
Školitelský posudek na diplomovou práci Bc. Markéty Damkové Každodennost veřejně 

činných žen v druhé polovině 19. století, 87 s. rkp, Praha 2017 

 

Cíl práce: 

Cílem práce je odhalit soukromou sféru veřejně činných Češek v druhé polovině 19. století na 

základě analýzy a interpretace pramenů osobní povahy, zejména deníků a korespondence. 

V záplavě odborné literatury, která se věnuje ženské emancipaci, bylo již velmi obtížné najít 

téma, které nebylo doposud důkladně prozkoumáno. Po zralé úvaze bylo zvoleno několik 

základních poloh života středostavovské ženy (žena emancipovaná, vychovatelka, hýčkaná a 

odpočívající) a tyto „polohy“ důkladně prozkoumat a hlavně zcela konkrétně charakterizovat.    

 

Charakteristika práce: 

Jedná se o kompozičně dobře vystavěné dílo, které je ve svém základu pojato velmi smířlivé 

ke každodennímu osudu osmi zajímavých středostavovských žen (Zdenka Braunerová, 

Božena Heritesová, Marie Kalašová, Eliška Krásnohorská, Teréza Nováková, Sofie 

Podlipská, Gabriela Preisová a Růžena Svobodová). Je založeno na vyhodnocení známých i 

méně známých pramenů archivní povahy, které jsou uloženy převážně v Literárním archivu 

PNP, a také vybraných pramenů stejné povahy vydaných v posledních sto letech. Největší 

prostor je věnován odhalování každodenních životních starostí a radostí žen a také jejich 

dlouhodobých fyzických a psychologických problémů. 

 

Metoda zpracování: 

Metoda zpracování je biograficko-analytická. Diplomantce jde v první řadě o analýzu 

vybraných témat soukromého či rodinného charakterů, která nemoralizuje a ani nehodnotí 

optikou tradičního gendrového výzkumu. Zůstává velmi kultivovaně „nad věcí“. Spíše se 

věnuje rytmu ženina dne a sezony. Velmi věrohodného a hlavně pozitivního náhledu na jejich 

osud dosahuje prostým výčtem neuvěřitelně pestrého vějíře schopností, kterými české ženy 

disponovaly. 

 

Závěrečné shrnutí:  

Náměty do rozpravy, respektive diskutabilní interpretační tvrzení či věcné pochybení jsem 

v práci nenalezl. Svědčí to o pečlivém rozvržení a zpracování práce a uplatnění velmi 

kultivovaných jazykových prostředků. Práci doporučuji vřele k obhajobě pro její nespornou 



odbornou kvalitu a výbornou stylisticko-kompoziční a také bezchybnou jazykovou úroveň. 

Navrhuji výborné ohodnocení práce. 

 

 

V Praze 15. 5. 2017 

 

 

Milan Hlavačka 


