
Oponentský posudek 

Markéta DAMKOVÁ, Každodennost veřejně činných žen v druhé polovině 19. století, Ústav českých 

dějin, vedoucí práce prof. Milan Hlavačka, Praha 2017, 87 s.  

Markéta Damková si pro svou práci vybrala téma, které je v historiografii posledních desetiletí velmi 

atraktivní a často zpracovávané, a to ji pochopitelně na jedné straně nabídlo velké množství literatury 

a vydaných pramenů, ale na straně druhé limitovalo ve výběru „volných“ témat.  

Svou diplomovou práci rozčlenila nikoli chronologicky, nikoli podle osobností, ale tematicky, aby 

zachytila celodenní (či celostní) rámec ženina dne, to lze hodnotit jako rozumné a podnětné 

východisko. Jednotlivé kapitoly (dále vnitřně členěné) tedy nazvala Žena emancipovaná; Žena 

hospodyně; Žena vychovatelka; Žena hýčkaná a Žena odpočívající.  

Autorka čerpala z české literatury (cca 22 titulů a 15 vydaných pramenů) a z archivních fondů, 

uložených v LAPNP.  

Je pochopitelné s ohledem na zájem badatelské obce o stanovené téma, že mnohé z titulů, které by 

mohly být vytěženy, tu nejsou ani zmíněny (jen naprosto namátkou: tématu se na pardubické 

univerzitě nevěnuje již jen několikrát citovaná Milena Lenderová, ale i její žačky, a to i s ohledem na 

preskriptivní literaturu, což by tu mohlo nabídnout srovnání „ideálu“ a „reality“, o Gabriele Preissové 

publikovala souhrn svých statí nedávno Jaroslava Janáčková, u Amerického klubu dam by se dalo asi 

více pracovat s dílem Mileny Secké než se starší prací Marie Neudorflové, k politické aktivitě žen 

napsali novější práce Jiří Kořalka či Luboš Velek atd. atd.). Připomenuta mohla (či dokonce měla) být 

ale i Božena Němcová, která se ve své korespondenci o vnitřním sváru „ženy emancipované“ a „ženy 

hospodyně“ několikrát (a různým adresátům) výmluvně zmiňuje. Podnětná by také mohla být i 

reflexe zpracovávaného tématu v historiografii té země, jejíž jazyk je M. Damkové blízký (anglosaská, 

ale i německá či francouzská historiografie).  

Archivní fondy, které M. Damková cituje, jsou bezesporu reprezentativní a dobře zvolené, při četbě 

textu by bylo (i pro případnou výběrovou publikaci části diplomové práce) potřeba, více archivní 

prameny citovat a podrobněji je i interpretovat. K tomu se tu např. nabízí zmínka o ojedinělých 

oslavách Dne díkuvzdání u Heritesových. Zajímavé by bylo také např. explicitně porovnat, jestli se 

zvyky v jednotlivých rodinách měnily v průběhu času (generacích) či vzájemně lišily (rodinné tradice, 

krajové zvyklosti, podněty z návštěv v zahraničí atd.)  

Práce má kvalitní stylistickou i jazykovou úroveň, i když by se samozřejmě dalo diskutovat o 

termínech, jakým je např. „vynález volného času“ (s. 59), úsměvnou je formulace „někteří členové 

/rozumí se rodiny, pozn. Mg. P./ se rozhodli upřednostnit cizí lidskou společnost a vyrazili na půlnoční 

mši…“ (s. 63), k obecné češtině má blízko „neuřízly si ostudu“ (s. 66), ale to jsou záležitosti, které 

celkové hodnocení práce nesnižují a pro případnou publikaci se dají revidovat. 

V závěru M. Damková stručně rekapituluje svůj předešlý výklad, bylo by potřeba u tématu, které si 

vybrala, v něm ještě konkrétněji upozornit na to, co nového její práce přináší (nad rámec prací 

studovaných a citovaných), vyzdvihnout zejména přínos vlastního archivního výzkumu.  

Práce Markéty Damkové sumarizuje výsledky dosavadního bádání a dobře je strukturuje. Její práce 

splnila podmínky vyžadované pro diplomní práci, a proto ji mohu doporučit k obhajobě. Navrhuji 

hodnocení velmi dobře.  

 

V Praze 21. května 2017                                                                     Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 



 

 


