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

Cílem práce je zhodnotit implementaci principů genderové rovnosti v Srbsku během poslední dekády v kontextu 

přístupových jednání do EU a celospolečenské situace v zemi. Cíl a rámec práce jsou formulovány zřetelně. 

 

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

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

Martina Navrátilová se ve své práci rozhodla zodpovědět otázku, zda se v průběhu přístupových jednání s EU 

došlo ke změně situace v postavení žen v Srbsku. Její případová studie se tak kriticky zaobírá samotnou situací 

v srbské společnosti a efektivitou nástrojů kondicionality, kterou EU v jednání s kandidátskými zeměmi 

uplatňuje a rolí, jakou hrají neziskové organizace (NGOs). V tomto bodě je třeba vyzdvihnout snahu autorky o 

konceptualizaci ve všech oblastech této problematiky (gender equality, zásadní elementy přístupového procesu, 

aj.). Práce se opírá jak o sekundární zdroje, odborné studie, zprávy mezinárodních i domácích organizací a 

institucí, tak zároveň zapojuje i relevantní primární zdroje, jako statistiky, reflexi problematiky ze strany 

srbských politiků a především rozhovory s pracovnicemi NGOs, které se o zlepšení postavení žen v Srbsku 

dlouhodobě zasazují. Snaha o představení „skutečného“ obrazu věcí představuje hlavní přínos práce, i když jak 

autorka sama přiznává, původně plánovaný terénní výzkum výrazně narušila epidemie COVID-19 a z ní 

vyplývající omezení. Kolegyně Navrátilová přesto podává plastický obraz situace žen v Srbsku, vyhýbá se 

přílišným generalizacím, kontextualizuje problematiku v dlouhodobém horizontu a prezentuje ji čtivou formou. 

Autorka přesvědčivě poukazuje na skutečnost, že srbský sociokulturní rámec a specifický vývoj posledních 

desetiletí vytváří obtížné podmínky pro implementaci nových norem genderové rovnosti a jejich 

operacionalizaci pod tlakem zvnějšku. Ty tak zůstávají v mnoha případech spíše povrchní fasádou, státní správa 

se jejich naplňování věnuje s omezenou důsledností, a i když se roli státu snaží doplňovat nebo suplovat 

neziskový sektor, celkový posun pozitivním směrem je ve srovnání s předpoklady výrazně menší. Martina 

Navrátilová navíc správně poukazuje na různé aspekty otázek genderové rovnosti v závislosti na 

socioekonomickém statusu či regionálních specifikách, které mnohdy nejsou z globální perspektivy zcela 

zřetelné a svým způsobem tak nastiňuje detailní agendu pro další postup, kterou by se aktivity ve prospěch 

genderové rovnosti v Srbsku měly zabývat.  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Až na některé formulační detaily je práce jazykově na dobré úrovni. Formální podoba odkazování na zdroje 

je v pořádku, jedinou lehkou inkonzistencí jsou chybějící odkazy na zdroje v poznámkách pod čarou 

v kapitole „Analýza stavu poznaní“, představené publikace jsou však správně odkazovány na jiných místě 

práce. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Celkový dojem z práce je velice dobrý. Zpracovává téma, které skýtá mnoho otevřených otázek, není v takto 

komplexní podobě v sekundární literatuře dostatečně pojednáno a při tom představená empirická analýza 

působí kompaktním a informativním dojmem. Práce poskytuje odpověď na výzkumnou otázku a nabízí 

východiska pro navazující výzkum. 

 

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat připomínky, 

posun od původního záměru apod.) 

 Studentka pravidelně konzultovala a zasílala dílčí texty k nahlédnutí. Prokázala při tom schopnost 

sebereflexe a zároveň i koncepčního a metodologického uvažování.   

 



 

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

a) Existují některá opatření zavedená v průběhu přístupových jednání do EU, která přinesla skutečně pozitivní 

efekt? 

b) V kterých oblastech nacházíte konkrétně v případě Srbska literaturou často zmiňované diskrepance mezi 

„západní“ koncepcí a modely implementace gender equality a lokálními podmínkami a potřebami? 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

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

 

 

Datum:  14.6.2021       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. 


