
Posudek oponenta na bakalářskou práci Veroniky Novákové: Dětské zpracování 

slovních úloh v matematice s genderově tradičním a netradičním obsahem 

 

Bakalářská práce Veroniky Novákové je tvořena 148 stranami textu, včetně seznamu 

literatury a příloh. Rozsah vlastního textu (cca 84 stran) převyšuje maximální možnou délku, 

která je stanovená pro tento typ práce. Vzhledem k tomu, že záběr práce je v teoretické i 

empirické oblasti značně široký, nehodnotím samostatné překročení rozsahu práce negativně. 

K diskuzi však pochopitelně zůstává, zda by nebylo vhodné se v obou částech práce zaměřit 

podrobněji pouze na některé aspekty.  

Cílem práce, tak jak je definován v úvodu, je „zmapovat,  jakým  způsobem  děti  

školního  věku  zpracovávají  slovní  úlohy  s  genderově  netradičním obsahem“.  V teoretické 

části práce se autorka věnuje problematice genderové socializace, kognitivnímu vývoji, 

problematice rodiny a slovním úlohám. Zvláště v oblasti genderu je text zpracován zdařile a  

jednotlivé přístupy jsou podrobeny dílčím kritickým zhodnocením (i když celkově je tato část 

možná až příliš podrobná). Naopak oblast kognitivního vývoje, zvláště pak podoblasti týkající 

se vývoje matematických schopností a dále pak oblast zaměřená na slovní úlohy, by bylo možné 

ještě hlouběji promyslet a zhodnotit. Obdobně i prezentace některých výzkumů je pro čtenáře 

hůře srozumitelná (např. Evertsson, 2006).  Celkově teoretická část obsahuje témata, která jsou 

relevantní pro empirickou část. Jedinou oblastí, jejíž zařazení do teoretické části se jeví jako 

sporné, je podkapitola 4.2. Princip názornosti. Z empirické části a z diskuze je nicméně zřejmé, 

kam autorka směřuje.  

V empirické části jsou nejprve prezentovány cíle výzkumu a hypotézy. Tato část je 

popsána jasně a srozumitelně. V případě hypotéz si však občas musí čtenář sám domýšlet 

autorčiny myšlenkové postupy. V rámci obhajoby bych proto autorku ráda požádala, aby 

některé své úvahy objasnila. Zvláště by mě zajímalo vysvětlení předpokladu, že děti budou mít 

větší potíže s genderově netradičními úlohami.  

Celkově je při čtení práce zřejmé, že se autorka věnovala zvolenému tématu pečlivě a 

s velkou snahou. Empirická část je řešena z hlediska několika dimenzí  – věk, pohlaví, 

genderové uspořádání v rodině, pohled na genderové uspořádání a řešení dvou typů úloh 

(genderově tradičních a genderově netradičních). K dané problematice navíc přistupuje v rámci 

dvou metodologických přístupů. Výsledky jsou prezentovány kvalitně a srozumitelně a jsou 

většinou rovněž přiměřeně analyzovány. Z textu je patrné, že autorka vynaložila v rámci 



experimentu i v rámci zpracování dat a psaní práce velké úsilí.  Tím, že je záběr práce takto 

široký, je však pro čtenáře obtížnější se v textu orientovat.  

Po formální stránce mám nejzávažnější připomínky ke způsobu citování. Citační norma 

je nejednotná a občas rovněž nesrozumitelná. Není jasné, které texty jsou citovány přímo a 

které citace jsou převzaté. V seznamu literatury pak mnoho citací není vůbec uvedeno a ty,  

které jsou uvedeny, jsou opět nejednotné. Rovněž v oblasti stylistiky a gramatiky by práce 

zasluhovala hlubší korektury.  

Celkově se domnívám, že i přes výše uvedené nedostatky autorka prokázala, že je 

schopna navrhnout a provést experiment a dále, že je schopná získaná data adekvátně 

analyzovat (jak kvantitativně, tak rovněž kvalitativně). Z těchto důvodů práci doporučuji 

k obhajobě.   
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