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Michaela Šlesingerová si ve své diplomové práci Rodina očima dětí klade za cíl zjistit, „jak vidí 

žáci a žákyně základní umělecké školy rodinu v různých historických obdobích,“ (s.7) Cílem práce 

ovšem není ověřovat znalosti dětí o daných obdobích a o fungování rodiny v daných sociohistorických 

kontextech, ale autorka se soustředí na dětské představy o rodině a o daných historických obdobích. 

(s.7-8) Obdobími, na která se výzkum zaměřil, jsou pravěk, starověk, středověk a doba babiček a 

dědečků, přičemž velmi oceňuji, že na základě předvýzkumu diplomantka zadání přizpůsobila 

komunikačním partnerům a partnerkám výzkumu a původně plánované období novověku nahradila 

pro děti srozumitelnějším zadáním „doba babiček a dědečků“. 

Jádrem práce je kvalitativní empirických výzkum, jehož dvěma prvky je (a) interpretace dětských 

obrázků a (b) rozhovory s dětmi o daných obrázcích. V rozhovorech děti vysvětlovaly, co jednotliví 

členové rodiny dělají, proč to dělají, a rovněž uváděly důvody, proč svůj obrázek pojaly právě daným 

způsobem, přičemž „z rozhovorů s dětmi bylo také někdy možné vyvodit, jaké vlivy určovaly podobu 

dětských výtvorů“ (s.27). Co se týče samotných obrázků, zde se diplomantka zaměřovala na 

následující aspekty: (1) počet osob na obrázku; (2) pohlaví osob na obrázku; (3) prostředí, ve kterém 

se osoby vyskytují; (4) Činnosti prováděné ženami a muži; (5) činnosti prováděné dětmi (chlapci a 

dívkami); (6) vzájemné vztahy mezi osobami na obrázku (s.34). Celkově pak autorka srovnávala 

zobrazení rodiny v jednotlivých obdobích a hledala konstanty a odlišnosti a rovněž se zaměřila na 

otázku, zda lze vysledovat rozdíly ve ztvárnění rodiny a jejích členů mezi chlapci a dívkami, čemuž se 

věnuje v kapitole Závěry výzkumu. 

Struktura práce odpovídá zvolenému cíli a metodě, kdy diplomantka nejprve v Teoretické části 

vymezí termíny jako rodina a genderové role a dosti stručně představí i stav bádání ve výzkumech dětí 

a dětských interpretací světa a rodiny. Bohužel v této části se projevují největší slabiny práce, které 

spočívají v jisté stručnosti a z ní vyplývající schematičnosti představení daných sociologických 

konceptů. Za problematickou rovněž považuji skutečnost, že v kapitole věnované současnému bádání 

diplomantka uvádí na stejné úrovni odborné vědecké články a monografie a bakalářskou a diplomovou 

práci (a to bez toho, že by vysvětlila, proč zrovna tyto dvě práce stojí za zmínku a celá řada dalších 

absolventských prací zabývajících se dětmi není nijak zmíněna). 
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Na Teoretickou část navazuje Metodologická část, kde autorka představuje nejen metodu a 

prostředí výzkumu, ale seznamuje čtenáře i s poznatky, které získala během předvýzkumu, a s tím, jak 

na základě předvýzkumu některé části svého výzkumu upravila. Na kapitole Metodologická část a i 

následné interpretaci dětských obrázků a výpovědí oceňuji poměrně vysokou míru sebereflexivity 

výzkumnice. Po Metodologická části následuje oddíl, v němž Michaela Šlesingerová interpretuje 

obrázky a rozhovory vztahující se k jednotlivým historickým obdobím (pravěká rodina; starověká 

rodina; středověká rodina; rodina babiček a dědečků), a práce je zakončena kapitolou Závěry výzkumu. 

Z hlediska formálních kritérií (práce s literaturou, jazyková úroveň) je práce v pořádku, byť se lze 

setkat s drobnými překlepy. 

 

V rámci rozpravy nad předkládanou prací navrhuji následující diskusní okruhy: (1) Do jaké míry 

se v dětských představách o rodině minulých období objevuje aktuální žitá zkušenost dětí? (2) Úvaha 

nad tím, zda – a případně jak – by se obrázky a výpovědi dětí lišily, pokud by děti nebyly předem 

informovány o tom, že jejich díla a výpovědi budou materiálem sociologického výzkumu? 

 

Závěr: Michaele Šlesingerové se v její diplomové práci podařilo splnit cíle, které si vytyčila 

v Úvodu, přičemž její zpracování tématu vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. Předkládanou 

diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

PhDr. Zuzana Kubišová  

V Praze, 28.5.2013 


