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Diplomová práce je velmi dobře strukturovaná, autor vnáší v každé části Oak 
teoretické, tak empirické) vlastní úvahy a shrnutí poznatků. Text se velmi dobře čte. 
Zvolené zdroje jsou velmi rozsáhlé - přes 150 zdrojů jak česky, tak anglicky psaných. 
Ocenila bych nadprůměrný podíl ústních sdělení. Je vidět, že autor si dal práci 
konzultovat řešenou otázku s kolegy různého zaměření. 

V teoretické části se autor nejdříve poměrně podrobně (na 40 stranách) 
věnuje charakteristikám předškolního období. Možná až s nadměrnou pečlivostí 
rozebírá otázku vývoje myšlení, řeči a morálního uvažování a dále procesu 
sociálního vývoje. K jádru řešené otázky se vztahuje 3. kapitola "Pohlavní a 
genderová identita", která o tématu pojednává vyváženě se zohledněním různých 
teoretických přístupů. Zvláště detailně se autor věnuje základním činitelům 
v procesu formování pohlavní a genderové identity - biologickým i vyplývajícím se 
sociálního prostředí. Rozebírá i otázku vývoje sociální identity v neúplných rodinách. 

K celkově velmi kvalitně pojatému teoretickému úvodu do problematiky mám 
jen několik menších poznámek. Autor se poměrně často vztahuje k sociálně 
kognitivnímu přístupu k vývoji pohlavní identity. V této souvislosti je zmiňován pojem 
self-efficacy, který uvádí v různých českých překladech (účinnost, zdatnost) - lepší 
by bylo použití jednotného překladu nebo anglického termínu. Na str. 18 je 
sekundárně citován Komenský (Informatorium školy mateřské) - jde o poměrně 
snadno dostupný zdroj, který by bylo lepší citovat přímo. Na str. 53 v kapitole 
"Základní diferenciace chlapecké a dívčí role" je citováno, že čtyřletí již s jistotou 
vědí, že jejich pohlavní identita je trvalým, neměnným znakem - to je později v textu 
relativizováno jinými výzkumy a také zčásti výstupy vlastního výzkumu. Vzhledem 
k tomu, že jde o poměrně důležitá tvrzení vzhledem k řešené otázce, považovala 
bych za vhodné uvést je v jednom místě, aby pro čtenáře byla snáze patrná diverzita 
názorů a zjištění. 

V empirické části velmi zdařile autor nejdříve položí výzkumnou otázku a po 
předvýzkumu s vlastním Výběrovým obrázkovým testem pohlavních stereotypů 
stanoví čtyři hypotézy. Tyto hypotézy ověřuje, diskutuje výsledky a zmiňuje limity 
svého výzkumu. Autor projevil tvořivost při vývoji vlastního nástroje pro práci 
s předškolními dětmi a zároveň respektuje nároky na kvalitní metodologii. 

Předložený text splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a proto práci 
doporučuji k obhajobě. 
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