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Cíl práce:
Jaroslava Krumplová si zvolila velmi zajímavé interdisciplinární téma v současné odborné
literatuře zatím ne nově reflektované. Autorka si klade za cíl své bakalářské práce představit
ženu v období české reformace. Mohu konstatovat, že tento cíl na úrovni předložené
bakalářské práce, byl splněn.
Obsahové zpracování:
V úvodu své práce autorka definuje cíl a obsah práce, strukturu práce.
Práce je rozdělena do čtyř rozsáhlejších kapitol a nabízí čtenáři přehledný pohled na dějinnou
situaci a postavení ženy v daném období. Autorka věnovala zvláštní místo i významným
mužům české reformace, což je v celkovém kontextu práce chvályhodné. Stěžejní kapitolou je
třetí, kde autorka představuje jednotlivé role žen (panna, manželka, matka…).
Zvolené téma je zpracováno převážně na základě vhodně zvolené sekundární odborné
literatury významných badatelů (Císařová-Kolářová, F. M. Bartoš, Říčan atd.). Práce je
přehledně uspořádána a logicky vnitřně členěná.
Formální zpracování:
Autorka se správně držela citační normy ISO 690.
Jazyk autorky je čtivý a svižný; styl je obratný. Počet překlepů nepatrný. V seznamu literatury
chybí uvedení prací Komenského (pozn. 177).
Doporučení pro obhajobu: zaměřit se na ženu jako bojovnici v období husitských válek.
Celkové hodnocení a navržený klasifikační stupeň:
Autorka práce vytvořila s pomocí pramenné a odborné literatury výsledek, který splňuje
nároky kladené na bakalářskou práci. Spolupráci s paní Jaroslovou Krumplovou hodnotím
jako výbornou; osobní zaujetí autorky pro téma je viditelné v celé její práci.
Samotné téma zahrnuje řadu námětů, která by si jistě zasloužila zvláštní pozornost a pokud se
autorka bude chtít nadále zabývat postavením ženy v české reformaci, nabízí se hned několik
směrů, kterými se může ubírat.
Hodnocení bakalářské práce: výborně.
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