
Zápis z obhajoby disertační práce PhDr. Evy Spring konané dne 24. 2. 2011 

téma práce: ,, Prostředí pro zaměstnanost žen v Ománu: veřejná politika a zákonný rámec" 

přítomní: 
Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. 
Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. - předseda komise 
PhDr. Vladimír Liščák, CSc. 
PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. 
Doc. Jitka Malečková, CSc. - oponent 

Předseda komise doc. Mendel zahájil obhajobu a představil přítonmým kandidátku, paní 
Evu Spring. 

Školitel prof. Gombár představil doktorandku a seznámil komisi s uchazečkou a její 
disertační prací. Školitel uvedl, že řádně a včas plnila své povinnosti, ve své disertaci se 
systematicky věnovala výzkumné činnosti, dlouhodobě žila v Ománu a sbírala potřebná data k 
dizertaci, teď střídavě žije v Praze a v Spojených arabských emirátech, jako školitel doporučuje 
dizertaci k obhajobě. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Sdělila zejména: práce se zabývá 
pouze zaměstnaností Ománek, nikoliv cizinců, dělí se na 2 velké části, zpracovává 2 velké celky: 
zpracování vládní politiky - jaké plány a programy vytváří stát pro zvyšování zaměstnanosti, 
analýza zákonů a zákonného rámce - pracuje se zákony vydanými po r. 1970, nerozebírá 
islámské a tradiční právo, před rokem 1970, práce dělená do 6ti kapitol - kandidátka 
V)'.Ímenovala kapitoly, a popsala, čím se zabývají, v práci se snaží zodpovědět otázky 
zaměstnanosti ománských žen, jak se stát snaží umožnit jejich zaměstnanost, do jaké miry 
zákonné prostředí zaměstnanost umožňuje. 

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků: 
Doc. Jitka Malečková, CSc.: viz přiložený posudek. Připomínky: chybí teoretická rovina, 

gender a rozvojová literatura, otázky klasifikace pramenů. Na závěr uvedla oponentka, že autorka 
je schopná samostatné práce, prokazuje znalost literatury a tématu, práce odpovídá požadavkům 
na dizetrační práci. 

Oponentský posudek Ing. Šabacké (v zastoupení seznámil přítomné Prof. Gombár): viz 
příloha. Doporučuje k obhajobě. 

Kandidátka Eva Spring odpovídá na posudky oponentů a zaujímá stanovisko k posudkům: 
Nedostatek teoretických východisek - výtka je oprávněná, v případě publikace by bylo vhodné ji 
doplnit a vysvětlit více teoretická východiska. Klasifikace pramenů - do pramenů zahrnuje 
oficiální vládní informace a do literatury všechno ostatní. Zdálo se jí to příhodnější, např. 
v mezinárodních databázích o Ománu nejsou informace o trhu práce. Omán je málo 
prozkoumaným místem, nutnost opírat se o místní ománské dokumenty. Zajímavý postřeh k 
jazykovým mutacím ománských pramenů - omanská literatura vydávaná v angličtině může být 
obsahově odlišná od literatury vydávané v arabštině. Při zpětné kontrole se tato domněnka 
nepotvrdila. 

Oponenti se vY.iadřují k vystoupení kandidáta: 
Doc. Jitka Malečková, CSc.: Bylo by vhodné zamyslet se nad výpovědní hodnotou 

pramenů. Při publikaci práce by se autorka mohla tematizovat tuto otázku a například odpovědět, 
proč jsou některé publikace vydávány až zpětně. Teoretická východiska - většinou by měla 



předcházet práci, ne být doplňována na závěr. Nicméně neubírá to na kvalitě závěru. Oceňuje 
vyrovnaný přístup, bez snahy vtěsnat výsledky to do předem daného mustru. 

Diskuse� 
Doc. Mendel, otázka na oponentku doc. Malečkovou o kvalitě práce a možnosti publikace v 
Archivu Orientálním. Doporučeno autorce. 
Diskuze o progresivnosti ománského státu k zaměstnanosti žen (Prof. Gombár, PhDr. Eva 
Spring). Význam dvouletého výzkumu autorky v terénu, znalost arabštiny, velký přínos pro 
předkládanou práci. 
PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. Vyjadřuje spokojenost s pojetím a praktickým zaměřením 
práce. Práce neteoretického charakteru, zpracovávající aktuální téma. 
Diskuse všech přítomných o spolehlivosti pramenů. Možnost zmanipulovaných údajů, velká cena 
této práce, protože doktorandka byla na místě a mohla porovnávat situaci s oficiálními údaji. 
PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc-dotaz: co je to ománizace a jak se projevuje? 
Odpověď kandidátky: to proces zaměňování zahraníční pracovní síly za Ománce, státem 
dlouhodobě prosazovaná strategie, která by měla napomoci rozvoji. 
Diskuze o postavení žen v Ománu, velký význam sultána a jeho osvícené vlády, který se snaží 
aktivně prosazovat ženy do správy státu ( 4 ministryně, 2 velvyslankyně a 20 procent zastoupení v 
horní komoře poradního sboru). 
PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc - dotaz: jaký typ práce zastávají pracovníci z ciziny? 
Odpověď kandidátky: Ženy většinou zaměstnány ve službách, či v domech majetnějších obyvatel 
jako hospodyně a chůvy. Velmi často členěno podle národností (Filipínky ve službách a bohatých 
rodinách, ženy z indického subkontinentu zpravidla v pozicích uklízeček či pomocnic - velmi 
často důvodem malá znalost angličtiny.) 

Komise navrhla udělit titul doktor (PhD.) 

Zapsala: Tereza Koňasová 


