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Autorka v teoretické části práce podrobně popisuje determinanty určující genderové 
charakteristiky ve společnosti. Potom stanovuje dvě testovatelné hypotézy, kterým věnuje 
empirickou část práce.  
 
Formální úprava práce je na vysoké úrovni, autorka správně pracuje s citacemi - jsou uvedeny 
v standardním formátu a (zdá se) nikde nechybí. Struktura argumentace je srozumitelná, 
odstavce a kapitoly organicky navazují. Kladně lze hodnotit i celkové členění práce a sled 
kapitol.  
 
Obsahově se jedná o práci na velmi dobré úrovni, autorka pracuje s relativně velkým počtem 
relevantních zdrojů.  
 
 
Práci lze dle mého názoru vytknout následující nedostatky:  
 
1. Analytická část je velmi stručná (s. 47-55).  
 
Pochopitelně, kvantita není jediným měřítkem, ale dle mého názoru v ní chybí např.: 
- bližší vysvětlení (než v 3.1.) konstrukce indexů týkajících se tolerance a náboženství 
v jednotlivých krajinách. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysvětlující proměnné, pochopit 
jejich konstrukci a významu je klíčové pro porozumění naměřených výsledků,  
- obecně, chybí mi hlubší diskuse naměřených hodnot a propojení s teoretickou částí  (i když 
autorka se v teoretické části na část analytickou odkazuje, je namístě relevantní teorii 
zopakovat a vztáhnout k výsledkům), 
- v případě HDP/os. tato diskuse úplně absentuje. Je sice pravda, že vztah vyšel jako 
insignifikantní, ale zahrnutí této proměnné by si zasloužilo diskusi. 
 
2.  V teoretickém rozpracování se autorka nezabývá, ani nezmiňuje teorie, které popisují 
odlišné dovedností mužů a žen dány geneticky (např. větší schopnost zvládat více činností 
najednou u žen apod.). I kdyby autorka s těmato teoriemi nesouhlasila, myslím, že by měly 
být alespoň zmíněny. Do práce by dle mého názoru dále patřila úvaha o ambicích žen do 
politiky směrovat (bez ohledu na společenské překážky, které zmiňuje autorka např. na str. 
10) a o tom zda dělba práce je pouze „konstrukt“, resp. jedno z arbitrárních pravidel (str. 8).  
 
Otázka1: Vysvětlující proměnná  HDP vyšla jako nesignifikantní. Znamená to, že teorie 
Ronalda Ingleharta je neplatná? Jak by autorka lépe prověřila platnost této teorie?  
 
Otázka2: Jak by s požadavkem polovičního zastoupení bylo kompatibilní zjištění, že ženy 
nevyhledávají (i za stejných možností) práci v politických pozicích v takové míře jako muži? 



K jaké změně průměrné kvality dovedností politiků by to vedlo za předpokladu stejné 
distribuce schopností adekvátních pro politiku u mužů i žen? 
 
Práci nehodnotím na výbornou z důvodu zmíněných nedostatků a z důvodu relativní 
jednoduchosti stanovených výzkumných hypotéz.  
 
Navržená známka: velmi dobře 
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