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                Na úvod bych ráda reflektovala svou disciplinární situovanost k pojmu kultura. Jako 

sociální antropoložka žijící v roce 2017 mám jistý epistemiologický problém s konceptem 

kultury tak, jako ji používá studentka ve své práci-jako homogenní ohraničenou pozitivistickou 

analytickou kategorii, která se dá průkazně (ověřením na kvantitativních datech) určit a jasně 

definovat. Na druhou stranu plně akceptuji jiné teoreticko-metodologické zakotvení práce tak, 

jako ji zcela legitimně stanovila (v kontextu jiné disciplíny) vedoucí práce.  

                 Dle studentky bylo cílem práce „pojednat o tom, jak je genderová nerovnost 

uchopena v různých kulturách a potvrdit, že existuje vztah mezi kulturou, tak jak ji chápe Geert 

Hofstede a hodnotami jejích příslušníků spojenými s genderovou rovností. Zvláštní pozornost 

jsem kladla na nejnovější kulturní dimenzi požitkářství vs. zdrženlivost, u které byla souvislost 

s pojetím genderových rolí přednesena Hofstedem jako fakt, ačkoliv neexistují žádné další 

studie, které by tuto skutečnost potvrzovaly.“ (str.61) Na základe statistických dat z výzkumů 

hodnot se pokusila potvrdit, že dimenze požitkářství vs. zdrženlivosti souvisí s tím, jak je ve 

společnosti hodnoceno rovné postavení žen a mužů. 

                  Teoretická část práce představuje základní přehled různých teoretických přístupů. 

Domnívám se, že tady je na místě rčení „méně by bylo více“. Autorka zcela zbytečně věnuje 

prostor konceptům, které v empirické části vůbec nevyužívá. Výsledkem je pak jistá 

nekonzistentnost (která je tak typická pro akademické prvotiny) mezi teoretickou a empirickou 

částí práce. Například-studentka si stanovila v problematice kulturní podmíněnosti 

koordinování práce a péče, kde nazírá na muže/ženy stále velice esencionalisticky. Proč se tedy  

v teoretické části práce věnuje napr. genderu a perfomativitě J.Butler (který ale také ne zcela 

přesně vysvětluje)?  Ta jde se svým uvažováním o analytické kategorii genderu zcela mimo 

zacílení bakalářské práce. Jak jí v práci s daty tato teorie konkrétně pomohla? Proto by mě při 

obhajobě zajímalo, jak skutečně souvisí analytická práce s daty, se kterými pracuje studentka 

s teoriemi J.Butler. Teoretická část práce působí (vzhledem k práci z daty z Japonska a Činy) 

poměrně europocentricky (nebo „Západně“).    



             Je škoda, že se studentka alespoň v interpretační části práce nepozastavila nad tím, 

v jakém společenském kontextu se vyjednávají genderové politiky, které můžou reprodukční 

práci žen výrazně disciplinovat, ale také (naštěstí) transformovat a výrazně měnit. Poprosila 

bych tedy studentku, aby se během obhajoby pokusila o interpretaci konkrétního vybraného 

závěru (1 případ) analýzy z pohledu nastavení rodinné politiky v dané zemi.  

             Pozitivně mě překvapil samotný závěr práce, který není jenom pouhou sumarizací 

závěrů vztahujícím se k potvrzení/popření použitých hypotéz, ale poměrně vydařenou kritickou 

reflexí stavu bádání a perspektivy dalšího rozvoje výzkumu v dané problematice. 

              Studentka prostudovala poměrně široký záběr zejména cizojazyčné literatury 

z různých vědeckých oborů a řemeslně (na dobré úrovni) zvládla pracovat se specifickými 

sociometrickými daty. Práce je jasně strukturovaná, studentka zvládla akademický styl psaní 

na úrovni závěrečných prací na bakalářské úrovni studia humanitní vzdělanosti.    

 

Práci proto navrhuji hodnotit známkou velmi dobře. 
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