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Průběh obhajoby: Studentka představila teze (cíle, metody řešení a výstupy) bakalářské

práce. Pokusila se analyzovat genderové stereotypy, které ovlivňují
práci pedagogů a pedagožek. Shrnula východiska obsažená v
teoretické části práce. Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup
řešení praktické části práce. Použila kvalitativní analýzu dat, které
získala formou rozhovorů s učiteli a učitelkami na ZŠ.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Kvalitu práce snižuje jakékoliv srovnání s jinými studiemi, které v
této oblasti byly provedeny. Studentka odpověděla na dotazy
zahrnuté v posudcích. Upřesnila cíl bakalářské práce. Vyjádřila se k
metodice šetření (rozhovory) a výsledkům výzkumného šetření.
Uvedla podobné výzkumy a vlastní výsledky se pokusila s nimi
porovnat. Jakou roli hraje v problematice genderu neúplná rodina?
Konkretizovala přínos vaší práce pro speciálně pedagogickou teorii a
praxi. K dotazům členů komise se vyjádřila věcně. Bakalářskou práci
obhájila.
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