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Bakalářská práce se zabývá otázkou, zda genderově netradiční obsahy školních úloh mohou ovlivňovat 

úspěšnost jejich řešení. Práce volně navazuje na sérii závěrečných prací o zpracování genderově 

netradičních pohádek u dětí předškolního věku, z které vyplynulo, že pochopení a zapamatování 

netradičních příběhů vykazuje větší chybovost. Opakovaně se potvrzovalo, že kognitivní procesy při 

zpracování netradičních obsahů fungují odlišně. Logickým posunem tedy bylo přesunout obdobnou 

výzkumnou otázku ke školnímu věku a ke školním úkolům. Je to oblast zcela nová, bez českých i 

zahraničních výzkumů. Je třeba ocenit, že se Veronika Nováková do tohoto nesnadného zadání odvážně 

pustila.  

Bakalářská práce je velmi obsáhlá (85 stránek textu). Je tradičně dělena na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část obsahuje všechna relevantní témat vůči výzkumnému problému. Nejvzdálenější je první 

kapitola, která by případně mohla být vynechána. Témata jsou představena stručně, ale výstižně. 

Posílena by ale měla být kritičnost vůči pramenům a explicitní ukazování vazby na výzkumný problém.  

Empirická část prezentuje vlastní autorčin výzkum, který je unikátní svým zaměřením i svým rozsahem. 

Autorka pracovala se dvěma věkovými skupinami dětí. Zároveň využívala komplexní soubor metod sběru 

dat – v první fázi se jednalo o didaktický test a dotazník k rodinnému uspořádání, ve druhé fázi o 

rozhovory s vybranými dětmi. Za klíčové považuji, že autorka se ve srovnání neřídila pouze žákovskými 

řešeními v genderově tradičních a netradičních úlohách, ale zohledňovala subjektivní známost určitého 

pojetí genderových rolí pro konkrétní děti. Autorka správně předpokládala, že „objektivní“ genderové 

stereotypy nemusí být při rozboru individuálních kognitivních procesů směrodatné. Vedle třídění úloh 

podle „objektivních“ stereotypů proto použila také třídění podle reálného rodinného uspořádání.  

Práce přinesla překvapivá zjištění. Autorka nabízí jejich smysluplnou interpretaci. Podobně jako u 

předchozího tématu zpracování genderově netradičních pohádek doufám, že další práce na tuto naváží a 

výsledky ověří.  

V posudku chci vyzdvihnout mimořádné úsilí, které autorka práci věnovala. Tím nemíním je velké 

množství práce investované do shromáždění a analýzu dat od 192 dětí, ale také a zejména opakované 

promýšlení výzkumných nástrojů a analytických procedur. Poctivost a preciznost v přístupu je pro 

tuto práci charakteristická.  

 

Závěr: Bakalářskou práci Veroniky Novákové za zdařilou. Autorka v práci prokazuje své dobré analytické 

a badatelské schopnosti. Práci proto doporučuji k obhajobě.  

 

23. 8. 2015        Irena Smetáčková 


