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Studentských prací věnovaných ženám v české reformaci, či úžeji v Jednotě bratrské, 

vzniká postupně celá řada. Ve své většině prokazují až přílišnou závislost na tématické trilogii 

Anny Císařové-Kolářové. Je potěšující, vznikne-li k tomuto tématu práce, jež sahá 

v zpracované literatuře, záměru i výsledném textu hlouběji. Tak tomu je u diplomové práce 

kolegyně Kateřiny Čížkové. 

Cílem posuzované práce je zachycení úlohy žen v dějinách Jednoty bratrské od jejího 

vzniku, do období nedlouho po vydání Obnoveného zřízení zemského Ferdinandem II .. Do 

textu vyústil dřívější zájem jeho autorky o postavení žen ve středověké a raně novověké 

kultuk Ten K. Čížková u mne zúročila v postupové práci věnované některým aspektům 

života světic ve středověku . • 

Náboženský život žen v pozdně středověkém křesťanství zkoumá autorka diplomové práce 

i v její první části. Usiluje tu především o postižení části škály možností středověkých žen k 

náboženskému životu. O samostatném promýšlení tohoto tématu svědčí zde zachycené 

paralely mezi náboženským Životem žen některých západních heterodoxních proudů pozdního 

středověku i Jednoty bratrské. V další části své práce K. Čížková popisuje společenské 

postavení a role, jež zaujímaly nejčastěji ženy v Jednotě bratrské (panna, manželka), jejich 

povinnosti, práva i obecně platné zásady každodenního života. Krátce se zde věnuje i vývoji 

pojetí manželství a celibátu kněží v Jednotě bratrské ve zkoumané časové etapě. Důkladněji 

pak v další části práce problematice vzniku a dějin instituce Sester starších v Jednotě bratrské 

i její souvislosti s úřadem Bratří starších. Naznačeno je i pojetí dívčího vzdělání v díle J. A. 

Komenského a jeho postoje k manželství. Tato část práce je kvalitativně nejslabší. Chybí jí 

hlubší pramenné ukotvení v dostatečném počtu děl tohoto teologa. Celá práce je doplněna 

vyváženým životopisem jedné z nejvýznamnějších podporovatelek Jednoty bratrské Kateřiny 

z Ludanic, manželky Petra Voka z Rožmberka. 

I když se Qako k odrazovému pro své zpracování tématu) hlásí k tématické trilogii Anny 

Císařové· Kolářové, literatura již K. Čížková využila pro svou práci je (až na kapitolu o 

Komenském, jak bylo výše naznačeno) dostatečně bohatá. Zahrnuje rozměrné monografie, 

řadu studií i článků z periodik v širokém časovém záběru. Autorka posuzované práce se 

nevyhnula studiu klasických textů historiků 2. poloviny 19. století, (Gindely, Tomek), stejně 

jako příspěvkům shrnujícím výsledky bádání k tématu z posledních let (Kopičková). 



Výsledný text je vyvážený a až na část o Komenském pramenně dobře ukotvený. 

Prozrazuje skutečnou znalost prostudované literatury, schopnost kritické práce s prameny, 

samostatné myšlení, ale i odhodlání učit se ze zkoumané minulosti. Posuzované práci přesto 

vytýkám řadu menších pravopisných nedostatků, především občas chybějící litery v textu. 

Hodnotím ji ještě stupněm výborná (1). 
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