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Zvolené téma, práce s podklady, formální a stylistická úroveň práce:
Autorka zvolila pro svou práci netradiční téma z oblasti psychologie genderu. Téma je velmi
zajímavé, originální, zejména jeho pojetí v praktické části.
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, v teoretické části autorka čerpá z celé řady
odborných zdrojů, včetně cizojazyčných, jejich počet považuji za dostatečný. Úroveň práce s
odbornými zdroji je dobrá, autorka prokazuje velmi dobrou schopnost kritické práce s literaturou.
Po formální a stylistické stránce je práce na velmi dobré úrovni, autorka se dovede velmi pěkně
vyjadřovat, formulovat myšlenky, citovat autory. Práce má přehledné, logické členění. V tomto ohledu
bych vytkla jen fakt, že na dvou místech v textu autorka uvádí citaci přímo v anglickém jazyce bez
uvedení českého překladu.
Zpracování tématu, obsah práce:
Téma považuji za dobře uchopené a kvalitně zpracované. V teoretické části se autorka věnuje
otázkám etiky a osobní morálky, zabývá se teoriemi vrozené versus naučené morálky a dále předkládá
3 základní teorie morálního vývoje – Piagetovu, Kohlbergovu a Gilliganové. Tyto teorie srovnává,
polemizuje s nimi a přikládá vlastní názor. V případě Carol Gilliganové pak uvádí, že sama založila
českou stránku Wikipedie o Gilliganové, protože dosud nebyla v češtině zavedena, což oceňuji jako
iniciativní přínos nad rámec této práce.
V praktické části autorka popisuje vlastní experiment, který na poli morální uvažování a jeho
genderové podmíněnosti vytvořila a uskutečnila. Experiment je velmi zajímavý, autorka se inspirovala
Kohlbergovým morálním dilematem, sama sestavila 2 příběhy, genderově protikladné, a sledovala
rozdíly v morálních postojích mezi muži a ženami.
Výsledky jsou zajímavé, nicméně je škoda, že byly získány na relativně malém vzorku
respondentů, což oslabuje jejich vypovídací hodnotu. Také poměr zastoupení mužů a žen nebyl
shodný. V prezentaci výsledků experimentu bych dále považovala za přínosné, aby slovní popis byl
doplněn nějakou grafickou formou (graf, tabulky pořadí atd.), což by zvýšilo přehlednost práce a
usnadnilo čtenáři orientaci v předkládaných faktech.
Konečné hodnocení:
Celkově považuji bakalářskou práci Nely Žofie Miller s názvem „Morálka v kontextu genderu“
velmi dobrou, autorka prokazuje, že je schopná kriticky pracovat s odbornými zdroji, má dobré
vyjadřovací a stylistické schopnosti, je iniciativní a tvořivá. Z toho důvodu navrhuji práci k obhajobě s
hodnocením A-B. (výtečně - velmi dobře).
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