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Diplomová práce Lenky Krajčové s názvem Americký klub dam a učitelky si klade za 
cíl zmapovat v kontextu doby činnost jednoho z nejvýznamnějších ženských spolků v druhé 
polovině 19. století. Autorka usiluje o vhled do doby rozvoje ženské emancipace a vzniku 
prvních ženských spolků, dotýká se otázky vzdělávání žen, dívek a zvláště učitelek, které bylo 
dle autorky obzvlášť důležité pro další vývoj národa. 

Práce je rozčleněna do čtyřech kapitol, nejdříve se autorka dotýká možnosti vzdělávání 
dívek a žen v 19. století, zmiňuje i vzdělávání učitelek. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj 
ženské spolkové činnosti a zabývá se významnými spolky, které se výraznou aktivitou zapsaly 
do dějin ženského hnutí a především vzdělávání. Třetí kapitola se již podrobně věnuje 
Americkému klubu dam, jeho vzniku, činnosti, vývoji a osobnostem, které se v klubu 
scházely. V poslední kapitole se autorka zaměřila na konkrétní méně známé členky klubu, 
které se výrazně věnovaly výchovně-vzdělávací oblasti. Nutné je zde zdůraznit, že dostupnost 
materiálů k tomuto tématu je velmi obtížná, informací je nedostatek a autorce trvala několik 
měsíců vyhledat a shromáždit dostatečné množství použitelných zdrojů.

Z tohoto důvodu je třeba vyzdvihnout a ocenit pravidelnou badatelskou činnost 
autorky v Náprstkově muzeu a dalších archivech a muzeích, přínosná a obohacující byla i 
spolupráce autorky s odbornicí na Americký klub dam a zároveň současnou předsedkyní 
klubu s paní PhDr. Milenou Seckou, CSc. 

Práce čerpá z rozsáhlé odborné literatury a archivních materiálů, ocenit je nutné i 
rozsáhlý poznámkový aparát a vhodnou obrazovou přílohu.

Na konzultace studentka docházela dlouhodobě a pravidelně, pracovala velmi 
samostatně, práci měla dokončenou s dostatečným časovým předstihem.

Autorka  prokázala  schopnost  zpracovat  odborný  text  na  velmi  vysoké  úrovni. 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

Otázky k obhajobě:
 
V poslední  části  práce  se  věnujete  některým vybraným členkám Amerického  klubu  dam. 
Podle jakého klíče jste vybrala zrovna tyto konkrétní ženské osobnosti?
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