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Diplomová práce Lady Hajdíkové je zaměřena na možnosti změny postojů týkajících se sexuality u 

dospívajících na druhém stupni základní školy. Autorka pracuje dlouhou dobu jako lektorka 

primární prevence, a zná tedy oblast z praktického hlediska. Její rozsáhlé zkušenosti měly při 

výzkumu ambivalentní efekt – na jednu stranu byly velkou výhodou, neboť autorka bez problémů 

komunikovala se školou a realizovala program ve třídách (což by u jiných studujících bez 

zkušeností s kontaktem se školními třídami jistě obnášelo řadu problémů), na druhou stranu však 

bylo nutné pro účely výzkumu dosavadní praktické předporozumění tématu co nejvíce upozadit. Ve 

výsledku autorka dokázala ze svých zkušeností těžit a nenechala se jimi příliš svazovat. 

Práce je velmi rozsáhlá – 140 stránek, plus přílohy. Rozložení teoretické a empirické části je silně 

ve prospěch samotného výzkumu. Neznamená to však, že by teoretické pozadí bylo 

poddimenzované. Teoretická část představuje homofobii v kontextu genderového řádu, šikanu a 

homofobní šikanu a školní prostředí. Oceňuji, z jak širokého seznamu pramenů autorka čerpala, a 

zejména, jak analyticky s literaturou pracovala – vzájemná komparace autorských přístupů, včetně 

jejího, je v práci silně přítomná. 

Společným znakem všech druhů šikany je, že se zaměřují na člověka, který se vymyká skupinovým 

normám, který je jiný než ostatní. Tato jinakost je pro šikanující znejišťující, neboť je nutí ptát se 

po správnosti norem, do nichž oni sami zapadají (a tedy po své vlastní „normalitě“ od těchto 

norem odvozené). Jednou z obvyklých reakcí na znejistění je agrese vůči těm, kteří překračují 

skupinové normy, díky čemuž není nutné „obhajovat“ sám sebe. Prevence šikany tedy musí začínat 

u zmapování skupinových norem. Zatímco v jiných oblastech to je obvyklý postup, k němuž existují 

i různé diagnostické nástroje, skupinové normy týkající se maskulinity a femininity zůstávají 

stranou pozornosti. Tato práce jistě pomůže přinést k homofobní šikaně v kontextu genderového 

řádu (nikoliv pouze sexuality) pozornost. Dělá to přitom citlivě s vědomím rizik jednotlivých 

přístupů, včetně možných důsledků diskursu tolerance, který dominuje v českých kurikulárních 

dokumentech.  

V teoretické části autorka ukazuje, že homofobie je součástí genderově polarizovaného a 

androcentrického společenského uspořádání. Jak hluboko musí směřovat aktivity na změnu 

postojů? Jaké provázání aktivit úzce zaměřených na sexualitu s aktivitami týkajícími se 

genderového řádu by autorka doporučovala? 

V kapitole 2 autorka představuje principy školní socializace. Z určitého hlediska lze proces 

socializace rozdělit mezi školu jako veřejnou instituci a rodinu vážící se na privátní sféru. Jak se 

k sobě vztahuje socializace rodinná a školní? Jaké konsekvence má tento vztah pro genderovou 

socializaci? Je možné realizovat změnu formálního školního kurikula týkající se genderu, aniž by 

došlo k zapojení rodiny? A pokud ne, jaké zapojení rodiny/rodičů by autorka pokládala za 

adekvátní? 

Pojímání školy jako socializační instituce, která předává hodnoty a normy platné v dané 

společnosti, otevírá otázku, nakolik je možné dát prostor anti-opresivní a queer pedagogice (viz s. 



48-49). Neztrácí škola uplatňující takový přístup, svoji funkci vůči společnosti, která je založena na 

mocenských nerovnostech, včetně genderových? Argumenty pro kritický a nestereotypní přístup 

narušující společenské status quo je nutné dobře promyslet a prezentovat, aby odmítnutí tradiční 

školy nebylo příliš zjednodušující a necitlivé k funkcím, které škola musí plnit. 

Autorka realizovala vlastní výzkum, který spočíval ve vytvoření a ověření třídního programu. 

Využila přitom typ akčního, respektive evaluačního výzkumu. Výzkum byl dobře připravený i 

provedený. Autorka ve skupině zadala vstupní dotazník, po kterém následoval program, a 

s odstupem opět dotazník. Dotazníky ověřovaly úroveň znalostí týkající se sexuality, zkušenosti 

s homofobií a samotné homofobní postoje. Srovnání výsledků obou dotazníků ukázalo, jak účinný 

byl program pro změnu znalostí a postojů.  

Realizovaný program považuji za velmi zdařilý. V kontextu existujících programů proti homofobii, 

kterých je v českém prostředí k dispozici jen velmi málo, patří tento k nejlepším a teoreticky 

nejfundovanějším.  

K designu výzkumu mám jedinou (ovšem poměrně zásadní) výhradu, která se týká kontrolní 

skupiny. V evaluačním výzkumu je nezbytné vedle výzkumné skupiny zařadit i skupinu kontrolní, 

v které neproběhne zásah/program, případně ještě další kontrolní skupinu, v níž proběhne jiný 

zásah/program. Z porovnání těchto skupin pak vyplyne skutečný účinek realizovaného zásahu/ 

programu. Autorka pracovala se dvěma třídami, přičemž v obou prováděla zásahy. V tomto smyslu 

odpovídal provedený výzkum spíše akčnímu designu, který však zcela nekoresponduje s 

deklarovaným cílem ověřit efektivitu skupinového programu proti homofobii a heterosexismu.   

Představení výzkumu a metodologických východisek je precizní. Oceňuji také citlivost autorky vůči 

etickým rizikům výzkumu, které se snažila eliminovat. Uvědomuje si rovněž význam dosavadního 

školního a skupinového kontextu pro úspěšnost realizovaného programů. Proto je v práci připojen 

rozbor používaných učebnic, u nichž lze předpokládat, že z nich studující čerpají část svých znalostí 

a postojů (resp. se domnívají, že znalosti a postoje konvenující diskursu učebnice mají ve škole 

prezentovat). Rozbor učebnice, ačkoliv je jen doplňkovou analýzou, je poměrně dost komplexní a 

kvalitní. 

Těžištěm analýzy je srovnání prvního a druhého dotazníku, z něhož vyplývá, jaké změny přinesl 

realizovaný program (při omezení způsobeném absencí kontrolní skupiny). Autorka zvolila primárně 

srovnání agregovaných třídních údajů, tj. jak se změnily frekvence odpovědí celé třídy a průměry 

ve dvou testovaných časech. Metodologicky správnější by však bylo vycházet ze srovnání 

individuálních posunů, tj. jak se změnily odpovědi jednotlivých dětí a případně jaký byl průměr 

těchto změn. Srovnání skupinových průměrů (namísto individuálních údajů) může být necitlivé vůči 

změnám v opačném směru, než se očekává.     

 

Závěr: Diplomovou práci Lady Hajdíkové považuji za zdařilou. Předpokládám, že práce bude 

sloužit praktickému využití v rámci preventivních programů. Autorka potvrdila, že je schopná 

pracovat s odbornou literaturou a realizovat vlastní empirické šetření. Doporučuji proto práci 

k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 

 

28. 1. 2015        PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.   


