
Posudek na bakalářskou práci Barbory Evanové 
 
Genderové stereotypy v mateřské škole 
 
Práce Barbory Evanové tematizuje gender, především pak generové stereotypy a jejich 
projevy v prostředí mateřských škol. 
 
Teoretická část textu definuje gender a teoretická východiska generových studií, pokračuje 
tématem generových stereotypů v odborné literatuře a poznatků o generové socializaci dětí. 
Pro t¨ 
vorbu těchto kapitol pracuje s domácí i zahraniční literaturou, text je čtivý, má myšlenkovou 
stavbu, střídá parafráze, doslovné citace i komentáře autorky. 
  
Tzv. praktická část slibuje studii generových stereotypů v prostředí mateřské školy. Autorka 
představuje vlastní výzkum postavený na zúčastněném pozorování v jedné třídě vybrané 
mateřské školy. Autorka se v metodologické části textu hlásí k feministické tradici výzkumu a 
jako hlavní výzkumnou metodu uvádí zúčastněné pozorování. Část práce v terénu představuje 
i rozhovor s učitelkou ze sledované třídy mateřské školy. Jako čtenář minimálně obeznámený 
s principy feministické tradice kvalitativního výzkumu spoléhám na charakteristiky tohoto 
přístupu uvedené v předkládaném textu. Bohužel zde už nenacházím identifikaci aspektů 
tohoto přístupu, které jsou pro realizovaný badatelský počin relevantní, tj. s čím konkrétně 
autorka ve vlastní metodologické pozici pracuje.  
Analytické části textu, v nichž autorka zpracovává vlastní týdenní badatelskou zkušenost ve 
třídě mateřské školy je zpracovaná na cca 12 stranách. Jedná se o zprávu o zjištěních, které 
přineslo zúčastněné pozorování realizované ve sledované třídě. Není mi zcela z textu jasné, co 
vede autorku k výběru oblastí, na které se při pozorování zaměřuje, vlastně se ani 
nedozvídáme, jakým způsobem, resp. s užitím jakých technik, autorka vlastní pozorování 
realizovala: co v jakém pořadí sledovala, jakou formou realizovala poznámky z terénu, 
pracovala s nahrávkami, měla možnost dělat si poznámky přímo v terénu? Jsou ukázky 
výpovědí dětí doslovné citace nebo parafráze?...  . Zdá se mi být velmi důležité tyto informace 
čtenáři sdělit.  V popisu této části výzkumu není zřejmé, má-li se jednat o výzkum 
identifikující/hledající předem známé genderové stereotypy v mateřské škole nebo teprve 
formulující podoby, v jakých se tyto stereotypy v MŠ demonstrují. Zdá se mi dále, že 
v mnoha případech nejsou prezentovaná zjištění nijak opřená o konkrétní data- velmi často se 
v textu objevují formulace, které nejsou nijak podložené (např. str. 53: „…chlapci i dívky se 
zdržovali v obou prostorech rovnoměrně…“ čtenář nemá možnost takové formulace 
posuzovat, může jen věřit, že se autorka nedopouští zkreslení situace ve třídě. Na mnoha 
místech této části textu skutečně postrádám přítomnost nějakého badatelského nástroje, který 
by umožnil autorkou prezentované závěry podpořit ( nějaké kvantifikace, záznamy 
z terénu…?) 
Praktická část dále obsahuje zpracování rozhovoru s učitelkou sledované třídy. Osobně 
považuji tuto část předkládané práce jako velmi nevhodně zvolenou. Neporozuměla jsem 
důvodu, proč autorka rozhovor s paní učitelkou zařadila (Doplněk? Doplněk čeho a proč?) 
Výrazně se zde autorka odklání od hlavního sledovaného tématu, sklouzává k nepodloženému 
hodnocení generové korektnosti učitelky. Velmi problematické jsou závěry z tohoto 
rozhovoru, kde autorka generalizuje osobu jedné učitelky jako učitelskou profesi.  
Problematická jsou i nepodložená konstatování typu: „jak ukazuje syn, dcera, i děti v MŠ 
generové stereotypy jsou velice zjednodušující a realita není černobílá….“ (s. 74) – bohužel 
v části věnované prezentaci výsledů nenacházím k tomuto tvrzení podklady. 



Formulace v závěru (kap. 4.)  jsou dle mého názoru prezentovanému výzkumnému materiálu 
a tématu práce ještě více vzdálené: Co je svobodná volna muže a ženy ? Co je rovnostářská 
společnost? …(s.75) –  kde je vazba těchto závěrů na předložený materiál – ať už v teoretické 
nebo praktické části? 
 
Práci Barbory Evanové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře.   
 
 

Gabriela Málková, Ph.D. 
 
 
 
Praha 16.6.2009  


