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Šárka Blahoňovská se rozhodla ve své bakalářské práci zpracovat profesní biografii 
publicistky, aktivistky ženského hnutí a v neposlední řadě životní partnerky básníka Fráni 
Šrámka Miloslavy Hrdličkové-Šrámkové. Svou práci definovala jako první pokus 
usouvztažnit v jednom textu informace a fakta rozptýlená v mnoha dílčích pramenech a 
článcích a věnuje se i těm oblastem činnosti Hrdličkové-Šrámkové, které dosavadní 
životopisci zcela pomíjeli nebo chápali jako okrajové. Kromě angažmá Hrdličkové-
Šrámkové v ženském hnutí tedy poměrně zevrubně mapuje i její publicistickou a 
redakční práci a představuje ji také coby editorku Šrámkových knih a korespondence. 
 
Autorka bakalářské práce postupuje velmi systematicky a umně využívá řadu 
dostupných pramenů. Ocenit lze zejména to, že se v mnoha případech zjevně 
nespokojila s informacemi z druhé ruky a ověřila je přímo u zdroje a že si uvědomila 
nutnost práce s archivními prameny a bádala například ve fondech Šrámkova archivu 
v Sobotce. Po mém soudu by ale mohla se zdrojováním pracovat pečlivěji a kriticky se 
podívat na některá tvrzení, která předkládá jako nezpochybnitelný fakt.  
 
Konkrétněji: osobně bych například váhala přebírat bez další kritické reflexe 
charakteristiky, které o sobě sděluje sám dotyčný.  Ačkoli se Hrdličková-Šrámková sama 
tituluje jako „první samosprávní úřednice v Čechách“, stálo by za to takové označení 
podrobněji prozkoumat, zjistit co se jím vlastně míní a doložit, zda je pravdivé.  
 
Zdrojování by bylo užitečné i v případě zmínky o práci Hrdličkové-Šrámkové pro České 
slovo a Socialistku – rubrika Ženské slovo totiž zcela určitě nebyla nedělní přílohou, ale 
jen jednou její součástí. Kdyby autorka práce České slovo z daného období procházela, 
snadno by to zjistila: proto by bylo na místě uvést, odkud informace pochází. Za hranou 
je bez případného zdroje třeba i tvrzení, že „Hrdličková-Šrámková psala polemické 
články nerada“ (str. 29). Jde zdánlivě o maličkosti, právě dodržování pravidel citací a 
případné ověřování informací z druhé ruky ale dělá z jakékoli práci důvěryhodný 
materiál, použitelný pro případné další badatele. 



V této souvislosti mi není zřejmé (a autorka to bohužel sama neprozrazuje), jakým 
způsobem získávala informace o publicistické činnosti Hrdličkové-Šrámkové. Procházela 
všechna čísla periodik, do nichž přispívala? Pravděpodobně takto postupovala v případě 
měsíčníku Ženská rada, ale bylo to tak i s Českým slovem a Socialistkou, o nichž není 
v bibliografii článků v příloze zmínka? 
 
Navzdory výše zmíněným výhradám a navzdory tomu, že se Šárka Blahoňovská ve své 
bakalářské práci nevyvarovala stylistických chyb a přebírání některých nicneříkajících 
charakteristik a klišé („ideová práce poklesla“ nebo „spolky dokázaly vytvořit trvalé 
hodnoty navzdory odmítavému postoji části veřejnosti“), její práci považuji za zdařilou, 
odborně fundovanou a užitečnou. Velmi oceňuji zejména bibliografii (jakkoli možná 
neúplnou) článků Hrdličkové-Šrámkové a ukázky z nich. Navrhuji proto práci hodnotit 
jako“výbornou“. 
 
 
V Kutné Hoře, 29. 9. 2014 
 
Lenka Penkalová 

 

 

 
 

 

 

klišé bojovala v emancipačním hnutí po boku Plamínkové 
a stala se tak první samosprávní úřednicí v Čechách. co to znamená? tvrdí to o sobě 

sama H., chtělo by to alespoň pokud se na to kriticky podívat 

5 - Po roce 1918 redigovala Ženské slovo, nedělní přílohu Českého slova – po roce 

1918 – odkud je tato informace? ověřila ji autorka? 
působení v ČS a Socialistce se odbyde na několika řádcích – viděla autorka tato periodika, 

konfrontovala je s infromacemi z druhé ruky? 

nejvíce prostoru má působení v měsíčníku Ženská rada, který H redigovala v letech 1925-32 

7 - zároveň takové (ženské)spolky dokázaly vytvořit trvalé hodnoty i přes odmítavý 

postoj části veřejnosti 

 - Ve 20. let ideová práce Ženského klubu poklesla 
29 - Tyto polemické články, které psala Hrdličková-Šrámková sice nerada, ale  

o to útočněji, mají společné znaky. 
 


