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Oponentský posudek na doktorskou disertační práci PhDr. Jany Malínské Ceské ženské hnutí 
v zápase o politické zrovnoprávnění žen. Role spolků a politických stran v letech 1890 -
1914, Praha 2007,456 s. rkp. Vedoucí práce Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Konzultant: 
PhDr. Marie L. Neudorflová. 

, 
Učelem této disertační práce bylo v širším plánu sledovat, popřípadě odhalovat "specifické 
aspekty procesu demokratizace české společnosti" na přelomu 19. a 20. století, užším a zcela 
konkrétním záměrem pak bylo detailně "zdokumentovat proces zrání a zápolení o politickou 
rovnoprávnost žen středních a nižších vrstev" v českých zemích ve výše uvedeném období. 
Tématický rozvrh a časové rozpětí práce je velice ambiciózní. Usiluje o velmi široký záběr, 
který obsahuje politický a sociálně demografický a kulturně vzdělanostní vývoj české 
společnosti demonstrovaný zejména na formování spolkového hnutí a analýze programů 
českých politických stran do roku 1914. Vlastní jádrem práce je pak komplexní analýza 
ženského spolkového hnutí zahrnující spolky občanské, dělnické, katolické a křesťansko 
sociální, dále pak jejich vnitřní dynamika, vzájemné rivalita a členská a ideologická 
vybavenost a posléze analýza programů českých politických stran a zvláště pak jejich přístupů 
k tzv. ženské otázce. 
Po stránce heuristické se jedná rovněž o dílo velice ambiciózní. V autorčině maximalistickém 
pojetí zahrnuje totiž zpracování veškerého archivního, brožurkového a novinového materiálu, 
který byl dopředu vytýčenjako relevantní pro odhalování v)še stanoveného badatelského cíle 
(viz čtyřiceti stránkový Seznam pramenů a literatury). Základní materiál k rozboru tvoří pak 
především pracný archivní výzkum ve fondech Národního archivu, Památníku národního 
písemnictví a Archivu hlavního města Prahy, zvláště zde tzv. Spolkového katastru. Ve velmi 
obsáhlé literatuře postrádám pouze práce německých autorů k rakouskému, českému či jen 
pražskému spolkovému hnutí (Erika Kruppa, Das Vereinswesen der Prager V orstadt Smíchov 
1850 - 1875, Miinchen 1992 a Vereinswesen und Geschichtspflege in den bohmischen 
Landern, hrsg. Ferdinand Seibt, Miinchen 1986). 
Orientačním majákem jsou pro autorku práce, postřehy a výroky Tomáše G. Masaryka, který 
je apriori považován za nejvýraznějšího nositele demokratických myšlenek i v oblasti tzv. 
ženské otázky. O jeho názorech se nepochybuje. Výsledkem této disertační práce je pak zcela 
určitě systematický přehled názorů a výpovědí o zrání a proměnách ženského hnutí především 
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v Cechách. Opravdu je zde poprvé představena "škola politického vzdělávání žen" a její 
vyústění před první světovou válkou. V následujícím textu budu usilovat o shrnutí "záporů a 
kladů" této disertace v bodovém výčtu, což by mělo tvořit i podklad pro diskusi během 
obhajoby. 

Náměty do diskuse, registrace sporných tvrzení a snaha po metodologickém ujasnění: 
I.Základní premisou tý kaj ící se celkového poj etí demokratizačního procesu jev této práci 
tvrzení (s. 5 - 6), že "proces zrovnoprávnění žen v českých zemích byl dlouhodobý a 
komplikovaný, úzce spjatý s politickými podmínkami, v nichž mocenské a konzervativní síly 
měly dostatek prostředků, aby bránily demokratizaci společnosti". Jde tedy o tezi o "úmyslně 
zadržované demokratizaci" konzervativně založenými (většinou mužskými) mocenskými 
společenskými skupinami politickými prostředky. Tuto tezi považuji za dosti plochou bez 
vysvětlení geneze oné obecně většinové politické podpory konzervativnějším silám ve 
společnosti a bez vysvětlení procesu zobčanštění postavení žen především v oblasti právně 
majetkových, gendrových a mentálních vztahů v monarchisticky smýšlející 
společnosti.Domnívám se , že k některým zásadním změnám musí dozrát obě strany procesu 
urychlování či zadržování demokratizace, obě mají stejně závažné důvody pro svá dobově 
podmíněná jednání, tak jako ostatně i my dnes. 



2.0pravdu se od druhé poloviny 18. století (s. 25) "projevovalo národní vědomí rakouských 
Němců silněji než české". A opravdu z toho lze na základě vzpomínek Karlíny Světlé na 
dětskou komunikaci s německy hovořícími dětmi poukazovat na odůvodnění požadavku 
"politicky nadřazeného postavení rakouských Němců nad ostatními národy monarchie 
odůvodňovaný státními zájmy a údajnou převahou německé kultury a vzdělání". Opravdu 
"německé národní hnutí v českých zemích se po roce 1815 se od českého národního hnutí 
odlišovalo svou ideologií a organizací nerozlučně spjatou s hnutím za hranicemi českých zemí 
a habsburské monarchie". Nemělo také i v českých zemích své autonomní prvky odlišné 
podle zemské a regionálně kulturní příslušnosti a své spory se svými okolními souvěrci? 
3.Vyvaroval bych se velmi apodiktických soudů bez řádného vysvětlení a ublíženeckých 
teorií a tvrzení (s. 29), neboť ty sebevědomému národu a sebevědomé historiografii 21. století 
nesluší a ani už nejsou faktograficky obhajitelné a ani politicky už nikomu neslouží a nikdy už 
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neposlouží (viz: "Vyplynul/zřejmě tento proces/ z nerovnoprávného postavení Cechů 
v habsburské monarchii, trvajících po několik století. .. " ) a zanášení tehdy pomocné 
ahistorické ideologizace národní minulosti z konce 19. století do současných úvah. 
4.Rovněž tak bych opatrněji a argumentačně vyváženěji zmiňoval při výčtu příčin národní 
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polarizace v Cechách "zápas o umisťovaní českých dětí do českých škol ... v převážně 
německém pohraničí" (tamtéž), neboť bych musel rozlišovat mezi školami placeným státem a 
tzv. menšinovými školami, které má autorka na mysli. Tato úvaha mě překvapilo právě 
v souvislosti s jejím do jisté míry velice kladným oceněním Hasnerova liberálního školského 
systému. 
5.Zbytečně bych se nepouštěl s ohledem na hlavní téma disertace do hodnocení fungování 
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samosprávy v Cechách a v Praze (viz s. 32, pozn. 33 - například magistrát nebyl volený 
orgán) a doporučoval bych tyto pasáže v tiskové formě vynechat. 
6.Rovněž bych nekladl vedle sebe a tudíž na stejnou hodnotovou a obsahovou rovinu bez 
vysvětlení nejrůznější salóny z přelomu 18. a 19. století (s. 36, pozn. 47) a neprohlašoval opět 
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bez vysvětlení Bohuslavu Rajskou "za nejvzdělanější Cešku" (s. 38), když své národní 
zařazení neznala jednoznačně ani ona sama. 
6.Domnívám se, že již tak rozsáhlá práce už nemusí být ještě extenzivně rozšiřována o pasáže 
týkající podrobností práce říšského ústavodárného sněmu v letech 1848 - 1849. Je to ale širší 
otázka proporčnosti díla. 
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7.Ptám se, zda je možné, aby vydal český sněm v roce 1857 Celední řád, když se mezi léty 
1848 až 1861 nikdy nesešel (s. 171)? 
8.Autorka dochází ke stejným závěrům při hodnocení českého politického systému jako 
Robert Luft, aniž asi jeho studie zná (kolem s. 199), což není jistě nutné. 
9.Rozbor politických programů a vyhledávání postojů stran k ženské otázce je dobrý nápad, 
jen by mělo být zdůrazněno, že jde vlastně o mužské názory na tuto problematiku (kolem s. 
227), což by mohl příští čtenář lehce přehlédnout. 
10. Božena Kunětická - Viková vystupovala ve své vítězné volební kampani také s výrazně 
antisemitských programem, o čemž není v práci ani zmínka. 
ll.Někdy mám pocit, že některé poznámky by pro svoji důležitost patřily do hlavního textu a 
naopak, některé vysvětlující obecné pasáže by mohly být zmíněny v poznámkách. 
l2.Zvolená metoda rozboru jednotlivých stranických programů je sice velmi přehledná, ale 
velmi často vede k opakování těch samých skutečnosti (viz vysvětlování okolností volby B. 
Kunětické-Vikově se neúčelně periodicky navrací v textu několikrát. 
13.Při rozboru politických programů v oblasti ženské otázky by bylo mnohdy vhodné 
odhalovat vnitřní motivaci jednotlivých autorů těchto textů. Programy stran jsou většinou 
brány jako kolektivní dílo a mínění celé strany. 
14.Myslím, že by stálo za širší úvahu, proč je proces feminizace společnosti považován 
automaticky také za proces demokratizace této společnosti. 



15.Bylo by vhodné kromě předvolebních programů sdělovat i výsledky voleb a okomentovat 
důvody prohry ženských kandidátek- které jsou zde mimochodem tabu -, aby tak nevznikl 
dojem nespravedlivého ocenění těchto odvážných žen mužskými voliči (s. 367). 

Důvody, proč by mělo být toto dílo úspěšně obhájeno a oceněno titulem Ph.D.: 
1.Po stránce heuristické se jedná, jak už bylo řečeno, o dílo velice ambiciózní. V autorčině 
maximalistickém pojetí zahrnuje totiž zpracování opravdu v Praze dostupného veškerého 
archivního, brožurkového a novinového materiálu. 
2.0cenění zasluhuje poctivé vyhledávání dobových legislativních norem. 
3.Záslužně rovně je, že neskrývá rozdílnost představo ženském údělu mezi 
středostavovskými dělnickými ženami a demonstruje tyto rozdíly hlayvně na rozboru 
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v Zenském listu a v Dělnických listech. 
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4.Zahrnutí Celedních řádů do ženské problematiky venkovského prostředí považuji za velmi 
účelné a inovati vnL 
5.Poctivá analýza všech ženských spolků ajejich činnosti ze Spolkového katastru je rovněž 
neocenitelná. 
6.Práce velmi realisticky hodnotí limity ženského středního vzdělávání v prvních dívčích 
školách, které ještě nezískaly tzv. právo veřejnosti. 
7.Výbomě je zvládnuta geneze vzniku Výboru za volební právo žen na základě rozboru 
protokolů schůzí z let 1905 - 1909. 
8.Autorka poprvé jasně vytýčila počátky ženské politické emancipace u nás a stanovila je do 
let 1897 (od prvního sjezdu českoslovanských žen) až 1908. 
9.Vůbec by zřejmě k obhájení této práce postačilo soustředit se je na toto zlomové období a 
na otázku boje za aktivní a pasivní volební právo žen a odstranění diskriminujících pasáží 
spolkového zákona. 
10.Disertace opravdu předkládá systematický přehled "důležitých aspektů vypovídajících o 
intensivní činnosti občanského a dělnického ženského hnutí v politické oblasti" a v tomto se 
tak děje v české historiografii opravdu poprvé. 

Závěrečné shrnutí: 
Z výše uvedených bodů vyplývá, že předkládaná disertace PhDr. Jany Malínské si zasluhuje 
předložení k obhajobě a řádné ocenění. Doporučují její kladné přijetí. 

V Praze, dne 15.8.2007 

Milan ' lavačk,' '-i 
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