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Téma, které si autorka pro svou disertační práci zvolila, považuji nejen za velmi 
aktuální, dle mého názoru se jedná bez nadsázky o práci průkopnickou. Genderová studia jsou 
v českém odborném kontextu mladým oborem, ačkoli např. na univerzitách většiny zemí EU 
jsou již oborem respektovaným i etablovaným. Prosazování rovných příležitostí žen a mužů 
patří v současné době k prioritám EU, k jejichž dodržování a uplatňování se zavázala i vláda 
České republiky. Genderová teorie a metoda genderové analýzy je stále výrazněji 
zohledňována i v českém akademickém diskursu, dosud zejména v sociologii, ale i 
v některých výzkumech historických, psyehologických, lingvistických či literárně vědních. 
Předkládaná práce se soustřeďuje na oblast školství a tematizuje oblast vztahu školy a rodiny, 
z pohledu genderové perspektivy dosud nezmapovanou. Toto téma je ovšem velmi aktuální 
nejen v rámci genderových studií, ale i v rámci pedagogiky samotné - od roku 1989 je 
v kontextu demokratizace institucí i společenského života obecně právě tomuto tématu 
věnována zvýšená pozornost. 

Přestože se jedná o práci z výzkumného hlediska empirickou, obsahuje i úvodní 
teoretickou část, kde autorka charakterizuje svá myšlenková i metodologická východiska. 
Projevuje zde širokou znalost teoretické literatury z oboru genderových studií i aktuálního 
stavu zkoumání v oboru. (Zde se bohužel vloudila technická chyba ve výtisku práce, který 
jsem obdržela, chyběla část bibliografie. Z textu a odkazů nicméně vyplývá, že její záběr je 
více než dostačující). Z hlediska genderové teorie je třeba ocenit mj. nezjednodušování 
kategorií (např. patriarchát) a zdůraznění jejich kulturní podmíněnosti, stejně jako 
specifikování kulturního prostoru, v němž výzkum probíhá (str. 13, 18). Autorka upozorňuje 
na teoreticko kritický koncept genderu jako kategorie fluidní a na její nesprávné, i když vžité 
redukování na dichotomii ženství-mužství v heteronormativním smyslu. Zároveň vysvětluje, 
proč v textu samotném do jisté míry s těmito kategoriemi pracuje - jedná se o výzkum 
empirický, kdy kategorizace byla generována z rozhovorů. 

Výzkumná otázka zněla, zda je ve vztahu mezi školou a rodinou podstatný jeho 
genderový rozměr, jakými způsoby tento vztah reflektuje genderový řád společnosti a zažité 
stereotypní obrazy maskulinity a femininity. Výzkum byl realizován kombinací několika 
metod v rámci jak kvalitativní metodologie (polo strukturované dvoufázové rozhovory 
s vyučujícími), tak kvantitativní (dotazníkové šetření). Zvolený výzkumný vzorek 
respondentů/ek z řad vyučujících je v obou případech dostačující a výběr popsán zřetelným i 
věcně správným způsobem. Dotazníkové šetření je kvantifikováno ve 20 tabulkách a 6 
grafech, které jsou strukturovány podle tematicky blízkých otázek. Generování otázek 
reflektovalo, jak autorka uvádí na str. 56, některá témata, která byla zmíněna v rozhovorech a 
z prvotní analýzy vyšla jako témata podstatná. Hlavní tematické části (viz str. 57) měly svou 
informativní část týkající se školské instituce a respondenta/ky, dále se soustředily na 
sebereflexi učitelské profese, reflexi vztahu s rodiči z genderového hlediska, na vnímání 
genderových rozdílů v pedagogickém sboru i genderových rozdílů ve společnosti obecně. Za 
velmi pozitivní považuji zařazení tzv. nedokončených otázek, což v rámci dotazníku 
umožňovalo respondentům/kám i značnou míru kreativity a doplnění stanovených otázek o 
vlastní podněty. Zjištění z dotazníkového šetření jsou částečně uváděna průběžně, souhrnně 
jsou pak představena na str. 85-87 a v závěru práce. Konstatují mj. vnímání patrného rozdílu 
ze strany vyučujících v jednání s matkami a otci, do jisté míry i v odpovědích učitelů či 
učitelek. Tyto poznatky jsou interpretovány v kontextu vlivu genderových stereotypů (např. 
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spojování mužství s autoritou a agresivitou, a ženství s emocionalitou a submisivitou). Velmi 
pozitivním rysem, svědčícím o vědecké zralosti autorky, je, že k interpretacím v celém 
průběhu textu přistupuje velmi uvážlivě, nepředpojatě, nedopouští se generalizací ani 
simplifikací. Žádná z výsledně formulovaných tezí není nepodložená důkazy a přesvědčivou 
argumentací. 

Rozhovory představují hlubší sondu do zkoumaných témat, a zároveň tato témata 
rozšiřují a specifikují, a to zejména na příkladech sebereflexe učitelského povolání a popisu 
konkrétních situací setkávání vyučujících s matkami a otci. Výsledky přinesly zjištění 
především o vztahu vyučujících k genderovému řádu společnosti (vztah byl charakterizován 
jako převážně tradiční - a nereflektovaný, tj. považovaný za "přirozenost", "danost"), o 
vnímání genderových rozdílů obecně při vytváření názoru na organizaci školství (např. názory 
na feminizaci školství), o genderově podmíněné sebereflexi vyučujících z hlediska profesní 
identity a o komunikaci s rodiči z hlediska genderové hierarchie a genderované představy 
moci. Nereflektovanost a často neuvědomělé přijímání genderově stereotypních představ 
respondentůJek dokládají i vnitřní rozpory v jejich výpovědích, na něž autorka upozorňuje
zdůrazňování významu individuality vyučující/ho, a poněkud neorganické spojení 
s představou např. o "přirozených" mateřských postojích učitelek. Při interpretování výsledků 
rozhovorů je třeba také ocenit, že autorka využívá jak perspektivu sociologickou, tak 
individuálně psychologickou, což koresponduje s její odbornou erudicí, získanou v obou 
zmíněných oborech. 

Text práce je soustředěn na vymezené téma a stanovený výzkumný cíl naplněn. Práce 
přináší nové, výše charakterizované poznatky o působení genderového řádu ve školských 
institucích, v komunikaci s rodiči žáků a žákyň i v sebevnímání vyučujících. Významně tak 
doplňuje další (publikované) výzkumy Mgr. Ireny Smetáčkové v oblasti genderové analýzy 
českého školství. Považuji ji za velmi přínosnou pro obory pedagogiky, sociologie i 
genderových studií. Také jazyková i stylistická úroveň textu je na vysoké úrovni. Práce Mgr. 
Smetáčkové tedy zcela splňuje podmínky kladené na disertační řízení, a proto ji jednoznačně 
doporučuji k obhajobě. 

V Praze, 5. 3.2008 
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