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Práce je sice věnována tématu, které mému srdci není zrovna nejblíže, ale musím uznat, 

že mě autor svým přístupem k jeho zpracování zaujal. Pojal jej spíše z hlediska proměn profese 

učitele, resp. učitelky, takže jeho zarámování do problematiky feminismu je celkem snesitelné a 

hlavně docela funkční. Práce byla řádně konzultována, autor mé připomínky vcelku respektoval. 

Prokázal, že umí pracovat s odbornou literaturou a také že umí připravit a provést kvalitativní 

šetření, o které se práce opírá.  

Práce má standardní podobu. V první části autor podává přehled základních východisek 

jak feminismu jako myšlenkového proudu, tak se věnuje i feminizaci školství a jejím důsledkům. 

K této části nemám vážnější připomínky. Možná měl autor poukázal na vliv obou světových vá-

lek na posílení role žen v hospodářství a následně i vlivu na posílení feministického hnutí. 

S autorem jsme také vedli debatu nad některými jeho slovními obraty typu „usídlení muže ve 

vědomí lidstva“ (s. 10) či „umolousaného vousu“ (s. 15). Ale to bylo spíše pro pobavení. 

Druhá část práce je založená na rozhovorech, které autor vedl na žateckém gymnáziu 

s učiteli. Obě části jsou ale úzce propojeny, takže s názory učitelů se setkáváme i při analýze 

obecnější procesů. Nutno říci, že zvolená forma je vysoce funkční, neboť práce je tak konzis-

tentním celkem, plynule přecházejícím od obecnějších východisek ke konkrétním závěrům. Opět 

jsou moje připomínky jen dílčí. Příliš mi nesedí název kap. 6.1. „Typologie prostředí“, neboť o 

žádnou typologii zde nejde, jde o popis pozice gymnázia v Žatci. Rozhovory s uklízečkami zjev-

ně příliš přínosné nebyly, doporučoval jsem spíše rozhovor se školníkem, ten ale byl pro autora 

téměř nedostupný.  

V závěru práce se dá jistě diskutovat o tvrzení, že „učitelé chybně směšují prestiž 

s platovým ohodnocením“ (s. 36) – nejde podle mě ani tak o chybu, jako spíše o vnímání váhy 

platu na celkové prestiži daného povolání. 

 

Jak jsem uvedl, práce byla pravidelně konzultována, takže mé hlavní připomínky  autor 

vždy následně do práce zapracoval. Výsledná podoba mě zcela uspokojuje. Práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou.  


