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I. Formální kritéria                                                                              ano      zčásti      ne
1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a  
    tématu.

X

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. X

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení  
    problému.

X

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,  
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce)

X

II. Obsahová kritéria
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. X

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu  
    charakteru studovaného oboru (ZSV).

X

Na práci je třeba ocenit množství zdrojů, se kterými autorka pracovala, a korektní práci 
s poznámkovým aparátem.

III. Jazyková kritéria
1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. X

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se  
    zabývá.

X

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a 
    vlastní myšlenky.

X

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného  
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.)

- - -

Práce se vyznačuje velmi kvalitní jazykovou a stylistickou úrovní.
Obrazové přílohy nebyly po konzultaci s vedoucí práci zařazeny, z důvodu snadné dostupnosti 
a všeobecné známosti obrazových dokumentů v knihovnách a na internetu.



IV. Doplňující poznámka 
Bakalářská práce se na příkladu slavné autorky Boženy Němcové zabývá problematikou 
společenské změny, ke které docházelo ve 2. polovině 19. století v oblasti postavení ženy. 
Velká část práce je věnována problematice vzdělání, protože právě Němcová spatřovala 
příčinu nerovností mezi pohlavími hlavně v nestejných možnostech vzdělávat se.
Autorka v tématu své bakalářské práci vhodně propojila oba obory, které na fakultě studuje, a 
interdisciplinárně použila získané znalosti.    
Spolupráce se studenkou při konzultacích nad prací byla příjemná, na konzultace docházela 
pravidelně, z velké části práci zpracovala samostatně s vlastními nápady a náměty.

Práci doporučuji k obhajobě.

V. Otázky k obhajobě
V závěru práce sama píšete, že jste se během psaní potýkala s problémy, kdy jste se setkávala 
s velmi rozporuplnými konstatováními, co se týče osobnosti a života B. Němcové. Jak jste 
tyto situace řešila?

Navržená známka                     výborně

Datum                9. 5. 2012

Podpis vedoucího práce


