
 

Posudek vedoucího na bakalářskou práci Dominiky Jarešové s názvem  

„Příchod žen do kanceláře Univerzity Karlovy (20. léta 20. století)“ 

 

 

Kolegyně Jarešová si zvolila za téma své bakalářské práce oblast výzkumu, která v současné 

době nabývá na atraktivnosti, gender problematika vstupuje do všech oblastí bádání a nemůže 

se vyhnout ani dějinám správy a novověké diplomatice.  

Práce začíná zeširoka zjednodušeným přehledem pronikání žen do veřejného života od doby 

Velké francouzské revoluce a jejich získáváním přístupu k placeným uznávaným profesím. 

K tomu samozřejmě lze mít mnoho připomínek, nicméně autorčin přístup je korektní, 

akceptovatelný, logicky postavený. Ukazuje, jak se kolegyně Jarešová postupně zmocňovala 

svého tématu, které ji vedlo od obecných znalostí k velmi konkrétní situaci v kanceláři pražské 

univerzity.  

Podobně dobře, systematicky je pojata kapitola o českém emancipačním hnutí, spojeném 

v Dominičině pojetí hlavně s prosazováním dívčího školství a ženských spolků v 2. polovině 

19. století. Využívá k tomu odpovídající, vhodnou odbornou literaturu, byť na některých 

místech (např. s. 12 – 3 poznámky pod čarou za sebou na základě stejné knihy) by mohla 

kombinovat více titulů. Její výklad tu kulminuje schválením ženského volebního práva, byť 

tvrzení, že „Československo a Rakousko pak udělily ženám po utišení bojů volební právo, čímž 

je odměnily za jejich oběti a spoluúčast při válečném snažení a úsilí…“ by samozřejmě bylo 

k diskuzi. A následná sonda do právních poměrů první republiky z pohledu poměru a možností 

mužů a žen je místy možná nad rámec tématu, nicméně sympaticky ukazuje „vtažení“ začínající 

autorky do tématu a uvozuje autorčin vlastní výzkum univerzitní kanceláře. 

Práce se přes tyto obecnější kapitoly, proporcionálně docela dobře ošetřené, přenesla na půdu 

pražské univerzity, resp. od roku 1882 univerzit, a zaměřila se dále detailněji na tamější poměry, 

resp. na univerzitní kancelář. Zde začíná nejcennější část bakalářské práce, postavená na studiu 

původních archivních dokumentů. Autorka otevřela téma, kterému dosud není věnována 

samostatná pozornost v publikované literatuře. Vytvořila obraz kanceláře z hlediska 

postupného nástupu žen na úřednická místa, a to nejprve ta nejnižší, často jen dočasná a 

„záskoková“, po stálé a vedoucí pozice od třicátých let 20. století.  

Jedná se samozřejmě o první sondu, která se v mnoha ohledech dotýká záležitostí jen na 

povrchu. Nicméně práce v tomto místy přesahuje obzor bakalářské kvalifikační práce, když řadí 

nová fakta do správných řetězců a popisuje dění v kanceláři. Před medailonky úřednic se 

dostává k širšímu pohledu na místo žen v kanceláři a jejich rostoucímu počtu, a tím i vlivu.  

Nejvíce pozornosti věnuje Zdeňce Čacké, a to díky nejkomplexněji zachované osobní složce a 

díky její zajímavé a na svou dobu poměrně typické osobní i pracovní linii - dívce z chudších 

poměrů, která se snaží uživit na základě možností, které jí doba, v níž žije, poskytuje.  



Práce možná chybí trochu obsáhlejší závěr, který mohl vycházet právě ze zdařilých medailonků 

úřednic a pokusit se shrnout jejich možnosti v profesní sféře a popř. zařadit i do kontextu celého 

vývoje poměrů v univerzitní kanceláři ve druhém až čtvrtém desetiletí 20. století.  

Drobnější výhrady: 

s. 7 – „archivní fond C“ – nepřesné, uniklo pozornosti, jde o část fondu Akademický senát 

UK… 

Někde lehce neobratné formulace (s. 7…emancipace žen i během meziválečného 

Československa; časté používání „přičemž“) jsou snadno omluvitelné v celkovém kontextu 

pěkného, srozumitelného stylu celé bakalářské práce. 

Celkově mohu konstatovat, že zájem kolegyně Dominiky Jarešové o téma a přístup k němu mě 

velmi příjemně překvapil a bakalářskou práci Dominiky Jarešové doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení výborně až max. velmi dobře podle průběhu obhajoby. 

 

Praha, 24. srpna 2021                                        PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 

 


