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Dobře strukturovaná práce M. Daněčkové se zabývá zajímavým tématem z oblasti 

sociálních poměrů vysokoškolského studentstva mezi dvěma válkami. Zaměřuje se na otázku 

jejich ubytování v univerzitním městě Praze. Práce se člení v zásadě na tři hlavní bloky: první 

je tvořen úvodními kapitolami, pojednávajícími o zpracování tématu a příslušných 

pramenech, a dále obecným výkladem o vysokých školách ajejich posluchačích v letech 

1918-1939. Druhý blok se věnuje vývoji kolejního systému v Československu, jeho budování, 

proměnám, osudům a událostem s kolejemi spojeným. Třetí blok si všímá vnitřního života na 

kolejích, podmínek, které se studentům nabízely, a doplňuje i porovnání s možnostmi 

ubytování na privátu a dostupné informace o dalších službách pro studenty(menzy, stipendia a 

finanční výhody, Akademický dům). Práce je vybavena přílohami, které se skládají z tabulek 

převzatých z dobové publicistiky i z odborných prací, a z několika zajímavých snímků 

z interiérů kolejí a menz. 

Autorka se opírala o několik základních zdrojů. Vycházela z dobových informačních 

materiálů jako jsou studentské kalendáře, almanachy a informační tisky pro budoucí 

posluchače. Užila dobovou publicistiku, která se živě zajímala o poměry studentů. Zdálo se jí, 

že tento typ pramene podléhá většímu zkreslení pro svoji tendenční snahu informovat buď 

příznivě potenciální zájemce, nebo naopak zveličovat problémy. Doplnila proto své zdroje 

z oblasti pamětí někdejších studentů, cožje zajímavý nápad, který přinesl dobré výsledky. 

Část těchto vzpomínek však byla psána "na objednávku", buď v souvislosti s tragédií 

17.XI.1939 nebo později v kontextu levicové propagandy nového režimu. Je proto třeba i tam 

být opatrný při interpretaci těchto textů, a to nejen proto, že se jedná o individuální 

dokumenty, které vždy přinášejí úskalí idealizace nebo jednostranné kritičnosti. 

Daněčková použila i další prameny, ovšem již jen namátkově, a to hlavně agendu 

některých studentských organizací. Stranou zůstaly katalogy posluchačů se záznamy o 

aktuálním bydlišti studentů ajejich příjmech z nadačních fondů. Na tomto místě využila jen 

výsledky staršího výzkumu formulované v netištěné práci Pavla Kaidla, uložené v AUK. Na 

tomto místě bylo žádoucí vysvětlit charakter daného výzkumu ajeho odlišný charakter od 

statistik, publikovaných ve 20. letech, s nimiž také hojně pracovala. 

Jádrem práce je přehled kolejí, jejich charakteristika, osudy a přehled toho, co 

studentům poskytovaly. Jedním z výstupů je příloha 4, obsahující tabulku se seznamem kolejí 



a údaji o době jejich fungování, adrese, kapacitě a cenách. Za touto tabulkou stojí veliká 

práce, která není patrná na rozsahu (23 kolejí), nýbrž je skryta v jednom každém údaji do 

tabulky zaneseném. Autorka uvedla k této tabulce jen celkový seznam zdrojů - pramenů a 

literatury. Myslím, že by pro zhodnocení vynaloženého úsilí stálo zato najít formu, jak odkazy 

konkretizovat. 

Nejčtivější je pochopitelně partie popisující vnitřní život na kolejích. Jak sama autorka 

říká, tady se k badatelskému zájmu připojí i osobní interes studenta, který porovnává, co bylo 

tehdy a co je dnes, a text zaujme i čtenáře svojí živostí. Jistě by bylo možno ledacos doplnit, 

ale jedná se zatím o práci bakalářskou, tedy začátečnickou, a v této kategorii patří k těm 

lepším, které vznikají. 

O něco slabší se mi jeví úvodní blok, kde obecné pasáže prozrazují zatím menší 

rozhled po dějinách vysokého školství a vybízejí, aby autorka načetla více obecnější literatury 

a nabyla větší nadhled i terminologickou zběhlost. Pokus vysvětlit rozdíl "historické koleje" a 

koleje novodobé není dost přesný (s. 10). Není mi jasné, proč autorka odkazuje na internet 

tam, kde existuje normální literatura (s. 14-15), postrádám dějiny brněnské univerzity a 

několik dalších drobnějších titulů, v souvislosti s ubytováním hlavně studii J. Peška. Nejasné 

je rozdělení titulů mezi prameny a literaturu. Doporučit by se dala také kontrola interpunkce a 

úspornější citování (při opakované citaci není třeba uvádět celý název a všechny údaje). 

Práci uzavírá povedené shrnutí a formulace autorčiných dalších záměrů. Bude velmi 

užitečné, když setrvá u svého tématu, rozšířeného různými směry. Nabízí se např. i 

komparace s Brnem nebo s německou univerzitou, kromě toho, co sama uvádí. 

Závěrem mohu konstatovat, že bakalářská práce M. Daněčkové je dobře odvedeným 

dílem. Autorka prokázala schopnost pracovat s literaturou i prameny. Dokázala shromáždit 

velké množství informací ke svému tématu z dost rozsáhlého komplexu zdrojů a poradila si 

s nimi tak, aby vznikla práce přehledná, čtivá a s dobře formulovanými závěry. Doporučuji ji 

proto k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně. 
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PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. 

V Praze 9.9.2009 


