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“[Podoby a proměny vztahu muže a ženy v 2. polovině dlouhého 19. století ” 

předkládané v roce 2019 na Ústavu českých dějin FF UK 

I. Stručná charakteristika práce 

Práce, původní vědecká analýza, sleduje jeden z významných aspektů společenských 

převratů v době tzv. modernizace ve 2. polovině 19. a počátkem 20. století. Genderové 

vztahy podobně jako vztahy generační se tehdy významně měnily a ovlivňovaly komplexně 

podobu života všech sociálních, národnostních, politických ad. skupin obyvatelstva. Práce se 

zaměřuje zejména na střední vrstvy české městské společnosti, které byly v daném období 

nositelem změn a stávaly se vzorem chování i pro ostatní části české veřejnosti.  

 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Disertace byla po stránce metodologické, heuristcké, obsahové i formální zpracována 

mimořádně kvalitně. Věnuje se závažné problematice, které se česká historiografie doposud 

dotkla jen částečně. Vzhledem k šíři zkoumaných otázek a množství různorodých pramenů 

se nabízelo více výchozích výzkumných postupů (právní podmínky, sociální struktura, 

emancipační hnutí), zařazení do kontextu proměn všedního dne však bylo velmi vhodné a 

přispělo k formulaci přesvědčivých závěrů a čtivosi textu.    

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů 

1. Struktura argumentace. 

Výklad je srozumitelný, přehledný, logicky členěný. Některé závěry se ovšem opírají také o 

poznatky z meziválečné éry. Před rokem 1914 se změny v genderových rolích neprojevovaly 

sice tak výrazně jako po roce 1918, přes to je možné je odhalit a využít v argumentaci. Větší 

pozornost by zasloužily důsledky války na vztahy mezi muži a ženami.  

2. Formální úroveň práce 

Formální úroveň textu je výborná. Grafická úprava, přepis cizích slov, poznámky pod čarou – 

vše odpovídá normě. Je třeba ocenit čtivost celé práce, kterou poněkud ruší množství 

poznámek. To je však spíše přednost než nedostatek. Chyby (přesněji překlepy) jsou zcela 

vyjímečné (narazila jsem jen na dva případy). Autorka pracovala spolehlivěji než většina 

redaktorů.  



3. Práce s prameny či s materiálem 

Autorka využila sekundární prameny ve velké míře a žádné významné nevynechala. 

Pracovala i s archivními prameny zejména regionální povahy. Prokázala dobrou orientaci 

v odborné literatuře. Domácí odborná literatura věnovaná zkoumané problematice je ovšem 

poměrně chudá. Větší pozornost by zasloužila i zahraniční produkce. Heuristika byla 

mimořádně rozsáhlá a odpovídá potřebám projektu. 

4. Vlastní přínos 

Práce je původní a originální. Představuje novátorský přínos v oblasti výzkumu dějin 

všedního dne a jako každá nová práce klade i otázky, kterými se autorka bude snad zabývat 

v budoucnu. Už v současné podobě je text vhodný k publikaci buď jako monografie nebo 

soubor studií.  

IV. Dotazy k obhajobě  

1.Kdo vedle příbuzných a rodičů kontroloval chování žen? Jak mohlo nevhodné vystupování 

dcer a manželek ovlivnit kariéru mužů (živitelů)- 

2.Podrobněji objasnit povolení k sňatku (příklad učitelé). 

3.Pravomoc „přednosty domácnosti“ v otázkách volby povolání, partnera, trestů včetně 

fyzických.   

V. Závěr  

Celkově hodnotím práci jako výbornou a pokud by se měla v závěrech objevit i známka, 

doporučila bych jedničku. 

 

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě a v předběžně ji klasifikuji jako prospěl/-a 

11. března 2019 doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. 


