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Předložená diplomová práce předkládá analýzu dokumentů a rozhovorů, pořízených na jednom 
krajském úřadě v ČR z hlediska gender mainstreamingu. I když práce není nijak výrazně inovativní ve svém 
přístupu a vykazuje určité závažné nedostatky, poskytuje také určité informace o stavu problematiky rovných 
příležitostí v České republice na této úrovni politiky. Autorka prokázala dobrou orientaci v institucionální 
struktuře zajištění problematiky genderové rovnosti v ČR a v existujících mechanismech a dokumentech. 
Zaměřím se zde na nedostatky práce a navrhnu některé otázky, kterým by se mohla autorka věnovat při obhajobě 
práce. 

Autorka uvádí některá tvrzení, která jednak nijak nepodkládá daty či citacemi zdrojů a jednak často také 
nevysvětluje vůbec žádné souvislosti těchto tvrzení. Např. na str. 13.: „Znevýhodňování žen na trhu práce 
představuje vážný problém, protože způsobuje nízkou porodnost a tím i stárnoucí evropskou společnost.“ Nebo 
na str. 18.: „Velká část obyvatelstva rovné příležitosti a vše, co s nimi souvisí, ignoruje či dokonce odmítá.“

Nejdůležitějším nedostatkem práce je metoda analýzy rozhovorů, která zcela chybí. Jediný popis 
analýzy: „Poznatky, kterých bylo dosaženo během rozhovorů a jejich analýzy, jsou doloženy citacemi vyňatými 
z rozhovorů, aby čtenář lépe pochopil, na základě čeho vzešly, eventuelně si mohl vytvořit vlastní názor.“ (s.64) 
je naprosto nedostatečný (!). Autorka ve své diplomové práci nepředkládá poznatky, ale právě pouze jednotlivé 
citace, které považuje za poznatky a jednotlivě je interpretuje. To se projevuje např. v této poznámce: „Některé 
odpovědi mě zaujaly více, ať už v pozitivním či negativním smyslu.“ (s.64) Domnívám se, že genderový audit 
by měl být prováděn experty a expertkami na problematiku genderové rovnosti, kteří jsou sami schopni/y 
nabídnout podloženou odbornou evaluaci a určitě by neměl být založen na tom, „co koho zaujalo“ nebo 
předkládat výsledky „tak, aby si čtenář (pro čtenářky zjevně práce určena není) mohl vytvořit vlastní názor.“
Výsledkem tohoto zásadního nedostatku je pak to, že celá analytická část se skládá z vybraných citací 
z rozhovorů, doplněných komentářem autorky. 

V tomto kontextu navrhuji, aby autorka vysvětlila své tvrzení v závěru práce: „Tento výzkum potvrdil do 
značné míry spekulativní závěry v českém kontextu již existujících studií jakými jsou např. Stínové zprávy 
v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, které konstatují, že vláda ve skutečnosti na plnění 
opatření týkajících se prosazování rovných příležitostí v podstatě rezignuje a nevykonává žádné aktivity, které
by danou problematiku strukturálně řešily (Pavlík ed., 2004).“ (s. 94-95) 

Dále by autorka mohla v diskusi rozvést své tvrzení: „Pozitivní je i fakt, že data (při strukturovaném 
rozhovoru – pozn. A.K.) nejsou vystavena možnému zkreslení během rozhovorů či pozorování, které může 
způsobit přítomnost výzkumníka/výzkumnice.“

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře (6 FHS bodů).
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