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Bakalářská práce je tradičně rozdělena na část teoretickou a praktickou. Prvních pět kapitol 

směřuje k teoretizaci tématu (28 stran). Kapitoly 6-8  jsou metodickým vstupem k praktickému 

šetření. Autorka zvolila design akčního výzkumu, sestavila a realizovala program aktivit  pro 

žáky 5. tříd k podpoře nestereotypních úvah o volbě povolání. Efektivitu programu ověřovala 

dotazníkovou metodou. Projekt bakalářské práce je dobře strukturovaný. Autorka systematicky 

přistupuje k dokumentaci vlastního šetření. Formulace cílů i volba metod jsou relevantní 

k možnostem výzkumného šetření diplomantky. 

 

 

Požadované náležitosti bakalářské práce: 

 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Drobné nedostatky 

v obsahové a/nebo 

funkční formulaci. 

Nefunkční 

formulace formálně 

(např.příliš obecná) 

i obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah DP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 
argumentované 

stanovisko autora. 

          B Popisuje obsah, 

neobsahuje širší 

reflexi problému, 

nehodnotí nebo 

neobsahuje 

stanovisko autora, 
neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

Nezřetelné oddělení 

převzatého a 

vlastního, drobné 

nedostatky 

v citacích a 

seznamu literatury. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neodpovídá citacím, 

apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, klíčová 

slova, angl.název, 

rozsah) 

Ano Neúplné:  doplnit při 

obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková úroveň Vhodná větná 

stylistika a 

gramatická 

správnost. 

Drobné nedostatky 
ve stylistice a/nebo 

gramatice. 

Výraznější 
nedostatky (doplnit 

příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 

 

 

 

 



 

Teoretická úroveň 
Logická struktura výkladu 

 A          B          C              N   

       

                                               

Funkční provázanost teoretické a praktické části 

 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           

A 

   

B         

             

C 

          

N 

     

 

Empirická úroveň, resp. výzkumné šetření 
Vymezení úkolů (cílů)            

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 

empirických postupů 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           

A 

          
B 

             
C 

          
N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

Slovní hodnocení  BP:   

 

V teoretické části autorka nastiňuje výzkumné otázky v širším kontextu, objasňuje pojmy: volba 

povolání z pohledu celoživotního vzdělávání, rozlišuje pojmy gender a pohlaví.V kapitole 1.3., 

1.4. se zabývá tématy - genderové stereotypy, genderová identita a genderové role.V Kap. 3.1. 

uvádí kariérové teorie, které popisují uvažování žáků v MŠV o volbě povolání – E. Ginzberg, 

D. Super. V kap. 3.1.3 uvádí též Pražskou skupinu školní etnografie; domnívám se, že výzkumy 

této skupiny mohly být šířeji interpretovány. Kap. 4. a 5. jsou zajímavě zpracovány, přináší 

pohledy na gender ve škole, které jsou již provázány s praktickou částí BP. Teoretická část práce 

tvoří solidní základ k vlastnímu šetření. Výběr odborné literatury je relevantní k tématu, autorka 

pracuje jak s českými tak zahraničními zdroji. 

Ve výzkumné části si autorka položila dvě výzkumné otázky ( s. 29) : 

Rozdělují děti povolání na vhodná pro ženy a muže? Bude mít program aktivit- vedený 

zážitkovou formou učení – vliv na genderové uvažování dětí o povolání? 

Design výzkumu, metody sběru a zpracování dat jsou popsány přehledně a s patřičnou snahou o 

zdůvodnění zvolených postupů. Pro vlastní výzkum je podstatný návrh a realizace aktivit 

podporující komplexnější uvažování děti  o volbě povolání. Autorka si uvědomuje ( s. 63) určitá 

omezení především ve vyhodnocování efektivity zážitkových aktivit. Přesto je z výsledků 

dotazníkových šetření evidentní pozitivní dopad na uvažování žáků o profesi. Neméně důležitá je 

též motivovanost žáků k aktivitám obdobného typu. Oceňuji kvalitu popisu a reflexe programu 

aktivit (příloha 13.1., s. 69-79). Autorka prokazuje pedagogickou citlivost i dovednost vést 

dětskou skupinu.Zjištovaná efektivita programu aktivit je realizována dotazníkovou metodou u 

sledované a kontrolní skupiny.Kvantitativní analýza odpovědí má spíše menší výpovědní 

hodnotu, i když lze u výzkumné skupiny zaznamenat určitý posun v názorech na mužská a 

ženská povolání. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

 Jak si interpretujete ve vztahu  k genderovým stereotypům údaje v tabulkách str. 90: tab 

13-19: neuvedeno 40% chlapci,11% dívky, tab. 13-20: neuvedeno 53% chlapci, 22% 

dívky ? 

 Graf 10-9 kontrolní skupina (s. 53) – vedení podniku, práce na PC- děvčata “ztrácejí“ 

genderové stereotypy? 

 Nepodporování  genderových stereotypů ve škole je jistě správné- v jakých předmětech  

(nebo projektech) byste doporučovala propojení tématu gender  s výukou. 

 Jaký byl vámi sledovaný cíl u aktivity „Reklama na povolání“? 

 V závěru konstatujete, že realizace programu byla pro vás cennou zkušeností - můžete 

být konkrétnější a upřesnit přínosy BP pro vaší odbornost? 

 

Autorka zpracovala zvolené téma s pedagogickou citlivostí a je zřejmé, že téma BP ji osobně 

zaujalo. 

 

 

Bakalářská práce  Kristýny Valáškové splňuje po obsahové i formální stránce parametry 

odborného textu, navrhuji hodnocení:                

 

 

 

 PhDr. Lidmila Valentová, CSc.                                                7. května 2014 


