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Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce: bakalářská

Posudek: oponenta

Práci hodnotila: Mgr. Michaela Havelková, Ph.D., FF ZČU, TDVT, Sedláčkova 19, 306 14 Plzeň

Práci předložila: Barbora Nagyová 

Název práce: První vlna feminismu v kontextu české společnosti


1.	CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):
V úvodu své bakalářské práce vyslovuje autorka ambici zmapovat první vlnu feminismu ve světě a dále ji porovnat s první vlnou feminismu v českých zemích. V práci samotné popisuje počátky feministického hnutí v USA, Velké Británii a ve Francii, podrobněji pak v českých zemích. Vzhledem k tomu, že tato problematika je již ve velké míře zpracována v dostupné literatuře, vychází autorka z prací v tomto směru zásadních a formou kompilace v bakalářské práci podává stručný přehled vývoje feministického hnutí ve výše uvedených zemích. Cíl práce tak lze považovat za naplněný.   

2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):
Jak  bylo  již uvedeno, jedná  se  především o práci kompilační. Přesto  je nutné ocenit, že autorce se podařilo 
přehledně představit vývoj feministického hnutí s odkazy na adekvátní literaturu a z práce je patrné, že do tématu chce vnést i svůj vlastní pohled a pozicionalitu. Zvolené téma práce nedává tolik prostoru pro vlastní tvůrčí přístup, proto aplikovanou metodu kompilace a komparace dostupných zdrojů není třeba vidět jako negativum.  

3.	FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
Práce je členěna velmi přehledně, což je u tématu, které odkazuje k vývoji jednoho fenoménu v různých zemích prakticky nezbytné. V důsledku toho se v práci velmi dobře orientuje. Vzhledem k tomu, že popis první vlny feminismu v českých zemích tvoří převážnou část druhé poloviny práce, je vhodné, že v této části věnuje autorka i několik samostatných kapitol konkrétním osobnostem (K. Světlá, T. G. Masaryk, E. Krásnohorská a    T. Nováková). Jazykový projev je na velmi dobré úrovni. Překlepy se vykytují zcela výjimečně (např. s. 15 „…byla zcela paralyzována mužských světem…“).

4.	STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):
Práce působí jako kompaktní celek, což je její velké plus. Autorka si drží ve všech částech vysokou úroveň kvality zpracování tématu. Jako slabší stránku bych viděla fakt, že autorka práce neposkytuje příliš prostoru polemice s citovanou literaturou. V popisu snažení prvních feministek o prosazení ženské otázky by bylo také na místě konstatovat, že se mnohdy setkávaly s nevolí právě z řad žen samotných. Dále by bylo přínosem v práci zmínit i existenci jednotlivých konkrétních feministických směrů – např. Mary Wollstonecraft, o které autorka píše, byla v první vlně feminismu představitelkou liberálního feminismu, který byl později ve 20. století spojován se jménem Betty Friedan. Přiměřený je naopak seznam literatury, kde autorka prokazuje dobrou orientaci v dané problematice.    



5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Jak autorka nahlíží v kontextu své práce na kritiku Rousseauova díla Emil, která vzešla od Mary Wollstonecraft a obviňuje v ní Rousseaua z pohlavního dimorfismu pro jeho pohled na „racionálního muže“ jako perfektní doplněk „emotivní ženy“?

Jak by autorka vysvětlila, že v 70. letech 19. století se v českých zemích v otázce ženského vzdělávání těšily velké oblibě odborné školy (zaměřující se na tzv. průmyslové vychování), zatímco společnost prokazovala minimální toleranci u vyššího vzdělávání dívek, zakončeného maturitou nebo vysokoškolským studiem? (Viz BAHENSKÁ, Marie – HECZKOVÁ, Libuše – MUSILOVÁ, Dana. Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR,2010, s. 13.)

6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 
Navrhuji známku velmi dobře a doporučuji práci k obhájení. 






Datum: 17.5.2012					Podpis: Michaela Havelková




