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Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Knížková Gabriela  
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Pracoviště: IKSŽ/ KŽ 

 

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) 

Autorka neuvádí, zda se od původních tezí odchýlila, lze tedy předpokládat, že nikoli. 

 

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 C 

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 A 

 

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

V literatuře postrádám jakoukoli zmínku o doc. Haně Havelkové, která se velmi podrobně věnovala źenskému 

hnutí, ať už z hlediska historie, teorie nebo současnosti. Doc. Havelková přednášela až do své nedávné smrti na 

Fakultě humanitních studií a považuji její opomenutí za nedostatek. 

 

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)  

Autorka velmi podrobně pracovala s archivními materiály, sama uvádí, že pracovala v  Literárním archivu 

Památníku národního písemnictví a Archivu hlavního města Prahy. Krom toho měla k dispozici také fond 

Františky Plamínkové a fondy její  přítelkyně Albíny Honzákové, sestry Anny Honzákové, Ženského klubu 

českého a Ženské národní rady v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. Pro popis politického 

působení senátorky Plamínkové využila, jak uvádí, také dobové stenoprotokoly a senátní tisky dostupné v 

Digitálním repozitáři Poslanecké sněmovny a Senátu ČR. 

 

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

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Autorka o zpracování osobnosti Františky Plamínkové velmi stála, což je patrné i v úsilí, se kterým vytěžila 

pramenný materiál. Podrobně také studovala doktorskou práci Lenky Penkalové, která byla obhájena na FSV 

UK. Jednoznačně se staví na feministickou pozici Plamínkové a bere za svou její kritiku psaní Mileny Jesenské. 

O tom by se pochopitelně  mohlo diskutovat a jistě by se našly názory pro a proti. Pokud autorka správně 

podotýká, že osobnost i publicistiská činnost senátorky Plamínkové nebyla zdůrazňovaná, je to logické 

v kontextu let 1948- 1989.   

 

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

5.1 Může autorka vysvětllit, jak to bylo se zatčením senátorky Plamínkové? 

5.2 Na internetu je uvedeno v kolonce náboženství judaismus. Jsou k tomu nějaké další informace? 

5.3 Jak je to se jménem matky Plamínkové? Je uváděno Grubnerová i Krubnerová.  

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly v SISu. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1 Pokud je upozorňováno na shodu, jedná se o odkazy na citace. 

 

 

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

  

A         

B            

C             

D            

E           

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 29. ledna 2022                                                                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.    

 


