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Celkové hodnocení (slovně): Autorka si vybrala zajímavé téma, které zpracovala v celém kontextu 
vývoje po roce 1948. V první kapitole Petra Počárovská definuje užívané pojmy, jádro práce tvoří 
druhá a třetí kapitola, kdy poslední z nich je věnována zmapování dvou žen z odlišných pólů 
politického spektra „normalizované“ společnosti. Ve své práci využila dobové literatury, vydaných 
pamětí i nahrávek v ÚSD. 
Práci pokládám za zdařilou, přesto mám několik připomínek: 

- Obávám se, že autorka místy bere vážně politické proklamace propagační literatury (s. 29-31), 
kdy bez komentáře vysoce hodnotí sociální zabezpečení a péči o zaměstnance. 

- Pojmy „normalizace“ či „budování socialismu“ by měly být spíše v úvozovkách. 
- Není zcela pravda, že „ženy na západě musely složitě bojovat o možnost zaměstnání“ – 

poválečná situace např. v Německu donutila ženy vykonávat všechny mužské profese (k 
tomuto tématu existují zajímavé studie) a zapojit se na určitou dobu do politiky. 
Zaměstnanost a zvýšená politická aktivita žen často souvisela s výrazným nedostatkem mužů! 

- Do všedního dne rodin disidentů zasahovaly represe dosti tvrdě – častá nemožnost studovat, 
nemožnost vyjíždět do zahraničí, horší podmínky bydlení atd. Autorka sice některé represe 
zmiňuje, především policejní prohlídky, chybí jí však důslednější analýza. Závěr, že 
sledované respondentky hodnotí politické události odlišně, není jistě překvapující, když byly 
cíleně vybrány z opačných pólů politického spektra. 

Formální připomínky: 
- Práce není zcela prosta gramatických chyb. 
- Ve stylu práce velice ruší časté užívání přítomného času!  
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