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Anotace  

Tématem disertační práce jsou partnerské vztahy mužů a žen středních městských vrstev 

české společnosti druhé poloviny 19. století. Pozornost je věnována všem etapám 

(před)manželského vztahu. V práci jsou reflektovány ideální modely partnerských protějšků, 

strategie nalézání a volby partnera, prožívání období namlouvání, změny zapříčiněné sňatkem 

a příchodem dětí. Zpracována je také diskuse o reformě manželství probíhající na počátku 

20. století mezi představiteli katolické církve a jejich oponenty. Součástí práce je 

problematika rozvodu a manželské rozluky, prožívání vdovství a vdovectví. Kromě ego-

dokumentů tvoří pramennou základnu zejména preskriptivní literatura, společenské 

katechismy, dobová odborná literatura a periodický tisk. 

 

Klíčová slova: vztahy muži – ženy, manželství, společnost česká, gender, české země,  

1848–1918   

 

Abstract 

The theme of the thesis is the partnership between men and women in the second half of the 

19th century, on the example of the middle classes in the Czech society. Attention is paid to 

all stages of relationships before marriage as well as of the marital relationship. The thesis 

dwells on the development of an ideal partner, the strategy of finding and choosing one, 

periods of courtesy, and changes of the relationship caused by marriage and the arrival of 

children. Discussion on the reform of the institution of marriage in the early 20th century 

between representatives of the Catholic Church and their opponents is also included. One part 

of the thesis deals with the issue of divorce, marital separation, as well as widowhood. In 

addition to ego-documents the main sources for the theses were prescriptive literature, social 

catechisms, periodicals and specialised and academic literature of the period.   

 

Key words: family relationships, relationships between man and women, middle class,  

1848–1918, gender 
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Úvod  

 

Když ve dvacátých letech 20. století dokončoval Stanislav Kostka Neumann poslední díl 

svých Dějin lásky, zformuloval v závěru publikace požadavky, jejichž uskutečnění mělo vést 

k „osvobození lásky.“
1
 Patřily k nim snadné docílení sňatku i rozvodu, právní zřetel 

k nesezdanému soužití partnerů, beztrestnost cizoložství a homosexuality, naprosté 

zrovnoprávnění nemanželských dětí, sociální zajištění svobodných matek a jejich potomků, 

osvěta v oblasti antikoncepčních prostředků, legalizace umělého potratu, výchova k pohlavní 

odpovědnosti a abolice prostituce. V průběhu následujících sta let se tento Neumannův 

koncept, který byl v době svého vzniku značně idealistický, téměř beze zbytku naplnil. Pouze 

od abolice prostituce bylo v českém kontextu po roce 1948, resp. 1989 upuštěno. Vztahy 

mužů a žen prodělaly v průběhu 20. století díky oběma světovým válkám, sexuální revoluci 

šedesátých let, demografickému vývoji euro-americké části světa, změně životního stylu, ale 

i řadě dalších okolností značně bouřlivý vývoj. Také v české společnosti je toto téma i dnes 

silně reflektováno. Výrazně tomu napomáhá skutečnost, že od sametové revoluce se stále více 

dětí rodí mimo rámec manželství a že se řada párů, které se pro sňatek rozhodnou, rozvádí. 

Objevují se také nové formy soužití, k nimž patří např. v Čechách relativně hojná sériová 

polygamie.
2
 Výše zmíněné skutečnosti, stejně jako zájem o vlastní rodinné kořeny, mohou 

vést ke snaze poznat, jak se utvářely vztahy mezi oběma pohlavími v minulosti. Téma je 

relevantní rovněž pro druhou polovinu 19. století, neboť právě tehdy se formovala moderní 

česká společnost a řada změn, které problematiku vztahu mužů a žen v průběhu posledních 

sta let zasáhly, zde koření. Stereotypy muže a ženy, které v 19. století v měšťanském prostředí 

vznikly, do jisté míry rezonují ve společnosti dodnes. Tradiční vzorce chování, které byly 

v rodinách často přejímány z generace na generaci, sice narušil bouřlivý vývoj 20. století, 

alespoň partikulárně však přetrvat mohly.
3
 

Již konec 18. a první polovina dlouhého 19. století daly vzniknout některým základním 

principům, které měly být pro následující období určující.
4
 V souladu s křesťanskou morálkou 

bylo manželství jedinou institucí, která legitimizovala pohlavní styk a měla zajišťovat 

                                                             
1 Hynek ZÁRUBA – Jiří VOTOČEK, Dějiny lásky. Populární obrazy z dějin snubnosti, manželství a prostituce 

od pravěku až po dobu nejnovější. Díl V. Láska novodobá, Praha 1926, s. 579–581. Práce byla sice publikována 

pod uvedeným pseudonymem, autorem však je výše uvedený Neumann. 
2 Tj. postupné soužití s několika partnery, srov. např. Lubomír MLČOCH, Ekonomie rodiny v proměnách času, 

institucí a hodnot, Praha 2014, s. 85. Některé práce tento jev označují i jako sériovou monogamii. 
3 Srov. též zamyšlení J. Matějčka v závěru jeho studie: Jiří MATĚJČEK, Střední vrstvy v českých zemích – 
tradice a dlouhodobý vývoj vlastností, Slezský sborník, roč. 100, č. 4, 2002, s. 249. 
4 Podrobně srov. Daniela TINKOVÁ, „Oddělené sféry“ – tradiční polarita, nebo dědictví 19. století?, in:  

M. Řepa (ed.), 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha 2008, zejm. s. 262–268.  



8 

 

reprodukci společnosti. Přestože rodina stále zůstávala hospodářskou jednotkou, její funkce se 

proměnily a výrazně se začala prohlubovat citová vazba mezi jejími členy. V období, které se 

časově překrývá s dominancí uměleckého směru zvaného biedermeier, byl zejména 

v rakouském mocnářství kladen důraz na rodinný život.
5
 V průběhu druhé poloviny století 

byly tyto hodnoty – především v prostředí středních vrstev – uplatňovány, zároveň však 

docházelo i k jejich zpochybňování. 

Ačkoli se při zběžném pohledu na tzv. dlouhé 19. století může zdát, že zejména v české 

společnosti, která v rámci Evropy patřila k těm konzervativnějším, což bylo mj. dáno úlohou 

katolické církve v Rakouském císařství, resp. Rakousku-Uhersku, k žádným změnám ohledně 

problematiky rodiny a vztahů mužů a žen nedošlo, opak je pravdou. V rámci populačního 

vývoje společnosti došlo k poklesu tradičně vysokého počtu dětí v rodině, citové vazby mezi 

rodiči a jejich potomky, ale i partnery, se stále více prohlubovaly a jeden ze znaků tradiční 

společnosti, tj. skutečnost, že výběr partnera je zejména záležitostí rodičů, se zdál být na 

prahu první světové války a zejména po jejím skončení anachronismem. Ženská emancipace 

rovněž zpochybnila dosavadní normu, že mateřství je celoživotní náplní ženy. Ačkoli 

katolická církev neochvějně prosazovala nerozlučitelnost manželství, nebylo možné ignorovat 

skutečnost, že délka manželského soužití se prodlužuje a že je řada manželů v dosavadním 

svazku výrazně nespokojena. Manželská reforma se tak zejména po roce 1900 stala věcí 

veřejnou. Období let 1848–1918 připravilo živnou půdu řadě změn, které byly provedeny 

krátce po vzniku samostatného Československa. 

  

                                                             
5 Srov. Ivo MOŽNÝ, Rodina a společnost, Praha 2008. 



9 

 

Cíle a struktura práce 

Cílem předkládané disertační práce, která primárně vychází z preskriptivní, normativní 

a dobové odborné literatury, je poukázat na nejrůznější fenomény, jež souvisely 

s partnerským vztahem mužů a žen ve druhé polovině dlouhého 19. století, a představit 

předmět zájmu jako ucelený komplex. Některá dílčí témata přitom představují oblasti 

odbornou literaturou dosud nezpracované. Mým záměrem je také poukázat na široké 

spektrum pramenů, které lze s využitím náležité metodologie k výše uvedenému tématu 

využít. Práce reflektuje všechny fáze cyklu předmanželského a manželského života městských 

středních vrstev. Protože v lidské společnosti vždy existovaly určité fenomény vymykající se 

dobovému diskurzu, zaměřuji se zejména na jevy setrvalé a typické, které se uplatňovaly mezi 

středními městskými vrstvami. Jsem si ovšem vědoma toho, že každé partnerské soužití bylo, 

je a bude jedinečné, proto se do jisté míry jedná o teoretický konstrukt.  Protože pro druhou 

polovinu dlouhého 19. století již existuje celé spektrum pramenů, je možné sledovat, jakým 

způsobem se norma v tomto časovém úseku proměňovala.
6
 

Práce je rozdělena do několika kapitol. Na začátku je téma vymezeno metodologicky, 

z hlediska časového, teritoriálního i sociálního; je představena pramenná základna a základní 

sekundární literatura. Ostatní kapitoly jsou již věnovány samotnému tématu, které kopíruje 

životní cyklus člověka. Obecně je pozornost věnována předmanželskému a manželskému 

životu a normám závazným pro českou společnost. Přestože některé fenomény, k nimž patří 

zejména rozvod a rozluka a tematika občanského sňatku, byly v 19. století marginálními, 

zabývám se jimi proto, že se v následujících desetiletích ukázala životnost těchto jevů, které 

jsou nyní majoritní společností uplatňovány. 

V prvním velkém celku je nastíněna ideální stereotypní představa ženského a mužského 

partnerského protějšku, která se objevovala zejména v preskriptivní literatuře v užším smyslu 

slova a jež byla namířena právě na příslušníky středních vrstev. Přestože málokdy bylo 

v textech z druhé poloviny dlouhého 19. století vymezeno, jak by měl ideální partner vypadat 

fyzicky, pokouším se tuto problematiku také tematizovat. Vzhledem k tomu, že množství 

preskriptivní literatury určené příslušníkům obou pohlaví bylo výrazně nevyvážené, 

demonstruji stereotyp ideální dívky také na konkrétním typu preskriptivní literatury, totiž na 

dívčích románech, jež se jako svébytný žánr začaly prosazovat v závěru 19. století.  

Strategie nalézání partnerského protějšku jsou analyzovány v další kapitole. V letech 

1848–1918 vycházela knižní produkce zaměřená na obě pohlaví, která měla potenciálním 

ženichům a nevěstám poskytnout rady, jak vybrat vhodného životního partnera. Zatímco část 
                                                             
6 Pro období starších dějin existuje vzhledem k torzovitosti pramenné základny nebezpečí, že za normu může být 

pokládán individuální názor jedince. 
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středních vrstev stále ještě preferovala „sňatky z rozumu“, nacházela již řada mladých lidí 

svůj protějšek na základě vlastní volby; jejich počet se – pokud vezmeme v úvahu svědectví 

dokumentů osobní povahy – s přibližující se první světovou válkou zvyšoval. Možností 

k vzájemnému seznámení byla řada zejména v občanské společnosti, kterou se Rakouské 

císařství stalo po pádu neoabsolutismu; jako sňatkový trh fungovaly obvykle taneční hodiny, 

plesy a jiné zábavy spojené s tancem. K seznámení mohlo ale docházet i při jiných 

příležitostech, důležitou roli zde hrály sociální sítě obou zúčastněných stran. Zejména pokud 

byly upřednostněny zájmy majetkové či stavovské, docházelo k využití služeb prostředníka 

nebo byly podávány sňatkové inzeráty. Protože na počátku 20. století došlo k pokusu 

o založení periodika, které mělo sňatky prostředkovat, věnuji samostatný oddíl také existenci 

tohoto časopisu. V této kapitole je zohledněn i koncept romantické lásky a jeho uplatnění 

v české společnosti, stejně jako komunikace kandidátů ženitby. 

Třetí velký celek je věnován předsvatebnímu období a svatebním přípravám. 

Analyzována je problematika zasnoubení i vzájemné komunikace snoubenců. V této kapitole 

je zahrnuta rovněž problematika omezování sňatečnosti ze strany státu i katolické církve. 

Samostatný oddíl tvoří přípravy k sňatku – včetně příprav duchovních (zejm. zkoušky 

z náboženství, podepsání snubního protokolu a vykonání generální zpovědi), svatebních 

smluv, problematiky věna, chystání výbavy a  ohlášek. Na příkladu svatebních oznámení 

z Muzea města Mnichovo Hradiště jsou jako zvláštní typ pramene představena svatební 

oznámení. 

V další kapitole se zabývám demografickými charakteristikami sňatečnosti 

a problematikou sňatku, který představoval jeden z nejdůležitějších přechodových rituálů 

v životě člověka. Předsvatební a svatební rituály se lišily na základě konfese snoubenců, což 

právně zakotvoval Všeobecný občanský zákoník z roku 1811. Pozornost je proto věnována 

katolickým, evangelickým, židovským i občanským sňatkům; době a místu jejich konání. 

Jeden z oddílů se zaměřuje na fenomény, které po slavnostním obřadu následovaly (např. 

fotografování, hostina, dary novomanželům, svatební cesta), a fakticky tvořily distinktivní 

rysy středostavovských sňatků. 

Následně se zaměřuji na praxi a každodennost manželství. Téma je nejprve představeno 

pohledem historické demografie, především z kvantitativního hlediska. Zatímco život muže se 

po svatbě příliš nezměnil, úkolem ženy bylo vést nově vlastní domácnost, jejíž chod se 

výrazně změnil poté, co do rodiny přibyly děti, a být oporou pracujícímu manželovi. 

Postupem času se manželství stalo stereotypním a představovalo trvalou hodnotu v osobním 

životě jedince. Zejména v době občanské společnosti se řada žen začala realizovat na poli 
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filantropie či v oblasti spolkové. Díky tomu mohl mezi manželi ze středních městských vrstev 

začít fungovat nový model založený na součinnosti. Jedna z částí této kapitoly je zaměřena na 

krizové situace v rodině. Výraznými mezníky manželského soužití byly rovněž stříbrná 

a zlatá svatba, výjimečnou byla diamantová svatba. Jejich oslavy patřily v minulosti k velkým 

rodinným festivitám. 

Další celek představuje problém anulace manželství, rozvodu a rozluky. V kapitole jsou 

představeny všechny možnosti, jimiž mohl svazek muže a ženy do roku 1918 zaniknout, se 

zvláštním zřetelem k rozvodu a rozluce. Zohledněna je také reflexe této problematiky ve 

středostavovské společnosti a diskuse o reformě manželství, jejíž součástí měla být možnost 

rozluky pro všechny osoby bez ohledu na náboženské vyznání. Je také poukázáno na 

možnost, jíž mohli obyvatelé českých zemí obejít zákon a docílit tak definitivního rozloučení 

manželství. Přestože reforma manželského práva v roce 1919 již chronologicky překračuje 

rámec této práce, je důsledkem předchozího vývoje, a tudíž je jí věnována pozornost rovněž. 

Fenomén vdovství a vdovectví ve středních městských je tématem, které nebylo v české 

historiografii dosud více reflektováno.
7
 V uvedené kapitole se nachází souhrn norem, které 

bylo žádoucí v době smutku dodržovat, a je poukázáno na jednotlivé aspekty, jež ovlivňovaly 

prožívání této životní fáze. Pozornost je proto věnována především postavení vdov, u nichž 

mohla mít smrt manžela existenční rozměr. Představena je také jedna z možných následných 

strategií, kterou představovaly druhé a další sňatky, stejně jako jejich motivace provázená 

často odlišnými potřebami a vycházející z momentální životní situace. 

Velká pozornost je věnována sexualitě, a to napříč jednotlivými životními fázemi: 

vzhledem k existenci dvojí morálky – rozdílné pro muže a ženy – je nastíněna problematika 

sexuality nemanželské, tabuizace tématu, stejně jako problém prostituce. Reflektována je 

rovněž problematika konkubinátu a volné lásky nebo sexualita manželská (včetně iniciační 

zkušenosti, jakou měla být svatební noc) a mimomanželská. Tematizovány jsou změny, které 

se v případě středních městských vrstev v oblasti sexuální morálky začaly pomalu uplatňovat 

v devadesátých letech 19. století, zejména vliv moderních uměleckých směrů na dobové 

normy chování a nárůst knižní produkce, která měla vést ke zvyšující se pohlavní osvětě. 

Reflektována je také umělecká i pornografická knižní, výtvarná, fotografická či filmová 

produkce vznikající z velké většiny díky zmíněnému společenskému uvolnění. 

                                                             
7 Jedinou prací, která však téma reflektuje v rámci bibliografického přehledu, je studie Alexandra KHADKA, 

Zájem evropské historiografie o postavení vdov ve společnosti, in: X. sjezd českých historiků. Ostrava,  

14.–16. 9. 2011, Ostrava 2015, s. 177–194. 
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Závěr, za nímž se nachází úplný soupis použitých pramenů a literatury, sumarizuje 

uvedenou problematiku a nastiňuje další badatelské otázky, které se mohou stát východiskem 

dalších výzkumů. 
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Vymezení tématu, metodologie 

Druhá polovina dlouhého 19. století je tradičně vymezována lety 1848–1918. Jedná se o roky, 

které se významně zapsaly do dějin celé Evropy, resp. celého západního světa. Specificky se 

tyto mezníky promítly také do vnitřního vývoje českých zemí. Revoluční rok 1848 přinesl 

naděje na změny společenského systému, a přestože k naplnění řady liberálních požadavků 

nedošlo, zmizela díky revoluci některá zastaralá opatření, která v české společnosti byla 

závaznou normou již od středověku nebo raného novověku. Rokem 1918 skončila první 

světová válka, jež vzhledem k celkové militarizaci společnosti, užití nové bojové techniky 

a nebývale vysokému počtu obětí otřásla dosud platným hodnotovým systémem. 

K monarchiím, které se v důsledku války rozpadly, patřilo rovněž Rakousko-Uhersko.
8
  

Československo, jež se stalo jedním z nástupnických států, se vůči starému společenskému 

systému vymezovalo, přesto bylo téměř ve všech aspektech výrazně ovlivněno 

předcházejícím vývojem. 

V období let 1848–1918 se česká společnost velmi dynamicky rozvíjela: občanská 

společnost umožnila postupnou politickou a částečně i národnostní emancipaci, která byla 

fakticky završena právě v roce 1918, došlo k mohutnému rozvoji hospodářství, velkému 

nárůstu školských institucí a tím i vzdělanosti, změnila se sociální struktura společnosti. 

Nezanedbatelný vliv měla na českou společnost také postupující sekularizace.
9
 Mohutný 

rozvoj nastal na poli kultury, vyvíjející se do té doby v intencích národního obrození. 

To vše ovlivňovalo také intimní mezilidské vztahy a podobu rodiny. Protože ve druhé 

polovině 19. století došlo k modernizaci zemědělství, zlepšení sociálních a především 

zdravotních poměrů, změnila se klíčovým způsobem řada demografických charakteristik: 

snížila se kojenecká a dětská úmrtnost, prodloužila se naděje na dožití, zvýšil se průměrný 

věk obyvatel a snížila se porodnost.
10

 Uplatnil se rovněž nový pohled na rodinu, ať se již 

jednalo o oblast citovou mezi rodiči a dětmi, otázku partnerské lásky, nebo vědomé snižovaní 

počtu dětí v rodině. V měšťanském prostředí se počet členů v domácnosti zpravidla omezil na 

nukleární rodinu.
11

 Díky překotnému politickému vývoji se výrazně změnilo nazírání na řadu 

témat, k nimž mj. patřila laicizace manželství, problematika rozvodu či emancipace ženy.
12

 

                                                             
8 Obecně k vývoji 19. století naposledy souhrnně Velké dějiny zemí Koruny české XI.a–XII.b, Praha 2012–2013; 

Milan HLAVAČKA a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době I–II, Praha 2014. 
9 Lukáš FASORA – Jiří HANUŠ – Jiří MALÍŘ, Sekularizace českých zemí v letech 1848–1914, Brno 2007. 
10 Obecně Pavla HORSKÁ, a kol., Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990, s. 333–378; k vývoji 

v českých zemích naposledy souhrnně Ludmila FIALOVÁ – Pavla HORSKÁ – Milan KUČERA – Eduard 
MAUR, Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1998, zejm. s. 169–192. 
11 Pavla VOŠAHLÍKOVÁ, Jak se žilo za časů Františka Josefa I., Praha 1996, s. 100. 
12 François FURET (ed.), Člověk romantismu a jeho svět, Praha 2010, s. 15. 
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Protože pro dějiny každodennosti, resp. rodiny mezníky politických dějin (zpravidla) 

neplatí,
13

 objevují se v práci jisté přesahy: některé trendy, o nichž bude níže pojednáno, se 

etablovaly již v první polovině 19. století – například na základě vyhlášení Všeobecného 

občanského zákoníku –, jiné – jako snahy o reformu manželského práva – byly naopak 

završeny až po vzniku samostatného Československa. 

Geografické vymezení předkládané disertační práce je vázáno na české země, brala 

jsem však na zřetel skutečnost, že tuto oblast nutně muselo ovlivňovat mocenské centrum ve 

Vídni. S definicí výše uvedeného historického regionu nebývají zpravidla potíže. I když 

Čechy, Morava a Slezsko dílčími územními změnami v průběhu svého historického vývoje 

prošly, jsou české země termínem, který je v rámci naší historiografie trvale etablován 

a užíván.
14

  

Země Koruny české patřily od roku 1526 k zemím rakouským a celek tvořily rovněž 

s Uhrami; po roce 1627 se však mocenské postavení českých stavů změnilo a rakouská 

politika ovlivňovala vnitřní záležitosti jednotlivých českých zemí v mnohem větší míře než 

doposud. Germanizace, ke které docházelo zejména během vlády osvícenských panovníků 

Marie Terezie a Josefa II. a která se již překrývala s první fází procesu tradičně označovaného 

jako národní obrození, sice ovlivnila především obyvatelstvo ve městech, ale již na konci 

první poloviny 19. století se i v menších městech začala objevovat národnostně uvědomělá 

společnost. V průběhu druhé poloviny století se rozdíly mezi jazykově českým a německým 

obyvatelstvem českých zemí vyhrotily a tento proces ukončil až odsun většiny 

německojazyčných státních příslušníků ČSR po druhé světové válce. Protože moderní 

nacionalismus ovlivňoval celkové klima společnosti (větší bariérou než skutečná hranice 

geografická se tak mohla stát preference některého z obou zemských jazyků) a u obyvatelstva 

německého se mnohdy objevovaly odlišné modely týkající se demografického i rodinného 

chování,
15

 je tato práce zaměřena převážně na oblasti jazykově české. V rámci této 

problematicky však nelze generalizovat, neboť Češi a Němci žili často vedle sebe a mnoho 

rodin bylo rovněž smíšených. Navíc existovala řada českých rodin, u nichž při výběru 

životního partnera nebyla jazyková příslušnost primární a kde se teze, že jen česká matka 

může vychovat uvědomělé Čechy, neuplatňovala. 

                                                             
13 Michael MITTERAUER, Sozialgeschichte der Familie. Kulturvergleich und Entwicklungsperspektiven, Wien 

2009. 
14 Srov. např. Eva SEMOTANOVÁ, České země, in: Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 2. Č/1, Praha 

2011, s. 96. 
15 L. FIALOVÁ – P. HORSKÁ – M. KUČERA – E. MAUR, Dějiny obyvatelstva českých zemí, s. 171; Jan 
HAVRÁNEK, Demografický vývoj Prahy v druhé polovině 19. století, in: Pražský sborník historický,  

1969–1970, sv. 5, Praha 1970, s. 70; Ludmila FIALOVÁ, Změny v charakteru mimomanželské plodnosti 

v českých zemích od 18. století, Demografie 49, č. 4, 2007, zejm. s. 235–236. 
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Další charakteristikou, která ovlivňovala zařazení člověka druhé poloviny dlouhého 

19. století do společnosti, bylo náboženské vyznání. Zde je třeba upozornit zejména na 

postavení židovského obyvatelstva, které se po roce 1848, resp. 1867 výrazně změnilo: 

zatímco původně se jednalo o náboženskou menšinu žijící na okraji společnosti, po revoluci 

1848 se židé začali emancipovat a zařadili se takřka do všech vrstev společnosti.
16

 Jejich 

obcovacím jazykem však byla většinou němčina, byť zejména v menších obcích, které byly 

většinově české, byli židé přinejmenším bilingvní.
17

 

Jazykové a náboženské vymezení společnosti však pochopitelně nebylo jediné, které 

předurčovalo vzorce chování. Protože volba partnera, forma vstupu do manželství i podoba 

rodinného života vycházely z norem závazných pro určité sociální prostředí,
18

 je předkládaná 

práce omezena pouze na střední městské vrstvy. Jsem si však vědoma skutečnosti, že 

v případě některých dílčích kapitol – zejména s historicko-demografickou tematikou – platí 

uvedené charakteristiky pro celou společnost, v níž sledovaná skupina tvořila jen určitou 

menšinu.
19

 

Vymezení středních vrstev je problémem velmi specifickým. Tento koncept v Čechách 

detailně rozpracovali Jana Machačová a Jiří Matějček,
20

 kteří se sociálním vývojem populace 

českých zemí dlouhodobě zabývali.
21

 Problematiku zohledňuje rovněž literatura zahraniční
22

 

a existují také studie zaměřené na jednotlivé středostavovské profesní skupiny.
23

  

Města se v 19. století vyvíjela velmi překotně. Protože venkovské obyvatelstvo v nich 

často spatřovalo šanci na lepší životní podmínky, docházelo ve větších sídlech k neustálému 

přílivu obyvatel.
24

 Díky tomu se pochopitelně měnila také struktura tamějšího obyvatelstva. 

Ke středním vrstvám patřily středně movité sociální skupiny se střední úrovní moci; důležité 

                                                             
16 Jana MACHAČOVÁ, O středních vrstvách společnosti 19. století v českých zemích, Slezský sborník, roč. 100, 

č. 4, 2002, s. 253–254. 
17

 Kateřina ČAPKOVÁ, Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918 až 1938, Praha 2013, s. 117. 
18 Alena ŠIMŮNKOVÁ, Statut, odpovědnost a láska. Vztahy mezi mužem a ženou v české měšťanské společnosti 

v 19. století, Český časopis historický, roč. 95, č. 1, 1997, s. 67. 
19 Kvantitativní analýzy zaměřené na střední městské vrstvy zatím nejsou k dispozici. Je to dáno náročností 
zpracování této problematiky. Suplovat jej v předkládané práci musí kvalitativní výběr, který je však nutně 

selektivní. 
20 Souhrnně Jana MACHAČOVÁ – Jiří MATĚJČEK, O středních vrstvách v českých zemích 1750–1950. 

Základní zjištění, hypotézy, náměty, Opava 2002; z dílčích studií např. Jiří MATĚJČEK, Střední vrstvy v českých 

zemích – tradice a dlouhodobý vývoj vlastností, Slezský sborník, roč. 100, č. 4, 2002, s. 241–250; Jana 

MACHAČOVÁ, O středních vrstvách společnosti 19. století v českých zemích, Slezský sborník, roč. 100, č. 4, 

2002, s. 251–256. 
21 Jana MACHAČOVÁ – Jiří MATEJČEK, Nástin sociálního vývoje v českých zemích 1781–1914, Praha 2010. 
22 Srov. např. Gary B. COHEN, Education and Middle-Class Society in Imperial Austria, 1848–1918, Indiana 

1996. 
23 Jana MACHAČOVÁ, Úředníci v 19. století jako sociální skupina středních vrstev, Slezský sborník, roč. 99,  
č. 3, 2001, s. 182–191. 
24 Pavla HORSKÁ – Eduard MAUR – Jiří MUSIL, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 

2002. 
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byly ovšem rovněž způsob života a jimi uplatňované vzorce chování.
25

 V rámci střední třídy 

začali k původnímu měšťanstvu 18. a první poloviny 19. století, které bylo reprezentováno 

převážně řemeslníky a živnostníky, ve větší míře záhy přibývat úředníci, inteligence 

a příslušníci svobodných povolání, tedy osoby pracující v terciální sféře. Jejich představitelé 

začali postupně tvořit jisté lokální elity. I když i pro měšťanstvo druhé poloviny 19. století 

bylo stále do jisté míry určující majetkově-právní zázemí, které definovalo měšťany před 

rokem 1848, po revoluci, kdy se společnost začala přetvářet v občanskou, převládly jiné 

ukazatele. Patřily k nim zejména profesní příslušnost, osobní kvality jedince (samostatnost, 

kultivovanost, dosažené vzdělání, osobní výkon), movitost prezentovaná úsporami či výší 

odváděných daní a tím i volebním právem, podíl na věcech veřejných, postoj k národnostní 

a náboženské situaci v zemi, disponování volným časem, s ním související sociabilita, vztah 

k umění, bytové poměry, přítomnost služebnictva v domácnosti, oděv apod.
26

 Pro tuto vrstvu 

začalo být postupem času formální udělení městského práva nedůležité,
27

 stejně jako přestala 

být podstatná dědičnost, jak ukazuje mnoho případů sociální mobility z doby industriální éry. 

Protože se jednalo o vrstvu, která se po celou druhou polovinu dlouhého 19. století velmi 

progresivně vyvíjela a byla hlavním nositelem modernizace – tolik specifické pro období let 

1848–1914, resp. 1918 –, měly způsoby jejího chování velký vliv také na vrstvy nižší, ale 

prostřednictvím mezigeneračního působení rovněž na třídy vyšší.
28

 V předkládané práci jsou 

za městské vrstvy považováni nejen obyvatelé měst ve vlastním slova smyslu, ale také ti, kteří 

se svým způsobem života obyvatelům měst výrazně přibližovali.
29

 

Příslušnost ke středním vrstvám nebyla v českých zemích 19. století pochopitelně 

charakteristikou neměnnou. Jednak se – jak již bylo uvedeno – měnil pohled na to, kdo je 

příslušníkem této sociální skupiny, což umožnila především demokratizace společnosti po 

roce 1848, jednak docházelo k určité sociální mobilitě (spojené často mobilitou 

geografickou). Opustit sociální vrstvu, do níž se člověk narodil, mohl zejména díky vlastnímu 

výkonu: vyššímu vzdělání, které umožnilo specializaci v profesi a skýtalo i vyšší prestiž, dále 

na základě úspěchů v podnikání (a tedy díky vyšším příjmům), ale také prostřednictvím 

                                                             
25 J. MACHAČOVÁ – J. MATEJČEK, Nástin sociálního vývoje..., s. 213. 
26 M. HLAVAČKA a kol., České země v 19. století I, s. 249.  
27 Tamtéž. Tato skutečnost se odráží také ve formální podobě katolických matrik: po roce 1848 výrazně ubývá 

zápisů, v nichž se u sociálního státu muže objevuje pojem „měšťan“, resp. „soused“. 
28 J. MATĚJČEK, Střední vrstvy v českých zemích – tradice a dlouhodobý vývoj vlastností, s. 241. 
29 Srov. např. vzpomínky Jana Zrzavého, který uvádí, jak se jako syn řídícího učitele lišil od příslušníků 

tradičních venkovských vrstev; Jan ZRZAVÝ, Jan Zrzavý vzpomíná na domov, dětství a mladá léta, ed.  
D. Maxová, Praha 1971, s. 13. Podobným příkladem mohou být dcery bohatých mlynářů a zároveň zemských 

poslanců Josefa Düricha a Josefa Bernarda. Rodiny sice žily na vesnici, ale jejich životní styl odpovídal spíše 

středním vrstvám městským. 
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sňatku.
30

 K těmto změnám ovšem nedocházelo často.
31

 Počet příslušníků středních vrstev se 

rovněž měnil s tím, jak postupně narůstal počet obyvatel v českých zemích, resp. v Rakousku-

Uhersku. Střední vrstvy zahrnovaly ve druhé polovině 19. století asi 15–20 % obyvatel, 

přičemž nejpočetnější skupinu tvořily střední vrstvy žijící na venkově, tedy sedláci. Střední 

vrstvy byly navíc vnitřně velmi strukturované, což se odvíjelo od výše uvedených 

charakteristik.
32

 

Právě ve středních městských vrstvách se v našem prostředí začaly jako první 

uchycovat některé fenomény související s rodinným a manželským životem, ať se již jednalo 

o demokratizaci rodiny, ženskou emancipaci, změnu reprodukčních vzorců chování apod.
33

 

Rodina byla v městském prostředí rovněž chápána úžeji: zatímco ve městech se objevovaly 

zejména rodiny nukleární, případně rozšířené (nejčastěji o svobodnou příbuznou) bylo na 

venkově podstatně častější soužití vícegenerační, které také korespondovalo s tamějším 

způsobem života. 

Vezme-li v úvahu profesní skladbu výše vymezených středních vrstev, jedná se zejména 

o měšťanstvo v užším slova smyslu, movitější řemeslníky, faktory, úředníky, inteligenci, 

důstojníky, učitele, lékaře, advokáty a techniky.
34

 Stranou zůstávají v předkládané disertační 

práci velké socioprofesní skupiny, které tvořili šlechta, duchovní
35

 a venkovské obyvatelstvo 

(včetně movitých sedláků, kteří patří k reprezentantům středních vrstev), dělníci a další 

pomocné profese. Výše uvedený pojem „měšťan“ přitom rovněž nezůstává bez problémů: 

v souladu s dostupnou odbornou literaturou definuje měšťana druhé poloviny 19. století celý 

soubor charakteristik – jako ekonomické zázemí, vzdělání, profese, teritorium – 

i distinktivních rysů, např. vlastnictví movitých věcí a působení služebnictva v jejich 

domácnostech.
36

 

                                                             
30 Srov. Jana MACHAČOVÁ – Oľga ŠRAJEROVÁ (eds.), Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých 

zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti. Sborník z mezinárodní vědecké 
konference konané ve dnech 21. a 22. října ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, Opava 2003; 

Andrea POKLUDOVÁ, Mezigenerační sociální mobilita vzdělaných občanů na přelomu 19. a 20. století 

v Opavě na základě církevních matrik sňatků, Historická demografie 26, 2002, s. 101–120; Petr KADLEC,  

Z dělnických rodin mezi inteligenci. K otázce zastoupení dětí dělníků ve vyšším školství druhé poloviny 

19. a počátku 20. století. Dílčí výsledky a možnosti výzkumu, in: Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. 

Bilance a výhledy studia. Sborník z konference věnované 95. výročí narození Arnošta Klímy, Ostrava 2011,  

s. 137–150. 
31 J. MACHAČOVÁ, O středních vrstvách společnosti 19. století v českých zemích, s. 254. 
32 J. MACHAČOVÁ – J. MATEJČEK, Nástin sociálního vývoje..., s. 214. 
33 Pavla HORSKÁ, Naše prababičky feministky, Praha 1999, např. s. 90. 
34 J. MACHAČOVÁ – J. MATEJČEK, Nástin sociálního vývoje..., zejména s. 145–378. 
35 Původně jsem zamýšlela včlenit do své práce také problematiku celibátu římskokatolických kněží, téma je 

ovšem natolik široké a specifické, že by bylo třeba zabývat se jím samostatně. 
36 Maria OSSOWSKA, Měšťanská morálka, Praha 2012, s. 14–24. 
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Samotné téma vztahu mužů a žen zasahuje celou řadu společenskovědních a částečně 

i přírodovědných oborů i jednotlivých historických disciplín, což předpokládá 

interdisciplinární přístup. Řada poznatků vychází najevo také tehdy, pokud provedeme 

mezikulturní srovnání, které v případě předkládané disertační práce může představovat 

komparace s jinou sociální vrstvou, rozdílným etnikem či odlišným regionem.   

Přijmeme-li jako závaznou skutečnost, že protikladem dějin politických jsou dějiny 

kulturní,
37

 jež se v současné době rozpadají na řadu dalších koncepcí (srov. níže), řadí se ke 

kulturním dějinám také problematika, která je obsahem předkládané disertační práce. Téma 

vztahů mužů a žen je přitom oblastí velmi širokou. Spadají do něj historické subdispciplíny, 

kterými jsou ženské i mužské dějiny, queer history, ale i řada témat z oblasti dějin 

politických, sociálních či dějin práva, např. emancipace žen v nejširším slova smyslu. Téměř 

všech výše zmíněných oblastí se ve své disertační práci dotýkám, avšak nejsou pro mou práci 

stěžejní, a nepředstavují tak základní teoretická východiska. 

Problematika vztahu mužů a žen bývá v současné historiografii nejčastěji reflektována 

v rámci genderových studií, jejichž vývoj ve světě musel nutně reagovat na vzájemný vývoj 

vztahů mezi oběma pohlavími ve druhé polovině 20. století.
38

 Pojem gender se v posledních 

dvaceti letech stal nedílnou součástí řady společenskovědních disciplín. Jako gender bývá 

chápáno pohlaví definované ne na základě biologických rozdílů, nýbrž na základě rozdílů 

společenských.
39

 Genderová charakteristika se tedy v čase mění.  V českém prostředí, do nějž 

nové metodologické koncepty přicházely se zpožděním po roce 1989, byly pojmy dějiny žen, 

gender studies (a někdy také feminismus) dlouho pokládány za synonyma.
40

 V posledních 

deseti letech se však situace proměňuje a historici, resp. historičky se problematikou zabývají 

také v teoretické rovině.
41

  

                                                             
37 Viz Milena LENDEROVÁ, Hledání kulturních dějin, in: M. Lenderová – T. Jiránek – M. Macková, Z dějin 

české každodennosti. Život v 19. století, Praha 2010, s. 387–388. 
38 K tomu: Julie KRISTEVA, Polyfonie. Významy, pohlaví, světy, Praha 2008, zejména s. 109–118.  
39 Daniela TINKOVÁ, „Žena“ – prázdná kategorie? Od (wo)men's history k gender history v západoevropské 

historiografii posledních desetiletí 20. století, in: K. Čadková – M. Lenderová – J. Stráníková (eds.), Dějiny žen 

aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006, s. 19–32. 
40 Srov. Jana RATAJOVÁ, Feminismus, dějiny žen a gender history, in: L. Storchová – J. Horský (eds.), 

Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Praha 

2009, s. 226–229.  
41 Kromě výše jmenovaných studií např. Jana RATAJOVÁ, Dějiny ženy a koncept genderu v české 

historiografii, Kuděj, roč. 7, č. 1–2, 2005, s. 159–173; TÁŽ, Gender history jako alternativní koncept dějin, in:  
K. Čadková – M. Lenderová – J. Stráníková (eds.),  Dějiny žen…, s. 33–40;  Milena LENDEROVÁ, Dějiny žen 

mezi women's a gender history, Historica Olomucensia 37. Sborník prací historických 25, 2010, s. 43–57; Jan 
HORSKÝ, Stud, polaritní gendery na místo pluralitních a možné rozšíření dotazníku historickodemografických 

bádání. (Možné průniky historické demografie a kulturních dějin), in: X. sjezd českých historiků. Ostrava, 14.–

16. 9. 2011. Svazek VI., Ostrava 2015, s. 155–175. 
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Společnost druhé poloviny dlouhého 19. století měla jasně vymezené genderové role. 

Zatímco muž se pohyboval ve sféře veřejné a byl živitelem rodiny, kterou navenek 

zastupoval, úkolem ženy, jíž byl vymezen svět privátní, bylo zejména stát se dobrou 

hospodyní, zajistit manželovi klidné a přívětivé zázemí a řádně vychovat děti.
42

 Ačkoli heslo 

„Kinder, Küche, Kirche“
43

 nepozbylo až do vypuknutí první světové války v českém kontextu 

na platnosti, proměna genderového konstruktu ženy doznala na konci sledovaného období 

určitých změn. Genderovými rolemi byla dána nejen náplň každodenního života, vzdělání či 

možnost profesního uplatnění, ale třeba také četba. 

Vztahy mužů a žen jsou často zpracovávány také historickou demografií. I zde dochází 

k určitému posunu: od metod kvantitativních se přechází ke kvalitativním, jež reflektují řadu 

zajímavých témat a přispívají tak bližšímu poznání společnosti.
44

 Pro výzkum rodiny jsou 

relevantními disciplínami také kulturní, případně historická antropologie, mikrohistorie či 

historická sociologie. 

Každá z výše uvedených disciplín má svá specifika, v některých případech je mezi nimi 

velmi tenká hranice. Také z toho důvodu bych se svou prací ráda přihlásila k dějinám 

každodennosti, které lze vnímat jako pojem zastřešující. V konkrétních případech uplatňuji 

rovněž metodu kvalitativní sondy, která vychází zejména z pramenů osobní povahy, případně 

sekundární literatury, při omezeném množství těchto pramenů však lze činit závěry jen 

s omezenou platností.  

                                                             
42 K vymezení generových rolí v dlouhém 19. století např.: Alena ŠIMŮNKOVÁ, Ideály a skutečnost. Vztahy 
mezi mužem a ženou v české měšťanské společnosti v polovině 19. století, Česká literatura 47, č. 6, 1999,  

s. 654–665; Ludmila SOCHOROVÁ, Muž a žena v české vlastenecké společnosti doby biedermeieru, in: H. 

Lorenzová – T. Petrasová (eds.), Biedermeier v českých zemích, Praha 2004, s. 92–103. 
43 Milena LENDEROVÁ, K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století, Praha 1999, s. 105. 
44 Zejména pro první polovinu 19. století na venkově srov. Alice VELKOVÁ, Krutá vrchnost, ubozí poddaní? 

Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství 

Šťáhlavy, Praha 2009; Jana MRÁZKOVÁ, „Přislibujou sobě věrnost, lásku a upřímnost až do smrti zachovati.“ 

Vliv rodiny a „přátel“ na volbu životního partnera – panství Třeboň na konci 18. a počátkem 19. století, 

Historická demografie 29, 2005, s. 53–107; dále viz např. Pavla HORSKÁ, Umělé přerušení těhotenství 

pohledem historické demografie, Historická demografie 27, 2003, s. 225–242; Hana MALINOVÁ, Sexuální 

hrátky dnes a sto let zpátky, Demografie, roč 49, č. 4, 2007, s. 290–296. K teoretickým východiskům srov. Pavla 
HORSKÁ, Archivní bádání o rodině v českých zemích mezi historickou demografií a historickou sociologií, in: 

Pocta Elišce Čáňové. Sborník k životnímu jubileu, Praha 2003, s. 65–72. 
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Prameny a literatura  

 

Prameny 

Problémem, na který naráží historik druhé poloviny 19. století, je skutečnost, že pramenná 

základna je nesmírně bohatá. Při studiu vztahů mužů a žen lze např. využít preskriptivní 

a normativní příručky, dobovou odbornou literaturu, ego-dokumenty (deníky, zápisky, 

korespondenci, vzpomínky a paměti), ale také další prameny úřední i neúřední, jež se 

nacházejí v řadě paměťových institucí.
45

 Z hlediska interpretace jsou specifickým typem 

pramenů krásná literatura a materiály ikonografické. Řadu cenných informací lze najít rovněž 

v periodickém tisku. Všechny uvedené typy pramenů není samozřejmě možné využít, proto 

musí být jejich výběr nutně selektivní. V rámci předkládané práce se proto primárně zaměřuji 

na normativní prameny v širším slova, kam lze do jisté míry vřadit také dobovou odbornou 

literaturu. Protože řada témat v normativní, preskriptivní ani dobové odborné literatuře 

reflektována není (jedná se zejména o záležitosti týkající se sexuality, ale v některých 

případech také prosté každodennosti), slouží jako doplňující zdroj informací další uvedené 

prameny, které mohou v některých případech uvedená fakta také ilustrovat.  

Výše zmíněné normativní a preskriptivní příručky odrážejí do jisté míry dobové normy 

chování, částečně se však snažily navést čtenáře k tomu, aby se choval podle uvedených 

doporučení. Mezi preskriptivní literaturu lze řadit mj. soudobá pravidla etikety či příručky pro 

ženy. Společenské katechismy nejen ukazují normy, ale prozrazují také, jaké chování bylo 

v určitých momentech žádoucí. Vzhledem k tomu, že na některé nešvary je autory těchto 

publikací upozorňováno často a opakovaně, můžeme soudit, jaké zvyky byly ve společnosti 

rozšířeny. K příručkám etikety lze řadit rovněž tzv. tajemníky lásky, které nabádaly zejména 

mladé muže k tomu, jak se chovat při námluvách a jakým způsobem vést milostnou 

korespondenci. Skutečnost, že byly určeny právě mužům, svědčí o tom, kdo měl být ve 

vztahu muže a ženy aktivně jednající osobou. O velké oblibě tajemníků lásky svědčí to, 

s jakou četností byly vydávány.
46

 Vycházely také příručky, které napomáhaly, resp. mohly 

napomáhat, kandidátům ženitby a vdavek při volbě správného partnera či v tom, jak správně 

komunikovat. Tento typ pramenů začal být v českém prostředí využíván teprve nedávno. 

                                                             
45 K využití úředních pramenů v dějinách každodennosti srov. např. Alice VELKOVÁ – Anna OHLÍDALOVÁ, 

Schuld und Strafe. von Frauen begangene Morde in den böhmischen Ländern in der zweiten Hälfte  

des 19. Jahrhunderts, München 2012. 
46 Např. příručka J[osef] V[ojtěch] H[OUŠKA], Tajemník lásky. Navedení, jak by se mladí lidé v rozličných 

případech života společenského zvláště pak v lásce měli zachovati. Spolu hojná zásoba vzorů k dopisům, jimiž by 
se mladík o lásku a ruku dívky vyvolené mohl ucházeti a milencové sobě vzájemně dopisovat; básně milostné, hry 

společenské atd., byla v Praze vydána v letech 1853, 1859, 1862, 1866, 1868, 1870, 1883 a 1890. V dalších 

citacích uvádím i rok vydání. 
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Preskriptivní příručky vycházely často nejen z prostředí sekularizovaného, ale často byli 

autory také katoličtí kněží. Tyto práce v nedávné době velmi detailně rozebrala 

a interpretovala Zuzana Pavelková Čevelová.
47

 

Po celou druhou polovinu dlouhého 19. století vycházela původní i překladová 

preskriptivní literatura orientovaná na ženy – zejména ze středních vrstev –, jimž měla být 

nápomocna při naplňování jejich genderové role. Příznačné je, že obdobná literatura určená 

mužům neexistovala. Vyplývalo to z odlišné náplně obou genderových rolí. Pouze 

Věnceslava Lužická si v roce 1900 povšimla toho, že „nikdo se nestará o to, aby také jinoch 

vychoval se za manžela a otce, nejinak, než jakoby si každý chlapec toto velké umění na svět 

již přinesl“.
48

 Příručky pro ženy patřily rovněž k velmi frekventovanému žánru. 

Za specifický typ preskriptivní a normativní literatury lze pokládat dobovou odbornou 

literaturu. O normách chování nás zpravují příručky pedagogické, o normách v oblasti 

intimních vztahů mužů a žen se dozvídáme z lékařské literatury a publikací týkajících se 

pohlavní osvěty, ale také z některých katolických normativních pramenů. Využít lze rovněž 

odbornou literaturu z oblasti právních věd, která nám může osvětlit dobovou praxi např. 

v případě rozluky manželství. 

Další velký celek pramenů tvoří tzv. ego-dokumenty. Řadí se k nim korespondence,
49

 

deníky,
50

 zápisky, paměti a vzpomínky.
51

 Při interpretaci všech těchto pramenů, nazývaných 

rovněž dokumenty osobní povahy, musí být brán zřetel zejména na míru autostylizace, která 

se v dokumentech více či méně objevuje. Problémem je také skutečnost, že realita v nich 

zobrazená se často může prolínat s fikcí, kterou odhalí jen velmi důkladná kritika pramene.
52

 

Lucie Saicová Římalová např. upozornila, že subjekty vstupující do komunikačních situací 

nejsou totožné s psychofyzickými osobami.
53

 Domnívám se, že toto tvrzení se netýká pouze 

útvarů (či žánrů) dialogické povahy, jako je korespondence, ale také dalších ego-dokumentů, 

a dokonce i materiálu ikonografického. Zároveň je však třeba brát v potaz tezi Aleny 

Šimůnkové, že všechny dokumenty osobní povahy i beletrie jsou „v širším diskurzivním 

                                                             
47 Zuzana ČEVELOVÁ, Gender, víra a manželství v „dlouhém“ 19. století. Možnosti interpretace katolických 

normativních pramenů, Pardubice 2012. 
48 Citováno podle Milena LENDEROVÁ – Božena KOPIČKOVÁ – Jana BUREŠOVÁ – Eduard MAUR (eds.), 

Žena v českých zemích od středověku do 20. století, Praha 2009, s. 58. 
49 K povaze korespondence jako historického pramene viz Magdaléna POKORNÁ, Korespondence – meze 

a možnosti využití historického pramene, rkp. Za zapůjčení rukopisu děkuji autorce. 
50 K deníkům jako specifickému typu pramenů srov. Milena LENDEROVÁ, A ptáš se, knížko má… Ženské 

deníky 19. století, Praha 2008. 
51 Srov. Milada SEKYRKOVÁ (ed.), Paměti a vzpomínky jako historický pramen, Praha 2006. 
52 Milena LENDEROVÁ – Jiří KUBEŠ (eds.), Osobní deník a korespondence – snaha o prezentaci, autoreflexi 

nebo (proto)literární vyjádření?, Pardubice 2004.  
53 Lucie SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Genderové stereotypy v korespondenci Boženy Němcové, in: Božena 

Němcová. Život – dílo – doba. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 7.–8. září 2005 

v Muzeu Boženy Němcové, Česká Skalice 2006, s. 196–202. 
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kontextu […] kulturně podmíněným zobrazením reality“ a „symbolickým vyjádřením obecných 

konceptů“.
54

 

Právě dokumenty osobní povahy byly typické zejména pro vyšší vrstvy společnosti 

(nejvíce pak pro šlechtu – snad s výjimkou vzpomínek a pamětí), nižší vrstvy tento způsob 

komunikace většinou nepreferovaly.
55

 V jednotlivých ego-dokumentech byla otázkám 

týkajícím se tématu disertační práce věnována různá míra pozornosti. Záviselo na pohlaví, 

věku, životní situaci a celé řadě dalších charakteristik osoby, která byla autorem konkrétního 

textu. Jiné byly po obsahové i formální stránce texty (v nejširším myslitelném smyslu slova) 

produkované na jedné straně muži a na druhé straně ženami. Tyto rozdíly jsou – až na určité 

výjimky – markantní zejména na počátku sledovaného období, kdy byly ženské a mužské 

světy výrazněji odděleny: ženy, jejichž úkolem bylo pečovat o děti i domácnost a vytvářet 

zázemí manželovi, nutně musely v komunikátech jimi vytvářených upřednostňovat jiná 

témata než muži, pro něž byla středobodem života zejména jejich profese. Krátce před první 

světovou válkou a v jejím průběhu nebyly již rozdíly mezi ženskou a mužskou produkcí tak 

výrazné, k čemuž napomohla mj. ženská emancipace, vyšší vzdělání dívek či krize 

maskulinity, o které se hovoří v souvislosti s fin-de-siècle.
56

 Skutečnost, že strategie 

komunikace typická pro příslušníky obou pohlaví se liší, dokázala např. Deborah 

Tannenová.
57

 Tento koncept do jisté míry zpochybnila historička Jana Čechurová.
58

 Tvrzení 

ilustrovala na dopisech vězněného Aloise Rašína, které pocházejí z období první světové 

války, a právě díky této mimořádné situaci se genderové role manželů musely nutně vyměnit: 

zatímco u Rašína bylo v té době možné předpokládat nedostatek vnějších podnětů, jeho žena 

byla nucena zajišťovat celý chod domácnosti. Nezpochybnitelným faktem ovšem zůstává, že 

Rašín měl velmi dobré povědomí o chodu své domácnosti, což by dle Čechurové mohlo vést 

alespoň k částečnému přehodnocení dosavadního konceptu oddělených sfér na konci 

dlouhého 19. století.   

 Dalším momentem, který je třeba brát při interpretaci ego-dokumentů v potaz, je 

časový úsek, který v době jejich zapsání od popisovaných událostí uplynul. Tato doba se 

výrazně liší zejména u vzpomínek a pamětí, jež nejsou dobově autentické, řada událostí v nich 

                                                             
54 A. ŠIMŮNKOVÁ, Ideály a skutečnost, s. 654–665. 
55 Částečně srov. M. LENDEROVÁ, A ptáš se, knížko má…, s. 23–24. 
56 Jan MAREŠ, Krize maskulinity mezi chimérou a stereotypem. Gender a česká společnost na přelomu  

19. a 20. století, Praha 2012, diplomová práce obhájená na FF UK v Praze.  
57 Deborah TANNENOVÁ, Ty mi prostě nerozumíš. Jak spolu mluví ženy a muži, Praha 1995. 
58 Jana ČECHUROVÁ, Poněkud pootočený gender pohled. Role otce a matky v konkrétním historickém 

kontextu, in: K novověkým sociálním dějinám českých zemí. Díl 6. Sociální dějiny dnes, Praha 2004,  

s. 152–162. 
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může být nesouvislá, selektivní a může být zachycena anachronicky.
59

 V současné době je 

myšlenka, že biologické rozdíly mezi oběma pohlavími jsou provázeny rozdílností 

v psychice, přijímána ve stále větší míře.  

Písemné prameny osobní povahy se dochovaly zejména u osobností, které v určité 

oblasti vynikaly. Řada z nich navíc alespoň po určitou část života působila v Praze 

a pocházela z venkovského prostředí, které mohlo mít vliv na formování jejich norem 

chování. I tyto skutečnosti mohou určitým způsobem náhled na popisované události 

zkreslovat. Mým záměrem je však přiblížit situaci také v některých venkovských městech. 

Řada pramenů osobní povahy je edičně zpracována a vyšla tiskem, v jiných případech je 

nutno pracovat s archivními fondy. Nejpočetněji jsou ego-dokumenty zastoupeny 

v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, kde se nacházejí v konkrétních 

fondech jednotlivých osobností.
60

 

Z periodik jsem selektivně využívala denní tisk, stejně jako humoristické časopisy 

a periodika, která byla úzce specializována. Řadit k nim lze například Eros. Časopis pro 

zájmy sňatkové,
61

 v němž byly mezi lety 1903 a 1905 uveřejňovány sňatkové inzeráty. Jako 

velmi zajímavý pramen se ukázala být pravidelná rubrika časopisu Nové (pařížské) mody, 

která nesla název Praktický rádce. V ní se objevovaly odpovědi na dotazy čtenářek, které se 

týkaly řízení domácnosti, svatby, ale také třeba – byť jen výjimečně – intimního života. 

Vzhledem k tomu, že časopis cílil právě na dívky ze středních a vyšších městských vrstev, 

podává nám náhled na to, jak příslušnice této sociální vrstvy žily a uvažovaly. 

Dalším specifickým pramenem je dobová beletrie. Ta zpravidla odráží každodennost, 

dobové společenské hodnoty, normy a stereotypy.  Nejmarkantnější je to u didaktických 

povídek a románů, podobně lze využít rovněž umělecky nepříliš hodnotnou, zato však 

čtenářky velmi oblíbenou červenou knihovnu. Analýzu jednoho z románů, který v české 

společnosti výrazně rezonoval, provedla Dagmar Mocná.
62

 Podobným způsobem lze 

přistupovat také v řadě děl, která v druhé polovině dlouhého 19. století vznikla.
63

 

V rámci pramenů úřední provenience jsem při studiu sňatečnosti vycházela především 

z matričních knih uložených ve všech českých oblastních archivech. Protože studium 

středních vrstev na základě matrik je problém, který je z hlediska metodologie poměrně 

                                                             
59 Srov. např. Ivan JAKUBEC, Paměti a vzpomínky jako prvořadý historický pramen?, in: M. SEKYRKOVÁ 

(ed.), Paměti a vzpomínky jako historický pramen, zejm. s. 73. 
60 V případě citovaných rukopisných pramenů ponechávám původní pisatelův pravopis, řídím se však publikací 

Ivan ŠŤOVÍČEK a kol., Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do 

současnosti. Příprava vědeckých edic dokumentů ze 16.–20. století pro potřeby historiografie, Praha 2002. 
61 Eros, Časopis pro zájmy sňatkové, Praha 1903–1905. 
62 Dagmar MOCNÁ, Případ Kondelík. Epizoda z estetiky každodennosti, Praha 2002. 
63 Mona OZOUFOVÁ, Co prozrazuje román. 19. století – mezi starým režimem a revolucí, Brno 2009. 
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složitý, omezila jsem se na statistiky povšechné, zohledňující celou populaci, většinou bez 

ohledu na socioprofesní zařazení. Z dalších pramenů úřední povahy jsem využila např. 

pražské konskripce, jež jsou uloženy v Národním archivu a zveřejněny v digitální podobě na 

webu. 

Vycházet lze i z dalších pramenů. Velmi specifická jsou např. svatební oznámení. Ta 

nebyla v české historiografii dosud systematičtěji využita. Jako nosný pramen je teprve 

nedávno představila Milena Lenderová.
64

 Právě svatebními oznámeními lze upřesnit 

dosavadní stav výzkumu sňatečnosti v české společnosti dlouhého 19. století. Lenderová při 

své analýze vycházela z thunovské a schlikovské sbírky svatebních oznámení, pro střední 

vrstvy využila fondu Jindřišky Slavínské uloženého v Literárním archivu Památníku 

národního písemnictví. Tištěná svatební oznámení se začala vyskytovat po polovině  

18. století. V českých zemích se objevila nejprve v prostředí šlechtickém, později se uplatnila 

také ve městech.
65

 

V několika případech jsem využila také prameny ikonografické. Jak zacházet 

s dobovými karikaturami, ukázal ve své práci Václav Fronk.
66

 Zdrojem humoru je v tomto 

případě převrácení dobově platného stereotypu. K interpretaci fotografií jsem využila 

metodiku Národního památkového ústavu.
67

 

 

Odborná literatura 

V české odborné literatuře jsou vztahy mužů a žen reflektovány jak pro prostředí 

venkovské,
68

 tak pro nejvyšší sociální vrstvy, zejména šlechtu,
69

 byť syntetická práce dosud 

publikována nebyla. Jak již bylo uvedeno, každá ze sociálních vrstev má svá specifika, 

s nimiž se pojí také specifické historické prameny a z nich vyplývající metody interpretace. 

                                                             
64 Milena LENDEROVÁ, Řeč svatebních oznámení, in: M. Halířová (ed.), Oznamuje se láskám našim… aneb 

svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Sborník z konference konané 13.–14. září 2007 ve 
Východočeském muzeu v Pardubicích, 2007, s. 105–112.  
65 Tamtéž, s. 106. 
66 Václav FRONK, Sebereflexe české společnosti. Přelom 19. a 20. století v perspektivě humoristických 

časopisů, Bílina – Praha 2011. 
67 Filip WITTLICH a kol., Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací. Metodika 

maximalizace reálného využití informací poskytovaných historickým fotografickým materiálem jako solitérní 

památkou a v kontextu používaných databázových systémů evidence pro prohloubení určení a poznání 

zobrazeného v každodenní praxi při identifikaci osob, míst, ateliérů apod., Praha 2017. 
68 Romana HABARTOVÁ – Markéta HOLUBOVÁ (eds.), Svět mužů a žen. Muž a žena ve svědectvích 

lidových tradic, Uherské Hradiště 2011; Alexandra NAVRÁTILOVÁ, Namlouvání, svatba a láska v české 

lidové kultuře, Praha 2012. 
69 Např. Zdeněk BEZECNÝ, Sňatky české šlechty ve druhé polovině 19. století, in: V. Petrbok (ed.) Sex a tabu 

v české kultuře 19. Století, Praha 1999, s. 88–93; Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Rodinné strategie 

šlechty. Mensdorffové-Pouilly v 19. století, Praha 2007. 
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Hranice je však leckdy problematicky vymezitelná, a tak i zde existují určité průsečíky. 

Existence  sekundární literatury vybízí navíc ke vzájemnému srovnání. 

Oblast vztahů mužů a žen v minulosti byla zpracovávána hned několika 

společenskovědními disciplínami, jejich rozmach však nastal až v průběhu devadesátých let 

20. století a zejména po roce 2000, kdy česká historiografie dokázala pružněji reagovat na 

zahraniční trendy výzkumu. Klasickou prací, byť ovlivněnou marxismem, je syntéza Jiřího 

Klaboucha, která je cenná mj. tím, že autor čerpal z bohaté základny sekundární literatury 

německojazyčného okruhu.
70

 V oblasti sociologie rodiny, jejíž tradice sahá do šedesátých let 

20. století, lze za nejlepší práci v českém prostředí pokládat dílo Iva Možného Rodina 

a společnost.
71

 Již od sedmdesátých let 20. století jsou dějiny rodiny zkoumány také v rámci 

historické demografie,
72

 kde k předním badatelkám patří zejména Pavla Horská a Ludmila 

Fialová, ale objevily se také některé zajímavé práce kolektivní.
73

 V poslední době se 

problematice partnerských vztahů a genderových rolí věnovala výše zmíněná Zuzana 

Pavelková Čevelová.
74

 Její pramenná základna se však od té mé výrazně liší, neboť se věnuje 

zejména katolickým normativním pramenům. Z okruhu historiků působících na pardubické 

univerzitě vzešel také sborník věnovaný problematice sňatků
75

 či další podobně orientované 

práce.
76

 Mému pojetí se nejvíce přibližuje studie Aleny Šimůnkové,
77

 které jsou inspirativní 

zejména po stránce metodologické. 

V posledních dvaceti letech se velmi rozrostla literatura k ženským dějinám. Na prvním 

místě je třeba uvést českou průkopnici této historické subdisciplíny, Milenu Lenderovou, 

která je autorkou několika zásadních prací.
78

 Právě pod jejím vedením vznikla syntetizující 

                                                             
70 Jiří KLABOUCH, Manželství a rodina v minulosti, Praha 1962. K sekundární literatuře a cizojazyčným 

zdrojům zejm. s. 251–256. 
71 I. MOŽNÝ, Rodina a společnost. 
72 Např. P. HORSKÁ a kol., Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy; L. FIALOVÁ – P. HORSKÁ –  

M. KUČERA – E. MAUR, Dějiny obyvatelstva českých zemí; P. HORSKÁ, Naše prababičky feministky. 
73 Rodina a domácnost v 16.–20. století, Praha 2010, kde byla E. Maurem shrnuta dosavadní historiografická 

produkce k dějinám rodiny; částečně též Zdeněk PAVLÍK a kol., Sňatečnost a rodina. Bračnost' i sem'ja, Praha 

1992; Hana HAVELKOVÁ (ed.), Existuje středoevropský model manželství a rodiny? Sborník z mezinárodního 
sympozia, Praha, 24.–25. listopadu 1994, Praha 1995. 
74 Z. ČEVELOVÁ, Gender, víra a manželství v „dlouhém“ 19. století; Z. PAVELKOVÁ ČEVELOVÁ, 

Každodennost manželství. 19. století v Čechách pohledem soudních akt a příruček pro katolické kněze, 

Pardubice [2015]. 
75 Martina HALÍŘOVÁ (ed.), Oznamuje se láskám našim…, aneb, Svatby a svatební zvyky v českých zemích 

v průběhu staletí. Sborník z konference konané 13.–14. září 2007 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, 

Pardubice 2007. 
76 Hana STOKLASOVÁ, Katolické přechodové rituály v českých zemích v „dlouhém“ 19. století, Pardubice 

2017. 
77 A. ŠIMŮNKOVÁ, Statut, odpovědnost a láska, s. 55–109; TÁŽ, Ideály a skutečnost. 
78 Např. Milena LENDEROVÁ, K hříchu i k modlitbě. Žena devatenáctého století, Praha 2016. Souhrnně 
Bibliografie Mileny Lenderové, in: T. Jiránek – K. Rýdl – P. Vorel (eds.), Gender history – to přece není nic pro 

feministky. Kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného 

životního jubilea, Pardubice 2017, s. 391–407. 
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publikace Žena v českých zemích,
79

 kde je v rámci životního cyklu ženy věnována pozornost 

problematice hledání partnera, manželství, ale také sexualitě. Souhrn týkající se těchto témat 

obsahuje také syntéza Z dějin české každodennosti.
80

 Lenderová se podílela i na několika 

sbornících a kolektivních monografiích věnovaných ženským dějinám
81

 a monografiích, jež 

shrnuly dosavadní poznatky o lidské tělesnosti.
82

 K dalším badatelkám věnujícím se ženským 

dějinám patří např. Jana Burešová.
83

 Zejména po stránce faktografické jsou cenné také 

některé sborníky.
84

 Inspirativní jsou i práce historiček zabývajících se obdobími staršími, 

např. Jany Ratajové a Lucie Storchové.
85

 Sexualitě byl na konci devadesátých let 20. století 

věnován samostatný plzeňský sborník.
86

 

Ačkoli emancipace žen je pro předkládanou disertační práci tématem spíše okrajovým, 

nelze nezmínit alespoň některé tituly z relativně bohaté sekundární literatury, která u nás 

vyšla zejména v posledních patnácti letech. Ženským vzděláním se zabývaly Marie 

Bahenská
87

 či Jana Stráníková,
88

 mnoho badatelek věnuje pozornost problematice ženských 

spolků,
89

 stranou nezůstává ani feministické hnutí,
90

 ženská práce
91

 či role ženy v politice.
92
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84 Jiří PEŠEK – Václav LEDVINKA (eds.), Žena v dějinách Prahy. Sborník příspěvků z konference Archivu hl. 

m. Prahy a Nadace pro gender studies 1993, Praha 1996; Milan VOJÁČEK (ed.), Reflexe a sebereflexe ženy 
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Taťána PETRASOVÁ – Pavla MACHALÍKOVÁ (eds.), Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století, Praha 2010. 
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 Zejména Jana RATAJOVÁ – Lucie STORCHOVÁ, Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy 
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Teprve v posledních letech se začíná objevovat literatura k mužským dějinám.
93

 

Problematikou genderu se v českém kontextu zabývá také Marcin Filipowicz.
94

 Využít lze 

pochopitelně i široké spektrum biografií věnovaných osobnostem českého veřejného života 

v letech 1848–1918
95

 a velké množství dílčích studií zabývajících se výše zmíněnými tématy. 

Protože uvedené téma souvisí také s dějinami církevními, je třeba zmínit i práce týkající se 

kanonického práva.
96

 

Prostřednictvím některých výše zmíněných českých badatelek pronikají do naší 

historiografie také práce zahraniční. Pavla Horská, Milena Lenderová a Daniela Tinková se 

inspirovaly a inspirují zejména francouzskou historickou školou.
97

 Již uvedená syntetizující 

práce Žena v českých zemích od středověku do 20. století však prokazuje také vlivy 

anglosaské a okrajově rovněž německojazyčné.
98

 Díky studiím Aleny Šimůnkové do českého 

prostoru pronikly práce anglosaské provenience.
99

 Texty Zuzany Čevelové zohledňují 

především německojazyčnou historiografii, a to především posledních třiceti let.
100
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Zahraniční literatura je z hlediska studia genderu velmi bohatá. K průkopnicím tohoto 

odvětví historiografie, stejně jako ženských dějin, patří zejména Američanky Natalie Zemon 

Davis
101

 a Joan Wallach Scott
102

 či německá historička Gisela Bock.
103

 Zejména publikace 

první jmenované mají blízko k historické antropologii, která s předmětem vztahů mužů a žen, 

resp. rodiny také pracuje.
104

 Problematika byla v německojazyčném i anglofonním prostoru 

více recipována již v osmdesátých a devadesátých letech 20. století.
105

 Zejména 

z německojazyčné literatury je třeba zmínit jednak všeobecně pojaté práce týkající se 

tématu,
106

 jednak monografie úžeji specializované.
107

 Z nich jsou velmi přínosné např. 

publikace, které nahlížejí na rodinu optikou sociálních dějin.
108

 Zpracována byla rovněž 

problematika svateb v západní či střední Evropě
109

 či oblast sexuality.
110

 Je třeba dodat, že 

některé zahraniční badatelky se zabývají také tématy souvisejícími s genderem na jedné straně 

a dějinami českých zemí na straně druhé. Z nich jmenujme alespoň práce Heleny Volet-

Jeannert
111

 a Wilmy Abeles Iggers.
112
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Závěr  

 

Období 1848–1918, které bylo z hlediska vývoje české moderní společnosti zásadní, přineslo 

řadu změn také v oblasti intimních vztahů mezi muži a ženami. Manželství a s ním spojené 

mechanismy byly stejně jako v jiných časoprostorových intencích odrazem dobové reality.  

Společnost dlouhého 19. století byla velmi přehledná, co se týče hodnot, které vyznávala. 

Pohybovala se plně v mezích, jež si vytvořila a které pro ni byly srozumitelné.
113

 Vzorce 

chování přitom byly jedním z distinktivních rysů dané sociální skupiny.  Svět mužů a žen byl 

– alespoň do určité míry – utvářen dvěma víceméně oddělenými sférami, k jejichž výraznému 

narušení došlo až pod vlivem sociálních aspektů první světové války, k nimž patřilo odvedení 

mužů na frontu, nebývale vysoké zapojení žen do pracovního procesu či zpochybnění 

doposud platných společenských pravidel. Ani období mezi revolucí roku 1848 a vypuknutím 

válečného konfliktu roku 1914 však nelze vnímat jako homogenní a neměnné. Společnost 

byla ovlivněna stále probíhající průmyslovou revolucí, výraznými demografickými změnami, 

ale i nástupem moderních uměleckých směrů. Vzorce chování českých středních vrstev 

bezpochyby ovlivňovalo také rostoucí sebevědomí novodobého českého národa, jeho 

postupné úspěchy v oblasti politické, hospodářské nebo kulturní. 

Obě pohlaví konstruovaná sociálně byla definována dichotomickými rozdíly, které se 

promítaly nejen do preskriptivní a normativní literatury, ale jsou rovněž latentně přítomny 

v celé řadě dokumentů osobní povahy, ale i v dalších typech pramenů. Právě ve druhé 

polovině 19. století začalo velmi výrazně narůstat množství normativní literatury určené 

většinou dívkám nebo mladým ženám. Také z toho důvodu byl vzájemný vztah mužů a žen 

výrazně asymetrický. Život dívky, příp. ženy byl definován jejím vztahem k otci, resp. 

manželovi, z čehož vyplývala její pasivní role. Žena měla být osobou soukromou, zatímco 

muž veřejnou. S tím souvisely i jejich povinnosti vůči partnerovi a dětem: muž byl povinen 

rodinu zajistit finančně a materiálně, žena se měla starat o domácnost, manželovo pohodlí 

a výchovu dětí. V době před sňatkem se k těmto úkolům měla připravovat. Přestože se 

preskriptivní literatura proměňovala jen zvolna, postupem času začal být kladen větší důraz 

na vzdělání a sebevzdělání. Tento důraz existoval především u příslušníků intelektuálních elit, 

kterých časem přibývalo a kteří se snažili ženy ve větší míře zapojit do veřejného života. 

Zůstává otázkou, nakolik byl tento model pouze odrazem nenaplněných přání a nakolik byl 

skutečně realizován. Za specifický žánr preskriptivní literatury lze pokládat dívčí romány. 

Jejich didaktická funkce byla natolik výrazná, že genderové stereotypy, které se do tohoto 

                                                             
113 Srov. A. ŠIMŮNKOVÁ, Statut, odpovědnost a láska, s. 67. 



30 

 

typu literatury promítaly, lze rovněž pokládat za určitou normu, jež však byla prosazována 

zejména spisovatelkami, které se názorově mohly od autorů jiných preskriptivních textů 

mírně lišit, zejména v pohledu na ženskou emancipaci. Zdá se, že v závěru století došlo 

v oblasti genderových konstruktů k určitému posunu. Ten vyvrcholil v období první světové 

války, kdy ženy byly v řadě případů nuceny vykonávat (dočasně) řadu úkonů spojených 

s mužskou genderovou rolí. 

Volba partnera nebyla ve středostavovském sociálním prostředí pouze záležitostí 

budoucího ženicha a nevěsty, ale také jejich rodin, potažmo určité komunity, což souviselo se 

společenským statusem rodiny a výší majetku. Muž, který se chtěl oženit, mohl nevěstu 

zvolit několika různými způsoby a uplatnit tak určitou sňatkovou strategii. Zatímco část 

středních vrstev stále ještě preferovala „sňatky z rozumu“ (zejména pokud byly 

upřednostněny zájmy hmotné či stavovské, docházelo k využití služeb placeného prostředníka 

nebo byly podávány sňatkové inzeráty), nacházela již řada mladých lidí svůj protějšek na 

základě vlastní volby, často ovšem podrobené racionální úvaze; počet manželství uzavřených 

na základě vzájemného citu se s přibližující se první světovou válkou zvyšoval. Možností 

k vzájemnému seznámení byla řada zejména v občanské společnosti, kterou se Rakouské 

císařství definitivně stalo po pádu neoabsolutismu; jako sňatkový trh fungovaly obvykle 

taneční hodiny, plesy a jiné zábavy spojené s tancem. K seznámení mohlo ale docházet i při 

jiných příležitostech, důležitou roli zde hrály sociální sítě obou zúčastněných stran. Výběr 

partnera byl v dlouhém 19. století u středních městských vrstev věcí veřejnou, a tudíž 

podléhal společenské kontrole. Při procesu namlouvání měla zcela zásadní roli vzájemná 

komunikace, která se často odehrávala v písemné podobě, o čemž svědčí velká poptávka po 

normativních příručkách zvaných tajemník lásky. 

Přestože se i po roce 1848 setkáváme se sňatky prostředkovanými, které byly uzavřeny 

ryze účelově, stále větší váhy nabývala ve středostavovské společnosti vzájemná náklonnost  

a vůle zúčastněných osob. Alespoň podle normativních příruček však měla láska neustále 

podléhat dobovým konvencím, tj. sociální kontrole ze strany rodiny a širší komunity a také 

vlastní racionální úvaze. Vážnou známost tak nemohl muž mít ve chvíli, kdy byl profesně 

neukotvený a materiálně nezajištěný. Bylo třeba ctít také stavovskou hierarchii. Přesto 

existuje řada dokladů, kdy byla dobově preferovaná norma porušena, ať již se jednalo 

o sociální příslušnost či další dobově podmíněná omezení.  

Doba, která uplynula mezi zásnubami a sňatkem, měla snoubencům poskytnout 

dostatečný prostor k tomu, aby zařídili vše potřebné ke vstupu do manželství v rovině 

duchovní i materiální. Tato doba sloužila také k tomu, aby se přesvědčili o závažnosti svého 
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rozhodnutí, připravili se na nadcházející etapu a případně zjistili překážky, které by jim 

nedovolovaly sňatek uzavřít, ať již se jednalo o omezení ze strany státu či církve. Také pro 

tuto životní etapu předepisovala normativní literatura vzorce chování, které bylo žádoucí 

dodržet. K obvyklým krokům patřilo před svatbou zajištění věna a shromáždění výbavy. Od 

podepisování svatebních smluv začalo být v městském prostředí postupně upouštěno. Je 

možné, že tato skutečnost souvisela s tím, že v prostředí nižších středních vrstev a zejména 

inteligence nebyla výše věna tak podstatnou hodnotou, jako tomu bylo u jiných vrstev 

společnosti. Z hlediska duchovního bylo třeba absolvovat zkoušky z náboženství, podepsání 

snubního protokolu a generální zpověď. Pokud ani kněz neshledal překážky k uzavření 

manželství, případně pomohl snoubencům získat potřebnou dispenzi, aby mohli manželství 

v brzké době uzavřít, mohl přikročit k vykonání ohlášek. Jejich světským protipólem se právě 

ve druhé polovině 19. století začaly zrovna u středních městských vrstev stávat svatební 

oznámení. 

V rámci problematiky vztahu mužů a žen měl naprosto jedinečné postavení svatební 

přechodový rituál, jehož forma se odvíjela od sociální a náboženské příslušnosti, ale také od 

obcovacího jazyka či velikosti sídla, z něhož snoubenci pocházeli. Středostavovské svatby 

vykazovaly v městském prostředí po druhou polovinu dlouhého 19. století celou řadu 

distinktivních rysů, ať již se jednalo o existenci svatebního oznámení, ritualizaci svatebních 

příprav, dobu a místo konání sňatku, podobu svatebního oděvu či snahu zdokumentovat 

svatební den. Stále častěji se také do tohoto fenoménu začala promítat sekularizace 

společnosti. V tomto ohledu je třeba zmínit také skutečnost, že zejména ke konci 19. a na 

počátku 20. století se začala pomalu měnit distribuce sňatků v rámci celého roku a zejména 

lokální elity menších venkovských měst preferovaly často jako místo konání sňatku místo 

s jistou prestiží, což by však ještě bylo třeba opřít o podrobný základní výzkum. Přestože 

občanské sňatky se v praxi příliš často neuplatňovaly, představovaly novinku, která měla 

v průběhu 20. století výrazně nabýt na významu a potlačit církevní formu vstupu do 

manželství. Svatba byla přechodovým rituálem, který jednoznačně určoval vzájemná práva 

manželů. Z pramenů kvantitativní povahy také vyplývá, že ke konci 19. století se sňatek začal 

stávat dostupnějším, k čemuž zřejmě vedla skutečnost, že proces namlouvání byl stále častěji 

vlastní iniciativou budoucích manželů.   

Všeobecný občanský zákoník definoval, stejně jako právo kanonické, určitá omezení, 

která zabraňovala lidem vstupovat do manželství. Některá z nich, zejména omezení věkové 

nebo vzájemné příbuzenství (švagrovství) však bylo možno obejít. Výrazný vliv na sňatečnost 

obyvatel českých zemí měla kromě státem daných zákonných norem církev. Vliv katolické 
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církve, která zůstávala až do zániku Rakouska-Uherska naprosto majoritní, byl posílen  

v druhé polovině padesátých let 19. století, kdy Rakouské císařství uzavřelo s Vatikánem 

konkordát, který byl nadřazen Všeobecnému občanskému zákoníku, posiloval vliv církve 

a problematiku manželských sporů vracel do jurisdikce církevních soudů. K oslabení 

konkordátu došlo až roku 1868 přijetím májových zákonů, které v určitých případech 

umožňovaly uzavřít občanský sňatek a odstraňovaly tak některá diskriminační opatření vůči 

nekatolíkům.   

Vztahy manželů upravovala z normativního hlediska jednak zákonná nařízení, jednak 

společensky obvyklé a očekávané vzorce chování. I ty však časem podléhaly změnám, byť jen 

drobným. Zatímco pro muže se sňatkem dosavadní způsob života většinou příliš neměnil 

(podmínkou byly dostatečné příjmy a možnost zabezpečit rodinu, jejíž příchod se očekával), 

svatba zcela zásadně změnila postavení dívky, resp. ženy. Nový sociální status, s nímž bylo 

úzce spojeno vedení vlastní domácnosti, pohlavní život a péče o manžela a později i děti, byl 

většině žen sice příjemný, ale úkoly z něj vyplývající některé mladé paní na počátku nové 

životní etapy zaskočily. Omezování počtu dětí v rodině, k němuž od konce 19. století 

docházelo, bylo výraznou změnou v rámci rodinného života i v rámci sociálního 

a demografického vývoje českých zemí. Přestože se manželství stalo postupem času 

stereotypním, představovalo trvalou hodnotu v osobním životě jedince. Zejména v době 

občanské společnosti se řada žen začala realizovat na poli filantropie či v oblasti spolkové. 

Díky tomu mohl mezi manželi ze středních městských vrstev začít fungovat nový typ modelu 

založený na vzájemné pomoci. 

Navzdory tomu, že řada manželů měla na počátku společného vztahu jiná očekávání, 

lidé většinou zůstávali v manželství až do smrti své nebo svého partnera. Katolická církev 

sice umožnovala anulaci manželství či dočasný nebo trvalý rozvod od stolu a lože, v prvním 

případě však byla stanovena velmi přísná pravidla, aby manželství mohlo být církevně 

i úředně zrušeno, v druhém případě se jednalo o polovičaté řešení, které navíc ženu často 

materiálně znevýhodňovalo. Protože rozvodem manželství nezanikalo, ale bylo naopak 

možné ho kdykoli obnovit, objevovaly se od konce 19. století diskuse o reformě manželství, 

jejíž součástí měla být možnost definitivního rozloučení svazku bez ohledu na náboženské 

vyznání. Až do zániku monarchie mohli rozluky, která umožňovala uzavřít další sňatek, 

docílit pouze nekatolíci. Ti, kteří od římskokatolické víry odpadli, pak mohli rozluky nejsnáze 

dosáhnout jako občané Uherského království. Přestože požadovaná reforma byla na našem 

území fakticky provedena až po vzniku samostatného Československa, byla přímým 

důsledkem předchozího vývoje. 
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Tak jako bylo asymetrické postavení mužů a žen před svatbou i v manželství, bylo 

asymetrické postavení i vdovců a vdov, kteří byli povinni po smrti partnera držet smutek, jenž 

se odrážel jednak v předepsaných normách chování, jednak byl provázen řadou vnějších 

distinktivních rysů. Faktorů, které ovlivňovaly, jakým způsobem života bude ovdovělý člověk 

žít, byla celá řada: kromě individuálního založení jedince rozhodovalo zejména stáří, 

materiální postavení a další perspektivy obživy, počet potomků, jejich věk apod. Zatímco pro 

muže smrt manželky většinou existenční problém nepředstavovala, u žen, závislých často na 

výdělcích muže, mohlo ovdovění vést k dalekosáhlým změnám, k nimž patřily nová strategie 

obživy či využití pomoci příbuzných a přátel. Tyto procesy mohly být provázeny např. 

změnou bydliště. Jedním z východisek byly v případě příslušníků obou pohlaví druhé a další 

sňatky. Společně s rostoucí nadějí na dožití se však jejich podíl začal snižovat. 

Rozlišování cudné a smyslné lásky podporovalo v případě mužů dvojí morálku. 

Zatímco dívka musela žít před sňatkem v absolutním celibátu (v opačném případě by výrazně 

klesla její hodnota na sňatkovém trhu), u mužů byly předmanželské sexuální styky tolerovány 

a někdy také očekávány, přestože lékařská literatura se ve většině případů klonila rovněž 

k pohlavní abstinenci, která byla jedinou skutečně účinnou prevencí před sexuálně 

přenosnými chorobami. Iniciační zkušeností měla pro ženu být až svatební noc; i po ní však 

měla zůstat ve svém chování zdrženlivá a podřízená muži. Zdá se však, že ke konci století se 

postoj většinové společnosti začal velmi pomalu a opatrně měnit; společnost se začala 

sekularizovat, sexualita pronikla pod vlivem moderních uměleckých směrů – zejména secese 

– do českého kulturního kontextu, díky rozvoji techniky se rozšířila rovněž pornografická 

produkce a společně s některými objevy v oblasti medicíny a rozmachem osvětové literatury 

týkající se pohlavního života se otázka sexuality začala demokratizovat. Výše uvedené změny 

tak měly vést k přehodnocení dosavadních norem, což legitimizovala zejména první světová 

válka. Ženám začalo být opatrně přiznáváno nejen právo na sexuální osvětu, ale také na 

požitek z tělesného spojení mezi oběma pohlavími. Osvětové příručky, kterých začalo 

přibývat, se stále častěji zmiňovaly o antikoncepčních prostředcích, a snad se zvýšilo také 

povědomí o některých dosud tabuizovaných tématech.  

Přestože otázka ženské emancipace a zapojení středostavovských žen do pracovního 

procesu bylo jedním z témat, které ve společnosti na konci století rezonovaly, jak je tento 

problém aktuální se ukázalo zejména až ve chvíli, kdy muži začali hromadně odcházet na 

frontu a ženy najednou musely převzít úkoly, které byly doposud záležitostí mužů. Jak již 

bylo zmíněno výše, všechny procesy týkající se problematiky vztahu mužů a žen ovlivnila 
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válka, která ovšem byla spíše jakýmsi katalyzátorem. Světový konflikt zpřetrhal řadu svazků 

ve všech fázích, někdy však uzavření manželství uspíšil.   

Ve své disertační práci jsem se formou syntézy pokusila shrnout dosavadní výsledky 

bádání a prohloubit je. Studovanou problematiku jsem z výše uvedených důvodů omezila 

jazykově, teritoriálně a stavovsky, ne však nábožensky. Mým cílem bylo posunout se od dějin 

žen (resp. mužů) k dějinám vztahů jako takových. Problematiku jsem se snažila postihnout 

v širším kontextu kulturně-historického vývoje českých zemí, resp. Rakouska a Rakouska-

Uherska. Zároveň jsem chtěla upozornit také na některé fenomény, které dosud zůstávaly 

českou historiografií nepovšimnuty nebo jim byly věnovány pouze okrajové zmínky. Týká se 

to třeba problematiky sňatkových inzerátů, osob dohazovače, občanských svateb, 

distinktivních rysů měšťanských svateb, stříbrné, zlaté a diamantové svatby, fenoménu 

vdovství a vdovectví, zrodu verbalizované i vizualizované erotické a pornografické produkce. 

V dosavadní české – a pokud je mi známo ani zahraniční – historiografické produkci nebyla 

dosud zpracována problematika rozluky pro občany Předlitavska na území Uherského 

království. I když se některé z uvedených fenoménů týkaly jen velmi malého procenta 

populace českých zemí, vyžadují pozornost historiků proto, že určitým způsobem 

předznamenávaly budoucí vývoj. 

Domnívám se, že přínosem jsou rovněž historicko-demografické analýzy týkající se 

inzertního periodika Eros, v němž uveřejňovali své nabídky potenciální ženichové a nevěsty, 

dále svatebních oznámení na příkladu sbírky z Městského muzea Mnichovo Hradiště, 

problematika občanských sňatků a druhých a dalších sňatků, která byla vzhledem k náročnosti 

zpracování vstupních dat opět demonstrována na příkladu malého venkovského města 

Mnichova Hradiště. Časopis Eros byl listem, v němž své inzeráty uveřejňovali spíše lidé, kteří 

neměli na svatebním trhu snadnou pozici. Přesto se toto periodikum trvale neuchytilo – 

pravděpodobně se nejednalo o variantu, která by byla v rámci sňatkových strategií většinovou 

středostavovskou společností ve městech preferována. Z další uvedené sondy vyplynulo, že 

na konci 19. a počátku 20. století byl tento typ dokumentu jedním z distinktivních rysů 

středních vrstev. Analýza druhých a dalších sňatků potvrdila závěry dosavadních studií, totiž 

že manželství vdovců a zejména vdov začala s koncem 19. století ubývat. 

Z výše uvedeného textu by mělo také plynout, že v žánru preskriptivní literatury došlo 

k jistým posunům: ačkoli byly stereotypně přetiskovány některé texty vzniklé krátce po 

polovině století, mladší generace autorů začala od devadesátých let 19. století pociťovat 

potřebu, aby i tento typ literatury reagoval na proměny české společnosti. Navzdory tomu, že 

tento žánr je velmi dobře možné využívat jako pramen k dějinám každodennosti, jeho 
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konfrontace s dostupnými ego-dokumenty prozrazuje, že v celé řadě případů existovalo určité 

napětí mezi proklamovanou normou a tím, jak se příslušníci středních městských vrstev 

skutečně chovali. Řada témat však bude vyžadovat výzkum na úrovni mikrostruktury, ať už se 

jedná o témata historicko-demografická či o problematiku komunikace. Množství dílčích 

témat, která by bylo možné dále zpracovávat, souvisí se šíří pramenné základy a množstvím 

historiografických přístupů. Jisté je, že řadu poznatků by bylo třeba usouvztažnit a dále 

rozpracovat. Vzhledem k množství dochovaných pramenů je možné využít zdroje nejrůznější 

provenience; týká se to dokumentů osobní povahy, ale též pramenů úředních a statistických. 

Právě v oblasti historické demografie se nabízejí velmi široké možnosti, ať již půjde o tradiční 

čerpání z matrik, nebo o kvalitativní sondy či případové studie.  

Přestože si tuto skutečnost v každodenním životě příliš neuvědomujeme, právě ve druhé 

polovině 19. století byly položeny základy moderní české společnosti. Zákony ošetřující 

status ženy a vzájemné vztahy mužů a žen v první Československé republice byly jen 

logickým vyústěním stavu před rokem 1914, které válka ještě posílila. Vycházely zejména ze 

zákonných norem formulovaných státem, jednak z náboženských pravidel majoritní katolické 

církve, která se odrážela i v sekularizovaném prostředí. Řada principů, modelů, ale 

i stereotypů z té doby přetrvala dodnes. Částečně se to týká také některých genderových 

stereotypů, které byly v českém kulturním kontextu natolik vžité, že s určitými obměnami 

rezonují v našem kulturním kontextu dodnes. Je ten otázkou osobních priorit, vnímáme-li je 

jako určitý přežitek, nebo kulturní dědictví. 
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- 4. 5. 2016, krátká přednáška na křtu knihy Zmizelé Mnichovo Hradiště, Mnichovo 

Hradiště 

- 4., 11. a 12. 5. 2016, programy pro základní školy v Turnově: Vlastenectví  

- květen 2016, přednáška pro Městskou knihovnu A. Marka Turnov v rámci univerzity 

třetího věku: Úvod do genealogie  

- 17. 9. 2016, Sousedská slavnost 2016, Mnichovo Hradiště: Zmizelé ulice a objekty 

Mnichova Hradiště 

- 8. 11. 2016, program Městské knihovny Antonína Marka Turnov, dům Na Sboře, 

Turnov: Karel Hynek Mácha a region Pojizeří 

- 18. 10. 2018, přednáška pro Městskou knihovnu Antonína Marka Turnov v rámci 

univerzity třetího věku: Zámek Mnichovo Hradiště 

 

Další odborné aktivity 

- od r. 2011 členka redakční rady regionální sborníku Od Ještěda k Troskám  

- od r. 2014 členka redakční rady Biografického slovníku českých zemí (HIU AV ČR, v. 

v. i.)  
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- od r. 2016 členka redakční rady ročenky Z Českého ráje a Podkrkonoší  

- 2015–2016 řešitel dvouletého vnitřního grantu FF UK Interdisciplinární otázky studia 

českého etnika v Chicagu v letech 1848–1918 

- od 2010 spolupráce s Muzeem města Mnichovo Hradiště (průvodcovská činnost, 

inventarizace fondů, pomoc při realizaci výstav) 

- 2012–2016 zapojení do grantového projektu Bibliografie dějin českých zemí, jehož 

nositelem bylo Bibliografické oddělení Historického ústavu AV ČR, v. v. i., 

(excerpce, správa geografického rejstříku) 

- od 2012 zapojení do grantového projektu Korespondence Karla Havlíčka, jehož 

nositelem je doc. R. Adam z ÚČJTK FF UK (rešerše k poznámkám pod čarou, 

transliterace, studie) 

- 2015 podíl na projektu kritického zhodnocení osobnosti Jana Švermy (spolupráce s 

Muzeem města Mnichovo Hradiště) 

- tvorba popularizačních a učebních textů: stolní kalendáře Mnichovohradišťský uličník 

2016 (urbanonymie Mnichova Hradiště) a Střípky z mnichovohradišťské historie 2018 

(každodennost 19. století); didaktická pomůcka – přehledová tabulka Dějepis pro 6.–

9. ročník ZŠ 

- od roku 2018 historická revize posledních knih akademické malířky a spisovatelky 

Renáty Fučíkové, např. Renáta FUČÍKOVÁ a kol., Dobrých 100, Praha 2018.  

- provádím také jazykové korektury odborných historických textů, např. Jaroslav KŘÍŽ, 

Život na provázku aneb o loutkářích a loutkách. Tradice a současnost loutkářství 

v Českém ráji a Libereckém kraji, Turnov 2015; Michal MACHÁČEK a kol., Ve 

službách česko-slovenského porozumění-porozumenia. Pocta Vojtovi Čelkovi, Praha 

2016. 


