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Předložená diplomová práce Evy Ledererové je věnována významné organizaci působící na 

poli ženského emancipačního hnutí v meziválečném období. Významná pozornost je v textu 

diplomové práce zaměřena na ústřední osobnost Ženské národní rady Františku Plamínkovou. 

Tato skutečnost je snadno osvětlitelná zásadní úlohou Františky Plamínkové na vzniku a 

fungování Ženské národní rady.  

Diplomová práce je vedle úvodu a závěru strukturována do pěti kapitol. Ve zdařile 

formulovaném úvodu jsou vytčeny cíle a stručně zhodnocen dosavadní stav zpracování 

tématu. Je nutné zdůraznit, že ačkoli ženské emancipaci i osobě Františky Plamínkové již byla 

věnována odborná pozornost, tak Ženská národní rada dosud stála v pozadí badatelského 

zájmu české historiografie. Volbu tématu a jeho zpracování je tak třeba přivítat. 

V první kapitola diplomantka vysvětluje vznik, vývoj a pozadí ženského hnutí ve 

světovém i českém kontextu. Stručně jsou zachyceny i teoretické pohledy dobových 

myslitelů. Druhá kapitola je věnována vůdčí osobnosti ženské národní rady Františce 

Plamínkové. Vhodně je poukázáno na její vztah s prezidentem Masarykem i rozličné 

intelektuální podněty, které formovaly její názory. Nabízela by se i otázka vztahu s dalšími 

osobnostmi emancipačního hnutí např. s političkou Fráňou Zemínovou, která je zmíněna jen 

okrajově. 

Jádro diplomové práce podle mého názoru představují třetí a čtvrtá kapitola. Ve třetí 

kapitole je podrobně popsán vznik, organizační struktura a činnost Ženské národní rady. 

Čtvrtá kapitola přináší vysvětlení hlavních témat, kterými se Ženská národní rada zabývala, 

jak v rovině veřejného, tak i soukromého života. Vyzdvihnout je nutné to, že kapitoly jsou 

převážně zpracovány na základě primárních pramenů (fond Ženská národní rada uložený 

v Národním archivu). Poslední kapitola je věnována jistému epilogu činnosti ženské národní 

rady v době nacistické okupace. Úzká provázanost s Františkou Plamínkovou se projevila i 

v ukončení činnosti v roce 1942. Diplomová práce je ukončena shrnujícím závěrem, ve 

kterém diplomantka odpovídá na formulované otázky. 

Diplomantka prokázala, že je schopna na základě pramenů a literatury zpracovat 

souvislý odborný text. Výběr pramenů a literatury byl vhodně proveden a odpovídá tématu i 

cílům autorky. Kladně je nutné ohodnotit využití archivních pramenů, stejně jako zachycení 

dosud nezpracovaného tématu. Připomínka směřuje k nemalé popisnosti textu, který by více 



obohatilo začlenění do širších souvislostí i teoretického rámce, stejně jako větší odvaha 

autorky k hodnotícím komentářů.  

Diplomová práce je psána kultivovaným jazykem. Překlepy a stylistické nepřesnosti se 

v textu sice vyskytují (např. ve jméně Josefa Polišenského), ale jejich počet nijak zásadně 

nevybočuje z běžné situace obvyklé u tohoto typu studentských prací. 

 

Na závěr mohu konstatovat, že diplomantka předvedla solidní badatelský výkon. Diplomová 

práce Evy Ledererové podle mého názoru splňuje všechny požadavky kladené na diplomové 

práce. Diplomovou práci proto mohu doporučit k obhajobě před komisí a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
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