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Martina Kuglerová předkládá k obhajobě bakalářskou práci na téma ženského hnutí na 

přelomu devatenáctého a dvacátého století. Vybrala si téma frekventované, v dnešní době 

atraktivní,  zpracované ve starší i novější literatuře. Jedná se o kvalifikační práci, ve které 

studentka má prokázat zejména schopnost dobře „řemeslně“ zpracovat téma. Tento 

požadavek autorka práce naplnila. Využila základní práce autorů zabývajících se genderovou 

problematikou – Bahenská, Horská, Lenderová… a  prameny vztahující se k osobě Viková-

Kunětická. Rozvržení látky a její strukturu považuji za odpovídající. První kapitola je 

popisem situace žen v daném období a jedná se v pravém slova smyslu o kompilaci. M. 

Kuglerová druhou kapitolu věnuje ženským spolkům jako projevu ženské emancipace. 

Stěžejní je třetí kapitola, kde na příkladu čtyř vybraných žen kriticky analyzuje fenomén 

vzdělávání jako jeden z projevů ženské emancipace. Dále analyzuje myšlení Vikové – 

Kunětické. V práci prokázala také solidní znalost dobového kontextu. Předložená práce 

představuje terminologicky i stylisticky ucelený text. 

Celkové hodnocení a navržený klasifikační stupeň: Martina Kuglerová vytvořila 

s pomocí odborné a pramenné literatury solidní výsledek, který splňuje nároky kladené na 

bakalářskou práci - výborně. 

V Praze dne 31. 8. 2015 

 


