
ŽENY VE VĚDĚ V ČESKÝCH ZEMÍCH DO ROKU 1945 

volitelný kurz nabízený Centrem genderových studií FF UK, Ústavem pro českou literaturu a literární vědu, 

Ústavem translatologie a Katedrou filmových studií 

(vypsáno jako Ženy ve vědě jako databáze – ATAV00002, AFV00137, ABO500306) 

vyučují: doc. L. Heczková, dr. Kalivodová, dr. Svatoňová 

doba a místo konání: čtvrtek 10:05–11:35, m. č. 203, Hybernská 3 (Špork) 

Sylabus 

V procesu vytváření elektronické databáze se trvale podchytí ženy, jejichž přínos byl významný v rozličných odborných disciplínách 

a oblastech. Koncipovaná databáze albina.ff.cuni.cz chce mít genderově historickou vypovídající hodnotu, bude usilovat 

o genderové doplnění historie vědy a odborné práce do roku 1945. Seminář navazuje na výsledky loňského semináře a na spolupráci 

s Národní centrem Ženy a věda AV ČR.  

Studentky a studenti budou sami na základě metodicky vedených výzkumů vytvářet lexikografická hesla, budou se učit hledat zdroje 

informací, kompilačně s nimi pracovat a prezentovat je v textech, vytvářet bibliografie sledovaných osobností. Budou též moci sami 

„znovuobjevit“ pozoruhodné osobnosti. V rámci kurzu budou mít možnost přímo pracovat s elektronickou databází v prostředí 

„wikisofie“ a vřazovat do ní svá hesla. V tomto smyslu kurz rozvíjí obecnější dovednosti a schopnosti akademického bádání a psaní 

a také elektronické publikace. Podmínkou k zápočtu je vytvoření dvou malých hesel a jednoho většího, případně menší počet za 

předpokladu kombinace s překladem do angličtiny. 

16. 2.  nám. Jana Palacha 2, m. č. 429, od 19:00 

mimořádné zahájení kurzu při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě vyhlášeném OSN na 11. 2. 

a Roku vědy na Wikipedii: projekce filmu ze slovenské dokumentární série PRVÁ o pozoruhodné slovenské 

hvězdářce L. Pajdušákové (1916–1979) a diskuse k němu. Pořádá Astronomická společnost a Centrum 

genderových studií FF UK. Účast přislíbil i čestný předseda České astronomické společnosti RNDr. Jiří Grygar, 

CSc., a režisérka filmu. 

18. 2.  Úvodní setkání, představení projektu „Ženy ve vědě v českých zemích do roku 1945“ a databáze Albína. 

Promluví i autor/ka dokončeného hesla pro databázi v kurzu 2014–2015. Bude představen heslář databáze, aby 

si studenti mohli vybírat hesla ke zpracování. 

25. 2.  Představení nově vznikajícího hesla započatého v kurzu 2014–2015. Promluví studentka/ky loňského běhu 

a vyučující. Představení zásad lexikografické práce pro databázi Albína 

3. 3.  Instruktáž pro prostředí „wikisofie“ a editaci v tomto prostředí, v němž je realizována databáze Albína. Hostem 

bude správce wikisofie Jan Brandejs. 

10. 3.  Studenti představí své výběry osobností pro zpracování hesel, zdůvodní je. Vyučující doporučí metodiku 

a zdroje. 

17. 3. | 24. 3. | 31. 3.  Vlastní práce na heslech – konzultace s jednotlivými vyučujícími. 

7. 4.  Představení nalezených informací z primárních i sekundárních zdrojů (v písemné podobě elektronicky 

promítnutelných poznámek), hledání klíčových informací pro heslo, současný historický výzkum a historický 

výzkum genderový aneb jak nakládat s informacemi i klíčovou linií hesla + představení výzkumu k dalším 

heslům.  

14. 4.  Komentář vyučujících ke studentským rešerším. Hostující vystoupení odborníka/odbornice v kurzu. 

21. 4.  Studenti představují vypracovaná malá hesla.  

28. 4.  Představení velkého hesla, první část.  

5. 5.  Představení velkého hesla, druhá část. Představení malých hesel, již zapracovaných do databáze Albína. 

12.5.  Veřejné představení výsledků: prezentace databáze Albína za účasti pozvaných hostů z institucí se zájmem 

o ženy ve vědě (NKC – ženy a věda při Sociologickém ústavu AV ČR, média). 

  

http://1url.cz/47pB
https://wikiedu.org/yearofscience/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C5%BEen_ve_v%C4%9Bd%C4%9B_%C4%8Desk%C3%BDch_zem%C3%AD_do_roku_1945
http://albina.ff.cuni.cz/

