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- Zkusila by autorka přesnější označení kapitoly 5 ?(Vlastně celá práce řeší vztah gender –
vzdělání, nejen tato kapitola)
- Které výsledky šetření autorku nejvíce překvapily?
-Lze na základě použité metody dotazníku soudit jednoznačně, že by studenti/studentky 
vyjádřili s generově zatíženou komunikací nesouhlas?

- Vhodně strukturovaný text, kde jsou popsána základní východiska, důležitá pro 
interpretaci empirického šetření

- Těžiště DP je v teoretické části: vzhledem k relativní novosti tématu toto rozložení 
vnímám jako funkční

- Autorka projevila dovednost mířit k podstatě komplikované tematiky, dovednost 
provázat výklad tematiky od obecnější ke specifičtější

- Metodika šetření je popsána přehledně, výsledky jsou velmi zajímavé  
vč.autentických výroků žáků)

- Odborně jazykově adekvátní (až na drobné výjimky) a psané čtivě, bohužel se 
autorka v textu nevyhnula občasným jazykovým chybám (zejm. v interpunkci, 
stylistické neobratnosti) a překlepům

- Konzultace s autorkou na dané téma byly z jejího hlediska vždy dobře připravené, 
pro mne jako vedoucí práce podnětné.






