
Posudek diplomové práce Kateřiny Stieblerové „Genderový audit krajského 

úřadu“

Ve své diplomové práci se Kateřina Stieblerová věnuje tématu, které je v českém i 

evropském kontextu nové a nadmíru aktuální, protože genderové audity jako jeden 

z nástrojů prosazování genderové rovnosti začínají být využívány v posledních několika 

letech. Pojetí teoretické části i analýza prezentovaná v empirické části odpovídají 

nárokům na diplomovou práci realizovanou v rámci kombinovaného studia. Cíl práce –

realizovat genderový audit vybraného krajského úřadu – je nepochybně ambiciózní a 

autorka jej víceméně naplňuje.

Pokud jde o samotný text, je přehledně strukturován a po formální stránce na 

dobré úrovni. Úvod přehledně představuje téma práce a neopomíjí ani vlastní lokaci

autorky, jak se sluší na práci vycházející z feministické tradice. V teoretické části se

autorka zaměřila na témata relevantní jejímu výzkumu a tato část dokumentuje, že se 

v dané problematice dostatečně orientuje. Nicméně, ukazuje zde především pochopení

šíře problematiky genderové rovnosti a samotné diskuzi genderových auditů je věnováno 

poměrně málo prostoru, ačkoliv citovaná literatura nabízí dostatek materiálu (např. 

Llorca a kol., 2003; Moser, 2005) a k dispozici je mnoho dalších relevantních textů

(např. An ILO Participatory Gender Audit Manual, 2004). Širší rozpracování této 

problematiky by nabídlo více možností k provázání teoretické a empirické části.

V empirické části je nejprve nabídnuta diskuze metodiky genderového auditu a 

použitých metod, která však možná až příliš okatě odkazuje na inspiraci Metodikou 

genderového auditu krajského úřadu (Pavlík, 2007). Kladně hodnotím diskusi spolupráce 

s krajským úřadem, která ukazuje úskalí praktické realizace podobných projektů. 

Analytická část ukazuje přínos různých výzkumných metod k odhadování genderové 

citlivosti úřadu, což je hlavní cíl tzv. institucionálních genderových auditů. Jako vedoucí 

práce jsem s finální podobou této části, která se rodila dlouho a těžce, spokojen.

V Závěru, který jinak poměrně dobře shrnuje výsledky analýzy, mi chybí explicitní 

diskuse otázky genderové citlivosti vybraného krajského úřadu, která by navázala na 

teoretickou část. Celkově však ukazuje, že cíle stanovené v Úvodu byly víceméně 

splněny. Celkově lze říci, že jsou závěry dobře zdůvodněné a ukotvené v empirické studii.

Jak už jsem zmínil, text se rodil relativně dlouho a prošel mnoha revizemi. To na 

jedné straně ukazuje vůli dotáhnout projekt do konce, ale zároveň také jistou tendenci 

odkládat jeho dokončení. Kateřina však osvědčila schopnost překonat úskalí 

kombinovaného studia a s poznámkami vedoucího práce se průběžně vyrovnávala velmi 

svědomitě. Jako vedoucí práce jsem s konečným výsledkem spokojen a navrhuji proto 

hodnocení velmi dobře (8 FHS bodů).
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