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Anotace: V pĜíspČvku srovnávám aktivitu a studijní prospČch chlapcĤ a dívek
ve výuce obþanské výchovy v prostĜedí základní školy. Aktivitu zde pojímám
jako þetnost a délku verbálních zapojení (dívky-chlapce) v interakci uþitel-žák
a obsah replik žáka. Dále jsou zde srovnány výsledky z dotazníku, který zjišĢoval naplĖování nČkterých základních cílĤ vzdČlávacího programu Základní
škola pro pĜedmČt obþanská výchova. Studijní prospČch je mČĜen známkami
na vysvČdþení z obþanské výchovy.
Abstract: In the paper I compare the activity and marks of boys and girls in
tuition of civics at primary school. I understand activity as how many times a
pupil (a boy or a girl) says something in tuition of civics, how long his/her
address takes and I also describe the content of the address. I compare the
results of a questionnaire which concerns the aims of the curriculum for
primary school. Pupil´s achievement is described by marks from civics on a
school report.
Jako jeden z mnoha projev role genderu ve vzdlávání je, jak dokazují
výsledky z výzkum mnoha autor (Švanda 1989; Chráska 1996; MoravcováSmetáková, Miienka, Rubánková 2002; Prcha 1997), fakt, že dívky jsou
na základní i stední škole hodnoceny lepšími známkami než chlapci. Do uitelova hodnocení také vstupují krom samotného výkonu žáka i další faktory,
jako jsou píle i chování žáka. Dívky jsou pro uitele mén problematické než
chlapci, vzhledem k tomu, že jsou v období rané socializace vedeny k tichosti
a k pasivit (Chráska 1996; Renzetti, Curran 2005).
A mají dvata lepší prospch, jsou daleko více kritická ke svému výkonu
než-li chlapci, kteí se naopak hodnotí dosti velkoryse (Švanda 1989; Gilligan
2001; Prcha 2002). Tato kritika mže pramenit z toho, že uitele nedávají
dvatm takový prostor k projevu pi výuce (Bailey, Kahle 1993;
Smetáková 2006; Sadker, Sadker 1994; AAUW 1991; Golombok, Fiwush
1994) a zastávají názor, že dobré známky dvat jsou výsledkem jejich píle,
kdežto u chlapc je to výsledek jejich nadání, logického myšlení (Smetáková
2006; Gilligan 2001). Protože uitelé vnují více pozornosti chlapcm, jsou
dvata ve vyuování pasivnjší (Sadker & Sadker 1994; Muito 2004; Bailey,
Kahle 1993; Smetáková 2006; AAUW 1991; Golombok, Fiwush 1994;
Ghey 1997; Jarkovská 2003).
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Podle výzkum však aktivita dvat a chlapc závisí na vyuovaném
pedmtu: napíklad S. Sjorslev (1986) sledoval participaci dvat a
chlapc v komunikaci ve vyuování mateského jazyka na ZŠ. Dvata zde
mla více a o 1/3 delších replik než chlapci. emuž by odpovídal i fakt, že
jazyky jsou spoleností chápány jako tradiní ženská doména (Rosser
1995; Tatar, Emmanuel 2001).
K. Taber (1992) sledoval poet a obsah replik chlapc a dívek ve fyzice,
která je spoleností chápána jako tradiní mužská doména (Rosser 1995;
Tatar, Emmanuel 2001). Zde chlapci naopak mli 4x více replik než dvata a jejich repliky se týkaly daleko více probíraného tématu fyzikálního
uiva, než tomu bylo u dívek.
Zvláštní postavení mezi vyuovacími pedmty má obanská výchova,
která obsahuje uivo z nkolika humanitn zamených obor. Není mi
znám výzkum, jež by se zabýval genderovou problematikou v obanské
výchov na úrovni základních škol. Oblast obanskospoleensko-vdního
základu na úrovni stedních škol zkoumal roku 2002 CERMAT. Tento
výzkum se zamuje na srovnávání znalostí a dovedností dívek a chlapc v
obasnkospoleensko-vdním základu. Pi ešení testu byli úspšnjší
chlapci než dívky, a to navzdory tomu, že podle údaj z dotazníku mají
dívky z tohoto pedmtu lepší známky na vysvdení, projevují o nj vtší
zájem a více se na nj pipravují. Chlapci ešili úspšnji úlohy s tematickým zamením na politické dní, zatímco dívky byly úspšnjší v úlohách
týkajících se lidské psychiky, sociálních vztah a rodinného života
(Moravcová-Smetáková, Miienka, Rubánková 2002).
Cíle výzkumu
Zjistit, zda existuje vztah mezi pohlavím žáka, mírou aktivity v pedmtu
obanská výchova, zájmem o uivo jednotlivých tematických okruh
obanské výchovy a studijním prospchem v pedmtu obanská výchova.
Charakteristika vybraných výzkumných strategií, metod a technik
V souasné dob jsem zrealizovala pedvýzkum, v nmž jsem si ovila
nosnost výzkumného nástroje. Pro získání konkrétních dat byla zvolena
kvantitativní metoda standardizovaného pozorování, konkrétn technika
interakní analýzy. Ve výzkumu se jedná o pozorování a vyhodnocování
komunikace a interakce ve školní tíd. Data byla zaznamenávána pomocí
diktafonu.
Následující kategorie pozorovacího systému, jež jsem sama vytvoila,
vychází z pozorovacích systém N. A. Flanderse, K. S. Tabera a J. Maáka:
e uitele (podle Flanderse):
1) Pochvala nebo povzbuzení (P)
2) Objasnní, rozvíjení nebo použití myšlenek navržených žáky ()
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3) Dává otázky (O)
4) Pednáší ()
5) Dává pokyny (P)
6) Kritizuje (I)
e žáka (podle Tabera):
7) Odpov nehlásícího se žáka, jehož vyvolal uitel (A)
8) Odpov hlásícího se žáka, jehož vyvolal uitel (A)
9) Spontánní odpov žáka bez udlení slova (A)
10) Žák položil otázku nebo vyslovil komentá (A)
11) Samostatná práce žák (S) (podle Maáka)
12) Ticho nebo zmatek (podle Flanderse, 1970)
 – e uitele
O – otázka pro žáka
P – podnt, stimulace
I – inhibice, odmítání
A – aktivita žáka
S – samostatná práce žáka
Aktivita žáka a aktivita uitele byla zaznamenána podle výše zmínného
pozorovacího systému a následn srovnána pomocí vzorc: (podle Maáka)
Au = (O + P) / ( + I)
Až = (A + S) / ( + I)
Podle vzorce pro aktivitu žák jsem spoítala aktivitu žák celkov, aktivitu dívek a aktivitu chlapc. Posuzovala jsem obsah replik chlapc a dívek
(podle Tabera 1992):
Kategorie obsahu replik:
1) repliky týkající se afektivních aspekt probíraného uiva
2) repliky týkající se organizaních záležitostí
3) repliky týkající se práv probíraného tématu
4) spoleenská konverzace
Srovnávala jsem obsah replik chlapc a dívek podle procentuálního
zastoupení v jednotlivých kategoriích. Data z pozorování jsem doplnila
daty, které jsem získala z dotazník ureného žákm vycházejících ze
základních cíl RVP a Vzdlávacího programu Základní škola (viz
píloha), a prmrnými známkami dívek a chlapc na vysvdeních.
Výsledky pĜedvýzkumu
Pedvýzkum byl realizován v 6. – 9. roníku na ZŠ v Blansku, kde bylo
pozorováno 7 vyuovacích hodin, zjištn studijní prospch ve všech tídách a
také všechny tídy byly podrobeny dotazníkovému šetení (dotazníky byly
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vybrány od 67 chlapc a 52 dívek). Níže formuluji nkolik pedpoklad a
vyjaduji se k nim na základ výsledk svého pozorování.
1) Chlapci jsou ve vyuþovacích hodinách obþanské výchovy aktivnČjší než
dívky.
Tento pedpoklad se potvrdil v 6 ze 7 pozorovaných vyuovacích hodin.
Dívky byly mírn aktivnjší jen ve vyuovací hodin v 6. B, kde se
diskutovalo v kruhu o tom, co se jim v uplynulém roce podailo a co
nepodailo, a mly si vzájemn radit, jak by situaci mohli zlepšit.
2) Dívky mají v obþanské výchovČ lepší studijní prospČch než chlapci
(Švanda 1989; Chráska 1996; Moravcová-Smetáþková, Miþienka,
Rubánková 2002; PrĤcha 1997; Jarkovská 2003).
Tento pedpoklad se potvrdil ve všech tídách, nejvtší rozdíl ve známkách
ve prospch dívek se projevil v 9. B a inil 0,769 stupn.
3) Chlapci jsou aktivnČjší než dívky ve vyuþovacích hodinách, na nichž se
probírají politologická témata.
Tento pedpoklad se potvrdil, pi probírání politického uspoádání v R v
6. A a 6. B byli aktivnjší chlapci. Index aktivity žáka byl spoítán na
jednotlivého žáka. Index aktivity dívky v 6. A byl 0,132 a chlapce 0,156 a
v 6. B byl index aktivity dívky 0,08 a chlapce 0,145.
Chlapci také projevovali o toto uivo vtší zájem, v 6A chlapci pronesli 89
replik týkajích se práv probíraného tématu, dívky jen 64, v 6B pomr inil
51:24 ve prospch chlapc.
4) Chlapci þastČji než dívky þtou denní tisk (Moravcová, Miþienka,
Rubánková 2002).
Tento pedpoklad se potvrdil: tém každý den te denní tisk 11,94 %
chlapc, což iní jen 3,85 % dívek.
5) Chlapci þastČji než dívky sledují hlavní televizní zpravodajství
(Moravcová, Miþienka, Rubánková 2002).
Tento pedpoklad se potvrdil: tém každý den sleduje hlavní televizní
zpravodajství 58,11 % a jen 44,23 % dívek.
6) Dívky mají citlivČjší vztah než chlapci k životnímu prostĜedí (Kuracina
2002, 2005).
Tento pedpoklad se jen ásten potvrdil: 82,69 % dívek a jen 65,56 %
chlapc souhlasilo s výrokem: chci žít tak, aby mé chování bylo šetrné k
pírod, ale jen 62,31 % dívek a 67,05 % chlapc souhlasilo s výrokem:
znepokojuje m zneištní životního prostedí.
7) Chlapci mají pozitivnČjší vztah než dívky k lokalitČ, v níž bydlí
(Quesnell 2002; Francis, Kay 1995).
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Tento pedpoklad se nepotvrdil: 75,91 % chlapc a 82,69 % dívek
souhlasilo s výrokem: mám rád místo, kde bydlím.
8) Dívky mají k náboženství vstĜícnČjší vztah než chlapci (Quesnell 2002;
Francis, Kay 1995).
Tento pedpoklad se nepotvrdil 31,94 % chlapc a jen 19,23 % dívek
nesouhlasí s výrokem: Bible již nemá pro souasný život žádný význam.
34,27 % chlapc a 30,77 % dívek nesouhlasilo s výrokem: církev již nemá
pro souasný život žádný význam.
9) Dívky mají konzervativnČjší obecné morální postoje než chlapci
(Quesnell 2002; Francis, Kay 1995).
Tento pedpoklad se potvrdil: s výrokem: není nic špatného na tom, když si
alkoholické nápoje kupují osoby mladší 18 let souhlasilo 34,27 % chlapc,
ale jen 28,85 % dívek.
S výrokem: na krádežích v obchod není nic špatného souhlasila jen 4,47
% chlapc a jen 1,92 % dívek.
S výrokem: není nic špatného na tom, když lidé malují graffitti, kdekoli se
jim zlíbí, souhlasilo 26,82 % chlapc a 21,15 % dívek.
10) Dívky mají pozitivnČjší vztah než chlapci k minoritám (Quesnell
2002; Francis, Kay 1995).
Tato hypotéza se potvrdila: 20,85 % chlapc a jen 9,61 % dívek souhlasilo
s výrokem: homosexualita je špatná.
S výrokem: mám pátele mezi Romy souhlasilo 22,35 % chlapc a 26,92 %
dívek.
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PĜíloha:
Ahoj, chtla jsem T poprosit o vyplnní tohoto dotazníku. Dotazník slouží pouze k
výzkumným úelm, je anonymní, nikdo se tedy neví, co jsi zde napsal(a). Byla bych
ráda, kdybys mi sdli(a) vlastní názor, pravdu o vlastní innosti a o zájmu o spoleenské
vdy. Tvá upímnost je pro m nejcennjší a jedin tak mohu získat pravdivé údaje.
hoch-dívka* Tída:

Vyuující:

1) Jak asto teš denní tisk:
tém každý den 2-3x týdn 1x týdn 1x msín vbec
2) Jaké rubriky T v denním tisku nejvíce zajímají:
politika kultura názory a komentáe regionální zpravodajství
sport ekonomika spoleenská rubrika jiná:
3) Jak asto sleduješ hlavní televizní zpravodajství:
tém každý den 2-3x týdn 1x týdn 1x msín vbec
4) Myslíš si, že uivo, které v obanské výchov probíráte, se Ti bude hodit v
každodenním život?
5) Patí obanská výchova k tvým oblíbeným pedmtm?
6) Patí podle tvého názoru obanská výchova ve srovnání s ostatními vyuovacími
pedmty k pedmtm lehím nebo tžším
7) Jaké téma (jaká témata) T v OV nejvíce zaujalo(a)?
8) Souhlasíš s následujícími výroky:
a) lovk je pánem tvorstva
souhlasím nesouhlasím nevím*
b) Chci žít tak, aby mé chování bylo šetrné k pírod
souhlasím nesouhlasím nevím*
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c) Znepokojuje m zneištní životního prostedí
souhlasím nesouhlasím nevím*
d) Není nic špatného na tom, když si alkoholické nápoje kupují osoby mladší 18 let
souhlasím nesouhlasím nevím*
e) Na krádežích v obchod není nic špatného
souhlasím nesouhlasím nevím*
f) Není nic špatného na tom, když lidé malují graffitti, kdekoli se jim zlíbí
souhlasím nesouhlasím nevím*
g) Homosexualita je špatná
souhlasím nesouhlasím nevím*
h) Mám pátele mezi Romy
souhlasím nesouhlasím nevím*
ch) Mám rád místo, kde bydlím
souhlasím nesouhlasím nevím*
i) Bible již nemá pro souasný život žádný význam
souhlasím nesouhlasím nevím*
j) Církev již nemá pro souasný život žádný význam
souhlasím nesouhlasím nevím*
*nehodící se škrtnte
Za pravdivé vyplnní pedem moc dkuji.
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