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

Bakalářská práce se zabývá vznikem a následným vývojem hnutí Mouvement de libération des femmes (MLF) 

ve Francii na počátku 70. let 20. století. Výzkum se zaměřuje zejména na to, jaký vliv ve formování MLF mělo 

uskupení Féminin, Masculin, Avenir (FMA) a zda lze jeho působení označit jako za hlavního iniciátora 

klíčových událostí MLF v první polovině 70. let. Hypotéza práce, která předpokládá zásadní vliv FMA na vznik 

a formování MLF, je autorkou vyvrácena. Cílem práce je přispět do debaty týkající se vzniku MLF na přelomu 

60. a 70. let 20. století.  

 

 

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

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

Práce přispívá do debaty ohledně sporu vzniku MLF a zaměřuje se vliv jedno ze dvou hlavních feministických 

hnutí – FMA – podílejících se na formování MLF. Práce následně vyvrací zásadní podíl FMA na vzniku a vývoj 

MLF, který část zdrojů týkající se této problematiky uvádí.  

Studentka si zvolila originální téma, k jehož zpracování využila sekundární i primární literaturu. V tomhle 

ohledu by však bylo záhodno více rozpracovat metodu výzkumu, tj. jakým způsobem studentka pracovala se 

zdroji, zejména s prameny. 

Práce je velmi přehledná, logicky strukturovaná a linie argumentace dobře sledovatelná, což je ještě dobře 

ilustrováno tabulkou, kde studentka ukazuje působení FMA ve 12 vybraných událostech, na nichž vznik MLF 

stál. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Formální náležitosti a jazykové zpracování (až na pár drobných překlepů a interpunkce) jsou zcela v pořádku. U 

citací bych pouze upozornila na „Ibid.“ na prvním místě v poznámkách pod čarou namísto zkrácené citace.   

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Bakalářská práce Ernestiny Černé je kvalitní prací s originální myšlenkou. Přidanou hodnotou práce je, že 

přispívá do sporné debaty kolem vzniku MLF ve Francii a pracuje s primární literaturou. Práce zároveň 

splňuje vytyčení cíl.  

 

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

Můžete přiblížit, jakým způsobem jste pracovala se zdroji?  

 

Proč je spor ohledně vzniku Mouvement de libération des femmes (MLF) důležitý? Mají okolnosti vzniku MLF 

dopad na současnou feministickou debatu ve Francii?  

 

Je možné sledovat myšlenky FMA a jejich dědictví (případně jaké) v působení MLF v současné Francii?  

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F): Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A. 

 

 

Datum: 25. května 2021        Podpis: 

 



 

 

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. 

 

 


