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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Diplomová práce je k meritu věci rozšířena o obsáhlejší biografii Františky Plamínkové.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

V úvodu Gabriela Knížková seznamuje s cílem práce, metodologií  a s jejím těžištěm,  jíž je kromě podané 

plastické biografie na základě dosavadní odborné literatury představena publicistická činnost Františky 

Plamínkové, významné osobnosti politického, společenského a feministického života 20. století s přesahem do 

současnosti. Pramenný výzkum se opírá o analýzu jejích textů různých publiicistických žánrů v periodikách,  

jako jsou např. Časopis učitelek, Ženská rada, Ženská revue a Ženský obzor.  

Diplomantka využila  pramenné sbírky pamětí, korespondence a zápisů ze spolku Ženské národní rady z fondů 

Památníku národního písemnictví a Archivu hlavního města Prahy. Prokázala schopnost zasadit rozsáhlou 

činnost Františky Plamínkové do  historického a společenského vývoje doby a postupných proměn postavení žen 

za Rakouska-Uherska a Československa až do okupačních let naší vlasti. V červnu roku 1942 byla Františka 

Plamínková popravena nacisty.   

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F.  Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

A 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Jazyková úroveň a grafická úprava práce  je výborná. Přínosné jsou i její přílohy.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Františka Plamínková zůstává stále významnou osobností v boji za ženská práva i  v mezinárodním  kontextu, 

diplomová práce Gabriely Knížkové v biografii sledovala její politické a společenské snahy v konkrétních 

krocích  (volební právo, zrušení celibátu učitelek atd.), ale zejména analyzovala publicistickou  činnost 

Plamínkové  v letech 1906-1940. Z ní vyplývá její snaha řešit problematiku postavení žen. Boj aktivistek i ve 

sledované době nebyl zcela jednotný a  práce přináší významné poznatky o neohroženém a  jednotícím  postoji 

Františky Plamínkové  a jejím nadstranickém zájmu o otázky postavení žen ve společnosti.  

 

Práci navrhuji hodnocení A.  

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Který z časopisů vás nejvíce zaujal  z hlediska aktuálních témat?   

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly v SISu. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 shoda 16 % - jde o citované zdroje, citace a názvy institucí 

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A         

B            

C             

D            

E           

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum:                                                                      Podpis: ……………………………….. 

 

 



Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


