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Posudek vedoucího na bakalářskou práci Martiny Zitkové „Kvóty pro zvýšení počtu 

žen v politice ve Švédsku“ 

 

Práce Martiny Zitkové se věnuje tématu kvót pro zastoupení žen v politice ve Švédsku. Je 

logicky rozdělena do dvou částí. První, představující teoretická východiska pro genderové 

kvóty a druhé, věnující se již případu jedné země, Švédska.  

 

Podle autorky je cílem práce “ zmapovat proces zavádění kvót u vybraných švédských 

politických stran a popsat příčiny, které přispěly k vysoké míře participace žen v tamním 

politickém prostředí.” (strana 7). Hned v počátku je tedy možné ocenit volbu země, která je 

dlouhodobě považována za progresivní z hlediska zapojování žen do politiky. A dále také 

jasnou tezi práci.   

 

V první části dává autorka práce genderové kvóty do kontextu vývoje participace žen v politice 

a popisuje i další faktury ovlivňující zapojování žen do politiky. V této části představuje 

jednotlivé druhy kvótních systémů a diskusi nad tímto tématem, včetně fenoménu skleněného 

stropu. V práci vychází z respektovaných zahraničních autorek jakými jsou Hanna Pitkin nebo 

Drude Dahlerup. Dále autorka dobře pracuje i s dostupnou českou literaturou na toto téma.   

 

Část druhá se věnuje případu Švédska. Kapitola popisuje politických a stranický systém 

švédské demokracie. V tradici G. Sartoriho a dalších se autorka zaměřuje na studium 

relevantních politických stran. Následně je nám představen vývoj zavádění kvót na úrovni 

jednotlivých politických stran, sociální demokracie, Levicová strana, zelení a Umírněná 

koaliční strana.  

 

V závěru se autorka jasně vrací k cílům své práce. Jako klíčové pro úspěch konceptu 

genderových kvót považuje způsob, jakým byly přijímány. Tedy že se jednalo o kvóty na 

úrovni jednotlivých stran, přijaté dobrovolně, bez zásahu ze strany legislativy. Dále autorka 

dává úspěch kvót do kontextu obecně progresivní sociální politiky ve Švédsku.  

 

Bakalářská práce Martiny Zitkové je dobře strukturovaná, s jasnou tezí, na níž v průběhu 

práce i v jejím závěru autorka předkládá svoji odpověď. Autorka také pracuje s relevantní 

literaturou.  

 

Jako vedoucí práce bych na tomto místě chtěl ocenit zodpovědný přístup autorky při psaní 

práce.  
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S ohledem na výše řečené doporučuji práci k obhajobě se známkou výborně.  

 

V Praze dne 10. června 2019  

 

Mgr. Štěpán Drahokoupil  


