
Posudek vedoucího na diplomovou práci Bc. Lucie V a l á š k o v é „Ženy v politice“.

Předkládaná práce se zabývá tématem nesporně aktuálním i literárně poměrně již 
dobře pokrytým, byť stále v mnohém diskutabilním.

Autorka se opírá v zásadě o dostatečný počet titulů literatury a dalších zdrojů, často 
internetových. 

V průběhu zpracování se velmi často obracela na vedoucího práce, který jí dával 
průběžně písemné i ústní připomínky. Přes tuto frekventovanou spolupráci a 
upozorňování celkový výsledek působí spíše dojmem přípravné materiálové studie.

Zřetelně je to vidět na samotné strukturaci práce, která je dosti zmatečná, 
neústrojně střídá a prolíná chronologické a věcné pasáže, forma zpracování je 
nejednotná, v řadě případů místo souvislého textu (např. teorií, pojmů, směrů, 
organizací) jsou zde hesláře, a to i pojmů zbytečných, často mimo kontext souborů 
medailonků političek (je rovněž otázka jejich výběru), vlastních zamyšlení.

Mnohé z toho by patřilo spíše do příloh či do poznámek pod čarou).
Vzhledem k jinak účelným historizujícím pasážím (nejproblematičtější byly 

v předkládané verzi odstraněny) práce prozrazuje velmi slabé povědomí autorky o 
dějinách a možných přístupech k jejich interpretaci.

Povaha práce si zasloužila především hovořit o místě žen v politice – o  jejich 
zastoupení a aktivitách v parlamentech, vládách, v politických stranách a hnutích, o 
užívaných a diskutovaných mechanismech zvýšení ženské politické participace, o 
ideových a ideologických přístupech k ženské politické účasti atd. Daleko efektivnější 
by tedy byl souvislý výklad problému v jednotlivých obdobích, kde by byly významné 
političky uváděny na základě jejich politického přínosu (jistě také funkcí, názorů, 
politické orientace), jména a charakteristiky postav by měly být dávány do  těsné 
vazby na tyto společenské a politické jevy, události a procesy. Otázkou je také volba 
jmen a ujasnění toho, proč některá ano, jiná ne a hlavně, v jakém kontextu.

Problémem je také čeština -  slovní zásoba, vhodnost užití slov v různých 
souvislostech a stylistika (mnohé věty nesrozumitelné, nesmyslné, hodící se spíše do 
každodenního hovorového projevu než do odborného jazyka). Jsou zde i pravopisné 
chyby. 

Také v empirické části je problémem prezentace zjištění. Mnohomluvné hypotézy, 
mnoho stránek dotazníku a tabulek (dotazník celý a řada tabulek patří do příloh). V té 
změti unikají hlavní výsledky a interpretace výpovědí.

Celkový výsledek působí spíše dojmem materiálové studie.
Po dlouhých úvahách i proto, že autorka zřejmě do značné míry vyčerpala své 

možnosti, přes zásadní výhrady doporučuji práci komisi k posouzení.

Otázky:
1. Rozveďte podrobněji situaci účasti žen v politice před rokem 1989 v ČR.
2. Rozveďte problém tzv. pozitivní diskriminace či kvót participace žen. Čím je 

aktivnější účast žen v politice zřejmě limitována?
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