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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:  
 
 
    1. Je rozdíl mezi komunikací vyučujících žen s dívkami a chlapci a existuje obdobný rozdíl 
        u vyučujících mužů ? 
    2. Do jaké míry souvisí gender s feminismem ? 
    3. Je gender vnímání skutečně ovlivněno převážně kulturou a tradicí, nebo zde hrají roli i  
        biologické faktory? 
    4. Jistě budeme souhlasit s nutností vytvořit rovné příležitosti pro uplatnění mužů i žen, 
        ale není přístup do některých odvětví ovlivněn i fyzickými možnostmi obou pohlaví 
        (např pro ženy práce v kamenolomu, v hornictví apod.)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  
 
 
    Autorka vnáší do oblasti pedagogické komunikace méně sledovaný aspekt a přichází 
s gendrovým pohledem na tuto problematiku. Dobře se v ní orientuje a vychází z odborné 
literatury, která se touto problematikou zabývá. Protože už v samotné definici pojetí gendru 
existuje více přístupů, bylo by asi možné, kdyby autorka zvolila to pojetí, ke kterému se 
osobně přiklání. Jde o fenomén čistě ovlivněný kulturou a tradicí, nebo zde hrají roli i 
biologické faktory (jak např. naznačuje Wikipedie) ? Po analýze problematiky pedagogické 
komunikace se autorka pokouší ukázat, jak může být právě gendrovým přístupem ovlivněna. 
Problematika pedagogické komunikace je ale přece jen rozsáhlejší, než jak ji pojímá 
diplomantka a možná by se tam našly (např.v oblasti preferenčních vztahů,o nichž se autorka 
sice zmiňuje, ale neanalyzuje je) i některé zajímavé problémy související s analyzovanou 
problematikou. Teoretická část ale vcelku odpovídá až na drobné chyby (dívčí gymnázium se 
nejmenovalo Minevra, ale Minerva –str.20 atd.) požadavkům kladeným na tento typ atestů. 
Výhrady mám spíše k výzkumné části. I když autorka správně nehovoří o standardním 
výzkumu, ale o sondě, přece jen je třeba dodržovat některé zásady metodologie výzkumu. Tak  
už sama výzkumná otázka (problém ?) není formulována čistě, protože autorka se ptá jednou 
větou ne na jeden,jak by měla,ale současně na dva problémy. U popisu vzorku autorka 
nezmiňuje počet oslovených studentů posledních ročníků ze čtyř středních škol. Není uvedeno 
ani o kolik šlo tříd. Proto nelze také hovořit o tom, které hypotézy se potvrdily a které ne, 
protože i sám vzorek je malý a neprůkazný.  Za zvolenou výzkumnou metodu byl vybrán 
dotazník                
Výpovědi studentů jsou zpracovány formou grafů a doplňkových výpovědí některých 
respondentů. Ty jsou sice zajímavé, ale z textu není zřejmé, do jaké míry jsou reprezentativní. 
Je škoda, že dotazník, kde některé otázky byly výstižné,jiné tak trochu banální, nebyl využit 
lépe. 
Po stránce formální studie splňuje požadavky na tento typ atestu. 
Z důvodů uvedených v posudku proto doporučuji práci k obhajobě 
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