Pedagogika v praxi a umění učit: Zvyšování atraktivity povolání učitele
Reg.č. CZ.1.07/2.2.00/15.0282

Hodnocení workshopu
Název: JAZYK A GENDER.
Datum konání: 2011-10-20

Na otázky 1-7 účastníci odpověděli v %:
1. Do jaké míry kurz splnil vaše očekávání

77,7%

2. Do jaké míry byl kurz přínosný pro váš profesní
rozvoj?

62,9%

3. Umím praktické dovednosti uplatnit v praxi

63,8%

4. Získali jste v kurzu nové dovednosti nebo rozšířili do
hloubky své stávající?

82,3%

5. Doporučili byste kurz svým kolegům?

90,3%

6. Celkově bych úroveň kurzu hodnotil/a jako:

76,7%

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
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7. Důvody, proč byste kurz doporučili svým
kolegům:
1) Zajímavé a hodně přínosné téma, výborná
lektorka.
2) Uvědomění si, v jaké společnosti žijeme – zrádnost
našeho vlastního jazyka.
3) Byl vtipný, zlost se střídala s bezmocí – jako by
ženy ani neexistovaly. Můžeme to tedy změnit.
4) Uvědomila jsem si, že muži vnímají víceméně
(spolužáci) gender jako ženský problém. Je za tím
víc, než jen slovíčkaření - (tak to vnímají zase ženy).
Bylo by dobré, aby tato problematika byla více
diskutovaná.
5) Aby si uvědomili, jak moc ovlivňují použitím
jazykových prostředků chování ostatních.
6) Hodně velký prostor pro dotazy – forma
otevřené diskuse.
7) Zaujaly mě příklady i z jiných jazyků. Díky tomuto
semináři už gender v jazyku nebudu přehlížet a budu
se snažit tuto myšlenku dále rozšiřovat.
8) Bylo to pro mě zajímavé ponaučení, jelikož jsem
vůbec nevěděla, do čeho jdu a velice příznivě mě to
překvapilo.
9) Aby se zamysleli nad, co to gender je a alespoň
částečně upustili od předsudků o mužích a ženách, o
zavádějících informacích z médií a dogmatech
v pohlaví v dnešní společnosti.

Důvody, proč byste kurz nedoporučili:
1) Mám pocit, že některé otázky nebyly dokončeny!
Neodpovězeny do konce kurzu. Avšak kurz bych
doporučil všem.
2) Bohužel byl krátký.
3) S problematikou jazykových prostředků naprosto
souhlasím, s problematikou statutu ženy v dnešní
společnosti však nesouhlasím, jsem ráda, že se se
mnou jedná jako se ženou, to však není negativem
workshopu, ale můj názor způsobený výchovou.
V problémech, které byly ukazovány jako špatné
příklady, vidím naopak výhodu v tom, že jsem žena,
možná je to moje vypočítavost.
4) Z mého pohledu zaujatost lektorky, rušivé prvky
v hlasu lektorky (třes hlasu).
5) Pro někoho by tento seminář mohl být
nevýznamný, až zbytečný.
6) Diskutuje se a nic se nevyřeší, pořád se řešilo to
samé dokola, došlo až na ženské tlachání.
7) Některé názory mi přišly utažené za vlasy.
8) V případě ješitnosti některých mužů, bych právě
jim tento kurz raději nedoporučovala.
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