
Posudek	  práce	  Šárky	  Blahoňovské:	  	  Od	  Ženského	  klubu	  k	  Šrámkově	  
Sobotce.	  Osobnost	  	  dílo	  	  Miloslavy	  Hrdličkové-‐Šrámkové	  
	  
	  
	  
Práce	  studentky	  Šárky	  Blahoňovské	  je	  věnována	  novinářské	  práci	  	  pozoruhodné	  
osobnosti	  ,která	  bývá	  často	  vnímána	  pouze	  jako	  	  družka	  Fráni	  Šrámka.	  	  Cílem	  
práce	  bylo	  tedy	  představit	  její	  vlastní	  na	  Šrámkovi	  nezávislou	  činnosti.	  	  Miloslava	  
Hrdličková	  Šrámková	  byla	  v	  mezi	  válečném	  období	  jednou	  z	  předních	  českých	  
feministek	  	  redigovala	  	  politický	  časopis	  Ženská	  rada,	  po	  Šrámkové	  smrti	  
editoval	  jeho	  dílo	  a	  založila	  básníkův	  dům,	  	  archiv	  a	  festival	  Šrámkova	  Sobotka.	  	  
	  
Šárka	  Blahoňovská	  svoji	  práci	  opřela	  o	  archivní	  a	  pramenný	  výzkum,	  seznámila	  
se	  s	  pozůstalostí	  uchovávanou	  v	  Muzeu	  Fráni	  Šrámka	  v	  Sobotce.	  Pokusila	  se	  	  
Milku	  	  Šrámkovou	  vyložit	  v	  kontextech	  	  její	  vlastní	  publicistiky.	  Dotýká	  se	  také	  
korespondence	  	  s	  Fráňou	  Šrámkem.	  	  
	  
Práce	  je	  cenná	  hlavně	  tím,	  že	  představuje	  šíři	  činnosti	  Hrdličkové-‐Šrámkové	  a	  
představuje	  ji	  jako	  samostatnou,	  bystrou	  a	  svébytnou	  novinářku,	  jejíž	  zájmy	  
nebyly	  závislé	  na	  tvorbě	  Šrámkově.	  Je	  důležité,	  že	  jde	  o	  práci	  pramennou,	  která	  
se	  nespokojuje	  s	  dosud	  publikovanými	  obrazy.	  	  Bibliografie	  by	  měla	  být	  poněkud	  
lépe	  uspořádána,	  články	  Hrdličkové–Šrámkové	  se	  	  rozděleně	  nacházejí	  ve	  dvou	  
oddílech,	  jednou	  jako	  prameny	  a	  podruhé	  jako	  bibliografie	  článků	  Miloslavy	  
Hrdličkové	  Šrámkové,	  někdy	  se	  kryjí	  a	  někdy	  ne.	  Stejně	  jako	  je	  škoda,	  že	  
nepoužila	  práce	  o	  novinářkách	  Lenky	  Penkalové.	  	  Obojí	  však	  v	  mnohém	  padá	  na	  
hlavu	  školitelky.	  	  
	  
Práce,	  přes	  to	  že	  je	  stylisticky	  občas	  neobratná	  a	  zatěžují	  ji	  drobné	  formální	  
nedostatky,	  je	  čtivá.	  	  Občasná	  snadnost	  formulací	  je	  evidentně	  dána	  nutností	  
nějak	  překlenout	  nedostatek	  informací.	  	  	  	  
	  
Téma	  by	  vyžadovalo	  by	  další	  zkoumání	  a	  prohlubování	  tématu.	  Jako	  bakalářská	  
práce	  jistě	  obstojí	  i	  v	  předložené	  podobě.	  	  
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