
      Oponentský posudek na Diplomovou práci  Bc. Valáškové Lucie

     Bc. Lucie Valášková předložila diplomovou práci s názvem - Ženy v politice. Práce je napsána 
na 66 stranách textu, doplněna Seznamem použité literatury a pramenů (4 s.), 14 příloh (27 s.), 
bohužel většinou bez odkazu na zdroj informací. Práce se skládá z Úvodu, 1.kap. Důležité a 
podstatné pojmy práce, 2.kap. Druhy feminismu, 3.k. Jednotlivá údobí feminismu, 4. kap. 
Československé političky – začátky politické angažovanosti, 5. kap. Politická situace na našem 
území, 6. kap. Bariéry vstupu žen do politiky, 7. kap. Současné ženské organizace a kluby, 
(paradoxně) opět  7. kap. Empirická sonda, 8. kap. Dokumenty týkající se žen v politice a Závěr.

    Diplomantka si bezesporu zvolila zajímavé a vysoce aktuální téma, která však, bohužel, 
nenaplnila dostatečně kvalitním obsahem, jak po stránce věcné, tak po stránce formální, zejména 
jazykové a stylistické. Autorka do psaní DP jistě vložila množství úsilí, ale ne vždy s odpovídajícím 
efektem. Ty pasáže, které mají přiměřenou kvalitu, autorka většinou přejímá s citacemi od jiných 
autorů (např. Bariéry vstupu žen do politiky, nebo Dokumenty týkající se žen v politice). Dobrý byl 
i záměr diplomantky, provést empirickou sondu, ale její provedení opět není na požadované úrovni. 
Tak např. při popisu zkoumaného vzorku autorka píše, že byl vybrán podle jejího předešlého 
výběru, předem připraveného seznamu různých politických stran a institucí zabývajících se 
politickou sférou nebo mající k ní nějaký vztah (s. 46). Ale důležitý, bližší popis vzorku (jeho 
výběru) chybí. Neadekvátní, ve vztahu k tématu, jsou i některé otázky dotazníku, např. č. 24 (s. 51) 
Myslíte si, že tyto pořady jsou vedeny skutečnými odborníky?, ale i č. 12. (s. 49) Myslíte si, že 
dnešní mladí lidé mají větší šance prosadit se v politice?. Úplně nepatřičně obsahově a stylisticky 
zní odstavec k závěru Empirické sondy (s. 53) s názvem Cíl práce : „Cílem mé práce bylo 
určit/zjistit hlavní tendence dotazníkového výzkumu. Uvedu hlavní tři cíle: Prvotním impulzem 
většiny dotazovaných vliv respondentů je potřeba seberealizace (něco si dokázat). Dále je to vliv 
přátel a masmédií. Pozitiva: sláva, možnost rozhodovat.....“ . 

Velmi povrchně a zjednodušeně popisuje autorka postavení žen (v práci spíše konkrétních 
vybraných ženských osobností) v 5. kap. Politická situace na našem území.

Nyní k dalším připomínkám: Na některých místech autorka na jedné nebo dvou stranách opakuje 
stejnou větu – např. s. 11 3. a 5. odstavec „ V praxi se feminizace odehrává nejčastěji ve sférách 
vzdělávání a práce, resp. Zaměstnání“. Na jiných místech si autorka do značné míry protiřečí: např. 
s. 15 a 16. Tak u Liberálního feminismu – s. 15 „ Liberální feminismus nechce dělat moc velké 
rozdíly mezi veřejným a soukromým životem...“, vedle toho na s. 16. u Radikálního  feminismu 
píše: „Tento směr, na rozdíl od předešlého, nevidí veliký rozdíl mezi soukromou a veřejnou sférou.“ 
Autorka též na 14 stranách odkazuje proti pravidlům – tzn. že  její první odkaz začíná „Tamtéž“ 
(např. s. 12, 24, 38, 39, 58 atd.).

Největší problém mám na mnohých místech práce s jazykem a stylistikou autorky, jen namátkou: s. 
63. „U Miroslavy Němcové je ctihodné, že se z neznámé začínající podnikatelky dostala až na 
politický vrchol a celkem se na něm drží“ (?!), jinde s. 64. „Další neméně známou organizaci 
spatřuji v Občanském Fóru 50 %“., s. 36 „ Asi takovou první zdárnou vlaštovku v tomto případě 
vidíme v političce Karolíně Peake (opuštění své domovské strany Věci veřejné) a založení nové 
strany nesoucí název LIDEM (Lidoví demokraté)“ (?!).

     Závěr: Diplomová práce by si zasloužila na mnoha místech přepracovat, dopracovat a zejména 
jazykově a stylisticky upravit.

   V Praze 3. 8. 2012                                                  PhDr. Stracený Josef, CSc.
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