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Diplomantka si vybrala velmi zajímavé a aktuální téma, postavení žen ve dvou post
konfliktních subsaharských zemích, Rwandě a Burundi, u kterých můžeme sledovat poměrně
vysoké zastoupení žen v politice a zejména v parlamentu. S touto skutečností se nabízí velké
množství otázek souvisejících se případnými změnami politické kultury či změnami
charakteru politického režimu. Téma je velmi nosné a v současném období boje za rovné
postavení žen nejen v africké společnosti je velmi aktuální s přesahy i mimo Afriku.
Téma je jasně vymezeno nejen názvem, ale i prostřednictvím jednotlivých cílů práce a
hypotéz. Časově se jedná o období po ukončení konfliktů v obou zemích (přibližně
posledních 20 let), je vymezeno jednoznačně geograficky (Burundi a Rwanda) a taktéž
obsahově (postavení žen ve společnosti a jejich vliv na demokratizaci politických režimů
v Burundi a Rwandě).
Diplomová práce je teoreticky zakotvena v teorii feminismu, kdy se autorka
vyrovnává jak se vznikem a vývojem feminismu, tak vymezuje zevrubně i hlavní témata(Viz.
II. číst 2. kapitola). Ve 3. A 4. Teoretické kapitola se pak autorka zabývá základními pojmy
politiky genderu a definicemi a významem genderových kvót. Teoretická část je zbytečně
rozsáhlá, zejména texty o vzniku a vývoji feminismu mohly být stručnější. Na druhé straně je
potřeba autorku pochválit za jasně definovaný teoretický koncept, který se jí stal základem
pro další empirický výzkum.
Autorka si v úvodu definovala hlavní ýzkumnou (Jaké jsou obecné příčiny a faktory
ovlivňující větší zastoupení žen v parlamentech těchto dvou zemí? ) a čtyři vedlejší výzkumné
otázky (Působí volební systémy, míra demokracie a genderové kvóty na zastoupení žen v
parlamentech Rwandy a Burundi pozitivně či negativně?; Podporuje zavedení generových kvót
zvýšení zastoupení žen v politice?; Má etnická příslušnost vliv na počet žen v politických stranách
Rwandy a Burundi? a Ovlivňuje míra ekonomického a společenského rozvoje zemí zastoupení
žen v politice?). Hypotéza, zda “větší podíl žen na politickém životě se pozitivně odráží na vyšší
kvalitě politických režimů Rwandy a Burundi” je naprosto relevantní a zaslouží si praktické
ověření. Z hlediska metodologie se práca jeví jako empiricko-analytická a autorka při výzkumu
používá komparativní metdu. Některé části se zdají být deskriptivní, ale mají své logickémísto ve
výkladu.
Struktura práce se zdá být logická, po úvodu následuje teoretická část, ve které autorka
definuje teoretický model výzkumu, na který pak logicky navazuje empirická část. Úvod
obsahuje všechny formální náležitosti, autorka vymezuje hlavní a vedlejší cíle, definuje
hypotézy, popisuje metodologii diplomové práce a poměrně na dobré úrovni se vyrovnává s
přehledem současného výzkumu dané problematiky. Podobně závěr reaguje na výzkumné
otázky a řeší hypotézy.
Práce se zdroji je optimální, autorka shromáždila dostatečný počet monografií, článků
a výzkumných studií pokrývající její výzkumnou problematiku. V práci se autorka opírá o
poměrně velký počet citací. Autorka na řadě míst prokazuje odpovídající schopnost
interpretovat a analyzovat, někdy se mi však zdá, že příliš přijímá nekriticky již provedené
výzkumy.

Po formální stránce je diplomová práce víceméně na dobré úrovni. Autorka zvládla citační
normu katedry, pracuje dostatečně s odkazy a poznámkami pod čarou. Celková úprava textu
je na dobré úrovni. Po jazykové a gramatické stránce nespatřuji v diplomové práci větších
problémů.
Podle mého názoru je diplomová práce na dobré úrovni a splňuje podmínky pro tento druh
písemných prací. Autorka prokázala obrovskou pracovní píli, podařilo se jí proniknout do
dané problematiky a prokázala i poměrně slušnou schopnost vlastního přístupu a hodnocení. Z
těchto důvodů ji doporučuji k obhajobě s hodnocením C.
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