
Příloha 1 Sněhová koule společenských rolí 
• Obr. 1 – 6: Archiv Nesehnutí



„Takhle vypadá holčičí pokojíček?“
„Než se vdáš, tak se ti to zahojí.“
„Nebreč, to jsi nějaká baba, pořádný 
chlap nebrečí.“

„On je děsná třasořitka.“

SOCIÁLNÍ/SPOLEČENSKÁ ROLE je tak očekávaný způsob chování, který se propojuje 
s různými statusy lidí v naší společnosti – jiná očekávání máme spojena s chováním studu-
jících, jiná očekávání máme spojena s chováním vyučujících atd.

Co se stane, když se propojí SOCIÁLNÍ/SPOLEČENSKÉ ROLE, které očekáváme od 
lidí, S PŘEDSTAVAMI O MUŽSTVÍ A ŽENSTVÍ? Začneme se bavit o rozdílech mezi 
tím, jaké chování očekáváme, že uvidíme u žen, a tím, jaké chování očekáváme, že uvidíme 
u mužů.

V pozadí této diskuze mohou být otázky týkající se toho, jaké chování je VHODNÉ/
NEVHODNÉ, PŘIJATELNÉ/NEPŘIJATELNÉ NEBO ŽÁDOUCÍ/NEŽÁDOUCÍ 
v dané kultuře, konkrétní společnosti či skupině? 

Konkrétní jedinci se s těmito představami mohou ZTOTOŽŇOVAT či se od nich DIS-
TANCOVAT (hrát je, ale vnitřně se s nimi neztotožňovat) nebo je ODMÍTAT.

SNĚHOVÁ KOULE SPOLEČENSKÝCH ROLÍ

Věty, které jste možná ve svém životě 
slyšeli. Tyto věty zrcadlí představy 
o mužství a ženství a jsou s nimi spojena
očekávání a role, které by tedy ženy
a muži měli ve společnosti hrát.

Je to tvoje tělo. Rozhoduješ o něm ty, ne ostatní.

To si s takovou 
postavou vezme 

tohle?!

To jo, kámo!

Naše tělo, naše volba!

Dělej, co tě baví, ne to, co se očekává.

SPOLEČENSKÉ ROLE: PŘEDSTAVY O MUŽSTVÍ A ŽENSTVÍ



PRO DALŠÍ OSOBNÍ ZAMYŠLENÍ: Jak se vy osobně ztotožňujete / distancujete / od-
mítáte různé role a očekávání, která od vás má okolí proto, že jste žena nebo muž? Případně 
se jako muž nebo žena neidentifikujete, ale okolí vás za ženu nebo muže považuje a klade na 
vás podle toho určitá očekávání?

SNĚHOVÁ KOULE SPOLEČENSKÝCH ROLÍ

Neboj se občas vykročit proti proudu.

Ti kluci jsou fakt drsní.

Však můžete být taky, 
já vás to naučím.
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