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Předkládaná bakalářská práce studentky indologie Nikoly Sichlerové Women
in British India se věnuje společenským změnám indické společnosti ve druhé
polovině 19. století, které vedly ke změně statusu indických žen. Stereotypy, které
existují kolem orientální ženy, jsou všeobecně známé a prezentované jako absolutní.
Pouze při hlubším pochopení a prostudování tohoto tématu je možné zjistit, jak se
realita od těchto stereotypů liší. Tato práce se zaměřuje na jedno konkrétní období,
které je pro indické ženy historicky významné, jelikož započaly reformy, které vedly
k postupným změnám v jejich postavení a také narušení stereotypů.
Práci studentka přehledně dělí do čtyř kapitol, přičemž po úvodních
stránkách se věnuje teoretickému základu. V kapitole Theoretical basis podrobně a
srozumitelně vysvětluje základní teoretické pojmy, na kterých je práce postavena:
gender a feminismus, dále čtenáři představuje hlavní myšlenky revolučního díla
Johna Stuarta Milla The Subjection of women . Ve třetí nerozsáhlejší části autorka
přehledně popisuje jednotlivé aspekty života ženy v jednotlivých podkapitolách, na ně
navazuje podkapitola 3.9, ve které předestírá nadcházející sociální změny v kontextu
tehdejších historických událostí. Změny ve společnosti zapříčiněné primárně britskou
stranou započaly právě v tomto období a dotýkaly se také žen, což bylo v indické

historii převratné. Sociální reformy a osobnosti, které byly iniciátory a bojovníky za
ženská práva, jsou tématem kapitoly 4. Zde se seznamujeme s nejvýznamnějšími
společenskými změnami a reformátory druhé poloviny 19. století, kteří se o ně
zasloužili. Zvláštní podkapitola je věnována ženským aktivistkám. Poslední pátá část
práce je věnována přehledu zákonných opatření, která upravují postavení ženy
v Indii. Mnohé byly převratnými, přestože jejich vymahatelnost byla na dlouhou dobu
problematická a v mnoha případech tomu tak je dodnes. Ve zdařilém závěru autorka
shrnuje celou problematiku a nabízí analýzu s výhledem do budoucnosti –
současnosti.
Bakalářská práce Nikoly Sichlerové je zdatně napsaným textem, který je čtivý,
přehledný a informace v něm obsažené jsou prezentovány v souvislostech, čímž
čtenáři poskytuje širší přehled. V neposlední řadě oceňuji výběr anglického jazyka
pro napsání textu.
Práci shledávám výbornou a doporučuji k obhajobě.
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