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Posudek vedoucího magisterské diplomové práce: Kristýna Niklová, „Zmrhaná, vyšikovaná 

(při)vandrovala. Žena a sexuální delikvence v raném novověku“, Praha 2009, FHS UK, Katedra 

obecné antropologie, 98 s. + přílohy

Původním záměrem Kristýny Niklové před několika lety bylo studovat prostituci v raněnovověkých 

Čechách. Jak však v závěru nyní předložené diplomové práce její autorka přiznává, nahlédnutí do 

trestních spisů Kutné Hory a Příbrami, měst, jejichž smolné knihy byly již (zčásti regestově) 

zpřístupněny v edicích, ji od toho odradilo. Důvody jsou přitom „subjektivní“ i „objektivní“. K těm 

prvním patří omezená obeznámenost s raněnovověkou paleografií a malé zkušenosti s archivní 

heuristikou (jejich osvojení „od nuly“ během dvou let magisterského studia ostatně nelze ani 

očekávat). Mezi příčiny objektivní můžeme zařadit stále malou zpracovanost problematiky 

předmoderní sexuální delikvence v českém prostředí (s výjimkou prací Tinkové, Dibelky, Havlůjové,

Kelnerové a nejnověji Čechury, které autorka zná a používá) a především malou zmapovanost otázky 

(městské) prostituce jako takové. Ta se tak řadí k těm sociálněhistorickým jevům, pro jejichž poznání 

se musíme stále obracet do sto let staré kulturní historie winterovského ražení (a spolehlivosti). 

V českém prostředí nejenže postrádáme monografickou práci srovnatelnou například se studií Petera 

Schustera „Das Frauenhaus. Städtische Bordelle in Deutschland 1350-1600“, ale vlastně ani přesně 

nevíme, kam – myšleno geograficky i pramenně – se při výzkumu tohoto fenoménu zaměřit. Zatímco 

studium (mravnostní) kriminality na raněnovověkém venkově se poměrně utěšeně rozvíjí, zůstávají 

největším bílým místem (velká) města.

Zaplnění této mezery se mohlo v předložené diplomové práci podařit jen v omezené míře. Niklová v ní 

svůj záběr rozšířila na sexuální delikvenci (žen) obecně. Oceňme, že vedle analýzy toho, jak tyto 

delikty chápaly raněnovověké normy (Brikcí, Koldín, Josefina, Tereziána, ale i vrchnostenské řády a 

instrukce), je autorka zkoumala i v dokumentech trestní praxe, zejména smolných knihách. V nich ji 

nezajímala jenom jejich četnost a charakter trestů, ale i vymezení, resp. sémantika seuxálně 

delikventního jednání. Tím by se dala vystihnout i metoda práce – komparace (i chronologická) a 

sémantická analýza či aspoň pokusy o ni. Niklová se nesoustředí výhradně na texty uzavřené samy do 

sebe, nýbrž je „klasicky“ chápe jako informace o historické realitě (zde vnímání a trestání sexuální 

delikvence), která stojí za nimi. Zároveň se nesnaží dát dobovým kategoriím deliktů moderní, jasně 

vymezený a nepřekrývající se význam. Nevzdává se zcela ani snahy o postižení prostituce (byť 

správně upozorňuje na neexistenci tohoto pojmu v raném novověku); indicie přitom hledá jednak 

v sociálních charakteristikách souzených žen a v rozsudcích, jednak v jazyku pramenů. 
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Kromě představení vlastního přístupu na pozadí dosavadní literatury charakterizuje Niklová v úvodu i 

zkoumané prameny. Vedle zmiňovaných norem a (většinou vydaných) smolných knih jsou to

svědecké výpovědi z Žatce 70. let 16. století, zpřístupněné B. Roedlem, ale také Paměti Mikuláše 

Dačického z Heslova. Ty se poněkud náhle objevují v závěru práce, aniž by byla rozebrána jejich 

(narativní) povaha, resp. výpovědní hodnota. Lze přijmout, že do analýzy nejsou zahrnuty 

(přinejmenším stejně informačně cenné) trestněprávní písemnosti patrimoniální provenience, autorka 

se s hrdelní pravomocí raněnovověkých vrchností však ani příliš nevyrovnává v kapitole věnované 

hrdelní justici a jejím pramenům; vrchnosti a panství jsou v jejím výkladu poněkud zastíněny městy 

(krajské úřady nepředstavovaly pojítko zemské správy pouze se správou městskou, ale také a 

především vrchnostenskou, s. 22), což je však „optický klam“ vlastní i části odborné literatury. Již 

v této úvodní části konstatuje Niklová jistou proměnu raněnovověkých norem, již bychom mohli 

nazvat modernizací: zatímco starší kodexy jsou „mnohomluvnější“ a rozepisují se nejen o deliktech 

samých, ale i o charakteristikách jejich „typických“ pachatelů či pachatelek, omezují se normy mladší 

(Josefina, Tereziána) zpravidla na vymezení zločinu, polehčujících a přitěžujících okolností a na 

výměru trestu (s. 19). V Tereziáně také chybí vnitrotextová hierarchizace deliktů podle jejich 

závažnosti.

Právě v oddílu o hrdelních justici v raněnovověkých Čechách prokazuje autorka její poměrně dobrou 

znalost, ostatně toto téma se již od konce 19. století těší trvalému zájmu, který i v českém dějepisectví 

znovu stoupl od 80. let století 20. Avšak ani relevantní česká literatura není postižena (či citována, 

neboť pisatelka ji mnohdy evidentně zná) úplně – nenajdeme tak odkaz kupříkladu na Franckův Zločin 

a sex, zaměřený právě na raný novověk, ani na jím vydaný sborník Hrdelní soudnictví v českých 

zemích. Kriminalitou v Praze se rovněž zabývá svazek Ponížení a odstrčení z řady Documenta 

Pragensia. Ačkoliv Niklová na ženy coby sexuální delikventky nepohlíží prizmatem gender historie, 

nabízelo by se alespoň zmínit výzkumy, týkající se i nižších sociálních vrstev, publikované 

v pardubickém sborníku Dějiny žen. A konečně zajímá-li autorku mj. ženská čest, resp. poctivost, 

neměla by opomenout (byť diskurzněanalyticky orientované) práce Jany Ratajové a Lucie Storchové, 

publikované zejména v poslední době. Ještě méně důsledněji zohledňuje autorka literaturu zahraniční, 

byť ta se některých jí nadhozených otázek, např. exemplárnosti či závaznosti raněnovověkých norem,

týká podstatně (mj. Schlumbohm, Landwehr). Užití autorů jako Jütte, Rheinheimer, Burke nebo van 

Dülmen sice nelze z hlediska dějin předmoderní kriminality pokládat za zcela vyčerpávající, přesto ale 

reprezentují jistý (historickoantropologický) typ přístupů k trestněprávní problematice.

Jádro diplomové práce Kristýny Niklové se rozpadá na dvě části – „Mozaiku ,sexuálních hříchů‘“ 

(kap. 3), v níž na podkladě jednotlivých trestních kodifikací vymezuje sexuální delikty od obecně 

nejtěžší (protože „proti přirozenosti“) sodomie až po smilstvo, které představovalo podle okolností 

„střešní termín“ pro různé druhy nelegitimní sexuality (a to ještě na konci 19. století, jak je 

poznamenáno na s. 93), a na oddíl „Smilná žena v ,smolném světle‘“ (kap. 4), v němž se na 

sociálněhistorické, ale i diskurzivní rovině zaměřuje na status a vnímání žen, jež byly vyšetřovány či 
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stíhány pro sexuální delikty. Zejména první zmíněný oddíl je poměrně popisný, autorka nejprve 

parafrázuje a stručně okomentuje vymezení zločinu včetně okolností, charakteristiku pachatelů a tresty 

tak, jak je nacházíme v kodexech, a poté pojedná o zastoupení těchto deliktů v jí vyhodnocovaných 

smolných knihách. Zjistit podíl jednotlivých druhů zločinů přitom není jejím cílem, netřeba jí proto 

vytýkat omezený výběr pramenů. (Masovou rozšířenost „jednoduchého“ smilstva i posun 

vrchnostenských opatření směrem k jeho stíhání coby „pořádkového“ či policejního deliktu v 18. 

století by zřejmě potvrdil i pohled do dalších pramenů patrimoniální provenience.) 

Zjištění v této první části mají povahu dílčích postřehů, tedy právě oné „mozaiky“ z jejího titulu. Do 

jisté míry je spojuje v jejím závěru konstatovaná (dlužno říct nikterak objevně) nerovnost 

raněnovověké justice, podle autorky v ohledu genderu (jinými slovy pohlaví), konfese a stavu či 

sociálního statusu (s. 57-58). Označovat stavovský charakter soudnictví za „dvojí metr“ je však 

poněkud zploštělé. „Nerovně“ jsou fakticky či dokonce nominálně vymezeny i některé delikty, 

zejména sodomie či znásilnění. Únos, s (následným) sexuálním stykem těsně spojený, je naproti tomu 

již pro Koldína představitelný i jako odloudění nezletilého či neplnoprávného chlapce (syna, vnuka, 

bratra) ženou či děvečkou (s. 47). I při kodifikaci jednotlivých deliktů je postižitelná sociální změna 

(justice) v čase – Koldín tak v případě cizoložství ještě připouští „soukromé“ potrestání viníka 

manželem nebo otcem, zatímco pozdější zákoníky nikoliv. Zajímavým postřehem je i to, že Tereziána 

klade při znásilnění vedle sebe násilí fyzické a teror psychický (s. 41). Tento kodex zároveň přináší 

moderní pojem veřejného pohoršení coby přitěžující okolnosti. Když se autorka v této souvislosti 

pokouší rozkrýt význam smilstva s „nevěřícím“, jde ovšem příliš daleko, dává-li tento delikt do 

spojitosti s tajnými nekatolíky a averzí a patenty Marie Terezie proti nim (s. 57). „Nevěřící“ podle 

mého soudu znamená prostě „nekřesťan“. Tereziána konečně také diferencovaně vymezuje různé 

stupně „obyčejného“ smilstva, jehož jedna varianta se blíží když ne prostituci (bez úplaty), tak jistě 

sexuální promiskuitě, jejíž pachatelkou je ovšem z definice pouze žena (s. 53). Autorka poukazuje 

rovněž na sexuální konotaci ženské cti a její očekávané důkazy/performativní náležitosti v případě 

znásilnění (křik, roztrhané šaty, neprodlené oznámení či svědectví). Tím si připravuje půdu pro 

kapitolu následující. 

Druhý, analytičtější oddíl je vystavěn kolem dobového pojmu „smilstvo“, ženské poctivosti a 

prostituce. Autorka (podobně jako ve větším rozsahu Jaroslav Dibelka) zkoumá strategie žen, 

postižených pro mimomanželský sexuální styk či jeho následky a překračuje tak hranice diskurzivní 

analýzy. Niklová na jedné straně odmítá výraz „neřády“ (z kutnohorské knihy) modernisticky a 

jednoznačně vykládat coby prostituci, na druhé straně se jí však ve studovaných případech daří najít 

indicie přinejmenším pro trvale promiskuitně žijící ženy (s. 62). Nejrozšířenější ženská raněnovověká 

nadávka „kurva“ sice odkazovala na sexuální čest, její užívání však není dokladem pro 

(polo)profesionální poskytování sexu za úplatu, byť tuto potencialitu obsahuje (s. 75). Vděčným 

materiálem pro studium nadávek je právě žatecká kniha svědomí, poučený čtenář by si možná přál, 

kdyby autorka konfrontovala svá zjištění se závěry studie Jany Schwallerové ke cti, uveřejněné 
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v Kuději v roce 2006, případně s bakalářskou prací Daniely Olšanové (FHS UK 2008). Sociální praxi 

sexuálně „nepočestných“ žen se Niklová dostala nejblíže na příkladu „vandrovních žen“ (kap. 4.6.) – i 

zde se však ukazuje, že rysem, vydělujícím tuto skupinu (i vizuálně), byla čest a nikoliv sex za úplatu. 

K problematickému postižení prostituce ve studovaných pramenech se autorka vrací i v závěru své 

práce (zejm. s. 92). Kromě toho se také zamýšlí nad „funkčností“ raněnovověkých zákoníků, 

neupřesňuje však, zda tím myslí jejich důsledné uplatňování, což je však poměrně moderní představa 

(jakkoliv si samy zákony stěžovaly na nedodržování). Jak ukazuje zahraniční diskuze, „funkcí“ norem 

nemuselo být důsledné „umravnění“ společnosti, ale i „pouze“ demonstrace superiority a „křesťanské“ 

odpovědnosti vrchností, jež je vydávaly. Další ze závěrů Niklové práce vychází z rozboru zápisů 

příbramské smolné knihy z 18. století, na které je – poměrně dominantně – vystavěna kapitola 4.7. 

(Vůbec by zastánci striktně sociálněhistorických metod práci možná vytkli jistou arbitrárnost a 

ilustrativnost, kdy závěry o zastoupení deliktů a proměně jejich trestání jsou činěny na podkladě 

různých pramenů pro různá období, aniž by autorka alespoň připustila, že tyto závěry mohou být 

ovlivněny dochováním pramenů.) Niklová v tomto duchu konstatuje změnu postihu smilstva 

v Příbrami 18. století (nad vypovídáním z města převažovalo vězení coby relativně nový trest, 

připouštějící nadto možnost nápravy), ale i proměnu jazyka („zodbornění popisu deliktu“), kdy se 

v příbramské knize nehovoří o „neřádném chování“, nýbrž o „tělesném skutku“ (s. 92). Zda je za tím 

možno vidět posun ve vnímání deliktu (který zde autorka vlastně jen ilustruje), by bylo třeba ověřit 

přinejmenším synchronním srovnáním s jiným prameny, resp. diachronním porovnáním s dřívějšími 

zápisy. Takto je pro práci Kristýny Niklové příznačné jisté napětí mezi (v souhrnu ne početnými) 

individuálními případy, které analyzuje pouze na základě zápisu v jednom druhu pramene a nikoliv 

mikrohistoricky, na jedné, a obecnějšími závěry o společenských jevech na druhé straně. Na to, na 

základě čeho a o čem činí výpovědi, si autorka neodpověděla, stejně jako bychom si přáli detailnější 

zamyšlení nad vypovídací hodnotou a kontextem trestněprávních písemností, potažmo hlubší reflexi 

vlastního zacházení s nimi. 

Na některých místech je zřejmé, že autorka zcela nepronikla ke studované skutečnosti, resp. za jazyk 

pramenů, ale ani se ji svým vyjadřováním nesnaží do hloubky a přesně postihnout – metaforicky 

efektní obraty či názvy kapitol (např. 4, 4.2) se s podstatou spíše míjejí a posouvají celý text z odborné 

do žurnalistické roviny. Anna ze s. 67 tak jistě nebyla poddanou purkmistra a rady, nýbrž města Chyš, 

které tito reprezentovali. Podobně je výraz „okres hrdelního práva“ patrně převzat ze starší literatury či 

pramenů, ostatně jinde autorka naznačuje, že šlo o oblast působnosti té které hrdelní autority (s. 53). 

Na s. 38 zase není jasné, zda si pisatelka dobře uvědomuje rozdíl mezi výrazy (hrdelní) jurisdikce a 

hrdelní justice. Jsem také přesvědčen, že J. Čechura nenavrhuje ve své monografii historickou 

kriminologií nahradit hrdelní soudnictví jako takové, ale spíše dosavadní dějepisné přístupy k němu (s. 

13). Práci s Kalouskovou edicí je třeba ocenit, vyžadovala by si však, stejně jako práce s ostatními 

prameny, většího kritického odstupu – panství „rosenberská“ totiž dnes nazýváme rožmberskými (s. 

44). Příkladem nepochopení dobového jazyka budiž i poznámka 103 na s. 53 – v obratu z Tereziány 
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„kurvy, aneb obecné nevěstky“ je spojku „aneb“ náležité číst ve smyslu „jinými slovy“, a oba výrazy 

tudíž brát jako synonyma. Hovoří-li se tamtéž o vazbě coby „tajném trestu“, neznamená to, že by 

věznění bylo možno ve skutečnosti utajit, nicméně tento způsob trestu neměl veřejný charakter, a byl 

tedy potenciálně méně znecťující. Slovo „tajné“ zde odkazuje k dobovému rozlišení sankcí a není na 

místě snažit se ho vykládat v dnešním smyslu. Koldín pak znásilnění jistě označuje jako „stuprum 

violentum“ (s. 39), „seu“ by kterýkoliv latinský slovník autorce vyložil jako „nebo“. 

Tím se dostáváme k jazykové stránce posuzované diplomové práce. Text je vzásadě prost 

gramatických chyb, místy se však neubránil před rádoby neotřelými obraty a výrazy, které četbu spíše 

ztěžují; mezi ně patří i (domnělé) archaismy jako postpozice adjektiva (s. 72 – „branný z brány 

Mlynářské“; s. 66 – „Kučera švec“, „Hutníček havíř“), ne zcela jasný je i význam přívlastků „Lída od 

Javůrka“ a „Zuzana od Vokála“ (s. 79 – šlo o manžele, otce nebo hospodáře?). Rušivě působí spojení 

„sexuální profil“ osoby (s. 80) či hovorový výraz „polovička“ místo náležitého partner (s. 44). Výčet 

chybných vazeb doplňuje „usuzovat o charakteru deliktů“ (s. 15) či „dostali po výprasku“ (s. 44), 

z hlediska odborného stylu nejsou zcela na místě ani spojení „poptával skupinu osob“ (s. 54) nebo 

„brát za bernou minci prostituce“ (s. 61). Ptát se rovněž můžeme, co je „pestřejší vypovídací hodnota“ 

(s. 64). 

V poznámkách pod čarou ani v závěrečném seznamu literatury nejsou vždy uváděny celé názvy knih a 

článků včetně podtitulů. Autorčinou nezkušeností s psaním odborného historického textu je možno 

vysvětlit absenci základní archivní jednotky, fondu či sbírky, v citacích smolných knih (poznámka 14 

na s. 14 a seznam pramenů na s. 95). Na s. 91 se výklad výslovně odvolává na Františka Grause, aniž 

by na jeho práci bylo odkázáno v poznámce.

Závěrem: Na diplomové práci Kristýny Niklové je patrná poctivá snaha o postižení toho, jak byla 

prizmatem trestněprávních textů vnímána (ženská) sexualita a jak byla sociálně konstruována ženská 

čest. Autorka byla však zároveň konfrontována s omezeními, danými paleografická a obecně archivní 

nezkušeností, (ne vždy uvědomovanými) limity zkoumaných pramenů, ale také určitou nesdůvěřeností 

s raněnovověkými texty – jejich chápání moderníma očima pak vedlo k některým naivním a

nepoučeným spekulacím. Přesto snahu Niklové, jejímž výsledkem jsou i tabelární přehledy sexuální 

delikvence v přílohách, oceňuji a celkově její diplomovou práci hodnotím jako horší, nicméně stále 

ještě velmi dobrou (2).

Praha, 21. června 2009




