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Předložená diplomová práce se zabývá problematikou genderu, genderovými stereotypy ve
vzdělávání a genderově citlivou výukou v informační výchově. Práce má rozsah 89 stran
včetně informačních zdrojů. Na stranách 90 až 102 jsou uvedeny přílohy. Informační zdroje
jsou literární a elektronické.
Diplomová práce je rozdělena do 7 číslovaných kapitol včetně úvodu a závěru. Osmou
kapitolu tvoří zmíněný seznam použitých informačních zdrojů. Pod 9. kapitolou z obsahu jsou
uvedeny přílohy.
Práce je logicky rozčleněna na teoretickou a empirickou část.
Teoretická východiska práce autor rozdělil do tří kapitol. V první kapitole se zabývá
problematikou genderu z pohledu různých autorů. Druhá kapitola pojednává o specificích
genderu ve výchově a ve škole. Ve třetí kapitole rozebírá problematiku genderu v kontextu
informační výchovy. V rámci teoretické části velmi kladně hodnotím logicky postavenou
strukturu práce a schopnost pracovat s informačními zdroji. Domnívám se, že uvedené
odpovídá požadavkům na zpracování diplomové práce.
Empirickou část postavil na základě čtyř položených otázek, ze kterých formuloval hlavní a
dílčí cíle práce. Ke splnění cílů využil metodu dotazníkového šetření. Výsledky empirické
části mají vzhledem k malé návratnosti dotazníků omezenou vypovídající hodnotu a lze je, jak
autor též na str. 83 zdůrazňuje, vztahovat s jistotou pouze k danému vzorku respondentů.
Přesto se domnívám, že autor diplomové práce prokázal schopnost takovéto šetření realizovat.
Vyhodnocení šetření je přehledné (grafické a popisné) a vypovídající.
Vymezené úkoly a formulované cíle lze, podle mého názoru, akceptovat. Navržené výzkumné
metody, tak i teoretickou a empirickou část lze přijmout.
Po formální stránce odpovídá předložená práce stanoveným požadavkům. Úpravy textu jsou
na velmi solidní úrovni, formátování je přehledné a doplňující grafika a přílohy jsou
zpracovány velice pečlivě.
Celkově se domnívám, že cíle a úkoly, které si autor stanovil, byly splněny na odpovídající
úrovni. Výsledky uvedené v závěru lze akceptovat. Předloženou práci proto doporučuji
k obhajobě.
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