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Předložená diplomová práce má 71 stran autorského textu členěného do osmi hlavních 

kapitol, číslování úvodu a závěru je formálně chybné. Vzhledem k rozsahu předložené práce 

je odkazovaná literatura dostačující, je relevantní k tématu, je domácí i zahraniční 

provenience a aktuální. Text graduační práce je doplněný seznamem tabulek a grafů. 

V současnosti jsou opět otázky o rovnosti pohlaví a rovnosti příležitostí aktuálně 

společensky analyzovány, a to zejména s ohledem na přetrvávající nerovnost při finančním , 
ohodnocení práce žen a mužů. Z tohoto hlediska je Česká republika na nelichotivém místě 

v řebříčku v rozdílech odměňování žen a mužů v zemích EU. Konstatuji, že diplomová práce 

reaguje na aktuální společenské téma. 

Teoretické zpracov~í historie feminísmu, charakteristiky generových studií, 

komparace biologie a gender, genderová socializace v dětství, genderová problematika 

v životě (v rodině, zaměstnání a rovných příležitostí v EU) u současných žen a mužů 

odpovídá úrovni současného vědeckého poznání v této oblasti, autorka se opírá o 

bibliografické zdroje, jež jsou aktuální. Celkově je předložený text pěkně formulován, dílčí 

tvrzení jsou logicky seřazená a spějí k cíli či dílčímu závěru. 

Šetření kvalit života žen a mužů v České republice je metodologicky správně 

strukturované, výzkumný problém je aktuální a odpovídá společenským problémům a 

potřebám a navíc reaguje a předjímá historickou i současnou složitost fenoménu nerovnosti 

žen a mužů. Přestože pokládané otázky byly jednoduššího charakteru a dotazníkem zkoumaný 

vzorek probandů poměrně malý, zpracování a interpretace získaných názorů a dat nelze 

považovat za nevýznamné či marginální. 

Poznámky k textu: 

,/ Zjistila jste nerovný přístup ke vzdělání žen a mužů v České republice? Pokud ano, tak 

čímje podmíněný? 



-------------------------------------------------------

v' Domníváte se že postoj společnosti (historicky a biologicky dané úkoly života ženy a 

muže) ovlivňuje nerovný přístup k ženám v ČR v celém jejich osobním příběhu od 

dětství až po stáří? 

v'Prosím o analýzu pojmu "duševní svoboda ženy" u obhajoby. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací výborně. 

V Praze 25.4.2010 Beáta Krahulcová 


