
Oponentský posudek disertační práce Mgr. et Mgr. Ireny Smetáčkové 
"Setkávání školy a rodiny: gender mění pravidla" (Praha: UK, 2007) 

Disertační práce Mgr. et Mgr. Ireny Smetáčkové je jednou z řady prací, ve kterých se autorka 
věnuje problematice gender ve škole. Považuji za žádoucí zdůraznit, že autorka toto téma 
rozpracovává soustavně a že jednotlivé analýzy vycházejí z pečlivého studia teoretické 
literatury i výzkumů, kterých se účastnila či je sama vedla. Předložená disertační práce tak 
představuje další kamínek v mozaice její vědecké práce na poli, které je velmi významné a 
přesto v českém kontextu poměrně málo rozvinuté, a v němž autorka představuje jednu 
z předních osobností českého pedagogického výzkumu. 

V disertační práci si autorka práce stanovila za cíl popsat genderový rozměr vztahu mezi 
vyučujícími a rodiči, tedy to, jak učitelky/é "přistupují, prožívají a hodnotí svůj vztah s rodiči 
žákůlyň, a to zvlášť s matkami a otci". Charakter výzkumného problému je popisný 
(deskriptivní) a vztahový (relační), kde základní jednotku třídění v kvantitativních i 
kvalitativních analýzách představuje kategorie gender (resp. pohlaví). 

Autorka používá genderově korektní jazyk. Argumenty některých odpůrců tohoto jazyka 
zdůrazňují, používání přechýlení pomocí lomítka (učitelky/é) či zdvojení namísto 
generického maskulina (učitelky a učitelé) činí text méně srozumitelným a odvádí od 
hlavního sdělení textu. Předložený text disertace je však dobrým příkladem, který podobná 
tvrzení vyvrací, neboť je psán velmi živým jazyk, je srozumitelný a zároveň čtivý. 

Disertační práce je tvořena celkem osmi kapitolami ohraničených úvodem a závěrem. 
V teoretické části práce (první čtyři kapitoly) autorka nejdříve vysvětluje základní pojmy, 
především pojem gender (jeho historické utváření i různé přístupy k jeho vymezení) a dále 
ukazuje, v čem spočívá genderové uspořádání společnosti. 

V následující, nejrozsáhlejší kapitole teoretické části autorka ukazuje, jak se genderové 
uspořádání společnosti přenáší do školního vzdělávání a charakterizuje jednotlivé oblasti 
školního vzdělávání, které nesou známky genderového zatíženÍ. V úvodu této kapitoly autorka 
především zdůrazňuje vnitřní rozpor mezi požadavky kladenými na školu. Jednak musí být 
školní socializace ze své podstaty konzervativní, na druhou stranu je však škola nahlížena 
jako jediný prostor, který může přispět k žádoucí proměně společnosti. Autorka tak otevírá 
stále aktuální problém společnosti i školy, kterým je hledání rovnováhy mezi sociální 
reprodukcí a sociální transformací, mezi kontinuitou a změnou. Autorka zdůrazňuje, že 
zatímco v rovině hodnot a deklarací se od školy stále více očekává působení modernizační, 
škola de facto, díky činnosti svých aktérů, zůstává institucí konzervativní, která přenáší 
genderový řád společnosti také do každodenního života školy. Jak dochází ve škole 
k reprodukci genderového řádu pak autorka rozebírá po jednotlivých oblastech, kterými jsou 
kurikulum, učebnice, pedagogický sbor, vzájemná interakce vyučujících a žákůlyň a její 
výsledky. 

V části analyzující genderové zatížení kurikula autorka věnuje pozornost především kurikulu 
formálnímu (plánovanému), a zdůrazňuje sociologickou kritiku kurikula (i když bez odkazů 
na klasiky nové vlny sociologie vzdělávání, kteří kladli důraz na "stratfikaci vědění" - např. 
M. F.D. Young, I. Goodson, G. Whitty, M. Apple), která zdůrazňuje, že kurikulum není 
neutrální produkt, ale je výsledkem výběru, a zvýhodňuje některé skupiny, které usilují o 
zachování vlastního nad řazeného postavení. Autorka ilustruje, jak se tato skutečnost zrcadlí 
v kurikulárních dokumentech i realizačních scénářích kurikula - tj. v učebnicích. Přínos této 
části spočívá především v ilustraci problémů na českých příkladech odkaz na stávající 
kurikulární dokumenty i přehled výzkumů genderového zatížení českých učebnic. 



V další části se autorka věnuje problematice pedagogických sborů, a to především feminizaci 
učitelské profese. Postupný nárůst podílu žen-učitelek zasazuje do historické perspektivy. Za 
vysvětlující faktory postupného nárůstu podílu žen-učitelek (či naopak poklesu počtu mužů
učitelů) v učitelské profesi považuje odliv mužské pracovní síly především za 2. světové 
války, a tím rostoucí potřebu zaměstnanosti žen. Autorka také podtrhuje, že především země 
s komunistickým režimem i v následných poválečných letech dále kladly velký důraz na 
zaměstnanost žen, a tak v těchto zemích růst podílu žen-učitelek v učitelství dále narůstal. 
Tomuto tvrzení odpovídá i postavení zemí Visegrádské skupiny v mezinárodním srovnání, 
kdy tyto země mají jeden z největších podílů žen-učitelek na prvním stupni, a především na 2. 
stupni ZŠ (resp. nižší sekundárním stupni vzdělávání), kde má ČR dokonce nejvyšší podíl 
žen-učitelek ze všech srovnávaných zemí (Teachers Matter, OECD 2005). 

Autorka dále ukazuje, že se zvyšujícím se stupněm vzdělávání roste podíl mužů-učitelů, kteří 
zde působí. Zajímavým doplněním prezentovaných statistik by mohla být prezentace podílu 
žen-učitelek v učitelství celkově podle věku. Zmíněná studie OECD ukazuje, že v nejmladší 
generaci učitelů (pod 30 let věku) je podíl žen-učitelek zdaleka nejvyšší a v dalších věkových 
kohortách (30-39 let, 40-49 let, 50-59Iet, nad 60 let) je vždy nižší a nižší. Další podobná 
statistika, která však není běžně prezentována za ČR, je podíl mužů, mezi studenty učitelství. 
Ten například na Slovensku mezi roky 1995 a 2001 mírně vzrostL To jsou možná další data, 
která by obohatila pohled na vývoj feminizace učitelské profese v ČR a umožnila další 
vytěžení statistických dat. Autorka také ukazuje na de-profesionalizaci učitelské profese, která 
je spojována s její rostoucí feminizací. Z genderového hlediska pak zdůrazňuje nesouměrnost 
v zastoupení žen-učitelek a mužů-učitelů ve vedení škol a také v různých aprobacích. Obšírný 
popis rostoucí feminizace učitelské profese i jejich příčin ve čtenáři nutkavě vyvolává otázku, 
co s tím? Dá se vůbec nějak podpořit získávání a setrvání mužů v učitelské profesi? A je to 
žádoucí? Pokud ano, jak toho docílit? Přitom jsou země, kde se to daří, např. Švýcarsko nebo 
Lucembursko, kde je podíl žen-učitelek na nižší sekundární škole jen 45 %. Otázka 
feminizace učitelské profese a jejích důsledků by však vydala na samostatnou rozsáhlou práci, 
autorka této práce ji na krátkém prostoru vhodně vystihla. 

Třetí okruh genderového zatížení školy autorka spatřuje ve vlastní pedagogické interakci a 
také ve školních výsledcích žáků a žákyň. Otázku školní interakce učitel elky se žáky/němi 
autorka popisuje na základě zahraničních výzkumů, což jen dokládá, že výzkumy procesů 
vzdělávání, které musejí vycházet z přímého či nepřímého pozorování, nám prostě chybL 
Stejně tak jako autorka disertační práce i Peter Gavora v práci Učitel a žáci v komunikaci 
(Paido, 2005) při popisu rozdílů v komunikaci a účasti na ni mezi žáky a žákyněmi vychází 
také pouze ze zahraničních výzkumů. 

Ve druhé části této podkapitoly se autorka věnuje školním výsledkům žákůlyň. Zde především 
ukazuje na skutečnost, že děvčata mají v průměru lepší známky než chlapci, na druhou stranu 
však vyučující dobré výsledky dívek často zlehčují, což autorka dokládá i citacemi 
z rozhovorů s českými učitelkami. Autorka disertační práce však pracuje při srovnání školních 
výsledků děvčat a chlapců pouze s klasifikací. Bylo by zajímavé propojit tato zjištění s tím, 
jak dívky či chlapci uspívají v testech (externí, nezávislé evaluaci), a jak tyto výsledky 
korespondují s jejich klasifikací. V České republice můžeme na nerovnosti ve školních 
výsledcích děvčat a chlapců poukázat na výzkumech PISA, TlMSS, PIRLS, ale také při 
využití dat CERMATu, a to výsledků dobrovolného testování v 5. a 9. ročníku, či výsledků 
Maturity nanečisto. O těchto výsledcích i o rozdílech v úspěšnosti v různých předmětech by 
mohla autorka stručně pojednat při obhajobě disertační práce. 
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V poslední části druhé teoretické kapitoly v pořadí (kapitola 3.4.) autorka představuje pojetí 
genderově rovné školy. V této části se autorka dotýká vysvětlení rovnosti příležitostí, které 
vztahuje k anglickým pojmům "equity" a "equality" (str. 39-40). Domnívám se, že to, jak 
autorka pracuje s oběma anglickými termíny, neodpovídá jejich dnešnímu dominantnímu 
pojetí a užívání. Většina zahraničních publikací, které jsou dílem různých výzkumníků i jejich 
uskupení (např. OECD, EGREES, apod.) a věnují se rovností příležitostí ve vzdělávání, 
pracuje se třemi pojetími equity (spravedlnosti, nikoliv rovnosti, což je equality), a to se 
spravedlivostí jako rovnosti v přístupu (equality of acces), rovnosti podmínek (equality of 
treatment, means) a rovnosti výsledků (equality of results, achievment). V českém prostředí 
jsem představil (Greger 2004, 2006) rozpracování těchto konceptů včetně odkazů na 
zahraniční práce, které zde pro stručnost neuvádím. Mírně odlišné, ovšem také velmi 
inspirativní, pojetí tří druhů pojetí rovnosti příležitostí představuje v nedávno přeložené knize 
Politická filozofie (Portál, 2005) i Adam Swift. Domnívám se, že uvedení anglických termínů 
v závorkách může vycházet z citované zahraniční literatury, která je věnována problematice 
genderu, ale neodpovídá většině pojetí starších i nedávných prací v oblasti rovnosti příležitostí 
ve vzdělávání obecně. Nepochybně může být užitečné vytvořit si vlastní teoretická vymezení 
pro genderové nerovnosti, nicméně pro komunikaci s dalšími kolegy by ji bylo užitečné do 
budoucna vztáhnout k výše uvedenému a široce rozšířenému pojetí tří typů rovnosti 
příleži tostí. 

Poslední kapitola teoretické části pojednává o vztahu školy a rodiny. Nejdříve autorka 
poukazuje na rozdíly mezi rodinnou a školní socializací, rozdělení kompetencí mezi školou a 
rodinou a nakonec se věnuje konkrétním formám setkávání rodiny a školy. 

Celkově je teoretická část práce dobře rozčleněná, nejdříve vymezuje teoretická východiska 
gender ve škole a následně se věnuje problematice vztahu školy a rodiny. Obě tyto části se 
pak propojují v následující empirické části, kde je genderová perspektiva uplatněna při 
výzkumu setkávání školy a rodiny, resp. učitelek/ů a rodičů (matek i otců). 

Zatímco teoretickou část jsem pojednal v tomto posudku postupně po jednotlivých kapitolách, 
druhé části práce, popisu výzkumu a prezentaci výzkumných zjištění, se budu věnovat již 
méně odděleně. Je to dáno i smíšenou metodologií výzkumu, která kombinovala kvantitativní 
i kvalitativní přístupy. Základem kvalitativní části byly rozhovory a dále byl využit typicky 
kvantitativní nástroj dotazník. Chci zdůraznit, že výzkumné výsledky jsou prezentovány 
pečlivě, navíc jsou podány čtivým jazykem a nejsou strohým a suchým popisem získaných 
dat, ale je patrná snaha data interpretovat ve vztahu k teorii či jiným výzkumným šetřením. Již 
samotný postup realizace výzkumu, kdy rozhovory byly vedeny ve dvou fázích a jejich první 
část sloužila pro formulaci dotazníku, zatímco druhá umožnila hlubší pohled na některá 
zjištění z něj, naznačuje dobrou propracovanost a metodologickou zkušenost autorky. Navíc 
se ji podařilo zjištění s využitím různých nástrojů (dotazník a rozhovor) vhodně propojit i při 
prezentaci výsledků. Autorka také v úvodu vystihla některá metodologická úskalí výzkumů 
genderové problematiky. To rovněž ukazuje na metodologickou vyspělost autorky a může být 
inspirací pro další kolegy/ně, kteří budou podobné výzkumy připravovat. Dotazníkové šetření 
bylo navíc realizované na poměrně rozsáhlém vzorku 879 vyučujících a také charakter vzorku 
a jeho konstruování zvyšuje hodnotu získaných dat (zpravidla jsou dotazníková šetření pro 
disertační práce spíše výzkumnou sondou se záměrným výběrem s nejsnazší dostupností). 
Druhou část disertační práce proto hodnotím jako vysoce kvalitní, přesto však chci poukázat 
na některé drobnosti, které by ji mohly dále prospět jako vědeckému dílu a případně naznačím 
některé otázky, které čtení této části vyvolalo, přičemž některé z nich mohou být předmětem 
diskuse u obhajoby (řazení neodpovídá důležitosti, ale tomu, jak následují za sebou v textu): 

Jak byl přesněji konstruován výzkumný vzorek pro dotazníkové šetření, jednalo se o 
výběr kvótnÍ či jiný? Jakým způsobem byly vybrány školy z databáze ÚIV? A jaká 
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byla návratnost dotazníků (jak úspěšnost u oslovených škol, tak návratnost ze 
zaslaných dotazníků). 

V úvodu k dotazníku je avizováno i statistické zpracování (str. 56), které zahrnuje také 
vícerozměrnou statistiku, a to diskriminační analýzu a path analýzu, které však 
v disertaci dále nejsou využity. Z vícerozměrných statistických metod je použita pouze 
jednou faktorová analýza. Celkově je statistické zpracování dat však méně dostatečně 
prezentováno. Je sice podáno čtivou formou všem čtenářům neznalým statistických 
metod, na druhou stranu neumožňuje hlubší vhled za data těm, kteří jim rozumějí. 
Např. u faktorové analýzy (str. 61) je pouze uvedeno, že byla použita, ale nevíme jaká 
metoda výpočtu byla použita, zda se jedná o rotované či nerotované řešení, ale 
především není prezentována ani základní statistika, nejen procento celkové 
vysvětlené variance dat, ale především, jak které položky sytí jednotlivé faktory. Mezi 
další nejčastěji používané statistické zpracování patří porovnání statistické 
významnosti rozdílů v zjištěních za ženy a muže. Můžeme se domnívat, že se jedná o 
srovnání průměrů na základě dvou-výběrového Hestu, nicméně ani jeho statistika, ani 
informace, že se jedná o tuto statistickou metodu, nikde uvedena není. Celkově je tedy 
prezentace dat podána spíše popularizační formou, bez podrobnějšího zacházení do 
výsledků dat. Možná, že se část některé ze statistik, které autorka stejně musela 
provést, mohla přiložit aspoň do příloh a odkázat na ni v textu. Není to potřebné jen 
pro hlubší pochopení zjištění, ale také pro navázání dalších výzkumných výsledků 
jiných výzkumnic/íků a jejich propojení se zjištěními z této práce (i proto se 
v zahraničí stále více prosazuje uvádění tzv. ejJect sizes, které jsou zóbecnitelné a 
počítají i s rozsahem vzorku). 

V příloze mohla být rovněž uveřejněna kompletní podoba dotazníku. Čtení některých 
výsledků a jejich interpretace čtenáře vede k tomu, aby se podíval na přesné znění 
otázky, které však ne vždy je uvedeno. Autorka disertace zřejmě zpočátku s uvedením 
příloh počítala, neboť na str. 89 uvádí, že v příloze je uveden seznam kódů použitých 
při analýze rozhovorů. Přílohy však v mém výtisku disertační práce nebyly zahrnuty. 
Seznam kódů je pro replikovatelnost výzkumu nebo jako inspirace pro další kolegy/ně 
velmi inspirující. Představuje zpravidla neobtížnější fázi analýzy rozhovorů i jiných 
kvalitativních dat 

Jako pozitivum hodnotím také to, že si autorka uvědomuje základní metodologickou 
povahu dat, a sice počítá s intervenujícími proměnnými, které při interpretaci 
některého jevu bere na vědomí. Ještě v několika dalších případech bylo možno 
uvažovat i další intervenující proměnné. Např. na s. 77-78 pohled na rozdělení 
domácích prací mezi muže a ženy autorka porovnává, zda se liší názory učitelek-žen a 
učitelů-mužů (graf č.5), kde se rozdíly nezdály být nijak věcně významné (a o 
statistické významnosti zde autorka nemluví). Zajímavé by bylo porovnat učitelky/e 
také podle jejich věku, kde lze předpokládat, že starší učitelky/é mohou mít jiné 
názory než učitelky/é mladší, což by mohlo poukazovat na trend a mezigenerační 
posun ve vnímání rolí v rodině. Podobně při analýze rozhovorů na str. 93 autorka 
zjistila, že nejčastěji zmiňovaným důvodem pro úvahy o změně povolání je nízké 
finanční ohodnocení. Autorka rovněž uvádí, že důraz na peníze byl výrazně silnější u 
mužů a u mladých vyučujících. Zajímavé by bylo se na tuto otázku podívat i 
z hlediska regionu, kde bydlí. Také v rozhovorech měla autorka lidi z různých míst, 
ale především dotazník, a data prezentována na str. 61 - Důvody odchodu z učitelství 
(tabulka Č. 6) - nabízí takové analýzy. Je možné že na Moravě bude tento motiv 
mnohem nižší než v Praze (vzhledem k nepoměru platů pražských učiteleklů k 
průměrně mzdě v Praze, než tomu bude na Karvinsku či Mostecku), případně ve 
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velkých městech tento motiv může být vyšší než na vesnicích či menších městech 
(velikost sídla souvisí s výší platu, ale také s možností změny práce a náklady s tím 
souvisejícími) apod. 

To však byly pouze některé dílčí připomínky k prezentaci výsledků výzkumu. Celkově lze 
výzkum považovat za velmi pečlivě připravený a realizovaný s vysokou metodologickou 
precizností a vhledem. Přinesl převážně zcela nová výzkumná zjištění. Jejich prezentace je 
čtivá a využívá propojení jednotlivých zjištění Gak mezi jednotlivými otázkami v dotazníku, 
tak zjištění z rozhovoru a dotazníkového šetření). Dokumentace výzkumu i prezentace 
výsledků statistických analýz by však mohla být podrobnější. 

Závěrem: 

Disertační práce Mgr. et Mgr. Ireny Smetáčkové je zaměřena na téma, které nebylo dosud 
v českém prostředí zpracováno. Uvádí jej pečlivou teoretickou analýzou, srovnáním různých 
teoretických přístupů, ze kterých je čitelný i vlastní postoj a angažovanost autorky. Teoretická 
část práce přináší systematický pohled na problematiku genderu ve škole i na vztah rodiny a 
školy. Obě perspektivy pak autorka spojila především v empirické části práce, kde vhodně 
zvolenou smíšenou metodologií přinesla mnoho zcela nových a zajímavých zjištění, která 
navíc interpretovala v souladu s teoretickou prací v duchu genderově citlivého přístupu. 
Autorka touto prací přispěla k rozvoji teorie v oblasti genderu ve škole a přinesla cenná data o 
genderovém rozměru vztahu mezi vyučujícími a rodiči. Prokázala dobré teoretické myšlení, 
výborně zvládla metodologii a statistiku. 

Vzhledem k výše uvedenému pozitivnímu hodnocení celé práce vyslovuji názor, že 
Mgr. et Mgr. Irena Smetáčková si po úspěšné obhajobě plně zaslouží udělení akademického 
titulu Ph.D. 

15. března 2008 v Praze 




