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     Předložená práce obsahuje padesát osm stran autorského textu, je doplněna dvěmi vhodně 
volenými přílohami a seznamem zkratek. Volba originálního tématu nebývá zárukou kvality 
práce. Po pročtení celkově kultivovaného (logicky řazeného, přehledného a lákavého) Obsahu
a zjištěním skutečnosti, že autorka strávila v Africe tři měsíce jako dobrovolnice, je čtenář 
potěšen a patřičně zaujat. Již na tomto místě mohu konstatovat, že moje představa zajímavé, 
čtivé, avšak patřičně odborné práce byla naplněna.

     Níže uvedené nedostatky jsou převážně drobného rázu, poukaz na několik závažnějších 
metodologických chyb (formulace cílů) má sloužit jako prevence jejich opakování pro případ
dalšího studia autorky.
     Název práce „Sociální život afrických žen“ totiž předpokládá explicitní a velice přesné 
vymezení cílů. Co vše patří do sociálního života? Jakých afrických žen? Vždyť studentka 
sama správně připomíná, že v Africe žijí různé národy s různými kulturami. Jen v Zambii je 
72 kmenů s různými tradicemi (s. 28). Potvrzují to i rozhovory. Pravdou je, že autorce se 
podařilo stanovit několik základních oblastí, v nichž se sociální život žen velmi promítá: 
rodinný život, vzdělávání, obřízka (a jiné rituály). Důsledkem chybně stanovených cílů ale je 
určitá disproporce mezi tzv. teoretickou a praktickou částí. Čtenář má nejprve pocit, že téměř 
všechny africké ženy žijí ve velice nuzných podmínkách, musejí se plně podřizovat svým 
mužům, na vzdělání nemají čas ani peníze, neboť stále rodí děti, a ke všemu je vlastní matky 
vodí na surově prováděnou obřízku. V další části práce ale následuje hlubší ponor do života 
zambijských a dalších žen, které vlastně ani nevědí, co je obřízka. Ve výsledcích jinak 
zdařilého šetření se najednou objevují pojmy jako univerzita, sen o vlastní restauraci, 
bezdětnost. 
     I přes výše uvedený nedostatek je ale text jako celek informačně bohatý a čtivý. Zde 
musím pochválit autorčiny stylistické schopnosti. Místy až úsporný styl s odkazy na 
podrobnosti v literatuře jsou předností práce vzhledem k plynulosti textu. V odborné práci by 
se možná nemělo objevovat tolik expresivních výpovědí (je patrné, že studentka byla 
zvolenými tématy emočně zaujata). Zároveň ale uznávám, že při dodržení potřebné odborné 
úrovně a za využití vlastních autentických poznatků tyto pasáže zvyšují čtivost. V kapitole 
„Subjektivní pohled na ženy z Mongu“ se právě skrze tento styl podařilo zpřístupnit podstatné 
momenty a atmosféru života v Zambii. Text také dokladuje význam kulturních a sociálních 
proměnných v životě člověka. Lze předpokládat, že africké ženy se skrze prožitá traumata 
„vykupují“ do světa, který jej posléze lépe přijímá, což nejspíše ovlivňuje jejich sebepojetí. 
Snad proto dokáží být statečné, krásné a šťastné, jak autorka ve své práci ukazuje.
     Kapitola osmá obsahuje ilustrativní šetření (méně pak výzkum – vzhledem 
k charakteristice vzorku, metodologii zpracování aj.); studentka to sama uznává a deklaruje. 
Tentokrát byly cíle vymezeny naprosto přesně a v souladu s potřebami kvantitativního šetření. 
Dotazník byl sestaven téměř bezchybně – s jedinou výjimkou. Otázka „Slyšela jste někdy o 
ženské obřízce?“ nedokládá informovanost a pochopení významu obřízky africkými ženami. 
Ale to je spíše chyba v hypotéze a interpretaci. Dále by byla namístě obezřetnost v některých 
interpretacích. Mohlo by se zdát, že šetření prokazuje domácí násilí všeho typu, a to ze strany 



vlastních matek (srov. s 58). Ve skutečnosti šetření prokazuje, že 4 africké ženy (z 
nereprezentativního vzorku) se staly obětí fyzického domácího násilí ze strany matky (otázka 
14. a 15. dotazníku). To jsou ale dílčí nedostatky, jinak studentka ověřovala velice správně 
vystavěné hypotézy a zjistila skutečnosti, které sice nelze úplně zobecnit, ale výborně 
doplňují předchozí text. Oceňuji též přehledné grafické znázornění výsledků šetření.
    Autorka též dokázala zúročit své kontakty s pracovnicemi neziskových organizací, které 
žijí v Africe dlouhodobě. Pomocí dobře volených otázek ve dvou rozhovorech doplnila svou 
práci dalšími nosnými informacemi k tématu. 
     Pochválit lze i práci se zdroji, hlavně jejich korektní užití. Téma by sice zasluhovalo více 
zahraničních (cizojazyčných) pramenů, ale užité zdroje jsou relevantní a dokladují dobrou 
orientaci autorky ve zvolené problematice. Přímo v textu místy ruší příliš dlouhé odkazy na 
elektronické zdroje, stačí je uvádět ve zkrácené verzi, do seznamu zdrojů pak celé. 
Doporučuji též eliminovat tzv. výpiskování (řazení odstavců dle jednotlivých autorů, nikoli 
tématicky). V doslovných citacích se doporučuje užívat kurzívu. Závažné výhrady k práci 
s literaturou ale nemám.
     Velmi oceňuji jazykovou stránku práce. Srozumitelný a celkově kultivovaný text 
s minimem překlepů by měl být v bakalářské práci samozřejmostí, často tomu tak bohužel 
není. Tato práce je však psána skvělým jazykem. 
     Drobností je označení „Seznam příloh“ pro „Seznam tabulek a grafů“.

Závěr: 
Bakalářská práce Markéty Veselé je po obsahové i formální stránce na vynikající úrovni. 
Zvlášť oceňuji volbu skvělého tématu a využití autentické zkušenosti ze stáže v Africe, dále 
pak celkovou kultivovanost textu včetně stránky jazykové. 

Navrhovaný stupeň hodnocení: výborně

Podnět k obhajobě:
V kapitole o rodinném životě naznačujete spíše smluvní charakter vztahu mezi manželi. 
Uvádíte, že důvodem k rozvodu je neplodnost, impotence nebo neschopnost uvařit dobré jídlo 
(s. 11). Jakou hodnotu má v Africe (např. v Zambii) citový vztah mezi mužem a ženou a jak 
často ústí v manželství?

V Praze dne 27. května 2013                             ___________________________________

     


