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(Poznámka 1.: Vzhledem k tomu, že oponent~ prací ~ejsou ~~enové stát~icové komise, 
prosíme je, aby do svého posudku napsa/z navrh znamky, przp. doporucz/z, 
na co se má obhajoba zaměřit. , 
Poznámka 2.: Vzhledem k tomu, že studenti mají možnost jít, k obhajo~ě /k~e? vy~led~ _ 
rozhoduje státnicová komise! i v případě záporných posudků, je bezpredmetne psat v,zaveru 
posudku" nedoporučuji k obhajobě ". V tomto pří'!adě může pedagog navrhnout znamku 
,,4" , tj. "n.eprospěl" Děkujeme za pochopem.) 

Soňa \;achtová se zabývá kvalitou života žen. Je to oblast v současné době velmi aktuálním 
nejen v ČR, ale patří k tématům řešeným v rámci EU. Způsob zpracování zachycuje celou šíři 
problematiky od historických kořenů generových studií, přes biologický a sociální aspekt po 
výzkum zaměřený na zjištění kvality života žen a mužů v ČR. 

Práce je velmi dobře členěna do osmi kapitol, z nichž každá postihuje specifickou oblast 
života žen: feminismus - biologická rozdílnost žen - socializace v dětství - život v rodině
mýtus krásy - rovné příležitosti žen a mužů v rámci EU. Výchozí premisou je popření • 
jednoznačně bipolárního rozdílu muži- ženy z biologického hlediska (Turnerův syndrom, 
Klinefeltův syndrom a další). V historickém vývoji popisuje úlohu ženy ve společnosti a 
zvažuje, nakolik tato historická podmíněnost ovlivňuje současný stav. V další části práce jsou 
popsány vědecké teorie o osvojování genderu v životě člověka (v rodině, v zaměstnání). 

Téma zvolila autorka na základě vlastních zkušeností. Postupně zjistila, že postavení žen 
ve společnosti je poznamenáno nejen nerovnoprávností, která má historické kořeny, ale , 
možná též souhlasem a spokojeností části žen se současnou situací. Prostudovala množství 
odpovídající literatury, z níž vybrala informace poukazující na šíři a závažnost problematiky a 
obtížnost jejího řešení (mýtus krásy, trh práce, postavení žen v celosvětovém měřítku). 

Ve vlastním šetření zjišťuje, jakým způsobem ženy a muži ve věku 25 - 40 let hodnotí 
kvalitu svého života. Údaje získává formou dotazníku, zpracovává je graficky a interpretuje je 
odpovídajícím způsobem. Na základě závěrů posuzuje hypotézy. 
Otázky k obhajobě: 

I. Existují vědní obory (neurologie, psychologie), které berou rozdíly mezi muži a 
ženami jako ne zpochybnitelný fakt? 

2. Existují obory lidské činnosti, ve kterých se výrazně uplatňuje jedno z pohlaví? 
3. V čem spatřujete v současné společnosti největší problémy z hlediska rovnoprávnosti 

žen? 
4. Kterou z odpovědí považujete za alarmující? (podle vzdělání u žen apod.) Co byste 

v této oblasti doporučovala? 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomní práci, Doporučuji k obhajobě. 
Klasifikace: výborně 
Datum: 7.5.2010 
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