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Diplomová práce se zabývá projevy genderových stereotypů v chování čtyř učitelek a čtyř učitelů 

v průběhu vybraných vyučovacích hodin a dále v jejich komentářích k těmto hodinám. Z hlediska 

zpracování tématu patří diplomová práce ke zlomku podobně orientovaných textů v českém prostředí. 

V oblasti školního vzdělávání je obvykle pozornost věnována postojům studujících, případně postojům 

vyučujících, avšak sbíraných výhradně prostřednictvím rozhovorů. Pozorování výuky, navíc v kombinaci 

s rozhovory, představuje poměrně ojedinělý výzkumný design. V tomto ohledu je diplomová práce 

cenná a autorka si zaslouží zvláštní ocenění, že se (i vzhledem ke svému pracovnímu angažmá ve 

zkoumaném pedagogickém sboru, které přináší řadu dilemat) pro podobný typ projektu rozhodla. 

Práce má rozsah 107 stran. Neobsahuje žádné přílohy (což je škoda, protože plné znění písemných 

reflexí a rozhovorů by mohlo/mělo být uvedeno). Všechny další náležitosti – prohlášení, český a 

anglický abstrakt, literatura atd. – jsou zahrnuty. 

Práce je psána čtivým jazykem. Obsahuje jen velmi malý počet překlepů a gramatických chyb. Text je 

(až na výjimky) dobře stavěný, což usnadňuje čtenářskou orientaci. Bibliografické a citační normy jsou 

použity správně. 

Práce je podrobně strukturovaná. Obsahuje tradiční dělení na teoretickou a empirickou část. Mezi nimi 

je však výrazný nepoměr – teoretická část má 18 stránek, empirická 76. Teoretická část tak neslouží 

k vymezení reálných východisek autorky pro výzkum, nýbrž spíše jen ke zkratkovitému náčrtu hlavních 

hesel, které se více či méně dotýkají samotného výzkumu. Jednotlivá témata nejsou podrobněji 

diskutována, není prostor pro kritický odstup. 

Ze sporných bodů teoretické části uvádím následující:

 Genderové stereotypy nejsou dostatečně vymezeny (str. 6). Stereotypy nemají pouze sociální, ale 

i individuální aspekty. Pro pochopení toho, jak vyučující na základě stereotypů volí své jednání, je 

nutné rozumět tomu, jaké je místo stereotypů v životě jednotlivců. Bezradnost založená 

nedostatečnou definicí se dále v práci stupňuje. Nesrozumitelně také působí, proč do výkladu o 

stereotypech je vložen historický exkurz, který však není ve vztahu k pojmu genderové stereotypy 

interpretován.

 Škola je prezentována výhradně jako instituce umožňující sociální mobilitu (str. 14). To je velmi 

jednostranný pohled. Škola se podílí na reprodukci všech druhů sociálních nerovností. 

 Autorka zavádí označení „genderově pozitivní výuka“, pro který podle mých znalostí neexistuje 

opora v odborné literatuře. Ustálená jsou spojení „genderově citlivá“ a/nebo „genderově neutrální 

výuka“ (ovšem v odlišném významu).  Slovo pozitivní odkazuje buď ke kladům, nebo k signifikanci. 

Oba významy jsou však při označování výuky bez genderových stereotypů obsahově zavádějící. 

Uvítala bych, aby se autorka při obhajobě vyjádřila k tomu, proč nepoužila obvyklá označení. Zároveň 

bych byla ráda, aby při obhajobě doplnila kritické momenty, které obnáší výuka bez stereotypů (v 

práci vyzdvihla pouze její klady, ačkoliv koncept nestereotypní výuky má i svá významná omezení).



 Kapitola 1.5. představuje některé aspekty genderové rovnosti ve švédském a britském 

vzdělávacím systému. Kapitola nemá v práci valné opodstatnění, protože autorka údaje předkládá ne 

zcela systematicky (chybí informace o zákonech a podzákonných normách, které určují politiku 

genderové rovnosti ve vzdělávání, informace o projektech, diskuse možných omezení) a zejména je 

nevyužívá k srovnání, z něhož by vyplývalo, kde se může ČR inspirovat. Navíc není zřejmé, proč si 

autorka zvolila právě tyto státy. Z hlediska vývoje českého školství by bylo příznačnější popsat 

vzdělávací systém některého státu střední Evropy, s nimiž máme podobné kořeny.

Empirická část tvoří těžiště práce. Oceňuji, že autorka přistoupila k pozorování výuky, které kombinuje 

s rozhovory a sebereflexemi. Jako metodologicky sporné však vidím volbu nepřímého pozorování. 

Autorka nahrála vyučovací hodiny na video a dále je analyzovala. Videonahrávky spojuje 

s videotréninkem, přičemž zaměňuje výzkumnou a autodiagnostickou metodu. Z hlediska 

autodiagnostiky vyučujících, která slouží k jejich profesnímu rozvoji, je skutečně videotrénink velmi 

efektivním postupem. Nejedná se však o výzkumnou metodu. V přísně metodologickém smyslu je 

nahrávka na video případem nepřímého pozorování (navíc s četnými zápory, které bohužel autorka 

neuvádí; stejně tak neuvádí, jak byly hodiny snímány – za pomocí kolika kamer a v jakém rozmístění, 

což je zásadní pro čitelnost dále analyzovaných jevů). Pro pozorování interakcí mezi vyučujícími a 

studujícími existují zavedené techniky, např. Balesovo či Flanderovo interakční schéma. Je škoda, že je 

autorka nevyužila – svoje rozhodnutí by mohla zdůvodnit při obhajobě. 

Dobré je, že autorka měla záměr věnovat jednu kapitolu lokaci výzkumu, tj. vymezení vlastní 

výzkumné pozice, která intervenuje do průběhu výzkumu a interpretace výsledků. Bohužel se však 

tento záměr zdařil pouze částečně. Autorka výstižně naznačuje klady a zápory skutečnosti, že je 

učitelkou v pedagogickém sboru, z něhož pocházejí její výzkumné aktérky a aktéři. Další části kapitoly 

se však více podobají popisu souboru a prostředí – a bohužel i to pouze částečně. Chybí například 

charakteristika školy či údaje o vyučujících (věk, délka praxe) a pozorovaných třídách. 

Nejzávažnější připomínka se týká způsobu analýzy dat. Autorka uvádí, že aplikovala zakotvenou teorii. 

Tu však považuji za nevhodnou, neboť výzkumný design i výzkumné otázky byly stanoveny na základě 

dosavadních poznatků o tématu. Samotná analýza získaných dat byla vedena podrobně 

formulovanými otázkami (např. str. 31), na něž se autorka snažila v materiálu najít odpovědi. To 

neodpovídá postupu v rámci zakotvené teorie, kde se téma bez apriorních očekávání má postupně 

vynořit z terénu. Otázky autorka zaměňuje za kódy. Analýza v podání autorky tak není klasická práce 

s kategoriemi, které jsou dále interpretovány, nýbrž odpovědi na původně stanovené otázky. 

Metodologická nejasnost je patrná i v jazyce – například ve větě: „Osvětlení jevů bude kódováno za 

pomoci rozhovorů.“ (str. 32, kráceno) Některé nedostatky se dají vysledovat přímo v postupu při 

shromažďování dat – například při rozhovorech byly pokládány sugestivně laděné otázky typu: „Ve 

třídě s více chlapci je asi lehké učit fyziku. Jaký je váš názor?“ (str. 55)

Z hlediska prezentovaných interpretací je patrné, že autorka disponuje poměrně dobrou citlivostí. 

Záznamy z vyučovacích hodin jsou podrobné a zvlášť některé, zdá se, opravdu věrně zachycují „příběh 

hodiny“. Navzdory této citlivosti se však autorka dopustila některých závěrů, které považuji za sporné.

Ráda bych upozornila na tři z nich:

 Je zavádějící posuzovat dobrovolnost aktivity/pasivity dívek a chlapců. Autorka hovoří o volbě 

aktivního či pasivního zapojení do hodiny. O volbě by bylo možné uvažovat pouze v případě, že 

autorka bude mít informace také přímo od dětí (jak se během hodiny cítily, proč se chovaly určitým 

způsobem) – i tak by se však zachytila pouze vědomá stránka jevu. Přitom podstatně důležitější 

(zvláště vzhledem k tématu stereotypů) jsou zvnitřněné požadavky okolí, které daný člověk přijímá za 

své, považuje je za svoji volbu. Tento způsob uvažování o zapojení dětí do hodiny zákonitě vede 

k akceptaci učitelských vysvětlení rozdílné pozornosti vůči různým dětem ve stylu: každé dítě je jiné, já 

jako učitel/ka pouze reaguji na jejich chování. Toto riziko se projevilo i v dané diplomové práci, kde 

autorka například na str. 100 říká, že učitelé/ky dávají prostor dívkám a chlapcům podle toho, jaké 

jsou jejich spontánní (!) reakce. Není právě překonání takových reakcí cílem nestereotypní výuky?



 V popisech a interpretacích jednotlivých vyučovacích hodin autorka opakovaně hodnotila učitelské 

projevy a vyjádření (např. „Tato slova mě pohoršila.“, str. 63). Hodnocení volně přecházelo v deskripci 

a naopak. V některých pasážích to bylo účelné (když z toho vyplývala volba otázek do rozhovoru), 

jinde to však naznačuje nedostatek odstupu. Hodnocení zkoumané reality považuji za relevantní, 

zpochybňuji však jeho umístění a podobu v posuzované práci.

 Mezi zkoumanými vyučujícími byli čtyři muži a čtyři ženy. Autorka učinila závěr, že muži se 

projevovali méně genderově stereotypně a navíc byli otevření, vnímaví. Domnívám se, že autorka se 

přehlédla některé systematické rozdíly, které mohou tento její závěr zpochybnit. Například že tři 

učitelé-muži vyučovali dějepis, zatímco mezi ženami převažovali přírodovědně orientované předměty. 

Je pochopitelné, že lidé působící v oblasti sociálních věd mají k vnímání komplexnosti sociální reality 

blíže, a proto není překvapující, že se jevili vůči genderové problematice otevření, jak z hlediska 

obsahu výuky, tak i z hlediska přístupu ke studujícím. Další zpochybnění autorčina závěru by se však 

mohlo týkat přímo její zaujatosti. Zdá se totiž, že alespoň v některých případech měřila dvojím 

metrem. Například učitel RM7 i učitelka RŽ2 uvedli, že se podle nich dívky více připravují, více učí, a to 

i zpaměti. Zatímco u učitelky to autorka interpretovala jako projev stereotypu, u učitele jako projev 

jeho učitelských zkušeností.

Závěr:

Diplomová práce Heleny Mrůzkové je zajímavým počinem. Navzdory nedostatkům, které byly zmíněny 

výše (a byl na ně kladen důraz proto, že to žánr oponentského posudku vyžaduje), práce splňuje 

požadavky kladené na diplomové práce. Na práci je patrné, že nejen autorka, ale zejména její 

kolegyně a kolegové se díky realizovanému výzkumu v mnohém posunuli. Aniž by to práce měla 

v záměru, vyvolala tak cenné změny. Škoda, že autorka nepojala práci jako akční výzkum – možná je 

to tip pro její další odborné snažení. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnoceni dobře, 6 FHS bodů (s ohledem na 

vyjasnění chybějících či sporných bodů, které byly identifikovány v posudku, v průběhu obhajoby).

V Praze, 13. října 2008 Mgr. Irena Smetáčková, PhD.




