
 

   

  

  Metodický list pro vyučování 

  

 Název lekce:                   Rovnost a inkluze, Rovnost žen a mužů 
 

Požadavky 

➢ karty s povoláním, vlastnostmi, schopnostmi, činnostmi souvisejícími 

s péčí o domácnost a péčí o rodinu, koníčky a sporty 
➢ měřítko na dlouhém papíře (viz níže)  
➢ tabule 
➢ dataprojektor pro promítání obrazů žen 
➢ připravené karty pro vytvoření myšlenkové mapy (viz níže)  

Cíle 

➢ Srovnání typických povolání, charakteristik, schopností, činností a 
činností typických pro muže a ženy   

➢ Zdůraznění pozitivních vlastností mužů a žen  
➢ Srovnání postavení žen v jednotlivých evropských zemích 

Věk studentů  

  

14-17  

  

Kroky 

0–5 Začátek 

5–40 První aktivita: Liší se muži a ženy?  

40–45 Čtyři obrázky žen 

40–75 Druhá aktivita: V čem jsou si muži a ženy rovni?  

Čas 

  
75 minut 

  

  

  

  



 

Workshop – Rovnost a inkluze, rovnost žen a mužů 

Práce ve skupinách, trvá 75 minut 

  

Rovnost žen a mužů je v posledních letech velmi diskutovaným tématem.  Toto téma má  dopad na rovné 

příležitosti pro finanční nezávislost, vzdělávání a osobní rozvoj.  

  
Workshop obsahuje dvě hlavní činnosti:   Liší se muži a ženy?  a Jsou si muži a ženy rovni v...?  

  

0-5 Začátek 

Na  tabuli je napsáno "Rovnost pohlaví".  Pod slovem "Pohlaví" je napsáno "muž" a "žena".  Pod slovem 

„Rovnost"  je  napsán symbol „=" pro lepší pochopení  významu  slov.  

  

 Otázky: Co si představujete, když se řekne "pohlaví"?  Co si představujete, když se řekne "rovnost pohlaví"? 

  

5-40 První aktivita: Liší  se muži a ženy?  (práce ve skupinách podle zemí) 

35 minut (5 minut vysvětlení, 15 minut práce, 15 minut porovnávání a diskuse) 

  

Nejprve se zamysleme nad stereotypy. Vždy slyšíme, že ženy jsou lepší v péči o děti a muži jsou dobří ve 

sportu nebo opravě automobilu.   

  

Každá skupina dostane karty s povoláním, vlastnostmi, schopnostmi, činnostmi souvisejícími s péčí o 

domácnost a péčí o rodinu, koníčky a sporty, které jsou na ní napsány (viz seznam na konci tohoto 

dokumentu). Úkolem každé skupiny je přiřadit kartu k mužské nebo ženské postavě, nebo někde mezi na 

stupnici, v závislosti na tom, pro koho je role ve vaší zemi více typická. Je důležité uvažovat o společnosti 

obecně. Skupina to musí nejprve prodiskutovat a pak nalepit papírové karty na připravené měřítko (viz 

příklad níže).  

  

 

otázky: Liší se to v našich 4 zemích nebo je to skoro stejné? Najděte kartu nějaké jiné země, která je 

přiřazena úplně na druhou stranu stupnice (Jaký je největší rozdíl?).  

  

rozšíření aktivity: Přemýšlejte o nějaké schopnosti, která na kartách chybí a je typická pouze pro ženu nebo 

pouze pro muže. Zapište si to.  

  

  

  

  



 
  

  

40-45 Čtyři obrázky žen – motivace k další aktivitě. Ukažte 

studentům obrázky níže. 

  

  
  

otázky: Co je na tomto obrázku netypického? V současnosti se snažíme, aby si ženy a muži byli rovni, ale 

bylo to takto vždycky? Myslíte si, že tyto ženy mohly dělat tato povolání v minulosti? Jsou tato povolání pro 

ženy obvyklé?  Proč nenazýváme ženu hasičkou?  

  

  

45-75 Druhá aktivita: Jsou si muži a ženy rovni v...?  (práce ve skupinách kvůli zemím)  

30 minut (15 minut hledání na internetu, 15 minut porovnání a diskuse)  

  

Každá skupina si vylosuje jedno téma – zaměstnání, vědu, platy, vzdělání nebo politiku. Úkolem je 

procházet internet a najít některá fakta o rovnosti/nerovnosti žen a mužů nyní a v minulosti vztahující se 

k vylosovanému tématu. Poté budou fakta zapsána na připravené karty. Každá skupina také diskutuje a 

sepisuje názor, jaká bude rovnost/nerovnost žen a mužů týkající se tohoto tématu v budoucnu. Viz příklad 

myšlenkové mapy níže (téma Sporty je již hotovo).   

  

Poté každá skupina představí svá fakta a dokončí myšlenkovou mapu, která porovnává postavení mužů a 

žen v minulých a současných letech.   

  

otázky: Co jste si zapsali? Co vás nejvíce překvapuje? Proč je rovnost žen a mužů důležitá? 



 

 



 

   nakupování    

mytí auta 

řízení auta    

 vysávání   

žehlení   vaření 

 sekání trávy 

práce na počítači  

řízení tramvaje

 oprava auta 

výměna žárovky  



 

  doprovod dětí na

 sportovní     trénink  

koupání miminek  

pomoc s domácími úkoly 

vytírání podlahy   

 prodávání v obchodě

 vynalézání   

soutěživost   ochota    

poslušnost    drzost 



 

  zažít 

dobrodružství  

být v bezpečí 

 muset dobře

 vypadat

 pomáhat 

ostatním  

letět do vesmíru

 hrát fotbal  



 

programování

 kadeřnictví  

výuka     medicína 

 stavět dům   

vést skupinu lidí

 muset mít sílu

 muset být

 statečný  

muset být 

trpělivý 


