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

Autorka si klade za cíl jednak zmapovat francouzskou společenskou a politickou debatu v oblasti úvah 

o paritním zastoupení obou genderů v politické sféře. Vlastní jádro práce pak spočívá v analýze 

aplikace „zákonů parity“ ve Francii od počátku 21. století. Autorka v úvodu formuluje dvě hypotézy k 

ověření: jedna se týká očekávané výraznější podpory myšlenky rovnosti pohlaví ze strany levicových 

stran, ve druhé kde o problematickou vymahatelnost legislativních opatření v této oblasti. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Na základě uspokojivé znalosti dostupné literatury a zpracování adekvátní pramenné báze (tvořené 

především přepisy parlamentních debat, volebními programy a volebními výsledky) pak pečlivě 

mapuje průběh debaty a srovnává postoje čtyř francouzských politických stran: republikánů, 

socialistů, zelených a nacionalistů (Front national). Práce má logickou strukturu, autorka dokládá 

schopnost zformulovat výzkumnou problematiku a postupovat konzistentně v jejím řešení. 

Metodologicky jde o kombinaci komparace a obsahové analýzy (ovšem kvalitativní a nikoli 

kvantitativní, jak autorka mylně uvádí na str. 9!). 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Předložená studie základně splňuje formální nároky kladené na diplomovou práci. Je ovšem škoda, že 

autorka nevěnovala dostatečnou pozornost finálním úpravám – zejména v poznámkovém aparátu je 

nemálo chyb (např. str. 17), A. Šubertová nedůsledně (ne)používá opakovanou zkrácenou citaci (str. 

71,74), na několika místech je rozházené formátování, kapitoly neodsazuje na novou stránku atd. I pro 

českého čtenáře jsou zřetelné některé překlepy a chyby (str .66), pozorný slovenský hodnotitel by jich 

pravděpodobně našel mnohem více.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Základním limitem práce je její přílišná popisnost a linearita: nejvýrazněji se to projevuje při rozboru 

politické debaty v parlamentu – autorka postupuje na několika stranách den po dni, aniž by se 

pokoušela o důslednější tematizaci analýzy této debaty (str. 35-41). Kritizovat by se dal i příliš 

rozsáhlý (a ne zcela relevantní) historický úvod, několikrát opakované detaily o schvalování zákona, 

příliš obsáhlá shrnutí na koncích analytických kapitol. 

V úvodu formulovaný cíl je ovšem v podstatě naplněn a to na základě poctivě provedené analýzy 

pramenů a literatury. 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 



 

 1/ Autorka by měla při obhajobě osvětlit, na čem postavila svou hypotézu o větší náklonnosti 

levicových stran k myšlence institucionalizace genderové parity (v textu to spíše vypadá jako intuitivní 

konstatování). 

 

2/ Mohla by též podrobněji analyzovat a interpretovat postoj Front national k otázce parity (i šířeji 

genderové rovnosti/vyrovnanosti) – a zejména pozici Marine Le Pen v této oblasti. 

 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Přes uvedené výhrady práci doporučuju k obhajobě a navrhuju hodnotit jako velmi dobrou až dobrou. 

 

Datum: 28.1. 2017        Podpis: Matějka 

 

 
 

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. 

 

 

 


