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1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o 

disciplíně, znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a 

aktuálnost použité odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost 

jejich syntézy 

2 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod  

a zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 
3 

3. Struktura a 

forma 

Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, návaznost  

a provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 

poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň 

citační 

3 

4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací, 

absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň 

odborného stylu 

3 

5. Věcná správnost  
a přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost, 

podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 

schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

2 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a 

zaujetí danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a 

pracnost, potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v 

praxi) 

2 

 
Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 
Jako cíl své stručné diplomové práce si Ekaterina Mironenko vytyčila popsat pojetí mateřství 

v dílech nigerijské autorky Buchi Emechety – Second-class Citizen (1974) a The Joys of 

Motherhood (1979). Vzhledem k autorčině nigerijskému původu diplomantka věnuje 

teoretickou část své práce popisu kulturních specifik pojetí mateřství v Nigérii a tamější 

společnosti jako takové. Dále přistupuje vybraným aspektům pojetí mateřství obecně a 

zejména s přihlédnutím k zásadním teoretickým hlediskům 20. století (A. Rich, S. de 
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Beauvoir, S. Freud atd.). Dále podává výčet zásadních aspektů ovlivňující zejména současné 

chápání mateřství. Teoretická část se uzavírá výčtem vybraných jevů ovlivňujících vztah mezi 

matkou a dítětem.  

Praktická část práce přináší analýzu vybraných aspektů děl z hledisek vytyčených v předchozí 

části práce. Diplomantka zkoumá vztah hlavních hrdinek ke svým dětem, tlak, který je na 

matky vyvíjen společností, a zejména paradoxní tlak vyvíjený ostatními matkami.  

 Z obsahového hlediska je práce možná až příliš široce pojatá a zejména v teoretické části to 

vede ke zjednodušujícímu výkladu společenských a kulturních dějin a jednotlivých 

teoretických východisek. Analýza, kterou diplomantka přináší v interpretační části práce je až 

příliš popisná a doslovná. Zároveň se diplomantka nepokouší o obecnější závěry. Je třeba ale 

ocenit její zaujetí tematikou, šíři záběru práce a zejména výběr zásadní a velmi zajímavé 

tematiky.  

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

 
1) Podle jakého klíče vybrala diplomantka romány k analýze? 

2) Do jaké míry dle diplomantky ovlivnil tón románu Second-class Citizen (1974) fakt, že se 

jej Emecheta psala jako jakousi formu terapie? 

3) Z jakého důvodu se stal román natolik populární?  

4) Jak by autorka práce interpretovala název románu Second-class Citizen vzhledem k jeho 

obsahu? 

5) Diplomantka na str. 55 přichází s tvrzením, že romány B. Emechety popisují ničivé dopady 

patriarchátu. Mohla by toto své tvrzení blíže vysvětlit a rozvést? 

 

 

Práci tímto 
  

k obhajobě.
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