
Dr. Zora Hesová: Posudek oponenta bakalářské práce 

Martina Zitková: Kvóty pro zvýšení počtu žen v politice ve Švédsku 

Téma:   

Bakalářská práce se „zabývá kvótním systémem, jakožto prostředkem pro zvýšení zastoupení žen v 
politice, a to na příkladu Švédska“, klade si za cíl „zmapovat zavádění genderových kvót ve Švédsku a 
popsat příčiny vysokého počtu žen v politickém prostředí této skandinávské země.“ Práce se také 
„věnuje historickému vývoji postavení žen v tamní politice, politickému systému a popisu relevantních 
politických stran. V První části se věnuje tématu kvót, jejich historii, argumentů pro a proti v druhé části 
švédskému stranickému systému a dobrovolnými kvótami v politických stranách ve Švédsku. Práce je 
popisná, neanalytická, naznačený argument nerozvádí.   

Celkově   

Práce je psaná pečlivě, zabývá se relevantním tématem, odkazuje se k zahraniční i české literatuře. Práce 
tedy má sice téma, ale nemá výzkumnou otázku; postup je popisný a nekoherentní – není veden 
explicitním argumentem.   

Jednotlivé části jsou totiž spojené tematicky, ale ne argumenty. Historický vývoj zastoupení žen, 
argumenty pro a proti kvótám, švédský stranický systém (8 stran ze 38) a vnitřní stranické kvóty spolu 
jednoznačně souvisí tematicky, ale nespojuje je žádný explicitní pokus o analýzu a argument.  Autorka 
zřejmě chtěla říci, že jedna z mála zemí s relativně vyváženou genderovou zastoupeností používá určitý 
typ kvót a že tedy platí argument o jejich efektivitě kvót jako nástroje k dosažení genderové rovnosti.  

Autorka tento argument ale nedělá (naopak jej cituje jako premisu) a nerozvádí; musela by totiž dodat 
řadu dalších argumentů: proč si vybrala Švédsko, definici vyváženosti, definici kvót; a zodpovědět na 
otázku, zda kvóty vedly k genderové vyváženosti. Autorka jen cituje plošné nasazování žen na 
kandidátky, vyvozuje z toho neformální kvóty a tedy i jejich efektivitu. Zvláštní je slabina argumentace: 
autorka poukazuje na dobrovolnost kvót (tedy kvót lišících se od zákonné normy) u švédských stran. 
Otázka je, zda to je výsledek kvót nebo jiných procesů (nedostatek kandidátů, změna společenského 
kontextu, příklady úspěšných žen, celková liberalizace společnosti atd.) 

Text tedy nemá explicitně formulovanou výzkumnou otázku, hypotézu a argumenty – pouze slabě 
poukazuje k možným souvislostem. Dále nedefinuje kvóty jednoznačně, nedefinuje „genderovou 
rovnost; řetězí jednotlivé části kapitol bez spojitosti: druhá část např. začíná osmi stránkami s popisem 
švédského stranického systému, bez vysvětlení proč.  

Bylo by bývalo zajímavější výslovně vytvořit výzkumnou otázku (např. mohou být kvóty účinným 
nástrojem atd.?), a hypotézu, jednotlivé pojmy definovat a vytvořit argument - text byl na tento tah 
celkem připravený. Místo toho autorka ale autorka postupuje popisně. 

Text také osahuje řadu nejasných formulací: např. „k omezení volebního práva žen vedla řada okolností, 
například příslušenství k určité sociální skupině“ – jako by byl existující stav práv žen (nedávno) 
omezen. Text obsahuje také zavádějící informace: že v Saúdské Arábii ženy mají omezené právo volit 
či v Pákistánu nedostatečně realizované není čistě otázka ženské participace. Nedefinuje ani pojem 
„pod-reprezentovány jsou ženy“, kde? Dále text obsahuje nevyjasnění generalizace. „Jednoznačně se 
prokazuje, že kvóty jsou jedním z nejefektivnějších a nejrychlejších nástrojů, jak vyrovnat propast mezi 
procentuálním zastoupením mužů a žen v politice. Je tomu opravdu tak? Kde, za jakých podmínek a 
v jaké míře? Rovněž chybí definice kvót: na jedné straně je autorka představuje jako různé formy prání 
úpravy, jinde jako dobrovolné rozhodnutí: v jejich ukotvení v zákonu, ale leží srdce problému.   

Co znamená: „Ženy jakožto občanky mají právo na rovné zastoupení.“ (17) Existuje tedy nějaké 
kolektivní genderové právo? Co znamená: „dlouhodobě přetrvávající tendence volení převážně 
mužského osazenstva“? (17) 



 „Kvótní opatření předpokládá, že diskriminace bude eliminována díky rovnému zastoupení obou 
pohlaví v politické reprezentaci“ (18) -existuje někde „rovné zastoupení“? 50% kvóta pro obě pohlaví? 

 

Formálně neobsahuje žádné závažné nedostatky. 

Po formální stránce lze konstatovat, že autorka cituje zvláštně: při faktických tvrzeních někdy vůbec: 
„Řada analýz a výzkumů tvrdí, že“ (18) bez referencí. Velmi časté cituje z několika málo stejných 
zdrojů, zejména z Dahlerupové: ale odkazovaný text na uvedené adrese neexistuje a nelze tedy zjisti 
míru „převyprávění.“ Práce totiž působí jako ne příliš konceptuální převyprávění zdrojů. Tento dojem 
posiluje fakt, že téměř všechny citace jsou uvedeny na konci odstavců a je tomu tak u mnoha odstavců 
jako by každý byl převyprávěním určité části textu. Text nemá jasnou strukturu: posouvá se od jednoho 
popisu k druhému.  

Bez podezření na plagiát. 

Doporučuji k obhajobě a k ocenění dobře. 

Doporučené otázky: jak definujete genderovou vyváženost? Je 40% zastoupení žen vyvážené a proč? 
Jsou dobrovolné kvóty kvótami? 

 

V Praze dne 11. 6. 2019. 

 


