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

 

Autorka ve své bakalářské práci využila svého již déletrvajícího zájmu o vývoj feminismu ve Francii. Zaměřila 

se na důležité aktéry tzv. druhé vlny: hnutí Féminin, Masculin, Avenir (FMA) a Mouvement de libération des 

femmes (MLF). Jako hlavní cíl si vytkla odpovědět na otázku, se kterými klíčovými momenty formování MLF 

(definovala jich dvanáct) byla spojena skupina FMA a zda její vliv na MLF převládal i na počátku 70.let. 

 

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

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

 

E.Černá ve své práci dokládá svou schopnost zformulovat srozumitelnou problematiku (kolem stále trvajícího 

historiografického sporu), systematicky postupovat v analýze dostupných pramenů i literatury ve francouzštině a 

angličtině, strukturovaně argumentovat a nakonec dospět i k jasným (byť nejednoznačným) závěrům. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce splňuje formální požadavky kladené na bakalářskou práci. Je napsaná kultivovaným jazykem téměř bez 

chyb a překlepů. 

Výsledky URKUND analýzy jsou v normě. 

  

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Jde o velmi zdařilou práci – historickou studii ovšem se zřetelně definovanou problematikou a tedy varující se 

pasti čistě deskriptivního postupu. 

 

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

 

1/Ačkoli nakonec ve hnutích FMA a MLF převládl odmítavý postoj k zapojení mužů do svých aktivit, autorka 

na str. 11 zmiňuje několik jmen mužů, kteří byli v určité fázi blízko hlavním aktérkám. Co byli zač? Jaký byl 

jejich osobnostní/sociální/politický profil? A proč nakonec dominoval zcela vylučující postoj? 

 

2/ Jak autorka v závěru sama uvádí, bylo by jistě přínosné zabývat se tím, jak byla v těchto událostech aktivní 

jiná ze zakládajících uskupení a zda mělo některé z nich dominantní vliv na vznik a formování Mouvement de 

libération des femmes. Lze v tomto stádiu výzkumu alespoň formulovat hypotézy týkající se míry vlivu jiných 

uskupení ve srovnání s FMA? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuju k obhajobě a navrhuju hodnotit jako výbornou (A). 

 

Datum:         Podpis: Matějka 

6.6.2021 

 

 



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. 


