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Diplomantka formuluje jako téma své práce porozumění problematice genderu u 

žáků 2. stupně ZŠ.   

Teoretická část seznamuje s vývojem pojetí genderu, jak ve světě, tak v našem 

prostředí. Práce prezentuje otázky vnímání genderu v historických a sociálních 

souvislostech. 

Vzhledem ke studovanému oboru se diplomantka zabývá otázkami genderové 

socializace se zaměřením na gender ve vzdělávání. Teoretická část je logicky 

uspořádána vzhledem k tématu práce.   

Méně propracovaně působí teoretická východiska výzkumné části, která nejsou 

náležitě propojena s předchozí teoretickou částí. Pedagogicko - psychologická  

východiska uvedená na stranách 43 – 46 jsou popsána spíše povrchně, odkazy 

ukazují na práci s přehledovou literaturou bez hlubšího proniknutí do problematiky. 

Výzkumná část představuje kvalitativní výzkumnou sondu založenou na hloubkových 

rozhovorech s žáky 2. stupně ZŠ. K následujícím poznámkám je nutné předeslat, že 

diplomantka neprošla v rámci studia žádnou průpravou k výzkumné práci.   

Ve výzkumné části jsou také proto jisté nedostatky. Postrádám zde zdůvodnění 

výběru vzorku a jeho bližší charakteristika. Formulace na straně 54. „Kritériem byl 

ovšem dobrovolný souhlas – tedy výzkumné sondy se mohl účastnit ten, kdo s 

výzkumnou sondou dobrovolně souhlasil. Výzkumná sonda byla realizována v 

prostředí předem zvolené školy.“ považuji za formální a neobratné. 

Otázky a úkoly vybrané pro zjištění žákovských porozumění hodnotím vzhledem 

k výzkumným otázkám jako velmi zdařile volené, logicky navazující a strukturované.  

V kapitole věnované prezentování a interpretaci výsledků je vhodně 

charakterizována povaha odpovědí k pojetí sebe sama jako muže a ženy. 

Interpretace, že charakteristika uvedená na str. 62, „….může být spojována s 

mateřstvím (rovněž následným rodičovstvím), tak často přisuzovaným právě ženám“ 

považuji za poněkud násilné. 

Výběr fotografie ženy v policejní uniformě k otázce na představu o profesi považuji za 

méně šťastný. Odpovědi k takto volené otázce mají potom spornou výpovědní 

hodnotu. Výzkumné zjištění: „Policejní uniforma představuje, dle žáků a žákyň 

druhého stupně ZŠ, znak, který určuje povolání daného člověka a na základě určení 

povolání žáci a žákyně tuto osobu charakterizovali“ považuji za banální. 

Interpretace tendencí v usuzování žáků o povoláních mužů a žen (viz str. 68) 

považuji za násilné. Při povaze kvalitativní výzkumné sondy není možné hledat 

potvrzení nebo vyvrácení hypotéz, ale přínosem této sondy má být spíše zjišťování 

důvodů a okolností usuzování….  



V interpretaci odpovědí žáků k problematice genderu na trhu práce diplomantka 

uvádí, že jsou méně markantní než v minulosti. Zde postrádám odkaz na zdroj, se 

kterým odpovědi porovnává.  

Přes rozrůzněnost odpovědí se autorka snaží v závěrečné diskusi odpovědi 

interpretovat ve smyslu výsledků dosud realizovaných výzkumných prací a vlastního 

očekávání (viz str. 75).  

Diplomantka zpracovala aktuální téma, které má pro výuku značný potenciál, 

vycházela ze solidně zpracované teoretické části, navrhla vhodný postup pro 

zjišťování žákovských porozumění.    

Nedostatky ve způsobu interpretování a diskutování výzkumných zjištění je možné 

do značné míry vysvětlit absencí systematické přípravy a nedostatkem zkušeností.      

 

Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 

 

Otázka do rozpravy v rámci obhajoby 

Uveďte doporučení pro výuku, která z Vaší práce vyplývají.   

 

  
V Praze dne 12. 5. 2019                            Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 
          Katedra občanské výchovy a filosofie 
        
 
 

 

 


