
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Typ posudku: oponent

Autor/ka práce: Olga Krivtsova

Název práce: Postoj mladých žen v České republice ke konstruktu Superženy
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Navržené hodnocení: E/F

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií.

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována?

Za cíl teoretické části práce uvádí autorka „odborné vymezení pojmu ‚superžena‘ “, ve výzkumné 
části si pak stanovila odlišný cíl, totiž „zjistit, jaký postoj mají mladé české ženy ke konstruktu 
‚Superženy‘ “. Bohužel tak ale činí bez odkazu na současnou relevantní literaturu a vymezení 
současného stavu poznání k dané problematice. Velmi chabě pracuje s oborovou terminologií i se 
zdroji, zjevně ji zcela při práci na BP chyběly vhodné odborné zdroje získané solidním provedením 
rešerše literatury. 
Formulování výzkumných otázek s predikcí odpovědí „ano x ne“ neodpovídá povaze kvalitativního 
výzkumu. Kromě toho v práci postrádám teoretické ukotvení práce, které by mělo předcházet 
formulaci hlavního cíle a z něj odvozených výzkumných otázek.
Za pozornost také stojí, že autorka k pojmu „superženy“ uvádí, že „(j)elikož je tento pojem 
relativně nový a vznikl v druhé půlce 20. století, je nutné dále prozkoumat historické příčiny a 
společenské změny, které mohly způsobit vznik a šíření pojmu ‘Superžena‘ “. Pojem, který se začal 
používat před přibližně 50. lety není rozhodně nový, a to ani relativně.
Kromě jiného postrádám vymezení a operacionalizaci klíčových pojmů důležitých pro potřeby 
práce jako například ženství, genderový stereotyp, rodina apod. 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?

Autorka pro zpracování tématu využívá některé cizojazyčné texty, ale jejich volba je pro zvolené 
téma zcela nedostatečná a značně antikvovaná. Z dvaceti šesti titulů jsou jen čtyři mladší deseti let. 
A deset titulů je starších dvacet a více let- Přitom právě toto téma se dynamicky rozvíjí a ročně o 
něm vychází velké množství odborných textů. Jinak řečeno, autorka nevychází z aktuálních sociálně
vědních studií na téma genderu. Její smělé tvrzení, že „(v)elká část literatury na toto téma se 
zaměřuje na Afroameričanky, především v kontextu zkoumání vlivu modelu chování na zdravotní 
stav ženy“ jen potvrzuje, že si k práci připravila značně omezený rešeršní aparát.
Například jedním z titulů, se kterým autorka pracovala, je kniha Moderní rodina od Ivo Možného z 
roku 1999. Ivo Možný ale svoji knihu přepracoval v roce 2006, kdy vyšla pod názvem Rodina a 
společnost. 
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3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?

Jak jsem uvedla výše, zdroje jsou staršího data a mohou sloužit jako historický podklad při popisu 
současného konceptu ženského ideálu, nikoliv ale jako základní literatura k tématu. Autorka tedy 
zjevně neprovedla ani základní rešerši k tématu.

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?

V této práci je velmi těžké hodnotit kvalitu argumentů, které vycházejí z chybného teoretického 
základu. 

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?

Ano, ale vzhledem k tomu, že jsou navázaná na nevhodný zdrojový aparát, nemají potřebnou 
kvalitu.

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?

BP obsahuje mnoho stylistických, gramatických chyb i chyb překlepového rázu. V některých 
částech je patrné, že text neprošel jazykovou korekturou a je špatně naformátovaný. Autorka také 
nepoužila jednotnou citační normu, což je hlavně patrné v souhrnu literatury na konci BP.

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).

Na práci lze především ocenit odvahu, s jakou se autorka do tématu pustila. Společenská představa 
ideální ženy, matky a zvlášť pak genderové stereotypy jsou stále aktuální téma, které sociology a 
socioložky jistě nikdy nepřestane fascinovat. Bohužel to, co se autorce příliš nepovedlo, je uchopení
tohoto tématu. Koncept „superženy“ spadá svým vznikem přibližně do 70. a 80. let minulého 
století. V současné době odborná sociologická literatura pracuje s pojmem „balanced women“ 
(„vybalancovaná žena“). 

Teoretická východiska v této BP jsou značně zastaralá a neodpovídají současnému stavu poznání. 
To podporují i zjištění, ke kterým autorka došla a která odpovídají skutečnosti 21. století. Jak uvádí 
autorka práce, její respondentky preferují „částečnou superženu“ a za nejdůležitější považují 
spokojený život. Tedy ve svém výzkumu dospěla k již známému. To by příliš nevadilo, pokud by 
ovšem tuto skutečnost nějak v práci reflektovala a hlavně pokud by ji uvedla odpovídajícím 
teoretickým rámcem. Z celého znění BP je ale evidentní, že si autorka o aktuálním konceptu 
ženského ideálu a současných přístupech k problematice genderu a feminismu mnoho zdrojů 
neprostudovala. Použitá literatura je vesměs deset a více let stará. To je bohužel v době internetu, 
kdy je možné téměř každou knihu či studii získat online, nepřijatelné.

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.

Jak jste postupovala při zadání rešerší?
K jakým závěrům jste došla pomocí fenomenologických metod zkoumání?

Celkové hodnocení práce:

Celkový dojem z kvalifikační práce je, že nesplňuje minimální kritéria kladená na tento typ 
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kvalifikační práce. Navrhuji tedy hodnocení mezi E /F a to v závislosti na průběhu obhajoby, kde 
má autorka možnost osobně prokázat kompetence důležité pro absolventa tohoto bakalářského 
programu.

Datum: Podpis:
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