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Kandidátka si vybrala téma, které bylo v minulosti již z různých hledisek 
zpracováváno. Proto byla její úloha velmi nesnadná. Mohu konstatovat, že se 
zhostila svého úkolu přímo brilantně. 
Žádné chyby jsem v práci nenašel. Vysoce hodnotím řemeslné zpracování, 
korektní citování, práci s prameny. 
Celé práce nevisí "ve vzduchu" - zcela správně je předeslána kapitola o 
náboženském životě žen v pozdním středověku, kde autorka vychází především 
z anglické literatury. Nevím, zda si to uvědomila, ale je to velmi konstruktivní 
přístup ke škole análů. Cením i to, že užila i starší českou literaturu (Holinka, 
Winter, Tomek). 
Práce 'má dobrou strukturu - probírá se zde společenský statut žen v Jednotě, 
úřad sester starších. V kapitole 4. je krátký přehled výchovy a vzdělání 

v Jednotě na základě spolehlivých pramenů, dále názory Komenského. 
Domnívám se, že by bylo možno napsat celou velkou práci na téma Komenský a 
ženská problematika - to 1?0dstatné autorka však zcela bezpečně vystihla. 
Specifická je tato magisterská rozprava v tom, že autorka si vybrala jednu 
konkrétní osobu, často rozporuplně vykládanou, aby ukázala profi! bratrské 
ženy: Kateřinu z Ludanic, manželku Petra Voka. Tento portrét se ji rovněž velmi 
vydařil. Práce rozhodně jde dále než Císařová-Kolářová a lze ji označit za 
legitimní pokračování v odkazu této badatelky. 
Je třeba ocenit, že autorka užívá vedle standardní české literatury prakticky 
všechna důležitá díla současných autorů (Halama, Pánek, Kopičková a další). 
Práce je čtivá, autorka se nebojí prezentovat své názory a činí tak způsobem 
velmi kultivovaným. V textu jsem nenašel nic, co by jí bylo možno vytknout. 
Jistě by bylo možno některé důrazy ještě více akcentovat, ale volby, které 
provedla, jsou zcela na místě. 
Jediný formální a zcela nepodstatný nedostatek je, že literatura mohla být 
rozdělena na prameny a literaturu sekundární. 
Závěr: práci hodnotím zcela kladně a pokládám ji za mimořádný výkon. 
Autorka nejen hluboce pronikla do problematiky, ale dovedla ji i tvůrčím 
způsobem zvládnout. Má neobyčejný cit pro práci se starší literaturou i pro práci 
s prameny, což bez širšího školení historického je obdivuhodné. 
Navrhuji, aby byla hodnocena známkou výborně. 

V Praze, dne 27. srpna 2010 


