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Posudek vedoucí práce na magisterskou diplomovou práci 

Valerie Kučerové: 

Ženy v ozbrojených složkách – postavení ženy u Policie ČR

Předkládaná diplomová práce Valerie Kučerové, která je obhajovaná podruhé, patří podle 
mého názoru celkově do kategorie velmi dobrých. Vyznačuje se výborně a komplexně 
zpracovanou teoreticko-koncepční částí, jasnou a konsistentní strukturou, stylistickou
pečlivostí, a přínosnou empirickou částí, založenou na kvalitně zpracované genderové 
analýze. Jako vedoucí práce, která zná genezi a kontext této studie od začátku do konce,
se zaměřím zejména na silné a pozitivní stránky této práce, i když samozřejmě zároveň 
zhodnotím a prodiskutuji i problematická a slabší místa práce. 

Jedním z největších přínosů této práce je, jak sama autorka zmiňuje již v úvodu své 
práce, že se jedná o téma, které je v České republice doposud jen velmi okrajově 
zpracováno. Navíc, i když postavení a situace žen u policie již v několika studiích a 
publikacích, jež autorka diskutuje, zmapovaná je, ani v jednom případě se nejedná o 
skutečně genderovou analýzu dané problematiky. I vlastní „genderové“ statistiky 
Policejního prezídia ČR a priority MV ČR při prosazování rovnosti mužů a žen, jež autorka 
vyhledala a ve své práci kontextuálně analyzuje, pracují pouze s kategorií pohlaví jako 
studijní proměnnou a nikoliv s genderovou perspektivou jako analytickou kategorií. 
V tomto ohledu je tedy předkládaná práce velmi přínosná, neboť nejen zasazuje již 
existující data do skutečně genderové diskuse, ale zároveň přináší nový relevantní vhled 
do situace prostřednictvím názorů respondentek své studie.

Teoretická část představuje podle mého názoru výborný kontextuální základ pro 
empirickou část. Autorka zde prokazuje kvalitní znalost genderové problematiky, 
dostatečnou šíři znalosti odborné literatury, a hlavně schopnost s genderovou 
perspektivou aktivně pracovat, tj. stručně a účinně artikulovat její podstatu, argumentačně 
obhajovat konstruktivistické pojetí genderu ve světle kritických připomínek, produktivně 
diskutovat a poukazovat na mechanismy genderové nerovnosti a diskriminace, které se u 
Policie ČR vyskytují. Jako obzvláště kvalitní hodnotím genderové zpracování policejních 
odborných pramenů, od historického vývoje postavení žen v ozbrojených složkách ČR, 
přes právní úpravy služebního poměru až po poměrně komplexní posouzení již 
zmiňovaných zpráv a priorit Ministerstva vnitra ČR. Z tohoto kontextu vychází poměrně 
jasně a přesvědčivě najevo, že otázka genderové rovnosti žen a mužů není u Policie ČR 
zrovna pochopené a aktivně prosazované téma, i když se to z názvů dokumentů tak může 
jevit. Tato první část práce tak výstižně zdůvodňuje a zároveň potvrzuje důležitost 
následného výzkumu, jež se zaměřuje na názory žen-policistek na otázky genderové 
rovnosti a kariérního postupu a jejich reflexe postavení žen u Policie ČR.

Pro svou empirickou část autorka zvolila metodu dotazníkového šetření 60ti respondentek 
policejní akademie ČR a střední policejní školy v Praze, jež tvoří velkou část všech 
pražských policistek. Empirická část jako celek podle mého názoru obsahuje velmi kvalitní 
genderovou analýzu, která se – i když podle prvního oponentského posudku vycházela 



z problematicky formulovaného a jednoduše zpracovaného dotazníkového šetření –
vyznačuje skutečně vynikající integrací kvalitní genderové analýzy odpovědí 
respondentek a zpětné kontextuální začlenění odborné literatury a vyjádřených názorů 
mediálně známých žen u policie (jako některých policejních mluvčích, policejních 
psycholožek, či odbornic na policejní problematiku, atd.) V tomto ohledu empirickou část 
považuji za velmi dobře zpracovanou, argumentačně vyzrálou a přesvědčivou a zcela 
jasně přínosnou.

Nicméně, první obhajoba shledala dotazník a jeho následné zpracování jako 
metodologicky neadekvátní a požádala autorku o přepracování empirické části práce, což 
se stalo. Autorka přistoupila k přepracování své diplomové práce velmi pečlivě a důkladně 
zanalyzovala původní dotazníkové šetření a jeho výsledky jako předvýzkumnou fázi 
potenciálního reprezentativního výzkumu postavení žen u policie ČR. Součástí 
přepracování celé empirické části práce byly tedy dvě hlavní věci: Za prvé, přepracování 
analýzy a závěrů jednotlivých pasáží empirické části tak, aby zhodnotily vhodnost, 
metodologickou správnost a empirickou přínosnost jednotlivých dotazníkových položek a 
zároveň analyzovaly metodologické i analytické důsledky původně položených otázek. Za 
druhé, součástí nově předkládané práce je i příloha, která obsahuje zcela nový dotazník, 
jež byl vytvořen na základě původního oponentského posudku, komentářů, jež zazněly u 
první obhajoby a na základě výše zmíněné analýzy. Jsem přesvědčena, že tento nový 
dotazník je již zcela v pořádku a vyvaroval se chyb zmíněných prvním oponentským 
posudkem i komisí u první obhajoby. 

Jak již bylo řečeno, nový dotazník vznikl téměř přirozeně jako integrální součást reflexe a 
analýzy původní empirické části a jejích závěrů. Dotazník se tedy neobjevuje pouze 
v příloze práce, ale je integrálně začleněn do jednotlivých pasáží v empirické části, která 
teď v nové podobě obsahuje původní otázky, jejich grafické zpracování, genderovou 
analýzu dané otázky, zhodnocení správnosti takové otázky na základě analýzy 
předvýzkumného šetření a navrhované znění otázky nové spolu s odůvodněním, proč a 
v čem je nové znění otázky správné či lepší. Podle mého názoru je tedy v současné době 
empirická část, jež vedle sebe obsahuje původní otázky předvýzkumného šetření i nově 
navrhované položky pro potenciální reprezentativní výzkum velmi dobrým a přínosným 
srovnáním metodologicky problematického a správného dotazníku. V souladu s těmito 
zásadními změnami, jež práce jako celek v průběhu přepracování doznala, autorka 
samozřejmě adekvátně modifikovala jak metodologickou sekci, tak i samotný celkový 
závěr celé diplomové práce. Jsem přesvědčená, že předkládaná nová verze práce je 
právě o výše zmíněnou komparativní dimenzi vlastně ještě přínosnější, než byla verze 
první, a to nejen pro čtenáře a čtenářky, kteří budou práci studovat z metodologických 
důvodů, ale i pro případné zájemce z řad badatelů a badatelek či studujících, jež tato 
práce inspiruje k pokračování v navrhovaném výzkumu postavení žen u policie ČR.

Celkově tedy práci hodnotím jako velmi dobrou, s vynikající teoretickou částí, kvalitně 
zpracovanou a přínosnou empirickou částí, stylickou čistotou a argumentační jistotou. 
Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a jako výchozí známku pro obhajobu 
navrhuji známku velmi dobře (2) s bodovým hodnocením 8 bodů. 
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