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Posudek vedoucí 

k bakalářské práci Moniky Ubryové  

Počet žen v parlamentu z hlediska kulturních hodnot a ekonomické vyspělosti. 

Mezinárodní srovnání 

 

Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

 

V této práce se autorka snaží vysvětlit rozdíly v procentuálním poměrů žen v parlamentu vůči 

mužům pomoci ekonomických a kulturních proměnných. Teoretická část práce je věnovaná 

stručnému představení historického rámce, vymezení faktorů, které mohou ovlivňovat poměr 

žen v politice vůči mužům, vymezení pojmu kultura, použitého v této práci a představení 

několika koncepci kulturních hodnot, souvislosti mezi ekonomickou vyspělosti počtem žen 

v politice a převládajícími kulturními hodnotami. Empirická část je věnovaná popisu dat a 

výsledku analýzy. 

 

Autorka testuje hypotézy o souvislosti mezi poměrem žen v parlamentech vůči mužům na 

jedné straně a ekonomickými a kulturními proměnnými na straně druhé  na třech vzorkách – 

všechny dostupné země, vzorek chudších zemí  a vzorek bohatších zemí. Vzhledem k malému 

počtu pozorování v dvou posledních vzorcích autorka testuje i normalitu dat. Autorka používá 

metodu stepwise regression, která umožňuje postupnou eliminaci statisticky nevýznamných 

proměnných. Pro vypočet regresních statistik autorka používá software SAS.  

 

V porovnání s ostatními pracemi tohoto druhu lze autorce přičíst k dobru následující: 

 

• Lepši strukturace teoretické části práce vzhledem k výsledném testovanému modelu 

• Představení více modelů mapování kultur 

• Použití více zdrojů z literatury vzhledem v vysvětlujícím proměnným 

• Samostatnost ve statistické části práce, použiti komplikovanějšího statistického 

modelu, testovaní normality, logaritmizace dat HDP 

• Zpracování kapitoly ohledne omezení výzkumu a doporučení pro další výzkum 

• Přehlednost a strukturovanost v prezentaci výsledků práce.  
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Na straně druhé uvítala bych více prostoru věnovaného teoretickému zakotvení tématu práce, 

rozdílu mezi participaci žen v parlamentu a politice obecně, roli občanského sektoru a 

participaci žen v občanském sektoru jako alternativy participaci žen v politickém životě.    

 

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení 35-39 bodů 

 

Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

FHS UK 

 
V Praze dne 27.5.2009 
     
 


