
Posudek oponenta práce Michaely Kvasové 

Feministická právní teorie 
 

Diplomová práce Michaely Kvasové Feministická právní teorie byla řádně obhájena 

s výsledkem výborně. Mgr. Michaela Kvasová požádala o uznání práce jako práce rigorózní.  

Na diplomovou práci vypracoval příznivý posudek vedoucí práce, prof. Zdeněk Kühn, 

který ji označil za nadprůměrnou. Oponent, doc. Pavel Maršálek, práci označil za po všech 

stránkách vysoce nadstandardní dílo, které se může stát prací rigorózní.  

S pozitivními posudky kolegů se ztotožňuji. Práce obsahem i rozsahem splňuje 

požadavky kladené na rigorózní práci.  

První část práce seznamuje s pojmy feminismus a gender a jejich mnohotvárným 

vývojem. Klíčová druhá část práce líčí, vysvětluje a objasňuje vývoj a různé podoby 

feministické právní teorie zvláště v USA, cenné také je, že ukazuje řadu praktických právních 

problémů, na nichž se feministická právní teorie uplatňuje. Hlavním autorčiným zdrojem 

poznatků je dílo Marthy Chamallas Introduction to Feminist Legal Theory, jehož zpracování a 

představení českému publiku je cenné zejména pro naprostý nedostatek srovnatelné práce 

v české literatuře. Autorka ovšem vychází i z řady dalších významných děl angloamerické 

odborné literatury. Významným příspěvkem české právní vědě je i třetí část práce, zabývající 

feminismem v České republice, zvláště pak opět praktickými právními problémy, které 

feministická právní teorie v ČR tématizuje nebo může tématizovat. Autorce se podařilo splnit 

oba cíle práce, tedy jak komplexně pojednat o feministické právní teorii v češtině, tak zjistit, 

proč se feministická právní teorie v angloamerické právní oblasti těší vážnosti a respektu, 

kdežto v českém prostředí je opomíjena nebo je na ni dokonce pohlíženo svrchu. 

 Velkým přínosem práce je přehledné a výstižné zprostředkování poznatků 

angloamerické právní vědy do právní vědy české, obohacené o vlastní autorčino stanovisko a o 

hodnocení stavu a výhledů feministické právní teorie v České republice. 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou práci uznat jako práci 

rigorózní.   
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