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Bakalářská

práce - obecné údaje

Počet

stran: 77
Počet kapitol: 4 + Úvod a Závěr
Počet příloh: 4
Práce s odbornou literaturou: Soupis bibliografických citací s. 68 a Bibliografie s.
72, v bakalářské práci byly citovány nejméně 3 cizojazyčné prameny, řádně uvedené
v Soupisu literatury

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem "mužské" a "ženské" kultury, a to
problematikou genderových specifik v oblasti vzdělávání a dělby práce v závislosti na pohlaví
ve veřejné a soukromé sféře. Autorka si v úvodu klade za cíl nahlížet na řešené téma genderu
v dnešní společnosti s určitým nadhledem a neutralitou, práce nemá být kritikou nevýhodné
situace žen v tzv. mužské společnosti. Obě pohlaví jsou v kontextu dnešní (euroamerické)
společnosti vystaveny tlaku kulturních norem a stereotypů, pro což se autorka snaží hledat
vhodné argumenty a důkazy. V rámci jednotlivých kapitol jsou postupně rozebrány čtyři
oblasti společnosti: celková kultura, oblast vzdělávání, profesní život a rodina či partnerství
z pohledu genderové problematiky. Autorka postupně odhaluje model dnešní společnosti, kdy
" ... naše kultura, navzdory snahám o liberalizaci, vychází v problematice genderu spíše
z biologické podstaty mužů a žen a z ní si odvíjí své "přirozené" normy a hodnoty ... " (s. 66)
Autorka tento přístup nazývá stagnací a kulturní mezerou tzv. euroamerické kultury. Jak
uvádí v úvodu, poznatky z jednotlivých částí práce by mohly inspirovat k možným úpravám
nedostatků a pro budování tzv. rovnoprávné společnosti mužů a žen navrhuje uplatňovat
"celistvý systémový přístup" (s.66) napříč různými složkami společnosti s cílem dosáhnout
bezpředsudkového společenského i individuálního přístupu k oběma pohlavím a k práci, která
je s nimi spojena. (s.65)
Bakalářskou práci paní Jitky Kučerové hodnotím jako velmi zdařilou, plně
odpovídající nárokům kladeným na tento typ prací. Vyzdvihnout musím především snahu o
objektivní přístup k tématu, který nijak nezmenšuje zaujetí autorky pro zvolené téma. Text
předložené bakalářské práce je co do obsahu i formy zcela v rovnováze s vytyčenými cíli a
záměry, pozitivně hodnotím jak práci s odbornou literaturou, tak formulaci vlastních
myšlenek a názorů. Práce je napsána velmi střízlivým a odborným stylem.
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