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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno studentky: Lenka Krajčová 

Název práce: Americký klub dam a učitelky 

Jméno vedoucí práce:  Markéta Dvořáková 

 

Lenka Krajčová se ve své diplomové práci Americký klub dam a učitelky klade za cíl „zmapovat 

jeden z nejvýznamnější[ch] ženský[ch] spolků v našich dějinách – Americký klub dam, který vznikl pod 

záštitou Vojty Náprstka, českého vlastence a mecenáše, a osvětlit jeho vztah k vývoji ženské emancipace. 

Dále uvedu nejen známější protagonistky Amerického klubu dam, ale představím i méně známé osobnosti 

tohoto spolku.“ (s. 9) Je sice škoda, že diplomatka si ve své závěrečné práci klade pouze deskriptivní cíle a 

nezvolila si ambicióznější badatelské otázky, v nichž by se v určité podobě více zaměřila například na 

souvislosti českého ženského spolkového života a ženského emancipační hnutí obecně, anebo na vazby 

mezi českými ženskými spolky a sociálními změnami spojenými s utvářením moderní společností, nicméně 

je třeba ocenit, že vymezené cíle Lenka Krajčová s přehledem splnila.  

Ke splnění vytyčeného cíle Lenka Krajčová zvolila vhodnou metodu, kdy vychází, jak z dobových 

pramenů, tak z již exitující bohaté literaturou k danému období a tématu. 

Struktura práce je logická, přičemž diplomantka uvádí činnost Amerického klubu do souvislostí 

s dobovým postavením žen, kde se podrobněji věnuje otázce vzdělávání žen, s podobou ženského 

emancipačního hnutí mezi českým obyvatelstvem a s ženskou spolkovou činností v druhé polovině 

19. století. Bohužel vzhledem k tomu, jak diplomantka koncipovala cíle své práce a vlastní text, tak 

v Závěru se dočkáme jen stručného výtahu z předcházejícího textu. 

Jistým nedostatkem práce je, že autorka již od prvních stránek vlastního textu (s. 11) implicitně 

předpokládá, že všichni budou vědět, že se zabývá situací v českých zemích („Po celé 19. století 

vzdělávání dívek výrazně zaostávalo za vzděláváním chlapců a v jeho první polovině bylo buď spojeno s 

vlasteneckou snahou soukromé osoby nebo s určitým církevním řádem.“; „Jednou z prvních výrazných 

osobností, které působily na poli ženského vzdělávání byl Karel Slavoj Amerling, [...].“), přičemž se 

výhradně věnuje jen ženskému hnutí mezi česky mluvícím obyvatelstvem a situaci mezi německými 

mluvčími v českých zemích zcela opomíjí. To samo o sobě není chybou, nicméně diplomantka by toto 

své zúžení tématu měla více zdůvodnit a nikoli se jen spokojit s úvodním konstatováním: „Hnutí 

českých žen a jejich snaha o emancipaci v 19. století patří mezi nejzajímavější etapy našich dějin.“ (s. 9).  
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Další nedostatkem práce nazvané Americký klub dam a učitelky je skutečnost, že v cílech práce 

chybí alespoň jeden cíl podrobněji zaměřený právě na vztahy mezi Americkým klubem dam a 

učitelkami. Téma učitelek ve vazbě na Americký klub dam se v práci objevuje jednak při vlastním 

popisu aktivit klubu a pak ve čtvrté kapitole Členky Amerického klubu dam podílející se na výchovně 

vzdělávací oblasti, ovšem tato kapitola má podobu medailonků jednotlivých členek Amerického klubu 

dam, které se nějakým způsobem podílely na výchovně a vzdělávání, přičemž diplomantka ani nijak 

nevysvětluje, kritéria výběru osobností, jimž se v medailóncích věnuje. 

Z hlediska formálních kritérií práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci, tj. 

práce je psána kultivovaným odborným jazykem bez gramatických a stylistických chyb (byť se občas 

diplomantka nevyhnula překlepům), přičemž autorka prokazuje, že rozumí terminologii oboru a 

tématu, jímž se zabývá. Rovněž je třeba ocenit, že autorka pracuje správě s odkazy a citacemi, přičemž 

odlišuje parafráze a vlastní myšlenky. Práce se opírá se o relevantní prameny a literaturu a adekvátním 

způsobem s nimi pracuje, přičemž v této souvislosti je na místě ocenit diplomantčinu práci s dobovým 

materiálem.   

 

V rámci rozpravy nad předkládanou prací navrhuji následující diskusní okruhy: (1) Jak souvisí 

povaha aktivit českých ženských spolků s dobovými představami o genderových rolích? (2) Jaká byla 

situace ženských spolků, případně ženské emancipace obecně, mezi německy mluvícím obyvatelstvem 

českých zemí?  

 

Závěr: Diplomová práce Lenka Krajčové splňuje požadavky kladené na tento typ textů a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

PhDr. Zuzana Kubišová    

 

V Praze, 14.5.2012 

 


