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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): | 

 

Bakalářská práce zkoumá zapojování žen do abolicionistického hnutí v první polovině 19. století, které se snaží 

ukázat na podrobnějším rozboru aktivit sester Sarah a Angeliny Grimké. Vedle tématu abolicionistického 

aktivismu se autorka také věnuje počátkům aktivismu za ženská práva, ve kterém se sestry Grimké také 

angažovaly. Cílem práce je zodpovědět výzkumnou otázku: „Jakým způsobem narušovaly sestry Grimkéovy 

společenské normy ve 30. letech 19. století svou aktivitou v abolicionistickém hnutí?“ a popsat argumenty, 

kterými se sestry snažily poukázat na problematiku otroctví a podpořit snahy pro jeho zrušení.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Zvolený přístup případové studie autorce umožňuje zkoumat širší téma postavení a práv žen v americké 

společnosti 19. století na konkrétním příkladě Sarah and Angeliny Grimké a jejich aktivit v abolicionistickém 

hnutí, a tak osvětlit soudobé limitace a možnosti, které ženy měly. Práce má logickou organizaci – autorka 

nejprve představuje roli žen v americké společnosti v 19. století obecně a na americkém Jihu specificky a 

následně zapojování žen ze střední a vyšší třídy do politického života. Poté se věnuje sestrám Grimké a jejich 

aktivitám. Tato struktura čtenářům umožňuje získat vědomí o širším kontextu tématu a lepší pochopení 

důležitosti aktivit obou sester. Autorka pracuje jak se sekundárními, tak i primárními zdroji, zejména pak s díly 

sester Grimké, ze kterých cituje vhodně vybrané pasáže. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Po jazykové stránce je práce velmi zdařilá, s minimálním výskytem chyb a překlepů. Co trochu jazykovou 

úroveň snižuje je anglická anotace, která je plná chyb, nepřesných vyjádření a krkolomných výrazů. Autorka 

pečlivě odkazuje na své zdroje a používá konzistentní citační normu; čtenář má všechny potřebné informace si 

zdroje dohledat a ověřit. Práce má všechny formální náležitosti a zdařilou grafickou úpravu. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Autorka si vybrala velmi zajímavé téma a propojila případovou studii sester Grimké s širším tématem postavení 

žen v americké společnosti. Práce je dobře strukturovaná a využívá vhodných primárních zdrojů. Nicméně má i 

pár nedostatků. Je to spíše popisná práce než analytická a co jí chybí je jasný argument, který by pomohl stmelit 

jednotlivé kapitoly a podkapitoly v ucelené dílo. Autorka sice představuje v úvodu výzkumné otázky, na které 

hledá odpovědi, ale tyto odpovědi – argumenty se čtenáři dozví až v závěru práce. Tím, že autorka nevyužívá 

svých výzkumných otázek ani argumentů v jednotlivých kapitolách, nejsou tyto jednoznačně propojené a práce 

tak nepůsobí jako celek. Titul i úvod práce (výzkumná otázka) slibují zaměření na působení sester 

v abolicionistickém hnutí, o kterém sice autorka mluví, ale větší důraz klade na bourání genderových stereotypů 

ve společnosti. Abolicionismus tak zůstává spíše druhotným tématem. Obě tato témata nejsou navíc v práci 

dostatečně argumentačně propojena. Například na str. 26 autorka dobře využívá citaci z díla Angeliny Grimké, 

která nastiňuje propojení abolicionismu a ženských práv, ale nenabízí hlubší analýzu tohoto propojení. Toto 

bohužel není jediný případ, kdy autorka plně nevyužívá vybrané citované pasáže a nezasazuje je do kontextu. 

Práce se má věnovat obou sestrám, autorka ale převážně mluví o životě a práci Angeliny Grimké a to i v kapitole 

věnované Sarah. Některé informace, které autorka předkládá, by potřebovaly hlubší analýzu, například rodinné 

pozadí obou sester je popsáno (str. 14), ale autorka nevysvětluje, jaký vliv na sestry a jejich následnou činnost 



mělo. Dalším příkladem může být rozbor díla Angeliny Grimké (str. 21), ve kterém porovnávala zákony 

babylonského Talmudu o otroctví s americkým Jihem, by měla autorka reflektovat právní postavení otroků na 

Jihu, aby čtenáři lépe vysvětlila analyzované dílo a jeho argumenty.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

V čem vidíte hlavní přínos vaší práce pro naše znalosti ohledně abolicionistického hnutí a ženských práv 

v devatenáctém století v USA? Jak navazuje na existující literaturu? 

 

Ve vašem rozboru díla Angeliny Grimké An Appeal to the Christian Women of South poukazujete na autorky 

využití Bible a křesťanství pro svůj argument za zrušení otroctví. Na základě vašeho výzkumu, dokážete 

odhadnout jaký úspěch (vliv) měl tento její argument vzhledem k tomu, že křesťanství bylo využito i druhou 

stranou, jako argument pro zachování otroctví? 

 

Na str. 23 - 24 argumentujete, že Appeal vyvolal rozhořčení zvlášť proto, že nabádal ženy, aby vystoupily ze 

svých „tradičních rolí“. Vzhledem k ideologii Republikánského mateřství, která vyzdvihovala ctnost a morálku 

žen jako důležitý aspekt výchovy budoucích občanů a „zdraví“ republiky, nedá se naopak argumentovat, že se 

Angelina Grimké tuto „tradiční“ roli snažila využít? Proč ano, proč ne?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně A nebo B, velmi dobře C nebo D, dobře E, nevyhověl F):  

 

Práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce; její originalita byl zkontrolována systémem Turnitin. Práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji známku C.  

 

 

Datum: 24. 1. 2021      Podpis: Lucie Kýrová, M.A., Ph.D. 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


