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Oponentský posudok diplomovej práce Bc. Dany Kučerovej Urikovej, DiS. Genderové 

aspekty rodičovské volby tradiční a Montessori mateřské školy (Fakulta humanitních studií 

Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra genderových studií, 2016. Vedúca práce: doc. 

PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.) 

Diplomantka Dana Kučerová Uriková sa v svojej práci zaoberá dôležitými otázkami podoby 

predškolského vzdelávania detí. Veľká časť politickej aj odbornej diskusie sa dnes v Českej 

republike sústredí na zvyšovanie počtu predškolských zariadení v úsilí dosiahnuť tzv. 

barcelonské ciele.
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 Táto politika je primárne zacielená na zvyšovanie zamestnanosti žien, 

pričom tá je zase podmienená zabezpečením inštitucionálnej starostlivosti o deti pred 

nástupom do povinnej školskej dochádzky. Preto zameranie práce Dany Kučerovej Urikovej 

na obsahové aspekty predškolského vzdelávania, ich rodový (genderový) charakter a ich rolu 

v rodičovskej voľbe konkrétneho predškolského zariadenia možno len uvítať.  

Teoretické východiská sú opísané podrobne a prehľadne. Prekvapujúca je však absencia 

literatúry, ktorá by sa venovala špecificky poľu vymedzenému autorkou – teda výskum 

materských škôl uplatňujúcich pedagogiku Marie Montessori, ich zhodnotenie z rodového 

hľadiska a tiež zhodnotenie roly, ktorú tieto dva faktory hrajú v rodičovskej voľbe. Literatúra 

sa teda musí spoliehať na závery výskumov o Montessori pedagogike na základných školách, 

resp. len čiastočné zhodnotenie Montessori pedagogiky v oblasti používania hračiek 

z feministického hľadiska. V tejto súvislosti by diplomantka mohla v diskusii odpovedať na 

otázku: Čo je príčinou nedostatku výskumu v oblasti feministického zhodnotenia Montessori 

pedagogiky v predškolskom vzdelávaní? Objavila sa medzičasom literatúra, ktorá by túto 

oblasť hodnotila?
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V teoretickej časti je viacero nejasných či nepresných tvrdení, ktoré by vyžadovali presnejšie 

formulovanie, konfrontáciu s literatúrou alebo uvedenie zdroja. Ide o tieto: 

 Ako determinanty rodovej socializácie diplomantka uvádza „lidský faktor“ a ďalšie nie ľudské 

faktory – napr. hračky (s. 7). Je označenie ľudský faktor výstižné? Nie sú všetky – aj materiálne 

veci – súčasťou ľudskej kultúry, v ktorej nachádzame produkciu a reprodukciu rodovej binarity? 

 Keď diplomantka uvádza, že rodová socializácia prebieha inak v priemyselných krajinách a inak 

„u afrických kmenů“, neuvádza referenciu, pritom tvrdí, že rozdielnosť socializácie je dokázaná (s. 

7). Mohla by ju doplniť? Ďalšou otázkou je, čomu tento príklad slúži a či je zmysluplné robiť 

generalizované tvrdenia o „afrických kmeňoch“.  

 V teoretickej časti o výchove v materských školách diplomantka uvádza dôvody toho, prečo je 

feminizácia predškolskej výchovy problematická. Jedným z nich je aj nedostatok mužských vzorov 

pre chlapcov. Ďalším je jej predpokladaná neschopnosť učiteliek ako žien „objektivně reflektovat, 

čemu by se rádi věnovali chlapci“ (s. 21). Hoci hneď uvádza protiargumenty, prečo feminizácia 

problémom byť nemusí, uvedené dva argumenty nijako nevyvracia. Ako si predstavuje 

„objektívnu reflexiu“ ženských vyučujúcich o potrebách chlapcov?  

 V časti o rodovo citlivej škole by som uvítala viac overených informácií a menej domnienok. 

Takéto informácie chýbajú napr. pri hodnotení rodovej ne/stereotypnosti učebníc a ich ilustrácií 

v nich či pri uvedení predpokladu diplomantky, že rigidné predstavy o rodových roliach by mali 

mať predovšetkým „staršie ročníky“ učiteliek (s. 24 a ď).  

 Diplomantka v práci pracuje aj s ďalšími presvedčeniami či stereotypmi, ktoré nie sú bližšie 

preskúmané. Predpokladám, že z tvrdenia o „inej úrovni“ predškolskej výchovy v Holandsku, 

Nemecku, ale aj v Indii a USA a ď. sa máme dovtípiť to, že úroveň výchovy v týchto krajinách je 

vyššia (s. 28). Napr. školstvo v USA je ale triedne a rasovo segregované (ako napokon uznáva aj 
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autorka, keď zhŕňa kritiku tzv. magnet schools) a preto je teda na mieste otázka, pre koho je 

školstvo v USA lepšie a pre koho horšie a či má význam uvádzať nepresné a nedopovedané 

tvrdenia o úrovni školstva v iných krajinách.  

 Diplomantka by sa v práci nemala jednoducho priznávať k tomu, že už nevie, v ktorej knihe čítala 

o nejakom uvedenom tvrdení (s. 29). Riešením by bolo zvážiť závažnosť tohto tvrdenia pre prácu 

a na základe toho sa rozhodnúť či zdroj dohľadať alebo tvrdenie vôbec neuviesť. V opačnom 

prípade totiž takéto vyjadrenie v diplomovej práci môže svedčiť skôr o nesystematickej teoretickej 

príprave než o sčítanosti autorky a jej orientácii v literatúre.  

 Keď diplomantka rozoberá domnelý terminologický rozdiel medzi termínom „absorbujúci duch“ a 

„absorbujúca myseľ“ (s. 30), tak by túto diskusiu – keďže sa rôznym implikáciám týchto dvoch 

termínov nijako nevenuje – mohla rýchlo ukončiť poukazom na rôznosť prekladov a totožnosť 

pojmu v Montessori pedagogike.  

 Kniha Montessori Tajuplné dětství nevyšla v ČR až v roku 2012, ako tvrdí diplomantka (s. 39), ale 

v roku 1998. V roku 2012 vyšlo jej nové vydanie. Rok prvého vydania knihy je väčšinou dobre 

dohľadateľný v Súbornom katalógu ČR.  

 Diplomantka niekedy používa termíny, ktoré nie sú celkom zrejmé – napr. označenie „genderově 

stereotypní rodiny“ (s. 57). Toto označenie považujem bez predbežného opisu a diskusie za 

skratkovité a také, ktoré môže viesť k zavádzajúcemu rozdeľovaniu rodín na rodovo stereotypné 

a na rodovo nestereotypné.  

Z formálneho hľadiska pracuje diplomantka s literatúrou dobre. Oceňujem, že diplomantka 

správne uvádza sekundárne citácie. Odporúčala by som však, aby aj pri parafrázach boli 

uvádzané čísla strán (napr. Lippa, 2009 v časti o hračkách; Karsten, 2006 v časti o výchove 

v materskej škole; aj inde). Za chybu u diplomantky v odbore rodových štúdií však 

považujem citovanie definície rodu (gender) z Wikipedie (s. 56). Podobne, referenciu na 

prednášku Zuzany Kiczkovej by bolo možné nahradiť prácou vydanou autorkou. 

Diplomantka sa dobre vyrovnala s nemožnosťou realizovať výskum podľa svojej prvej voľby 

a prispôsobila ho možnostiam vstupu do výskumného prostredia. Výskumné otázky sú dobre 

sformulované, postupne rozvíjajú tému práce. Opis metodológie je podobne zrozumiteľný 

a jasný. Otázku však mám k dôvodu vyradenia jedného potenciálneho rodiča v rozhovore – 

prečo bola skutočnosť, že študoval rovnaký odbor ako jedna z partneriek v rozhovore, 

dôvodom jeho vyradenia z výskumnej vzorky?
3
 

Postup kódovania, vytvárania kategórií a ich výberu pre výslednú analýzu je opísaný 

zrozumiteľne a podrobne. Vymenovanie kódov pri vybraných kategóriách je názorné, no je 

otázne, či je vždy nevyhnutné – a to najmä v prípade, keď diplomantka konkretizuje 

ukazovatele v jednotlivých kategóriách (napr. pri spokojnosti s materskou školou, s. 81 aj 

ďalej). Text práce sa tak zbytočne preťažuje.  

Zistenia diplomantky prezentované v analýze v empirickej časti potvrdzujú zistenia literatúry 

hodnotiacej rodičovskú voľbu a jej rodové aspekty v prípade školských zariadení. 

Diplomantka sa pustila do komplexnej témy rodičovskej voľby materskej školy, v ktorej – 

ako sa ukazuje – hrá pripravenosť predškolských zariadení pracovať v duchu rodovo citlivej 

pedagogiky pomerne malú rolu. Pravdepodobne aj preto rodová analýza rodičovskej voľby 

nepredstavuje takú časť diplomovej práce, akú by bolo možné predpokladať na katedre 

rodových štúdií.  

Z práce však vystupuje do popredia otázka socioekonomického statusu rodičov. Pri voľbe 

predškolského zariadenia dochádza ku komplexnému vyvažovaniu priania rodičov, aby bola 
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výchova dieťaťa aj pedagogika v predškolskom zariadení partnerská a neautoritatívna, na 

jednej strane a socioekonomickej situácie rodičov takúto výchovu a vzdelávanie dieťaťu 

poskytnúť na strane druhej. V tejto súvislosti považujem pokus situovať svoje partnerky 

v rozhovoroch z hľadiska socioekonomického statusu za dobrý. Tu však pravdepodobne 

diplomantka narazila na limity svojho výskumného postupu: priateľské vzťahy s aktérkami 

rozhovorov jej nedovolili spýtať sa na presnejšie rodinné príjmy a výdavky, ktoré by jej 

pomohli určiť socioekonomický status.
4
 Konkrétnejšie údaje o príjmoch a výdavkoch by boli 

potrebné pre to, aby sa pomerne vágne a v mnohých kontextoch sporné pojmy „stredná 

trieda“, „nižšia trieda“ naplnili konkrétnym obsahom. Ako sa ukazuje aj v analýze, tak to, čo 

aktérky výskumu chápali ako „finančnú náročnosť“, bolo rozdielne (s. 77).  

Oceňujem, že diplomantka opakovane poukazuje na nerovnaký prístup k využívaniu 

výchovných a vzdelávacích zariadení ukotvených v Montessori pedagogike – a to z dôvodu 

vysokých finančných nákladov na takúto výchovu a vzdelávanie. Inštitucionálne 

ne/zabezpečenie predškolskej výchovy a vzdelávania tak narušuje princípy Montessori 

pedagogiky, ktorým je aj otvorenosť všetkým deťom bez rozdielov.  

Ďalej, pri analýze výberu materskej školy diplomantka uvádza, že kým pri súkromných 

alternatívnych materských školách vzdialenosť od bydliska rolu nehrá, tak pri verejných 

materských školách áno (s. 75 a ď.). Viedla rozhovor tak, že by bolo možné zistiť, či uvedená 

vzdialenosť je dôležitá aj z hľadiska dochádzania osôb starajúcich sa o deti do práce a teda 

zosúladenia rozvrhov rodičov v platených zamestnaniach? Alebo je to tak, že vzdialenosť od 

bydliska fakticky zastupuje kategóriu spádovosti materských škôl a je tak teda skôr nejakým 

post hoc vysvetlením výberu najbližšej materskej školy? 

Analýza v empirickej časti naráža na limity dané použitými výskumnými metódami: Matky 

nevedia podať úplnú odpoveď na to, ako rodovo stereotypné je prostredie materskej školy 

a do akej miery túto rodovú stereotypnosť prijímajú za svoju aj ich deti. Vo vzácnom prípade, 

kedy na otázku o obľúbenej hračke odpovedá priamo syn aktérky, sa ukazuje, že jeho výber 

hračiek je rodovo stereotypný menej než presvedčenie matky o synovom výbere. Z tohto 

hľadiska je intervencia dieťaťa do rozhovoru výskumníčky a rodiča dobrá – upozorňuje na to, 

že skúmané sú voľby, presvedčenia, reflexie rodičov, ktoré nemusia nutne zrkadliť stav vecí 

v materských školách.  

Práca je rozsiahla a podobne sú rozsiahle aj prílohy – ich priloženie však nebolo vo všetkých 

prípadoch nutné. Spomedzi uvedených majú vo vzťahu k diplomovej práci dôležitú úlohu 

prílohy č. 4 (zoznam Montessori pomôcok), č. 7 (scenár rozhovoru) a č. 8 (prepisy 

rozhovorov).  

Práca spĺňa požiadavky kladené na diplomovú prácu. Odporúčam ju na obhajobu a navrhujem 

ju hodnotiť známkou veľmi dobre (2). 

 

Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD. 

Praha, 14. 2. 2016 
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Otázkou smerujúcou do tejto oblasti je otázka III. 4 pýtajúca sa na živiteľstvo, nepýta sa však priamo na príjmy 

a triedne či socioekonomické sebaidentifikácie partneriek v rozhovore.  


