
POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI 

NÁZEV PRÁCE:  Školní třída z genderové perspektivy - projevy dětí při vyučování 

AUTORKA PRÁCE:  Natálie Fousková 

 

Bakalářská práce Natálie Fouskové je dvouletou etnografickou studií jedné třídy na 1. stupni ZŠ. Autorka 

se zaměřovala na projevy chlapců a dívek ve výuce, a to zejména ve vztahu k třídní učitelce. Studie 

vycházela z předpokladu, že učitelka je pro děti pozitivně přijímaným vzorem, a to (mimo jiné) vzorem 

genderovým. Zároveň učitelčina představa o femininitě a maskulinitě ji vede k disciplinaci dětských 

projevů tak, že je inhibováno dívčí a chlapecké chování, s nímž učitelka nesouhlasí (a to jednak ve vazbě 

na její představu žákovské role, jednak role dívky a role chlapce). Typ vztahu dívek a chlapců k učitelce 

se liší, neboť jedna skupina se s ní může přímo genderově identifikovat, druhá ji může přijímat jako vzor 

femininity, ale přitom musí jít (v zájmu budování vlastní maskulinní identity) proti ní.  

Tuto výchozí úvahu, která má oporu i v odborné literatuře, považuji za zajímavou a výzkumně nosnou. 

Bohužel se však autorce podařilo ji naplnit jen částečně, neboť se při poměrně rozsáhlém sběru dat 

soustředila výhradně na děti (a částečně na učitelčiny představy o dětech) a upozadila interakce učitelky 

s dětmi. Tím pádem nebylo možné provést analýzy směřující k odpovědi na otázku: jak se učitelčina 

představa prakticky promítá (vepisuje) do dívčích a chlapeckých projevů? Navzdory této slabině však 

práce přináší řadu zjištění a odpovídá na většinu výzkumných otázek.  

Ačkoliv je práce primárně etnografickou studií, využívá kromě pozorování i další metody sběru dat, což 

oceňuji. Můžeme ji tedy také pokládat za případovou studii. Některé z metod již byly použity v rámci 

kurzu Psychologický výzkum, kde pro seminární práci měli studující za úkol pojednat obdobné téma. 

Autorka ze své seminární práce vycházela, ale znatelně ji rozšířila.  

Práce vznikala poměrně dlouhou dobu, ale přesto nakonec v časovém tlaku. Oba časové parametry se 

na práci projevily spíše negativně – domnívám se, že v prvním případě došlo k tomu, že téma autorku 

opustilo, respektive shromážděná a částečně zpracovaná data, z nichž si autorka na leckteré otázky již 

odpověděla, ji přestaly zajímat, takže ztratila motivaci pro psaní práce. V druhém případě nedostatek 

času před odevzdáním způsobil, že některé analýzy nejsou dotažené a prezentace není tak přehledná, 

jak by mohla být, a text není po stylistické stránce „uleželý“. Doufám, že si z této zkušenosti autorka 

vyvodí, jak důležité je věnovat práci dostatek času, ale v omezeném prostoru (neprotahovat ji).  

 

Závěr: Bakalářskou práci navzdory dílčím nedostatkům Natálie Fouskové hodnotím jako kvalitní. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  

Otázka k obhajobě: Sběr dat probíhal po dobu dvou let, kdy děti přechází z mladšího školního věku do 

prepubertální fáze. S ní logicky souvisí i změna postoje k dospělým autoritám. Jaké největší posuny jste 

zaregistrovala? Do jaké míry lze tyto posuny spojovat s genderem a do jaké míry s věkem? Respektive 

jaká je jejich kombinace? 

 

V Praze, 24. dubna 2014     PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 


