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Studentka si v práci klade za cíl zhodnotit dva vybrané projekty, které byly realizovány v rámci 
iniciativy EQUAL, a sice z pohledu prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Východiskem je, 
že se jedná o průřezové téma dané podmínkami Iniciativy Evropského společenství, jedno z těch, 
které je nutné vykázat, pokud se organizace uchází o financování v rámci tohoto nástroje. Proto 
oceňuji ambici studentky prozkoumat, do jaké míry je tato podmínka naplněná, a myslím si, že 
měla správnou intuici, že nastavení programu někdy nahrává pouze formálnímu začlenění tohoto 
tématu do realizovaných projektů. Za použití vhodně zvolené metody (kvalitativní výzkum, 
případová studie a polostrukturované rozhovory), studentka z větší části splnila cíl, který si v úvodu 
stanovila. 
Práce je rozdělená na teoretickou a empirickou část a z obsahu jednotlivých částí vyplývá, že 
studentka neporozuměla tomu, co je vlastně teorie, případně si myslí, že vše, co není výzkum je 
teorie. Jak jinak vysvětlit, že jsou v teoretické části analýze pojmu gender věnovány 4 strany, pojmy 
mainstreaming a gender mainstreaming jsou převzaty z definic Iniciativy či MPSV, zatímco tam 
nalezneme i takové „teoretické“ poznatky, jako je popis organizací, stav trhu práce v ČR, popis 
různých fondů a pojednání o antidiskriminačním zákonu? Tato témata s předloženou bakalářskou 
práci jistě souvisí, nemohou však být teorií a více by se hodila k úvodu do empirické části. Proto 
bych navrhovala, aby autorka vysvětlila, co bylo cílem teoretické kapitoly a z jakých teorií 
vycházela? S tím souvisí též otázka, co má studentka konkrétně na mysli, když odkazuje (jako např. 
na str. 22) na feministické tradice. Feministické teorie jsou rozmanité a v některých případech jsou 
také proti sobě v opozici. 
Musím upozornit, ze autorčina interpretace formování pohlavních rolí z freudistického pohledu 
(kdy autorka činí sekundární interpretaci) je telegrafické do té míry, že zní jako pohled sexuálního 
devianta. Úplně chybí koncept nevědomých příčin vědomého sexuálního chování. 
V pojednání o antidiskriminačním zákonu v ČR si myslím, že autorka měla jednak tento jev 
vztáhnout více na problematiku rovnosti žen a mužů (co konkrétně zákon přinese v tomto aspektu), 
jednak že měla nabídnout více protiargumentů vůči názoru V. Klause než, že je přijetí zákona 
nutnost vyplývající z členství v EU. Krom toho, poslední věta celé práce svědčí o tom, že studentka 
ví, že zákon byl v červnu 2009 přijat, ale v diskuzi v subkapitole o antidiskriminačním zákonu se 
tváří, jako by to nevěděla.  
Také by mě zajímalo, z jakého důvodu si studentka myslí, že je polostrukturovaný rozhovor vhodný 
pro feministicky zaměřený výzkum; znamená to, že strukturovaný není?  
V rámci jinak dobře provedeného výzkumu pouze nechápu, proč se najednou mezi výzkumnými 
otázkami objevuje problém kvót. Všechny ostatní otázky souvisí buď s projektem z pohledu gender 
mainstreamingu, nebo s tímto principem), jak se vynořila tato otázka, bylo proto potřeba v rámci 
výzkumu vysvětlit. V rámci výzkumu bylo potřeba zdůraznit, že nelze srovnávat projekt, zaměřený 
pouze na prosazování rovných příležitosti žen a mužů, a projekt, který se toho týká okrajově. Přínos 
výzkumu spočívá v odhalení, jak se průřezová priorita programu EQUAL ve dvou projektech 
promítá. 
Myslím si, že v závěru práce autorka měla oddělit a více zdůvodnit uvedená doporučení. 
Zvlášť oceňuji to, že studentka dostála svému slibu z názvu práce, a tudíž že se skutečně jedná o 
kritické hodnocení, nikoliv o pouhou deskripci. 
Z výše uvedených důvodů práci k obhajobě doporučuji a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
V Praze 8. srpna 2009                                                                                     Selma Muhič Dizdarevič  


