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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Autorka ve své práci analyzuje postavení arabských žen v izraelské společnosti. Na tuto problematiku 
nahlíží komplexně a analyzuje strukturální problémy vyplývající jednak z právní a politické situace 
v Izraeli a jednak arabské kultury a Islámu. Konkrétně analyzuje izraelské zákony, izraelský politický 
systém, vzdělávací systém, pracovní trh a patriarchální charakter arabských rodin a Islámu.  
 
 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 
Práce nabízí velmi hutnou přehledovou studii o faktorech, které definují postavení arabských žen 
v izraelské společnosti. Autorka přitom zpracovala velké množství primárních a sekundárních zdrojů 
převážně v anglickém jazyce. Práce je celkem logicky vystavěna: začíná na úrovni izraelského státu a 
pak přechází na úroveň Islámu a arabské kultury a jejich vlivu na arabskou rodinu a postavení žen 
v nich. Práce také nabízí celou sérii grafů, které přispívají k lepšímu pochopení celé problematiky.  
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Práce splňuje formální kritéria bakalářské práce. Je napsaná přehledně. Odkazy na literaturu a 
bibliografie jsou formálně v pořádku. Práce je psaná v akademickém, srozumitelném jazyce.  
 
Matoucí je přeskakování se a vracení se k tématům. Vzdělání je nejprve diskutováno na straně 39 a 

pak opět v podkapitole 3.3. na str. 46. Nárůst vzdělanosti a s tím související vyšší věk prvorodiček 
se objevuje na straně 43 a pak opět na straně 48.  

 
Na konci každé kapitoly chybí krátká shrnutí hlavních bodů. 
 

- Překlepy str. 27 obra/oba, 56 stékání/setkání, 59-nepřátel/nepřítel  
- Nekonzistence při používání kurzívy u anglických názvů organizací (např str. 32) 
- Interpunkce (např. str 34 poslední řádek) 
- Používejte ibid při opakované citaci ze stejného zdroje (pozn. pod čarou 114 a 115) 
- Příliš dlouhé odstavce např. str. 36 
- Nepřesná poznámka pod čarou 159. Měla zřejmě být o větu předem. 
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4. KONTROLA ORIGINALITY TEXTU 
 
   Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systému: 
   [  ] Theses     [  ] Turnitin     [  ] Ouriginal (Urkund) 
   Komentář k výsledku kontroly: V pořádku. Žádný ze systémů neukázal na plagiátorství. Text je 
správně odcitován.  
  
 
5. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
Bakalářská práce Anežky Kotkové je kvalitně napsaná. Autorka prokázala, že je schopna zpracovat 
složité téma za použití velkého množství akademické literatury a primárních zdrojů jako jsou 
statistiky. Silnou stránkou práce je její přehledovost a komplexnost. Slabší je schopnost tato 
data utřídit podle důležitosti. 
 
Co v této práci chybí je lepší analýza jednotlivých faktorů. Bylo by dobré např. nejen zmínit, které 
faktory nejvíce brání lepšímu postavení arabských žen a které naopak přispívají k odstraňování 
nerovnosti, ale stálo by za to vysvětlit jejich dynamiku. Autorka na jedné straně ukazuje, že postavení 
arabských žen se zlepšilo, ale z textu jasně nevyplývá, jestli za tím je postupné odstraňování 
systémových překážek ze strany státu, nebo změny na straně arabské společnosti, nebo jestli jde o 
nějaký konkrétní faktor, např. vzdělávání a pokud ano, co najednou vedlo k tomu, že arabské ženy 
začaly v mnohem větších počtech navštěvovat vysoké školy? 
 
 
6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 

1) Str. 54 „Jedním z dopadů modernizace arabské společnosti je i zmíněný nárůst vzdělanosti 
arabských žen. Vyšší úroveň vzdělání souvisí s větší touhou určovat své postavení ve 
společnosti a rozšířením jejich nezávislosti. Čemuž nasvědčuje fakt, že většina izraelských 
Arabek, které vstoupily do politiky byla z univerzitního prostředí. Podle různých průzkumů je 
s vyšším vzděláním spojena i vyšší účast na pracovním trhu, vyšších pozicích a také v politice. 
Čím méně se ženy věnují práci v domácnosti, péči o děti, tím větší šanci mají pro budování 
kariéry. Podle autorů Shapira a kol. existuje korelace mezi vzděláním a aktivní politickou 
účastí. Autoři uvádí, že pravděpodobnost vstupu ženy do politiky a úspěchu je vyšší u žen, 
které jsou vzdělané a finančně samostatné. Při studiu a budování kariéry mohou získat vlivné 
kontakty, které pak hrají roli v politické kariéře.” 

 
Souhlasí autorka práce s tímto argumentem, že rozhodující pro odstranění rozdílů v postavení 
arabských žen v izraelské společnosti je vzdělání? Podle uvedených dat v této práci počet vzdělaných 
arabských žen narůstá a dnes jich studuje více než arabských mužů. Dále procentuálně je na 
bakalářském studiu 18.3 procent arabských studentů a studentek, což už přibližně odpovídá jejich 
počtu v izraelské společnosti (21 procent).  
Ve vzdělávacím sektoru se tedy zdá, že Arabky nejsou nijak zásadně vystaveny systémové 
diskriminaci ze strany státu a spíše to, co jim brání studovat jiné obory než pedagogické a sociální je 
tlak rodiny.  
Lze tedy očekávat postupné odstranění rozdílů v postavení arabských žen? A pokud ne, znamená to, 
že vzdělání je nutnou, ale ne postačující podmínkou pro odstranění rozdílů v postavení arabských 
žen? Co je v tom případě hlavní překážkou? 
 

2) Str. 59 „Primárním důvodem tak není arabská kultura, která by jim nedovolovala pracovat, 
ale spíše to, že některé pozice pro ně nejsou v podstatě dostupné.”  
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A lze říci, co je tím hlavním důvodem? Systémová diskriminace ze strany státu, patriarchální tradice v 
arabské společnosti, či jednoduše nedostatečné vzdělání na dané pozice, či nedostatek sociálního 
kapitálu, který je v Izraeli často nutný pro dosažení jistých prestižních pozic?  
 

3) Str. 22 “Rok 2009 byl zlomovým pro budoucí zařazování ženských kandidátek.”  
 
 V čem konkrétně? Vedlo to k výraznému navýšení kandidátek do Knesetu? A týkalo se to i arabských 
kandidátek jak v arabských, tak sionistických stranách? Z grafu na straně 21 totiž není žádný zásadní 
zlom patrný. 
  

4) Nerozumím argumentaci na straně 39 kde autorka nejprve píše o velikém nárůstu vzdělanosti 
mezi arabským obyvatelstvem v posledních šesti dekádách a pak bez předělu zmíní, že 
arabský vzdělávací sektor je vůči židovskému podfinancovaný. Jak to přímo souvisí s tím 
nárůstem.  

 
5) Strana Shas je židovská náboženská strana, nikoliv strana arabská (str. 18) 

              Joint list je koalice arabských stran, ne jedna strana 
 

6) Postavení žen v izraelské politice (str. 20) – chybí podrobnější diskuze o ženách v arabských 
stranách – v jakém poměru se objevují na kandidátkách, jak je to u islamistické strany Ra’am? 

 
7) “Kap. 4.2. druhá věta. Nemělo by být “Aktivní participace”?  

 
 
 
7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 
B 
 
Datum: 20.5.2022      Podpis: 
 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


