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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   

Slovní ohodnocení Autorka svou práci nazvala „Fenomén ženství“, faktickým obsahem je ale popis  
postavení žen v různých dobách evropských dějin. Také cíl práce je zformulován jinak – zmapovat  
postavení žen a vývoj ženského hnutí v evropských dějinách. Jednotlivé kapitoly práce proto působí  
spíše jako samostatné celky, než součásti rozvíjeného problému.
 

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  

Slovní ohodnocení Autorka se opírá o relevantní prameny, ale pracuje s nimi nesamostatně. Vždy  
pro jednotlivou kapitolu opírá své poznatky převážně o jeden zdroj a nepoužívá ho dostatečně  
kriticky. Práce tak má podobu kompilační, což je ale pro bakalářskou práci možné. Za větší  
problém považuji nejednotnost zpracování tématu, přecházení od hlediska k jinému, podle zaměření  
autora využívané literatury.Jistě by bylo obohacením práce, kdyby se autorka podívala i na dobové  
prameny (tak, jak to dělá u Platóna), nebo např. na dobovou uměleckou literaturu, která často  



posouvá jinak příliš zobecňující klišé blíže k hlubšímu porozumění problému ženství.
 

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   

Slovní ohodnocení Jazyková úroveň práce je dobrá. Práce prokázala, že studentka zvládla  
odbornou terminologii a umí pracovat s odkazy a citacemi.
 

 

 

IV. Otázky k obhajobě
 1. Změnilo se postavení ženy ve středověku v souvislosti s křížovými výpravami?

2. V čem vidíte hlavní problémy současného feminismu v euroamerickém kulturním okruhu?
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