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Rodinná škola, její historie, vývoj a budoucnost v České republice očima jejích 
absolventek

Cílem této práce byla genderová analýza genderově významného typu studia,  za něž lze 
bezpochyby považovat tzv. „rodinné školy“. Dílčími cíli pak byla jednak rekonstrukce 
historického vývoje tohoto typu vzdělávacích institucí před rokem 1989 a po něm a v té 
souvislosti také otázka případné redefinice oboru, a jednak sběr výpovědí o osobních 
subjektivních zkušenostech s tímto typem studia.

Zpracování tohoto úkolu v posuzované práci zůstalo do značné míry zatím na půli cesty. 
K dobru je třeba přičíst, že Petra Hylová shromáždila poměrně rozsáhlou a relevantní 
sekundární literaturu a provedla vlastní empirický výzkum. Polovinu předložené práce 
představují přílohy v podobě dokumentů nebo pasáží převzatých ze sekundární literatury, 
jejichž funkčnost vzhledem k práci samé není vždy evidentní, a dle mého názoru měly být 
zpracovány mnohem selektivněji. Problém je především v tom, že velmi málo navazují na 
analytickou práci a neplní dostatečně svou ilustrativní funkci. Dokumentují tak především 
materiál, který Petra Hylová vyhledala, jako takový, a nezamýšleně také potenciální a 
nevyužité možnosti jeho analýzy. Ani po přepracování nebyl tento nedostatek odstraněn, 
přílohy jsou stále příliš rozsáhlé, přičemž jejich odůvodnění není zcela dostatečné.

Základní slabinou práce je, že se jedná v podstatě pouze o kompilační výkon. Samostatné 
kladení otázek a skutečné analýzy jakéhokoli typu v práci víceméně absentují nebo se ohybují 
ve velmi elementární rovině. Pokud jde o genderovou analýzu, ta nebyla provedena ani na 
úrovni teoretických východisek obsažených v teoretické části, která jsou velmi jednoduchá a 
týkají se základních poznatků jednak o genderových stereotypech a  jednak o znacích 
měšťanského modelu. To by tolik nevadilo, obě hlediska jsou pro dané téma navýsost 
relevantní, ale pak by s nimi měla diplomantka skutečně pracovat při analýzách  
interpretacích. Vůči teoretické části by bylo možné vznést řadu výhrad věcného charakteru, 
např. pojetí genderu ve starším konceptu biologické základny  a kulturní nadstavby, 
problémem je, že za „gender“ jsou vydávány v podstatě pouze genderové stereotypy, které 
jsou nadto opakovaně pojednány v další kapitole. Avšak vzhledem k tomu, že teoretická 
východiska zde hrají roli víceméně povinné součásti práce, není třeba se podrobně věnovat 
jednotlivým chybám. 

Historická část je provedena v zásadě jen kompilačně a opět se setkáváme s rozsáhlými daty 
bez analýz a komentářů nebo otázek, jež by tato data mohla vyvolávat. O kladení otázek si 
přitom přímo říká komunistická historie – jež byla mimochodem jedním z důležitých 
původních cílů práce, mám na mysli otázku, zda programově antiburžoazní oficiální politika 
ponechala školy rodinného typu v činnosti či jak a proč je transformovala. Empirická část 
založená na polostrukturovaných rozhovorech za těchto okolností tvoří hlavní originální 
přínos práce. Domnívám se, že struktura rozhovoru, kterou diplomantka připravile víceméně 
samostatně,  byla vytvořená vhodně, a také výzkumný vzorek je dobře představen. Použitá 
metoda je sice představena s odkazem na metodologickou literaturu, ale s ne zcela 
dostatečným pochopením věci. O avizovanou zakotvenou teorii se nejedná a zčásti bylo 
provedeno jen určité otevřené kódování, získané kategorie jsou však přesto podložené, nosné, 



a také zajímavé. Opět musíme ale konstatovat, že analýzy jsou z velké části nahrazeny 
rozsáhlými citacemi, tedy materiálem samým, závěry jsou přesto zajímavé.

Shrnuto: Petra Hylová odvedla kus poctivé rešeršní práce a také provedla výzkum, k němuž jí 
otevřel dveře její sociální kapitál, poměrně exkluzivní. Analytický výkon je ovšem základní 
slabinou práce a je povětšině nahrazen kompilacemi. Práci proto doporučuji k obhajobě, ale 
hodnotím v pásmu  trojky, navrhuji 6 bodů.
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