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Diplomová práce Lucie Sinanovičové je věnována tématu, které je v českém kontextu 

nové a vhledem k vývoji na poli prosazování rovných příležitostí velmi aktuální. Jako 

v mnoha jiných oblastech genderových studií i v této akademický výzkum dosud 

pokulhává za praxí a zdaleka neodráží bouřlivý vývoj různých nástrojů genderového 

mainstreamingu v ČR a v zahraničí. Na úvod bych rád podotkl, že se práce rodila 

poměrně těžce a po delší období. Nicméně výsledek tomu odpovídá, tzn. je na velmi 

dobré úrovni. Jako vedoucí práce jsem s finální podobou velmi spokojen a uvědomuji si, 

že autorku stála hodně času a psychických sil.

Práce je přehledně strukturovaná a po formální stránce nemám výhrady. V úvodu 

autorka nezapomíná vymezit svou lokaci, což je pro feministickou práci důležité. 

Teoretická část je věnována relevantním tématům a nabízí ucelený úvod do problematiky 

genderových auditů v kontextu prosazování politiky rovných příležitostí. Přehledné je 

zejména členění různých typů genderových auditů, tedy různých koncepcí genderového 

audity, na které lze narazit v literatuře, odborné i prakticko-politické. Je pravdou,že 

v této oblasti panuje opravdu značný zmatek a nabízené utřídění je užitečné.

Použitá metodologie odpovídá zvolenému tématu a diskuse metodologických 

východisek ukazuje, že si autorka uvědomuje limity a silné stránky jednotlivých metod, 

které využívá. Za asi nejzajímavější část práce považuji předloženou případovou studii, 

která nabízí neobvykle otevřený vhled „do kuchyně“ týmu, jenž vytvářel metodiku 

genderových auditů v rámci projekt EQUAL. Tady nemyslím jen podkapitolu nazvanou 

Případová studie, ale i podkapitoly následující, které dotvářejí velmi plastický obraz 

procesu tvorby a realizace genderového auditu. Na tomto základě pak autorka staví svou 

analýzu problematických aspektů celé věci, která minimálně nabízí poučení pro ty, kdo by 

se do podobného podniku chtěli/y v budoucnosti pustit. Podotýkám, že takovýchto reflexí 

je v literatuře jako šafránu, což zrovna nepomáhá aktivistům/kám v oblasti rovných 

příležitostí, když se snaží převádět do praxe nástroje vytvořené v rámci konkrétních 

projektů. Autorka průběžně osvědčuje schopnost kritické analýzy a sebereflexe, které 

považuji pro feministickou práci zásadní.  

Závěry jsou dobře zdůvodněné a ukotvené v empirické studii. Jako vedoucí práce 

jsem s konečným výsledkem spokojen a navrhuji proto hodnocení na hranici velmi dobře

(8 FHS bodů).
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