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Tato bakalářská práce se v teoretické části věnuje souhrnnému podání informací  

o sociálním životě afrických žen. Studentka se ve své práci zaměřuje na postavení žen 

v africké společnosti, dále popisuje problematiku ženské obřízky. V dalších  kapitolách se 

zabývá porodností, zejména hlavními příčinami úmrtí žen a dětí při porodech, zdravotní péčí a

porodnickými zvyklostmi. Práce podává náhled na vzdělávání žen v Africe,  

na překážky vzdělávání a zároveň poukazuje na jejich možná řešení. Dále se věnuje práci  

a pracovními příležitostmi žen. V praktické části se práce soustředí pouze na Zambii, ve které 

podává stručný přehled o zemi a o kultuře Zambijců. Dále zaznamenává ve formě rozhovoru, 

jaký pohled mají české koordinátorky na sociální život zambijských žen a v předposlední 

části uvádí můj subjektivní pohled na ženy žijící v Mongu. Poslední část se zabývá 

výzkumným šetřením, které v podobě dotazníkové metody zjišťuje, jaký je sociální a rodinný 

život žen v Mongu a jejich postavení ve společnosti. Praktickou část zpracovávala studentka 

přímo v Zambii, kterou navštívila v rámci odborné stáže na HTF UK.

Práci hodnotím: volba tématu aktuální pro danou oblast. 

Cíl práce vhodně zvolen, který byl naplněn. Práce s literaturou, bylo použito 

dostupných pramenů. Studentka ve své práci uvádí vlastní názory, argumentačně 

podpořené. Formální stránku bakalářské práce hodnotím výborně. Jazyková stránka –

stylistiku i gramatiku hodnotím výborně. Bakalářská práce je studentkou sepsána na 

základě vlastních zkušeností z praxe a v jednotlivých kapitolách se také opírá o své 

zkušenosti a argumenty což velice kladně hodnotím. Bakalářskou práci lze uplatnit 

v praxi a částečně uplatnit a zpracovat do výuky, pro potřebu studentů. O praktickou 



část a její výsledky v rámci publikování projevila zájem organizace NJOVU. V této 

organizaci (v Zambii) vykonávala studentka odbornou stáž.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 1.

Otázky vedoucího práce:
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V Praze 25.5. 2013                                      Mgr. Monika Měrotská


