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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

x   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. x   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

 x  

5. Autorka nic podstatného neopomenula (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

x   

 
 
II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. x   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. x   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  x  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

 x  

 
 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x   

3. Studentka zvládla a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

x   

4. Studentka pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze 
a  vlastní myšlenky. 

x   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

--- 
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Slovní ohodnocení: 
Kolegyně Šárka Matoušková nejprve uvádí do problematiky genderu a do souvislosti genderu 
a školy, aby posléze provedla obsahovou analýzu několika soudobých učebnic českého jazyka 
(dvou učebnic, jedné čítanky a dvou vydání slabikáře /2010 a 1992/). Zde je třeba ocenit 
autorčinu ochotu věnovat se aktuálnímu tématu. 

Posuzovaná bakalářská práce je po formální stránce patřičně zvládnuta: obsahuje 
nezbytné prvky, je logicky strukturována, s prameny je náležitě zacházeno. Cíl je v úvodu 
formulován (provést obsahovou analýzu vybraných učebnic českého jazyk) a v závěru 
reflektován. Domnívám se však, že by práci prospělo, kdyby cíl byl v úvodu více rozpracován 
(konkretizován a kontextualizován) a v závěru šířeji reflektován; vlastní závěr práce zrcadlí 
výtěžky analýz, mohl by však být obohacen o diskusi, syntézu či širší zamyšlení. 

Zpracování genderové tématiky a souvislosti genderu a školy v teoretické části práce 
odpovídá nárokům na bakalářskou práci. Autorka prokazuje své porozumění problematice, 
věnuje se klíčovým kategoriím (pohlaví, gender, socializace, role, stereotypy) a souvislostem 
(např. gender a komunikace ve škole, diskriminace v jazyce). Obsahovou analýzu 
učebnicových textů provádí kolegyně Matoušková pečlivě a systematicky s oporou v Příručce 
pro posuzování genderové korektnosti učebnic (2007). Její pozorování jsou smysluplná, 
srozumitelná a přínosná, místy však výrazněji interpretující (Např. „Nakonec ještě maminka 
musí dát tátovi pusu /…/“ s. 27, nebo „Do té doby tedy nejspíš malá Terezka nebyla brána 
jako člověk /…/“ s. 29). U obsahové analýzy se samozřejmě nelze vyhnout subjektivnímu 
momentu intepretace; zde však není jasné, nakolik si je autorka analýzy vědoma, že její 
intepretaci spoluvytváří její předběžné hodnocení celku zkoumaného textu. 

Ocenění si zaslouží vyváženost teoretické a praktické části práce a především pečlivé 
sledování genderových motivů ve zvolených učebnicích, jež ústí v rozpoznání nárůstu 
zohledňování genderové problematiky autory (sledovaných) učebnic. Posuzovaná bakalářská 
práce jednoznačně naplňuje svůj záměr a přináší cenná pozorování. Svým tématem je práce 
přirozeně mezioborová, z hlediska interdisciplinarity však nepřekračuje rámec zvoleného 
zkoumání do širší mezioborovosti, tvůrčí je především ve své praktické části; určitý 
nedostatek shledávám v nenaplněné možnosti provedenou analýzu více kontextualizovat. 
Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 
Doporučuji ji k obhajobě. 

 
 
IV. Otázky k obhajobě 
 

1) Přeneseme-li diskurz nad genderovou korektností jazyka učebnic k otázce přímé 
komunikace mezi vyučujícími a studujícími, jaká doporučení byste na základě Vaší 
zkušenosti s tematikou formulovala kolegyním a kolegům občankářům pro jejich 
úspěšnou a genderově citlivou pedagogickou praxi? 
 

2) Objevila jste během analýzy zvolených učebních textů nějaký aspekt týkající se 
genderové problematiky, který by v těchto učebnicích nebyl zastoupen, avšak který by 
bylo vhodné do učebnic zařazovat? 

 
 
 
 
V Praze dne 28. 7. 2020.    Zbyněk Zicha                      
 
 


