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Posudek oponenta disertační práce Bc. et Mgr. Lenky Křížové, roz. Procházkové 

„Podoby a proměny vztahu muže a ženy ve 2. polovině dlouhého 19. století“ 

předkládané v roce 2019 na Ústavu českých dějin FF UK 

 

 

Autorka předložila disertační práci, jejímž tématem jsou partnerské vztahy mužů a žen 

středních městských vrstev české společnosti druhé poloviny 19. století, s logickými a 

zdůvodněnými přesahy mimo stanovené období. Práce je kromě úvodních částí (vymezení 

tématu, metodologie, cíl a struktura, prameny a literatura) členěna do osmi tematických 

kapitol, které zachycují cyklus partnerského vztahu od jeho zrodu až po ukončení. Ke všem 

etapám vzájemného soužití muže a ženy se pak vztahují kapitoly 4 (stereotyp a ideál) a 11 

(sexualita a její vnímání). 

 Práce je členěna přehledně, názvy kapitol i podkapitol jasně naznačují jejich obsah. 

Struktura kapitol je v zásadě shodná – autorka vychází z platné legislativy upravující 

předmanželský a manželský vztah, poté uvádí, jaký dopad mělo zákonodárství na vztah muže 

a ženy, jak se lišilo s postupem času, s ohledem na náboženskou víru (uvádí četné příklady 

fungování a pravidel partnerského vztahu v židovských rodinách) nebo místo bydliště 

(podkapitola 9.1.4 věnovaná manželskému právu v Uhersku). Následuje popis a analýza 

vzniku, fungování či ukončení vztahu, vše podložené prameny a dokumentované citáty, 

případně odkazy na bohatou obrazovou přílohu. Práce je jasně vymezena ve smyslu 

geografickém (tj. na jazykově české oblasti, vyloučení německého obyvatelstva je 

zdůvodněno prameny odlišnými od těch, s nimiž autorka pracovala, s. 17) a sociálním (tj. 

střední městské vrstvy jako hlavní nositelky modernizačních procesů, jimiž byly partnerské 

vztahy nutně ovlivňovány, s. 16). Situaci na venkově se věnuje pouze okrajově, 

s dostačujícími odkazy na stávající odbornou, zejména etnologickou literaturu. Velmi 

pozitivně hodnotím, že autorka se vyhýbá tradičním historickým mezníkům, které nemusely 

vždy souznít s proměnami každodenního života (s. 17). 

 Svá tvrzení a dílčí závěry autorka dokládá konkrétními příklady (mj. manželství 

Boženy a Josefa Němcových, vztah Karla Havlíčka a Fany Weidenhoffrové, poměry státních 

úředníků, vztahy ovlivněné představou volné lásky). Vychází přitom především z pramenů 

osobní provenience (korespondence, memoáry) a hojně pracuje s beletrií různých žánrů, 

včetně tzv. červené knihovny, která do značné míry formovala smýšlení a očekávání 

svobodných dívek. Využití beletrie jako jednoho z důležitých pramenů považuji za velice 

zajímavý způsob, jak doložit dobové zvyklosti („odráží každodennost, dobové hodnoty, 
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normy a stereotypy“, s. 26), ale i jejich reflektování veřejností. Autorka pracuje s termínem 

„genderový stereotyp“, ten definuje mj. právě na základě analýzy dívčích románů, které 

zobrazují typizované postavy a vzorce chování (s. 49). Stejně zdařilá je analýza vybraného 

dobového tisku (např. využití inzertního časopisu Eros, podkapitola 5.2.2). 

 K nesporné koherenci práce přispívá jak dodržení stanovené linie výzkumu, tak volba 

a způsob zpracování pramenů, které jsou pro zvolené téma relevantní. Autorka zároveň 

prokazuje znalost současné domácí i zahraniční odborné literatury a vhodným způsobem ji 

využívá, ať už jako metodologickou inspiraci nebo zdroj informací. Jak vyplývá 

z bibliografie, byla využita pestrá škála primárních i sekundárních pramenů převážně osobní 

provenience. Důležitým pramenem byly rovněž dobové příručky o vhodném, či naopak 

nežádoucím chování žen a mužů v různých etapách vztahu. Na tomto typu literatury 

(preskriptivní, katechismy apod.) autorka přesvědčivě dokládá proměny, ale i kontinuitu 

společenského mínění a požadavků na partnery; rozdíly jsou dané také autorstvím těchto 

příruček (kněží, muži, ženy). Různorodost pramenů vyžaduje odlišné metody práce. Autorka 

oprávněně konstatuje, že zastřešující metodou jsou pro ni dějiny každodennosti (s. 22), ale 

práce je zcela logicky ovlivněna historickou demografií, využívána je metoda sondy, 

genderové či sociologické pohledy. 

 Autorka dodržuje tematické ukotvení práce, nezatěžuje text problematikou související 

s tzv. ženskou nebo mužskou otázkou ani obecnými pasážemi týkajícími se ženského hnutí, 

ale skutečně se soustředí výhradně na vztahovou problematiku. Postihuje také témata, která 

zatím na podrobnější zpracování čekají, správně zmiňuje např. postavení vdov a vdovců, málo 

zmíněná je ale v existující literatuře také otázka konkubinátu nebo specifické postavení 

svobodných žen a mužů v měšťanském prostředí. Přestože autorka už v anotaci zdůrazňuje 

orientaci na měšťanskou společnost, nevyhýbá se ani komparacím s venkovem, zejména 

v částech, kde popisuje způsob seznamování a uzavírání manželství (např. role dohazovačů, 

význam rodinných sítí, získávání referencí o protějšku). 

 Zajímavé jsou pasáže věnované volbě vhodného protějšku (kapitola 5), kde se autorka 

věnuje otázce sňatkové strategie, významu sociálních sítí v rámci širšího příbuzenstva, 

místům setkávání a možného poznávání mladých lidí shodné sociální skupiny. Tato 

uzavřenost v rámci stejné společenské a majetkové vrstvy byla měšťanskou společností 

striktně dodržována, způsob vzájemného setkávání se v reálném životě zcela zásadně lišil od 

příběhů popisovaných v literatuře (pro ženu bylo velmi obtížné provdat se mimo vlastní 

sociální skupinu, jak autorka správně uvádí, s. 71). Kromě příkladů tradičního způsobu 
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navazování vztahu práce přináší i méně obvyklé a společensky méně uznávané cesty k 

nalezení partnerky/partnera, k nimž patřily „dohazování“ a inzeráty (s. 72–78). 

 Výstižně jsou charakterizovány odlišné pozice muže a ženy na sňatkovém trhu. 

Obecně známá fakta (tj. muž nabízí finanční jistotu, profesní kariéru spojenou se 

společenským postavením; ženě má sňatek umožnit společenský posun vzhůru, s. 70–71) 

autorka doplňuje konkrétními příklady z pamětí nebo deníkových záznamů, kterými 

dokumentuje motivaci ke sňatku, zásahy rodičů v případech, kdy hrozilo ohrožení dobrého 

jména dívky či dobré pověsti rodiny, objektivní i subjektivní okolnosti, které uzavření 

manželství urychlovaly, nebo naopak oddalovaly. Pozornost je dále věnována rituálu zásnub a 

žádosti o ruku (kapitola 6), text opět dobře dokreslují citace z ego-dokumentů. V této kapitole 

autorka uvádí důležitou okolnost, která se týká celibátu – připomíná profese, které při 

uzavírání manželství omezovaly muže, zejména finančně nebo v kariérním postupu (s. 106–

108). Následný popis svatebního obřadu, zohledňuje nejen záležitosti úřední, resp. církevní, 

ale také zcela prozaické, jimiž se rodina prezentovala na veřejnosti – hostinu, oblečení, 

fotografování. O sňatku autorka oprávněně mluví jako o důležitém „přechodovém rituálu“ (s. 

123), jímž se zásadně měnil především společenský status ženy. Té se také mnohem více 

dotýkaly změny související s manželstvím a budováním nové domácnosti (kapitola 8), stejně 

tak mělo na ženu těžší dopad vdovství, obvykle s sebou přinášející existenční problémy. 

 Práce se vyznačuje precizním poznámkovým aparátem a obsahuje rovněž veškeré 

formální náležitosti. Kapitoly mají jasně stanovenou strukturu, jsou logicky řazeny a 

vyvážené co do kvantity. Možná zbytečně detailně je v obsahu uváděna užitá literatura a 

prameny, v závěrečné bibliografii je navíc pořadí odlišné. Z hlediska stylistického lze text 

označit jako nadprůměrný, práce je napsána vysoce kultivovaným jazykem, nevyskytují se 

v ní ani chyby jazykové (s jedinou výjimkou potvrzující pravidlo na s. 187 – nabily místo 

nabyly). Kombinací a analýzou pramenů osobní i úřední provenience (zákony, vyhlášky), 

dobového tisku a beletrie autorka dosáhla čtivého celku. Konkrétními příklady a sondami 

dokresluje oficiální stav věcí a oprávněně poukazuje na skutečnost, že reálný život se od 

situací popisovaných v příručkách často lišil. 

 Práce v žádném případě nemá kompilační charakter a jednoznačně splnila cíl, který si 

autorka stanovila, tj. zpracovat dějiny vztahů, nikoli dějiny žen. Stávající poznatky jsou 

zasazeny do širšího kontextu (politického, hospodářského i kulturního), doplněny 

případovými studiemi či dílčími sondami, které mají vazbu na konkrétní region, ale jejichž 

platnost lze vztáhnout na širší prostor. Výběr materiálů pro tyto příklady je zřetelně 

zdůvodněn (např. využití sbírky svatebních oznámení v Mnichově Hradišti), podložen 
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vlastním výzkumem a především nijak nerozbíjí kompaktnost celé práce. Autorka pracuje 

s novými, dosud nevyužitými prameny, analýze podrobuje dobovou literaturu a volí adekvátní 

metody. V závěru jsou naznačeny další možné směry výzkumu a přehledně shrnuta 

problematika partnerských vztahů; autorka na základě výsledků výzkumu používá termín 

„asymetrie“ pro označení rozdílné pozice muže a ženy ve všech fázích vztahu, zdůrazňuje 

význam proměňující se normativní literatury a modernizačních procesů, které ovlivňovaly 

vzorce chování městského obyvatelstva. 

 

Dotazy a náměty k diskusi při obhajobě: 

• Autorka pracuje s preskriptivní, normativní a dobovou odbornou literaturou. Sám 

pojem preskriptivní literatura už v sobě skrývá naučné, výchovné prvky. K diskusi se 

tedy nabízí otázka shod a rozdílů těchto typů knih, s nimiž autorka zachází jako 

s pramenem a podrobuje je analýze. 

• Dívčino vzdělání bylo (dle údaje na s. 41) považováno od 70. let 19. století za součást 

věna. Domnívám se, že toto tvrzení v plné šíři platí mnohem později; ve zmíněném 

období, zejména v měšťanských vrstvách, šlo jen o určitý typ vzdělání, přiměřený 

statutu rodiny a vedoucí dívku ke znalostem potřebným pro tradiční ženskou roli. 

• Obraz svobodné dívky, snoubenky či (novo)manželky v románech určených ženskému 

čtenářstvu byl buď ideálním vzorem ženského chování, nebo naopak přinášel 

odstrašující příklady, v obou případech ale tato literatura (včetně tzv. červené 

knihovny) plnila výchovnou funkci. Na druhou stranu byla četba románů např. 

Honoratou Zapovou kritizována, neboť prý dívky vzdalovala od životní reality a 

vzbuzovala v nich přehnaná očekávání. 

• Oblibě se těšily citované knihy Sofie Podlipské nebo Věnceslavy Lužické, podstatnou 

část jejich tvorby tvoří právě preskriptivní literatura. Obě autorky zdůrazňovaly 

tradiční ženskou roli, tj. ideál manželky, matky a hospodyně. Kdy (pokud vůbec) se 

tento typ příruček „přežil“? Jak se vyrovnával s konkurencí moderních autorek konce 

století? 

• „Demokratizace sňatků“ (s. 79) – souvisí s nárůstem občanských sňatků, nebo je tímto 

termínem míněn jen zmenšující se vliv církve na manželství? 

• Bezdětná manželství (s. 163) – jak byla reflektována případně komentována veřejností 

a rodinou, zejména pokud šlo o rodiny patřící k národní elitě (např. Marie Červinková-

Riegrová)? Lze najít v ego-dokumentech reakci na bezdětnost (je genderově 

podmíněná?), nebo se jednalo o tabuizované téma? 
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Předložená disertační práce splňuje formální i odborné požadavky kladené na disertační 

práci, proto ji doporučuji k obhajobě a předběžně klasifikuji jako prospěla. 

 

 

5. dubna 2019.      ............................................... 

        PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. 


