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Studentka předložila práci, ve které si klade za cíl popsat dvě organizace v ČR zabývající se 
podporou žen a podnikatelek a takto přispět k rozšíření poznatků o ženském aktivizmu u nás. 
Práce je členěná na teoretickou a analytickou část a obsahuje šest příloh. 
Zaměřím se nejdříve na obecné poznámky k bakalářské práci, poté uvedu konkrétnější otázky 
a připomínky. 
Považuji za zásadní problém to, že se v teoretické části studentka zabývá pouze definováním 
pojmů v souvislosti s občanskou společností a sociálním hnutím a zcela opomíjí teoretický 
základ feminizmu, který je pro uvedené organizace daleko důležitější, než stručné uvedení 
konceptu občanské společnosti. Proto v práci chybí velký objev feministické kritiky, a sice 
rozdíl gender/sex. S tímto pojmem pracují i její dvě respondenty, ale v práci jeho vysvětlení 
nenajdeme. Sama autorka má subkapitolu „Genderová problematika v managementu a 
podnikání“, což nás vede k závěru, že s tímto důležitým konceptem pracuje intuitivně.  
Dále, studentka nevysvětluje, proč ve svém výzkumu uskutečnila pouze dva rozhovory a proč 
si vybrala pouze dvě organizace? Pro tak malý výzkumný vzorek, který pak výrazně omezuje 
možnosti zobecňování závěrů, musí existovat důvod a musí být v práci uveden. 
Je podivuhodné, jak studentka v průběhu práce uvádí výsledky a závěry: téměř po každé 
odpovědi respondentek aplikuje definice, které uvedla v teoretické části, což působí 
mechanickým dojmem. Pak má kapitolu „Celkové shrnutí výsledků výzkumu“, kde stručně 
zopakuje všechno již řečené, a pak samotný jednostránkový závěr, který už neodpovídá ani 
teorii ani výzkumu. Takto má studentka závěry dva a nevíme přesně proč. Na příklad, na str. 
65 autorka tvrdí, že zařadila zkoumané organizace do kontextu české občanské společnosti, 
ale kladla si za cíl popsat zlomek jednoho segmentu jednoho typu organizací z české OS. 
Výzkum a interpretace výzkumu bylo třeba jasně oddělit. 
Také mně dost překvapilo, že studentka vůbec nepracuje s literaturou v cizím jazyce a 
domnívám se, že to souvisí s chybějícím feministicko-teoretickým zakotvením první části 
práce. 
Konkrétně bych uvedla následující otázky/připomínky k diskuzi u obhajoby: 

- Právní úprava, kterou studentka cituje na str. 10, ohledně sdružování je neaktuální. Od 
roku 2008 může občanské sdružení být založeno i cizími státními příslušníky 
s trvalým pobytem na území ČR či se statusem uprchlíka. 

- Pokud se už studentka rozhodla uvést pojem sociálního hnutí, měla také analyzovat 
vztah hnutí k nestátním neziskovým organizacím, a pokud se snaží definovat nová 
sociální hnutí, měla uvést též, která jsou stará sociální hnutí a analytický přínos tohoto 
rozdílu. 

- V mechanické aplikaci teoretických pojmů za téměř každou odpovědí respodentek se 
dozvídáme na příklad, že APM vznikla „nepochybně exogenním vlivem“ (str. 37), ale 
studentka to dokládá existencí zahraničních zkušeností zákládající členky, nikoliv 
systematickým finančním či manažerským působením ne-českých organizaci či 
jednotlivců. 

- Co znamená pojem „národní majetek“ ze str. 42.? 



- Je mi zcela záhadné, proč autorka tvrdí na str. 44: „Tyto ženy se totiž ženskou 
problematikou zabývají opravdu komplexně, což je z mého pohledu velkým přínosem 
pro celou občanskou společnost a považuji tuto informaci za překvapivé a nové 
zjištění.“? Studentka nezkoumala občanskou společnost, nýbrž zlomek jednoho jejího 
segmentu, jak ví, že je zrovna toto velkým přínosem a copak se ostatní organizace 
touto problematikou nezabývají komplexně a jak to ví? A co je na tom překvapivého a 
nového, zvlášť když chybí jakékoliv srovnání ať už s jinými ženskými organizacemi, 
nebo s jinými subjekty OS. 

- Shrnutí na str. 51. a 60. mělo být shrnutí závěrů, ne opakování pouhé deskripce údajů 
o organizacích.  

- Proč se studentka nezeptala, z jakého důvodů APM nezveřejňuje své výroční zprávy a 
jak pak žádá o státní dotace? 

- APM umožňuje členství í mužům, ale nedozvěděli jsme se, jestli tuto možnost muži 
využívají. Dál MAPM členství mužům neumožňuje, což studentku vede k závěru, že 
organizace je proženská. Znamená  to, že organizace je proženská, pokud neumožňuje 
členství mužům a pak, že APM proženskou organizaci není? 

 
V závěru bych uvedla, že autorka se snažila s problematikou specifických organizací, 
které si pro výzkum vybrala, poctivě seznámit a také že poctivě nastudovala příslušnou 
literaturu. Proto nám přinesla ucelený obraz dané části segmentu současné české občanské 
společnosti. Práce je také po formální stránce na vysoké úrovni.V závislosti na obhajobě 
bych práci doporučila k obhajobě s tím, že bych návrh na známku předložila po uvedení 
relevantních vysvětlení. Samotnou práci hodnotím známkou lepší trojka. 

 
 
 
V Praze, 4. června 2009 
 
Selma Muhič Dizdarevič  
 

 
 
 
 
 


