
Posudek 

na diplomovou práci Bc. Veroniky Uhrové zpracovanou na téma 

Porozumění problematice genderu u žáků 2. stupně ZŠ 

 

Předložená diplomová práce je zpracována na velmi aktuální téma. 

Diplomantka se v ní zabývá rozborem a hodnocením porozumění problematice 

genderu u žáků druhého stupně základní školy. 

 

 Cíl práce je jasně vymezen, odpovídá zadání diplomové práce. Metody 

zpracování využívané autorkou jsou adekvátní k tématu práce. Celá práce je 

obsahově správná a má logickou a přehlednou strukturu. V teoretické části jsou 

vymezeny základní kategorie týkající se problematiky genderu, pedagogického 

konstruktivismu a dětských interpretací světa. Na tomto místě jsou také 

představeny výsledky nejdůležitějších výzkumů, které se zabývají sledovanou 

problematikou genderu. V praktické části práce jsou prezentovány a 

vyhodnoceny výsledky kvalitativní výzkumné sondy, realizované 

prostřednictvím individuálních hloubkových rozhovorů se žáky základní školy. 

Závěry zformulované na základě samostatného šetření jsou porovnány 

s výsledky dosud realizovaných šetření ve sledované oblasti. 

Za přínosnou považuji zejména praktickou část práce, ve které jsou 

nejprve vymezena metodologická východiska kvalitativního výzkumného 

přístupu, představena metoda hloubkového rozhovoru, která byla použita při 

sběru dat v kvalitativní výzkumné sondě, a zvláště pak popsán průběh a 

výsledky kvalitativní výzkumné sondy porozumění problematice genderu u žáků 

druhého stupně základní školy. 

Diplomantka v textu práce prokázala, že porozuměla podstatě zadaného 

tématu. Při zpracování práce vycházela z bohaté literatury a četných pramenů. 

Celá práce je napsána kultivovaným odborným jazykem. Zjištěné údaje jsou 

prezentovány prostřednictví přehledných tabulek. Po formální stránce jsem 

v práci neshledala žádné nedostatky. 

 

 V průběhu obhajoby by diplomantka měla odpovědět na tyto otázky: 

1. Které závěry vyplývající z kvalitativní výzkumné sondy 

porozumění problematice genderu u žáků druhého stupně 

základní školy považuje za nejvýznamnější? 

2. Jak mohou být výsledky vyplývající z kvalitativní výzkumné 

sondy porozumění problematice genderu u žáků druhého 

stupně základní školy využity při pedagogické práci učitele na 

druhém stupni základní školy? 



Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci velmi kladně a 

doporučuji ji k obhajobě.  

Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce 

v příslušném oboru.  

 

Klasifikace:  

 

V Praze dne  7.5. 2019    

 

PhDr. Milena Tichá, CSc. 

 

 


