
OPONENTSKÝ POSUDEK  
 

na diplomovou práci Bc. Kateřiny Fifkové 
„Sexuální obtěžování středoškolských a vysokoškolských studujících ze strany 

vyučujících – porovnání“ 
 
 
Předložená diplomová práce Bc. Kateřiny Fifkové „Sexuální obtěžování středoškolských a 
vysokoškolských studujících ze strany vyučujících – porovnání“ splňuje nároky na 
magisterskou práci. Věnuje se důležitému společenskému problému. Zejména teoretická část 
je zpracována na velmi dobré úrovni a diplomantka prokázala schopnost pracovat 
odpovídajícím způsobem s odbornou literaturou. 
 
Přes tyto pozitivní aspekty bych ráda poukázala na některé závažné nedostatky, které práce 
vykazuje, zejména v empirické části: 
 

1. Interpretace dat trpí roztříštěností. Statistická zjištění jsou předkládána fragmentárně, 
interpretace, které se k sobě váží, se nacházejí v různých místech diplomové práce 
místo toho, aby byly přehledně shrnuty např. ve shrnutí empirické části nebo ještě lépe 
v závěrech, kde by měly být vztaženy k teoretické literatuře a představeným 
výzkumům. Teoretická a empirická část nejsou nijak provázány. 

2. Empirická část je zahlcena čísly, grafy a statistikami na úkor interpretace a analýzy. 
Popis statistických ukazatelů by bylo vhodné zhustit a soustředit se na jejich 
interpretaci.  

3. Shrnutí neobsahují sumář nejdůležitějších zjištění, ale pouze popisují obsah teoretické 
a empirické části. Je otázka, jakou roli tato shrnutí tedy vůbec plní a zda jsou nutná. 
Čtenář se z nich nedozví nic nového.  

4. Závěr neobsahuje žádný analytický prvek a nesplňuje požadavky kladené na to, co by 
měl obsahovat. Jaké jsou klíčové závěry srovnání se čtenář nikde nedozví. 
Diplomantka sice na několika místech upozorňuje na obtížnost srovnávání výsledků 
dvou výzkumů, rozdíly ve výzkumném nástroji atd., pokud je ale obtížné předložit 
nějaké srovnání ve vztahu k sexuálnímu obtěžování v SŠ a VŠ prostředí, je na 
zváženou, zda takto koncipované zadání mělo smysl. Pokud je závěrem: 

„Přesto si myslím, že minimálně v obecné rovině přineslo srovnání užitečné závěry a mnoho 
podnětů. Pro mne osobně bylo přínosné vůbec moci přemýšlet o tom, jak a proč se liší situace 
na vysokých a středních školách a jaké jsou genderové rozdíly v přístupu k sexuálnímu 
obtěžování.“,  
potom se ptám, jaké jsou tyto „užitečné závěry“ a „podněty“ – v závěru ani jinde v práci totiž 
nejsou obsaženy. 

 
5. Další komentáře se týkají konkrétních bodů a nejasností, které se váží zejména 

k empirické částí a interpretaci statistických dat: 
Str. 73 „Větší zkušenosti středoškolských studentů se všemi typy obtěžujícího chování jsou 
velmi překvapivé. Objevují se navíc i u nejzávažnějších forem sexuálního obtěžování, 
zatímco podle zahraničních výzkumů se s nimi jednoznačně častěji setkávají dívky (AAUW, 
2001; Walsh,Duffy, Gallagher-Duffy, 2007; PCSW, 1995). Z tohoto důvodu je dle mého 
názoru nejpravděpodobnější variantou, že středoškoláci záměrně zaškrtávali nepravdivé 
odpovědi.“ 
 



Přestože jsou dále uvedeny důvody, proč tomu tak může být, považovala bych za vhodné 
vyšší míru reflexivity u takto paušálně postaveného soudu. Jak přijatelné by bylo, pokud by 
stejné tvrzení zaznělo ve vztahu k ženám (viz např. projednávání novel Zákoníku práce a 
Antidiskriminačního zákona, kdy probíhaly silné mediální diskuse o tom, že si ženy budou 
sexuální obtěžování vymýšlet). Zároveň se v práci uvádí, že ženy neuvádějí incidenci dle 
skutečnosti, protože jsou na chování zvyklé a považují ho za normální. Znamená to tedy, že 
chlapci jsou na toto chování také zvyklí, ale na rozdíl od dívek to uvedou? Nebo, že chlapci 
vnímají dané chování pozitivně a nevadí jim to říct do dotazníku, a dívky negativně, protože 
to vidí jako překročení, a proto se stydí to uvést? 
 
Str. 80: „Větší tolerance nevhodných komentářů na tělo nebo osobní život ze strany chlapců 
by potvrzovala předpoklad, že vyšší frekvence zkušeností s určitým obtěžujícím chováním 
vede k tomu, že ti, proti kterým je namířeno, vůči němu přestanou být tolik citliví. Nabízí se 
také vysvětlení, že dívky jsou obecně citlivější na poznámky týkající se jejich vzhledu. Jak 
upozorňuje Janošová (2008), na dívky je vyvíjen mnohem větší tlak, pokud jde o péči o 
vzhled. Současná společnost považuje za ženské kvality mimo jiné mládí a krásu. U dívek se 
také často objevuje rozporuplný nebo i negativní vztah k fyziologickým proměnám v 
dospívání – jsou tak mnohem citlivější a méně jisté než chlapci. Ze všech zmíněných důvodů 
se jich takové komentáře mohou dotýkat více.“ 
 
Logice této interpretace nerozumím: Je argumentem, že chlapci jsou více předmětem 
nevhodných komentářů, a tudíž na ně přestávají být citliví? Nebo dívky více citlivé kvůli 
dospívání, nejistotě a důrazu na vzhled? A jak se k sobě mají tyto dvě interpretace? 
 
Str. 82 „Většina středoškolských chlapců a dívek tedy uvedla, že to za obtěžování 
nepovažuje... To by však zcela nevysvětlovalo, proč je tomu na vysokých školách jinak 
(dívky jsou k těmto poznámkám méně tolerantní než chlapci). Za zmínku možná stojí i 
rozdílná podoba obou scénářů – zatímco v tom vysokoškolském je popsán jen genderový 
stereotyp namířený proti ženám (nemají buňky na matematiku), zatímco ten středoškolský 
obsahuje i stereotyp, který uráží muže (neumí se starat o děti) – lze proto předpokládat, že 
studenti se k němu budou stavět kritičtěji, než kdyby obsahoval jen poznámky proti ženám.“ 
 
Tato interpretace mi není jasná. Diplomantka argumentuje P. Bourdieu a somatizací 
genderového řádu. Možnou interpretací tedy může být, že u SS studujících se projevuje 
vysoká míra tolerance pro genderové stereotypy u obou pohlaví, zatímco na VŠ mohou ženy 
vnímat zesměšňování intelektuálních kapacit citlivěji právě proto, že VŠ studium mohou 
vnímat jako prokázání vlastních intelektuálních možností. Nedostatečná je i argumentace na 
str. 87, která se váže ke komentářům a nižší tolerance SŠ a VŠ studentek vůči němu. 
 
Str. 86 „Podle Bourdieuho (2000) se nejen ženy, ale i muži ocitají pod vlivem stereotypních 
představ.“ 
 
Toto je nešťastná formulace. Genderový řád, genderové stereotypy a maskulinita a femininita 
jsou ko-konstitutivní, tj. utvářejí se v závislosti na sobě, v opozici vůči sobě. Je tedy zřejmé, 
že pod vlivem stereotypních představ se ocitají obě pohlaví. 
 
 

6. Diplomová práce obsahuje minimum genderové analýzy. Za genderovou analýzu lze 
obtížně považovat prezentaci dat dle pohlaví. V některých případech  se objevuje 
tendence genderové stereotypy potvrzovat.  



 
Str. 88: „Jak upozorňuje Janošová (2008), zejména pro adolescentní dívky je zájem ostatních 
chlapců a mužů často zásadní pro jejich sebevědomí. Ať už vědomě či nevědomě mohou své 
učitele „provokovat“ a případným zájmem si potvrzovat vlastní atraktivitu. Je však třeba 
zdůraznit, že i přesto je to primárně vyučující, který je ze své pozice zodpovědný za to, aby 
nedocházelo k žádnému nepatřičnému překračování hranic pedagogického vztahu.“ 
 
Jak se tato část váže k teoretické části, kde se na str. 20 uvádí: 
„Jak upozorňuje Janošová (2008), dívky vlastní dospívání prožívají často s ambivalentními 
pocity. Je to dáno i tím, že jsou vystaveny silnějšímu společenskému tlaku na přijetí 
požadavků plynoucích z obecných představ o roli ženy.“ 
 
Spíše než psychologizující přístup, který je zejména v pasážích části 2.4 obsažen, bych 
doporučila sociologický pohled na problematiku genderového řádu, moci a somatizace 
nadvlády, kterými by části 2.4.1 a 2.4.2 mohly být uzavřeny. 
 

7. Za nedostatek považuji popis výzkumného vzorku z hlediska zkoumaných škol – 
konkrétně celkovou učitelskou a studentskou populaci. Je oprávněné se domnívat, že 
zastoupení žen a mužů v učitelském i studentském sboru se bude lišit a že toto bude 
hrát roli. Jak se např. lišily výsledky ve výskytu obtěžování v závislosti na zastoupení 
žen a mužů v učitelském sboru? Tato analýza by byla skutečně zajímavá s ohledem na 
možné interpretace týkající se budování maskulinity u chlapců vůči spolužákům. 

 
Drobné doplňující poznámky: 

8. Pozicionalita: V úvodu se na str. 5 diplomantka pozičně vymezuje. Pokud jsou 
uvedené pozice důležité, v čem? Jak se promítly do analýz, přístupu k tématu a 
interpretacím? Samotný výčet považuji za analyticky prázdný, zejména proto, že 
s tímto pozičním ukotvením není dále již pracováno. Jaký je jeho účel? 

 
9. Práce vykazuje drobné jazykové nepřesnosti a chyby, včetně chyb v překladu názvů 

(např. str. 6 a 7: Národní rada pro vzdělávací programy žen – National Advisory 
Council on Women’s Educational Programs nebo Společenství pracujících žen – 
Working Women United Institute). 

 
10. Str. 15: „Samotný sociální model nedokáže odpovědět, proč dochází k sexuálnímu 

obtěžování mezi stejně postavenými osobami nebo k obtěžování kontramocenskému. 
Organizační model nabízí propracovanější koncepce, které jsou citlivé ke konkrétnímu 
kontextu a organizačnímu prostředí. Nabízí proto prostor pro pochopení některých 
aspektů sexuálního obtěžování, které sociokulturní teorie vysvětlit neumí.“ 

 
Co přesně tedy tento model nabízí, jaké jsou jeho konkrétní výhody? 

 
11. Str. 24 „Dochází zde také k riziku vzniku tzv. duálních vztahů – tedy vztahů, ve 

kterých se aktéři současně objevují v několika různých rolích. Důsledky mohou být 
pozitivní i negativní – duální vztahy lze využít k zefektivnění výuky, ale zároveň 
přináší riziko konfliktu zájmů a posouvání do příliš osobní roviny (Smetáčková, 
Pavlík, 2011b).“ 

 
Jaké jsou konkrétní příklady těchto duálních vztahů a o jaká pozitiva či negativa se jedná? 

 



12. Str. 44 „Správné označení se přitom chápe jako klíčový krok v rámci prevence 
sexuálního obtěžování – pokud jsou studující schopni své zážitky pojmenovat, získají 
větší odvahu se proti nim ohradit (Paludi, Barickman, 1991).“ 

 
Co je míněno výrazem „správné označení“? Teoretický úvod stojí na uvědomění si nutnosti 
problém pojmenovat, pracuje s konstruktivistickým přístupem. Toto tvrzení je normativní. Jak 
diplomantka koncipuje vztah mezi normotvorností a konstruktivismem? 

 
13. Na str. 47 se uvádí: „Má tedy vysokou reliabilitu (spolehlivost, menší 

pravděpodobnost chyb při měření), ale na druhé straně nižší validitu (údaj, který 
ukazuje, zda test opravdu měří to, co měřit chce).“ 

 
Jak se toto tvrzení má k několikrát opakovanému předpokladu, že si chlapci na SŠ odpovědi 
vymýšleli. 
 

14. Str. 60 U středoškolských studujících jsou tak sloučeny kategorie „občas“ a „často“. U 
vysokoškolských studujících jsou to kategorie „ano, jednou“, „ano, občas“ a „ano, 
často“. Nebylo by spíše na místě sloučit kategorie ano, jednou a ano, občas a nechat 
samostatně ano, často proti často? Logika tohoto sloučení není zřejmá. 

 
 
 
Celkově považuji empirickou část za slabší, teoretická a empirická část nejsou propojeny a 
genderová analýza statistických zjištění není propracovaná. Problém ale pravděpodobně do 
značné míry leží v samotném zadání, tj. srovnání výsledků obou výzkumů, které je ze všech 
důvodů uvedených v práci obtížné. 
 
Hodnocení: velmi dobře. 
 
 
 
Marcela Linková 
24. 8. 2012 
 


