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Posudek vedoucího bakalářské práce Lucie Kostkové Luterství, manželství a genderové vztahy 

v Čechách v letech 1520-1609 (FHS UK 2009) 

 

Lucie Kostková si pro svou bakalářskou práci zvolila zajímavé, leč poměrně nelehké zadání – 

zmapovat možný vliv luterství na vnímání ženy a na chápání manželství v české předbělohorské 

společnosti. Inspirována studiemi Michaely Hrubé a Boženy Kopičkové přičítá autorka náboženství 

obecně zásadní vliv na genderové uspořádání předmoderních společností, s čímž nelze než souhlasit. 

Je však otázka (kterou ani autorkou použitá literatura příliš neřeší), jak byly teologické koncepce ženy, 

manželství a celibátu uplatňovány v církevní praxi a jak konkrétně dopadaly do života širokých vrstev. 

Ne zcela probádanou půdu představuje i samotné rozšíření a přesná konfesní definice reformace 

v českých zemích v 16. a na počátku 17. století. Vyznání poddaných je často nutné dedukovat 

z konfese vrchností, resp. na základě instalace nových duchovních a učitelů. Nejasností spojených 

s vymezením nové konfese coby luterské je si autorka dostatečně vědoma a pokouší se s nimi 

vyrovnat.  

Centrem Kostkové práce je jednak analýza pojetí ženy v textech Martina Luthera a poté možný dopad 

jeho učení na pojímání (kněžského) manželství a postavení ženy v 16. století v Čechách. V obou 

případech autorka čerpá z pramenů, na jedné straně z Lutherových spisů „Vom ehelichen Leben“, „O 

dobrých skutcích“, Malý katechismus, Domácí postila a Šmalkaldských článků, na druhé straně 

z vydané korespondence dvou předbělohorských farářů, z akt dolní a horní konzistoře a i ze 

samotného textu České konfese. Před tyto dvě kapitoly je zařazen úvod, oddíl věnovaný středověkému 

pohledu na ženu a kapitola, zachycující možný dopad Lutherova učení v českých zemích.  

Autorčin badatelský záměr je poměrně jasný, přesto ho na s. 9-10 rozvádí a konkretizuje poněkud 

klopotně. Hovoří nejprve obecně o sdílených názorech pronikajících do právní praxe, „což se dále 

projevuje v utváření, pozměňování či ustálení genderových stereotypů“, a následně o teologii jednoho 

člověka (rozuměj Luthera), která se mohla „podílet na proměně mentality, společenského řádu i 

genderových stereotypů“. Jistě je Lutherova reformátorská role nepopiratelná, to, že učení jeho a 

jiných dosáhly takové popularity, bylo však dáno i situací římské církve na počátku raného novověku. 

V českých zemích je k tomu třeba připočíst i domácí reformní (kališnickou) tradici. Mluvit o tom, že 

jeden člověk změnil genderové stereotypy je proto zjednodušující.  

Doklady o vnímání reformačního poselství v českém venkovském a městském prostředí máme pouze 

zprostředkované a podobně těžké je zjišťovat, zda a jak se tam pod jeho vlivem proměňovaly 

genderové stereotypy. Uvažovat by se dalo o testamentární praxi nebo manželských sporech či 
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rozlukách a o postojích jednotlivých zúčastněných a stanoviscích světských a církevních vrchností k 

nim. Takový výzkum je však heuristicky nesmírně náročný. Dále než k zastoupení Lutherových spisů 

v měšťanských a farářských knihovnách se ostatně nedostalo ani dosavadní bádání. Kostková proto 

svůj zájem omezila především na kněžské manželství potažmo celibát, které především při rozboru 

Lutherova učení zasadila do celkově proměněného pojímání manželského života. Celibát podrobil 

Martin Luther ostré kritice (nazval ho však opravdu „hnusným“ výmyslem lidí, jak stojí na s. 27?) a 

naopak vyzvedl manželství jako do jisté míry komplementární svazek, charakterizovaný vzájemnou 

úctou a pomocí. Píše-li autorka o sexualitě coby lidské „přirozenosti“ či „přirozené“ potřebě, bylo by 

třeba zdůraznit, že tato přirozenost je stále součástí stvoření, resp. božského řádu (srov. s. 32). Při 

posuzování Lutherova vlivu na vnímání ženy autorka tohoto reformátora, zřejmě z neznalosti širších 

historických souvislostí a pouze na základě jeho textů, poněkud přeceňuje – je například 

zjednodušující tvrdit (byť s odkazem na Institorisův Hexenhammer), že vrcholem církevního 

mysogynství byly čarodějnické procesy – ty v jisté míře probíhaly i po Lutherově vystoupení a nejen 

v katolických oblastech a jejich příčiny jsou podstatně komplexnější, než aby mohla mít na jejich 

konci rozhodující podíl právě reformace. 

Předmětem autorčina zájmu o Lutherovu recepci v českých zemích se tedy stalo kněžské manželství, 

v prostředí, kde koexistovaly/soupeřily katolicismus, utrakvismus a Jednota bratrská poměrně 

kontroverzní záležitost. Výskyt kněžského manželství pokládá Kostková za jeden z „identifikátorů“ 

Lutherova učení, jiným, nesociologizujícím jazykem za příznak toho, že protestantismus na daném 

území měl spojitost s luterstvím. Korespondence dvou předbělohorských duchovních ukazuje, že 

Lutherovo učení i jeho osoba byly v Čechách – byť rozporuplně – přijímány, vedle zastoupení 

Lutherových tisků a doloženého tvrzení, že (kněžské) manželství je obranou proti hříchu (s. 42, 

jednání s knězem Mikulášem ze Strašecího) jsou to další, byť dílčí a nepřímé doklady pro šíření tohoto 

učení. Manželství duchovních stejně jako připsání prvotního hříchu pouze Adamovi coby „prvky 

Lutherova učení“ shledává autorka konečně i v České konfesi (s. 47-49). 

Nelze samozřejmě s jistotou říct, že určitá míra rozšíření či tolerance kněžských manželství 

v předbělohorských Čechách stejně jako zastoupení Lutherových tisků v knihovnách automaticky 

znamenaly, že tu přijetí docházela bezezbytku i celá jeho „teologie manželství“ a že tento reformátor, 

resp. luterství jako takové mělo podíl na změně vnímání genderových rolí. Ambicióznosti takovéhoto 

tvrzení si je autorka podle všeho vědoma. Přesto lze konstatovat, že práce s jistou určitostí prokázala 

roli luterství alespoň v debatách o kněžském stavu v předbělohorských Čechách. Jak ukazují edice a 

studie Lucie Storchové a Jany Ratajové, které autorka bohužel již neměla čas zohlednit, diskurz o roli 

ženy a o panenství, mateřství a vdovství se zdaleka neomezoval jenom na náboženskou literaturu 

v úzkém slova smyslu. Směrem k mravoučným spisům by se také mohlo ubírat případné další studium 

Lucie Kostkové. 

Zatímco s heuristickými a interpretačními limity si autorka poradila poměrně se ctí, výhrady mám 

k jejímu podání a formální stránce textu. Je patrné, že Kostková ve snaze napsat vlastní koherentní 
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odborný text zůstala na půli nebo přinejlepším za polovinou cesty. Její výklad je někdy přetržitý a 

působí jako pospojované citáty či parafráze sekundární literatury (s. 6). Místy se nelze zbavit dojmu, 

že přejímaný (nikoliv citovaný) text nebyl přizpůsoben větnému okolí, čímž vznikají nelogičnosti (s. 

12 – luterská reformace proniká do Čech, kde se setkává s ohlasem ... „utrakvistů, kteří se nesmiřují 

s jeho kompaktátní podobou“ – koho?, s. 15 – „přestala kompaktáta již neodpovídala“). Potíže 

můžeme zaznamenat i s terminologickou a výrazovou přesností (s. 31 – „které se vztahují ženy, 

manželství, genderových stereotypů).  

Další formální nedostatky jsou zřejmě zapříčiněny nepozorností – patří k nim zejména pravopisné 

chyby (s. 11 – Kocourkovi teze“, s 14 – „úřady spravovali“, s. 19 – „české stavy využili“). Přínosem 

vždy není ani střídání minulého a přítomného času (s. 42, 46). Stana 46 je vůbec přehlídkou 

autorčiných typických poklesků – začátek věty „Kdy právě město Loket je považováno...“, 

nesrozumitelnost formulace „dozvídáme, že odbývá řádně kněží na farách“, „konsistoř“ místo jinde 

obvyklého „konzistoř“, zkomolení jména na Roydt, občas chybějící mezera před čárkou 

(„bezmocná.Tito“). Ve spojení typu „16.století“ ostatně autorka mezeru nedělá důsledně. Na několika 

místech se Kostková nevyhnula ani ovlinění dobovým jazykem (s. 44, 45 – kněz pod panem, pod 

pánem panem). Lepšímu celkovému dojmu z textu by nadto prospělo, kdyby jednotlivé hlavní 

kapitoly začínaly na nových stránkách. Ani tři tečky v názvu jedné z kapitol nejsou zcela běžné. 

Protože Kostková pracuje s dobovými prameny a ne vždy se přitom jedná o standardní vědecké edice, 

bylo by žádoucí uvádět nejprve pokud možno souvislejší citáty (zejména ty v německém originále) a 

teprve potom s nimi pracovat.  

Závěrěm: Jistě sympatická ambice Lucie Kostkové posoudit v bakalářské práci vliv luterství na 

postavení a vnímání ženy v předbělohorských Čechách našla nutně své omezení v (ne)dostupnosti 

pramenů a jejich vypovídacích možnostech, ale zbytečně se zarazila i o vyjadřovací schopnosti a 

někdy chybějící znalosti historického kontextu. S vědomím obtížnosti zadání oceňuji heuristické úsilí 

a interpretační pokus Lucie Kostkové a její práci hodnotím jako horší, nicméně stále velmi dobrou 

(2). 
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