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Příběh: Lenka
Lenka navštěvovala kurz věnovaný mediální problematice. Při jedné hodině si studující zkoušeli/y role moderátora/ky v
televizním studiu. Když přišla řada na Lenčinu kolegyni, poznamenal vyučující: „Jano, vy to snad ani nezkoušejte. Při
vašich mírách by vám vaše přednosti ležely až na stole.“ Lenku výrok vyučujícího zarazil, ale protože nechtěla vypadat
jako puritánka, smála se s celou skupinou. Na poznámku ale nemohla zapomenout, a nakonec jí i vlastní chování bylo
nepříjemné. Musela si přiznat, že byla vlastně ráda, že si vyučující vzal na mušku Janu a nikoliv ji samotnou…

Příběh: Martin
Během přednášky z anatomie vyučující popisovala mužské reprodukční orgány. Přitom ukazovala konzervované orgány
a směrem k mužům ve třídě pronášela komentáře: „takhle taky jednou skončíte“, „podívejte se, jaký on asi byl...“

Příběh: Ivana
Jako každé úterý si šel celý seminář po výuce sednout do kavárny. Tentokrát se nechal pozvat i vyučující. Během večera
se přitočil k Ivaně a požádal ji o telefonní číslo. Ivana byla překvapená a nevěděla, jak by žádost rychle a elegantně
odmítla. Následující den ji překvapila záplava sms zpráv. Vyučující ji skládal komplimenty a zval ji na setkání. Ivana
nevěděla, jak mu říci, aby jí už nepsal. Měla pocit, že neodepsat vyučujícímu by bylo neslušné. Navíc by se jí to mohlo
vrátit u zkoušky. Na sms tedy odpovídala neutrálně a krátce. Ivana si nevěděla rady. Když o tom vyprávěla kamarádkám,
dělaly si legraci z ní i vyučujícího. Zájmu učitele si všimli i ostatní. Najednou si všichni mysleli, že její dobré výsledky
nejsou zasloužené a že je dostává zadarmo. Reakce spolužáků a spolužaček mrzela Ivanu snad ještě víc, než jí vadil
zájem vyučujícího. Nakonec se rozhodla předmět nedokončit a učiteli se vyhýbala…

Příběh:
Na přednášce z historie ve třídě, kde je poměr studentek a studentů zhruba půl na půl, učitel vykládá boj britských žen
za volební právo. Protestní akce komentuje slovy: „Feministky si tehdy strhávaly podprsenky. U toho bych chtěl být.
Vy asi taky, pánové, že?“

Příběh:
(…) Když jsme slavnostně končili teoretickou část státnic, tak nám bylo naznačeno, že protože jsme ženy, tak od nás
neočekávali tak vysoké výsledky, překvapily jsme je. Říkali, že ví, že stejně půjdeme na mateřskou a že se tomu oboru
nebudeme věnovat na tak profesionální úrovni, proto by nám toho klidně u zkoušek dost odpustili. V tu chvíli jsem měla
pocit, že být muž, tak možná neprojdu. Bylo to pokořující.

Pozn. Všechny uvedené příklady se skutečně staly na různých vysokých školách v České republice a jsou čerpány z
příruček v odkazech   Co je sexuální obtěžování a jak se mu bránitit   a   Sexuální obtěžování na vysokých školách.


