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Posudek bakalářské práce Petry Svěchotové „Evropská Iniciativa EQUAL – 

kritické zhodnocení dvou projektů z hlediska prosazovaní rovných příležitostí“ 

Práce Petry Svěchotové se zaměřuje na praktickou aplikace genderových principů v rámci 

projektů financovaných z Evropských strukturálních fondů. V českém kontextu jde o málo 

probádanou oblast, ačkoliv v těchto projektech protékají nemalé finanční prostředky a 

není vůbec jasné, zda jsou při jejich realizaci vůbec dodržovány elementární principy, ke 

kterým se Evropská unie hlásí, jako je genderový mainstreaming či obecně prosazování 

genderové rovnosti. Téma práce tedy považuji za aktuální a vhodné pro bakalářskou 

práci.  

 Pokud jde o formální stránku věci, podařilo se ji dotáhnout do poměrně uspokojivé 

podoby, ač občas lze narazit na překlepy a drobné stylistické problémy. Autorka také 

někdy zapomněla dělat odstavce, což zbytečně znesnadňuje četbu textu (např. str. 35). 

Odkazovací aparát je také používán konzistentně, ačkoliv někde chybí čísla stránek u 

citací (např. str. 19 - Klaus, 2008). Teoretická část zahrnuje obvyklou škálu konceptů 

běžně spojovaných se zvoleným tématem, ale jsem trochu nesvůj z toho, jak moc 

autorka spoléhala na svého školitele pokud jde o definici genderu a souvisejících 

konceptů. Celkově je však zřejmé, že Petra zvládla relevantní teoretický aparát i 

problematiku strukturálních fondů, které následně využila při interpretaci rozhovorů. 

Empirická část nabízí nejprve diskusi zvolených metod a feministické tradice, což 

je v pořádku, protože tato základní východiska zůstávají v bakalářských pracích nezřídka 

nevyslovené. V českém kontextu není nikdy chybou se explicitně přihlásit k feministické 

tradici.  

Analýza dokumentů je však poznamenána neochotou Gender Studies poskytnout 

jejich projektovou dokumentaci s pochybným zdůvodněním, že je v něm obsaženo 

firemní (!) knot-how. EXPERTISU to naopak nedělalo problémy. Autorka to pouze 

konstatuje, ale na místě by byla kritika, protože Gender Studies se prezentují jako 

feministická nezisková organizace a podobná zdůvodnění jsou v jejich případě dost 

problematické. Jde však o významné výzkumné zjištění, které by si zasloužilo 

samostatnou diskusi.  

Finální podoba části věnované analýze rozhovorů ukazuje na určitý posun 

v chápání problematiky na straně autorky, která se snažila zapracovat mé připomínky 

k předchozím draftům. Přesto však musím konstatovat, že zůstává především na úrovni 

popisu a že její kategorie zůstávají vesměs na úrovni jednotlivých témat rozhovoru. 

Nemohu se zbavit dojmu, že se z empirických dat dalo vytěžit přeci jen více. Pět 

rozhovorů není mnoho a o to intenzivnější by měla být jejich analýza. 

Empirická část také není systematicky provázána s částí teoretickou. Teoretických 

aparát tak není využit při analýze empirického materiálu a naopak se v analýze objevují 

tvrzení, která jsou z hlediska teorie i metodologie poměrně sporná jako například: 
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„Nicméně oproti GS se rovné příležitosti v rámci pracovní skupiny v EXPERTISu podařilo 

naplnit lépe, neboť v GS nepracuje žádný muž, pouze samé ženy“ či „…v případě projektu 

Třetí kariéra dosáhli úspěchu v tom, že se projekt přispěl k posílení sebevědomí 

zaměstnanců/kyň nad 50 let v také v tom, že projekt ukázal zaměstnavatelům a 

personalistům/kám výhody zaměstnávání této věkové skupiny“ (str. 62). U obhajoby by 

autorka mohla vysvětlit, proč by tato tvrzení mohla být problematická. 

Pokud jde o proces, který vedl k finálnímu produktu, konstatuji, že Petra 

pracovala relativně systematicky a snažila se svědomitě zapracovávat mé připomínky. 

Počet draftů jednotlivých částí práce v mém počítači je však menší než je pro mé 

studující obvyklé. 

Vzhledem k výše zmíněnému a při zohlednění mých zkušeností s úrovní 

bakalářských prací navrhuji známku na hranici velmi dobře a dobře. 
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