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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Barbora Wohlrábová se ve své práci zaměřila na “fenomén zapojování žen do abolicionistického hnutí,” který               
demonstruje na životní dráze sester Grimkéových. Autorka se především zaměřuje na to, “jakým způsobem              
narušovaly sestry Grimkéovy společenské normy v 30. letech 19. století svou aktivitou v abolicionistickém              
hnutí. 
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a           

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Práce je ze své podstaty historická, tíhne spíše k deskripci. V první části autorka představuje tradiční postavení                 
ženy v americké vyšší společnosti na počátku 19. století - v této části přehledně popisuje tzv. ideál                 
republikánského mateřství a jeho specifika na americkém Jihu. V další pasáži se pak věnuje tomu, jak se ženy                  
postupně začaly zapojovat do politického života zejména v aktivitách na podporu společenských reforem. Mezi              
nimi značně vyčníval boj proti otroctví.  
V druhé kapitole se již autorka věnuje samotným sestrám Grimkéovým. Nejprve nabízí jejich krátké biografie,               
následně pak sleduje jejich zapojení a aktivity v abolicionistickém hnutí. Prostřednictvím analýzy textů, které              
obě sestry sepsaly (deníky, soukromá korespondence či zveřejněné eseje), autorka líčí, jaké přesvědčení a jaké               
hodnoty vedly obě sestry k tomu, aby narušily rigidní hranice ženského světa a veřejně se zapojily do diskusí o                   
zrušení otroctví. Jejich vystoupení - vedená vírou, že žena by měla mít stejná práva jako muži - se tak stala na                     
svou dobu skandální. Nejen že ženy z otrokářské rodiny zpochybňovaly otroctví, páteř jižanské ekonomiky, ale               
také jako ženy aktivně vystupovaly na veřejnosti, což bylo tehdejší společností vnímáno jako zásadní porušení               
společenských pravidel. Aktivity sester Grimkéových tak přispěly k aktivizaci dalších žen a postupně             
nastartovaly boj za ženská práva, jak autorka popisuje na konci třetí kapitoly. 
Ocenit lze autorčinu snahu pracovat s primárními zdroji (především texty pocházejícími z pera obou sester).               
Součástí textu jsou obrázky portrétů obou sester.  
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,             

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Po jazykové stránce práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce. V textu se jen občas objevují drobné                 
překlepy a chyby v interpunkci. Jedinou výjimkou jsou anglická anotace a summary, které by si zasloužily                
řádnou korekturu - místy anglický text vůbec nedává smysl. 
Poznámkový aparát je konzistentní, ačkoliv autorka zvolila nestandardní způsob poznámek pod čarou - použitý              
formát je kombinací poznámek pod čarou a záznamu v bibliografii.  
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,             

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Barbora Wohlrábová předložila historickou práci postavenou především na descripci a analýze primárních            
pramenů. Na základě názvu může čtenář očekávat, že hlavním předmětem analýzy bude především             
abolicionistické hnutí, to ale ve finále hraje jen podružnou roli. Autorka se nakonec v samotném textu zaměřuje                 
především na to, jak sestry Grimkéovy narušovaly pravidla, která svazovala život žen na americkém Jihu. Její                
analýza pohnutek a motivace k občanskému aktivismu obou sester nakonec směřuje k závěru, že sestry položily                
základy hnutí za ženská práva, neboť na některé jejich aktivity a taktiky navázaly další ženy, které prosazovaly                 
rozšíření ženských práv. To je ostatně i součástí autorčina závěru: “Sesty Grimkéovy můžeme označit za               
průkopnice v boji za občanská práva. Svými myšlenkami a postoji, které se nebály i pod tlakem mnohých                 
odpůrců veřejně prezentovat, inspirovaly další ženy, které je později následovaly v jejich stopách.” Boj proti               



otroctví tak vlastně fungoval jen jako nástroj či spouštěč k formulaci myšlenek o rovnosti všech lidí bez ohledu                  
na barvu kůže, původ či pohlaví. Z autorčiny analýzy textů obou sester vyvstává silné zanícení pro                
rovnoprávnost žen.  
Práce má přehlednou strukturu, jen na konci je “useknutá”, když autorka konstatuje, že se sestry začaly stahovat                 
z veřejného dění a poté zemřely (s. 39). I když již veřejně nevystupovaly a neovlivňovaly tak veřejné mínění, v                   
jejich biografii tak chybí cca 20 let, které autorka zcela opomíjí. Nedozvídáme se, proč sestry změnily svůj názor                  
na veřejné vystupování (snad kromě zdravotního stavu), ani jak např. reagovaly na Lincolnovo osvobození              
otroků v roce 1863 a následné přijetí 13. dodatku. Zajímavé by také jistě bylo zjistit, jak, pokud vůbec,                  
reagovaly na formující se hnutí za ženská práva a první sjezd žen v Seneca Falls v roce 1948.  
Oceňuji práci s primárními prameny, jen je škoda, že je autorka více neinterpretuje.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

- Ve své práci se věnujete především ženám z vyšších společenských vrstev na Jihu Spojených států.               
Jaká očekávání musely naplňovat ženy z nižších a středních společenských vrstev na počátku 19. st.?               
Existoval nějaký rozdíl mezi ženami žijícími na Jihu a Severu USA? 

- Poté, co se sestry stáhly z veřejného dění - věnovaly se např. další korespondenci? Psaly si nějaký                 
deník? Věnovaly se dále tématům ženských práv a boji proti abolicionismu? Jak reagovaly např. na               
osvobození otroků?  
 

 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Práce Barbory Wohlrábové splňuje nároky kladené na bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a                
navrhuji známku B-C. 
 
Datum: 21. leden 2021 Podpis: Jana Sehnálková  
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


