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A. Obsahová 

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce 
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.  

    

Práce splňuje cíle zadání. 
    

Studující využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární literaturu. 
    

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických 
postupů.  

    

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich 
diskutováno. 

    

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.  
    

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci 
práce a ke stanoveným cílům.  

    

B. Formální 

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací 
v rámci práce, je typograficky jednotná.     

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný. 
    

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.     

C. Přínos práce ⃰     

Slovní hodnocení práce: 

Cílem diplomové práce, který si autorka zvolila, bylo poskytnout ucelený pohled na 

problematiku genderové segregace s důrazem na sféru práce. Důraz se patrně rozhodla 

klást spíše na aktuální stav a to v České republice. Podle zadání práce bylo také možné 

předpokládat pokus o propojení analýzy segregace na trhu práce s rozborem genderové 

socializace.  

Zvolenému cíli odpovídá struktura práce. Je totiž rozdělena na čtyři samostatné kapitoly. 

První a druhá jsou věnované spíše pojmovým a konceptuálním vyjasněním klíčových 

termínů a koncepcí. Třetí kapitola se věnuje genderové segregaci na trhu práce. Čtvrtá 

kapitola - rozsahem spíše kratší - je zacílena na seznámení s projevy genderové segregace 

v ČR. Možná je škoda, že tato poslední kapitola nebyla trochu rozsáhlejší.  
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Autorka zjevně rozumí tématu, které zpracovávala. Podařilo se jí analyzovat veliké množství 

odborné literatury a to částečně také zahraniční provenience. Zvolené téma je v českém 

prostředí poměrně rozsáhle diskutované a zjednodušeně řečeno pokryté, a proto se 

domnívám, že zvolený přístup není příliš originální. Pro úplnost je nutné konstatovat, že 

nakonec se z práce vytratila plánovaná psychologická část analýzy. Autorka se pokusila 

(zejména v Závěru) propojit analýzu segregovaného trhu práce s rozborem genderové 

socializace, což je věc, kterou hodnotím pozitivně, byť by mohly být příslušné pasáže 

rozsáhlejší. 

Text práce je psán čtivým (zejména kapitoly 2 a 3) a kultivovaným způsobem. V práci se jen 

místy objevují drobné chyby (interpunkce). Práce je ale bez překlepů či stylistických 

neobratností. 

Práce je precizně zpracovaná. Možná je přespříliš orientovaná na důkladné seznámení 

s tématem genderové segregace na základě analýzy primárních a sekundárních zdrojů. 

V konečném důsledku je nakonec totiž předložená práce velmi popisná. Z mého hlediska 

práci trochu chybí silnější pedagogický či didaktický rozměr, který by u studující oboru 

učitelství byl rozhodně plusem. (To je ovšem spíše problém vymezení cíle práce, které mi 

zde nepřísluší do posouzení začlenit.) Celkově tedy hodnotím práci jako v podstatě 

výbornou.  

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Mgr.: ANO 

Práci doporučuji k obhajobě: ANO 

Návrh klasifikačního stupně: výborně minus 

Náměty pro obhajobu: 

Autorka by se mohla v rámci své obhajoby soustředit na tyto otázky či okruhy: 

1. Jakým způsobem by bylo možné předloženou práci využít ve Vaší (budoucí) pedagogické 

praxi? 

2. Na s. 25 se autorka zabývá tématem školy a genderové socializace. Z textu není úplně 

jasné, zda daný text vyjadřuje mínění autorky či nějaký převládající názor ve vědě či ve 

školním prostředí. Nicméně jedním z možných čtení je vlastně to, že autorčin text konstatuje, 

že "…je cílem školy předávat takové hodnoty a normy, které jsou ve společností ověřené a 

tradiční, spíše než experimentovat s neosvědčenými postupy. Kdyby škola v této oblasti 

experimentovala, mohlo by dojít k tomu, že by každá generace měla jinou představu o 

okolním světě." Jak by v tomto kontextu autorka vysvětlila možnost morálního vývoje? 

3. Autorčin text (zejm. na s. 43-44) by bylo možné interpretovat tak, že genderová dělba 

práce v domácnosti přichází až s průmyslovou revolucí. Je tomu skutečně tak? 

4. Setkala se autorka během psaní diplomové práce s termínem prekarizace práce? Jakým 

způsobem by mohla být tato analytická kategorie použita při analýze zkoumaného 

problému?  
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