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Diplomová práce se zabývá kritérii, která rodiče používají při výběru mateřské školy pro své děti a následně při 

hodnocení docházky do ní. Autorka přitom srovnává postoje a zkušenosti rodičů, kteří zvolili Montessori 

mateřskou školu, a rodiče, kteří své děti zapsali do běžné mateřské školy.  

Vůči alternativním pedagogickým směrům bývá vznášen požadavek, aby – více než běžné školy – rozvíjely 

individualitu všech dětí, a tím pádem odstraňovaly nerovnosti, které vyplývají ze stereotypů souvisejících 

s členstvím v určitých sociálních kategoriích či skupinách, včetně genderových. S Montessori přístupem je 

spojován potenciál genderově neutrální výchovy. Využívá totiž specifické pomůcky a hračky, které nevychází 

z běžně genderově polarizovaných domén. Například všechny dívky i chlapci předškolního věku se mají věnovat 

„šití“, které rozvíjí jemnou motoriku.  

V teoretické části autorka na základě dostupných dokumentů o Montessori mateřských školách analyzuje jejich 

genderovou neutralitu, zvláště ve vztahu k hračkám a učebním pomůckám. A dále si ve výzkumu klade otázku, 

zda rodiče při svém rozhodování o mateřské škole zvažují podobu genderové socializace, kterou instituce 

realizuje.  

Výzkum byl založen na hloubkových rozhovorech s rodiči (matkami) předškolních dětí. Velikost souboru nebyla 

příliš velká, ale získané rozhovory byly velice obsáhlé (viz přepisy rozhovorů v příloze). Velký rozsah 

analyzovaného materiálu zvýšil pro autorku náročnost analýzy, která ve výsledku nebyla ve všech částech 

dostatečně hluboká. Autorka použila na polostrukturované rozhovory tematickou analýzu s podrobným systémem 

kategorií. Jejich jádrem byla skupina kategorií týkající se genderové socializace; vedle nich ale existovala řada 

dalších, zdánlivě vzdálených kategorií, které jsou opodstatněné spíše v pedagogické perspektivě (namísto 

genderové perspektivy). Autorka ale dobře vysvětluje, proč je nezbytné v analýze pracovat i s kategoriemi širšího 

kontextu.     

Diplomová práce má hraniční rozsah 126 stran. Důvodem je snaha autorky o podrobné, precizní přiblížení 

postupu a jeho výsledků. Tato charakteristika je ambivalentní. Na jednu stranu svědčí o poctivém přístupu autorky 

a dodává závěrům větší důvěryhodnost. Na druhou stranu ale vyvolává dojem, že autorka si není svým postupem 

tak docela jistá, a snižuje čtenářský požitek z textu. Značná detailnost prezentovaných výsledků místy vede 

k zamlžení hlavních obecných zjištění a navíc působí redundantně, když některé ilustrativní výpovědi jsou 

následně přetlumočeny bez přidání analytického komentáře či interpretace. 

Autorčina zjištění nepůsobí zcela překvapivě. Přesto jsou ale užitečné a obohacují dosavadní poznatky o školní a 

rodinné genderové socializaci. Diplomová práce ukázala, že genderově nestereotypní přístup hraje v rodičovské 

volbě mateřské školy žádnou nebo jen malou roli. Hlavním kritériem je pro ně neautoritativní, svobodný rozvoj 

osobnosti dítěte. Do toho lze absenci stereotypů zahrnout, avšak většina zúčastněných matek to explicitně 

nedělá. Potvrzují se tak výsledky jiných výzkumů, z nichž vyplývá, že povědomí o genderových stereotypech je 

v české společnosti relativně nízké. Skutečnost, že genderová neutralita Montessori přístupu není v rodičovském 

rozhodování zastoupena, zároveň souvisí s tím, že mateřské školy tento znak pravděpodobně nevyzdvihují 

v sebeprezentaci. Pokud by sebe popisovaly jako prostor bez genderových stereotypů, nemohli by to rodiče zcela 

obejít. Rovněž se potvrdilo, že rodiče poskytují vzhledem k genderovým normám větší volnost dívkám než 

chlapcům – překračování norem chlapci bylo vnímáno problematičtější, a to zejména ze strany otců (při 

zprostředkované reflexi matkami).  

 

Otázka k obhajobě: Jaké praktické doporučení týkající se genderové socializace lze vyvodit z výsledků vaší 

diplomové práce pro mateřské školy (Montessori i běžné)? 

 

Závěr: Diplomovou práci (založenou na kvalitativních rozhovorech s matkami) považuji za důležitý příspěvek 

k výzkumům genderových stereotypů na poli rodinné a školní socializace. Velmi oceňuji pracovitost a badatelskou 

poctivost autorky – ve výzkumu postupovala podle doporučení, při nezdarech své kroky napravovala, text 

opakovaně přepisovala atd. V horizontu dvou let, kdy práce vznikala, mohu velmi pozitivně hodnotit autorčin 

posun. Prostřednictvím práce si zdokonalila či dokonce osvojila nové badatelské dovednosti, které dokládá 

výsledný text. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnotit známkou „velmi dobře“.  

 

V Praze, 29. ledna 2016      Irena Smetáčková 


