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Hodnocená práce je zaměřena na zajímavé a aktuální téma gender mainstreamingu (GeM) a jeho 
implementaci v českém prostředí. Autorka si stanovila tři základní cíle: deskripci konceptu GeM, 
deskripci procesu hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace a analýzu, 
evaluaci a interpretaci podoby a vývoje RIA na rovnost a mužů a žen/zákaz diskriminace v českých 
legislativních návrzích. Tyto cíle se ji podařilo bezezbytku naplnit. Práce je mimo detailní 
a pečlivou deskripci konceptu GeM věcně přínosná zejména v oblasti hodnocení praxe české 
legislativy v GeM. V této oblasti vidím její největší přidanou hodnotu.

Výzkumné otázky byly stanoveny srozumitelně a byly v průběhu zpracování bakalářské práce 
zodpovězeny. Práce rozsáhle pracuje s různými teoretickými přístupy k problematice GeM 
a v úvodních partiích je komparuje a kriticky hodnotí.

Struktura práce je logická a přehledná. Osobně bych se pokusil při zpracování redukovat rozsah 
práce. Autorka používá přesvědčivou argumentaci založenou na deduktivním postupu nebo 
v závěrečné kapitole na kvantitativní a kvalitativní analýze.

Rozsah použité literatury je mimořádný a svědčí o autorčině hlubokém proniknutí do 
zpracovávaného tématu. Zajímavý je rozbor vývoje pravidel RIA v ČR ve vazbě na GeM (kap. 
6.1.1), pozitivně hodnotím autorčino zpracování dat z české legislativy v 7. kapitole a využití 
kvantitativní analýzy k vyvozování vlastních závěrů. V kap. 7.1 je metodologie výzkumu pečlivě 
popsána a vysvětlena. V části 7.3 – 7.5 je shrnut autorčin výzkum navrhované legislativy v oblasti 
dopadů na GeM, který ukazuje, že s vysokou mírou pravděpodobnosti u předkladatelů návrhů 
legislativy existuje při hodnocení (ne)diskriminace v některých oblastech formální přístup. Část 7.6 
obsahuje shrnutí a diskusi autorčiných zjištění.

Práce je psaná kultivovaným jazykem a po formální stránce je bez problémů.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „výborně“.
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