
Oponentský	posudek	na	diplomovou	práci	Bc.	Lucie	Chocholaté	„Genderové	a	(pro)ženské	NNO	
v	České	republice	–	reflexe	proměny	tematického	portfolia	od	vstupu	do	Evropské	unie”	
	
Diplomová	práce	je	prací	empirickou	a	zabývá	se	–	na	základě	analýzy	rozhovorů	a	výročních	zpráv	
vybraných	 organizací	 –	 otázkou,	 zda	 a	 jak	 se	 proměnilo	 tematické	 portfolio	 genderových	
a	(pro)ženských	NNO	v	návaznosti	 na	 vstup	 České	 republiky	 do	 Evropské	 unie.	 Na	 základě	 svého	
zkoumání	autorka	identifikuje	různé	strategie,	jak	tyto	organizace	vyjednávají	s	rámci	nastavenými	
politikou	EU	i	Vládou	České	republiky.	

Práce	 je	 dobře	 strukturovaná,	 v	 úvodu	 je	 jasně	 vymezeno	 téma,	 hlavní	 otázka	 i	 cíl	 od	 nichž	 se	
autorka	 v	 práci	 neodklání.	 V	 teoretické	 části	 jsou	 dobře	 vysvětleny	 základní	 pojmy,	 které	 se	
k	danému	 tématu	 váží.	 Dále	 autorka	 srozumitelně	 a	 komplexně	 představuje	 politiky	 EU	 v	této	
oblasti,	kontext	České	republiky,	a	to	jak	na	úrovni	státu,	tak	na	úrovni	NNO.	V	empirické	části	pak	
autorka	představuje	vlastní	výzkum	–	výzkumný	záměr	a	cíl,	metodologii,	metody	i	postup	při	sběru	
dat	a	jejich	analýze	a	konečně	hlavní	výstupy	vlastní	analytické	práce.	Oceňuji	dobrou	provázanost	
teoretické	a	analytické	části,	jasnou	vazbu	obou	částí	na	vymezené	téma	i	obeznámenost	se	stavem	
bádání	v	této	oblasti	a	explicitní	návaznost	na	tyto	práce.	

K	 práci	 mám	 však	 několik	 kritických	 připomínek	 nebo	 přesněji	 podnětů.	 V	teoretické	 části	 by	
pro	lepší	 porozumění	 kontextu	 bylo	 vhodné	 stručně	 shrnout	 stav	 před	 vstupem	ČR	 do	 EU,	 resp.	
před	 zahájením	 čerpání	 „evropských“	 prostředků.	Autorka	 v	úvodu	 pouze	 konstatuje,	 že	 zřejmě	
došlo	 k	proměně	 tematického	 portfolia	 a	 že	 se	 financování	 NNO	 působících	 v	dané	 oblasti	
rozrůznilo	 (s.	 7).	 V	rozhovorech	 se	 toto	 téma	 okrajově	 objevuje,	 nikde	 však	 není	 systematicky	
shrnuto.	

Autorka	 v	úvodu	 jasně	 deklaruje,	 že	 preferuje	 pojem	 genderová	 rovnost,	 tedy	 důsledné	
zohledňování	 kategorie	 „gender“	 ve	 všech	 jejích	 aspektech	 a	 důraz	 na	 heterogenitu	 kategorií	
„žena“	 a	 „muž“.	 Shrnutí	 vývoje	 prosazování	 genderové	 rovnosti/rovnosti	 žen	 a	 mužů/rovných	
příležitostí	žen	a	mužů	by	z	tohoto	pohledu	mohlo	být	uchopeno	ještě	kritičtěji,	ne	pouze	popisně	
–	např.	v	případě	citace,	že	v	devadesátých	letech	vznikly	„předpoklady	pro	formulování	specificky	
ženských	 zájmů	 a	 postoje“	 (s.	 15),	 „zásadní	 význam	 měly	 takové	 projekty	 v	 oblasti	 genderové	
rovnosti,	které	byly	zaměřené	na	(a	tedy	obsahující)	specifické	ženské	zkušenosti	a	vědění”	(s.	28).	
Vedle	toho	se	v	práci	objevují	 i	 jiné	přístupy	a	odkaz	na	nedostatečnost	zaměření	politik	či	aktivit	
pouze	 na	 ženy,	 explicitní	 kritická	 reflexe	 představy	 specifické	 „ženské“	 zkušenosti/zájmů/vědění	
ze	strany	autorky	však	chybí.	

Přesnější	 by	 mohl	 být	 i	 popis	 vývoje	 institucionálního	 zabezpečení	 genderové	 rovnosti	 v	České	
republice.	 Není	 zcela	 zřejmé,	 zda	 autorka	 popisuje	 pouze	 současný	 stav,	 nebo	 zda	 má	 ambici	
postihnout	i	vývoj.	Toto	by	bylo	dobré	explicitně	uvést.	Vzhledem	k	tématu	práce	bych	se	přikláněla	
ke	stručnému	nástinu	vývoje	situace,	který	v	práci	není	zcela	zřejmý,	a	to	jak	na	úrovni	vlády,	tak	na	
úrovni	 obou	 komor	 Parlamentu	 ČR	 (jak	 se	 měnilo	 portfolio	 výborů/podvýborů,	 které	 mají	
genderovou	rovnost	v	gesci?).	Zároveň	by	bylo	možné	i	zde	uvést	a	kriticky	zhodnotit	skutečnost,	že	
i	 základní	 institucionální	 zabezpečení	 prosazování	 genderové	 rovnosti	 je	 z	velké	 části	 pokryto	
z	prostředků	EU	(to	se	objevuje	až	v	empirické	části	práce).	

Trochu	 izolovaně	 stojí	 odstavec	 věnující	 se	 „vymezování	 vůči	 mainstreamovému	 feminismu“	 na	
s.	42.	 Jde	 jistě	 o	 zajímavé	 téma	 relevantní	 k	zaměření	 práce,	 zasloužilo	 by	 si	 však	 trochu	 lépe	
zasadit	do	struktury	celé	práce	–	objevilo	se	například	toto	téma	v	rozhovorech?	

V	empirické	 části	 práce	 si	 autorka	 velmi	 dobře	 poradila	 s	velkým	 objemem	 analyzovaného	
materiálu.	Postup	analýzy	je	jasně	popsán	i	závěry	jsou	prezentovány	systematicky	a	srozumitelně.	
Pouze	v	části	věnující	se	možnému	„ochočování“	neziskového	sektoru	(s.	94)	by	bylo	možné	kriticky	



navázat	 i	 na	 přílišnou	 administrativní	 zátěž	 kladenou	 na	 organizace	 administrující	 projekty	
financované	z	ESF	–	 i	 to	může	být	chápáno	 jako	 jistá	 forma	odebírání	energie	na	kritickou	reflexi	
role	státu	či	EU.	

Co	 se	 týče	 formální	 stránky	práce,	pozitivně	hodnotím	odkazování	na	 zdroje,	absenci	překlepů	a	
vcelku	důsledné	 užívání	 genderově	 citlivého	 jazyka.	Grafy	 na	 s.	 100–102	 by	 podle	mého	 názoru	
vyžadovaly	 explicitnější	popis	 –	není	 zcela	 zřejmé,	 jaká	data	 přesně	 a	 v	jakém	 časovém	 rozmezí	
zachycují.	Případně	bych	zvážila	srozumitelnější	formu	prezentace	dat	(např.	formou	tabulky,	jak	je	
tomu	v	jiných	případech).	

Práci	 považuji	 za	 velmi	 kvalitní	 přínos	 k	mapování	 velmi	 aktuálního	 tématu	 relevantního	
pro	efektivní	prosazování	genderové	rovnosti	v	ČR.	Zároveň	je	práce	dobrým	východiskem	pro	další	
bádání	a	může	sloužit	 jako	vzor	či	 inspirace	např.	pro	 reflexi	dopadu	vstupu	ČR	do	EU	či	 čerpání	
prostředků	z	ESF	na	jiné	aktéry	v	této	oblasti	(místní	či	krajské	samosprávy,	odbory...).	

Diplomovou	práci	doporučuji	k	obhajobě	a	navrhuji	hodnocení	výborně.	

	
	

V	Praze	dne	6.	9.	2016		 	 	 	 	 	 Mgr.	Veronika	Šprincová	
	
 
 


