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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 

 

Slovní komentář: 

 

Studentka se věnuje vysoce aktuálnímu tématu – zobrazování mužů a žen v učebnicích českého 

jazyka pro druhý stupeň. Studentka sledovala ve třech řadách učebnic zobrazování mužů a žen 

v učivu, doprovodné ilustrace a používání genderově korektního vyjadřování. Teoretická část 

představuje základní oblasti, které v současnosti řeší genderová lingvistika, citlivě prezentuje 

náhledy různých odborníků z oblasti lingvistiky i dalších věd, předává přehled základních 

dokumentů, které se k tématu vztahují, a komentuje míru jejich závaznosti. Dále je zmíněna 

problematika genderu ve škole. Oceňuji velké množství zmiňovaných faktických informací. 

Empirická část je zpracována mimořádně precizně a přináší relevantní zjištění pro lingvistiku i 

pedagogiku. Ve všech učebnicových řadách dle výzkumu genderové stereotypy spíše převažují, 

přestože je patrná snaha se jim vyhýbat.  

 



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy B 

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 

 

Práce je přehledně uspořádána a stylisticky zvládnuta. V práci se vyskytují interpunkční chyby. 

Citovaná autorka Renzetti je žena.   

 

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. 

 

Práce je v souladu se zásadami citační etiky. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

Práce je celkově velmi přínosná a prezentuje velké množství faktů a jejich erudovaných rozborů 

jak v teoretické, tak empirické části.  

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Různé učebnicové řady se snaží s problémem genderové korektnosti vypořádat různě. 

Které základní strategie jste zaznamenala? 

 

4.2 Projevuje se zde pouze snaha o zobrazení žen, nebo i snaha o stírání příslušnosti k určitému 

pohlaví? 

 

4.3 Jak lze využít Vaše poznatky v praxi? 
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