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Jedná se o převážně etnografický výzkum, kde autorka popisuje, analyzuje a 

klasifikuje chování žáků a žákyň v konkrétní třídě prvního stupně základní školy a nahlíží na 

něj genderovou optikou. 

Teoretická část práce nás uvádí do problematiky genderu. Autorka postupuje od 

obecného vymezení tohoto pojmu a jeho funkce ve společnosti, přes původ a vývoj 

genderových rozdílů, až po specifika genderu ve školním prostředí. Jednotlivé kapitoly jsou 

logicky řazeny a poskytují ucelený obrázek o tématu, který odráží samotný výzkum. Je 

zmíněno několik teorií, vůči nimž se také autorka kriticky vymezuje. Kloní se ke 

konstruktivistickému pojetí a uvádí argumenty. 

Empirická část je případovou studií 4., respektive 5. třídy základní školy. Výzkumnice 

se zaměřila na interakce a projevy žáků a žákyň v rámci výuky a také na jejich postoje vůči 

třídní učitelce. Terén je popsán dostatečně, výzkumné otázky formulovány jasně. 

Metodologii, kdy bylo využito kombinace kvalitativních a kvantitativních metod, vidím jako 

promyšlenou. Je pak škoda, že analýza získaných dat působí místy jako jdoucí po povrchu a 

prvoplánovitá. Dále pak, že osoba třídní učitelky jako avizovaná součást výzkumu je 

v prezentaci dat zmiňována spíše okrajově. Výsledky nám tak neposkytují odpověď na 

veškeré výzkumné otázky. Kladně hodnotím zvažování pozice výzkumnice ve třídě i to, že 

Natálie pracuje s konceptem vlastního předporozumění, které do určité míry do výzkumu 

zasahuje. Závěry jsou pak konfrontovány s teoretickým základem práce, interpretace dat je 

srozumitelná. 

Formální stránka práce, je i přes drobné nedostatky v podobě překlepů, kvalitní. Jazyk 

odpovídá požadavkům kladeným na takový typ textu, struktura je přehledná, rozsah 

odpovídající, práce s odbornou literaturou na úrovni. Příjemným aspektem je autorčina 

sebereflexe, která se odráží nejen v závěrečné diskuzi, ale provází celou práci. Je projevem 

citlivosti a částečně i sebekritiky, kdy výzkumnice sama zvažuje případné nedostatky svého 

výzkumu. V souladu s mým pohledem mezi ně zařazuje i nedostatečnou pozornost 

nevýrazným dětem (otázkou je, zda jejich nenápadnost je skutečně ztotožnitelná s genderovou 

nevyhraněností?). 

V celkovém pohledu hodnotím práci jako kvalitní. Plochou analýzu autorka vyvažuje 

vlastním zhodnocením výzkumu, kde jeho nedokonalost zrcadlí. I přes tyto vady přinesla 

práce mnoho cenných informací. Text rozhodně doporučuji k obhajobě. 
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