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Cílem autorčiny práce bylo nastínit a zmapovat situaci a postavení ženy v Indii v průřezu dějinami až 
do současnosti.  

Úvodem práce nás autorka provází indickým kulturním a náboženským prostředím v souvislosti 
s ženskou otázkou.   

Akcentovaným tématem je situace, kdy se Indka stává vdovou. 

Velmi zajímavá je kapitola, v níž je popisováno satí (upalování vdov), které je zákonem zakázáno, ale 
přesto výjimečně praktikováno. Důvody k provádění satí jsou převážně ekonomické. Indická dědická 
tradice navíc upřednostňuje převážně mužskou rodinnou linii. Zpracování dědických práv vdov stále 
tkví v historických kořenech a je víceméně neměnné.  

Dále autorka poukazuje na města vdov a organizace věnující se vdovám ve smyslu jim usnadnit 
vdovský úděl. Včetně minimální podpory státu. Z celé popisované situace vyplývá, že Indie není 
sociálním státem, situace tedy není nikterak optimistická a jakékoliv změny k lepšímu jsou těžko 
proveditelné. 

Autorka dokresluje nastíněný problém představením vdovy v literatuře a ve filmu. Za vše je nutno 
zmínit film významné autorky Deepy Mehty, jejíž film byl velmi sledován hlavně v zahraničí. Na 
domácí půdě bylo jeho promítání provázeno problémy a protesty indické veřejnosti. Velmi pozitivně 
hodnotím stať, kde autorka popisuje vlastní setkání s vdovami, což přináší do práce i zpětnou vazbu. I 
přes upozornění na nelidský systém, který je vůči vdovám uplatňován, se tyto vdovy jevily jako 
spokojeně žijící v rodině svého zemřelého manžela.  

Potřeba změny, o které autorka závěrem píše, by měla vycházet jednak ze změny sociálního systému, 
ale bez změny náhledu konzervativní indické společnosti nelze očekávat výrazné pozitivní zlepšení.  

Práce je ve svém smyslu prací, která zasahuje do kulturní antropologie a je doplněna výpověďmi ze 
setkání s vdovami. Nejcennější na práci je, že autorka měla možnost společnost zažít v rozsahu 
několika měsíců, tedy plně pochopit situaci a rozlišit jemné nuance, které by bez této zkušenosti 
nebyly možné.  

Jednotlivé popisované změny jsou doplněny nadstandardním zpracováním kvalitních literárních 
pramenů, které nejsou připojeny ad hoc, ale naopak jsou přesvědčivým základem popisovaných změn 
a úvah. 

Bakalářskou práci po všech stránkách, tedy hloubkou zpracování i stylisticky, hodnotím jako 
nadprůměrnou a měla by vyústit do publikace.  



 

Práci hodnotím klasifikačním stupněm v ý b o r n ě. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Které z indických náboženství je většinově praktikováno? 

2. Jaké jste měla vlastní pocity z delšího kontaktu s popisovaným prostředí? 
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