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Celkové hodnocení (slovně)  

Počátky ženského vzdělávání v Čechách jsou již poměrně dost zmapovány, dosavadní studie se však 

spíše zaměřovaly na institucionální stránku. V tomto duchu koncipovala autorka i první část své práce, 

čímž si připravila půdu pro druhou, podstatnější část, v níž se jí na základě pečlivě prozkoumaných 

ego-dokumentů podařilo na konkrétních příkladech ukázat, jak na univerzity pronikaly první ženy. 

Základ pro její práci tvořily dokumenty líčící životní osudy sester Anny a Albíny Honzákových, 

podařilo se jí však načrtnout i medailonky několika dalších žen, které získaly na přelomu 19. a 20. 

století vysokoškolské vzdělání. Teprve právě tento biografický postup ukázal, jak těžkou cestu na 

univerzitu měly „mladé ženy z roku 1900“, že potíže neučinily jen státní úřady, ale i univerzitní, že 

ženy nemusely překonávat jen zakořeněné předsudky mužů, ale i jejich obavy z konkurence. 

Autorka napsala dobrou práci, byť se neubránila jistým nedostatkům (např. prof. Arnold Spina, zřejmě 

nesprávně citovaný zákon 5385 z 6. května 1878). 

 

Vzhledem k výše řečenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě.    
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