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Práce Alexandry Soukupové je prací empirickou. Autorka v úvodu říká, že „cílem 
výzkumu je pokus o popsání a interpretaci specifické zkušenosti pěti českých žen, které se 
přivdaly na řecký ostrov Korfu“ (str. 4). Dále uvádí (poněkud hypoteticky), že na základě 
svých zkušeností a reflektováním rozdílů mezi původním a novým prostředím „mohou 
uchopit a vymezit jak aspekty vlastní genderové identity, tak i faktory, které by v případě, že 
by v této kultuře vyrůstaly, měly na formování jejich genderové identity vliv odlišný od vlivu 
kultury původní“ (str. 5). Vzhledem k tomuto vymezení by bylo vhodné více specifikovat už 
samotný název práce, který je formulován příliš široce. 

Struktura práce by se na základě obsahového členění jevila jako dobrá v případě, že by 
ji obsah naplnil. „Teoretická část“ ovšem nepředstavuje teoretická východiska  (o nichž 
pojednává jen velmi stručná část „Použité koncepty“ na str. 7-8), jinak je tento oddíl věnován 
spíše kulturně sociálnímu kontextu. Zde se autorka správně snažila představit oblast, z níž 
pocházel výzkumný vzorek, po stránce geografické, ekonomické i sociální. Stylisticky však 
tato část připomíná spíše populárně naučné práce, také je velmi spoře dokumentována (na 
stránkách 9-16 pouze jediným odkazem). „Použité koncepty“ odkazují k publikaci Renzetti a 
Currana (Ženy, muži a společnost), což je zde jediným zmíněným teoretickým zdrojem. 
V empirické části je pak ještě odkázáno na článek M. Čermákové, který by do teoretické 
literatury patřil také.  

Metodologii práce je věnován krátký odstavec na str. 7 a dále na začátku empirické 
části na str. 24-25, s odkazem na tři zdroje (Hendl, Reinharz a Disman). Na tyto zdroje je 
odkazováno i průběžně ve výzkumné části. Volba metody kvalitativního výzkumu a 
porozumění metodě se mi v rámci práce jeví jeví jako podstatně lépe zvládnuté než 
porozumění tomu, jaký význam mají teoretické koncepce pro empirickou práci a jak má být 
teorie s aplikovaným výzkumem propojována. 

Samotný empirický terénní výzkum, který probíhal dvoufázově, považuji za úkol 
zvládnutý v rámci bakalářské práce na odpovídající úrovni. Jde o výzkum původní, 
probíhající ve vzdálené lokalitě, což jistě zvýšilo obtížnost úkolu. Kategorizaci materiálu 
považuji za velmi dobrou, stejně tak zvládnutí technických náležitostí spojených s přepisem 
rozhovorů (viz příloha). Materiál, který autorka shromáždila, by sliboval potenciál k ještě 
dalšímu rozpracování a interpretačnímu zpřesňování. Zejména po stránce přesnějších 
formulací – pojmy jako „řecká mentalita“, „typický Řek či typická Řekyně“ jsou 
problematické. I když ve druhém případě tomu lze rozumět i tak, že autorka použila 
zjednodušujících pojmů proto, aby se přiblížila vyjadřování respondentek. Přesto by takové 
pojmy měly být v analytické a interpretační části okomentovány. Také by bylo dobré více 
specifikovat mezi „řeckou společností“ a „řeckou společností na Korfu“ i v části empirické. 
Genderové stereotypy na Korfu nelze charakterizovat jako „řecké“ – bezpochyby zde budou 
odlišnosti od prostředí velkoměsta i od prostředí např. peloponézského vnitrozemského 
venkova. 

U odkazů na zdroje bych doporučila uvádět nejen odkaz na dílo jako celek, ale pokud 
se jedná o konkrétní tezi, i na jeho stránku / stránky.  

V celkové perspektivě se mi práce Alexandry Soukupové jeví jako vyhovující 
kritériím kladeným na bakalářskou práci. Kvalita jednotlivých částí textu není na stejné 
úrovni, v textu však vidím pozitivní potenciál pro další rozvíjení. Navrhuji velmi dobré 
hodnocení v rozmezí 30-32 bodů. 


