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Rodina očima dětí

Autorka rozdělila svou práci na část teoretickou, metodologickou a praktickou. Tématem jsou 
historické proměny instituce rodiny a hlavním přínosem práce má být kvalitativní výzkum 
žáků a žákyň ve věku 6-15 vycházející z jejich výtvarných reflexí tohoto tématu. Teoretická 
část však vychází z čistě synchronní perspektivy: rodina se vymezuje pouze ve vztahu 
k moderní společnosti (viz obě definice v části 1.1) Mluví se sice o tom, že „rodina se 
v průběhu historie změnila a mění se stále“ (s.12), ale nepředkládají se vymezení rodiny 
v historických epochách, které budou předmětem kvalitativního výzkumu. Chybějí i tak 
klasické knihy, jako je Antická obec od Fustela de Coulange, které vykreslují odlišné funkce 
rodiny v odlišné historické době. Předkládaná práce navozuje dojem, že funkce rodiny tvoří 
jakýsi historický invariant. Pak je ovšem otázka, k jakému referenčnímu bodu vztahovat ony 
výtvarné reflexe žáků, když zde není rozvinuta problematika diachronní linie zkoumání 
fenoménu rodiny (jak chápat rodinu v pravěku, starověku, středověku, novověku?). Na s. 22 
se konstatuje, že „tématice pohledu dětí na rodinu v historii se současné výzkumy nevěnují“, a 
že se výzkum zaměřuje především na zkoumání genderových rolí, ale v teoretické části je 
v rozporu s tímto zaměřením věnována největší pozornost právě genderovým rolím (kap. 1.2, 
s. 14-20). 

V metodologické části není jasné, jak zvolené postupy (vytvoření prostředí, které 
nepřipomínají školu; možnost volně mluvit i vstávat z místa; registrování interakcí mezi žáky) 
mají přispět k naplnění záměru zkoumání. Předpokládá se, že běžné školské prostředí 
znemožňuje zkoumání tohoto druhu? Opírá se tento předpoklad o Foucaultovu teorii 
disciplinace nebo o teorii ideologických státních aparátů Louise Althussera? 

Jako cíl výzkumu se udává „zjištění dětských představ o proměnách rodiny v různých 
historických obdobích, se zvláštním zaměřením na činnosti a genderové role jednotlivých 
členů rodiny“ (s.73).  Závěr práce přináší poměrně jasné shrnutí výzkumu, z něhož vyplývají 
určité zajímavé závěry, např. že v žácích a žákyních nadále převládá tradiční vnímání 
ženských a mužských rolí v rodině nebo že převažuje ahistorické chápání rodiny (struktura 
rodiny se v podstatě neproměňuje: zůstává táž ve všech zmiňovaných historických období).   

Tento cíl zkoumání by se však mohl doplnit o další otázky: čím jsou tyto genderové 
stereotypy udržovány; jsou jejich zdrojem filmy, knihy, školská výuka, nebo se vytvářejí 
v rodinném prostředí? Tato témata totiž mohou osvětlit širší souvislosti, v nichž se u dětí 
rozvíjí určitý způsob vnímání rodiny. Jakou roli zde hrají mimorodinné faktory (např. škola 
nebo média v širokém slova smyslu) a jakou roli má působení rodinného prostředí? Který 
z těchto činitelů je nakonec významnější? Tyto otázky zmiňuji proto, aby je autorka mohla 
zohlednit v případném dalším rozvíjení tématu. 

Práci doporučuji k obhajobě.
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