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Předložená diplomová práce je studií prvního projektu, zavádějícího genderový audit 
do českého prostředí. Vedle uvedení do tématu genderového auditu na základě zahraniční 
teoretické literatury a zahraničních zkušeností a výsledků genderových auditů, jde o studii 
neziskové organizace jako řešitelky projektu a o studii spolupráce na rozsáhlém projektu 
v České republice. Genderově senzitivní přístup jako cíl se prolíná všemi těmito rovinami. 

Autorka prokázala schopnost přistupovat k sociální realitě kriticky a tento svůj přístup 
reflektovat v analýze dynamického dění. Analytická práce byla o to jednodušší či složitější, že 
autorka byla sama jednou z významných aktérek reality, kterou zkoumá. 

Práce je rozdělena kromě úvodu a závěru do dvou kapitol. Po úvodu následuje 
teoretická část, zabývající se institucionálním a legislativním rámcem genderové rovnosti 
v České republice v porovnání s koncepty a výzkumnými zkušenostmi ze zahraničí. 
Empirická část je pak případovou studií projektu genderového auditu a jeho řízení nevládní 
neziskovou organizací Aperio. 

Hned v úvodu autorka vymezuje svoji pozici a svůj přístup a objasňuje svá 
východiska. V teoretické části autorka prokázala, že je schopna přistupovat k zahraničním 
teoriím a přístupům kriticky a zároveň je porovnávat s českou realitou. Ukázala, že má nejen 
dobrý přehled o základních konceptech spojených s genderovou rovností, ale i o 
institucionálním zakotvení této problematiky v ČR. Práce je velmi aktuální a autorka zasazuje 
celou analýzu do kontextu současného vývoje české společnosti, který není problematice
příznivý. Na závěr této části mapuje Lucie Sinanovičová problematiku genderového auditu, 
jak na základě svého výzkumu a studia literatury zjistila, jde o velice široké téma, které do 
naší společnosti přinesl teprve právě projekt, který je předmětem předložené práce. 
V empirické části autorka vymezuje metodologické zakotvení práce v etnografickém 
výzkumu a metodě případové studie řešení projektu. Feministická metodologie klade vysoké 
nároky na přístup výzkumnice k sociální realitě, vztah k jejím aktérkám/aktérům, interpretaci 
a etiku vědecké práce. Z hlediska tohoto přístupu je problematické pojmenovávání 
komunikačních partnerek „respondentkami,“ protože právě toto označení také implikuje
hierarchii ve vztahu výzkumnice – studovaná realita. Jinak autorka prokazuje genderovou 
senzitivitu z hlediska používání jazyka, které se stalo jednak předmětem kritiky a jednak 
metodou, kterou autorka uplatňuje napříč prací, aby upozornila na stereotyp užívání 
generického maskulina v sociální realitě naší společnosti a na jeho důsledky. 

Lucie Sinanovičová analyzuje svou praktickou a výzkumnou cestu střetávání se 
s realitou genderové struktury české společnosti a její reprodukce prostřednictvím uplatňování 
stereotypů a diskursivních praktik zakotvených v genderových nerovnostech a 
znevýhodňování. Zároveň analyzuje své střetávání se s realitou fungování organizace, která 
řeší náročný projekt. Na této cestě, jak říká,  „ztrácí iluze“ o obou těchto předmětech zájmu. 
Protože autorka prokázala velmi dobrou schopnost kritického myšlení a schopnost navrhovat 
řešení, v rámci obhajoby práce navrhuji oproti tomu zamyslet se nad tím, co bylo obsahem 
těchto „iluzí“ před tím než vstoupila do projektu. Nebyly tyto iluze založeny také převážně na 



stereotypech pramenících z nedostatku zkušenosti a potřeby zjednodušovat a nebo měla 
přesnou představu o tom, jak by měl projekt fungovat? 

Rozsahem zhruba polovinu práce zabírá analytická část (kapitoly 3.5. až 3.7.)
případové studie realizace projektu genderového auditu. I když autorka vychází z přístupu 
feministické etnografie, která dokumentuje, snaží se porozumět a konceptualizovat (s. 35), 
tento přístup by neměl zabránit tomu, aby byly výsledky prezentovány v určitých 
interpretačních schématech, pojmenovávány a strukturovány tak, aby čtenářka/čtenář 
porozuměl/a interpretaci či vidění zkoumané reality, které autorka nabízí. Analytická část je 
velmi nepřehledná a je spíše komentovanou dokumentací reality, ve které často převažují 
výpovědi komunikačních partnerek, které nejsou interpretovány. V rámci obhajoby práce by 
autorka mohla shrnout hlavní poznatky z případové studie, pojmenovat hlavní kategorie 
zkoumané reality a jejich dimenze (nejen tématicky tak, jak je práce volně členěna na kapitoly 
např. komunikace), které v samotné práci zanikají mezi plynoucí realitou a doporučeními. 
Zároveň velmi oceňuji zaměření na doporučení, která dokazují autorčinu reflexi osobní i 
výzkumné zkušenosti.

Diplomovou práci hodnotím jako velmi  dobrou (8 bodů).
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