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Posudek vedoucího diplomové práce 
 
 

Iveta Jeřábková, Zdeňka Šemberová a její život v kontextu českého ženského hnutí, Praha 2013, 100 

stran. Přílohy: Textové přílohy (s. 101 – 105), Obrazové přílohy (s. 106 – 110)  

 

Vedoucí práce: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 

                               
Hodnotící kritéria                                                             

 splňuje splňuje 
z větší 
části 

splňuje 
z menší 
části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 
zadání a názvu práce. 

 x   

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

x    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. x    

Struktura práce je vyvážená a logická.  x   

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  x   

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 
správné terminologie. 

 x   

Autor správně cituje.   x  

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 
pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 
rozsah odpovídá zadání). 

x    
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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Diplomová práce Zdeňka Šemberová a její život v kontextu českého ženského hnutí je bezpochyby 

zajímavým pokusem, jak přiblížit život dcery jednoho z předních českých obrozenců, bohemisty 

Aloise Vojtěcha Šembery (1807 – 1882), v širších společensko-politických souvislostech. Bohužel, 

však musím hned na úvod konstatovat, že pokusem, který se ne úplně zdařil.  

 

Přestože autorka prostudovala relevantní literaturu i prameny a podařilo se jí vypovědět mnohé o 

vývoji českého ženského hnutí v druhé polovině 19. století, stejně tak jako o životě Zdeňky 

Šemberové a jejích blízkých, nedokázala dvě základní linie svého vyprávění propojit a vztáhnout 

k sobě navzájem. Navzdory názvu práce, jsou první dvě třetiny textu věnovány českému ženskému 

hnutí, jeho vybraným představitelkám a institucím, aniž by padlo jméno ženy, o níž by se mělo 

pojednávat především. Pozornost Zdeňce Šemberové věnuje Iveta Jeřábková až v poslední třetině 

práce. Avšak tentokrát se naopak zaobírá spíše drobničkami z jejího života, případně deskriptivním 

výčtem rozmanitých setkání s předními osobnostmi dobového kulturního života. O povaze vztahů 

Zdeňky Šemberové k představitelkám českého ženského hnutí, jejích názorech na činnost různých 

ženských spolků či angažmá v nich, neřku-li o názorech na ženskou otázku, se nedozvídáme téměř 

nic. 

 

Na kvalitě diplomové práci dále ubírá nevyjasněné užívání pojmu feminismus, o jehož definování se 

autorka na začátku práce správně, avšak neúspěšně pokusila (s. 7 – 8). A dále problematické užívání 

citací, kdy je odkazováno pouze na autory a autorky doslovně citovaných pasáží, avšak parafráze celé 

řady prací (zejména v kapitole II. Vývoj českého ženského hnutí, s. 7 - 60) zůstávají bez uvedení 

zdrojů. 

 

 
Navržená známka: Dobře                      
 
 
 
V Praze dne 2. srpna 2013         
 

PhDr. Hana Havlůjová, Ph. D. 
                            


