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 Jak hledat knihy? 
 
V knihovně Gender Studies jsou knihy rozděleny podle následujícího schéma: 
 
 00 – všeobecné informace (encyklopedie, statistiky, manuály,..) 

01 – základní koncepce feminismu a genderových studií  
 02 – psychologie, filozofie a náboženství 
 03 – sociologie, sociální otázky, kultura a antropologie 
 04 – právo, vládní a veřejná politika 
 05 – ekonomie, vzdělávání, zaměstnání a rodina 
 06 – přírodní vědy a zdraví 
 07 – literatura (beletrie) 
 08 – umění, literární teorie a média 
 09 – historie a geografie 
 
Podrobnější členění – viz následující stránky. 
 

Podle tohoto schématu byl každé knize přiřazen číselný kód. Nálepkou s tímto 
kódem a začátečními písmeny autorova jména je na hřbetě opatřena každá 
kniha.  
 
Knihy jsou v policích řazeny podle kódů a v rámci každého kódu ještě 
abecedně podle jmen autorů. 
 
České knihy mají nálepku žlutou, anglické bílou a německé modrou. 
 
Pro vyhledávání můžete použít také náš on-line katalog, který je přístupný 
v knihovně a na stránkách www.genderstudies.cz. 
 
 
 

http://www.genderstudies.cz/


 

Klasifikační systém  
 
01. Obecné  

01.1. bibliografie 
01.2. encyklopedie 
01.3. statistiky 
01.4. slovníky 
01.5. antologie 
01.6. rukopisy a vzácné knihy (viz archiv) 
01.7. manuály a příručky 

 

02. teoretické přístupy a základní koncepce v genderových        
studiích a feminismu 
02.1. směry ve feminismu 

02.1.1. postmoderní/poststrukturalistický feminismus   
02.1.1.1. francouzský feminismus 

02.1.2. radikální feminismus 
02.1.2.1. socialistický feminismus 

02.1.2.1.1. marxistický feminismus 
02.1.2.2. anarchofeminismus 

02.1.3. feminismus ve světě   
02.1.3.1. afroamerický a africký feminismus 
02.1.3.2. feminismus domorodého/původního obyvatelstva  
02.1.3.3. feminismus třetího světa 
02.1.3.4. latinsko-americký feminismus   
02.1.3.5. asijský feminismus     

02.1.4. globální feminismus.      
02.1.5. liberální feminismus   
02.1.6. ekofeminismus    
02.1.7. konzervativní feminismus  
02.1.8. lesbický feminismus  

02.2. genderová studia (akademická témata -  viz vzdělávání) 
02.2.1. ženská / mužská studia 
02.2.2. genderová studia 

02.3. antifeminismus a kritika feminismu 
 

03. psychologie, filozofie a náboženství 
03.1. psychologie 

03.1.1. psychologie a teorie 
03.1.1.1. behaviorismus 
03.1.1.2. psychoanalýza 

03.1.1.2.1. feministická psychoanalýza 
03.1.1.2.2. Freudova psychoanalýza 



 

03.1.1.2.3. Jungova psychoanalýza 
03.1.1.3. experimentální psychologie 
03.1.1.4. psychologie já (self-identity) 

03.1.2. smyslové a emocionální vnímání 
03.1.2.1. smyslové vnímání, pohyb a motorické funkce 
03.1.2.2. emoce a city 

03.1.3. sociální psychologie 
03.1.4. svépomoc (self-help) 
03.1.5. psychologie vztahů 
03.1.6. vědomé mentální procesy a inteligence 

03.1.6.1. paměť a učení 
03.1.6.2. formování a asociování myšlenek 
03.1.6.3. imaginace a obraznost 
03.1.6.4. poznání (cognition) 
03.1.6.5. komunikace (sociální komunikace) 
03.1.6.6. procesy vnímání (perception) 
03.1.6.7. vůle 
03.1.6.8. inteligence a nadání, talent 

03.1.7. diferenciální a vývojová psychologie 
03.1.7.1. psychologie sexuality 
03.1.7.2. psychologie dětí 
03.1.7.3. psychologie teenagerů 
03.1.7.4. psychologie dospělých 

03.1.7.4.1. psychologie žen 
03.1.7.4.2. psychologie mužů 

03.1.7.5. psychologie stárnutí a starších lidí (aging) 
03.1.7.6. evoluční psychologie 
03.1.7.7. etnopsychologie a psychologie národů 
03.1.7.8. environmentální psychologie 

03.1.8. srovnávací psychologie (komparativní) 
03.1.9. aplikovaná psychologie 

03.1.9.1. psychoterapie 
03.2. filozofie 

03.2.1. etika a morálka  
03.2.2. epistemologie 
03.2.3. logika 
03.2.4. metafyzika 
03.2.5. fenomenologie 
03.2.6. politická filozofie 
03.2.7. sémiotika 
03.2.8. postmoderní filozofie 
03.2.9. antická, středověká a orientální filozofie 

03.3. náboženství a spiritualita 
03.3.1. křesťanství 



 

03.3.1.1. katolicismus 
03.3.1.2. protestantismus 
03.3.1.3. ostatní denominace 

03.3.2. judaismus 
03.3.3. islám 
03.3.4. východní náboženství 

03.3.4.1. budhismus 
03.3.4.2. hinduismus 

03.3.5. domorodé náboženství / spiritualita 
03.3.5.1. africká náboženství 
03.3.5.2. náboženství amerických indiánů 

03.3.6. pohanství, čarodějnictví a přírodní náboženství 
03.3.6.1. pohanství 
03.3.6.2. čarodějnictví 
03.3.6.3. new age spiritualita  
03.3.6.4. bohyně – ženská spiritualita     

03.3.7. mysticismus 
 

04. sociologie, sociální otázky, kultura a antropologie   
04.1. násilí 

04.1.1. domácí násilí 
04.1.1.1. znásilnění v manželství 
04.1.1.2. vražda v domácnosti 
04.1.1.3. syndrom bitých žen 
04.1.1.4. násilí mezi homosexuálními partnery 
04.1.1.5. zneužívání dětí 
04.1.1.6. incest 

04.1.2. sexuální zneužívání 
04.1.2.1. obtěžování  (molestace) 

04.1.3. sexuální útok / násilí 
04.1.3.1. znásilnění 

04.1.3.1.1. znásilnění na schůzce (date rape) 
04.1.3.1.2. znásilnění muže 
04.1.3.1.3. sexuální násilí na příslušnících menšin 

04.1.4. pomoc a prevence 
04.1.4.1. azylové domy, krizová centra 
04.1.4.2. sebeobrana 
04.1.4.3. oběti, které přežily násilí / zotavení 
04.1.4.4. krizová centra pro oběti znásilnění     

03.1.5. obchod se ženami        
04.2. sexuální obtěžování - harassment 

04.2.1. sexuální obtěžování ve školách, šikana (mobing) 
04.2.2. sexuální obtěžování v zaměstnání 

04.3. sociologie a sociální otázky 



 

04.3.1. sociologie 
04.3.1.1. sociologická teorie 
04.3.1.2. aplikovaná sociologie 
04.3.1.3. sociologie a ženy 

04.3.1.3.1. ženy v Evropě 
04.3.1.3.2. ženy v Africe 
04.3.1.3.3. ženy na Středním Východě 
04.3.1.3.4. ženy v Asii 
04.3.1.3.5. ženy v Jižní Americe 
04.3.1.3.6. ženy  v Severní Americe 
04.3.1.3.7. ženy v Austrálii, na Novém Zélandu a v Jižním 

Pacifiku 
04.3.2. sociální otázky 

04.3.2.1. chudoba 
04.3.2.2. třída (class) 
04.3.2.3. rasismus a anti-semitismus 
04.3.2.4. homofobie 
04.3.2.5. sexismus 

04.3.2.5.1. sexuální role / sexuální rozdíly 
04.3.2.6. sociální konstrukce 

04.3.2.6.1. sociální konstrukce rodu (genderu) 
04.3.2.6.2. povinná heterosexualita 

04.3.2.7. stárnutí a staří lidé 
04.3.2.8. mládí a mladí lidé 
04.3.2.9. postižení 

04.3.3. sociální hnutí a aktivismus 
04.3.3.1. ženské hnutí 
04.3.3.2. mírová politika 
04.3.3.3. revoluční hnutí 
04.3.3.4. hnutí homosexuálů 
04.3.3.5. hnutí zelených 
04.3.3.6. anti-rasistické hnutí 

04.3.4. patriarchát, matriarchát 
04.3.5. pornografie 

04.4. kultura 
04.4.1. populární kultura 

04.4.1.1. móda 
04.4.1.2. tělesný vzhled / tělo  (body image) 
04.4.1.3. mediální obrazy (media images) 

04.4.2. ženská kultura (feministická kultura) 
04.4.3. folklór 
04.4.4. rituály a obřady 

03.4.4.1. ženská obřízka  
04.4.5. kulturní identita 



 

04.5. antropologie 
04.5.1. etnologie 
04.5.2. etnografie 
04.5.3. kulturní antropologie 
04.5.4. archeologie 
04.5.5. lidská evoluce 
04.5.6. náboženská antropologie 
 

05. kriminalita, vládní a veřejná politika, právo 
05.1. kriminalita a vězeňství 
05.2. vláda a politika 

05.2.1. vláda 
05.2.2. politická věda 
05.2.3. politická teorie 
05.2.4. politické systémy 

05.2.4.1. demokracie 
05.2.4.2. totalitní systémy 

05.2.4.2.1. fašismus 
05.2.4.2.2. komunismus 
05.2.4.2.3. socialismus 

05.2.5. politické strany 
05.2.6. mezinárodní politika a mezinárodní vztahy  - EU 

05.2.6.1. kolonialismus a post-kolonialismus 
05.2.6.2. mezinárodní lidská práva 
05.2.6.3. mezinárodní ženská práva 

05.2.7. nacionalismus 
05.2.8. anarchismus 

05.3. právo a legislativa 
05.3.1. právo a zákony 

05.3.1.1. reprodukční zákony 
05.3.1.1.1. interrupční zákony 

05.3.1.2. diskriminační zákony 
05.3.1.3. zákony o manželství, rodině a rozvodech 
05.3.1.4. majetkové zákony 
05.3.1.5. daňové zákony 
05.3.1.6. trestní právo 
05.3.1.7. církevní právo 
05.3.1.8. občanské právo 
05.3.1.9. zákony o lidských právech 

05.3.2. legislativa 
05.3.2.1. legislativa občanských práv 
05.3.2.2. diskriminační legislativa 
05.3.2.3. vzdělávací legislativa 
05.3.2.4. legislativa o rovnosti mzdy 



 

05.3.2.5. legislativa o rovnosti práv 
05.3.2.6. legislativa o zdravotní péči 
05.3.2.7. pracovní legislativa 
05.3.2.8. sociální legislativa 

05.4. veřejná politika 
05.4.1. environmentální politika (ochrana životního prostředí) 
05.4.2. rozvojová politika 
05.4.3. zaměstnanecká politika 
05.4.4. diskriminační/antidiskriminační  politika 
05.4.5. sociální zabezpečení (welfare) 

05.4.5.1. sociální pojištění 
05.4.5.2. nezaměstnanost 
05.4.5.3. změněná pracovní schopnost 
05.4.5.4. přídavky na děti 

05.4.6. politika zdravotní péče 
05.4.6.1. politika reprodukčních práv 

05.4.7. politika péče o děti 
05.4.8. vzdělávací politika 
05.4.9. bytová politika 

05.5. válka 
05.5.1. ženy a válka 
05.5.2. válečné zločiny 

 
06. vzdělávání, zaměstnání, rodina a ekonomie 

06.1. vzdělávání 
06.1.1. interdisciplinární studia 

06.1.1.1. genderová studia 
06.1.1.2. etnická studia 

06.1.1.2.1. afro-americká studia   
06.1.1.2.2. hispánská studia 
06.1.1.2.3. studia o původních obyvatelích Ameriky 
06.1.1.2.4. židovská studia 
06.1.1.2.5. asijsko-americká studia  

06.1.2. základní školství 
06.1.2.1. předškolní výchova 
06.1.2.2. základní škola 
06.1.2.3. střední škola 
06.1.2.4. domácí výuka (home schooling) 
06.1.2.5. alternativní školství 

02.1.1.1. sexuální výchova 
06.1.3. vzdělávání po střední škole 

06.1.3.1. vysoké školy (univerzity) 
06.1.3.2. univerzity třetího věku 
06.1.3.3. školení v zaměstnání   



 

06.1.3.3.1. tréningové programy 
06.1.4. studia o vzdělávání a výchově 

06.1.4.1. vzdělávací politika 
06.1.4.2. teorie vzdělávání 
06.1.4.3. psychologie vzdělávání 
06.1.4.4. rasa, třída a rod ve vzdělávání 

06.1.4.4.1. affirmative action ve vzdělávání 
06.1.4.4.2. segregace ve vzdělávání 
06.1.4.4.3. diskriminace ve vzdělávání 

06.1.4.5. pedagogika 
06.1.4.6. vzdělávání dívek / žen / chlapců / mužů 

06.1.4.6.1. dívčí školy 
06.1.4.7. učební osnovy - kurikula 

06.1.5. dějiny vzdělávání 
06.1.6. gramotnost 

06.2. zaměstnání 
06.2.1. diskriminace / segregace v zaměstnání 

06.2.1.1. rovné příležitosti v zaměstnání 
06.2.2. profese 

06.2.2.1. vyšší školství   
06.2.2.2. věda a technologie 
06.2.2.3. sexuální průmysl, prostituce a pornografie 
06.2.2.4. obchod 
06.2.2.5. management / administrativa 
06.2.2.6. zdravotnictví 
06.2.2.7. umění 
06.2.2.8. armáda 
06.2.2.9. služby   

06.2.3. kancelářská práce 
06.2.4. manuální práce 

06.2.4.1. práce v zemědělství 
06.2.4.2. práce v obchodě 
06.2.4.3. práce v továrně 

06.2.5. neplacená práce 
06.2.5.1. práce v domácnosti 
06.2.5.2. systémy kompenzující práci (služba za protislužbu) 
06.2.5.3. dobrovolná práce 

06.2.6. samostatně výdělečná činnost 
06.2.7. práce a rodina 

06.3. rodina (zákony o manželství, rodině a rozvodech viz 04.3.1.3.) 
06.3.1. děti a mládež 

06.3.1.1. adoptované děti / děti svěřené do opatrování  
06.3.1.2. sirotci              
06.3.1.3. děti ve státní péči 



 

06.3.2. manželství 
06.3.2.1. rozvod 
06.3.2.2. vdovy a vdovci 

06.3.3. rodičovství 
06.3.3.1. mateřství 
06.3.3.2. otcovství 
06.3.3.3. adoptivní rodiče 
06.3.3.4. lesbické / gayovské rodičovství 
06.3.3.5. svobodné matky / otcové  (rodiče samoživitelé) 
06.3.3.6. výchova dětí 

06.3.3.6.1. příručky o výchově dětí 
06.3.4. rodinná ekonomika, finance a příjem 

06.4. ekonomie 
06.4.1. ekonomie práce 
06.4.2. ekonomický rozvoj 
06.4.3. land economics 
06.4.4. družstva 
06.4.5. socialismus a příbuzné systémy 
06.4.6. veřejné financování 
06.4.7. mezinárodní ekonomie 
06.4.8. výroba 
06.4.9. makroekonomie 
 

07. přírodní vědy a zdraví 
07.1. přírodní vědy 

07.1.1. matematika a fyzika 
07.1.2. biologie 

07.2. lékařské vědy 
07.2.1. environmentální lékařství 
07.2.2. rodinné lékařství, pediatrie, geriatrie 
07.2.3. holistické/alternativní lékařství 
07.2.4. ošetřovatelství 
07.2.5. porodnictví a gynekologie 
07.2.6. zubní lékařství 
07.2.7. farmakologie 
07.2.8. psychiatrie 
07.2.9. chirurgie 

07.3. zdraví a hygiena 
07.3.1. výživa 

07.3.1.1. poruchy příjmu potravy 
07.3.1.2. diety 

07.3.2. psychické zdraví 
07.3.3. reprodukce 

07.3.3.1. kontrola porodnosti 



 

07.3.3.2. interrupce (interrupční zákony viz 04.3.1.1.) 
07.3.3.3. reprodukční technologie 
07.3.3.4. těhotenství a porod 

07.3.4. menstruace 
07.3.4.1. menopauza 

07.3.5. fyzická onemocnění 
07.3.5.1. pohlavní přenosné choroby 

07.3.5.1.1. HIV/AIDS 
07.3.5.2. rakovina 

07.3.5.2.1. rakovina prsu 
07.3.6. psychická onemocnění 

07.3.6.1. deprese 
07.3.7. zneužívání návykových látek a závislost na nich 

07.3.7.1. alkoholismus 
07.3.7.2. drogová závislost 

06.3.8. zdraví a zdravý životní styl 
07.4. věk a stárnutí 
07.5. postižení 
07.6. systém zdravotní péče 

07.6.1. zdravotní pojištění 
07.6.2. socializované lékařství (socialised medicine) 

07.7. sexualita 
07.7.1. ženská sexualita 
07.7.2. mužská sexualita 
07.7.3. heterosexualita 
07.7.4. homosexualita 

07.7.4.1. ženská homosexuality 
07.7.4.2. mužská homosexualita 

07.7.5. bisexualita 
07.7.6. transsexualita 
07.7.7. celibát 
 

08. beletrie 
08.1. poezie 
08.2. drama 
08.3. próza 

08.3.1. fikce – romány, novely 
08.3.1.1. povídky 
08.3.1.2. mysteries 
08.3.1.3. science fiction 

08.3.2. eseje 
08.3.3. erotika 

08.4. mytologie 
08.5. antologie 



 

09. umění 
09.1. filmové umění  

09.1.1. film 
09.1.2. video / videohry 
 

09.2. dramatické umění 
09.2.1. tanec 
09.2.2. pantomima 
09.2.3. hudba 
09.2.4. divadlo 

09.3. vizuální umění 
09.3.1. architektura 
09.3.2. umělecká řemesla 
09.3.3. dekorativní umění 
09.3.4. grafika 
09.3.5. malířství 
09.3.6. fotografie 
09.3.7. portréty 
09.3.8. sochařství 
09.3.9. módní návrhářství   

09.4. literatura 
09.4.1. ženské autorky 
09.4.2. kompozice 

09.5. literární teorie/kritika 
09.5.1. literární věda (literární historie, literární teorie) 
09.5.2. literární kritika 

09.5.2.1. ženy v literatuře 
09.6. jazyk/jazykověda 

09.6.1. jazykové příručky 
09.6.2. sémiotika 

09.7. média – sdělovací prostředky 
09.7.1. elektronické 

09.7.1.1. televize 
09.7.1.2. rozhlas 
09.7.1.3. cyberspace - internet 

09.7.2. tištěné 
09.7.2.1. časopisy 
09.7.2.2. ženské časopisy 
09.7.2.3. noviny 
09.7.2.4. feministické publikace 

09.7.3. žurnalistika a vydavatelství 
09.7.4. telekomunikace 
09.7.5. informační věda a knihovny 
09.7.6. public relations a informace 



 

09.7.7. reklamy a propaganda 
09.7.8. kongresy, konference a semináře 
 

10. Historie a geografie 
10.1. historie 

10.1.1. biografie 
10.1.2. autobiografie 
10.1.3. dopisy, vzpomínky a deníky 
10.1.4. rozhovory (interviews) 
10.1.5. historie žen 

10.1.5.1. Evropa 
10.1.5.1.1. střední a východní Evropa 
10.1.5.1.2. západní Evropa 

10.1.5.2. Afrika 
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