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Téma rovných příležitostí žen a mužů v prostředí českých základních a středních škol je 

velice zajímavé a bohužel stále aktuální. V této bakalářské práci však neoceňuji pouze výběr 

tématu, ale také široké zaměření, které je dáno stanovením cílů a výzkumných otázek.  

Cíle a výzkumné otázky jsou stanoveny jasně, srozumitelně a strukturovaně. Autorka se 

nezabývá pouze deskripcí, ale její snahou je prozkoumat a odhalit problematické oblasti 

prosazování rovných příležitostí do větší hloubky, zároveň se zaměřuje na návrhy vhodných 

opatření. Všechny cíle byly zodpovězeny, ačkoliv bych se např. u kapitoly 5.2.4 či 5.2.5 

více zaměřila na pohled rovných příležitostí žen a mužů. Také návrhy opatření mohly být 

dle mého více propracované. Tento limit vidím v tom, že autorka zde vychází pouze ze dvou 

rozhovorů s expertkami na danou problematiku, doporučovala bych však v této kapitole 

uvést také příklady dobré praxe, které autorka uvádí v podkapitolách 5.1, 5.2 a 5.3. 

Co však v celé práci velmi oceňuji, je její strukturace. Je jasná a logicky vychází ze 

stanovení tří cílů (1 - popis problematické oblasti, 2 - odhalení problémů z genderových 

auditů, 3 – doporučení). Čtenář tak nemusí tápat v textu celé práce, zda autorka cíl splnila či 

nesplnila, ale na první pohled vidí, že se danými okruhy zabývala.  

V této práci mohu také pozitivně ohodnotit vymezení pojmů a teoretických 

východisek, se kterými autorka dále pracuje. Jejich uvedení je navíc logické a odborně 

popsané, což zvyšuje úroveň celé bakalářské práce. 

Rozpačitě však vnímám metodologickou část. Autorka vychází z výzkumu 

realizovaného společností Gender Studies, na kterém se výrazněji nepodílela. Výzkum se 

skládal z dotazníkového šetření, polostrukturovaných rozhovorů a fokusních skupin. Tento 

záběr je velice široký a zcela jistě zahrnuje uznávané metody zkoumání. Jeho použití je 

validní, avšak s ohledem na tato sekundární data bych uvítala větší zapojení autorky do 

výzkumu ve své bakalářské práci, konkrétně do realizace většího počtu vlastních rozhovorů 

s různými experty na téma návrhu řešení a opatření pro rovné příležitosti, a tím získání a 

hlubší analyzování také primárních dat. 

Část, která se zabývá interpretací dat, se mi jeví v celé práci, ve srovnání s teoretickým 

a metodologickým popisem, jako méně vydařená, méně odborná, postrádající hlubší 

propojení a zamyšlení. Nicméně i přesto oceňuji snahu o její interpretaci, která nebyla zcela 

jistě, k velkému množství dat, jednoduchá. 

Použitou literaturu vnímám jako dostatečnou a aktuální. Výhradu mám pouze k jejímu 



 

 

 

formálnímu uvedení, především elektronických zdrojů a také k uvedení autorů knihy 

s názvem Analýza a tvorba veřejných politiky, jejímiž editory jsou Arnošt Veselý a Martin 

Nekola, nikoliv Zuzana Drhová (toto uvedení je zavádějící). 

Poslední poznámku mám k formálnímu a stylistickému zpracování. Celkově působí 

práce odborně a celkem čtivě, nicméně v citacích z rozhovorů lze občas nalézt pravopisné 

chyby (hrubky). Dále bych u citací ocenila alespoň uvedení, zda autor výroku byla žena či 

muž a na jaké pozici (zda se jednalo o pedagoga/pedagožku, zástupce/zástupkyni ředitele či 

ředitele/ředitelku). 

I přes drobné výhrady oceňuji komplexní zpracování této bakalářské práce, výběr a 

popis teoretických východisek a jasnou a srozumitelnou strukturaci. Celkově si práce zcela 

jistě zaslouží pozitivní hodnocení. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

Jaké jsou výhody a nevýhody velkého množství žen jako učitelek na prvním stupni základní 

školy? V souvislosti s vámi uvedenými nevýhodami, byla byste pro afirmativní akci s cílem 

zapojení většího počtu mužů do výuky? 

Vyjmenujte a strukturujte příčiny nízkého počtu žen na vedoucích pozicích na základních a 

středních školách. Na základě těchto příčin formulujte návrhy opatření, které by zvýšily 

počet žen na těchto vedoucích pozicích. 

 

 

Práci doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „výborně“. 
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