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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

Odpovídá 
schváleným 

tezím

Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení 

je vhodné a v práci 
zdůvodněné

Odchyluje se od tezí 
a odchýlení není 
vhodné a v práci 

zdůvodněné

Neodpovídá 
schváleným 

tezím

1.1. Cíl práce
1.2. Metoda práce
1.3. Struktura práce
*) 

Označte vybrané hodnocení. 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků).

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 2
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2
3.3 Ucelenost výkladu 2
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1
3.5 Dodržení citační normy 1
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 

porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!)
1-2

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh -
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 1-2



práce, logická provázanost, grafická podoba textu)
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podoby; max. 2000 znaků).

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu 1

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma

2

2.4 Argumentace a úplnost výkladu 2
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné)

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků).

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 
slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků)

Autorka se pustila do velmi náročného úkolu, kterým je analýza zákonodárné 
činnosti poslankyň první republiky z hlediska teorie reprezentace. Činnost poslankyň 
představuje z tohoto hlediska nesmírně zajímavé a do velké míry neprobádané pole 
zkoumání – tyto ženy, na rozdíl od řady svých mužských kolegů, vstupovaly do 
parlamentní politiky nově, zároveň však měly mnohé z nich zkušenosti s činnosti v 
ženském hnutí. Je proto zajímavé sledovat, do jakého vztahu se ideologie a tzv. 
ženské zájmy dostávaly v jejich poslanecké práci. Autorka se svého úkolu zhostila 
se ctí. V prvé řadě je potřeba ocenit časově velmi náročné studium primárních zdrojů 
(stenoprotokolů a tisků PSP RČS), které autorka absolvovala. V teoretické části se 
věnuje konceptu reprezentace jako takovému, větší pozornost zde však měla být 
věnována vysvětlení ideologické a funkcionální reprezentace jako konceptů pro 
práci klíčových a objasnění jejich významu pro dané téma. V samotné analýze 
najdeme sice rezervy týkající se práce s koncepty – autorka by měla větší pozornost 
věnovat různorodosti způsobů propojení zmíněných forem reprezentace – přesto 
však analýza rozprav přináší řadu zajímavých zjištění, které je možné využít pro 
další výzkum.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT
5.1
5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji



Navrhované hodnocení: velmi dobře

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Datum: 8. 6. 2015                                  Podpis:


