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Bakalářská práce Kristýny Hondlíkové s názvem „Podoba a vývoj hodnocení dopadů regulace na rovnost 
mužů a žen na pozadí konceptu gender mainstreaming“ tematizuje málo prozkoumaný a zároveň velmi 
důležitý proces hodnocení dopadů regulace (RIA), a to konkrétně tu jeho část zabývající se dopady na 
rovnost žen a mužů. Téma je zvoleno originálně a zpracováno do hloubky a pečlivě. Práce s přehledem 
dostává nárokům kladeným na práce diplomové, a to co do teoretického rozpracování, analytického 
přístupu, bohaté empirické části, použitých zdrojů i rozsahu. Jako vedoucí bych zároveň ráda ocenila 
obrovský vývoj, kterým autorka v době zpracování bakalářské práce prošla. Nyní již ke konkrétním částem 
práce. 
 
Cíle si bakalářské práce klade tři: 1) deskripce konceptu gender mainstreaming, 2) procesu hodnocení 
dopadů regulace na rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace, 3) analýza, evaluace a interpretace podoby 
a vývoje procesu hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace v českých 
legislativních návrzích (v závěru autorka zmiňuje trochu matoucně cíle dva, původně první a druhý cíl 
spojuje do jednoho). Z těchto cílů jsou odvozeny výzkumné otázky (viz s. 4 a 5). Všechny tyto cíle autorka 
beze zbytku naplňuje s tím, že deskripce je v jejím podání spíše širokou diskuzí založenou na detailní rešerši. 
Bylo by možné namítat, že cíle jsou s ohledem na záběr bakalářské práce koncipovány příliš velkoryse, ale 
jednak je autorka opravdu naplňuje, jednak díky nim tvoří práce logický a provázaný celek, kdy splnění 
jednoho cíle vytváří půdu pro cíl následující.  
 
Struktura bakalářské práce je logická a přehledná. Práce je rozdělena na následující části: Úvod, 
1. Výzkumné cíle a otázky, 2. Teoretická východiska, 3. Metodologie, 4. Gender mainstreaming, 5. 
Hodnocení dopadů regulace, 6. Hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen v ČR, 7. Analýza 
a evaluace hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen a zákaz diskriminace, Závěr. Hlavní –
a extrémně přínosné – poznatky z analýzy jsou shrnuty v kapitolce 7.6 a v závěru (stručně řečeno autorka 
prokázala 1) absenci standardizovaného postupu při hodnocení dopadů regulace na rovnost žen a mužů, 
případně diskriminaci, 2) marginalizaci tématu, 3) praxi mechanického kopírování vyjádření, 4) vliv vnějších 
vlivů a legislativních změn na hodnocení). Jde o poznatky, které dosud byly v odborné komunitě pouze 
tušené, a nyní bude díky nim snazší vést kritickou debatu nad podobou hodnocení dopadů regulace v této 
oblasti.  
 
Jako teoretická východiska autorka použila teorii genderu a genderové rovnosti, evropeizace a krátce 
zmínila také evaluaci. Všechna teoretická východiska s tématem bakalářské práce souvisejí a jsou vybrána 
vhodně a popsána velmi dobře. I díky nim práce se práce nerozpadá na jednotlivé nekomunikující části, ale 
tvoří celek. V závěru se autorka k teorii evropeizace vztahuje a konstatuje, že případ hodnocení dopadů 
regulací zařazuje postoj ČR v tomto případě na pomezí „absorpce“ a „lhostejnosti“. Opět výjimečný případ 
práce (minimálně na bakalářské úrovni), kde teoretické zakotvení netvoří „povinnou“ složku, ale kde se 
s ním na více rovinách pracuje.  
 
Metody použité v bakalářské práci jsou popsané v kap. 3, 7.1 a částečně také 7.7. Těžištěm práce je 



 

 

 

kvalitativní obsahová analýza a expertní rozhovory. Autorka také podrobně popisuje kategorie, na které se 
zaměřila při analýze (s. 53-55). Metody jsou popsány velmi dobře a i zvolený analytický aparát je robustní 
a zkoumá jednotlivé nuance hodnocení; ocenit je třeba také provedení analýzy, a to jak co do velikosti 
vzorku (236 legislativních návrhů), tak co do pečlivosti analýzy. 
 
Seznam literatury čítá obdivuhodných 90 zdrojů, a to české i zahraniční provenience (anglických zdrojů je 
cca 40), k využitým zdrojům je třeba přičíst také zmiňovaných 236 legislativních návrhů. I v tomto parametru 
má tedy práce výjimečně vysokou úroveň.  
 
Formálně je práce na vynikající úrovni. Pro autorku je typický komplikovanější jazykový projev, který 
porozumění úplně neusnadňuje, z mé strany se zároveň jedná o jedinou výtku, kterou mohu vůči práci 
vznést. 
 
Bakalářská práce má jasně a zajímavě vymezené téma, které zpracovává za dostatečné teoretické opory 
i využitých zdrojů, a dochází k velmi zajímavým a užitečným zjištěním, která mohou být (a budou) dále 
využita. Autorka prokazuje orientaci v akademické práci a schopnost zvolené téma výzkumně pojednat, a to 
daleko nad rámec požadavků kladených na bakalářskou práci. Spolupráce s Kristýnou Hondlíkovou pro mě 
byla bez nadsázky velkou radostí a ráda bych autorku povzbudila k další výzkumné práci, pro kterou má 
velký talent, jenž by byla škoda nerozvíjet. Bakalářskou práci Kristýny Hondlíkové vzhledem k výše 
zmíněnému rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou „výborně“; dále doporučuji 
udělit pochvalu děkana za vynikající bakalářskou práci. 
 
Možné otázky k obhajobě:  

1. Jaké jsou legislativní/politické/personální/materiální předpoklady pro vypracování kvalitního 
hodnocení dopadů regulace na rovnost žen a mužů? 

2. Aktuálně se připravuje nová metodika hodnocení dopadů regulací na rovnost žen a mužů a existují 
dvě varianty, kam proces hodnocení dopadů formálně zařadit: a) začlenit do RIA, b) učinit proces 
samostojným a na RIA nezávislým (podobně jako je samostatným procesem EIA). Jaké klady 
a zápory podle Vás tyto varianty mají? 

 
V Praze dne 19. května 2014 
 
 

Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. 
 


