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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Autorka v předkládané diplomové práci hledá odpovědi na otázku, zda se ve sledovaném období povedlo 

v Srbsku přijmout příslušnou legislativu související s problematikou genderu a genderové rovnosti, resp. zda a 

jak se projevily změny v postavení žen také v praktické rovině. Vychází z poměrně širokého spektra zdrojů, od 

zákonů, dokumentů nevládních organizací a sekundární literatury k širšímu kontextu tématu až po vlastní 

polostrukturované rozhovory se srbskými ženami. 
 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Z hlediska zpracování jde o poměrně náročné téma, které vyžaduje kombinaci výzkumu různých typů zdrojů, 

dobré jazykové znalosti (srbština) a analytické schopnosti. Práce je dobře vymezena z teoretického i 

metodologického hlediska. Autorka věnuje patřičnou pozornost také použité terminologii, všímá si i 

významových nuancí některých pojmů v angličtině, češtině a srbštině. Jde o klasickou případovou studii, 

věnovanou jednomu státu/národnímu prostředí. M. Navrátilová hledala inspiraci také v některých případových 

studiích, věnovaných příbuzným aspektům genderové problematiky jiných států, srovnatelných v některých 

rysech se Srbskem. Jak se dozvídáme z diplomové práce, autorka plánovala uskutečnit rozsáhlejší terénní 

výzkum (zejm. polostrukturované rozhovory) v Srbsku, její semestrální studijní pobyt byl však poměrně záhy 
narušen epidemií, takže nemohla provést plánovaný výzkum v plném rozsahu. Ve druhé části práce přesto 

vychází částečně i z několika rozhovorů, které se jí podařilo uskutečnit začátkem roku 2020. Nepublikovaná 

data, vytvořená v rámci vlastního výzkumu, tak přispívají k originalitě práce i k její čtivosti. Bibliografie je 

rozdělena na primární a sekundární zdroje, z větší části se jedná o texty v angličtině a srbštině. 

 

Má jen několik drobných poznámek, resp. návrhů na zlepšení:  

 

Autorka používá v celé práci termín „NGO“, v plurálu „NGOs“ – v češtině spíš „nevládní organizace“.   

 

Běžnější, než termín „semistrukturované rozhovory“, který používá M. Navrátilová, je v českém akademickém 

prostředí termín „polostrukturované rozhovory“.  
 

23 – zde M. Navrátilová cituje autorku Jakovljević, která hledá historické precedenty nevládních organizací 

v židovském prostředí dnešní Vojvodiny a označuje za něj mj. „spolek Hevra Kadisa, založený roku 1729“ – 

v českém přepisu správně Chevra kadiša, pohřební bratrstvo, obvyklá instituce ašeknázských židovských obcí. 

 

24 - V roce 1996 došlo k aktivizaci občanské společnosti v reakci na režimem zfalšované lokální volby (včetně 

Bělehradu a dalších velkých měst), nikoli volby prezidentské.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  
Citace a odkazy na literaturu jsou zpracovány korektně.  Místy se objevují drobné nedostatky (opakování slov, 

několik překlepů), které však nejsou příliš početné a neruší celkově pozitivní dojem z diplomové práce.  

Z formálního hlediska je práce v pořádku.  

 

 



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkově se podle mého názoru jedná o zdařilou případovou studii, založenou na bohatém spektru zdrojů, 

s jasným a logickým vymezením, která nepostrádá ani jistý historický kontext. Autorka zaujímá vyvážený 

postoj, vedle oprávněné kritiky slabin, nedostatků a paradoxů srbské genderové politiky a její implementace 

v praxi zároveň dokládá, že proces integrace do EU má nesporně pozitivní vliv. Především díky němu se 

podařilo prosadit poměrně velké množství legislativy, která poskytuje srbským ženám větší míru právní 

jistoty a ochrany před diskriminací. Zdařile prezentuje také některá specifika místního prostředí. Věnuje mj. 
pozornost osobnosti Any Brnabić, první otevřeně lesbické premiérky Srbska, jejíž postoje vůči genderové 

problematice představují ovšem z hlediska aktivistek a dalších představitelů občanské společnosti spíše 

zklamání. 

 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

Existuje v Srbsku také nějaká organizace konzervativní orientace, složená převážně nebo částečně z žen, které 

veřejně odmítají změny v genderové politice, v praktickém postavení žen i v diskurzu?  

 
Jak byste zhodnotila sledovanou problematiku genderové politiky v Srbsku ve srovnání s dalšími státy bývalé 

Jugoslávie, zejm. Chorvatska a Bosny a Hercegoviny? Potýkají se s obdobnými problémy? Je Srbsko 

v některých oblastech úspěšnější? 

 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

    (A a B výborně, C a D velmi dobře, E dobře, F nevyhověl):  

 

Doporučuji přijmout diplomovou práci Martiny Navrátilové k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou A – 

výborně.  

   

 

 

Datum: 11. června 2021        Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 

 


