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Genderové stereotypy v přístupu vyučujících ke studujícím na osmiletém gymnáziu

Zaměření této diplomové práce je v českém kontextu poměrně ojedinělé a přitom velmi 
užitečné. Tato práce je sondou, jež sleduje, zda a jakým způsobem pedagogové jednoho 
osmiletého gymnázia přistupují ke studujícím na základě genderových stereotypů, a navíc 
také to, do jaké míry si toho jsou či nejsou vědomi. Tomuto výzkumnému cíli odpovídá volba 
metody, kdy výzkumnice se souhlasem sledovaných pedagogů nahrává na video vyučovací 
hodinu, následně popíše a analyzuje určité, dle jejího mínění genderově relevantní situace, 
požádá samotné pedagogy rovněž o reflexi svých hodin z genderového hlediska a o těchto 
reflexích s nimi poté vede rozhovor. 

Teoretická východiska si Helena Mrůzková připravila spíše pouze elementárním způsobem 
založeným na textech víceméně učebnicové povahy, hlubší kritické diskuse se neodvážila. 
Jako vedoucí práce mohu přesto dosvědčit postupný posun v práci se sekundární literaturou. 
Navzdory celé řadě nedostatků v teoretické části nicméně považuji za velmi důležité, že 
autorka věnovala náležitou pozornost přípravě výzkumných otázek vycházejících z relevantní 
literatury, jakkoli převážně české provenience, vztahující se přímo k předmětu zkoumání, tj. 
genderovým jevům ve škole a ve výuce. Zahraniční literaturu využila pouze ilustrativně, měla 
být původně zdrojem rozšíření konceptů. Sadu výzkumných otázek bylo možné ještě více
rozšířit a snad i zpřesnit, ale i tak se znaky, které byly na základě této teoretické přípravy 
sledovány na pořízeném pramenném materiálu, ukázaly jako funkční ve vztahu k cíli 
výzkumu. Krátce řečeno, teoretická část v zásadě splnila svůj hlavní cíl, přípravu na vlastní 
výzkum.

Metoda videozáznamu, jeho analýzy, reflexe, a konečně „reflexe reflexe“, umožnila jak 
identifikaci genderově významného jednání se studujícími (chování studujících nebylo 
předmětem výzkumu, i když jeho popisy byly nutné pro porozumění daným situacím), jednak 
schopnost pedagogů a pedagožek své jednání reflektovat. Otázkou je, do jaké míry se 
výzkumnici povedlo vypořádat se s faktem, jak její působení v tomž pedagogickém sboru 
ovlivnilo průběh výzkumu. Tuto skutečnost celkem reflektuje v rámci úvaze o vlivu své 
lokace, v popisu samotného výzkumu se však na tyto aspekty již příliš nezaměřuje, i když je 
patrná jistá ostýchavost výzkumnice ve fázi rozhovorů (k tomu by se mohly vyjádřit u 
obhajoby). Na druhou stranu lze akceptovat, že autorka „netlačila“ dále tam, kde její 
respondenti/tky neměli/y či nechtěli/y nic víc říci – to je samo o sobě také vypovídající. 
V neposlední řadě je nutné ocenit samu důvěru jejích kolegů, když byli ochotni participovat 
na tomto výzkumu.

Vlastní analýzy svědčí o dobré vnímavosti a všímavosti autorky pro genderově zajímavé 
situace a pro genderově problematické jevy. Analýzy sice ještě nedosahují úrovně zkušených 
badatelů a rovněž jsou zde značné rezervy pokud jde o sestoupení do dalších rovin kulturních 
genderových významů, a je dlužno říci, že autorka de facto postupuje podle své sady otázek a 
vybrané jevy v zásadě nedekóduje, i takto však dospěla k řadě velmi zajímavých a domnívám 
se, že dobře doložených, poznatků. 



Hodnotím tuto práci především jako celek. Jedná se v jistém smyslu o experiment, v jehož 
průběhu autorka poctivě reflektovala a své výzkumné konání a posouvala se 
k profesionálnějšímu přístupu, snažila se také postupně precizovat své analýzy.  Výzkum a 
jeho výsledky jsou nepochybně užitečné a inspirativní pro případný podobný výzkum. U 
obhajoby by bylo zajímavé slyšet zpětnou reflexi průběhu výzkumu, metod i analýz.

                     
Tato práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Navrhuji hodnotit nižším 
stupněm známky velmi dobře, tj. 7 body.
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