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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*) 

2.1 Logičnost struktury práce  1-2 

2.2 Vnitřní provázanost výkladu 1-2 

2.3 Ucelenost výkladu  2 

2.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 

2.5 Dodržení citační normy 1 

2.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

2 

2.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

2.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 
práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 

1-2 

*) 
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 podoby; max. 2000 znaků). 

 
      
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

3.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1-2 

3.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

1-2 

3.4 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) 
 

Práce představuje poměrně zdařilý text z hlediska splnění cíle, který si autorka 
stanovila. Silnou stránkou práce je samotná prezentace metod činnosti aktivistek a 
jejich systematizace, postavená na práci s primárními zdroji - archivními fondy Výbor 
pro volební právo žen a Františka Plamínková – a dobovým ženským tiskem. Právě 
autorčinu práci s dobovými materiály je potřeba jednoznačně vyzdvihnout.Slabší 
stránkou práce jsou pak určitá zjednodušení zejména v úvodu a závěru práce, která 
nejsou podložená a jsou do značné míry zkreslující. Týkají se např. srovnání 
českého aktivismu za volební právo žen s aktivismem za volební právo žen v 
zahraničí (což ani nebylo cílem práce).  Autorka vytváří představu specifičnosti 
českého ženského hnutí ve vztahu k hnutím v „jiných zemích“, která zde vnímá jako 
jeden blok, zejména pokud jde o postoj k mužům a mužů k volebnímu právu 
(např.s.54). Velmi různorodé formy ženského aktivismu v Evropě i ve světě však 
nelze prezentovat jako jednolitý blok, je potřeba brát v úvahu významné rozdíly, které 
existovaly mezi formami aktivismu v různých zemích, ale i v rámci těchto zemí. Práce 
jako celek rozhodně splňuje nároky kladené na bc. práce a doporučuji ji k obhajobě.  

 

 

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

5.1 Proč české aktivistky nepoužívaly v úsilí za volební právo žen radikální metody, jako to 
činila část britských aktivistek (tzv. sufražetky)?  

5.2 Proč bylo v dělnickém ženském tisku volební právo žen do českého zemského sněmu 
označováno jako „dámské volební právo“?  

5.3 Jaké faktory podle Vás byly klíčové pro zvolení Boženy Vikové-Kunětické do českého 
zemského sněmu v roce 1912?  

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji/nedoporučuji 

 



Navrhované hodnocení: velmi dobře  
 
 

Dle nové hodnotící škály doporučuji hodnotit práci stupněm B 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
 
Datum: 17.1. 1017                                      Podpis: 


