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Oponentský posudok diplomovej práce Bc. Lady Hajdíkovej Příprava a evaluace 

primárně preventivního programu „Heterosexismus a homofobie“ na základní škole 

(Katedra genderových studií FHS UK v Praha, 2015, vedúca práce PhDr. Irena 

Smetáčková, Ph.D.) 

 

Cieľom práce Bc. Lady Hajdíkovej bolo zostaviť program prevencie homofóbie a aj jeho 

pomocou skúmať procesy formovania postojov k nenormatívnym sexuálnym identitám 

u dospievajúcich a prispieť aj k ich zmene. Autorke sa tento cieľ podarilo úspešne naplniť.  

Vo svojom posudku sa nebudem venovať rovnomerne všetkým častiam práce, ale zdôrazním 

tie aspekty, ktoré považujem za mimoriadne prínosné alebo zaujímavé. 

V prvom rade oceňujem to, ako autorka pracuje s jazykom – či už v tom, ako sa snaží 

decentralizovať generické maskulínum alebo reflektovať normatívnosť pomenovávania 

a definovania. Toto vedomé narábanie a menenie jazyka – ako autorka upozorňuje v úvode 

praktickej časti – vychádza z feministického prístupu vo výskume.  

Autorkin „experiment“ s rodovo senzitívnym písomným prejavom, v ktorom feminínne 

a maskulínne tvary podstatných mien, prídavných mien a slovies neindikuje pomocou lomky 

(lomítko), ale používa podčiarkovník (podtržítko) je hodným ďalšieho preskúšavania a 

nasledovania. Hoci autorka píše, že tieto tvary „nejsou možná čtenářsky snadno čitatelné“ (s. 

48), tvrdila by som opak: V porovnaní s používaním lomiek (/) sú omnoho čitateľnejšie. 

Verím, že to, čo sa tu javí ako experiment, sa môže do písomného jazykového prejavu 

(študentiek aj ich vyučujúcich) dostávať častejšie. 

Autorka sa na mnohých miestach dištancuje od dominantných – a preto aj sporných – 

používaní niektorých termínov, slúžiacich aktuálnym ideológiám spoločnosti. V tomto zmysle 

vníma problematicky napríklad pojem „rizikový“ (s. 36 – 37). Upozornenie na toto napätie 

medzi normatívnymi požiadavkami celoštátnych politík a ich diskurzov na jednej strane 

a možnosti od nich poodstúpiť a byť kritická považujem za dôležité. Obdobne poučný je aj 

poukaz na vyvarovanie sa niektorých pojmov – napr. pojmu „agresor“ pre opis toho, kto koná 

šikanujúco, a tiež zvažovanie pozitív a negatív používania slova „obeť“. Táto reflexia 

nadväzuje na poznanie autorky aj v iných oblastiach (napr. sexuálne násilie). (Podobne 

dochádza k prepájaniu rôznych zdrojov vedenia aj na iných miestach: Autorka teoretické 

vysvetlenia v práci dopĺňa vlastnými pozorovaniami /pozri pozn. 11, s. 22/. Teória tak nie je 

len „povinnou jazdou“ pred tým, než sa autorka dostane k ťažisku diplomovej práce 

v metodike a jej ex-ante a výslednej evaluácii.) 

V práci sa dobre rozvíja aj reflexiu vlastnej pozicionality autorky. Pozicionalita sa často totiž 

v študentských prácach obmedzuje na „vyspovedanie sa“ zo všetkých možných 

identifikačných znakov. Tu nás uvádza do nie jednoznačného nadobudnutia roly výskumníčky 

(ktorú žiačky a žiaci participujúci na výskume poznajú už ako preventistku), do anticipácie 

otázok na vlastnú sexualitu, ktoré môžu interferovať s výskumom samotným atď.  

Predložená práca viditeľne profituje z toho, že autorka sa zaoberá oblasťou, ktorej sa venuje 

v svojom zamestnaní. Reflektuje v nej špecifické problémy týkajúce sa rodu a sexuality 

a chce v nich dosiahnuť zmenu. Akčný výskum a jeho ukotvenie v kritickej, feministickej 

a queer pedagogike je preto integrálne. Zaujímavé je tu použitie slovného spojenia chcieť 

„něco dělat“ (s. 51 a inde): Kým niekde by mohlo pôsobiť neurčite a nepremyslene, tu je 
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jasným figuratívnym označením istého momentu v reflexii výskumného problému (to, že ide 

o reflektovaný pojem naznačujú aj použité úvodzovky).  

Čo sa teoretickej časti týka, používané pojmy a voľby za nimi stojace sú zrozumiteľne 

vysvetlené. Diskusiu pojmu homofóbia, heterosexizmus a heteronormativita považujem za 

viac než obsiahlu. Vyzdvihujem, že autorka zdôrazňuje nutné spoločné skúmanie kategórií 

rodu (gender) a sexuality (s. 13). V českom akademickom prostredí nie je časté uvažovanie 

spolu s autorkami a autormi ukotvenými v materialistickej, resp. marxistickej teórii rodu 

a sexuality – naštudovanie a využitie práce Chrys Ingraham (s. 13 a 14 práce) určite 

oceňujem. 

Čo sa praktickej časti týka, autorka reflektuje možné aj aktuálne metodologické problémy, 

zvažuje výhody a nevýhody použitých metód. Dotazníky s množstvom otvorených otázok jej 

však poskytli bohatý aj preukazný materiál, ktorý systematicky analyzovala. (Krátka 

poznámka sa týka len jedného bodu v logike opisu: V texte chýbala zmienka o tom, že 

rozdelenie žiačok a žiakov do skupín v jednotlivých triedach podľa osobných preferencií, 

vygenerovalo výlučne chlapčenské a výlučne dievčenské skupiny. Neskôr je táto skutočnosť 

analyticky reflektovaná, nie je ale predbežne opísaná.) 

Evalvačné dotazníky ukazujú zmenu v postojoch a potvrdzujú, že programy na prevenciu 

homofóbie realizované vzdelanými a skúsenými vyučujúcimi sú v školách na mieste. Ako 

uvádza aj autorka, obdobné programy aj výskumy by bolo vhodné opakovať na iných 

a väčších vzorkách.  

Okrem ocenenia zostavenia samotnej metodiky, tiež analýzy a hodnotenia dopadu tjeto 

metodiky, ktoré tvoria ťažisko práce, by som chcela vyzdvihnúť dve (či tri) významné 

zistenia: 

 V diskusii rámcových vzdelávacích programov autorka konštatuje, že problematika 

homofóbie je v nich obsiahnutá len implicitne. Zároveň tvrdí, že toto riešenie nie je 

dostatočné a toto tematizovanie by malo byť explicitné. – Tento bod zostal schovaný 

v poznámke pod čiarou (pozn. 7, s. 18), pritom by si ale zaslúžil výraznejšie miesto 

v argumentácii.  

 Autorka prostredníctvom analýzy postupov v prípadoch šikany a širších preventívnych 

opatrení implicitne dáva aj politické odporúčania (časť 2.5.3 Prevence homofobní 

šikany), ako prevenciu homofóbnej šikany dostať do dokumentov štátnej politiky 

v oblasti vzdelávania. (Tu je dôležitá aj kritika politiky tolerancie – s. 43.).  

 Obdobne sú precízne a poučné aj analýza a hodnotenie pedagogických materiálov 

používaných pri vyučovaní o sexualite, predovšetkým analýza videa. Verím, že táto aj 

predchádzajúca časť nájdu uplatnenie a budú sa šíriť aj mimo diplomovej práce. 

Práca má veľmi dobrú formálnu a jazykovú úroveň. Odporučila by som len, aby pri prvom 

použití hranatých zátvoriek indikujúcich vloženie slov autorky, bola táto skutočnosť aj 

explicitne zmienená. Na pár miestach práca sleduje skôr anglický, než český pravopis, keď 

nadužíva veľké začiatočné písmená (České – s. 45, Britské).  

Výsledky práce poukazujú na rozdielne pôsobenie programu prevencie homofóbie na 

chlapcov a na dievčatá, resp. na to, že programy už „dosadajú“ na pomerne rigidné rodové 

identity (s. 121 a iné). V diskusii by autorka mohla odpovedať na problém vzájomného 

podmieňovania rodu (gender) a sexuality a uvažovať o tom, aké komplikácie či výzvy rodové 

identity dievčat a chlapcov prinášajú do problematiky prevencie homofóbie.  
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Prácu odporúčam na obhajobu a navrhujem ju hodnotiť stupňom 1. 

 

 

 

Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD. 

Praha, 6. 2. 2015 


