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Autorka posuzované práce klade v jejím úvodu otázky , které 
navazují na citovanou studii Michaely Hruhé. Ta p řepokládá, že 
pr ůnik luterství do Čech mohl vést k prom ěně v postoji k ženám, 
k v ětší shovívavosti k nim, ke svobodn ějšímu postoji k sexualit ě 
a pod. (s.2-3, 21-22). Lucie Kostková se pak táže, nakolik mohl 
pr ůnik luterství do Čech zm ěnit v t ěchto v ěcech i každodennost 
(s. 2). Na základ ě rozboru pramenných text ů (vybrané spisy 
Martina Luthera, korespondence Šimona z Habru s far ářem Janem z 
Německého Brodu, vybrané dokumenty horní a doliní kon sisto ře) se 
propracovává k formulaci svých záv ěr ů: Lutherovy myšlenky vedly 
k vytvo ření nového theologického systému, který obsahoval n ové 
pojímání lidské sexuality (s. 50), odlišné od st ředov ěkého. 
Lutherovo pojetí kn ěžského manželství, spojené s kladn ějším 
ocen ěním manželské sexia ůoty, došlo v Čechách velkého ohlasu, 
jenž má sv ůj projev i v České konfesi (s.51). "V České konfesi 
nalezneme článek o kn ěžském manželství, které je uznáno jako 
prvek vyznání všech českých stav ů p řijímajících pod obojí. V 
jiném článku, pojednávajícím o prvotním h říchu, je Eva pln ě 
zbavena odpov ědnosti a jediným viníkem je stejn ě jako u Luthera 
Adamů (s. 51). 
 

Se zp ůsobem položení otázky, se základními cestami jejího  
odpovídání i se záv ěry práce lze v zásad ě souhlasit. Práce je 
sympatickým pokusem pramenn ě prov ěřit ur čtou tezi. Jestliže se v 
následujících odstavcích pouštím do její podrobn ější kritiky, je 
to p ředevším projevem toho, že se ujímám role "s ťouravého" 
oponenta. Své p řipomínky (v čet ěn hojných odkaz ů na literaturu, 
která z ůstala mimo autor činu pozornost) míním p ředevším jako 
podněty do diskuse při ústní části obhajoby a jako náměty k 
dalšímu bnádání, pokud by se autorka cht ěla této zajímavé 
tématice v ěnovat v dalším studiu. 
 

K práci mám n ěkolik obecn ějších p řipomínek: 
 

Za zásadn ější p řipomínku považuji (1.), že autorka alespo ň v 
textu p ředkládané práce, nerozebírá použité pramenné texty 
příliš podrobn ě, nedává dostate čně promluvit p římo pramennému 
jazyku. 
 

(2.) Domnívám se, že by bylo vhodné otázku vztahu " luterství" 
a "manželství", resp. "genderových vztah ů" více rozr ůznit do 
řady dílších podotázek. Jde o to, že témata jako (uv ádím n ěkteré 
příklady): 

- theologická tématizace ženy, 
- theologická tématizace (mužského a ženského) t ěla, 
- odmítnutí kn ěžského celibátu a uzav ření manželství kn ězem, 
- postoj k sexualit ě, šel by ješt ě d ělit na postoj 

- k sexualit ě měnželské a 



- k sexualit ě mimomanželské, 
- postavení ženy v dom ě/domácnosti/rodin ě, 
- postavení (vá řnost, ctihodnost) ženy na ve řejnosti, 
- hodnocení panenství, ženina manželského stavu a v dovství a 

pod., jsou velmi rozmanitá. Ne vždy spolu zcela z řeteln ě 
souvisejí a ne vždy je jasný vztah mezi nimi či jejich p řípadná 
podmín ěnost. Obdobn ě je rozdíl mezi (kup říkladu:) 

- p řijetím n ějakého prvku luterské v ěrouky 
(nap ř. odmítnutím mše jako ob ěti), 

- Konfesijním p řihlášením se k luterství, resp. k Augustan ě 
a její p říslušné dobové interpretaci a 

- projevy vlivu luterství na kulturu každodenního ž ivota 
(t řeba i ve smyslu utvá ření konfesijních kultur [jak o tom jako 
o vlivu konfesionalizace píše Reinhart, Schilling, Fätkenheuer, 
van Dülmen - z části nap ř. v Kultu ře a každodenním život ě ve III. 
dílu, Ohlidal či Kaufmann]). Netvrdím, že by si autorka nebyla 
této r ůznorodosti problém ů, jež se skrává pod základním tématem, 
vědoma. Myslím však, že to mohla v práci více zohledi t. Mohlo se 
to projevit již v samotné metod ě, kdyny se m ělo více odlišovat, 
zda nám jde o diskursivní praktiky (o to, co by t řeba Lucie 
Storchová ozna čovala jako subtexty či formalizovanémody 
vypovídání ), nebo o (aktérské, kulturní) postoje ? 
 

Tím, že práce nerozlišuje d ůsledn ě tyto tématické vrstvy, je 
její zam ěření k vlastnímu problému n ěkdy tak říkajíc neostré . 
Témata se implicitn ě propojují, aníž bylo vyjasn ěno, zda spolu 
mohou opravdu tak jednozna čně souviste. 
 

(3.) N ěkolik poznámek, p řipomínek či otázek bych m ěl i k 
vlastnímu jádru autor činých zjišt ění a záv ěr ů: 
 

- P ředně je otázkou (3a), zda je mín ění Michaely Hrubé, z 
nějž autorka vychází, opravdu platné v celém svém roz sahu. 
Některá bádání (kup říkladu Dürr a Gleixner - viz níže) 
představují totiž vliv Lutherova u čení na genderové vztahy jako 
rozporuplný. Na jedné stran ě je zde kladn ější ohodnocení 
manželské sexuality, na stran ě druhé ale d ůraz na to, že muž je 
biskupem v dom ě, kterému je d ům (v četn ě manželky) pln ě pod řízen. 
 

- Kladné hodnocení sexuality v manželství (3b) je z árove ň v 
protestantském sv ět ě doprovázeno "zcírkevn ěním" 
( Verkirchlichung ) s ňatk ů (Richard van Dülmen), jež znamená snahu 
učinit nábožensko-eticky zcela nep řípustnou jakoukoli 
mimomanželskou sexualitu. Čili shovívavost (v manželství) je 
doprovázena striktnosti (mimo manželství). 
 

- P ři interpretaci n ěkterých pramenných text ů (3c) by bylo 
zapot řebí zacházet s nimi opatrn ěji a více rozebírat jejich 
vlastní zn ění. Kup říkladu pokud jde o texty konfesí, není jejich 
vyzn ění tak jednozna čné, jak jej autorka p ředstavuje ve svých 
záv ěrech. 
 

Pokud jde o kn ěžšký celibát, rsp. manželství kn ěží, patrn ě z 
konfesních text ů, jež byly v Čechách v 16. století vlivné, 



nejradikáln ěji odsuzuje kn ěžský celibát Augustana ( článek 23.). 
Česká konfese p řipouští kn ěžské manželství jako možné. Tedy 
neopovrhuje kn ěžším celibátem. P ři tom volí formulaci ("A čkoli 
tomu bychom rádi byli, aby kn ěží bez manželek zdrželiví býti a 
svou služebnou povinnost snážeji vykonávati mohli, však šet říce 
při tom rady a na řízení Ducha svatého a apoštola svatého Pavla, 
a zvlášt ě znajíce, že i oni lidé..." - článek 21.), která jasn ě 
u kn ěží preferuje celibát, by ť chápe a p řipouští kn ěžšké 
manželství. Česká konfese se tak neliší od konfese Bratrské z 
roku 1535. Její článek 19. mj. říká: "A za tou p ří činou stav 
svobodný u nás se kn ěžím chválí a k n ěmu v ěrn ě radí, ale se k 
němu žádný nenutí...". Text České konfese tedy jednak rozhodn ě 
není tak radikální jako autorkou uvád ěné stanovisko Lutherovo, 
jednak není tak p řík ře odlišný od postoje Brat ří (což by se z 
výkladu Lucie Kostkové mohlo zdát). Je tu snad rozd íl v akcentu 
(Brat ři by kkn ěžšký celibát patrn ě více preferovali, než je tomu 
v České konfesi), nikoli však co do principu (když to musí bnýt, 
tak kn ěžské manželství ano). 
 

4. článek České konfese Evu explicitn ě nevyvi ňuje z prvotního 
hříchu (jak by se mohlo zdát z autor činých záv ěr ů, jež svrhu 
cituji). Tento článek prost ě o Ev ě v ůbec nemluví. Mluví o 
prvotním člov ěku, tj. o Adamovi, Eva jakoby nebyla. Je tak 
otázkou, co to m ůže vypovídat o genderových vztazích či o 
hodnocení pohlaví? Obdobn ě i 4. článek Bratrského vyznání z roku 
1535 (v edici Komenského z roku 1662, jež je návrat em k 
prvotnímu zn ění) mluví rovn ěž jen o "Adamov ě opovážlivosti" a 
Evu v ůbec nezná. Augsburská konfese ve svém 2. článku říká: 
"...po Adamov ě pádu všichni lidé p řirozen ě se rodící v h říchu se 
počínají a s h říchem se rodí, to jest že všíchni jsou již ze 
života matky bez bázn ě Boží...". Augustana tak oproti České 
konfesi a Bratrskému vyznání alespo ň "genderov ě vyvážen ě" 
zmi ňuje "matku" (není jasno zda Evu či matku obecn ě) jako 
spolupodílnici na mechanismu prvotního a d ědi čného h říchu. Jak 
ale interpretovat ml čení o Ev ě v obou českých textech? Jako 
shovívav ější v ůči ženám, nebo jako jasnou p řevahu maskulinní 
roviny diskursu, jež ženskou složku prost ě pomíjí? (v 
předcházejících dv ěou odstavcích cituji z: Rudolf ŘÍ ČAN [ed.], 
Čty ři vyznání. Vyznání Augsburské, Bratrské, Helvétské a České 
se čtyrmi vyznáními staré církve a se čtyrmi Články pražskými , 
Praha 1951, s. 64-65, 82-83, 130, 174, 280 a 302-30 3.) 
 

- Kone čně (3d) k řešeným otáízkám by bylo možné použít 
širšího okruhu literatury. Netvrdím, že by bakalá řská práce m ěla 
vycházet ze všech titul ů, které níže uvádím, odkazy na n ě 
zařazuiji spíše pro p řípad dalšího (magisterského) autor čina 
zájmu o toto téma: Luterská "domovní" či "domácí kázání" 
rozebírá, práv ě stran genderových vztah ů a pojetí "celého domu", 
Renate DÜRR, Mägde in der Stadt. Das Beispiel Schwäbische Hell 
in der Frühen Neuzeit , Campus Verlag Frankfurt am Main - New 
York 1995. Na rozdíl mezi Lutherovým akcentováním mužovy role v 
domácnosti a d ůrazem na spirituální rovnost mezi mužem a ženou v 
manželství a v otázce výchovy d ětí, se kterým p řišel Philip 
Jacob Spener , upozor ňuje Ulrike GLEIXNER, Pietismus und 



Bürgertum. Eine historische Anthropologie der Frömm igkeit , 
Göttingen 2005. Z české literatury by bylo možné ke srovnání 
použít zejména studie: Jind řich HALAMA, Sociální u čení českých 
Brat ří 1464-1618 , Brno 2003. Problematice, která zajímá autorku, 
se cílen ě v ěnují ve své edici text ů z 16. a 17. století Jana 
RATAJOVÁ - Lucie STORCHOVÁ (edd.), Nádoby mdlé, hlavy nemajícíc? 
Diskursy panenství a vdovství v literatu ře raného novov ěku , 
Praha 2008 (uznávám, že této práce si Lucie Kostkov á nemohla 
patrn ě pro její teprve nedávé publikování povšimnout). 
Problematika reforma čního postoje k manželství a postavení muže, 
ženy a d ětí v domácnosti/rodin ě byla v české literatu ře zárove ň 
studována v souvislosti s rozsáhlými comeniologický mi studiemi, 
srov. nap ř. Eduard MAUR, J. A. Komenský o popula čních 
problémech , Demografie - Revue pro výzkum popula čního vývoje 13, 
1971, s. 1-10. 
 

Lucie Kostková (4.) se vyslovuje k pronikání luters tví do 
českých zemí (s. 10-21). Její výklad je v zásad ě správný .Za 
velmi produktivní považuji odkazy na rozbory českých knihoven 
(Ji ří Pešek, Olga Fejtová - s. 19-21), ukazující zna čné 
zastoupení Lutherových spis ů v českých m ěšťanských knihovnách a 
luteránských spis ů v knihovnách fará řských. P řeci bych však m ěl 
k této části práce obecn ější p řipomínku stran použité 
literatury. P ředem však upozor ňuji, že ji rozhodn ě nemíním tak, 
že by nepoužití následn ě uvedených titul ů z mého hlediska 
znamenalo n ějaký zásadní problém stran kvality p řekládané práce. 
I zde odkazy na literaturu míním p ředevším jako podn ěty pro 
autorku pro p řípadná další bádání. 
 

Otázky pronikání luterství do českého prost ředí a theologický 
vliv Luthera na české evangelíky zpracovává velmi podrobn ě 
Ferdinand HREJSA, Česká konfesse, její vznik, podstata a d ějiny, 
Praha 1912. V této práci je i kritická edice textu České 
konfese. Její autor se navíc pustil do debat o pr ůniku luterství 
na Moravu s Františekm Hrubým (Ferdinand HREJSA, Luterství, 
kalvinismus a podobojí na Morav ě p řed Bílou horou , in: Český 
časopis historický 44, 1938, s. 296-327; František H RUBÝ, 
Luterství a kalvinismus na Morav ě p řed Bílou horou, in: Český 
časopis historický 40, 1934, 265-309 a Český časopis historický 
41, 1935, s. 1-40 a 237-258; František. HRUBÝ, Luterství a 
novoutrakvismus v českých zemích v 16. a 17. století, in: Český 
časopis historický 45, 1939, s. 33-44). Ze starší li teratury by 
pozornost mohla být v ěnována také studiím: Otakar ODLOŽILÍK, 
Jednota brat ří Habrovanských", in: Český časopis historický 29, 
1923, s. 1-70 a 301-357; Jan HANÁK, Brat ří a starší z Hory 
lilecké , in: Časopis Matatice Mororavské 52, 1928, s. 39-124, 
277-348 a Časopis Matatice Mororavské 53, 1929, s 1- 44. Anede o 
MOLNÁR, Na rozhraní v ěků. Cesty evropské reformace, Praha 1985. 
O ohlasu n ěmecké reformace zejména v n ěmeckojazy čném prost ředí 
českých zemí pojednává Eduard MAUR, K programu lidových hnutí v 
Čechách a na Modfdrav ě roku 1525, in: Československý časopis 
historický 24, 1976, s. 205-243. Kone čně by bylo možné 
přihlédnout ke studii: Josef MACEK, Víra a zbožnost 
jagellonského v ěku , Praha 2001, 



 
Dále je možné vyslovit n ěkteré drobné poznámky: 

 
(5.) Drobnou výhradu bych m ěl v ůči formulaci, že Česká 

konfese p řestavuje kompromisní text "všech vyznání pod obojí v 
Čechách" (s. 5). M ělo by se up řesnit: všech evangelických 
vyznání pod obojí. Mimo Českou konfesi z ůstali staroutrakvisté 
(tj. vlastn ě p ůvodní jádro českého podobojí, které se opíralo o 
kompaktáta). 
 

(6.) Opatrn ěji bych vymezoval i termí novoutrakvisté (Lucie 
Kostková, pravda své vymezení na s. 13 odkazuje na rozsáhlou 
práci Vorlovu). Nelze bez dalšího říci, že to jsou ti, kte ří se 
hlásili k reformaci luterského typu. Ti, nutno uzna t, tvo řili 
patrn ě v ětšinu t ěch, které za čal v roce 1912 Ferdinand Hrejsa 
ozna čovat jako "novoutrakvisty". Ale spadli by pod tento  termín 
vedle flacián ů a filipist ů patrn ě také sympatizanti s Zwinglim a 
s Calvinem (byla jich sice v českých zemích jen hrstka, ale 
nutno s nimi po čítqat) a n ěkdy možná (ne zcela p řesn ě v ůči 
Hrejsovu užívání termínu "novoutraktvisté") i Brat ří. Dobové 
ozna čení, které k evropské reformaci se klonící sbory v 16. 
století za čaly pro sebe užívat, je " evangelíci pod obojí" ( či 
nějaká jeho obdoba). 
 

Přes uvedené výtky a p řipomínky považuji práci Lucie Kostkové 
v zásad ě za zda řilou. Doporu čuji ji tudíž k obhájení a navrhuji 
ji hodnotit jako velmi dobrou . 
 
 

Jan Horský 
 
 
V Praze 8. b řezna 2009 


