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

Ve své diplomové práci se autorka zaměřuje na tzv. zákony genderové parity, které byly
přijaty v letech 1999-2000 a stanovily 50% kvóty pro zastoupení žen na kandidátkách
francouzských  politických  stran  -  pro  volby  konané  podle  poměrného  systému -   a  zároveň
definovaly pravidla parity pro volby podle většinového volebního systému. Autorka analyzuje
debatu (celospolečenskou i politickou), která předcházela přijetí těchto zákonů, zkoumá
rozdíly v přístupech francouzských politických stran a konfrontuje je s volebními výsledky
v letech 2002-2012 (volby do Národního shromáždění a Senátu). Hlavním cílem práce je
odpovědět na otázky: jak se lišil postoj jednotlivých politických stran k dané problematice
před přijetím zákonů parity od jejich přístupu k paritě po vstoupení paritních zákonů
v platnost.

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura,
teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Z metodologického hlediska je práce komparativní případovou studii, kdy jednotlivé případy
představují francouzské politické strany (Republikáni, Socialisté, Zelení a Národní fronta).
Výběr případu je reprezentativní a vhodný. Hlavní použitou metodou je obsahová analýza
(zejména v rovině analýzy argumentace).
Práce je členěna logicky. Hlavní výzkumné části předchází historický úvod do problematiky,
kde autorka prezentuje hlavní mezníky (cíle, požadavky) ve vývoji francouzského
feministického hnutí a následně rozebírá společenskou debatu, která předcházela přijetí
paritních zákonů. Ve druhé kapitole se autorka zaměřuje na přístup zkoumaných politických
stran a na politickou debatu vedenou na půdě Národního shromáždění a Senátu před přijetím
daných zákonů. V hlavní výzkumné části autorka rozebírá volby do francouzského Národního
shromáždění a Senátu z hlediska zastoupení žen na kandidátkách a následných volebních
výsledků. V závěru shrnuje hlavní zjištění.
K vypracování diplomové práce autorka využila kvalitní a pestré zdroje (primární i
sekundární).

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů
na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Po formální i jazykové stránce je práce v pořádku, nacházím zde nicméně dva drobné
nedostatky: uvedené tabulky (vypracované autorkou) nejsou číslované, pojmenované a není
zde uveden zdroj (str. 55 a 65). Práci by také prospělo zahrnutí příloh ve formě textů paritních
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zákonů (vzhledem k odkazům na obsahovou část těchto zákonů by to čtenáři pomohlo lépe se
orientovat v problematice).

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a
slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.

Celkově mohu říci, že práce je kvalitní, čtivá a přehledná. Za její silnou stránky považuji již
samotný výběr případů uvnitř případu. Téma v sobě skrývá zajímavé kontroverze spojené se
specifiky francouzského politického vývoje (pozdní dosažení volebního práva žen i nízké
zastoupení žen v politice) a volebního systému.

Ke slabším stránkám práce patří následující:
- Do analýzy společenské debaty autorka nezahrnula širší kontext mediální debaty a

neukázala, jakou roli zde hrál francouzský tisk.
- V práci se neobjevuje vysvětlení vztahu mezi paritními zákony a volebním systémem

(autorka uvádí rozdílnou aplikaci v závislosti na typu voleb a uvádí volební výsledky
žen na základě proporčního i většinového systému, nespecifikuje ale, jakým způsobem
volební systém určuje tyto výsledky v kontextu zastoupení žen).

- Objevují se zde drobné nepřesnosti (Simone de Beauvoir byla spíše filozofka
existencialistka než filozofka a existencialistka – str. 21; data ukazující zastoupení žen
v parlamentu jsou někdy uvedena percentuálně, jindy jen v absolutních číslech –
str.52).

- Polemizovat by se také dalo s vhodností formulace hypotézy:“Levicové strany
podporují rovnost pohlaví ve větší míře než strany pravicové“ (str. 4) ve vztahu
k výběru dat. V práci není zcela jasně ukázána souvislost mezi
povinností/dobrovolností aplikace normy a obecnou problematikou podpory rovnosti
pohlaví.

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

Doporučuji, aby se autorka během obhajoby zaměřila na celkové hodnocení dopadu paritních
zákonů na zastoupení žen na francouzské politické scéně a vysvětlila, do jaké míry je dopad
zmíněných zákonů determinován specifiky francouzského volebního systému.

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):

I přes výše zmíněné nedostatky je předložená diplomová práce na velmi dobré výzkumné
úrovni. Doporučuji ji tedy k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře

Datum: 25.1.2017 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.


