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Předložená práce je velmi zdařilou bakalářskou rozpravou. Autorka podává hutný 

přehled z nastudované literatury, postupuje nanejvýš korektně a přesně. Věcné 

chyby jsem v práci nenašel, snad s jednou výjimkou, která je spíše překlepem: na 

str. 45. autorka tvrdí,  že  na  pohřbu Vikové-Kunětické se zúčastnili političtí 

představitelé a mezi nimi Jan Kramář. Kramář se jmenoval Karel, jak na jiných 

místech autorka správně uvádí. Zodpovědně mohu prohlásit, že veškerou 

literaturu, kterou uvádí v seznamu literatury, kandidátka dobře zvládla. Práce má 

dobře promyšlenou koncepci: nejprve obecně popisuje situaci žen na přelomu 19. 

a 20. století, posléze reflektuje ženské spolky, které jsou v našem prostředí 

považovány jako první projevy ženské emancipace (2. kapitola), dále je 

charakterizováno vzdělání jako jedna z nutných podmínek emancipace (3. 

kapitola). Teze, vyjádřené v prvních třech kapitolách, se autorka snaží doložit 

úspěšným způsobem na portrétech čtyř představitelek českých emancipačních 

snah (M.D. Rettigová, B. Rajská, T. Nováková, B. Viková-Kunětická), přičemž 

podrobněji je analyzována postava Vikové-Kunětické. 

Po stránce formální nemám rovněž výhrady. Práce je psána dobrou češtinou, 

citace jsou uváděny správně. Obsahuje anotaci, klíčová slova i resumé, vše je 

podle předpisu i anglicky. Rozsah práce rovněž odpovídá standardům, které jsou 

pro bakalářské práce předepsány. 

Občas se autorka pokouší – a to je správné – o vyjádření vlastního stanoviska. 

Činí tak úměrně, skromně a adekvátní formou. Možná v názvu mělo být jasněji 

vyjádřeno, že autorka se bude koncentrovat převážně na naše území, i když 

vlastně první kapitola práce je obecná. Jinak rád konstatuji, že práce byla řádně 

vedena – a je to také vidět. 

Závěr: Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby práce byla přijata 

jako bakalářská. Hodnotím ji známkou výborně (1). Když se autorka již do dané 

problematiky zapracovala, měla by v ní i ve své budoucí odborné práci dále 

pokračovat. 

V Praze, dne 1. září 2015 



 

 

 

 

 


