
Posudek na bakalářskou práci Martina Musila 

 

Bakalářská práce Martina Musila se zabývá vnímáním genderového řádu prostřednictvím pohádkových příběhů 

dětmi předškolního věku. Jedná se o téma tradičně studované od 80. let minulého století (Chodorow 1986, 

Gilligan 1991, Bem 1993, Unger 1997 atd.).  

 

Předškolní období je považováno za kritické z hlediska vývoje poznání genderového řádu a osvojování genderové 

identity. Děti v tomto věku jsou silně soustředěné na strukturaci reality, v níž prostřednictvím různých třídících 

znaků hledají řád. Mezi těmito znaky stojí pohlaví/gender díky své jednoduchosti v popředí. Odhalit konkrétní 

mechanismy, které děti k osvojování genderu užívají, je nejsnazší na hranici mezi přijímáním a odmítáním. Popis 

genderového řádu je možný zejména, stojíme-li mimo něj. Tento postup vede v případě pohádek k takovému 

výzkumnému designu, kdy respondenti/ky jsou konfrontováni s neobvyklými obsahy a jsou sledovány jejich 

strategie vůči nim. Tento postup použil i Martin, neboť jeho výzkum spočíval v porovnávání postoje dětí vůči 

příběhům stojícím uvnitř a vně genderového řádu.  

 

Ačkoliv výzkumný design bakalářské práce není v mezinárodním kontextu zcela nový, v českých podmínkách se 

jedná o jednu z prvních studií. Ráda bych vyzdvihla, že volbu tohoto postupu provedl autor práce samostatně (tj. 

nejednalo se o předem stanovený design) a to s precizním zdůvodněním a zasazením do kontextu dosavadní 

metodologie obdobných výzkumů.  

 

Práce vznikala relativně dlouhou dobu, kterou Martin využil k (nesystematickému) čtení literatury. Díky tomu je 

teoretické ukotvení v porovnání s obvyklými bakalářskými prácemi podle mého názoru vysoce nadstandardní.  

 

Z metodologického hlediska oceňuji zejména dvě skutečnosti související se sběrem dat. 1) Jednou je vstupní 

materiál, tj. pohádky předkládané dětem k posouzení byly vytvořeny přímo pro účely bakalářské práce na základě 

abstrahování obecných parametrů, které musí pohádky splňovat. 2) Druhou je průběh samotných rozhovorů 

s dětmi, které byly pro autora vzhledem k neznalosti dané věkové skupiny náročné. Rozhovory považuji za 

povedené, ačkoliv mohly být informačně hodnotnější, pokud by proběhla řádná pilotáž a na jejím základě byla 

doplněna její struktura. Pro budoucí výzkumné projekty doporučuji počítat s delší fází konkrétní přípravy výzkumu. 

 

Z analýzy je patrné, že Martin má výjimečnou citlivost vůči datům. Jeho závěry z dat bezprostředně vyrůstají a 

jsou velmi důvěryhodné. První analýzy přitom (nebo právě proto) ale byly spíše intuitivní a jen náročně se do nich 

dostávala větší systematičnost a reflexe. Doufám, že pro budoucí práce si Martin odnese návyky pro standardní 

analytické postupy.  

 

Celá práce působí nenápadným, subtilním dojmem. Díky vysoké kondenzaci a skvělé logice argumentace má však 

vysokou přesvědčivost. Jak díky práci s empirickými daty, tak díky kritickému přístupu k rozsáhlé nastudované 

literatuře považuji práci za vynikající. Martin uplatňuje genderovu perspektivu na vysoké teoretické úrovni a je 

schopen ji konfrontovat s jinými, zejména psychoanalyticky inspirovanými přístupy. Právě díky nezjednodušování 

genderu se v práci podařilo tematizovat nejen reprodukci genderových stereotypů prostřednictvím pohádek, ale 

také variabilitu kognitivních strategií užívaných dětmi ke zpracování genderově netradičních pohádek. To je podle 

mého názoru nejnosnější část zjištění, která by měla být (věřím, že bude) v budoucích výzkumech hlouběji 

rozpracována. 

 

S výjimkou časových odkladů nemám k průběhu vzniku práce žádné výhrady. Autor pracoval samostatně, 

iniciativně a nechal se inspirovat k novým pohledům. 

 

 

Bakalářskou práci Martina Musila považuji jak z hlediska přístupu k realizaci práce, tak z hlediska výsledného textu 

za vysoce kvalitní a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 

 

 

V Praze, 31. 5. 2010      PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 


