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Feministická právní teorie 

Diplomová práce pojednává o feministické právní teorii, mladém a dynamickém právním 

odvětví, které představuje jednu z výzev současného práva. Tato teorie je spojením práva a 

genderových studií. Její těžiště se nachází v angloamerickém právním systému, ve kterém jí náleží 

důstojné místo mezi právními teoriemi. V českém právním prostředí není feministická právní 

teorie příliš známa, pro zájemce však Právnická fakulta Univerzity Karlovy otevírá již pravidelně 

v letním semestru povinně volitelný předmět Gender a právo. Diplomová práce vychází zejména 

ze zdrojů v angličtině, které byly dány k dispozici studentům účastnícím se tohoto předmětu.  

V českém jazyce dosud nevyšla o feministické právní teorii žádná souhrnná publikace.  

Cílem této práce bylo tedy tuto rozsáhlou teoretickou oblast co nejkomplexněji zpracovat a 

představit ji případným českým čtenářům.  

Strukturu diplomové práce tvoří úvod, tři hlavní obsahové části a závěr. Jednotlivé části se 

dále dělí na kapitoly, oddíly a body.  

První část práce se věnuje pojmům feminismus a gender, které představují základní 

teoretické východisko pro studium feministické právní teorie. Každému z pojmů je vyhrazena 

samostatná kapitola, která je zařazuje do historického kontextu a pojednává o nich v širších 

teoretických souvislostech. Ve třetí kapitole první části práce dochází k propojení základních 

analytických kategorií žen a genderu s feministickou právní teorií.  

Druhá část diplomové práce představuje těžiště tématu a zaměřuje se výhradně na oblast 

feministické právní teorie. Po úvodu, který teorii komplexně vymezuje, je v samostatných 

oddílech pojednáno o její metodologii, teoretických nástrojích a historickém vývoji od vzniku po 

současnost.  

Poslední třetí část práce zasazuje feministickou právní teorii do prostředí Československa 

a České republiky. Její první dvě kapitoly se zaměřují na dějinné události, které měly vliv na dnešní 

skeptické vnímání feminismu na českém území. Třetí kapitola představuje současný právní rámec, 

ve kterém feministická právní teorie nalézá v České republice uplatnění.  

Závěr diplomové práce je věnován zamyšlení, zda může být feministická právní teorie 

přínosem českému právu.  

 


