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Vymezení základních pojmů 

Pohlaví je biologická charakteristika, vymezující biologicky podmíněné tělesné odlišnosti mezi muži a 
ženami, zejména rozdíly týkající se pohlavních orgánů a reprodukčních dispozic.  

Gender jsou charakteristiky, které jsou konstruovány sociálně a kulturně. Obvykle jsou dichotomicky 
rozdělovány na mužské a ženské, gender ale není dichotomický a nemusí odpovídat pohlaví. Zahrnuje široké 
spektrum postojů, chování a společenských očekávání, které v průběhu života získáváme prostřednictvím 
interakce s druhými lidmi a na základě zkušeností získaných v jiném prostředí. Gender se mění se s tím, 
jak se v průběhu času mění kulturní normy a hodnoty.  

Genderové role jsou společenské role předepisované členům společnosti na základě jejich pohlaví. 

Genderové stereotypy jsou zjednodušující a paušalizující obecné popisy maskulinity a feminity. Obvykle 
o nich lidé uvažují bipolárně – tedy, že normální muž nenese žádné rysy ženskosti a naopak. Předpoklady 
vztahující se ke genderu lidé obecně přijímají za platné či správné a zakládají na nich svůj rozdílný, někdy 
vysloveně protikladný, přístup k osobám mužského a ženského pohlaví. Pokud někdo z daného stereotypu 
vybočuje, je často znevýhodněn.  

Genderová rovnost (rovné zacházení/příležitosti pro muže a ženy) je zajištění neexistence přímé nebo 
nepřímé diskriminace na základě pohlaví nebo genderu, tedy zajištění principu rovných práv a rovného 
zacházení pro všechny. Znamená to, že všichni lidé mohou svobodně rozvíjet své schopnosti; činit 
rozhodnutí bez omezení, která určují genderové role; využívat příležitostí bez omezení, které by genderové 
role nebo jakékoli bariéry pro účast na ekonomickém, politickém a sociálním životě na základě pohlaví, 
představovaly. Jinými slovy, rozdílné chování, aspirace a potřeby všech budou považovány za rovné, budou 
stejně hodnoceny i podporovány. Opakem je sexismus, tedy připisování rozdílné hodnoty mužskému a 
ženskému pohlaví. 

Socializace je celoživotní proces, jehož prostřednictvím si lidé předávají a vstřebávají společenské 
hodnoty a normy, včetně těch, které se týkají genderu. Dle výzkumů děti začínají dávat přednost určitým 
hračkám v souladu s genderovými stereotypy již ve věku kolem osmnácti měsíců, dvouleté děti si jsou již 
vědomy vlastního genderu i genderu jiných lidí a během třetího roku života začínají hodnotit určité 
vlastnosti a typy chování genderově stereotypním způsobem. Výzkumy dále ukazují, že dívky si od věku 
šesti let myslí, že výjimečně nadaní jsou spíše chlapci. Opakovaně bylo výzkumy také potvrzeno, že výkony 
žen hodnotíme nevědomě kritičtěji než výkony mužů.  

  



Gender ve vědě a výzkumu 

Některé výzkumy a inovace stále automaticky a zároveň nepřiznaně pracují s muži, mužskou zkušeností 
a potřebami jako s normou. Z výzkumu založeném čistě na testování mužských (samčích) populací se 
zobecňuje na celou společnost, jeho výsledky ale mohou mít pouze dílčí platnost, protože nebere v úvahu 
různorodost uživatelek a uživatelů. Zohlednění genderové dimenze1 může napomoci prohloubit porozumění 
řešené problematice a zvýšit validitu výsledků. Chybné výsledky totiž s sebou mohou přinést velké finanční 
ztráty, promarněné obchodní příležitosti, ale především ohrožení lidského života a zdraví. Příklady, 
kdy podceňování nebo naopak přeceňování rozdílů ve výzkumu způsobilo chyby, viz níže.  

Genderová dimenze by do výzkumu a inovací měla vstupovat všude tam, kde lidé:   

• jsou objektem výzkumu,  
• mohou být výzkumem a inovacemi dotčeni,  
• jsou uživatelé výsledků výzkumů nebo inovací.   

V případě pohlavní dimenze je třeba soustředit se na skutečnost, zda v řešené problematice či ve vývoji 
produktů mohou sehrávat nějakou roli anatomické nebo fyziologické rozdíly mezi muži a ženami – 
například obvykle odlišná velikost postavy či některé tělesné části, manipulační síla, rozsah pohybu, poloha 
hlasu, vnímání teploty, odlišnosti plynoucí z výzkumu tkání lidí nebo zvířat apod.  

V rámci genderové dimenze je třeba zvážit, zda mohou existovat odlišnosti v potřebách 
nebo perspektivách mužů a žen (nebo jejich skupin) v rámci cílové skupiny projektu. Je také vhodné 
zaměřit se na to, zda muži a ženy mohou mít rozdílná očekávání od funkcí utvářeného produktu či služby 
(aplikace, softwaru, metodiky aj.), rozdílné potřeby obsahového řešení nebo rozdílná očekávání od designu 
technologie či dalších produktů výzkumu. Rovněž je vhodné zvážit, zda nehrozí riziko, že specifické 
nastavení postupů či služeb povede k vyloučení některých skupin z užívání nabízeného řešení a benefitů 
z něho plynoucích. 

Smyslem reflexe a případné integrace genderové perspektivy do obsahu výzkumu není za každou cenu 
vytvořit dvě varianty produktů nebo řešení, určené pro „abstraktní ženu“ a „abstraktního muže“, navíc 
třeba definovanými pomocí stereotypů. Účelem je pravý opak – docílit inkluzivního výzkumného 
řešení tak, aby bylo na základě poznatků o genderu  pohlaví přínosné pro muže i ženy. Cílem 
rovněž není uměle rozšiřovat výzkum, který se z oprávněných důvodů věnuje pouze mužům nebo pouze 
ženám (například výzkum zaměřený na vybrané aspekty otcovství nebo na užívání menstruačních 
pomůcek) a do výzkumného záměru účelově integrovat druhé pohlaví. 

  

                                                 
1 Pojem „genderová dimenze výzkumu“ je často používán jako zastřešující pro dimenzi genderovou i pohlavní. 



Příklady, kdy podceňování nebo přeceňování pohlavních rozdílů ve výzkumu způsobilo chyby 

V letech 1997 až 2000 bylo z amerického farmaceutického trhu kvůli život ohrožujícím účinkům staženo 
deset léků. Osm z nich představovalo větší zdravotní rizika pro ženy než pro muže. Vývoj těchto léčiv 
spoléhal primárně na výsledky získané na základě studia mužského těla a samčích jedinců či tkání, 
v důsledku čehož nebyla daná léčiva pro ženy stejně bezpečná. Podobně při vývoji bezpečnostních pásů 
pro auta bylo původně implicitním modelem mužské tělo, což mělo za následek to, že pásy nebyly pro ženy 
stejně bezpečné a v případě těhotných žen vedly i relativně malé nárazy k úmrtí plodu.  

Naopak modely pro diagnostiku osteoporózy byly vyvinuty v souladu se symptomy žen, jelikož tímto 
onemocněním trpí častěji než muži. V důsledku kritéria pro identifikaci osteoporózy ale nejsou u mužů 
dobře stanovena, čímž dochází k volbě špatných léčebných postupů a zhoršení zdravotního stavu 
v důsledku opožděného stanovení správné diagnózy. 

Nadměrné zdůrazňování rozdílů mezi pohlavími pak může poškodit muže i ženy, příkladem jsou protézy 
kolen. Důkazy o tom, že by protézy kolenního kloubu specifické pro ženy zlepšovaly výsledky artroplastiky 
kolen žen, chybí. Pohlaví sice ovlivňuje výšku i morfologii kolene, dostupná data ovšem naznačují, že volba 
protézy kolena by měla být učiněna na proměnných jako je právě výška než binárně na pohlaví. Takže 
„ženské“ koleno může být dobrou fyziologickou volbou pro některé muže, ale špatnou pro některé ženy. 
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