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1) Věcný přínos práce a její přidaná hodnota 

Práce se zabývá tematikou gender a jeho vztahem ke zdraví. Autorka systematicky prochází 

veřejněpolitické dokumenty a zkoumá je právě optikou gender. Klade si přitom relevantní 

otázky a v textu na ně odpovídá. To považuji za hlavní přínos práce. 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení 

Autorka si klade pět výzkumných otázek a v textu na všechny odpovídá.  

3) Strukturace práce 

Práce je členěna do 11 kapitol a v podstatě do dvou tematických částí. Kapitoly nejsou 

vyváženy, některé jsou na dvě strany a jiné výrazně delší. Domnívám se, že by prospělo 

strukturu malinko lépe promyslet, práci by to přidalo na přehlednosti. Autorka začíná kapitolou 

věnovanou implementaci, která je sama o sobě vypracována pěkně, ale kladla jsem si otázku, 

proč ji autorka do práce zařadila. V této souvislosti si dovolím obecnější poznámku, že by 

možná prospělo, pokud by autorka do práce čas od času zařadila nějaké shrnující a strukturu 

vysvětlující pasáže.  

4) Věcná správnost a přesvědčivost argumentace 

Z celého textu je patrné zanícení autorky studovanou problematikou, pracuje s adekvátními 

daty a její argumentace je přesvědčivá.  

5) Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod 

Autorka využívá kvalitativní i kvantitavní metody. Velice se mi líbilo využití rozhovorů a 

dotazování a diskuse. Trochu mi v práci chybělo systematické shrnutí výsledků těchto částí, 

autorka informace popisuje a využívá v textu, ale celkově výsledky příliš nekomentuje, 

respektive nevyužívá plně potenciál, který se jí nabízel, což je na škodu věci, protože jak výběr 

respondentů, tak tematika jsou velice zajímavé.   

6) Využití literatury a dat 

Autorka využívá relevantní literaturu a podařilo se jí najít zajímavá data, respektive dívat se na 

data, která existují, jiným pohledem. To velmi oceňuji.  

7) Stylistika a formální zpracování (citace, grafická úprava atd.) 

Po stylistické stránce je práce zdařilá a práce s literaturou je v souladu s platnou normou. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „C“. 
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