v porovnaní s mužmi oveľa pasívnejšie, pretože rozdiel
medzi aktívnymi a pasívnymi ženami je menší ako rozdiel medzi aktívnymi
a pasívnymi mužmi.

Tabuľka 25

Vyjadrenie aktivity a pasivity žien a mužov [5]

aktivita
pasivita

Ženy
73
62

Muži
120
70

Tabuľka 26 zachytáva numerické hodnoty binárnej opozície nespokojnosti a
spokojnosti oboch pohlaví. Z tabuľky 26 to nie je veľmi zrejmé, ale po percentuálnom
prepočte zme zistili takmer identické vyjadrenie spokojnosti i nespokojnosti u oboch
pohlaví. U žien bolo spokojných v prepočte 69 % osôb a nespokojných 31 % osôb.
U mužov bolo v prepočte spokojných 68 % osôb a nespokojnosť sme zaznamenali
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u 32 % osôb. Žien je teda o 1 % viac spokojných ako mužov a mužov je o 1 %
nespokojných viac ako žien.

Tabuľka 26 Vyjadrenie ne/spokojnosti žien a mužov [5]

spokojnosť
nespokojnosť

Ženy
84
38

Muži
103
49

2.2.1.5.3 Témy Z5]
Štruktúra učebnice Upper-Intermediate je postavená na nasledovných 12
lekciách (units) a podľa ich názvov je zjavná absolútna rodová neutrálnosť vybraných
okruhov:

1 There´s no place like home

7 Doing without

2 Been there, done that!

8 Famous for fifteen minutes

3 What happened was this…

9 Nothing but the truth

4 It´s a deal!

10 Things ain´t what they used to be!

5 Whatever will be, will be

11 If only things were different!

6 People, places, and things

12 Icons

2.2.1.7 Komparácia kvantitativných analýz všetkých piatich učebníc
V tejto časti porovnávame výsledky kvantitatívnej analýzy všetkých piatich
úrovní obtiažnosti učebnice New Headway. Komparujeme výsledky na troch hlavných
rovinách:
•

na rovine jazykovej,

•

ilustračnej,

•

tematickej.

V jednotlivých tabuľkách zväčša uvádzame aj rok vydania učebnice.
Domnievame sa, že je to dôležitý faktor ovplyvňujúci rodové zaťaženie učebníc.
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Myslíme si totiž, že učebnice vydané po roku 2002 budú mať nižšiu rodovú zaťaženosť
ako učebnice vydané v roku 2000.

2.2.1.7.1 Komparácia jazyka Z1, 2, 3, 4, 5]
Pri kvantitatívnej analýze jazyka úrovní obtiažnosti jednotlivých učebníc New
Headway sme sa zamerali na niekoľko aspektov, ktoré sa stali predmetom skúmania.
Ženy často akoby v jazyku ani neexistovali – stávajú sa súčasťou generického
maskulína alebo neutrálneho pomenovania a z jazyka „miznú“. Našim cieľom bolo
zistiť, či je tomu tak aj v sade učebnice New Headway.

Jedným z našich primárnych výskumných cieľov bolo zistiť percentuálne
zastúpenie mužov i žien v jazyku učebníc. Dospeli sme k tomu tak, že sme excerpovali
použité ženské a mužské mená a numericky sme ich vyhodnotili, aby sme mohli určiť
percento ich zastúpenia v jazyku. Výsledky a ich porovnanie z jednotlivých učebníc
podáva nasledujúca tabuľka 27.

Tabuľka 27 Porovnanie percentuálneho vyjadrenia ženských a mužských mien
Rok
vydania
učebnice
2002
2003
2003
2000
2000

Typ
učebnice
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Percentuálne
vyjadrenie
ženských mien
54 %
50 %
49 %
52 %
46 %

Percentuálne
vyjadrenie mužských
mien
46 %
50 %
51 %
48 %
54 %

Z tabuľky 27 vyplýva, že v učebnici [1] a [4] percentuálne prevládajú ženské mená (o 8
% a 4 %) v neprospech mužských mien. V prípade učebnice [2] ide o rovnomerné
zastúpenie mužov i žien (50 %), kým v prípadoch [3] a [5] prevládajú muži (o 2 % a 8
%) v neprospech žien. Ženské mená prevládajú v učebniciach vydaných v roku 2002 a
2000, rovnomerné zastúpenie oboch pohlaví sa vyskytlo v učebnici z roku 2003, kým
v učebniciach z roku 2003 a 2000 je menej ženských mien ako mužských mien. Rok
vydania teda nemá vplyv na percentuálne zastúpenie vlastných mužských a ženských
mien.
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Hypotéza č. 1 o pomernom zastúpení žien a mužov v učebnici 1:1 sa potvrdila i
nepotvrdila. Potvrdenie, resp. nepotvrdenie hypotézy č. 1 záleží od uhla pohľadu. Ak
skúmame jednotlivé učebnice samostatne, potom zistíme, že v niektorých prevládajú
ženy alebo muži. Ak sa však pozrieme na všetkých päť učebníc spolu, zistíme, že viac
menej sa v jazyku rovnako často objavujú muži i ženy, a teda pomer 1:1 je zachovaný,
pretože ak v jednom prípade je percentuálne vyjadrenie 50 % : 50 %, v dvoch prípadoch
je spolu o 12 % žien viac a v dvoch prípadoch je spolu o 10 % viac mužov, v globále
potom vychádza o 2 % viac žien. Môžeme teda hovoriť v tejto súvislosti
o rovnocennom pomere pohlaví – nejde o rodové zaťaženie.

Ďalším výskumným zámerom bolo zistiť zastúpenie oboch pohlaví vo sfére
súkromnej a verejnej. Nasledujúca tabuľka 28 zachytáva komparáciu výsledkov
kvantitatívnej analýzy, ktorá ukázala, že ženám je oveľa častejšie, prakticky neustále,
pripisovaná súkromná sféra a vo vyššej miere ako mužom. Muži sa na všetkých
úrovniach [1], [2], [3], [4] a [5] nachádzajú vo verejnej sfére a tento fakt pre nás teda
nebol prekvapením. Ani v jedinom prípade z piatich učebníc sa nevyskytovalo viac
mužov v súkromnej sfére.

Tabuľka 28 Porovnanie počtu žien a mužov v súkromnej a vo verejnej sfére
Rok
vydania
učebnice

Typ
učebnice

2002
2003
2003
2000
2000

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Počet žien
a) v súkromnej
sfére,
b) vo verejnej sfére
a) 12, b) 0
a) 9, b) 2
a) 5, b) 1
a) 14, b) 7
a) 23, b) 10

Počet mužov
a) v súkromnej sfére,
b) vo verejnej sfére
a)
a)
a)
a)
a)

8,
8,
4,
12,
18,

b)
b)
b)
b)
b)

7
4
2
13
16

Hypotéza č. 2 o rodovo neutrálnych označeniach profesií a funkcií osôb, ktoré
budú prevládať vo všetkých učebniciach, sa, až na jedinú výnimku ([1]), potvrdila,
čoho dôkazom je i tabuľka 29 (nižšie).
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Tabuľka 29 Rodovo neutrálne názvy profesií a funkcí osôb
Rok
vydania
učebnice
2002
2003
2003
2000
2000

Typ
učebnice
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Rodovo neutrálne označenia (názvy)
profesií a funkcií osôb
10
70
84
114
159

Pre názornejšie porovnanie uvádzame počet rodovo zafarbených názvov osôb
spolu s počtom rodovo neutrálnych názvov, aby sme ich mohli vzájomne percentuálne
porovnať (pozri tabuľku 30 nižšie).

Tabuľka 30

Percentuálne porovnanie rodovo zafarbených názvov osôb s rodovo

neutrálnymi názvami
Rok
vydania
učebnice
2002
2003
2003
2000
2000

Typ
učebnice
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Rodovo
zafarbené
názvy osôb
27
23
12
46
67

Rodovo
neutrálne
názvy osôb
10
70
84
114
159

Porovnanie
v percentách
(%)
73 > 27
25 < 75
13 < 87
29 < 71
30 < 70

Vo väčšine prípadov ide naozaj o významne vyššie percento rodovo neutrálnych
označení profesií a funkcií osôb. Nedochádza k preferovaniu jedného pohlavia
v neprospech pohlavia druhého.

2.2.1.7.2 Komparácia ilustrácií Z1, 2, 3, 4, 5]
V súvislosti so skúmaním ilustrácií sme sa zamerali na zistenie počtu žien
a mužov nachádzajúcich sa na obrázkoch, fotografiách, kresbách a ilustráciách
učebnice. Vychádzajúc z premisy o vyššom počte žien v populácii sme predpokladali
rovnomerné zastúpenie oboch pohlaví alebo miernu (možno dvoj- až trojpercentnú)
nerovnomernosť v prospech žien. Výskum ukázal opak – v každej učebnici sa
v ilustračnej časti nachádzalo výrazne viac zobrazených mužov ako žien, čoho dôkazom
je nasledujúca tabuľka 31.
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Tabuľka 31

Porovnanie počtu žien a mužov

Rok
vydania
učebnice
2002
2003
2003
2000
2000

Typ
učebnice

Počet žien

Počet mužov

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

204
167
161
142
140

258
213
226
152
186

Hypotéza č. 1 o pomernom zastúpení žien a mužov v učebnici 1:1 sa v prípade
ilustrácií nepotvrdila37. Z tabuľky vyššie vidieť, že učebnice [4] a [5] vydané v roku
2000 znázorňujú viac mužov v neprospech žien o 10 a 46. V učebnici [1] vydanej
v roku 2002 je o 54 mužov viac ako žien. V učebniciach [2] a [3] vydaných v roku 2003
je rozdiel v neprospech žien dokonca ešte vyšší. V učebnici [2] je o 46 mužov viac a v
učebnici [3] je ich dokonca viac o 65.
V snahe o exaktnejšie údaje sme numerické hodnoty previedli do percentuálneho
vyjadrenia v nasledujúcej tabuľke 32.

Tabuľka 32

Porovnanie percentuálneho zastúpenia žien a mužov

Rok
vydania
učebnice
2002
2003
2003
2000
2000

Typ
učebnice
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Percentuálne
zastúpenie žien
44 %
44 %
42 %
48 %
43 %

Percentuálne
zastúpenie mužov
56 %
56 %
58 %
52 %
57 %

V tabuľke vyššie sme zohľadnili percentuálny podiel mužov vzhľadom na percentuálny
podiel žien, pričom sa ukázalo, že ženy mali percentuálne nižšie zastúpenie
v ilustratívnej časti ako muži, čo je pochopiteľné vzhľadom na ich celkové vyššie
numerické zastúpenie. Chceli sme však zistiť, ako je to s percentuálnym vyjadrením
detí-žien, teenageriek, mladých žien a senioriek z celkového počtu žien. Bolo by
zaujímavé porovnať percentuálne hodnoty žien s hodnotami mužov, ktoré sú vzhľadom
na ich rôzne numerické vyčíslenia presnejšie. Ak sa aj stalo, že v niektorých prípadoch
37

Hoci v prípade porovnania jazyka v časti 2.2.1.7.1 sa hypotéza č. 1 potvrdila.
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nastali numerické zhody, nemuseli mať rovnakú percentuálnu výpoveď, pretože celkový
počet bol rozdielny38.
Nasledujúca tabuľka 33 zaznamenáva percentuálne zastúpenie detí, teenageriek
a teenagerov, dospelých žien a mužov a senioriek a seniorov. Percentuálne údaje sme
získali prepočtom z celkového počtu hodnôt jednotlivého pohlavia.

Tabuľka 33 Percentuálne zastúpenie detí, teenageriek/teenagerov, dospelých
žien/mužov a senioriek/seniorov
Typ

[1] v %

[2] v %

[3] v %

[4] v %

[5] v %

Pohlavie

ž

m

ž

m

ž

ž

ž

m

18

10

2

4

6

7

9

9

16

10

6

3

10

2

10

7

15

7

4

14

dospelí

57

58

81

77

67

65

49

59

57

51

senior.

19

29

7

17

17

21

27

25

23

25

deti
teen.

m

m

Vysvetlivky: Typ – typ učebnice, ž – ženy, m – muži, teen. – teenagerky a teenageri,
dospelí – dospelé ženy a dospelí muži, senior. – seniorky a seniori.
Z tabuľky 33 vyplýva, že v dvoch prípadoch, [1] a [5], bolo percentuálne viac
žien zobrazených v detskom veku, v dvoch prípadoch ich bolo menej ([2] a [3])
a v jednom bolo percentuálne zastúpenie rovnaké pre obe pohlavia ([4]).
Ženy sú častejšie zobrazované ako teenagerky než muži. Bolo tomu tak v
štyroch prípadoch z piatich – v prípade učebnice [1] o 3 %, [2] o 8 %, [3] o 3 % a [4]
o 8 %. Len v jedinom prípade ([5]) bolo viac mužov teenagerov, a to až o 10 %.
Kategória dospelých mladých žien je častejšie zobrazovaná v troch prípadoch
z piatich – [2] o 4 %, [3] o 2 %, [5] o 6 %. V prípade [1] je žien len o 1 % menej ako
mužov, kým v prípade [4] je to až o 10 % menej.
Žien senioriek je však zobrazovaných oveľa menej ako mužov seniorov. Takáto
situácia nastala v štyroch prípadoch z piatich, kedy muži prečíslili ženy. Bolo tomu tak
v učebnici – [1] o celých 10 %, [2] tiež o 10 %, [3] o 4 % a [5] o 2 %. V učebnici [4]

38

Príklad: V učebnici [3] sa nachádzal rovnaký počet detí u žien i u mužov (13), čo sa rovná v oboch
prípadoch 9 %, hoci žien bolo 142 a mužov 152 (teda o 10 viac), ale u senioriek/seniorov, kde bol tiež
rovnaký počet u oboch pohlaví (38) boli percentuálne rozdiely, u žien to bolo 27 %, kým u mužov 25 %.
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bolo žien percentuálne viac ako mužov, a to o 2 %. Nejde teda o pravidlo, ale o istú
odchýlku, či výnimku z pravidla.

Toto bolo teda individuálne porovnanie jednotlivých učebníc. Zaujímalo nás
však, ako to funguje v celej sade učebnice New Headway, a preto sme sa rozhodli pre
porovnanie, z ktorého by bolo možné vyvodzovať všeobecne platné závery (pozri
nasledujúce dve tabuľky nižšie – tabuľka 34 a tabuľka 35).

Tabuľka 34

Numerické a percenuálne zastúpenie detí, teenageriek, dospelých žien

a senioriek spolu
Typ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
spolu
%
36
4
9
13
22
168
deti
9%
13
18
16
21
6
138
teen.
7%
116
153
108
70
80
1182
dospelí
63 %
3
9
1
4
2
8
3
8
3
2
3
9
7
senior.
21 %
Vysvetlivky: Typ – typ učebnice, teen. – teenagerky, dospelí – dospelé ženy, senior. –
seniorky

Tabuľka 35

Numerické a percenuálne zastúpenie detí, teenagerov, dospelých mužov

a seniorov spolu
Typ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
spolu
%
27
10
16
13
18
1
0
2
deti
8%
8
4
15
11
26
9
0
teen.
7%
149
174
147
90
95
7
5
0
dospelí
61 %
74
39
48
38
47
2
9
3
senior.
24 %
Vysvetlivky: Typ – typ učebnice, teen. – teenageri, dospelí – dospelí muži, senior. –
seniori.
Ako vidieť z oboch tabuliek vyššie (tabuľka 34 a tabuľka 35), pri porovnávaní
celkových

hodnôt

došlo

k zmenám

v porovnaní

s jednotlivými

učebnicami

porovnávanými samostatne. Z tabuliek 34 a 35 vyplýva, že celkovo sú v sade učebníc
New Headway [1], [2], [3], [4] a [5] častejšie zobrazované ako deti ženy (9 %), čo je
o jedno percento viac v porovnaní s mužmi (8 %). Teenagerská generácia je zastúpená
rovnakým percentom u oboch pohlaví (7 %). Z celkového počtu žien je vyššie percento
žien, ktoré sú zobrazované v kategórii mladých dospelých žien (63 %). V prípade
mužov ide o 61 % mužov, čo je o dve percentá menej ako u žien. V prípade seniorskej
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generácie je celkovo zobrazovaných menej žien (21 %) ako mužov (24 %), čo je o tri
percentá menej ako u žien.
V kategóriách dospelých a seniorskej generácie dochádza ku zhode pri
porovnaní samostatných jednotlivých učebníc s celou sadou. Mladé ženy sú
zobrazované častejšie ako mladí muži a seniorky sú zobrazované v menšej miere ako
seniori.

Hypotéza č. 3 o absencii rodovo stereotypných ilustrácií, na ktorých muži
a ženy nie sú vykresľovaní/vykresľované podľa tradičných spoločenských očakávaní
(takto sa správa „správna“ žena, takto „musí“ vyzerať „ideálny“ muž a pod.) sa
nepotvrdila. Dôkazom sú výsledky výskumu použitia farieb, vyjarenia opozície
aktivity/pasivity a spokojnosti/nespokojnosti (pozri tabuľky nižšie).

V nasledujúcich tabuľkách 36, 37, 38, 39, 40 a 41 zachytávame výsledky
vyhodnotenia použitia konkrétnej farby osôb v závislosti od ich pohlavia. Predpokladali
sme, že ružová farba nebude prednostne doménou žien, ale ukázalo sa, že sme sa mýlili.

Tabuľka 36

Porovnanie použitia ružovej farby u žien a mužov

Rok
vydania
učebnice
2002
2003
2003
2000
2000

Typ
učebnice

Percentuálne
vyjadrenie u žien

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

10
7
11
10
14

%
%
%
%
%

Percentuálne
vyjadrenie u mužov
1
1
2
4
6

%
%
%
%
%

Ružová farba (pozri tabuľku 36 vyššie) naďalej ostáva doménou žien
v porovnaní s mužmi, hoci v porovnaní s prípadom [1] sme v poslednom prípade [5] pri
mužoch zaznamenali nárast o 5 %.

96

Tabuľka 37

Porovnanie použitia modrej farby u žien a mužov

Rok
vydania
učebnice
2002
2003
2003
2000
2000

Typ
učebnice
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Percentuálne
vyjadrenie u žien
18
18
20
18
26

Percentuálne
vyjadrenie u mužov

%
%
%
%
%

26
19
25
29
27

%
%
%
%
%

Modrá farba (pozri tabuľku 37) ostáva podľa výsledkov nášho výskumu „farbou muža“,
pretože v porovnaní so ženami stále viac mužov je zobrazovaných v modrej farbe ako
žien. I v tomto prípade sa vyskytla výnimka pri učebnici [5], kde sme zaznamenali len o
1 % menej žien v modrej.

Biela farba (tabuľka 38) je považovaná za akúsi neutrálnu farbu a za farbu športu
a iných voľnočasových aktivít. Rozdiely v jej použití boli minimálne. Obe pohlavia
„môžu“ používať bielu farbu. Konkrétne percentuálne zastúpenie sa nachádza
v nasledujúcej tabuľke 38.

Tabuľka 38 Porovnanie použitia bielej farby u žien a mužov
Rok
vydania
učebnice
2002
2003
2003
2000
2000

Typ
učebnice
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Percentuálne
vyjadrenie u žien
19
24
25
23
25

%
%
%
%
%

Percentuálne
vyjadrenie u mužov
20
23
27
23
26

%
%
%
%
%

Pod pastelovou farbou rozumieme červenú, zelenú, žltú a ich svetlofarebné
odtiene. Až na malé výnimky sú pastelové farby doménou žien. Muži ich používajú
menej často ako ženy. Detaily percentuálneho vyjadrenia sa nachádzajú v nasledujúcej
tabuľke 39.
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Tabuľka 39 Porovnanie použitia pastelovej farby u žien a mužov
Rok
vydania
učebnice
2002
2003
2003
2000
2000

Typ
učebnice
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Percentuálne
vyjadrenie u žien
14
22
9
9
5

Percentuálne
vyjadrenie u mužov

%
%
%
%
%

10 %
16 %
10 %
8 %
8 %

Iná farba je označenie farieb, ktoré nie sú pastelové ani tmavé, ide o farbu sivú,
svetlo hnedú, tmavooranžovú, šedú a pod. Zastúpenie inej farby je kvantitatívne viac
menej rovnaké pre obe pohlavia, ako to znázorňuje aj nasledujúca tabuľka 40.

Tabuľka 40 Porovnanie použitia inej farby u žien a mužov
Rok
vydania
učebnice
2002
2003
2003
2000
2000

Typ
učebnice
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Percentuálne
vyjadrenie u žien
15
10
19
19
22

Percentuálne
vyjadrenie u mužov

%
%
%
%
%

15
11
17
19
18

%
%
%
%
%

Pod tmavou farbou rozumieme tmavé odtiene pastelových farieb, hnedej, šedej
a pod. Nezamieňali sme si ju s inou farbou. Miernym prekvapením je pomerne vysoké
zastúpenie tmavých farieb u žien, niekedy dokonca prevyšuje mužov o niekoľko
percent, ako možno vidieť v tabuľke 41.

Tabuľka 41

Porovnanie použitia tmavej farby u žien a mužov

Rok
vydania
učebnice
2002
2003
2003
2000
2000

Typ
učebnice
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Percentuálne
vyjadrenie u žien
24
19
16
21
8

%
%
%
%
%

Percentuálne
vyjadrenie u mužov
28
30
19
17
15

%
%
%
%
%
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Hypotéza č. 4, v ktorej predpokladáme, že ružová farba nebude primárne farbou
žien a dievčat a mužom a chlapcom nebude primárne dominovať modrá alebo tmavá
farba, sa nepotvrdila. Ružová farba je charakteristická pre všetky vekové skupiny žien
(najmä pre deti a seniorky) v porovnaní s použitím ružovej farby u mužov. Ružová
farba sa u žien nenachádza na prvom mieste. Modrá je typická pre mužov v každom
veku a rovnako aj tmavá farba. Tabuľka 42 poskytuje celkové percentuálne porovnanie
použitých farieb vo všetkých piatich učebniciach spolu.

Tabuľka 42

Celkové percentuálne porovnanie použitých farieb vo všetkých

učebniciach spolu
Typ
učebnice

[1] v %

[2] v %

[3] v %

[4] v %

[5] v %

Spolu
%

Farba
ružová

11

8

13

14

20

66

modrá

44

37

45

47

53

226

biela

39

47

52

46

51

235

pastelová

24

38

19

17

13

111

iná

30

21

36

38

40

165

tmavá

52

49

35

38

23

197

Nasledujúci graf 18 zachytáva porovnanie ružovej, modrej, bielej, pastelovej,
inej a tmavej farby v %.

Graf 18 Porovnanie farieb v % vo všetkých učebniciach spolu
Porovnanie farieb v %
vo všetkých učebniciach spolu

197; 20%

ružová

66; 7%
226; 22%

modrá
biela
pastelová

165; 17%
111; 11%

235; 23%

iná
tmavá
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Z grafu 18 vyplýva nasledovné poradie použitia farieb u osôb na ilustráciách:
1. biela farba (23 %)
2. modrá farba (22 %)
3. tmavá farba (20 %)
4. iná farba (17 %)
5. pastelová farba (11 %)
6. ružová farba (7 %).
Najpoužívanejšou farbou sa podľa nášho výskumu stala biela farba a najmenej
používanou je farba ružová.

Pri aktivitách mužov i žien je dôležité zdôrazniť, že sme sa nezamerali na
frekvenciu výskytu jednotlivých aktivít, ako najmä na ich počet. Keďže sa na obrázkoch
nachádza výrazne viac mužov ako žien, nie je prekvapením nižší počet aktivít u žien
ako u mužov, ako to znázorňuje i tabuľka 43 nižšie.

Tabuľka 43 Porovnanie aktivity žien a mužov
Rok
vydania
učebnice
2002
2003
2003
2000
2000

Typ
učebnice

Počet žien

Počet mužov

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

79
104
99
59
73

129
147
134
84
120

Pri vyjadrení pasivity boli čísla takmer rovnaké alebo dokonca niekde ženy
prevyšovali mužov, čo je zarážajúce, ak si uvedomíme, že celkovo je žien na
ilustráciách zobrazovaných menej. Výrazný rozdiel sme zaznamenali v prípadoch
učebnice [2], kde je pasívnych žien 60, ale pasívnych mužov je len 44, čo je o 16 žien
viac ako mužov, a [4], kde je pasívnych žien 76, pričom pasívnych mužov je len 46, čo
je dokonca viac o 30 (pozri tabuľku 44 nižšie). V rovnakých učebniciach bolo pritom
viac aktívnych mužov ako žien. V prípade učebnice [2] bolo o 43 aktívnych mužov viac
ako žien a v prípade učebnice [4] to bolo o 25 aktívnych mužov viac.

Z výskumu vyplýva, že ženy sú znázorňované ako celkovo pasívnejšie k životu
ako muži.
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Tabuľka 44

Porovnanie pasivity žien a mužov

Rok
vydania
učebnice
2002
2003
2003
2000
2000

Typ
učebnice

Počet žien

Počet mužov

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

77
60
54
76
62

74
44
74
46
70

Hypotéza č. 5, podľa ktorej bude binárna opozícia aktivita – pasivita v pomere
1:1, sa nepotvrdila (pozri tabuľku 45 nižšie).

Tabuľka 45 Porovnanie aktivity a pasivity oboch pohlaví vo všetkých učebniciach
spolu
Typ

Aktivita

Pasivita

Aktivita

Pasivita

učebnice

žien

žien

mužov

mužov

[1]

79

77

129

74

[2]

104

60

147

44

[3]

99

54

134

74

[4]

59

76

84

46

[5]

73

62

120

70

spolu

414

329

614

308

%

56 %

44 %

67 %

33 %

Vysvetlivky: numerické hodnoty u žien (aktivita + pasivita) sme sčítali a percentá sme
určili v rámci kategórie žien. Podobne sme postupovali i u mužov.
Z tabuľky 45 vyššie vyplýva, že percentuálny pomer rozdielu aktivity a pasivity
u žien je nižší ako u mužov. V prípade žien je rozdiel 12 %, kým u mužov je
percentuálny rozdiel až 34 %. Ženy zobrazované na ilustráciách učebníc New Headway
sú percentuálne menej aktívne ako muži a sú aj výraznejšie pasívne ako muži. Tento
fakt je platný nielen pre jednotlivé úrovne učebnice New Headway, ale je aj celkovo
platný v celej sade učebnice.

S výnimkou prípadov [3] a [5], kde spokojnosť vyjadrovalo viac mužov, sú to
práve ženy, ktoré sa častejšie usmievajú, snažia sa byť „milé“, navodzujú „príjemnú
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atmosféru“, pôsobia príjemným dojmom a zaujímajú sa o vytvorenie „dobrého dojmu“
na diváka39 (tabuľka 46 nižšie).

Tabuľka 46 Porovnanie spokojnosti žien a mužov
Rok
vydania
učebnice
2002
2003
2003
2000
2000

Typ
učebnice

Počet žien

Počet mužov

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

158
103
85
90
84

133
99
93
74
103

Naproti vysokým číslam vyjadrujúcich spokojnosť žien sú čísla vyjadrujúce ich
nespokojnosť vo všetkých piatich prípadoch nižšie ako u mužov (pozri tabuľku 47
nižšie). Interpretáciu príčin podávame v časti 3.2.

Tabuľka 47 Porovnanie nespokojnosti žien a mužov
Rok
vydania
učebnice
2002
2003
2003
2000
2000

Typ
učebnice

Počet žien

Počet mužov

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

16
15
45
29
38

32
22
55
37
49

Hypotéza č. 6, podľa ktorej nebude mať binárna opozícia spokojnosť –
nespokojnosť vplyv na príslušnosť k pohlaviu, sa nepotvrdila (pozri tabuľku 48 nižšie).

39

Zámerne sme uviedli „diváka“ a nie „diváčku“, pretože je to najmä názor muža, na ktorom společnosti,
teda i ženám, záleží a viac ho rešpektujú ako názor ženy. Názor muža je v spoločnosti celkovo prijímaný
s väčším rešpektom.
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Tabuľka 48 Porovnanie spokojnosti a nespokojnosti oboch pohlaví vo všetkých
učebniciach spolu

Typ učebnice

Spokojnosť

Nespokojnosť

Spokojnosť

Nespokojnosť

žien

žien

mužov

mužov

[1]

158

16

133

32

[2]

103

15

99

22

[3]

85

45

93

55

[4]

90

29

74

37

[5]

84

38

103

49

spolu

520

143

502

195

%

78 %

22 %

72 %

28 %

Vysvetlivky: numerické hodnoty u žien (spokojnosť + nespokojnosť) sme sčítali
a percentá sme určili v rámci kategórie žien. Podobne sme postupovali i u mužov.
Z tabuľky 48 vyššie vidieť, že percentuálny pomer spokojných žien k nespokojným
ženám je vyšší ako v prípade mužov. U žien je rozdiel ne/spokojnosti 56 %, kým
u mužov ide o rozdiel 44 %. Všeobecne teda pre sadu učebníc New Headway možno
v tejto súvislosti vyvodiť nasledujúci záver: platí, že spokojných (milých, usmiatych
a pod.) žien je na obrázkoch všeobecne viac ako spokojných mužov. Naopak,
nespokojných žien je na ilustráciách menej ako nespokojných mužov – ženy dávajú
nespokojnosť najavo v nižšej miere ako muži.

2.2.1.7.3 Komparácia výberu tém Z1, 2, 3, 4, 5]
Pri analýze výberu tém sme sa zamerali na počet hlavných tematických okruhov
na jednotlivých úrovniach obtiažnosti učebnice New Headway. Za hlavnú tému sme
považovali samostatný tematický okruh zvolený pre každú lekciu (tzv. unit). V troch
prípadoch nižšej obtiažnosti išlo o 14 nosných tém, kým v dvoch prípadoch vyššej
obtiažnosti išlo o 12 tém.
Tabuľka 49 nižšie o. i. zachytáva počet hlavných tém v učebnici a aj prienik
jednotlivých tematických okruhov – výskum ukázal, že sú témy, ktoré sa opakujú
naprieč sadou New Headway – ide najmä o úvodné (zoznamovacie) lekcie nižšieho
stupňa jazykovej obtiažnosti, rozprávanie, miesto bydliska a pod. V časti 2.2.1.7.2 sme
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na základe kvantitatívneho výskumu ilustrácií zistili, že žien je výrazne menej,
pristupujú k životu pasívnejšie, a sú spokojnejšie so životom (aspoň sa tak tvária) ako
muži. Pri výbere tém je potom zrejmé, že world of work, tell me a iné nedávajú priestor
ženám, ale budú pravdepodobne zohľadňovať viac záujmy, potreby a skúsenosti mužov,
teda pohlavia, ktoré je zobrazované ako aktívnejšie a činorodejšie a má preto viac
a rôznorodejších záľub, zážitkov a skúseností.

Tabuľka 49 Porovnanie počtu vybraných nosných tém
Rok
vydania
učebnice
2002

Typ
učebnice

Počet tém

Prienik tém a/alebo
tematických okruhov

[1]

14

2003
2003
2000
2000

[2]
[3]
[4]
[5]

14
14
12
12

hello, where do you live, people, the
world of work
hello, where I live, places
tell me, famous couples
tell me about it, the world of work
w h e r e I l i v e 40, p e o p l e , p l a c e s , t h i n g s ,
icons, famous for 15 minutes

Pri samostatnom vyhodnocovaní jednotlivých úrovní učebníc z hľadiska
nosných tém sa zdalo, že rovnocenne a rovnomerne zohľadňujú záujmy a skúsenosti
oboch pohlaví. Pri podrobnejšom skúmaní a najmä v súvislosti s komparáciou
výsledkov výskumu ilustrácií sa vhodnosť výberu tém javí v inom svetle, a síce
v neprospech žien.

2.2.2 Kvalitatívna analýza
V tejto časti analyzujeme všetkých päť úrovní zo série učebnice New Headway
English Course Student´s Book pomocou kvalitatívnej metódy, pričom si všímame
rodové zaťaženie a použitie stereotypov v učebniciach so zameraním na jazyk, ilustrácie
a výber tém.
Pri jazyku hodnotíme výber mien po formálnej stránke (používanie deminutív) a
s ohľadom na pestrosť (mená nielen anglofónneho pôvodu). Pri jazyku sa ďalej
sústreďujeme na prezentovanie „ženských“ a „mužských“ povolaní, ako aj na neutrálne
pomenovania (spoločné pre obe pohlavia). Predmetom záujmu sú aj aktivity
prisudzované obom pohlaviam.
40

There´s no place like home!
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Pri ilustráciách hodnotíme, akým spôsobom sú zobrazované ženy a ako sú
prezentovaní muži:
•

aké farby boli použité na ich oblečenie,

•

vyjadrenie binárnej opozície aktivita – pasivita a spôsob prezentácie pre každé
pohlavie, styčné body a kontrasty,

•

vyjadrenie spokojnosti a nespokojnosti pri každom pohlaví.
Pri témach posudzujeme, či sú prezentované tradičné mužské alebo ženské

oblasti záujmov a spôsob zobrazenia.

2.2.2.1 Analýza učebnice New Headway English Course Elementary (2002)

2.2.2.1.1 Jazyk Z1]
V učebnici Elementary sa celkovo vyskytuje viac ženských ako mužských mien.
Panuje pokus o multikultúrny prístup, čo sa prejavuje na výbere ženských i mužských
mien, ktoré sú z jazyka:
•

anglického – Patrick, Lucy, Sally, Alison, Paula, Rosa,

•

nemeckého – Franziska, Felix, Kurt,

•

francúzskeho – Philippe, Pierre, Louis,

•

španielskeho – María, Juan, Fernando, Rudi, Manola,

•

arabského – Yasmina, Ali,

•

japonského – Toshi, Tomoko, Keiko,

•

maďarského – Ilona, László,

•

českého – Lukáš,

•

ruského – Irina, Anna,

•

talianskeho – Bianca,

•

nórskeho – Per,

•

z indiánskych jazykov – Dakota.
V niekoľkých prípadoch sme našli oslovenia žien ako Miss Bishop, Miss Potts

alebo Auntie Mavis. V súvislosti s mužom sa takéto označenie vyskytlo len raz: Mr
Smith.
Viac ženských pomenovaní sa nachádzalo vo formálnej podobe: Birgit, Paula,
Mary, Brenda, Margaret, Joanne, Alice, Alise, Diana, Jane, Nadia, Angela, Edna,
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Mandy, Joyce. V porovnaní so ženskými menami bolo mužských pomenovaní vo
formálnej podobe menej: Graham, Vincent, Gavin, Dylan, Rafael, Denis, Grimley,
Marcus, Seumas.
Počet deminutívnych mien je v pomere 1:1, ale vzhľadom na fakt, že ženských
mien je viac, znamená to, že ženských deminutív je v konečnom dôsledku o niečo
menej. V texte učebnice Elementary sme našli aj tieto zdrobneliny mužských mien:
Benny, Mick, Bob, Sam, Al, Tom, Ray, Rod, Clem, Max, Bill, Tom, Tommy, Tony, Barry
a pod. K ženským zdrobnelinám sme zaradili: Liz, Annie, Marnie, Ali (z mena Alison),
Pat, Debbie, Cathy, Rosie, Sue, Toni a pod.

Muži sú v porovnaní so ženami prezentovaní vo viacerých prípadoch ako
géniovia alebo známe a úspešné osobnosti vo svojom povolaní: Mozart, Haydn,
Sigmund Freud, Beethoven, Brahms, Schubert, Strauss, Paul McCartney, Picasso,
Nureyev41, Einstein, Lukáš Vondráček42, Louis Armstrong, Jelly Roll Morton43. Prípad
geniálnej ženy sme našli len raz – išlo o prípad mladého dievčaťa z Rumunska,
Alexandry Nechity, ktoré maľuje ako Picasso. Je zaujímavé, že ju porovnávajú s mužom
a nie so ženou. Lukáša z Opavy porovnávajú s Mozartom. Porovnanie geniálnej
umelkyne s geniálnym umelcom-mužom je pochopiteľné: v mnohých oblastiach
chýbajú ženské vzory z rôznych dôvodov.
V prípade politiky boli v učebnici uvádzaní prevažne muži: Tony Blair, Bill
Clinton, George Washington, Louis XIV a Louis XV (francúzski králi), anglický kráľ
John, kým medzi političkami sa ocitla len Margret Thatcher, ktorej prívlastok Iron
Lady sa stal jej synonymom, a britská princezná Diana spomínaná v súvislosti so svojou
tragickou smrťou.
Mužov bolo v jazyku zobrazených viac z hľadiska prezentovaných povolaní
a aktivít. Ich výskyt v súkromnej sfére je nižší ako u žien. Naproti tomu sa názvy
ženských povolaní neobjavili ani raz, ale v súkromnej sfére bolo 12 odkazov
z celkového počtu 17 odkazov na ženy, napr. ex-wife, girlfriend, grandma,
grandmother, widow, sister, niece, wife a pod.
Učebnica uvádza výraz workmen, ale nie workwomen. Binárne opozície typu
girl/boy, aunt/uncle sú zastúpené rovnomerne s niekoľkými výnimkami: widow (ale nie
41

Tanečník baletu
Geniálne dieťa z Opavy v Česku – hráč na klavír
43
Americký džezový hudobník
42
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widower), lion (ale nie lioness), ex-wife (ale nie ex-husband), policeman (ale nie
policewoman) a pod. V niektorých oblastiach ženy naozaj nepôsobia, alebo len
v minimálnej miere (požiarny zbor, chytanie rýb), ale to neznamená, že ich treba v tejto
súvislosti z jazyka úplne vylúčiť. Potom sa stane, že sú ženy vylúčené zo sfér, kde
aktívne pôsobia, napr. businessman (ale učebnica neuvádza businesswoman), postman
(ale nie postwoman) a pod. V prípade binárnych opozícií sme takto objavili 9 prípadov
rodovej asymetrie v neprospech žien a 6 prípadov v neprospech mužov, napr. grandma
(ale nie grandpa), lady (ale nie sir), widow (ale nie widower) a pod.
Mnohé výrazy v učebnici formálne zahŕňajú názov spoločný pre obe pohlavia,
ale v skutočnosti predstavujú výlučne mužov: farmer, genius, millionaire, leader,
manager, undertaker, alebo len ženy: secretary. V prípade zdravotnej sestry (nurse) sa
objavil prípad mladého muža, ktorý výkonával toto povolanie.
Typickými mužskými povolaniami v

učebnici Elementary sú: doctor,

accountant, waiter, postman, driver (tractor driver, taxi driver, school bus driver),
barman, businessman, ballet dancer, composer, football player, king, bank manager,
sky-diver, car company worker, engineer, film star (Tom Hanks), pilot, policeman,
fireman, boatman, ambulance man, patrol attendant, undertaker.
Typickými ženskými povolaniami v jazyku boli: teacher, waitress, interpreter,
architect, racing driver, charity worker (Matka Tereza), princess (princezná Diana),
dressmaker, war ambulance driver, school secretary.
Medzi ženské povolania sa dostali aj také, ktoré boli vždy pripisované mužom:
architect alebo racing driver. Tradičné povolania však zostali: teacher, secretary alebo
nurse.
10 povolaní sa prelínalo, a teda boli prezentované v jazyku: student, journalist,
nurse, scientist, painter, cotton field worker, politician, millionaire, ballet dancer,
shopkeeper. Faktom ostáva, že hoci sa uvedených 10 povolaní prelínalo, výraz nurse
bol v súvislosti s mužom spomenutý len raz. Podobne výraz student odkazoval častejšie
na ženy. Naopak výrazy politician a scientist odkazujú na ženu len sporadicky, ak vôbec
(ako politička sa spomína len Margaret Thatcher).
Ženy sa venovali viacerým aktivitám ako muži, ale muži sa venovali viacerým
druhom športu. Aktivity pripisované ženám boli: dancing, eating, walking, shopping,
cooking dinner/making supper, meeting friends, sunbathing, can use a computer,
running fast, painting, living on a plane, writing children´s stories. Ženy sa venovali
športom ako sú tennis, swimming, skiing.
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Muži sa venovali nasledovným športom: football, sailing, baseball, ice-skating,
fishing, skiing, swimming, walking his dog.
Mužské aktivity: playing the piano, smoking a cigar, walking on the moon,
taking photos, meeting friends, cooking, listening to music.
Dve športové aktivity sa prelínali – tenis a lyžovanie.
Päť iných druhov aktivít sa prelínalo: watching, dancing, chatting on the
Internet, drinking a glass of wine, kissing.
Z troch jazykolamov dva odkazovali na ríšu zvierat (Four fine fresh fish for you.
If a dog chews shoes, whose shoes does he choose?) a jeden sa týkal aj „žien“: Six silly
sisters selling shiny shoes.

2.2.2.1.2 Ilustrácie Z1]
V prípade použitia farieb stále dominuje ružová v porovnaní s mužmi, ktorí ju
nepoužívajú takmer vôbec. Modrá je farbou vhodnou pre mužov. Zdá sa, že
„najvhodnejšou“ farbou pre muža i ženu je tmavá, modrá alebo biela farba. Ružovej
farby sa muži boja, pretože by mohli byť obvinení z homosexuálnych preferencií, čo je
v patriarchálnej spoločnosti dosť „závažný prečin“ rovnajúci sa stigme alebo biľagu,
ktorý je problém zmazať. Badinter (1999:117) charakterizuje homofóbiu ako „prejav
nenávisti voči ženským vlastnostiam u mužov“.
V binárnej opozícii aktivita – pasivita si „počínajú“ aktívnejšie muži: sú
aktívnejší a aj rozsah ich činností je širší: varia, bicyklujú sa, nakupujú oblečenie, hrajú
na klavíri, telefonujú alebo sa venujú nejakému športu. Aktívne ženy občas športujú,
umývajú sa, často sa rozprávajú so známou alebo s priateľmi, ponúkajú návšteve jedlo,
nakupujú, utierajú riad, varia alebo sa venujú starostlivosti o dieťa. Muži sa viac venujú
kolektívnym športom (futbal) alebo „typicky“ mužským športom (cvičenie s činkami),
ženy individuálnym športom (tenis), hoci sú občas znázorňované podobne ako muži
(cvičenie s činkami). Stalo sa, že muž bol proti všetkým spoločenským očakávaniam
znázornený ako slabý šofér.
Pasivita mužov a žien je znázorňovaná podobne i rozdielne zároveň. Styčnými
bodmi sú pozeranie televízie, čítanie alebo pózovanie na rodinnej fotografii. Muži často
počúvajú hudbu a pozerajú televíziu. Ženy skôr pózujú pred objektívom alebo sú
súčasťou rodinného fotografovania do rodinného albumu. Automobilová pretekárka je
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znázornená nielen ako šoféruje auto počas pretekov, ale aj ako sedí na pneumatikách,
kým jej mužskí kolegovia (členovia technického tímu) opravia poruchu na automobile.
Ženy pôsobia celkovo vyrovnanejšie a priateľskejšie ako muži, ženy sa častejšie
usmievajú a dávajú najavo svoju spokojnosť. Spokojných mužov je menej ako
spokojných žien. Nespokojných mužov je naopak viac, čo si vysvetľujeme tak, že
nespokojnosť dávajú najavo častejšie ako ženy. Hlavným zámerom pravdepodobne je
ukázať, že muži viac a častejšie uplatňujú kritické myslenie.
Ženy sú zobrazované ako spokojné a usmievavé najmä v rodinnom kruhu,
s deťmi v domácnosti alebo na ihrisku pri hrách, či v družnom rozhovore s priateľkou.
V práci sú sústredené (takmer zamračené) alebo „posedávajú“. Muži sú veľmi spokojní
v práci, pri športe alebo pri posedení s priateľmi. V práci sú muži zobrazovaní ako
aktívni a pracovití.

2.2.2.1.3 Témy Z1]
Zameranie tém je rodovo korektné, zahŕňa rovnomerne skúsenosti žien i mužov
viac-menej v rovnakej miere, až na niekoľko výnimiek.
Ženy političky sú prezentované okrajovo a často prostredníctvom vžitých
opisných klišé (Margret Thatcher ako Iron Lady). Muž je prezentovaný ako živiteľ
rodiny, hoci explicitne tento fakt nie je vyjadrený, v podtitulku the man with thirteen
jobs je táto skutočnosť implicitne prítomná.
Pri opise voľno-časových aktivít sú na obrázkoch znázorňovaní častejšie muži.
Napríklad na strane 34 sa na 16 obrázkoch nachádza 12 mužov alebo chlapcov, kým len
6 žien a dievčat. Faktom ale je, že aj muži sú zobrazení v „tradične“ ženských úlohách –
venujú sa vareniu, opaľovaniu alebo čítaniu literatúry. Zaoberajú sa však aj „tradične“
mužskými zaáležitosťami – športom – hrajú futbal, posiľňujú s činkami, hrajú sa
počítačové hry, sú hercami v detektívke alebo lyžujú. Ženy pozerajú televíziu, ovládajú
plachetnicu, idú si zabehať, fotografujú alebo sa s partnerom venujú tancu. Okrem tanca
sa teda venujú najmä tradične „mužským“ aktivitám.
Ženy sú často označované za „zlé“ alebo „slabé“ vodičky – v učebnici
Elementary je to práve muž, ktorý nevie šoférovať a nemá dostatočne vyvinuté
priestorové videnie ani odhad na vzdialenosti. Poznáme jeho meno (Norman) a v texte
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sa naňho odkazuje ako na he, a preto je jasné, že ide skutočne o nešikovného
a neskúseného muža a nie o ženu. Norman je nielen slabý vodič, ale aj agresívny vodič.
V úlohe starostlivého človeka vytupujú zväčša ženy (starajú sa o dieťa alebo
o iného člena rodiny či príbuzenstva). Muž vytupuje tradične ako ten, ktorý sa „stará“
o rodinu tak, že nie je prítomný, pretože „pracuje“ mimo domácnosť. Žena je tradične
zobrazovaná ako tá, ktorá „je doma“ s deťmi (= hrá sa s nimi, usmieva sa na ne a je
spokojná so svojou úlohou ženy-matky v domácnosti). Podľa tém a ilustrácií by sa
mohlo zdať, že práca v domácnosti vlastne ani nie je prácou, a teda nie je vôbec
náročná. Práca ženy v domácnosti nie je rovnako dôležitá ako práca muža mimo domov.
V tradičnej úlohe sme objavili aj ženy na ilustráciách, ktoré svojím zjavom
„zvádzajú“ usmiatych alebo zarazených mužov, ktorí sú vyplašení z „vyzývavej“ ženy
v červených šatách. Ďalším exemplárnym príkladom je čítanie mapy, ktoré je „mužskou
záležitosťou“ – na strane 108 je obrázok, na ktorom manžel drží mapu a študuje ju, kým
jeho manželka na ňu hľadí zboku, pretože ju „aj tak nedokáže prečítať (pochopiť)“.

2.2.2.2 Analýza učebnice New Headway English Course Beginner (2003)

2.2.2.2.1 Jazyk Z2]
Beginner sa pokúša o rodovú rovnosť v pomenovaniach osôb, ale menej sa
učebnici darí zachovať tento trend pri názvoch povolaní a aktivít.
Faktom je, že sú neutrálne pomenovania, ktoré sa prekrývajú nielen formálne,
ale aj v skutočnosti. Ide najmä o nasledovné profesie a aktivity: director, police officer,
scientist, shop assistant, tourist, student; plays cards, swimming, ice-skating, skiing.
Mnohé profesie sú pripisované v učebnici len ženám: secretary, model, nurse,
artist, athlete, doctor, film star, politician. Mnohé profesie sú pripisované len mužom:
farmer, expert, bank manager, journalist, engineer, singer, football player, interpreter,
horse rider a pod.
Niektoré aktivity sa prelínajú: playing cards, swimming, ice-skating, skiing, ale
zväčša sú aktivity charakteristické pre ženy a iné pre mužov.
Muž si večeru nepripraví, ale kúpi (buys pizza), doesn´t like beer, drinks beer,
wine a pod. Žena si večeru pripraví sama (cooks dinner) a nie je spomínaná v súvislosti
s pivom alebo vínom v zmysle „mám rada alebo rada pijem víno/pivo“ a pod. Pri žene
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sa dôrazní fakt, že si za jedlom dá a glass of wine, teda len pohárik vína, aby si učiaci sa
nepomysleli, že nebodaj po večeri vypije celú fľašu (alkoholizmus u žien sa netoleruje).

Pri krstných menách osôb sú formálne tvary mien mužov i žien používané
rovnomerne (Alan, David, Peter, Elena, Isabel, Heidi), ale rovnako už tomu nie je pri
deminutívach. Mená mužov sa nachádzajú v deminutívnej podobe častejšie (Ben,
Archie, Ted, Tom, Nick, Bob, Ed, Sam, Bill, Dan) ako mená žien (Cath, Annie, Anya,
Fleur, Sadie, Tessa).
Zaujímavosťou je, že učebnica nepracuje len s anglofónnymi menami (Mary,
Jeff, Betsy, Paul, Quentin, Woody, Lara, Jennifer), ale využíva aj diapazón mien
nemeckých (Hans, Heidi, Karl), španielskych (Maria, Rita, José, Juan, Manuel,
Carlos), francúzskych (François, Jacques, Javier, Jean-Paul, Luis), talianskych
(Alessandra, Giovanni, Sergio), slovanských (Krisztina, Elena) či japonských (Keiko,
Sumiko, Hiro, Mayumi) v prípade oboch pohlaví.
Vyskytol sa prípad oslovenia muža ako Mr Brown a ženy ako madam bez mena.
Stalo sa, že manželia boli označení ako Mr and Mrs Pollard – manželka akoby ani
neexistovala (zmizlo jej meno, ostala len prílušnosť k pohlaviu v podobe Mrs).
V prípade známych osobností sme narazili na označenie Marilyn Monroe ako
actor, teda herec a nie herečka (actress), čo si nevieme dostatočne vysvetliť.
V nasledujúcej tabuľke 50 si všímame označenie známych alebo zaujímavých osobností
prezentovaných prostredníctvom jazyka (obrazová príloha dokresľovala kontext):

Tabuľka 50
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Známe/zaujímavé osobnosti v jazyku

Osobnosť
Ayrton Senna
Beethoven
Diana Spencer
Elvis Presley
Indira Gandhi
Leonardo da Vinci
Marie Curie
Marilyn Monroe
Mary Alston
Shakespeare
Van Gogh

Povolanie
racing driver
musician
princess
singer
politician
painter and scientist
scientist
actor
teacher
writer
painter
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Z tabuľky 50 vyplýva, že muži boli vybraní na základe kompetencií a zručností (racing
driver, singer, painter) a podobne aj ženy (politician, scientist, teacher). Zarazí
označenie M. Monroe ako actor. Mary Alston nebola pre učebnicu zaujímavá ani tak
pre svoje povolanie (teacher), ako pre svoj vek (dožila sa 109 rokov) napriek
stravovaniu v tzv. fast foodoch (she eats junk food).
Pri charakteristike mužov sa hovorí, že sú nice, watch the news, like wine and
beer, have a good job. Ženy sú vykresľované ako beautiful (girlfriends), love shopping,
cook dinner/meal, make lovely cakes, good cooks, play the piano (muži hrajú na gitaru,
spievajú, ale na klavíri nehrajú). Ak má muž a very good job, jeho žena má a job in
town, prípadne a part-time job in a hospital. Veľmi dobrá práca (dobre platená práca) je
vyhradená pre mužov, ktorí si budujú kariéru. Ženy si budujú kariéru len výnimočne.
Pri prezentovaní formulára sa rešpektuje rozhodnutie ženy prezentovať sa podľa
svojho presvedčenia ako Mrs (označenie vydatej ženy), Miss (označenie slečny) alebo
Ms (označenie ženy, ktorá nemieni vyjadriť, či je alebo nie je slobodná/vydatá)
a nasleduje prosba please circle. Pri mužoch ide len o skratku Mr.
Pri prezentovaní príkladov sa rešpektuje zastúpenie oboch pohlaví, napr. Your
friend is at your house. Make him/her feel at home!, ale mužský variant sa zväčša
uvádza ako prvý, t. j. žena ostáva „tá druhá“.
Pri opise vzhľadu sa automaticky očakáva, že žena má dlhé vlasy (prípadne
modré oči) a muž má vlasy krátke, ako sa uvádza na strane 120: She has long, blonde
hair. He has short, black hair. She has blue eyes. He has brown eyes.
Pri opise jednotlivých aktivít bolo možné povedať, že muži aj ženy sú
v niektorých prípadoch rovnomerne zastúpení a zastúpené. Napríklad pri vysvetľovaní
gramatiky (mužský tvar zámena opäť na prvom mieste):
He´s cooking.

She is writing.

They´re running.

He´s driving.

She´s skiing.

They´re dancing.

He´s having a shower.

She´s eating an ice-cream.

They´re playing football.

2.2.2.2.2 Ilustrácie Z2]
Väčšina osôb na obrázkoch sa usmieva s cieľom vysielať na učiacich sa
„pozitívnu energiu“. Na ilustráciách sú prezentovaní skôr mladí ľudia, čo je
pochopiteľné s ohľadom na vek učiacich sa, pretože jazyk sa učia prevažne mladí ľudia.
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Avšak sme zistili, že ilustrácie, obrázky a kresby preferujú skôr mužov ako ženy.
V prípade prezentovania staršej generácie sú častejšie prezentovaní starí muži ako staré
ženy, ktoré akoby ani neexistovali. V prípade dorastu sme zistili, že nedospelé ženy sú
prezentované častejšie ako teenagerky, než ako deti. V prípade nedospelých mužov je to
presne naopak. Teenagerov je oveľa menej ako malých detí.
V cvičení na strane 102 sme objavili otázku: Which two items of clothing are
only for women? Správnou odpoveďou malo byť dress a skirt ako „typické“ ženské
kusy odevu.
Na ilustráciách sa pravidelne opakujú isté klišé, napr. ženám je zima alebo sa
nudia (she is cold, she is bored) a muži sú hladní alebo im je teplo (he´s hungy, he´s
hot). V troch prípadoch (str. 52, 99, 103) mali učiaci sa prísť na to, že žene na obrázku
je zima, a to je dôvod, prečo si v jednom prípade obliekla tri pulovre (99): Why are you
wearing three jumpers? Odpoveď: Because I´m cold. Mužom bolo teplo v dvoch
prípadoch (str. 52 a 103) – v jednom prípade preto, lebo bol muž obézny a bolo leto
a v druhom prípade išlo o dvoch robotníkov, ktorí pracovali manuálne (bolo im teplo
„od roboty“).
Vzhľad mužov a žien je posudzovaný rozdielne v závislosti od pohlavia. V lekcii
o častiach odevu a farbách sme na strane 119 našli nasledovné vety reálne opisujúce
obrázky:
•

George´s jacket is black. His trousers are grey. His shirt is white. His shoes are
brown.

•

Sadie´s jacket is red. Her trousers are green. Her shirt is yellow. Her shoes are
blue.

Z viet vyplýva, že žena sa oblieka do pestrých, prevažne pastelových farieb, kým muž
nosí čierne sako, bielu košeľu, sivé nohavice a hnedé topánky.

Analýza farieb ukázala, že naďalej ostáva ružová farbou žien a „postrachom“
mužov, kým modrá je farbou muža. Biela potvrdila svoju rodovú „neutrálnosť“,
dokonca muži akoby používali túto farbu o niečo málo častejšie. Pastelové farby sú
naďalej doménou žien a tmavé farby, ako čierna, tmavohnedá a podobne, sú typické pre
mužov.
Ženy aj muži majú modrú farbu v obľube pri každej príležitosti, okrem iného
boli zobrazované a zobrazovaní v uniforme policajtky a/alebo policajta.
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Biela farba je farbou medicíny (lekárka v bielom plášti, sestrička v bielom)
a relaxačných aktivít (na pláži, pri športoch – volejbal, tenis, detské hry).

Pri analýze zobrazenia bipolárnej opozície aktivity/pasivity sme zistili, že
niektoré aktivity sú spoločné pre mužov i ženy. Ide o rozhovor, tenis, volejbal,
lyžovanie, futbal, beh, spoločenské tance, turistiku, prezentovanie módy, varenie (jediný
muž, inak je varenie stále doménou žien) a telefonovanie (hoci sme objavili niekoľko
telefonujúcich mužov, ale len jedinú telefonujúcu ženu).
Aktivita žien je, okrem vyššie spomenutých, prezentovaná vo forme nákupov,
modelingu, čítania, hrania kariet, korčuľovania, plávania, lezenia, písania a jedenia
zmrzliny. V jedinej výnimočnej situácii sme objavili na fotografii mladú chemičku v
bielom plášti pri experimente so skúmavkami v laboratóriu.
Aktívni muži sa venujú manuálnej práci, modelingu, golfu, bejzbalu, učeniu
pred tabuľou, práci v taxislužbe, šoférovaniu malotraktora, hraniu hokeja, hraniu na
trúbke a gitare, windsurfingu, spievaniu, sprchovaniu, podniklaniu, oprave televízneho
prijímača, pitiu a jedeniu (ženy na obrázkou nejedia a nepijú, ženy varia).
Pasivita žien je vyjadrená mnohorakými spôsobmi od nudy po postávanie
v práci. Pasívne ženy sú súčasťou rodinnej fotografie, hľadia pred seba so širokým
úsmevom, lekárka v práci má ruky vo vreckách bieleho pracovného plášťa, predavačka
je opretá o dvere kvetinárstva, v ktorom pracuje, žena posedávajúca pri bazéne, spiaca
žena, dievča s podopretou bradou sa zjavne nudí – ženská pasivita má mnoho podôb.
Pasivita mužov je vyjadrená nasledovne: muž ako súčasť rodinnej fotografie so
širokým úsmevom, posedenie pri bazéne, spánok. Muži jednoducho „musia“ stále niečo
robiť. Sú zobrazovaní ako činorodí a neustále v pohybe.

Celkovo sú muži zobrazovaní ako aktívnejší, akčnejší (schopnejší). Telefonujú
doma i v práci, doma pozerajú správy v televízii – to je niečo, čo ženy v učebnici
Beginner nerobia. Ženy čítajú nielen v práci ale aj doma pre potešenie a relax (napr.
román o láske). To je niečo, čo muži nerobia – nečítajú beletriu, len noviny (správy),
pracovnú poštu alebo čítajú preto, že to potrebujú do školy.

Ženy pôsobia celkovo priateľskejšie, častejšie sa usmievajú, dávajú najavo
spokojnosť. Muži sú naopak menej spokojní, ale nespokojnosť dávajú najavo častejšie.
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2.2.2.2.3 Témy Z2]
Pri zohľadňovaní a posudzovaní tém sme zistili, že vo všeobecnosti sa autorka
s autorom snažili vyhnúť rodovo stereotypným alebo inak kontroverzným titulkom.
Avšak, snažili sa pritiahnuť pozornosť a podnietiť záujem v učiacich sa aj
prostredníctvom výberu tém, ktoré sme rozpísali v časti 2.2.1.2.
Pri detailnejšom skúmaní sme dospeli k záveru, že sú niektoré témy, ktoré sú
„vyhradené“ pre niektoré pohlavia. Napríklad na strane 118 sú štyri príklady, kde sú
opísané zamestnania ľudí s ohľadom na ich zručnosti:
•

Josh is a schoolboy. He can use a computer. Josh je školák a vie používať
počítač (pravdepodobne túto zručnosť získal v škole).

•

Sharon is an athlete. She can run fast. Sharon je atlétka a jej prednosťou je, že
dokáže rýchlo bežať.

•

Archie is a farmer. He can drive a tractor. Archie je roľník a vie jazdiť na
traktore.

•

Mabel is a grandmother. She can make cakes. Mabel je akoby samostatnou
kategóriou, pretože jej „povolaním“ je byť starou mamou, čomu zodpovedajú aj
jej „profesionálne“ zručnosti „piecť koláče“.
Iné aktivity môžu vykonávať muž i žena spoločne: Josh can run fast, draw

planes. He wants to be a farmer and drive a tractor. Alebo pri opise dovolenkových
aktivít staršieho manželského páru: Colin and Fran didn´t stay in a hotel. They stayed in
a chalet. They went skiing.
Pri vysvetľovaní gramatiky (konkrétne išlo o slovesný čas past simple) bol
použitý námet: She cooked a meal. Zatiaľ čo pri vysvetľovaní použitia modálneho
slovesa can/can´t bol použitý príklad s chlapcom: He can use a computer. Pri
vysvetľovaní iných gramatických javov (present simple, present continuous) boli
použité nasledovné vety: He wants a stamp. He´s wearing a T-shirt. What´s she doing?
He isn´t walking., na ktorých je zrejmé, že používajú častejšie zámeno he ako she. Pri
opise osoby si zvolila autorka s autorom učebnice tradičný ženský mýtus krásy (dlhé
blond vlasy, modré oči) na opis dievčaťa: She has long, fair hair and blue eyes. Naopak,
pri opise jednej z najstarších osôb Británie je možné priznať, že dotyčná pani jedáva len
jedlo z rýchloobčerstvenia: She only eats junk food. Už nie je dôležité, ako vyzerá, či
dodržiava správnu životosprávu a pod.
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Pri podtéme people and jobs sú v úvode knižky prezentované ukážky typu
writer, princess, painter a police officer, doctor. Pri označení princess si dovolíme
pochybovať o vhodnosti výberu – prečo nie queen alebo king? Ak už to musí byť člen
kráľovskej rodiny. Vzniká dojem, že „byť princeznou“ je povolaním.

2.2.2.3 Analýza učebnice New Headway English Course Pre-Intermediate (2003)

2.2.2.3.1 Jazyk Z3]
V prípade mien sa učebnica Pre-Intermediate pokúša o rovnomerné zastúpenie
oboch pohlaví. Tvary niektorých mien sa dokonca obmieňa, napr. Maria, Mary alebo
Clara, Clare či Roberto, Robert alebo Jon, John.
Učebnica pracuje s menami rôznych jazykov, keď používa:
•

anglofónne mená – Jessica, Cathy, Jason, Henry, Sean a pod.,

•

nemecké mená – Hans,

•

španielske mená – Carmen, José, Maria,Manuel,

•

francúzske mená – Louis,

•

čínske mená – Yuet, Mijanou,

•

japonské mená – Michio,

•

maďarské mená – Endre,

•

slovanské mená – Olga, Anna,

•

a iné exoticky znejúce mená – Chloë, Zoë, Saskia.
Našli sme 21 deminutív, z toho 10 ženských a 11 mužských. Príklady ženských

zdrobnelých mien: Vicky, Mel, Hetty, Cathy, Suzie, Jenny, Tessa. Príklady mužských
deminutív: Mike, Pete, Jeff, Dave, Bill, Tom, Chris, Jim, Andy.

V prípade všeobecných pomenovaní osôb sme zaznamenali 84 odkazov na
názvy povolaní a pomenovaní, ktoré boli neutrálne. Išlo o názvy povolaní ako builder,
translator, electrician, mathematician, architect, publisher, teller, accountant, assistant,
manufacturer, farmer, beautician, bodyguard, chauffeur, trainer, model, gardener,
novelist, painter, vocalist, ambulance driver, artist, boss, minder, plumber, receptionist,
hairdresser, instructor, politician, lawyer, solicitor, servant, hunter, vicar, social
worker, mechanic, firefighter, soldier, developer, detective, decorator. V prípade
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pomenovaní osôb sme našli 30 nasledovných výrazov: neighbour, nobody, Russian,
Aborigine, immigrant, Maori, partner, relative, Vietnamese, burglar, guest, robber,
thief, celebrity, superstar, slave, communist, cousin, crew, terrorist, witness, American
Indian, genius, passenger, criminal, ghost, ghostbuster, victim, homeless, bachelor.
V prípade výlučných ženských pomenovaní sme objavili 6 výrazov: teenage
daughter, girlfriend, ex-girlfriend, housewife, grandmother, princess.
V prípade výlučných mužských pomenovaní sme objavili tiež 6 výrazov:
grandfather, lad, boyfriend, nephew, postman a freshman.
Keď sa bližšie prizrieme, zistíme, že výlučné mužské a ženské pomenovania sa
prelínajú len v dvoch binárnych pomenovaniach, a síce girlfriend – boyfriend
a grandmother – grandfather. V prípade housewife v angličtine pravdepodobne ani
neexistuje mužský pendant („househusband“). V súvislosti s ostatnými pomenovaniami
sa možno domnievať, že učiaci sa vedia, že pendantom nephew je niece, princess –
prince a pod.

Pri povolaniach a názvoch osôb sme objavili diskrepancie, ale i zhody (neutrálne
pomenovania). Zistili sme, že pomenovaní, ktoré odkazujú na mužov i ženy v texte, je
všeobecne menej. Ide o výrazy ako teller, servant, teacher, slave a pod. Pri ženských
povolaniach a aktivitách sme objavili, že ženy sú stále teacher, writer, princess, queen,
model – značne stereotypné predstavy o ženách. Objavili sme však aj novodobé
ponímanie ženskej roly, napr. pri pomenovaniach ako publisher, (chewing gum) expert,
hot air balloon driver, van driver, media-advertising employee. Zaujímavosťou je, že
žena môže byť odborníčkou (an expert), ale nie v matematike alebo jadrovej fyzike.
V učebnici Pre-Intermediate sme našli jedinú ženu označenú ako odborníčka. Bola
odborníčkou na žuvačky. Part-time job (práca na polovičný úväzok) je akoby
„vyhradený“ ženám s tromi malými deťmi v domácnosti, resp. ženám, ktoré potrebujú
„skĺbiť“ domácnosť, starostlivosť o dieťa a manžela s diaľkovým štúdiom alebo
korešpondenčným kurzom čohokoľvek. Ich ambíciou je zamestnať sa v múzeu alebo
v galérii, teda získať prácu s pevným pracovným časom. Ženské aktivity sú
prezentované ako manuálne nenáročné a príjemné s výnimkou ukážky umeleckej
literatúry, kde sa vyskytla žena-vrahyňa, hoci jej čin nebol verbálne vyjadrený
(nenazvali ju vrahyňou – murderer ani killer). Zámerom učebnice v tomto konkrétnom
prípade bolo prekvapiť a šokovať učiacich sa – ženy predsa nevraždia; sú milé
a poslušné (vražda je „doménou“ muža).
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Mužské povolania a aktivity zväčša zodpovedajú „tradičnému“ chápaniu
mužských aktivít – architect, vicar, driver, policeman, postman, filmmaker, millionaire
mathematician, tennis player, pilot, footballer, shopkeeper a pod. Zaujímavé je, že muž
je označovaný ako genius, ale pri žene sa to nestalo ani raz. Podobne je to s milionármi:
jediná žena bola opísaná ako milionárka a aj to v súvislosti so svojou skúposťou
a nežičlivosťou. Na mužov bolo v súvislosti s milionármi viac odkazov ako na
millionaire (milionár), multimillionaire (multimilionár), billionaire (miliárdár). K
„typickým“ mužským aktivitám patria fishing a climbing. Rovnako sme medzi odkazmi
na ženy nenašli jedinú detektívku, tenistku alebo hráčku futbalu. Na druhej strane,
učebnica „uznáva“ existenciu vodičiek (van driver, hot air ballon driver) a lekáriek
(doctor), hoci ide o ojedinelé prípady.

2.2.2.3.2 Ilustrácie Z3]
V prípade počtu mužov a žien sa ukazuje, že muži sú „zaujímavejší“ na
zobrazovanie. Najvýraznejšie sú zastúpení mladí ľudia všeobecne (pričom výraznejšie
sú opäť zastúpení mladí muži).
V prípade oboch pohlaví sú preferované dve farby, a síce biela a modrá. Ružová
a pastelové farby sú používané zriedkavejšie.
V prípade aktivity/pasivity možno tvrdiť, že muži sú oveľa aktívnejší ako ženy.
Na ilustráciách sú obe pohlavia zobrazované pri rôznych aktivitách stereotypne (napr.
žena pri umývaní riadu alebo pri varení či starostlivosti o dieťa, muž na rybačke, muž
čítajúci noviny, žena v kostýme) ale aj nestereotypne (muž, ktorý doma varí, mladé
dievčence na rybačke, žena riadiaca teplo-vzdušný balón, žena-inštalatérka, žena
v montérkach s ochrannou prilbou na hlave).
Ženy dávajú ne/spokojnosť najavo rovnako často ako muži, hoci numerické
vyjadrenie zavádza (muži čo do počtu celkovo ženy prečísľujú) – možno hovoriť
o rovnocennom prístupe k obom pohlaviam.

2.2.2.3.3 Témy Z3]
V prípade 14 tém sa možno domnievať, že pri ich výbere boli zohľadnené
záujmy a záľuby oboch pohlaví. Pri detailnejšom rozbore však nachádzame malé
diskrepancie. Ak sa niekto verbálne sťažuje a je nepríjemný k svojmu okoliu, je to
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zväčša staršia žena, ktorá nevychádza dobre so svojím mladým, hlučným, výstredným,
zato však veľmi sympatickým susedom.
V prípade komparácie milionára s milionárkou ide o protiklad štedrý – skúpa,
príjemný – nepríjemná, filantrop – mizantropka, dobrý – zlá a pod.
Ak je zobrazený rodič v domácnosti s malým dieťaťom, ide určite o mladú ženu,
ktorej manžel je často mimo domov, pretože „zarába“ (= stará sa o rodinu), kým „je ona
doma“ (= nič nerobí, hrá sa s dieťaťom a celkovo si užíva relax a pokojné teplo
domova). V prípade voľno-časových rodinných aktivít je to zväčša žena-matka, ktorá sa
aktívne venuje dieťaťu (najmä dcére) a muž-otec sa venuje synovi (= stojí alebo kľačí
vedľa dieťaťa).
V jednom prípade sme našli dievča oblečené v hokejovom drese, ako „chytá“
v bráne. Hrať futbal sme nenašli žiadne dievča.
V prípade skupinových fotografií sú na nich zobrazení najmä muži (napr. hráči
amerického futbalu, obchodníci riešiaci pracovný problém, predstavitelia rôznych
profesií, pacienti čakajúci v ambulancii u lekárky, vojaci rozdávajúci žuvačky malým
chlapcom a pod.).
V časti o fóbiách sú prezentované ženy, ako tie, ktoré sa boja pavúkov, tmy
alebo samoty. Muži sú opísaní a zobrazení ako tí, ktorí prekonávajú prekážky a vlastný
strach z výšok, hĺbok, prenasledovania vrahom, útrap dlhého a náročného cestovania,
únosu. Ženský strach je zobrazený ako malicherný a nepodstatný.
Ženy sú častejšie zobrazované uplakané alebo nešťastné – dávajú častejšie
najavo svoje pozitívne i negatívne emócie. Muži vyjadrujú spokojnosť, sústredenosť (na
prácu alebo problém) alebo hnev. Muž prejavuje ľútosť buď verbálne alebo takmer
vôbec, neprejavuje záujem o iných ľudí tak často ako ženy.

2.2.2.4 Analýza učebnice New Headway English Course Intermediate (2000)

2.2.2.4.1 Jazyk Z4]
V prípade mien a priezvisk sme sa stretli s menami, ktoré sa opakovali v rôznych
národných modifikáciách, napr. Mária sa nachádzala aj v anglickej podobe Mary,
v talianskej forme Maria a aj vo francúzskej podobe Marie, resp. Marie-Ange. Anglické
meno Rosie sa v inej sitácii uvádzalo ako španielske meno Rosa.
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Neutrálne David sa vyskytlo v deminutívnej podobe Dave. Zdrobnelina Liza sa
vyskytla v podobe Liz (obe deminutíva), zdrobnelina Sue sa vyskytla aj ako Susie. V
takýchto prípadoch sme do výskumu zaradili každý nový tvar krstného mena.
V prípade krstných mien boli zaznamenané výskyty mien:
•

anglofónneho pôvodu44 (tých bolo najviac) – Paul, Anthony, Calvin, Stephanie,
Agatha, William, Pat, Pam, Maggie, Jim, Ben, Bill, Bert, BJ, Keith, Rover, Max,
Mark, Patrick, Peter, Frederick, Archibald, David, James, Scott, Hector, Bruce,
Giles, Hugo, Josh, Jo, Malcolm, George, Roger, Alec, Sylvia, Janet, Sheila,
Nancy, Charlotte, Amanda, Megan, Barbara, Alice, Emily, Ann, Philippa,

•

fran. Pôvodu – Marie, Henri, Marie-Ange, Jean, Elzeárd,

•

španielskeho pôvodu – Rosa, Amanda,

•

nemeckého pôvodu – Dieter,

•

maďarského pôvodu – Kati,

•

japonského pôvodu – Sumie, Marimoto,

•

ruského pôvodu – Anna, Nina,

•

talianskeho pôvodu – Maria, Mario.

V prípade názvov povolaní a osôb prevládali neutrálne pomenovania (plumber,
editor, sponsor, graduate, winner, VIP, skier, darling, driver, vicar, professor,
shepherd,

neuropsychologist,

nurse),

hoci

v texte

sú

prisudzované

jednému

konkrétnemu pohlaviu, napr. vicar, gardiner, chain smoker, heavy weight champion a
farmer sú muži, nurse je žena.
Pri povolaniach mužov sa spomínajú výrazy ako policeman, chairman, fireman,
waiter, the Pope, headmaster, prince alebo dustman. Pri povolaniach žien ide o výrazy
nanny, nun, Lady-in-Waiting a princess. Na ukážkach je vidieť, že mužské názvy
povolaní evokujú buď spoločenský rešpekt alebo namáhavú prácu psychicky
(headmaster, the Pope) alebo fyzicky (dustman, fireman). Pri názvoch ženských osôb sa
niečo také nedá očakávať, hádam s výnimkou princess a Lady-in-Waiting.
Zaujímavosťou je, že aj v tomto vydaní učebnice New Headway sa nachádza
príbeh o starej „strašidelnej“ žene, ktorá pôsobí ako čarodejnica a rovnako hrozivo
a strašidelne vyzerá aj jej príbytok.
44

Máme na mysli krstné mená používané v anglofónnom prostredí, ktoré sa nepociťujú rodenými
hovoriacimi ako zvláštne alebo exotické – sú bežne používané a nemajú príznak cudzoty. Napr. Philippa
je gréckeho pôvodu, rovnako ako napr. Peter, ale obe mená sa bežne používajú v anglofónnych krajinách.
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Zo slávnych, významných, známych a zaujímavých osobností boli spomenuté
mená osôb v nasledovných súvislostiach:
•

Neil Armstrong ako prvý muž na mesiaci a jeho známa veta That´s one small
step for a man, one giant leap for mankind.

•

Ben Johnson – reprezentant v behu na 100 metrov na Olympijských hrách
v Soule.

•

Abraham Lincoln ako 16. americký prezident a jeho zavraždenie.

•

John Walter ako zakladateľ najstaršieho a najvplyvnejšieho denníka
v Británii, The Times.

•

Sestra Wendy Beckett – mníška, ktorá sa stala televíznou hviezdou vďaka
vlastnému programu Sister Wendy´s Grand Tour na BBC, kde predstavuje
kultúrne a umelecké zaujímavosti vysielané z rôznych častí Európy.

•

Agatha Christie ako svetoznáma autorka detektívnych románov.

•

Pablo Picasso ako svetoznámy maliar a zakladateľ kubizmu.

•

Scott Joplin ako známy americký hudobník a autor skladby The Entertainer.

•

Thomas Wilson ako muž na dôchodku, ktorý svojej vnučke Philippe
rozpráva o bývalej práci. Zdá sa, že teenagerská vnučka starého otca
obdivuje a tiež by nedbala ísť čo najskôr na „odpočinok“.

•

Susie ako poradkyňa v Metropolitan Magazine, kde má svoju rubriku Susie´s
Problem Page, v ktorej pomáha riešiť najmä problémy vo vzťahoch
(nepoznáme celé meno Susie).

•

Peter Newman ako anglický vikár, ktorému trvalo 17 rokov získať vodičské
oprávnenie, absolvoval 632 kondičných jázd a na 56-krát zvládol skúšobnú
jazdu.

•

Joanna Hardy je predstavená ako spisovateľka románov (Chains, Strangers
in the Night, The Cry at Dawn), ktoré boli ocenené (The Times Literary
Award za najlepšiu fikciu, The Whitbread Trophy za prínos do literatúry).

•

Margaret Tyler ako zberateľka upomienkových predmetov týkajúcich sa
britskej kráľovskej rodiny, na dôchodku.

•

Ted Hewitt ako zberateľ detských autobusov („angličákov“), majiteľ
dopravnej autobusovej spoločnosti.

•

B J Cunningham ako silný fajčiar, ktorý založil a predáva vlastnú značku
cigariet s názvom Death.
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•

Madame Tussaud zakladateľka múzea voskových figurín v Británii, pričom
je v krátkosti opísaný aj jej pohnutý životný osud (pomocou textu sa
precvičuje gramatika – priame a nepriame otázky).

•

Sudkyňa Margaret Pickles, ktorá odsúdila na niekoľkomesačné väzenie
mladých manželov, ktorí sa ustavične hádali a rušili susedov.

•

David Copperfield – úryvok z diela Charlesa Dickensa.

•

Amanda Peniston ako dcéra sudcu, ktorá sa, na nesmiernu ľútosť rodičov
(najmä otca), rozhodla pre kariéru opatrovateľky malých detí.

•

Giles Mildmay – ako kuchár, ktorého otec je roľník a nesúhlasí so synovou
kariérou.

•

Hugo Grantchester ako človek, ktorý sa rozhodol pre kariéru záhradníka,
hoci obaja jeho rodičia sú absolventi vysokej školy.

V posledných troch prípadoch (Amanda, Giles, Hugo) sa berie do úvahy najmä
postoj a názor otca. Matka je zväčša tolerantnejšia k výberu kariéry svojho potomka
a ukazuje sa, že je aj menej rešpektovaná. Viac zaváži otcov pohľad a uzmierenie s ním.

2.2.2.4.2 Ilustrácie Z4]
Počet mužov je len o niečo málo vyšší ako počet žien. Deti mužského
a ženského pohlavia, seniorky so seniormi sú v učebnici Intermediate zastúpené
rovnomerne. Mladí muži sú zobrazovaní častejšie ako mladé ženy.
Najpoužívanejšou farbou u žien je biela a najmenej používanou je pastelová.
U mužov je najčastejšie zastúpená modrá farba a na poslednom mieste je ružová.
Zaujímavé je, že v prípade mužov v ružovej nejde len o kreslené postavy, ale
o fotografie reálnych mužov a chlapcov, ktorí majú celú časť odevu ružovej farby.
Muži sú v porovnaní so ženami zobrazovaní na ilustráciách učebnice
Intermediate ako aktívnejší a ženy sú vykreslené ako menej aktívne. Muži sa venujú
príprave jedla a umývaniu riadu, čítaniu, štúdiu, výskumu, zarábaniu peňazí, práci
v záhrade (hrabaniu suchého lístia, koseniu trávnika, pestovaniu kvetín), šoférovaniu
(osobného auta, kombajnu, traktora), opravám (rádia, automobilu), manažovaniu,
doručovaniu a triedeniu listových zásielok, herectvu, roľníctvu (farmárčeniu: práci na
poli, sadeniu stromčekov), maľovaniu, komponovaniu hudby, rozhovoru s priateľmi
alebo susedkou, čítaniu novín, dobrému jedlu, starostlivosti o chorú partnerku, práci
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v obchode s metrovým textilom, odpočinku, cestovaniu, prijímaniu zamestnankyne do
zamestnania, rozhovoru s vnučkou o svojom bývalom zamestnaní, hádkam s matkou
a kamarátom, žiadaniu o ruku, pózovaniu na rodinných oslavách (promócia syna),
telefonovaniu, fajčeniu, chodeniu po rukách, zbieraniu autíčiek, práci čašníka, práci
recepčného, práci policajta, práci kňaza, trampovaniu, výrobe voskovej figuríny, hre na
hudobný nástroj, trénovaniu a kŕmeniu delfínov, fotografovaniu, posedeniu v kruhu
rodiny, darovaniu kytice kvetov žene, svadbe, krsteniu dieťaťa (otec, kňaz), dvoreniu
dáme a návšteve múzea.
Muži tiež často vyjadrujú emócie, ako sú spokojnosť, radosť, údiv a
prekvapenie, rozčarovanie, nespokojnosť, únava, strach, hnev a v ojedinelom prípade i
zúrivosť. Šport je samostatnou kapitolou – muži sa venujú prevažne loptovým hrám
(basketbalu, volejbalu), tenisu, behu, badmintonu, cyklistike a chytaniu rýb.
Ženy sa venujú štúdiu, nakupovaniu, výchove detí, čítaniu oddychovej literatúry,
réžii, maľovaniu, architektúre, práci delegátky v cestovnej agentúre, pózovaniu pre
fotografa, práci mníšky, chodeniu von so psom, zarábaniu peňazí, práci pri počítači,
písaniu kníh, hotelierstvu, vysvetľovaniu, rozhovoru s priateľkou alebo susedom,
vareniu, telefonovaniu v rámci práce sekretárky/asistentky, liečeniu migrény, darovaniu
kytice ruží mužovi, cestovaniu, uchádzaniu sa o pracovné miesto, práci opatrovateľky
detí, počúvaniu príbehom starého otca, príprave ikebany, starostlivosti o dospievajúceho
syna, malú dcérku alebo o vnučku, starostlivosti o iných v núdzi (o starú ženu a o ženu
bez prístrešia), poradenstvu, opernému spevu, spánku, detským hrám, zbieraniu
upomienkových predmetov, jedeniu ovocia, svadbe, krsteniu dieťaťa, práci sudkyne,
tehotenstvu a návšteve múzea. Ženy sú zobrazené pri športoch, akými sú jogging,
šprint, lyžovanie, sálový hokej. Žena dáva najavo najmä pozitívne emócie, ako sú
spokojnosť a radosť, ale i negatívne, ako je strach a tréma. Žena vyjadruje radosť
(usmieva sa a celkovo pôsobí uvoľnene), hoci je po kolená vo vode po záplavách a musí
sa pridŕžať zaplaveného auta na ulici, aby nespadla.
Prienik aktivít mužov a žien je badateľný pri deľbe domácich prác, najmä pri
umývaní a utieraní riadu, pri rodinných fotografiách, spánku a pasívnemu odpočinku.
Aktívna starostlivosť o deti a chorých ostáva na pleciach žien a len výnimočne vidieť
muža pomáhať žene (napr. pri migréne45). Ženy sa venujú športu, hoci nie v takej miere
45

Zdá sa, akoby muži migrénu či inú chorobu ani nepoznali. Ich „chorobou“ je staroba alebo zlomená
noha ako následok aktivity pri športe alebo v práci.
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ako muži. Pri niektorých málo aktivitách nebolo zrejmé, či ide o muža alebo ženu
(paragliding, bunjee jumping, swimming a pod.)
Zaujímavosťou je spôsob zobrazenia mužov a žien na fotografiách a kreslených
ilustráciách. Ženy sú dlhovlasé, nosia náušnice, sukňu, sú vždy čisté a upravené.
Správajú sa dôstojne a spôsobne za každých okolností. Usmievajú sa a vysielajú
„pozitívnu energiu“ svojmu okoliu, svojimi problémami „obťažujú“ len výnimočne.
Takmer nikdy sa nehnevajú. Muži sú zväčša vyšší, majú oblek alebo nosia modré, príp.
čierne džínsy, často sa usmievajú, ale vyjadrujú i negatívne emócie. V obliekaní pôsobia
konzervatívnejšie ako ženy. Vzniká dojem, že muži nepripisujú oblečeniu takú
dôležitosť ako ženy. Muži sa častejšie venujú ťažkej fyzickej práci (práca na poli) alebo
práci, ktorá vyžaduje nosenie uniformy (strážnik, policajt, poštár, kuchár a pod.).
Zvláštnosťou je, že i v tejto učebnici je stará žena pôsobiaca negatívne tajomne
a strašidelne (stará žena s dlhými vlasmi v zúboženom stave s doráňanými nohami,
ktorá žije vo svojom starom veľkom ošarpanom dome plnom mačiek).

2.2.2.4.3 Témy Z4]
Cestovanie, varenie (resp. príprava jedál), zarábanie peňazí, športové aktivity,
umelecké nadanie a pod. sú témy, ktoré sa prelínajú v prípade žien i mužov. Kým
v prípade cestovania a prípravy jedál ide o rovnocenný rodový vzťah, pri zarábaní
peňazí, športových aktivitách a umeleckom nadaní to nie je celkom tak. Muži sa
častejšie zapájajú do športových aktivít, bývajú častejšie zobrazovaní ako zranení
následkom aktívnej činnosti v práci alebo pri športe (zlomená noha alebo ruka). Žena
nie je často zobrazená ako chorá, a ak k tomu dôjde, máva teplotu alebo migrénu, nemá
zlomenú ruku ani nohu – nie je aktívna. Stereotypom zostáva chytanie rýb, ktoré je
prisudzované mužom. Venovanie sa vnúčatám (resp. starostlivosti o ne) sa pripisuje
starým mamám. Rovnako starostlivosť o záhradu a dom je na jej pleciach. Starý otec sa
o vnúča/tá aktívne nestará – on je tu na to, aby porozprával príbeh svojho zaujímavého
života. Staré mamy nevedú zaujímavý život a niet dôvod ho opisovať.
Ukazuje sa, že nakupovanie je doménou žien (nakupovanie látok, šiat a pod.).
Ženy sú zväčša prezentované ako tie, ktoré kladú otázky deťom, susedom,
partnerom, priateľom a pod., čo svedčí o ich záujme alebo o ich zvedavosti. Príklad:
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mladý Angličan odchádza s kamarátom letecky do Istanbulu a jeho matka sa oňho bojí
a kladie mu otázky typu „Čo ak sa dostaneš do finančných ťažkostí?“ a pod.
V prípade posluchových cvičení číta správy starší mužský hlas, ktorého úlohou
je nielen informovať, ale aj pôsobiť serióznym dojmom.
Ak sú ženy prezentované negatívne, ide o klebetnice alebo bezdetné únoskyne
malých detí. Muži, ak sú zobrazovaní v negatívnom svetle, sú zúriví, bez práce, väzni
alebo vrahovia.
Téma starej ženy-čarodejnice sa opakuje pravidelne takmer na každej jazykovej
úrovni učebnice New Headway. Schéma ženy, ktorá je stará, škaredá, nepríjemná
a nebezpečná je typická aj pre úroveň Intermediate. Je na zamyslenie, že starí muži
takto zobrazovaní nie sú ani vo výnimočných prípadoch.

2.2.2.5 Analýza učebnice New Headway English Course Upper-Intermediate (2000)

2.2.2.5.1 Jazyk Z5]
Vlastné mená neboli zastúpené rovnomerne – mužských vlastných mien bolo o 8
% viac ako ženských mien.
Najviac bolo vlastných krstných mien v prípade oboch pohlaví. V UpperIntermediate sme našli propriá rôzneho pôvodu, a síce:
•

propriá anglofónneho pôvodu (tvorili najvyššie zastúpenie) – Susan, Jane,
Juliet, Hillary, Rosemary, Ethel, Bertha, Natalie, Sarah, Nicole, Gillian, Gilly,
Norma, Tracy, Holly, James, Mary, Daisy, Lilliane, Hazel, Angie, Sean,
Charles, John, Keith, Ken, Winifred, Matthew, Arnold, Stuart, Richard,
Malcolm, P D, Harris, Edward, Jake, Simon, Clifford, Kelly, Stephen, Paul,
Mark, Roger, George, Peter, David, Alan, Leonard, Jeffrey, Martin, Michael
a pod.,

•

nemeckého pôvodu – Anne, Hans, Klaus,

•

španielskeho pôvodu – Fernando, Eva, Rita,

•

japonského pôvodu – Yuri, Isuzu (obe ženské mená),

•

talianskeho pôvodu – Romeo,

•

fran. pôvodu – Marie,

•

exotické mená – napr. Zubin,
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•

mená známych a/alebo literárnych osobností – Emma (Thompson), Elvis,
Charlie (Chaplin), Romeo, Marilyn, Thomas (Hardy46).

Medzi ženskými menami sa nachádzali aj nasledujúce deminutíva – Kathy, Kate,
Vicky, Annie, Meg, Sue, Pat, Pam, Penny. Ženské meno Jo pôsobí v tejto súvislosti
mätúco, pretože jeho ortografická podoba je dostatočne krátka na to, aby ho bolo možné
charakterizovať ako deminutívum, ale nie je to tak. Pred ženskými menami sa
nachádalo najčastejšie oslovenie aunt alebo auntie – Aunt Dora, Aunt Bertha, Aunt
Freda, Auntie Ethel. Objavilo sa pred menom i oslovenie lady v prípade Lady Chryssie
Cobbold.
Medzi mužskými menami sa nachádzali aj nasledujúce deminutíva – Joey, Joe,
Mick, Mike, Tom, Jimmy, Sam, Bob, Andy, Charlie, Wilkie, Tim, Chris, Dave, Bill, Billy,
Alex, Tony, Ted, Pete, Greg. V prípade mužských mien sme pred menom nenašli
oslovenie uncle ani sir, zato sme v jednom prípade narazili na oslovenie professor
v spojení Professor Jake Jonathon Zebedee Mangle-Wurzle a oslovenie doctor pred
menom Dr David Weeks alebo Doctor Mark Pemberton.
Niektoré mená sa nachádzali v niekoľkých národných alebo formálnych
(deminutívnych) obmenách, napr. Ann sa nachádzala ako zdrobnelina Annie alebo
v nemeckej forme Anne a v slovanskej podobe Anna. Anglická Mary sa vyskytovala aj
ako francúzska Marie. Neutrálny tvar mena Susan sa vyskytol aj ako Sue, podobne
David bol i Dave, James ako Jimmy, Thomas ako Tom, Charles ako Charlie a pod.
Niektoré mená sa nachádzali v texte učebnice len vo forme zdrobnelín, napr. Pat
(utvorené od ženského mena Patricia), Pam (od mena Pamela), Kate, Kathy (obe od
mena Catharine alebo Catherine), Tim (od mužského mena Timothy), Alex (od
Alexander), Chris (od Christopher), Bill, Billy (obe od William), Bob (od Robert), Greg
(od Gregory) a pod.

Postavy, ktoré sú známe, významné, úspešné alebo inak zaujímavé sú
prezentované rôznymi spôsobmi. Medzi takýmito osobnosťami sme v prípade žien
objavili nasledovné:
•

Natalie Hodgson – cestovateľka po svete a majiteľka levenduľovej farmy (world
traveller and lavender farmer),

46

Anglický spisovateľ (1840 – 1928)
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•

Gilly Woodwart – mladá žena, ktorá si v obchodnom dome Harrods kúpila
moderné roztrapkané a roztrhané džínsové nohavice, no pri nasledujúcom
nákupe v tom istom obchodnom dome ju nechceli pustiť dnu pre jej neformálne
oblečenie,

•

Cherry Haines – veľmi úspešná finančná manažérka a obchodníčka z Británie,

•

Ada Teppit – fyzicky zdravá žena dobrovoľne pripútaná na lôžko 40 rokov
a vyžadujúca každodennú starostlivosť od svojej dcéry,

•

Jane Austin – britská spisovateľka, o. i. autorka románu Rozum a cit,

•

Emma Thompson – herečka, ktorá získala Oscara za stvárnenie hlavnej ženskej
postavy vo filme natočenom podľa predlohy románu Jane Austin,

•

Rosemary Sage – storočná pani spomínajúca na spôsob života svojho detstva
a mladosti,

•

Lady Chryssie Cobbold – aristokratka bojujúca s finančnými problémami,

•

Angie Cross – rozvedená matka štyroch malých detí vysporiadavajúca sa
s finančnými ťažkosťami,

•

Elizabeth I Tudor – významná anglická panovníčka druhej polovice 16. storočia,

•

Leanne Kelly – žena v domácnosti hodností svoj manželský zväzok,

•

Holly Harper – úspešná editorka časopisu sa vyznáva z rozpadu manželstva,
tvrdí, že matka jej prízvukuje, že „mladšia už nebude“, Holly túži po dieťati,

•

Deborah – rozpráva históriu a pohnuté osudy členov celej svojej rodiny
(predovšetkým otca).
Zo všetkých spomenutých žien sú slávne (celosvetovo známe) v skutočnosti tri:

Alžbeta I. (Elizabeth I), Jane Austin a Emma Thompson – panovníčka zo 16. storočia,
spisovateľka z 19. storočia a herečka z prelomu 20. a 21. storočia. Ostatné ženy sú
spomenuté v súvislosti s prácou, finančnými ťažkosťami, ktorým dokážu alebo
nedokážu čeliť, a v súvislosti s rozpadnutými partnerskými vzťahmi. Ide o „obyčajné“
ženy, ktoré stretávame v meste, v obchode, na ulici – ide o vytvorenie dojmu, že každá
z nich je (môže byť) „jedna z nás“.

Medzi významnými alebo zaujímavými mužmi sme objavili nasledovné
osobnosti:
•

Frank Webb – muž, ktorý prebudoval budovu verejných dámskych toaliet na
rodinný dom v juhozápadnej časti Londýna,
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•

David Livingstone – anglický viktoriánsky cestovateľ po Afrike (traveller and
explorer),

•

Mick Watts – moderný nasledovník D. Livingstona, cestovateľ po Austrálii
a Ázii,

•

Charles Dickens – spisovateľ, autor Olivera Twista,

•

Ken Follett – spisovateľ, autor Tretieho dvojčaťa (The Third Twin),

•

Jimmy Kramer – vlastník hudobnej firmy Virgo,

•

Thomas Hardy – spisovateľ,

•

Bill Gates – najbohatší človek na svete,

•

Jake Jonathan Zebedee Mangle-Wurzle – výstredný profesor z Británie,

•

Paul Nicholas – prvý herec, ktorého obsadili do úlohy Ježiša v muzikáli Jesus
Christ Superstar,

•

Bob Wilden – pracovník daňoveho úradu, ktorý je šetrný (lakomý) v práci aj
v súkromí,

•

Malcolm Stacey – novinár BBC na polovičný úväzok, autor dvoch kníh
o peniazoch, solventný muž a veľký lakomec (miser, „držgroš“),

•

Henry VIII Tudor – anglický panovník v prvej polovici 16. storočia,

•

Michelangelo – renesančný sochár, architekt, maliar a básnik,

•

Pápež Július II. – pápež, ktorý Michelangela požiadal o vymaľovanie stropu
Sixtínskej kaplnky,

•

Elvis Presley – rokenrolový spevák.
Medzi slávnych mužov možno zaradiť nasledujúcich 8: Michelangela, Henricha

VIII., Thomasa Hardyho, Charlesa Dickensa, Davida Livingstona, Kena Fowlletta,
Elvisa Presleyho a Billa Gatesa. Ide o talianskeho renesančného umelca, panovníka zo
16. storočia, dvoch spisovateľov z 19. storočia a spisovateľa z 20. storočia, cestovateľa
z prelomu 19. a 20. storočia, speváka z 20. storočia a úspešného podnikateľa prelomu
20. a 21. storočia. (Percentuálne zastúpenie slávnych mužov a žien v učebnici UpperIntermediate je vyjadrené v grafe v časti 2.2.1.5.1 Jazyk [5]). Niektorí muži v tejto
kategórii (slávnych a známych) pravdepodobne boli známi v čase, keď pôsobili na
javisku (Paul Nicholas) alebo v cirkvi (pápež Július II.), ale medzi slávnych sme ich
nezaradili, pretože pre dnešného človeka sú prakticky neznámi, pokiaľ nie sú
významnými odborníkmi v danej oblasti.
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Názvy osôb sme rozdelili na súkromnú a verejnú sféru v prípade rozlíšenia
pohlaví. Súkromnej sféry sa týkalo nasledovných 23 pomenovaní žien: girl, woman,
bride, bridesmaid, sister, sister-in-law, step-sister, half-sister, daughter, stepmother,
mother, muddah, mom, mum, mummy, grandmother, grandma, aunt, auntie, wife,
housewife, spinster, madame. Mužov v súkromnej sfére bol 18: brother, bruddah,
father, fadduh, dad, daddy, grandfather, husband, man, chap, guy, boyfriend, best man,
mister, monsieur.
Vo verejnej sfére sme objavili 10 pomenovaní žien: checkout girl, career girl,
heroine, barmaid, maid, lady, governess (guvernantka), actress, midwife, air-hostess.
V prípade mužov vo verejnej sfére možno povedať, že sme našli takmer o polovicu viac
pomenovaní: FBI man, dustman, workman,clergyman, gentleman, salesman, taxman,
businessman, Superman, churchman, postman, hero, waiter, Reverend, actor, Pope.
159 názvov osôb bolo spoločných pre obe pohlavia. Názvov pre povolania bolo
74 (napr. manufacturer, levender farmer, supplier, secretary, tycoon, doctor,
playwright, model, director, promoter, producer, singer, postal worker, expert,
minister, traffic warden, jailer, jeweller, glider pilot, silk dealer, commander, poet,
physicist, painer, financier, journalist, captain, mechanical engineer, researcher,
magazine editor, astronomer, scientist, bookmaker, librarian, auctioneer, flight
attendant, stallholder, chef) a všeobecných pomenovaní osôb bolo 85 (napr. human,
commuter, passer-by, contemporary, offspring, kid, darling, backpacker, miser, twin,
invalid, victim, protégé, partner, tourist, child, room-/bank-mate, host, guy, relative,
citizen, host, ghost, genius, atheist, alien, celebrity, nut, rival, invalid, spectator, fellow,
teenager, beggar, millionaire, destroyer, traveller, trespasser, staff, people, crew).

V rámci rodovej rovnosti sú používané obe zámená he/she alebo himself/herself,
hoci vidieť, že pendant maskulína stojí opäť na prvom mieste a až za ním nasleduje
odkaz na feminínum. V niektorých málo prípadoch sa ale stalo, že vo vete bol za
lomkou použitý mužský tvar zámena, ako ilustruje príklad vety zo strany 6 What is
she/he doing there? Ide o úvodnú inštruktáž k cvičeniu, ktorého úlohou je pripraviť
učiacich sa na posluchové cvičenie.

129

2.2.2.5.2 Ilustrácie Z5]
Na základe kvantitatívnej analýzy v časti 2.2.1.5.2 možno konštatovať, že
v prípade ilustrácií sú „zaujímavejší“ muži ako ženy, pretože sú zobrazovaní oveľa
častejšie. V prípade seniorskej generácie sa opäť potvrdilo, že starších žien je menej ako
starších mužov, čo je zvláštne, pretože v skutočnom (reálnom) svete mimo učebnice je
priemerný vek muža nižší ako priemerný vek žien. Z toho zákonite vyplýva, že ak je
v reálnom svete viac starších žien ako mužov, pravdepodobne by sa to malo odzrkadliť
aj na ilustráciách učebnice.

Pri zobrazovaní vyjadrenia aktivity a pasivity sme zistili, že aktivitou spoločnou
pre obe pohlavia sú:
•

telefonovanie,

•

niektoré hry (karty, bublifuk),

•

bozkávanie,

•

čítanie,

•

písanie listu,

•

cestovanie,

•

niektoré druhy športu (korčuľovanie a beh),

•

pitie vína,

•

jedenie (pričom ženy naznačujú, že idú jesť, kým muži „naozaj“ aj jedia – muži
sú s jedlom a pri jedle zobrazovaní častejšie ako ženy).

Pasivita, ktorá je pre obe pohlavia spoločná je vyjadrená nasledovne:
•

pózovanie pre rodinnú fotografiu,

•

pózovanie pre fotografku/fotografa,

•

fotografie z ciest, príp. z dovolenky,

•

svadobné fotografie,

•

ležanie.

Aktívne trávenie času žien spočíva v opatrovaní detí, hlásenia prepovede
počasia, otvárania konzervy, privoňania ku kvietku, hraní vo filme, šoférovaní (napr.
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nákladného auta), práci na (levanduľovej) farme, práci letušky47, vedení hádky, hľadaní
kľúčov v kabelke, pletení, prechádzke s krokodílom, pestovaní športu (spomínané
korčuľovanie a beh, aerobik a futbal).
Vyjadrenie pasivity u žien prebieha jedným spôsobom, a síce vyjadrením údivu
(„Kde som nechala zaparkované auto?“ – ilustrácia odkazuje na „slabú“ orientáciu žien
v teréne a ich absenciu zmyslu pre priestorovú pamäť).

Aktivita mužov je prostredníctvom ilustrácií znázornená vo forme rôznych
druhov športu (okrem športov spoločných pre obe pohlavia bejzbal a plávanie), práce na
(arabskom) trhu alebo nakupovaní na trhu, šoférovania, práce na stavbe, pilotovaní
lietadla, natáčania (výrobe) filmu, vození sa na kolotoči, bitky, mierení revolverom,
úteku, žobraní, pití alkoholu a fajčení.
Mužská pasivita má, okrem foriem spoločných pre obe pohlavia, len jedno
zobrazenie „typické“ pre mužov – spánok, prípadne sledovanie televízie.

Zaujímavosťou je, že ženy pijú systémom a glass of wine, kým muži jednoducho
pijú víno (čiže v akomkoľvek množstve). V prípade ženy treba vždy zdôrazniť, že si
naozaj dá „len pohár vína“, čo znamená, že nevypije celú fľašu, teda nie je alkoholička,
je správna (poriadna) žena, za ktorú sa netreba hanbiť ani ospravedlňovať. V prípade
muža

alkohol

neškodí

v akomkoľvek

množstve

a ani

nevzniká

podozrenie

z alkoholizmu alebo zanedbávania povinností v dôsledku nadmerného „popíjania“.
Ženy teda pijú v obmedzenej miere, ale takmer nikdy nejedia, čo je zaujímavé,
ak si uvedomíme, že muži sú v učebnici Upper-intermediate na piatich ilustráciách
zobrazení pri jedle. Ženy nielen že málo pijú alkohol, vôbec nejedia, ale ani nefajčia
a nerobia zle – sú poriadne, pracovité, usmievavé, vždy čisté. Ženy ani dievčence, hoci
zobrazované pri rôznych aktivitách, sa nikdy nezašpinia – ani pri práci ani pri hre.
V prípade mužov je to inak – muži aj chlapci (najmä chlapci v detskom veku) majú
„právo“ sa zašpiniť a dokonca sa pri tom tváriť šťastne.
Zdá sa, že obe pohlavia sa môžu venovať športom, hrám a povolaniu,
pozitívnym aj negatívnym veciam, ale len muži sa môžu k nerestiam priznať otvorene
(fajčenie, pitie, bitka, hádka a pod.). Žena pracuje na farme len v prípade, ak ide o niečo
47

Kým v anglickom jazyku sa používa neutrálne označenie flight attendant, ilustrácia odhaľuje stereotyp
ženy-letušky.
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príjemné a ušľachtilé, niečo vhodné pre ženu – napríklad ak pestuje levanduľu. Pri
aktivitách typických pre muža je zobrazovaná strnulo a „nie vo svojej koži“.
Rebríček popularity farieb zachytáva nasledujúca tabuľka 51:

Tabuľka 51 Farby mužov a žien
Ženy
1. biela
2. modrá
3. iná
4. ružová
5. tmavá
6. pastelová

Muži
1. modrá
2. biela
3. iná
4. tmavá
5. pastelová
6. ružová

Z tabuľky 51 vyplýva, že ženy sú najčastejšie zobrazované v bielej, modrej a inej farbe,
kým muži sú zobrazovní v modrej, bielej a inej farbe. Prvé tri farby sú teda rovnaké pre
obe pohlavia, ak neberieme do úvahy ich rôzne kvantitatívne zastúpenie. Tretia priečka
je zhodná – to je dôvod zvýraznenia. Pod termínom „iná“ farba máme na mysli sivú,
fialovú, svetlohnedú a pod. Najmenej používanou farbou pre mužov je ružová a pre
ženy pastelová farba.

Pri zobrazovaní rôznych druhov aktivít sú ženy pasívnejšie ako muži. Častejšie
sa usmievajú a celkovo pôsobia „príjemným a uhladeným dojmom“.

2.2.2.5.3 Témy Z5]
V prípade dvanástich nosných tém učebnice sme nezistili rodové zaťaženie,
práve naopak, ukazuje sa, že pri výbere hlavných tém ide o pokus zohľadniť záujmy
a skúsenosti oboch pohlaví súčasne.
V prípade čiastkových tém sme sa sústredili na témy a spôsob ich prezentácie
(okrem gramatických tém, napr. slovesné časy a pod.) v závislosti od začlenenia oboch
pohlaví. Jednou z takých tém je i cestovanie a turizmus.
Cestovanie s rodičmi sa týka oboch pohlaví – tradičné zobrazenie rodiny (otec,
matka, dve deti, príp. jedno dieťa) je samozrejmosťou učebnice.
Samostatné cestovanie je skôr doménou mladých mužov alebo chlapcov –
mužskou doménou je predsa objavovať, zisťovať a skúšať – skúsený a svetaznalý muž
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je tým správnym mužom. Slovné spojenie skúsená žena nesie skôr negatívne ako
pozitívne konotácie.

Spomienky staršej generácie

na detstvo a mladosť sú v učebnici zobrazené

v podobe cestovateľky a pestovateľky levandule48 Natalie Hodgson, ktorá hovorí
o cestovaní, druhej svetovej vojne, o zámere stať sa členkou britského parlamentu
a preletieť nad Atlantikom, no v skutočnosti sa postupne stala knihovníčkou, pilotkou
vetroňa a pestovateľkou levandule. Počas svojho života žila v niekoľkých európskych
mestách a počas vojny vycestovala z Británie do zahraničia, aby mohla študovať cudzie
jazyky. Spomína na svoje manželstvo a deti, záľuby a podobne. V skutočnosti ale ide
o výnimočnú ženu, ktorá má bohatý život vďaka vnútornej sile prekonávať príkorie
a úskalia života.

Bolo by možné takto pokračovať vo vymenovávaní tém, ale v podstate možno
povedať, že ženy sú spájané s módou, nakupovaním a „míňaním“ peňazí, kým muži sú
spajaní so športom, pracovnou kariérou a „šetrením“, ktorého žena prakticky nie je
schopná. Ak toho náhodou schopná je, ide o ojedinený prípad hodný zdôraznenia, napr.
Cherry Haines, Britka, ktorá sa ako finančná manažérka dokázala vo svete financií49
úspešne presadiť.
Muž, ktorý by si mohol kúpiť čokoľvek je prípad Billa Gatesa, ktorého kedysi
prezývali King of the Nerds (str. 59) a stal sa ukážkou úspešného muža-podnikateľa.
Schémou opakujúcou sa takmer v každej jazykovej úrovni učebnice New
Headway je staršia alebo veľmi stará žena, ktorá je nepríjemná (nepríjemný zovňajšok,
nedbalé oblečenie) a nebezpečná alebo tak aspoň má pôsobiť. V Upper-Intermediate ide
o ženu, ktorá strávila 40 rokov na lôžku bez zjavného zdravotného dôvodu. Citovo
vydiera svoju dcéru, ktorá pre samu opateru nemá čas ani možnosť žiť svoj vlastný
život – ide vlastne o umocnenie dvojitého stereotypu staršej ženy, o ktorú sa pozorne
stará poslušná dcéra. V učebnici sa zdôrazňuje, že kvôli opatrovaniu matky na lôžku sa
dcéra „nevydala a ani nikdy nemala zamestnanie“ (str. 19).

48

V učebnici ako world traveller and lavender farmer.
Bankovníctvo a finančníctvo sú „tradičnou“ mužskou záležitosťou, sú uzavretým mužským svetom, do
ktorého ženy prenikajú len pomaly a veľmi ťažko. Na ženy je v tejto oblasti nazerané s istou dávkou
nedôvery a skepsy.

49
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Rodové zaťaženie nevyplýva zo samotného výberu tém, ako skôr v spôsobe ich
spracovania a v zobrazení úloh, ktoré v nich jednotlivé ženy a muži zohrávajú. Rodová
stereotypnosť sa často nachádza na „podprahovej“ (podvedomej) úrovni – nie je
otvorená.

2.2.2.7 Komparácia kvalitatívnych analýz všetkých piatich učebníc
V tejto časti porovnávame výsledky kvalitatívnych analýz všetkých piatich
učebníc New Headway. Analogicky s kvantitatívnym vyhodnotením práce aj teraz
komparujeme výsledky na troch rovinách:
•

na rovine jazykovej,

•

ilustračnej,

•

tematickej.

2.2.2.7.1 Komparácia jazyka Z1, 2, 3, 4, 5]
V tejto časti zodpovieme obe výskumné otázky.

Otázka č. 1 V akých prípadoch zastáva žena „tradičnú“ ženskú úlohu a v akých
prípadoch zastáva muž „tradičnú“ mužskú úlohu?

Otázka č. 2 Zastáva žena „tradičnú“ mužskú úlohu? Zastáva muž „tradičnú“
ženskú úlohu? O aké konkrétne prípady ide?

Ženské mená sa častejšie nachádzali vo formálnej podobe častejšie ako mužské mená,
napr. Alison, Paula, Susan, Jane, Juliet, Hillary, Rosemary, Ethel, Bertha, Natalie,
Sarah, Nicole, Gillian. Mužských deminutívnych pomenovaní bolo viac ako ženských,
napr. Dave, Bill, Tom, Jim, Ben, Archie, Ted, Jeff, Nick, Bob, Ed, Sam, Dan.
Muži mali pred priezviskom oslovenie pane (Mr alebo Mister). Muži boli
častejšie ako ženy označovaní ako profesori, lekári, vikári. Ženy mali pred priezviskami
zväčša oslovenie slečna (Miss) alebo pani (Mrs alebo Ms). Len ojedinele sa vyskytli
prípady, kedy mala žena pred menom titul lekárky alebo uvedené zamestnanie, napr.
sudkyne.
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Slávni ľudia sú prevažne muži – slávne ženy prakticky nejestvujú. Ak sa
sporadicky objavia, korešpondujú s mediálne známymi tvárami (napr. princezná Diana,
Marilyn Monroe, Emma Thompson, Jane Austen, Agatha Christie, Madame Tussaud,
matka Tereza). Slávne ženy sú v prevažnej miere herečky, spisovateľky alebo
utešovateľky a zmierňovateľky chudoby (princezná Diana, matka Tereza). Ženy ako
Indira Gandhi, Margret Thatcher, panovníčka Alžbeta I alebo Marie Curie sú
výnimkami.
Slávni muži sú nielen slávni, ale sú významní alebo mocní. To je rozdiel
v porovnaní so ženami, ktoré môžu byť známe alebo slávne, ale len výnimočne majú
v rukách (politickú alebo inú) moc. Slávni muži sa venujú rozmanitým činnostiam – sú
hudobníci (Beethoven, Mozart, Schubert), politici (Bill Clinton, Tony Blair, George
Washington), vedci (Einstein, Freud), maliari (Leonardo da Vinci, Van Gogh, Picasso),
speváci (Elvis Presley), spisovatelia (Charles Dickens, Thomas Hardy), známi tanečníci
baletu (Nureyev), úspešní podnikatelia a multimilionári (Bill Gates), cestovatelia (David
Livingstone, Mick Watts), panovníci (Ľudovít XIV, Henrich XIII), všestranní umelci
a vedci (Michelangelo).

Vo svete je veľa zmapovaných géniov, ale geniálnu ženu, ktorá by bola nielen
považovaná, ale i nazvaná géniom, sme našli jedinú – išlo o prípad geniálnej rumunskej
kubistickej maliarky, Alexandry Nechity, ktorú prirovnávajú k Picassovi50.
Geniálni muži sa nachádzajú v porovnaní so ženami v učebniciach nepomerne
častejšie. Takmer všetci slávni, mocní a vplyvní muži sú považovaní za géniov. Ženy sú
opísané ako slávne, milé a pekné.
Slovenčina pendant pre ženského génia ani nepozná. Génius nevdojak evokuje
fakt, že géniom sa môže stať len muž.

V učebniciach sa objavujú zaujímavé ženy, ktoré sú buď tradične založené
(zodpovedajú vžitým predstavám o ženskom správaní) alebo sa nejakým spôsobom
vymykajú zo stereotypu – riadia úspešný podnik, sú schopné „zarobiť veľa peňazí“,
štartujú na pretekoch rely, hrajú futbal a pod. Netradičné ženy majú byť istým vzorom
alternatívneho správania, ale v podstate potvrdzujú výnimku z pravidla. Ženskou
50

Mladú umelkyňu neprirovnávajú k inej umelkyni, ale jej štýl je automaticky konfrontovaný s mužským
štýlom sebavyjadrenia. Muži sú porovnávaní a konfrontovaní s mužmi, nie s inými ženami. Faktom je, že
v mnohých spoločensko-vedných oblastiach chýbajú známe ženské vzory.
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„úlohou“ je byť príjemná vo vyjadrovaní, milá k ostatným, zaujímať sa o zdravie iných
a pod. Ak ide o vyjadrenie názoru, je to prevažne názor muža, ktorý je dôležitý, a preto
zaváži viac ako názor ženy.
V prípade názvov aktivít, činností, povolaní a iných všeobecných názvov osôb,
výskum potvrdil, že prevažná časť z nich bola spoločná pre obe pohlavia. Napriek tomu
mnohé výrazy zastupujú výlučne mužov v tradičných úlohách a rolách: farmer, genius,
millionaire, leader, manager, undertaker. Typickým ženským povolaním ostáva
secretary, assistant, nanny a nurse, hoci v jedinom prípade sa objavil i prípad mladého
muža, ktorý vykonával toto povolanie. Žena často vykonáva povolanie teacher,
princess, Lady-in-Waiting a len ojedinele pracuje ako judge alebo doctor či ako
scientist bez mena. Za povolanie ženy sa považuje „byť starou matkou“, čo sa v prípade
starého otca nestalo ani jedniný raz. Žena je v jazyku tradične zobrazovaná ako
beautician, model, novelist, servant, receptionist, hairdresser, ambulance driver,
partner, architect, racing driver, charity worker, school secretary, ex-girlfriend a pod.
Pri povolaniach mužov sa spomínajú výrazy ako policeman, postman, chairman,
fireman/firefighter, waiter, pope, headmaster, prince alebo dustman. Inými tradičnými
aktivitami pripisovanými mužom sú bodyguard, chauffeur, trainer, gardener, novelist,
painter, vocalist, artist, boss, minder, fisherman, plumber, receptionist, instructor,
politician, lawyer, solicitor, servant, hunter, vicar, mechanic, soldier, developer,
detective a pod.
V prípade

nasledujúcich

negatívnych

pomenovaní

je

pre

učebnicu

samozrejmosťou, že ide výhradne o mužov: burglar, robber, thief, terrorist, criminal,
ghostbuster, homeless, murderer.

V jazyku učebnice žena zastáva tradičnú úlohu opatrovateľky, partnerky,
priateľky a matky či zvedavej susedy „odvedľa“. Len zriedkakedy sa z tejto predstavy
vymaní. Žena sa môže venovať verejným aktivitám, pokiaľ je známa, získala si renomé
a vydobyla si už istý rešpekt svojou prácou političky alebo spisovateľky. Stručný
životopis ženskej autorky sa týka jej osobného a rodinného života, až v druhom rade jej
prác, kým pri mužských autoroch je dôraz kladený prevažne na ich vzdelanie, knižné
tituly a iné pracovné počiny. Ženské autorky sú prijímané kritickejšie, mužskí autori sú
hodnotení miernejšie a

pozitívnejšie. Neznáme (obyčajné) ženy sa spomínajú

v súvislosti s rodinou alebo medziľudskými vzťahmi a pod. Doménou ženy ostáva
domácnosť a medziľudské vzťahy – súkromná sféra. Muž zastáva tradičnú mužskú rolu
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živiteľa rodiny, ktorý keď ju opustí, rodina stráda, pretože žena sama bez pomoci muža
nie je schopná sa o seba a deti postarať (je istou samozrejmosťou, že je to žena, ktorá sa
po rozvode stará o deti). Žena je prezentovaná ako človek, ktorý v porovnaní s mužom,
nedokáže rozumne narábať s finančnými prostriedkami. Muž je, naopak, prezentovaný
ako lakomec. Teda kým žena neprimerane utráca, muž neprimerane šetrí. Doménou
muža ostáva verejná sféra a šport.
Muži sa opisujú ako tí, ktorí like wine and beer, have a good job. Ženy sú
vykresľované ako beautiful, love shopping, cook dinner/meal, make lovely cakes, good
cooks, play the piano. Ak má muž a very good job, jeho žena má a job in town, alebo
a part-time job.
Ženy sa nevenovali toľkým aktivitám a športom ako muži. Aktivity pripisované
ženám boli najmä dancing, walking, shopping, cooking dinner/making supper, meeting
friends, sunbathing, using a computer, running fast, painting, writing children´s stories.
Ženy sa venovali športom ako sú tennis, swimming, skiing. Muži sa venovali
nasledovným športom: football, sailing, baseball, ice-skating, fishing, skiing, swimming,
walking his dog. Typické mužské aktivity sú smoking a cigar, walking on the moon,
taking photos, meeting friends, cooking, listening to music. Niektoré športové aktivity sa
občas prelínali (vykonávali ich obe pohlavia), napr. tenis či lyžovanie.

Ženy sú zobrazované v tradičných mužských rolách naozaj len výnimočne
(publisher, chewing gum expert, hot air balloon driver, van driver, war ambulance
driver, racing driver, media-advertising employee, football player) a podobne je tomu
aj s mužmi v tradičných ženských úlohách (nurse, poor car driver). Ženy boli v jazyku
často označované ako architect, doctor, teacher – ide o povolania kedysi pripisované
len mužom. Nedá nepristaviť sa pri termíne chewing gum expert, ktoré má byť dôkazom
ženskej schopnosti stať sa odborníčkou v istej oblasti. Kým muž je odborníkom na istú
oblasť v riadení podniku, bankovníctve, medicíne, vo fyzike alebo je odborník na
chémiu, žena je odborníčka na žuvačky.

Part-time job (práca na polovičný úväzok) je akoby „vyhradený“ ženám
v domácnosti, resp. ženám v domácnosti s malými deťmi. Odkazom takéhoto postoja je
ukázať, že povinnosťou ženy je skombinovať starostlivosť o domácnosť, dieťa
a manžela s diaľkovým štúdiom alebo korešpondenčným kurzom.
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2.2.2.7.2 Komparácia ilustrácií Z1, 2, 3, 4, 5]
Pri komparácii ilustrácií sme sa zamerali rovnako ako v časti 2.2.2.7.1 na
hľadanie odpovede na výskumné otázky:

Otázka č. 1 V akých prípadoch zastáva žena „tradičnú“ ženskú úlohu a v akých
prípadoch zastáva muž „tradičnú“ mužskú úlohu?

Otázka č. 2 Zastáva žena „tradičnú“ mužskú úlohu? Zastáva muž „tradičnú“ ženskú
úlohu? O aké konkrétne prípady ide?
Ženy na ilustráciách sú zobrazované najmä ako mladé, atraktívne, múdre,
sympatické. Ide najmä o teenagerky a ženy do 30-ky. Zriedka sú staršie ako 40 rokov.
Ilustrácia prizná vek 100-ročnej panej, kedy na veku „nezáleží“, ale na fakte, že sa
takého vysokého veku vôbec dožila. Tradične je 100-ročných žien v učebnici viac, čo
zodpovedá skutočnému zastúpeniu v populácii.
Muži sú zobrazovaní ako deti, dospelí tridsiatnici alebo ako „zrelí“ muži po 50ke alebo 60-ke, ktorí majú čo povedať, pretože majú veľa životných osobných
i pracovných skúseností.
Mužov bolo na ilustráciách zobrazovaných nielen viac, ale pristupovali k životu
aktívnejšie a venovali sa rôznorodejším aktivitám ako ženy. Pasivita nebola v prípade
mužov vyjadrovaná toľkými spôsobmi ako u žien. Muži sa primárne venujú práci,
priateľom, svojim záľubám a športu (teda sa venujú najmä sebe), až potom starostlivosti
o rodinu a deti. Ich doménou je verejná sféra, kým doménou žien je súkromná sféra,
teda domácnosť a všetky aktivity s ňou súvisiace (starostlivosť o rodinu, opatera
chorých rodinných príslušníkov, hra s deťmi, varenie a pod.). Pasivita (oddych) mužov
má viac foriem, kým ženská pasivita je vyjadrovaná menej nápadito, zato však o to
častejšie.
Zobrazovanie žien je teda, podobne ako v jazyku, tradičné – žiadalo by sa
zdôrazniť, že v ilustratívnej časti sa prejavuje konzervatívnejšie ako v texte samotnom.
Prejavilo sa to najmä na výbere tradičných ženských a tradičných mužských farieb.
Farby typické pre obe pohlavia boli – biela, modrá a tmavá. Rozdielna bola frekvencia
ich zastúpenia pri jednotlivých pohlaviach. Ružová, pastelová a iná farba bola častejšie
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použitá pri ženách. Modrá a tmavá farba bola použitá pri mužoch. Biela farba funguje
ako neutrálna farba, najmä pri športe a voľno-časových aktivitách.
Ženy na ilustráciách sa usmievajú, sú milé a ich úlohou je pôsobiť príjemným
a nežným dojmom, čo je zdôraznené ich výrazom tváre, postojom tela, účesom,
oblečením a postavou. Ženy pôsobia dôveryhodne a pozitívne – nevyvolávajú negatívne
pocity s výnimkou zobrazenia témy strašidelnej, protivnej alebo extrémne zvedavej
starej ženy, ktorá sa schematicky opakuje takmer v každej jazykovej rovine učebnice.
Starý muž takto vykreslený nebýva.
V porovnaní s mužmi dávajú ženy najavo nespokojnosť zriedkavejšie (22 %
k 28 % ). Zato spokojnosť vyjadrujú častejšie (78 % k 28 %). Zaujímavé je, že ženy sú
zobrazované ako nahnevané, deprimované, nespokojné, uplakané a pod. zväčša
v prípade, že i partner/ka na ilustrácii dáva najavo podobné negatívne pocity. Muži
dávajú pocity najavo menej často, či už ide o pocity negatívne alebo pozitívne. Svoj
nesúhlas muži nezakrývajú a plačú len na kresbách, ktorých účelom je pobaviť
a rozosmiať. Ženský plač je v porovnaní s mužským plačom zobrazovaný realisticky.
Muži na ilustráciách vyjadrujú spokojnosť alebo sústredenie na prácu alebo problém.
Muži sa usmievajú, prejavujú údiv alebo hnev. Ľútosť dávajú najavo verbálne alebo
takmer vôbec. Ženy sú tradične zobrazené ako tie, ktoré sa boja nepodstatných vecí.
Ženské fóbie sú podceňované a zosmiešňované. Muži na ilustráciách prekonávajú
prekážky a vlastný strach z výšok, hĺbok, prenasledovania vrahom, útrap dlhého
a náročného cestovania, únosu. Ich strach, ak ho dajú najavo, je „pochopiteľný“, pretože
musia prekonať „väčší“ a „významnejší“ druh strachu ako ženy.
Tradičnou ženskou úlohou je byť „zlou vodičkou“ – v tejto úlohe je na ilustrácii
zobrazený muž.
Tradičnou mužskou rolou je hranie futbalu – asi v dvoch prípadoch sme
zaznamenali aj hráčky futbalu, prípadne ľadového hokeja. Mužským povolaním je lekár
a architekt – ženy v učebnici sú v porovnaní s mužmi častejšie zobrazované ako lekárky
a architektky.

2.2.2.7.3 Komparácia výberu tém Z1, 2, 3, 4, 5]
Na nižších úrovniach ide o témy, ktoré sú konkrétne – učiaci sa ich poznajú
z vlastnej skúsenosti. Čím vyššia je jazyková náročnosť, tým abstraktnejšie sú vyberané
témy, resp. spôsob ich spracovania. Mnohé témy sa opakovali (where I live, there´s no
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place like home, world of work, tell me a pod.). Pri odpovediach na obe výskumné
otázky sme ich chápanie aplikovali s ohľadom na výber tém.
Otázka č. 1 V akých prípadoch zastáva žena „tradičnú“ ženskú úlohu a v akých
prípadoch zastáva muž „tradičnú“ mužskú úlohu?
Tradičné ženské témy u žien – nakupovanie, krášlenie seba a svojho okolia,
starostlivosť o seba a rodinu, hľadanie konkrétneho predmetu v preplnenej kabelke,
celková dominancia v súkromnej sfére, práca na polovičný úväzok, čítanie
romantických príbehov o láske, písanie rozprávok pre deti, lyžovanie, tenis, volejbal
a pod.
Tradičné mužské témy u mužov – dominancia vo verejnej sfére, sláva, moc,
vplyv, peniaze, úspešná a dobre platená práca, cestovanie, farmárčenie, šoférovanie
traktora, pilotovanie lietadla, služba v armáde, policajná služba, hranie golfu, futbalu
alebo bejzbalu, stať sa géniom alebo milionárom, fajčenie cigariet/cigary alebo fajky,
pitie vína a piva, chytanie rýb, sledovanie televízie, písanie detektívnych románov.

Otázka č. 2 Zastáva žena „tradičnú“ mužskú úlohu? Zastáva muž „tradičnú“ ženskú
úlohu? O aké konkrétne prípady ide?
Tradičné ženské témy u mužov – starostlivosť o domácnosť (umývanie riadu),
hra s deťmi, varenie, modeling, starostlivosť o svoj zovňajšok, nosenie sukne, slabé
šoférovanie.
Tradičné mužské témy u žien – sláva a peniaze, práca, verejná sféra, mužské
povolania (lekárka, manažérka, riaditeľka, politička, panovníčka, architektka),
cestovanie, farmárčenie, šoférovanie autobusu, písanie detektívnych románov, pitie
alkoholu (vždy dôraz na fakt, že ide len o pohár vína alebo piva).

V učebniciach sme objavili aj niečo, čo sa v nich nenechádzalo. Zistili sme, že
existujú činnosti, ktorým sa ženy nikdy nevenujú a ktorým muži takmer nikdy
neholdujú.
Ženy sa nesťažujú na nepochopenie v práci, nežiadajú zvýšiť plat. Nevyjadrujú
nespokojnosť so svojím životom. Ženy nikdy nejedia, nefajčia a málokedy pijú alkohol.
Nikdy sa neopijú. Nenadávajú, nezašpinia sa a takmer nikdy nesledujú televíziu.
Nechodia chytať ryby. Nikdy neopravujú auto,

bicykel, rádio, lampu alebo iný

pokazený prístroj. Nikdy nepriznajú, že sú unavené zo stereotypu a zo starostlivosti
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o domácnosť. Nepriznajú, že nemajú rady svoje deti alebo že na ne nemajú čas. Nikdy
svoje deti neopustia. Na rodinných fotografiách sa nikdy nemračia – vždy stoja pri
dieťati. Takmer nikdy nestoja v popredí, ak je pri nich partner a/alebo deti. Ženy nikdy
nejazdia na motorke, neriadia lietadlo ani traktor. Nikdy neletia do kozmu ani nehasia
oheň.
Muži nikdy nevyšívajú, nepletú a nevenujú sa ani iným ručným prácam. Prácu
na polovičný úväzok vykonávajú ojedinele a i to len mladí muži, najmä študenti. Nikdy
si nerobia mejkap (s výnimkou hercov) ani si nefarbia šedivé vlasy. Nenosia sukňu
(pokiaľ nepredvádzajú módu alebo škótsky kilt) ani topánky na vysokých podpätkoch.
Nikdy sa nehanbia zašpiniť sa. Ak sa ušpinia, smejú sa a nedávajú najavo, že im
nečistota alebo iná nepohoda prekáža.

Konštatujeme, že rok vydania učebnice nemá priamy vplyv na rodovú
zaťaženosť (resp. vyváženosť) výberu tém.
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3 ZÁVERY,
DISKUSIA

INTERPRETÁCIA

VÝSLEDKOV

Skôr ako pristúpime k hodnoteniu výskumu a

VÝSKUMU

A

interpretácii výsledkov,

nemôžeme nepoznamenať jeden fakt – naša interpretácia a hodnotiaca charakteristika
výskumu je odrazom našich vedomostí a skúseností, ktoré sme doteraz dosiahli a
nadobudli. Predpokladáme, že k niektorým otázkam by iný človek mohol zaujať
odlišné, pravdepodobne i protichodné, stanovisko. Výsledky výskumu vysvetľujeme a
podrobujeme kritike s najlepším úmyslom v snahe o hľadanie pravdy a spoločenskej
reality a takto treba k našej interpretácii aj pristupovať.
Nepredpokladali sme, že sada učebníc New Headway vydaná v reedícii po roku
2000 bude vykazovať kvantitatívne také vysoké percento rodovo zaťažených prvkov na
všetkých troch skúmaných rovinách. S istou dávkou irónie konštatujeme, že sa
numericky a štatisticky potvrdilo tradičné: „Muži sa geniálni rodia – ženy sa geniálnymi
môžu stať štúdiom a tvrdou prácou, ale nestáva sa to často.“

3.1 Interpretácia výsledkov kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy jazyka
V minulosti bývali ženy v anglickom jazyku zneviditeľnované aj „vďaka“
používaniu zámena he, his, him, čo učebnica vyriešila používaním lomky he/she alebo
striedaním zámen she does… he does… Prípady použitia lomky tak, že sa ženské
zámeno nachádza na druhom mieste, sú častejšie (napr. he/she is sitting). Ženy v jazyku
nie sú neviditeľné, ale stále ostávajú „druhé v poradí“. Faktom je, že v učebnici sme
sporadicky objavili i „zviditeľnenie“ žien prostredníctvom lomky she/he is sitting alebo
sa osobné zámená zamieňali, napr. pri vysvetľovaní gramatiky boli používané
samostatne zámená ženského alebo mužského rodu. Teda už to nie je len he, ale aj she,
prípadne they/them v snahe o rodovú neutrálnosť.
Muž a jeho aktivity sú kvantitatívne i kvalitatívne zaujímavejšie ako žena a jej
záujmy a činnosti. Hoci vlastné mužské a ženské mená sa nachádzajú v rovnováhe,
ženské mená sa nenachádzajú tak často v deminutívnej forme ako mužské. Ženám treba
i formálne dávať najavo „úctu a rešpekt“.
Pomer žien a mužov je v jednotlivých učebniciach často mierne v neprospech
žien, ale s ohľadom na všetky numerické údaje zo všetkých piatich učebníc možno
konštatovať, že pomer je 1:1.
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V jazyku prevládajú rodovo neutrálne pomenovania osôb označujúce funkcie,
povolania a pod. Napriek tomu je niekoľko povolaní a činností pripisovaných len
mužom (farmer, firefighter/fireman, fisherman51) alebo len ženám (nurse, secretary,
model).
Doménou žien je naďalej súkromná sféra – domácnosť, deti, starostlivosť o dom
a záhradu, medziľudské vzťahy a pod. Žena potrebuje oporu-partnera (manžela,
priateľa, kamaráta), ktorý jej pomôže vo finančnej núdzi a ktorý uživí ju aj jej rodinu.
Žena je prezentovaná ako milá a sympatická – náš rešpekt, obdiv a úctu si musí zaslúžiť
spôsobom, akým sa stará o seba a svojich blízkych. Môže chodiť do práce, ale len na
polovičný úväzok. Ak rieši problém, nikdy nie je taký dôležitý ako problém muža.
Málokedy hovorí o športe alebo technike. Ak je mladá, sústreďuje sa na štúdium,
kamarátky a kamarátov, hoci je „jasné“, že celé jej bytie aj tak smeruje k manželstvu
a materstvu. Slobodná žena-tridsiatnička je výnimkou, na ktorú treba upozorniť
a zdôrazniť, že hoci nemá priateľa (sobáš v nedohľadne), mala by si niekoho rýchlo
nájsť, pretože jej matka alebo iný „poradca“ jej odporúča rešpektovať biologické
hodiny, a teda sa čo najrýchlejšie stať matkou. Mladá dospelá žena medzi 20-40 sa
zaoberá vzťahmi, módou, nákupmi, športom, štúdiom, prácou, krásou, obliekaním,
cestovaním a podobne. Kariérny rast a významné úspechy v práci zaznamenáva okolo
40-ky alebo 50-ky, keď jej odrastú deti, alebo sa vzdala myšlienky na ne pre kariéru.
Stelesnenie dokonalosti predstavuje obraz ženy, ktorá dokázala skombinovať dve
spoločenské úlohy súčasne – je dokonalou matkou a dokonalou zamestnankyňou.
Najväčšiu mieru rodovej stereotypnosti sme zaznamenali v súvislosti s názormi na
seniorku a jej úlohu v spoločnosti. V istom veku je priam povinnou úlohou skôr
narodenej ženy prijať rolu starej matky, piecť dokonalé zákusky, variť chutné jedlá,
starať sa o vnúčatá a všemožne pomáhať deťom, manželovi, bratrancovi, príbuzným,
priateľom a známym. Byť starou mamou sa dokonca považuje za povolanie senioriek.
V prípade seniorov tento prístup neplatí – spoločenské očakávania kladené na skôr
narodených mužov sú oveľa nižšie a aj ich skromné počiny sú potom vnímané
pozitívnejšie. Úlohou seniora automaticky nie je stať sa starým otcom a starať sa
o vnúčatá. Senior má právo si oddýchnuť, venovať sa spomienkam a záľubám. Záľubou
senioriek je starostlivosť o iných. Záľubou seniora je venovať sa sám sebe. Starostlivosť
senioriek o ostatných je vnímaná negatívne v prípade, že žijú samé (sú ovdovené,
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Fireman a fisherman sú substantíva mužského rodu, no ich ženský pendant nebol použitý ani raz.
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slobodné – zaujímavé je, že seniorky nebývajú rozvedené) a všímajú si susedov. Staré
ženy sú potom prezentované vo veľmi negatívnom svetle – sú nevraživé, neznášanlivé,
hašterivé, domýšľavé.

Závery, ktoré na základe výsledkov a interpretácie výskumu jazyka vyplývajú
pre edukačnú a jazykovú prax vo vyučovaní anglického jazyka, možno zhrnúť do
niekoľkých bodov (niektoré sú prezentované v časti 1.5.4):
•

preferovanie striedania zámen oboch pohlaví na vyučovaní,

•

pri odkaze na názvy osôb, ich funkcií a povolaní používať pri zámenách lomku
s/he,

•

ak je to možné, používanie rodovo neutrálneho zámena they, them, theirs
v pluráli,

•

vyhýbanie sa rodovo zaťaženým názvam osôb,

•

podporovať názory vyjadrujúce rodovú rovnosť v podobe rovnakej deľby práce
a oddychu v domácnosti i na pracovisku,

•

žiadať od učiacich sa všímať si, či sú muži a ženy opisované negatívne alebo
pozitívne v závislosti od pohlavia (napr. ako je prezentovaná v texte učebnice
stará žena a ako mladý muž),

•

diskutovať s učiacimi sa na témy „dokonalá žena“, „dokonalý muž“, „ženskosť“,
„mužskosť“, spoločenské očakávania od oboch pohlaví a pod.

3.2 Interpretácia výsledkov kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy ilustrácií
V súvislosti s výsledkami výskumu možno povedať, že vzhľad muža podlieha
mýtu krásy, ak je mladý. Vzhľad ženy podlieha mýtu krásy v každom veku – ženy (od
detí až po seniorky) sú na ilustráciách prezentované vždy upravené a čisté, zväčša nosia
polodlhé alebo dlhé vlasy (čím hustejšie tým lepšie), za každých okolností pôsobia
„žensky“ – je zdôraznená ich postava alebo príslušnosť k pohlaviu výberom a strihom
oblečenia a jeho farieb. Ženy sú štíhle, pološtíhle, ale nie obézne. Pôsobia pestovane a
„nežne“, teda nemajú svaly a ani sa nevenujú silovým športom, okrem športov, ktoré
udržiavajú ich telo v kondícii. Muži sa venujú športom pre potešenie zo športu
a z pohybu (bejzbal, futbal, tenis, lyžovanie, surfovanie a pod.). Ženy pestujú šport, aby
si udržali rovnakú váhu, aby nepribrali a aby boli atraktívne pre seba a svoje okolie
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(aerobik, plávanie, bedminton, tenis, lyžovanie, džoging, fitnes). Muži podliehajú kultu
omladzovania v staršom veku, ženy sa mu prispôsobujú tesne po dospievaní. Počas
výskumu sme pri zaraďovaní žien do kategórii dieťa, teenagerka, dospelá mladá žena
a seniorka riešili problém, ako rozpoznať dieťa od teenagerky, pretože v ranej puberte
sa snažia dievčatá pôsobiť dospelo a vôbec cieľom veľmi mladých ľudí je pôsobiť
staršie. Rovnako sme mali často problém rozlíšiť mladú dospelú ženu od seniorky,
pretože so zafarbenými vlasmi a po nanesení mejkapu vyzerajú ženy mladšie ako
v skutočnosti naozaj sú. To bol dôvod, pre ktorý sme nebrali do úvahy biologický vek
(nemali sme ho ako zistiť), ale vek vizuálny (museli sme ho jednoducho odhadnúť, hoci
pravdivosť údajov výskumu to do istej miery určite skresľuje). Pri mužoch sme tieto
problémy tak často neriešili. Deti-chlapci boli jasne rozpoznateľní od teenagerov možno
aj preto, lebo chlapci dospievajú neskôr, ale i tak si myslíme, že dievčatá sú častejšie
zobrazované ako teenagerky a chlapci ako deti. To zodpovedá vžitej predstave o
„večnom chlapcovi v každom mužovi“ – o hravej a nevinnej duši dieťaťa v dospelom
mužovi. V súvislosti so ženami sa ale nehovorí o „večnom dievčati v každej žene“ –
ženy nie sú hravé a nevinné ako muži, rodia sa s hendikepom Evy alebo Márie – musia
rýchlo dospieť, aby sa mohli o niekoho rýchlo starať a prevziať zaň zodpovednosť.
Muži sú na ilustráciách slušní a pestovaní, ale zovňajšku sa nevenujú s takou intenzitou
ako ženy. Sú zdôrazňované ich charakterové vlastnosti, kým u žien ich zovňajšok a
„ženské“ záľuby (slabosti). Napríklad: muž je opísaný ako študent konkrétneho odboru
na univerzite, sú opísané jeho záujmy, miesto, kde býva, ako trávi voľný čas a podobne.
Jeho partnerka je opísaná ako krásna a tá, ktorá rada nakupuje (= utráca peniaze, ktoré
nezarobila). Krása muža a ani jeho fyzické črty nie sú spomenuté, ale v prípade ženy sa
často zdôrazňuje fyzická krása (takmer ako povinnosť) a charakterová povrchnosť, ak
ide o niečiu partnerku (girlfriend, ex-girlfriend, partner, wife, ex-wife). Faktom je, že
mladí muži majú vyšportované postavy, dokonalé účesy a zodpovedajú predstavám o
„mužných“ mužoch – vysoká atletická vyšportovaná svalnatá postava, vlasy ostrihané
nakrátko, oblečenie modrej alebo tmavej (príp. bielej) farby, má oblečené nohavice od
obleku, džínsy alebo šortky, zväčša nepostojí (vždy sa má čím zaoberať – vo verejnej
sfére je aktívny), pôsobí pestovane alebo športovo elegantne. K ženám sa správa slušne
a s úctou.
Ženy pôsobia na ilustráciách uvoľnenejšie ako muži, nedávajú často najavo
nespokojnosť, nevyjadrujú hnev. Sú prívetivé a pôsobia sympaticky. Negatívne emócie
prejavujú len sporadicky (strach, údiv, rozhorčenie). Muži dávajú negatívne pocity
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najavo častejšie ako ženy a aj miera intenzity negatívnej emócie je vyššia (zdesenie,
hnev a zúrivosť a pod.). Zdá sa, že ženy na ilustráciách kontrolujú svoje správanie
a negatívne emócie viac ako muži. Na druhej strane dávajú ženy najavo radosť
a spokojnosť vo väčšej miere ako muži, pravdepodobne aj preto, lebo vytvorenie
správnej (príjemnej, priateľskej, pokojnej) atmosféry je „ženská úloha“. Plačúci muž je
zobrazený s cieľom pobaviť učiacich sa a zároveň zosmiešniť muža, ktorý plače,
pretože „muži predsa neplačú“.
Zobrazená prívetivosť žien môže mať niekoľko príčin – jednou z nich sú
spoločenské očakávania (žena má byť milá, jemná, priateľská atď.), – druhou môže byť
obava z obvinenia z mizogýnie v prípade, ak ženu v učebnici zobrazia ako hašterivú,
nepríjemnú, nevraživú, nahnevanú a pod.
Mužský svet je pestrejší a zaujímavejší ako svet žien. Mužská aktivita i pasivita
je rôznorodejšia, a preto nápaditejšia. Mužská fyzická sila je zosobnená vo vyššom
počte znázornených mužov.
Vo všetkých piatich učebniciach bolo celkovo excerpovaných 1849 mužov i žien
na ilustráciách. Z toho bolo 814 žien a 1035 mužov. To znamená, že priemerne sa
v učebniciach nachádza 44 % ilustrácií zachytávajúcich ženy a 56 % ilustrácií
zachytávajúcich mužov, čo je o 12 % menej žien ako mužov.
Strach z dotyku s homosexuálom (homofóbia52) sa prejavuje o. i. v zámernom
a uvedomovanom vyhýbaní sa ružovej farbe u mužov. Zároveň je ružová považovaná za
typicky ženskú, resp. dievčenskú farbu. Ide o farbu tradične pasívnejšieho a slabšieho
(menej schopného?) pohlavia. Rodina je vnímaná v intenciách tradičnej skladby –
matka, otec, deti/dieťa a s ohľadom na úlohy v rodine je tradične chápané aj postavenie
ženy a muža v rodine. Učebnica predstavuje aj iné alternatívy (rozvedenú matku
s deťmi, singles), ale zdôrazňuje negatívne spoločenské a ekonomické dopady na život
človeka žijúci takýmto životom.

Závery, ktoré na základe výsledkov a interpretácie výskumu ilustrácií vyplývajú
pre edukačnú a jazykovú prax vo vyučovaní anglického jazyka, možno zhrnúť do
niekoľkých bodov (niektoré sú prezentované v časti 1.5.4):
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Badinter (1999:117) tvrdí, že homofóbia je „prejav nenávisti voči ženským vlastnostiam u mužov
a mizogýnia je prejav nenávisti voči ženským vlastnostiam u žien“.
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•

žiadať od učiacich sa postoj k spôsobu oblečenia oboch pohlaví prezentovaných
v učebnici (napr. voľba farieb a dôvod – existencia „ženskej“ a „mužskej“ farby
vo forme ružovej a modrej – diskutovať na tému použitých farieb,

•

žiadať od učiacich sa porovnať pomer počtu zobrazených mužov a žien
v učebnici a hľadať dôvod zviditeľňovania jedného pohlavia na úkor iného,

•

žiadať od učiacich sa názor na spôsob prezentovania zovňajšku muža a ženy na
obrázkoch a fotografiách,

•

poukázať na činnosti a aktivity, pri akých sú obe pohlavia zobrazené,

•

poukázať na spôsob a možné dôvody vyjadrenia pasivity oboch pohlaví,

•

žiadať od učiacich sa všímať si, či sú muži a ženy zobrazované negatívne alebo
pozitívne v závislosti od pohlavia (napr. ako je prezentovaná stará žena a ako
mladý muž – ktorý z nich je učiacim sa sympatickejší a prečo),

•

žiadať od učiacich sa porovnanie, kto je na ilustrácii aktívnejší – ženy alebo
muži a pod.

3.3 Interpretácia výsledkov kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy výberu tém
Nosné témy učebníc sú len zdanlivo rodovo spravodlivé. Pri pozornejšom
skúmaní sme zistili, že spôsob spracovania tém je tradične konzervatívny a podlieha
predstavám, názorom a náladám

patriarchálnej spoločnosti. Sféra vplyvu ženy je

domácnosť, súkromie a medziľudské vzťahy, kým sféra vplyvu muža je práca
a voľnočasové aktivity mimo domova. Muž pomáha žene v domácnosti s deťmi,
s riadom alebo s varením, ale z jeho strany ide naozaj len o (vý)pomoc (hoci častú),
nie je to jeho prioritná úloha. Muž-cestovateľ má svoju cestovateľskú tradíciu a jeho
meno je známe – niečo objavil, zažil, prispel do dejín ľudstva, jeho životopis
a cestovateľské počiny sú zaznamenané. Žena-cetovateľka existuje, ale nie je známa,
žije všedný život ženy. Vymyká sa z tradičných predstáv, pretože i vo vysokom veku je
čulá a plná života. Aj po 70-ke sa aktívne venuje športom (jazdí na koni, pestuje vodné
lyžovanie) a ostatným záľubám (napr. pestovaniu levandule) – žije plnohodnotný život
a je s ním (klasicky) spokojná.
Génius ducha je vlastný mužom vo všetkých piatich učebniciach. Jediná žena
bola označená a prezentovaná ako zázračné dieťa, aby však vzápätí bola prirovnaná ku
géniovi muža. Slex 99 charakterizuje génia ako „geniálneho človeka, velikána,
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veľducha: hudobného génia“ a hovorí o „génioch vedy“; uvádza prenesený knižný
význam „tvorivého génia ľudu a jeho geniality“. Longman Dictionary of English
Language and Culture (1992:541) spája génia s mužom a s menami ako sú Einstein
(Einstein was a genius.) a Rembrandt (There´s genius in the way this was
painted./Rembrandt´s self portraits are works of genius.). Žena-génius neexistuje.
Nejestvuje žiadna konkrétna žena s mäsa a kostí, ktorej meno by sa mohlo pýšiť týmto
označením. Práve naopak, v tejto súvislosti je všeobecne vnímaná ironicky: She has
a genius for saying the wrong thing. Žena môže mať maximálne talent alebo tvorivého
ducha, ale nevyznačuje sa géniom osobnosti53. Génius je príliš silné a výrazné slovo na
označenie ženy – pre ňu sú v jazyku rezervované iné (menej významné) termíny
(s nižšou mierou intenzity), čo sa vo všetkých piatich učebniciach naplno potvrdilo.
Väčšina tém sa dotýka pestrého života muža a každodennej rutiny ženy. Ak je
žena výnimočná, zaujímavá, aktívna, úspešná a pod., ide o výnimku, na ktorú je treba
upozorniť. Rovnako je nutné upozorniť na muža, ktorý žene pomáha s deťmi alebo
prácou v domácnosti. Ak je stereotypný obraz muža narušený, treba naň upozorniť
a upriamiť učiacich sa na túto skutočnosť – ide o raritu, zaujímavosť, nevšednosť (napr.
ako v prípade kňaza z Anglicka, ktorý zvládol vodičský kurz na x-tý raz).
Hoci sa môže zdať, že všetky uvedené skutočnosti vedú k potvrdzovaniu
rodových stereotypov, nie je tomu tak. Ich vypichnutím učiaci sa upriamia na ne
pozornosť, môžu sformulovať a vyjadriť svoj názor a zamyslieť sa tak aj nad
rovnakými, podobnými alebo inými druhmi rodových stereotypov z vlastnej skúsenosti.

Závery, ktoré na základe výsledkov a interpretácie výskumu výberu a spôsobu
spracovania tém vyplývajú pre edukačnú a jazykovú prax vo vyučovaní anglického
jazyka, možno zhrnúť do niekoľkých bodov (niektoré sú prezentované v časti 1.5.4):
•

nielen pri práci s učebnicou podporovať postoje vyjadrujúce porozumenie pre
aktivity považované za typické pre iné pohlavie u opačného pohlavia,

•

ak je to možné, nedovoliť učiacim sa znevažovať inakosť alebo alternatívne
obliekanie, správanie alebo postoje u druhého pohlavia,

•

žiadať od učiacich sa spätnú väzbu týkajúcu sa učebnice a spôsobu spracovania
predkladaných tém v učebnici i na hodinách anglického jazyka a pod.
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Plné znenie definície génia: pozri citát označený ako ∗∗ v závere práce
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ZÁVER
Práca o prezentovaní rodových rol a stereotypov je koncepčne rozdelená na tri
hlavné kapitoly. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám, druhá kapitola sa
zameriava na výskum a jeho analýzu, tretia kapitola interpretuje výsledky analýzy a
záverečná kapitola podáva stručné zhrnutie jednotlivých častí práce.
V úvode práce sme charakterizovali základné pojmy relevantné pre prácu tohoto
typu (rod, rodovosť v jazyku, rodový stereotyp). Zastávame názor, že rod nie je
biologicky podmienený, ale ide o sociálny konštrukt. Naše správanie nie je rodovo
neutrálne a asi ani nemôže byť, ale mnohé faktory sú ovplyvnené okolím, výchovou,
spôsobom prezentovania mužov a žien v každodennom živote a rozdielnymi
očakávaniami kladenými na obe pohlavia v závislosti od ich pohlavia.
V empirickej časti práce prezentujeme výsledky kvantitatívno-kvalitatívnej
analýzy sady učebníc anglického jazyka New Headway, ktorú sme skúmali z troch
uhlov pohľadu – skúmali sme rodovú zaťaženosť/vyváženosť jazyka textov, spôsob
prezentovania žien a mužov na ilustráciách ako aj výber tém s ohľadom na záujmy
oboch pohlaví.
Stanovili sme si šesť hypotéz a dve výskumné otázky. Výsledky výskumu
odhalili, že jedna hypotéza sa celkom potvrdila, jedna hypotéza sa potvrdila len
čiastočne a štyri hypotézy sa nepotvrdili vôbec.
Hypotéza č. 1 o pomernom zastúpení žien a mužov v učebnici 1:1 sa
v jednotlivých učebniciach viac-menej potvrdila. Pomer ženských a mužských mien je
v pomere 1:1. Učebnica používa osobné zámená striedavo (he, she) alebo používa
lomku (she/he, častejšie však he/she). V novších vydaniach používa neutrálne zámeno
v pluráli (they, them).
Hypotéza č. 2 o rodovo neutrálnych označeniach profesií a funkcií osôb, ktoré
budú prevládať vo všetkých učebniciach sa tiež potvrdila. Zistili sme, že učebnica sa
snaží používať rodovo neutrálne pomenovania osôb mužov i žien (teacher, doctor,
architect, partner, friend, student, farmer, nurse, assistant), hoci v niektorých prípadoch
neutrálnych názvov ide o odkazy na tradičné roly v spoločnosti (nurse a secretary sú
pripisované ženám, kým pomenovania ako farmer, millionaire, football player a pod. sú
tradične pripisované mužom).
Hypotéza č. 3 o absencii rodovo stereotypných ilustrácií, v ktorých muži a ženy
nie sú vykresľovaní/vykresľované podľa tradičných spoločenských očakávaní (takto sa
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správa „správna“ žena, takto „musí“ vyzerať „ideálny“ muž a pod.), sa nepotvrdila –
ilustrácie prostredníctvom obrazov konzervujú spoločenské očakávania v závislosti od
pohlavia (ženy i muži sú zobrazovaní v tradičných úlohách, alternatívne správanie sa na
ilustráciách nachádza len sporadicky).
Hypotéza č. 4 o ružovej farbe, ktorá nebude primárne farbou žien a dievčat
a mužom a chlapcom nebude primárne dominovať modrá alebo tmavá farba, sa tiež
nepotvrdila. Ružová farba u žien je v porovnaní s mužmi používaná oveľa častejšie.
Zistili sme však zaujímavý fakt: biela a modrá sú farby spoločné pre obe pohlavia
a patria medzi najčastejšie používané farby.
Hypotéza č. 5 o binárnej opozícii aktivita – pasivita, ktoré budú v pomere 1:1,
sa nepotvrdila. Naopak, muži sú klasicky aktívnejší a vedú zaujímavejší život ako ženy,
ktoré sú pasívnejšie. Doménou žien je súkromná sféra, doménou mužov je pracovný
život, teda sféra verejná.
Hypotéza č. 6 o tom, že binárna opozícia spokojnosť – nespokojnosť nebude
mať vplyv na príslušnosť k pohlaviu, sa rovnako nepotvrdila. Ženy dávajú najavo
spokojnosť vo väčšej miere ako muži, hoci vyššie percento mužov prejavuje
nespokojnosť a ak ju prejaví, urobí to razantnejšie a prudšie ako žena.
Našli sme odpovede na výskumnú otázku č. 1: V akých prípadoch zastáva žena
„tradičnú“ ženskú úlohu a v akých prípadoch zastáva muž „tradičnú“ mužskú úlohu?
Žena funguje predovšetkým ako priateľka, matka, partnerka, spisovateľka, sekretárka,
zdravotná sestra, opatrovateľka a ošetrovateľka. Pracuje na polovičný úväzok alebo je
v domácnosti. Športuje preto, aby si udržala peknú postavu. Rada varí, pečie, nakupuje,
číta romantické príbehy o láske, komunikuje s priateľmi. Tradičný muž sa realizuje
v práci, v ktorej sa mu darí a prináša mu uspokojenie. Dokáže zabezpečiť rodinu.
Pracuje v oblasti bankovníctva, finačníctva alebo ako obchodný cestujúci. Muž športuje
viac pre potešenie a zábavu ako pre krásu. Nemá zábrany priznať sa, že má rád alkohol,
rád fajčí a pestuje iné neduhy. Rozprávanie sa o športe, sledovanie športu v televízii
a aktívne pestovanie športu je samozrejmou súčasťou jeho životného štýlu. Rybárčenie
patrí k jeho „povahe“.
Otázka č. 2 znela nasledovne: Zastáva žena „tradičnú“ mužskú úlohu? Zastáva
muž „tradičnú“ ženskú úlohu? O aké konkrétne prípady ide? Žena je tradične vnímaná
ako slabá vodička – v tejto úlohe je v texte deskribovaný a na ilustrácii zobrazený muž.
Hranie futbalu je „mužská záležitosť“, ale asi v dvoch prípadoch sme zaznamenali aj
hráčky futbalu, prípadne ľadového hokeja. Akýkoľvek prejav geniality je až na jedinú
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výnimku pripisovaný mužom. Geniálni muži sa nachádzajú v porovnaní so ženami
v učebniciach nepomerne častejšie. Takmer všetci slávni, mocní a vplyvní muži sú
považovaní za géniov. Slávne ženy nie sú geniálne – môžu byť talentované, múdre,
pracovité, šikovné, odhodlané, usilovné, uznávané, ale popýšiť sa uznaním génia svojho
ducha je dopriate len mužovi.
Ženy sú opísané ako známe (rozumej slávne), milé a pekné. Ženy sú
zobrazované v tradičných mužských úlohách akými sú cestovanie, šoférovanie,
architektúra, medicína, manažovanie, práca vo finančníctve a bankovníctve a pod.

Rozsah predkladanej práce nedovoľuje venovať sa rodovej diskriminácii do
takej hĺbky, ako by sme si želali. Avšak možno konštatovať, že v rámci možností, ktoré
sme mali, štúdium odborných materiálov k danej téme a následný výskum naplnili naše
snahy a očakávania. V budúcnosti vidíme potenciál ďalších možností výskumu
v komparácii s inými sadami učebníc anglického jazyka (napr. Project alebo Cutting
Edge), prípadne budeme uvažovať o rodovej analýze učebníc anglického jazyka
určených slovenským maturantkám a maturantom, ktoré koncipujú popredné slovenské
pedagogičky a ktoré sú vydávané na Slovensku. Zároveň úprimne dúfame, že táto práca
sa stane podnetom na kritiku a/alebo inšpiráciu k rozsiahlejším analýzam učebníc nielen
anglického jazyka pre dospelých učiacich sa.
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SUMMARY
The work Presentation of Gender Roles and Stereotypes in Selected English
Coursebooks is divided into three main chapters. The first chapter is dedicated to
theoretical background and basic terminology, the second one focuses on research and
its analysis, while the third one gives explanations and interpretations of the research
results.

At the beginning of the monograph we define the crucial terms relevant for this
type of work (gender, gender in language, gender stereotype). We accept the proved
fact that gender is a social construct, not a biological determinant. Our behaviour is not
gender neutral and perhaps neither can it be. On the contrary, there are many factors
influenced by background, upbringing, the way wo/men are presented in our everyday
lives, and different expectations are applied to both sexes, strongly dependent on their
sex.

In the research part of the monograph we present the results of quantitativequalitative analyses of New Headway English coursebook sets, which have been
analysed from three points of view: the gender balance of texts (language), the way
wo/men are presented in illustrations as well as the choice of topics in regard to the
interests of both sexes.
We proposed six hypotheses and two research questions. The research results
revealed that one hypothesis proved to be completely true, another hypothesis was
confirmed only partly, and four other hypotheses were not confirmed at all.
Hypothesis No. 1, that there would be a 1:1 ratio of the representation of
females and males in a coursebook, was more or less confirmed in particular
coursebooks. The ratio of female and male proper names was 1:1. The coursebooks
used personal pronouns alternately (he, she) or used a slash (she/he, however, more
often he/she was used). There was a neutral plural pronoun (they, them) used in later
editions.
Hypothesis No. 2, that gender neutral names of professions, activities, and
positions would prevail in all coursebooks, was also confirmed. We found that
the coursebooks tried to use gender neutral names of males and females (teacher,
doctor, architect, partner, friend, student, farmer, nurse, assistant); however, in some
152

cases of neutral names they referred to traditional roles in society (nurse and secretary
were attributed to females, while names such as farmer, millionaire, football player etc.
were traditionally attributed to males).
Hypothesis No. 3, that there would be no gender-stereotypical illustrations, in
which males and females are presented in accordance with traditional social
expectations (the “right“ female acts like this, the “right“/“ideal“ male looks like this,
etc.), did not prove to be true – the illustrations “preserve“ social expectations by means
of depicted roles dependent on sex (females and males were depicted in traditional
roles, alternative behaviour in pictures was rather rare).
Hypothesis No. 4, that pink would not be the female colour predominantly, and
that blue/dark colours would not be the male colours predominantly, did not prove true
either. Pink was used more often with females in comparison to males. We also found
out an interesting phenomenon: blue and white were the colours common for both
sexes, and as such were among the most frequently used colours.
Hypothesis No. 5, that there would be a 1:1 ration of the binary opposition of
active – passive, did not prove true. On the contrary, males were typically more active
and live more interesting lives than females, who were much more passive. Females´
domain was the private sphere, while males´ domain was their work, which is a public
sphere.
Hypothesis No. 6, that the binary opposition of content – discontent would not
correlate sex did not prove true either. Females expressed their happiness and
contentment more often and with higher intensity than males did. A higher percentage
of males expressed unhappiness and discomfort, but when they did so, their negative
emotions were expressed more strongly compared to females.
We found answers to the research question No. 1: In what cases does a female
play a “traditional” female role and in what cases does a male play a “traditional” male
role? The traditional female in the coursebooks most of all plays the roles of a friend,
mother, partner, writer, secretary, nurse, and doctor. She usually has a part-time job or
stays at home playing “her” role of housewife. She does some sports to keep her body in
good shape. She loves cooking, baking, doing shopping, reading romantic love stories
and talking to her friends. The traditional male in the coursebooks expresses and “lives”
his dreams in his work, which brings him success and happiness. He is a perfect
breadwinner. He works in a bank, financing or as a salesman. The male plays various
sports, more for fun than for his body or looks. He has no problem admitting that he
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loves alcohol, smoking cigarettes or other “bad habits”. Discussing sports, watching
sports on TV, and actively playing sports have all become an ordinary part of his
lifestyle. Fishing is also an integral part of his “ male temperament“.
Question No. 2 was the following: Does/Can a female play a “traditional” male
role? Does/Can a male play a “traditional” female role? When? The female is
traditionally viewed as a bad driver; however, in one instance a male is presented in
the text and picture in this role. Playing football is “a male matter”, but in about two
cases we noticed female football or ice-hockey players. Any sign of genius is attributed
to males, with only one exception. There are more male geniuses compared to female
ones in the coursebooks. Almost all famous, powerful, and influential males are
considered geniuses. Famous females are no geniuses at all – they may be very talented,
wise and intelligent, hard-working, skilful, determined, industrious, esteemed, but it is
always a male who can boast about being labelled a genius.
Females are described as well-known (famous), nice, and charming. Females are
depicted in “traditional” male roles such as a traveller, driver, architect, doctor,
manager, accountant, etc.

The third chapter presents the reader with interpretations and explanations of the
research results in three subchapters. There are also various viewpoints on gender issues
discussed in this chapter.

Unfortunately, the limited scale of our monograph does not allow us to discuss
gender discrimination as deeply as we wanted to. However, it can be asserted that we
did our best to fulfil our expectations when studying materials about the topic and
conducting the research. We can see a lot of future potential for more research in
comparing other coursebook sets (e.g. Project or Cutting Edge), or we may perform a
gender analysis of English coursebooks written by Slovak pedagogic authors and
published in Slovakia for Slovak secondary school learners. We also sincerely hope that
this work will be a source of criticism and/or inspiration for even more extended
analyses of any other textbooks/coursebooks, not only English Coursebooks for adult
learners.

Translated by Petra Jesenská
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Citáty
∗ . . . „mužská identita zostáva oveľa dištinktívnejšia ako ženská identita. Mužskosť sa tradične
vymedzuje častejšie ´vyhnutím sa niečomu . . . ako túžbou po´ niečom. Byť mužom znamená
nebyť ženou, nebyť homosexuálom, nebyť poslušný, závislý, podrobený, nebyť zoženštený
zovňajškom ani spôsobmi, nemať sexuálny alebo veľmi dôverný pomer s inými mužmi, nebyť
impotentný pri ženách. Zápory sú pre mužskosť také príznačné, že istý americký spisovateľ si
vydobyl veľký úspech knihou s ironickým názvom Real Men Don´t Eat Quiche! (Pravý muž
neje kašu).“ (Badinter, 1999:118)

∗∗ „genius – 1 great and rare powers of thought, skill, or imagination: There´s genius in the
way this was painted./Rembrandt´s self portraits are works of genius. 2 a person of very great
ability or very high intelligence: Einstein was a genius. 3 a special ability or skill; talent: She
has a genius for saying the wrong thing. 4 someone who has the stated influence, usu. a bad
influence, over someone else: He was her evil genius, leading her into a life of crime against
her will.
USAGE Genius is a very strong word. It is only used of very rare ability or of the person who
has it: Einstein had genius/ was a genius. Talent is less strong. It is used of special ability:
a young actress with a lot of talent/She has a talent for music./He´s one of the bright young
talents in music today.“ (Longman Dictionary of English Language and Culture, 1992:541)
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