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Diplomová práce Anny Donovalové se zabývá tématem feminismu a genderové rovnosti v ČR se
zaměřením na edukační prostředí. Tomu odpovídá i zvolená metoda, která spočívá v uskutečnění a
zpracování výzkumu formou rozhovorů s 11 učiteli a analyzuje jejich odpovědi na otázky o genderové
rovnosti v prostředí škol, přičemž užívá jak obsahové analýzy, tak i kvantitativního zpracování.
Originálním přínosem práce je tato část praktická, které předchází část teoretická, kde jsou uvedeny
základní pojmy a teze vztahující se k dané problematice. Zpracování této teoretické části není zvláště
podrobné a nemůže se pouštět do sporných otázek, ale odpovídá potřebám přípravy následujícího
výzkumu a vychází také z tomu odpovídající literatury (vedle základních pojmů je zde stručný popis
vzniku a vývoje feminismu ve světě a v ČR, i současné postoje a trendy v oblasti feminismu a genderové
rovnosti v české společnosti). V závěru práce jsou zhodnoceny poznatky z výzkumu, které ukazují, že
pokroky v ČR v této oblasti (tj. v otázkách genderové rovnosti, odstranění stereotypů atd.) nejsou
dostatečné, neodpovídají požadavkům EU a v rámci reformy vzdělávacích programů by měl být na toto
téma kladen větší důraz.
Práce má jasně vymezenou strukturu a systematický charakter, metoda je adekvátní pro zpracování
tématu. Jazyková úroveň textu je dobrá, nejzávažnější chyba se vloudila v případě otázky č. 8, kde
slovní popis výsledků neodpovídá tabulce. V ostatních případech jsou otázky i odpovědi rozebrány
věcně správně.
Diplomová práce splňuje formální kritéria, je originální, vlastnímu výzkumu přisuzuje přiměřený
význam, hodnotí jej jako možné východisko pro další, rozsáhlejší zkoumání a řešení dané problematiky.
Otázka k obhajobě:
Jaký význam přičítáte ve vztahu k formování postoje k generovým otázkám u mladého člověka
vzdělávacímu systému, ve srovnání s rodinou? (popř.: Jaké další faktory z oblasti politicko-ekonomické
a kulturní pokládáte dále za zásadní?
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