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Posudek školitelky 

 

Problematika vztahu mužů a žen je tématem již po dlouhá léta atraktivním a studovaným, ale 

přesto zůstává stále aktuálním a potřebným, ale také badatelsky náročným tématem.  

       Zodpovědný přístup totiž vyžaduje nejen studium dobového periodického tisku, tisku 

osvětového, beletrie či beletrizujících děl, ale také děl normativních a preskriptivních, a to 

různorodého zaměření (i s ohledem na literaturu nábožensky orientovanou) atd. Vyžaduje také 

– a v tom je přínos vzácný i nejcennější – důkladné vytěžení ego dokumentů, a to jak vydaných, 

tak dosud uchovávaných v archivních fondech, tedy pamětí, deníků i korespondence. Zabývat 

se tématem vztahu mužů a žen není možné zodpovědně ani pouze na základě „centrálně“, tedy 

v Praze, uchovávaných pramenů, ale je třeba zohlednit také pokud možno prameny regionální. 

Zúročit v takové práci je nutné výsledky archivního pramenného výzkumu, studia matrik, opřít 

se o metody pomocněvědných disciplín, ale i historické demografie, pochopitelně dějin práva 

atd. Využít dosavadní vědeckou literaturu domácí a přihlížet metodologicky i k přístupům 

historiografie zahraniční byl i v tomto případě náročný úkol, kterého se Lenka Křížová 

s úspěchem zhostila.  

      V domácím vědeckém prostředí se tématem zabývá již po několik desetiletí (a s mnoha již 

publikovanými zásadními pracemi) Milena Lenderová z Univerzity Pardubice, která vychovala 

již celou řadu svých žaček. Lenka Křížová tyto výsledky výzkumu zná, umí je vytěžit a 

navazovat na ně svým bádáním, stejně tak jako se inspirovat i pracemi dalších českých i 

zahraničních děl.  Studium zahraniční literatury jí také umožnil pobyt ve Vídni v rámci projektu 

Erasmus. 

     Lenka Křížová se o téma, které zpracovala ve své disertační práci, zajímala systematicky a 

připravila se na dobře i svým dvouoborovým studiem – historie a český jazyk a liteatura. Své  

dílo také avizovala v průběhu let několika svými přípravnými i materiálově objevnými 

studiemi, spjatými jak s regionem (Mnichovohradišťsko), tak pramennými sbírkami (např. 

vytěžení souboru svatebních oznámení). Výsledky těchto i dalších jejích prací jsou v práci 

disertační pochopitelně zúročeny a také uvedeny v seznamu literatury.  

Lenka Procházková se vztahu mužů a žen v měšťanském (středostavovském) prostředí 

věnovala komplexně a po jednotlivých životních etapách, rozebrala tedy vztahy předmanželské 



(namlouvání, zasnoubení, přípravy na svatbu). Představila i ideální, ale i v pramenech se reálně 

odrážející manželské soužití, výchovu dětí (chlapců i dívek), vdovství a vdovectví (toto jsou 

etapy života, které nebyly zatím pro 19. století důkladně zpracovány), ale také podmínky 

manželské rozluky a rozvodu.  Připomněla také dobové diskuse o vztahu žen a mužů 

v manželském svazku, které probíhaly až v závěru jejího zkoumaného období, tedy začátkem 

20. století, pro tuto dobu reflektuje také problematiku erotické a jinak – dobovým termínem - 

„kluzké“ literatury ve veřejném diskurzu.  

Kromě shrnutí významu předkládané publikace je třeba připomenout, že Lenka Křížová 

publikovala již celou řadu dalších prací – kromě oněch „přípravných“ k disertaci, to jsou i práce 

k dějinám regionu, ale také rozsáhlou a na pramenech i tisku založenou edici Střípky z českého 

Chicaga (spolu se svým manželem Jaroslavem), ke které se připravovala také výzkumem ve 

Spojených státech amerických. Velmi záslužně a efektivně spolupracuje také na vydávání 

Korespondence Karla Havlíčka (zatím vydány první dva svazky), abych připomněla jen dva 

její zásadní další publikační výstupy. 

 

Lenka Křížová předkládá podnětnou práci, která je dílem bohatě pramenně ukotveným, 

opřeným o závěry dosavadního výzkumu i výsledky své vlastní publikační aktivity, a proto ji 

s potěšením doporučuji k obhajobě.   

 

 

V Praze 4. dubna 2019 

 

Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.  

 

 


