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Úvod 

Ţivotní cyklus, kterým jedinec během svého ţivota prochází, se můţe na první pohled 

zdát biologicky daný, ale jeho jednotlivá stadia mají nejen biologickou, ale také sociálně-

kulturní rovinu. Jsou ovlivněna kulturními rozdíly i materiálními podmínkami lidského ţivota 

v různých typech společností.
1
 Hranice, kdy je člověk pokládán za dítě a kdy uţ je povaţován 

za dospělého, je také dána kulturně. Různé doby a různé společnosti vymezovaly období 

dětství jiným věkem, právními zvyklostmi nebo přechodovými rituály.
2
 Středověk chápal 

dětství jinak neţ 19. století a to, jak vidíme dítě dnes, je záleţitostí dlouhodobého vývoje. 

Období 19. století se však stalo určitým mezníkem. Evropská společnost 19. století „spěla ke 

změně svého uspořádání ze stavovské na občanskou v souvislosti s procesem industrializace 

a na ni navazující procesy urbanizace, profesionalizace, demokratizace a sekularizace.“
3
 Na 

počátku století bylo pro pojetí dětství důleţité, jestli jedinec či rodina patřili k privilegovaným 

stavům nebo zda byli svobodní, či poddaní. Na konci 19. století stále záleţelo na sociálním 

původu, příslušnost k šlechtickému stavu však nebyla rozhodující, stále větší roli postupně 

sehrávaly vlastnictví majetku, osobní iniciativa a výkon.
4
 V této době se měnil systém 

reprodukce obyvatelstva, v Evropě nastal demografický obrat, při kterém populace přešla od 

tzv. starého demografického reţimu, charakteristického silnou porodností, značnou úmrtností 

a „přirozenou“ porodností 
5
, k systému, kde se úmrtnost i porodnost ustálily na nízkých 

hodnotách a kde se plně rozšířila prevence porodů.
6
 

19. století bylo obdobím, kdy se dítě postupně stávalo středem rodiny a „bytostí, ke které 

směřují investice všeho druhu: citové, výchovné, materiální i politické“.
7
 Vydatným zdrojem 

informací, na kterém bychom mohli zkoumat rodinné vztahy, je i dobová publicistika, která 

do jisté míry odráţela – ale také utvářela – myšlení společnosti této doby.  

Pro svůj výzkum jsem si vybrala měsíčník Ţenské listy, který začal vycházet v roce 1873, 

neboť patřil mezi první a nejdůleţitější ţenská periodika, která se v českých zemích 

                                                 
1
 Viz Anthony GIDDENS, Sociologie, Praha 1999, kap. 2. 

2
 Viz Arnold VAN GENNEP, Přechodové rituály, systematické studium rituálů, Praha 1997, kap. 4, 5.  

3
 Jana MACHAČKOVÁ, „Jaké bylo dětství v českých zemích v 19. století“, in: Tomáš JIRÁNEK – Jiří 

KUBEŠ (edd.), Dítě a dětství napříč staletími, 2. Pardubické bienále, 4.-5. dubna 2002, Pardubice 2002, s. 61. 
4
 MACHAČKOVÁ, „Jaké bylo dětství“, s. 62. 

5
 Viz Massimo LIVI BACCI, Populace v evropské historii, Praha 2003, kap. 5. 

6
 LIVI BACCI, Populace v evropské historii, kap. 6; Srov. Jan HORSKÝ – Markéta SELIGOVÁ, Rodina 

našich předků, Praha 1997, kap. 7. 
7
 Milena LENDEROVÁ – Karel RÝDL, Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století, Praha – 

Litomyšl 2006, s. 8. 
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v 2. polovině 19. století vydávala. Zvolila jsem ročníky 1873–1880, protoţe v této době se 

časopis ustanovoval, redakce se názorově vyhraňovala a list získával čtenáře.  

Ve svém výzkumu se budu zabývat tím, jak Ţenské listy tematizují a prezentují vztah 

dospělých k dětem. Zaměřím se zejména na to, zda se zde objevuje nový význam a hodnota 

mateřství a zda je vztah k dětem spojen s emocionálním pohnutím rodičů. Budu si klást 

otázky, jak časopis reflektuje výchovu a vzdělávání v 70. letech 19. století, jak tematizuje péči 

o dítě, jeho hygienu a zdraví a kolik je této problematice věnováno prostoru. Dále budu 

sledovat, jakým způsobem je zde zobrazován „dětský svět“, zdali se k chlapcům a k dívkám 

přistupuje odlišně a proč. 
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1.  Teoretické a metodologické zakotvení práce 

  

  

1. 1. Dítě v historicko-antropologické perspektivě 

V roce 1960 vydal francouzský historik Philippe Ariès knihu Dějiny dětství (L´enfant et la 

vie familiale sous l´Ancien régime)
8
, jejíţ odváţná tvrzení stanovila zcela novou etapu 

v objevování postavení dítěte v dějinách. Základní myšlenka jeho práce bylo konstatování, ţe 

středověk neměl ţádný „smysl pro dětství“.
9
 „Dětství bylo nedůleţitou a krátkou fází ţivota, 

která byla velmi rychle zapomenuta. Jakmile se dítě naučilo chodit a mluvit, bylo zásadně 

integrováno do společnosti dospělých. Být dítětem neznamenalo ve středověku nic jiného neţ 

být malým dospělým.“
10

 To však neznamená, ţe by byly všechny děti svými rodiči 

zanedbávány nebo nemilovány. „Smysl pro dětství“, jak uvádí Martin Nodl, znamená 

pochopení zvláštních specifik tohoto období vývoje jedince a je odlišné od období dospělosti, 

ale i mládí. Děti se účastnily téţe práce a zábavy jako jejich rodiče a nebyly obklopeny svým 

zvláštním světem, speciálními předměty spojenými jen s péčí o ně, které dnes povaţujeme za 

naprostou samozřejmost. Schopnost vnímat specifika dětství se podle Arièse zrodila aţ 

v 17. století v prostředí měšťanské společnosti, coţ bylo zapříčiněno vzděláním, výchovou 

a školou, které získaly centrální význam v ţivotě člověka.
11

  

Na Arièsovu studii reagovaly dva protichůdné směry. Ten první, reprezentovaný 

především anglosaskými historiky sociálních dějin, ji nekriticky přijal a místy aţ absolutně 

vyhrotil. Tento směr hovoří o apatii k dětské smrti, o nezájmu dospělých o ţivot malých dětí 

a o zásadní transformaci vztahu mezi matkou a dítětem, která proběhla v 18. století. Ţivot 

většiny dětí byl krátký a neplnohodnotný, děti se rodily a umíraly podle „boţí vůle“ a tento 

stav se promítal i do přístupu rodičů, u nichţ se nevyvinula náklonnost k vlastní dětem.
 12

 

Zcela odmítavě však reagovali medievalisté a někteří historici novověku, kteří zpochybnili 

platnost některých Arièsových tezí. Podle nich dětství jako svébytná fáze lidského ţivota 

existovala jiţ hluboko ve středověku. Výzkumy týkající se vysoké dětské úmrtnosti, 

opuštěných a zabíjených dětí či zneuţívání dětské práce, jeţ byly prováděny v sedmdesátých 

                                                 
8
 Anglicky vyšlo v roce 1962 pod názvem Centuries of Childhood, německy roku 1975 jako Geschichte der 

Kindheit. 
9
 Martin NODL, „Dětství v předmoderní době“, in: Souvislosti – revue pro křesťanství a kulturu, Praha 

1996, s. 7. 
10

 NODL, „Dětství v předmoderní době“, s. 7. 
11

 NODL, „Dětství v předmoderní době“, s. 7. 
12

 NODL, „Dětství v předmoderní době“, s. 8; srov. Milena LENDEROVÁ, K hříchu i k modlitbě. Ţena 

v minulém století, Praha 1999, srov. s. 12; LENDEROVÁ, Radostné dětství?, s. 8–9. 
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letech, však Arièsovu hypotézu prohloubily.
13

 Boj mezi „černou a bílou legendou“ o dětství 

do současné doby však úplně neskončil, jak naznačuje například Milena Lenderová.
14

  

Jak píše Elisabeth Badinter, vysoká dětská úmrtnost ve starém demografickém reţimu 

způsobila, ţe do konce osmnáctého století byly pro vztah mezi matkou a dítětem typické 

lhostejnost, chladný přístup nebo zdánlivý nezájem k právě narozenému dítěti. Dle Badinter 

se jednalo o „sebezáchovný instinkt“, neboť existovalo velké riziko, ţe dítě nepřeţije první 

roky svého ţivota.
15

 Mateřská láska není podle Badinter samozřejmým a automatickým 

instinktem, který je zakořeněný hluboko v přirozenosti ţen, ale jedná se o jev, který je 

vymezován a regulován společností. 

Rodina v dnešním smyslu je důsledkem procesu modernizace, který vrcholil během 

19. století.  S ekonomickými, sociálními a demografickými změnami se utvářel intimní 

prostor rodiny, redukovaný na rodiče a děti, tzv. nukleární rodina. Modernizace je například 

u Maxe Webera pojímána jako protiklad k tradici a ztělesňuje individualistické hodnoty 

v protikladu k hodnotám kolektivním, svobodu staví proti zvyklostem a omezením apod. Tyto 

nové hodnoty jsou spojovány s nástupem socioekonomických změn, které doprovázely 

industrializaci a vznik kapitalismu, a ty pak ovlivňovaly určité rysy severozápadní evropské 

rodiny.
 16

 Jak píše Jack Goody s odkazem na Talcotta Parsonse, nukleární rodina nebo malá 

domácnost vyhovovala moderními ţivotu lépe: „Rodiče mohli do svých nemnoha dětí 

investovat dostatek energie a citů, aby jim umoţnili zaujmout ve společnosti co nejlepší 

místo, a zároveň to rodinné jednotce poskytovalo dostatečnou mobilitu, aby mohla hledat 

nejlepší dostupnou práci. Malá nukleární rodina se povaţovala za funkčně vhodnou pro 

kapitalismus, zatímco ‚tradiční‘ společnosti byly svázané širšími a silnějšími příbuzenskými 

pouty, která bránila nezávislosti, individualitě a rozptylování majetku.“
17

 Nukleární rodiny se 

však objevovaly i ve starších společenských systémech nebo v zemědělských oblastech, jeţ 

nebyly industrializací tolik zasaţené. Nově se však v této době stávalo, ţe malé rodiny byly 

od svých příbuzných geograficky více vzdálené a izolované. Mnozí historikové vyzdvihují 

ekonomickou hodnotu nukleární rodiny, ale také to, ţe malá rodina rozvíjela citová pouta 

mezi manţely a rodiči a dětmi. Z tohoto hlediska můţeme najít v rodině 19. století větší roli 

                                                 
13

 NODL, „Dětství v předmoderní době“, s. 8. 
14

 LENDEROVÁ – RÝDL, Radostné dětství?, s. 9.  
15

 Elizabeth BADINTER, Materská láska od 17. storočia po súčasnost, Bratislava 1998, s. 59. 
16

 Jack GOODY, Proměny rodiny v evropské historii, Praha 2006, s. 169. 
17

 GOODY, Proměny rodiny, s. 170. 
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„citového individualismu“, coţ lze do určité míry stavět do protikladu k rodinným vztahům 

v dřívějších dobách.
18

  

Je zřejmé, ţe maltuziánství
19

 a proměny, které přineslo 19. století, připravily změny 

v chování lidí a jejich mentalitách.
20

 S přechodem od starého demografického reţimu 

k novému během „dlouhého“ devatenáctého století souvisel výrazný pokles úmrtnosti, coţ 

působilo na sniţování porodnosti, omezování sňatečnosti a především na prosazování 

plánovaného rodičovství.
21

 Pokles plodnosti souvisel s růstem investic rodičů, příbuzných 

a společnosti do dětí. Od 90. let 19. století pak rychle klesala dětská úmrtnost téměř v celé 

Evropě. Čím méně dětí obecně umíralo, tím více se omezoval počet potomků v rodinách 

a zkvalitňovala se péče o ně. Někteří historici hovoří o tomto procesu jako o nahrazování 

„kvantity“ dětí jejich „kvalitou“.
22

  

Sniţování plodnosti bylo nejprve zaznamenáno v dělnických vrstvách, souviselo se 

sniţováním dětské úmrtnosti a mělo zde také jistou spojitost s nárůstem zaměstnaných ţen, 

jejich vzděláváním a tlakem ţenských hnutí.
23

 Mezi ostatní vrstvy pronikala kontrola 

porodnosti jen velice pozvolna. Také vztah k dětem byl od začátku století jiný v horních 

vrstvách, kde měla rodina velký zájem o zachování a budoucnost rodu. Měnil se ve středních 

vrstvách, kde byly poměry „kultivovanější“ a tradičně se dbalo na výchovu dětí. Děti pro 

rodinu znamenaly také investici a byl zde zájem, aby pokračovaly v rodinném řemesle. 

V dolních vrstvách se rodiče se smrtí potomků do jisté míry stále ještě smiřovali snadněji 

a o zlepšení pozice svých dětí uvaţovala jen nepatrná část z nich.
24

 

Během 19. století se vytvářela struktura moderního školství, pediatrie se ustanovila jako 

samostatný lékařský obor, plně se prosazovala vzdělávací povinnost a přibývalo úvah 

o výchově a pedagogických teorií. Začala se objevovat móda a hračky, které více odpovídaly 

specifickým potřebám dítěte.
25

 Přestoţe 19. století dětství jiţ plně respektovalo, děti byly 

v podmínkách zhoubných epidemických nemocí a době odpovídající lékařské péče existenčně 

stále velmi ohroţené.
26

  

Jaké byly hodnoty a vzory myšlení v této době, odráţela také dobová publicistika. 

V druhé polovině devatenáctého století byly nejdůleţitějším ţenským časopisem v českých 

                                                 
18

 GOODY, Proměny rodiny, s. 171. 
19

 LIVI BACCI, Populace v evropské historii, s. 54. 
20

 LENDEROVÁ – RÝDL, Radostné dětství?, s. 8. 
21

 LIVI BACCI, Populace v evropské historii, s. 167. 
22

 LIVI BACCI, Populace v evropské historii, s. 182. 
23

 GOODY, Proměny rodiny, s. 158–159. 
24

 MACHÁČKOVÁ, „Jaké bylo dětství“, s. 65. 
25

 LENDEROVÁ – RÝDL, Radostné dětství?, s. 8. 
26

 MACHÁČKOVÁ, „Jaké bylo dětství“, s. 65. 
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zemích Ţenské listy a své postavení si udrţely do devadesátých let, kdy se začal formovat 

druhý český ţenský časopis – Ţenský obzor. Ţenské listy tedy měly více neţ dvacet let své 

nenahraditelné místo v informování, vzdělávání a formování názorů českých ţen. Dalo by se 

předpokládat, ţe čtenářky tohoto časopisu pocházely většinou ze středních vrstev a často 

vykonávaly svobodná povolání. Přestoţe mateřství a péče o dítě nebyly hlavními tématy 

tohoto feministického měsíčníku, časopis ve svých rubrikách doporučoval vychovatelkám, 

učitelkám a matkám, jak mají děti vychovávat a pečovat o ně, a tím u nich prosazoval určité 

modely jednání. Zároveň do jisté míry odráţel i to, jak se ţeny v této době o své děti staraly.  

Ve své práci se budu zabývat problémem, jak časopis Ţenské listy reflektoval vztah 

dospělých k dětem v prvních letech svého působení a zdali v tomto vztahu hrála významnou 

roli citovost. Dalo by se předpokládat, ţe vztah k dítěti zde bude do jisté míry ovlivněn 

změnou ve vnímání mateřství, jeţ souvisela s emancipačními snahami českých ţen. 

Biologická funkce ţeny přestávala být pokládána za její hlavní úlohu a obecně uznávaný 

model ţenského ţivota zahrnující sňatek, domácnost, děti a výchovu byl stále více povaţován 

za omezující. Pro ţenské hnutí sedmdesátých let byl charakteristický patriotismus 

a vlastenectví, které vyţadovaly, aby byla ţena v první řadě manţelkou českého vlastence 

a matkou, která má na starost výchovu jeho dětí „v národně uvědomělém duchu“.
27

 Dalo by se 

říci, ţe postoj k mateřství a k dětem byl v tomto smyslu ambivalentní – mateřství neutvářelo 

identitu ţeny, ale bylo vysoce ceněno. 

Ve své práci se zaměřím především na to, zda se nový význam a hodnota dětí a větší 

materiální i citové investice rodičů do nich odráţejí také v měsíčníku Ţenské listy v 70. letech 

19. století. Ve svém výzkumu jsem se rozhodla sledovat články, které se týkají výchovy 

a vzdělání chlapců a dívek, a to jak v institucionální rovině, tak v rámci rodiny. Dále budu 

sledovat příspěvky reflektující vztahy rodičů a jejich dětí a ty, které informují o péči, zdraví 

nebo dětské hygieně. V neposlední řadě se zaměřím na příspěvky týkající se předmětů, které 

jsou určeny jen pro děti (hračky, kočárky, dětská literatura atp.). Budu si klást následující 

otázky: Jak reflektují Ţenské listy výchovu a vzdělávání v 70. letech 19. století? Jak časopis 

tematizuje péči o dítě, jeho hygienu a zdraví a kolik je této problematice věnováno prostoru? 

Jak časopis prezentuje dětský svět? Přistupuje odlišně k chlapcům a k dívkám? Dále bych 

ráda porovnala, čím byly charakteristické články redaktorek Spolku a příspěvky čtenářek ve 

srovnání s muţskými přispěvateli.  

                                                 
27

 LENDEROVÁ, K hříchu i k modlitbě, s. 237. 
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Britský historik Colin Heywood ve své knize A history of Childhood upozornil s odkazem 

na sociology Alana Prouta a Allisona Jamese na nové paradigma sociologie dětství, které se 

objevilo koncem 20. století. Pro můj výzkum jsou významné zejména tři jeho body. Zaprvé 

pojmy „dětství“ nebo „dítě“ jsou zde chápány jako společenský konstrukt. V různých 

společnostech mohou tedy lidé těmto pojmům rozumět různými způsoby. Jinými slovy „to, ţe 

jsou děti nedospělé, je biologická skutečnost, ale způsoby, jimiţ se tato nedospělost chápe 

a utváří, jsou záleţitostí kultury.“
28

 Dalším bodem tohoto paradigmatu je, ţe kategorii dětství 

můţeme jen těţko zkoumat bez toho, abychom nebrali v potaz i jiné formy společenské 

odlišnosti, které jsou s dětstvím spojeny. Dětství jako společensky podmíněné musíme 

posuzovat společně s dalšími kategoriemi, jako jsou například společenská vrstva, etnicita či 

pohlaví (gender). Dětství mezi bohatšími měšťany se odlišovalo od dětství v dělnickém 

prostředí, chlapci pravděpodobně vyrůstali jinak neţ dívky a jiné zkušenosti měly děti 

v katolických rodinách neţ v protestantských. Třetím bodem je, ţe na děti musíme nahlíţet 

jako na ty, kdo sami utváří své ţivoty, a nelze je redukovat na pouhé prázdné nádoby, které 

jen pasivně přijímají výchovu dospělých. Současné výzkumy ukazují, ţe přidělovat rodičům 

roli vzorů a dětem pouhých „napodobitelů“ je zavádějící. Vztahy mezi rodiči a jejich dětmi 

můţeme znázornit spíše jako určité formy interakce a vzájemného ovlivňování.
29

  

 

 

1.2. Kvalitativní výzkum  

Jelikoţ bych chtěla prozkoumat určitou část kultury 19. století a porozumět jí, rozhodla 

jsem se pouţít strategii kvalitativního výzkumu. Ve své práci provádím kvalitativní analýzu 

časopisu Ţenské listy. Jedná se tedy o písemný pramen literární povahy. 

Můj výzkum se bude skládat ze tří hlavních částí: 

Vývoj časopisu (viz kap. 2.1), kde pramen nejprve zařadím, popíši a budu se zabývat tím, 

kdy a jak časopis vznikal. Tisk jako takový má na poli historie nezastupitelné místo. Jeho 

funkce jsou především informativní a zpravodajské a snaţí se o názorové, politické a ideové 

ovlivnění.
30

 Hlavním rysem pramenů tohoto typu je „snaha působit na společenské vědomí 

a utvářet je.“
31

  

                                                 
28

 Colin HEYWOOD, A History of Childhood: Children and Childhood in the West from Medieval to 

Modern Times, Cambridge 2008, s. 4. 
29

 HEYWOOD, A History of Childhood, s. 4. 
30

 Miroslav HROCH a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985, s. 161. 
31

 HROCH a kol., Úvod do studia, s. 156. 
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V kapitole Charakter časopisu (viz kap. 2.2.) budu odpovídat na otázky, kdo byl autorem 

a vydavatelem časopisu, komu byl časopis určený, články jakého typu v něm můţeme najít, 

jaký je jejich charakter a kdo je psal. 

Ve třetí kapitole provedu analýzu a interpretaci pramene. Při svém výzkumu pouţiji 

kvalitativní analýzu dokumentů, jeţ patří mezi tzv. nevtíravé techniky.
32

 Ty jsou 

charakteristické tím, ţe při nich badatel vůbec nezasahuje do terénu a předmětem jeho 

zkoumání jsou prameny, které nebyly vytvořeny za účelem výzkumu. Badatel se díky nim 

dostane k výpovědím jinak nedostupných subjektů. Kaţdý badatel je však ovlivněn svými 

znalostmi, hodnotami a interpretačními schopnostmi, tudíţ jeho výstupy jsou vţdy do jisté 

míry subjektivní. Badatel musí brát na vědomí i některá úskalí, jako je např. omezená 

ţivotnost dokumentu a to, ţe dokument nemusí být vţdy dostupný či úplný. Také některá 

čísla mnou vybraného vzorku se nedochovala, chyběly některé části výtisku nebo byly 

nečitelné. Další nebezpečí, které souvisí s prací s prameny, je, ţe badatel si sám vybírá zdroje, 

se kterými pracuje, můţe však některé z nich opomenout, zanedbat či se zaměřit na jiné, 

a tudíţ dojde k vychýlení výběru. 

Vzorek, který budu zkoumat, jsem si vybrala s ohledem na výzkumný problém, jedná se 

tedy o účelový výběr. Ten probíhal ve třech rovinách: 1) výběr časopisu, 2) výběr ročníků, 

3) výběr textů.  

1. Časopis Ţenské listy jsem zvolila proto, ţe jde o jedno z prvních ţenských periodik 

vycházejících samostatně v českých zemích. Existuje mnoho dalších pramenů písemné 

i ikonografické povahy, na kterých by se dal zkoumat vztah dospělých k dětem. Autentické 

informace o „přemýšlení o dítěti“ přináší například interpretace pramenů osobní povahy 

(deníky, korespondence – tzv. ego-dokumenty), ale většina takových dochovaných pramenů 

uţ byla pro podobné účely pouţita.
33

 Prameny institucionální povahy (matriky, sčítání lidu 

atd.) sice nabízejí hutný demografický či statistický materiál o kojenecké úmrtnosti, 

kmotrovství, pouţívání vlastních jmen apod.
34

, domnívám se ale, ţe by jejich kvantitativní 

charakter nebyl pro účel mého výzkumu vhodný.  

2. Časopis Ţenské listy byl vydáván v letech 1873–1926 s měsíční periodicitou. Pro své 

bádání jsem si vybrala ročníky 1873–1880, protoţe v této době časopis vznikal, profiloval se 

a snaţil se zaujmout čtenářskou obec. Dalo by se proto předpokládat, ţe v tomto období 

zobrazoval hlavní záměry vydavatelů. 

                                                 
32

 Hedvika NOVOTNÁ, Nevtíravé techniky, E-Úvod do společenskovědních metod (Dostupný z Moodle 

FHS UK: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614, 1. 1. 2011) 
33

 LENDEROVÁ – RÝDL, Radostné dětství?, s. 15.  
34

 Srov. Jan HORSKÝ – Markéta SELIGOVÁ, Rodina našich předků, Praha 1997, s. 10–11. 

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614
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3. Ve vybraných ročnících budu analyzovat články, které se budou vztahovat k dětství, jeţ 

je ústředním tématem mé práce. Hlavní důraz byl v časopisu kladen na témata jako vzdělávání 

a výchova, politická práva ţen, celibát učitelek, ale nacházíme v něm i „spotřební“ témata 

jako např. vaření, móda, hygiena a kosmetika, ale v osvětovém duchu. Časopis také 

publikoval názory svých čtenářek a literární pokusy nebo ukázky děl některých českých 

spisovatelů. I tyto rubriky vezmu při svém výzkumu v potaz. 

V analýze, jeţ bude tvořit čtvrtou kapitolu mé práce, se zaměřím na čtyři hlavní tematické 

okruhy: na vztah rodič – dítě, dále na vzdělávání a výchovu s důrazem na specifika výchovy 

dívek a na tematiku péče o dítě a jeho zdraví. Začtvrté se budu zabývat „dětským světem“ 

a tím, v čem byl specifický a nový.  
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2. Časopis Ženské listy – analýza pramene 

 

 

2.1. Vývoj Ženských listů 

Ţenské listy vznikly roku 1871 díky iniciativě Amerického klubu dam jako příloha 

časopisu Květy, jejichţ nakladatelem byl Julius Grégr. Vycházely v jejich sedmém a osmém 

ročníku s podtitulem Činnost, samostatnost, ctnost jako „doplnění módního Bazaru, který byl 

německou mutací původně francouzského časopisu Bazar.“
35

 Po prodeji Květů Josefu 

Skrejšovskému roku 1872 se listy přestaly úplně vydávat. Po necelém roce je převzal 

nakladatel František Augustin Urbánek a v lednu roku 1873 listy začaly vycházet jako 

samostatné ţenské periodikum s podtitulem Časopis pro záleţitosti ţen a dívek 

českoslovanských. Funkci hlavní redaktorky zde zastávala Věnceslava Luţická. Kvůli 

nedostatku čtenářek se Ţenské listy dostaly do finančních problémů a v polovině roku 1874 

převzal redakci listů Ţenský výrobní spolek český zastoupený výborem, jehoţ členkami byly 

Karolina Světlá, Sofie Podlipská, Věnceslava Luţická a v neposlední řadě i Eliška 

Krásnohorská.
36

 Od pátého čísla druhého ročníku se časopis stal hlavním orgánem spolku 

a změnil název podtitulu na Časopis k šíření vzdělanosti mezi paními a dívkami 

českoslovanskými. Od roku 1875 přešly Ţenské listy plně do vlastnictví spolku 

a Krásnohorská byla jmenována jejich jedinou redaktorkou.  

Časopis byl psán česky, „slohem prostonárodním“
37

, vycházel vţdy první den v měsíci 

a měl obvykle deset aţ osmnáct stran formátu A4. Roční předplatné stálo dvě zlaté včetně 

poštovného. Barva titulního listu byla modrá s černým tiskem. Grafická úprava časopisu byla 

poměrně strohá, většinou bez ilustrací, jen výjimečně byly otiskovány kreslířské práce ţaček 

spolkové školy. První ilustrace ve formě dřevorytu pocházela z roku 1877. Způsob, jakým byl 

text uspořádán, byl poněkud nepřehledný. Text se nejprve členil do sloupců a stránky byly 

rozdělené vodorovnou čarou, přičemţ článek pokračoval vţdy na následující straně. Mnoho 

článků také bylo uveřejňováno na pokračování. Od této úpravy se na čas ustoupilo v roce 

1875 a časopis tak získal přehlednější formu. Kaţdé číslo bylo většinou zahájeno 

poděkováním mecenášům Spolku, zadní strana listu byla určena pro přehledy a seznamy 

členských příspěvků za minulý rok. Roku 1912 se musela Krásnohorská ze zdravotních 

důvodů vzdát pozice redaktorky a její místo převzala nová starostka Ţenského výrobního 

                                                 
35

 Libuše HECZKOVÁ, Píšící Minervy, vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky, Praha 2009, s. 60. 
36

 HECZKOVÁ, Píšící Minervy, s. 61–62. 
37

 Ţenské listy, 1/ 1873, s. 1.  
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spolku Jindřiška Flajšhansová. V souvislosti se změnou vedení redakce začal časopis 

vycházet k patnáctému dni v měsíci, později dokonce aţ ke dni třicátému, a došlo k drobným 

grafickým úpravám.
38

 Díky novým technickým vynálezům se na stránkách listů začaly od 

roku 1920 objevovat i fotografie.  

Vzorek časopisu, ze kterého jsem čerpala, je uloţen v oddělení časopisů Knihovny 

Národního muzea v Místodrţitelském letohrádku v Královské oboře. Je rovněţ dostupný 

v elektronické podobě v databázi digitální knihovny Kramerius NK ČR.
39

 Při svém výzkumu 

jsem vyuţívala oba tyto zdroje. 

 

 

2.2. Charakteristika časopisu 

Ţenské listy patřily k prvním ţenským periodikům, která v českých zemích začala 

vycházet. Jejich úlohou bylo šířit osvětu mezi urozenými dívkami a mezi hospodyněmi, 

zprostředkovávat komunikaci mezi jednotlivými ţenskými organizacemi a vytvářet místo pro 

diskusi. V druhé polovině devatenáctého století byly nejdůleţitějším ţenským časopisem 

u nás a své prvenství si udrţely do devadesátých let, kdy začal vznikat druhý český ţenský 

časopis – Ţenský obzor. Ţenské listy tedy měly více neţ dvacet let výsadní postavení 

v informování českých ţen a utváření jejich názorů. Články, které rozebíraly tzv. ţenskou 

otázku, se v Květech objevovaly uţ před vznikem přílohy, v rámci tohoto časopisu však 

vznikal v českých zemích prostor pro „raný český feminismus“, který se opíral o „ideu raného 

českého národa a liberálně osvíceneckou představu lidského zdokonalování, přičemţ 

člověkem a vlastencem se zde rozuměla i ţena“.
40

 Kdyţ začaly roku 1873 listy vycházet 

samostatně, jejich hlavní redaktorka Věnceslava Luţická v programovém prohlášení obhájila 

vznik časopisu tvrzeními, ţe kaţdý moderní národ by měl mít svůj ţenský časopis, „v němţ se 

zrcadlí pokročilost uvědomělost nejen dcer jeho, nýbrţ i národu celého, neboť nelze 

zneuznati, ţe otázka ţenská týká se takřka všech členů lidské společnosti. Pokrok muţův 

ohroţen jest zpátečnictvím, nevědomostí a nevzdělaností ţen, pokrok ţen pak značí 

všeobecný pokrok národní.“ Jako hlavní cíl si Luţická vytyčila „seznamovat dcery 

českoslovanské se vším, co duševně světem hýbe, s působením spolkovým, lidumilným 

                                                 
38

 Veronika TARDONOVÁ, Eliška Krásnohorská a Ţenské listy (1873–1926), Pardubice 1999 (rukopis, 

bakalářská práce), s. 42–43. 
39

 Ţenské listy: časopis pro záleţitosti ţen a dívek českoslovanských, 1873–1880, Oddělení časopisů 

Knihovny Národního muzea, (dostupný z databáze Kramerius NK ČR: 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=15201&it=0, 1. 7. 2011) 
40

 HECZKOVÁ, Píšící Minervy, s. 61 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=15201&it=0
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a dobročinným jak národu českého, tak i národů jiných, se všemi pokroky v ţenském 

školství.“
41

 Je však zřejmé, ţe první samostatný ročník časopisu se příliš nelišil od původní 

přílohy.
42

 Z listů byla výslovně vyloučena veškerá politika jako něco, co ţenám nenáleţí 

hodnotit. Časopis otiskoval beletrii, cestopisy a ţivotopisy známých osobností, naučné články 

a články vychovatelské. Mnoho článků se dále věnovalo péči o domácnost, receptům, hygieně 

a kosmetickým přípravkům.  

Díky nové redakci Elišky Krásnohorské
43

 se od pátého čísla druhého ročníku změnil 

charakter časopisu, který pak mnohem více směřoval ke vzdělávání dívek a ke spolkové 

činnosti. K těmto účelům měly slouţit nové rubriky jako Mravní vůdce, Kronika ţenských 

pokroků, Literatura a Dopisy z venkova. „Jiţ v této době vykrystalizoval v podstatě liberálně-

osvětový záměr listu“, jak píše Heczková.
44

  Od března roku 1875, kdy Ţenské listy přešly 

zcela do vlastnictví Ţenského výrobního spolku, se v rubrice Zprávy spolkové pravidelně 

objevovaly informace o dění v něm. V programovém prohlášení výbor spolku vyslovil přání, 

aby „Ţenské listy nalezly cestu zátiším našich rodin k mysli dívek vědychtivých, k srdcím 

matek, které, vzdálené ruchu veřejnosti, ţijí povinnostem toliko svým rodinným.“
45

 Rozsáhlá 

část periodika obsahovala články a různá doporučení týkající se výchovy a vzdělávání dětí 

v rámci rodiny i na institucionální úrovni. Méně časté uţ byly příspěvky reflektující vztahy 

rodičů a jejich dětí a ty, které informovaly o péči nebo zdraví dítěte. List ţeny vyzýval, aby 

dbaly nejen na výchovu svých potomků, ale také vzdělávaly samy sebe, aby byly svým dětem 

v tomto ohledu nápomocné.  

Dalo by se předpokládat, ţe čtenářky tohoto měsíčníku pocházely většinou ze středních 

vrstev
46

 a dobře situovaných měšťanských rodin, svou cestu si však časopis zřejmě našel 

i k ţenám z niţších vrstev. Jelikoţ se časopis ve svých článcích často obrací k učitelkám, 

ošetřovatelkám či vychovatelkám, můţeme usuzovat, ţe některé čtenářky byly zřejmě také 

relativně ekonomicky nezávislé a vykonávaly některá svobodná povolání. Lze se domnívat, ţe 

se jednalo o absolventky dívčích škol. Časopis také zveřejňoval seznam abonentek, uváděl 

zde však jen jméno předplatitelky a to, zda je vdaná, nebo svobodná. Seznam nevycházel 

                                                 
41

 Ţenské listy, 1/ 1873, s. 1. 
42

 HECZKOVÁ, Píšící Minervy, s. 62. 
43

 Po převzetí redakce Ţenských listů publikovala autorka pod řadou pseudonymů, např. Viola Tomanová, 

Arnoštka Č., Tetka z Tetína, Soliman Ředkvička, Marie Čadská, Eda Maxová, Bětka Rozmarná, Jaromír 

Zlonický, Barbora Míčková, Růţena Volná, Klára Baldová, Vojtěška Všetečková, viz Drahomíra VLAŠÍNOVÁ, 

Eliška Krásnohorská, s. 168; Srov. HECZKOVÁ, Píšící Minervy, s. 67.  
44

 HECZKOVÁ, Píšící Minervy, s. 63. 
45

 Ţenské listy, 5/ 1874, s. 33. 
46

 Marie L. NEUDORFLOVÁ, České ţeny v 19. století. Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě 

k emancipaci, Praha 1999, s. 79. 
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pravidelně a nebylo v něm blíţe určeno sociální postavení ţeny. Bylo by moţné dohledat, 

jaké osobnosti se skrývaly za jednotlivými jmény, to by však jiţ přesahovalo rámec této 

práce.  

S novým vedením nabýval časopis nových forem a měl být více vědecky, poučně 

a kriticky zaměřen. Na úkor toho měla být z časopisu vypuštěna veškerá beletrie, jelikoţ zde 

vznikaly i další časopisy, které se jí zaobíraly. Mezi autorky, které publikovaly v Ţenských 

listech, patřily například členky Výrobního spolku Sofie Podlipská, jeţ přispívala především 

vzdělávacími studiemi, Karolina Světlá, Věnceslava Luţická nebo například Renáta Tyršová 

či nakrátko Teréza Nováková. Do časopisu přispívali v menší míře také muţi, například kněz 

a pedagog Jan Karel Škoda svými texty o výchově nebo Josef Prokeš. 

Uţ z prvních čísel redigovaných Krásnohorskou je patrné, ţe měla zcela jiné ambice neţ 

Luţická. Krásnohorská chtěla časopis vymezit vůči dosavadní tradici „povrchních“ dámských 

časopisů a odhalit v českých ţenách i jinou stránku jejich ţivota neţ tu, která odpovídala 

genderovému stereotypu, redukujícímu ţenu na hospodyni, manţelku a matku. Tento záměr 

Krásnohorské se odráţí například v tvrdé kritice spisů bývalé redaktorky Luţické, jejíţ 

mravoučná povídka Tři večery líčila osudy dvou dívek Cecilky a Josefiny. Josefina byla 

vzdělaná dívka se zájmem o literaturu a Cecilie zase výtečná hospodyně. Zatímco ţivot 

Josefiny se nevyvíjel příliš příznivě, Cecilie, která byla skvělou manţelkou a hospodyní, se 

dokonce stala ještě spisovatelkou. Krásnohorská skoncovala s dřívější podobou Ţenských listů 

tím, ţe reagovala na spisy Luţické slovy: „Jaká v tom nauka pro dívky! Zdaţ zjevně tím 

nenaznačen záhubný vliv výtečných učitelů a vzdělávací moc punčochy?!…mohou si dívky 

mysliti, ţe ku vzdělání spisovatelskému stačí, čtou-li v mládí svém kornouty a rozvalují 

nudle.“
47

  

Krásnohorská musela svůj záměr nevydávat v časopise beletrii po čase přehodnotit 

a próza a poezie byly součástí listu po celou dobu jeho existence. Ţenský spolek se snaţil 

oslovit také muţské čtenáře a získat pro svůj list i jejich příspěvky. V sedmém čísle druhého 

ročníku časopis muţe vyzval, aby posílali své populárně-naučné články z oblasti vědy, 

literatury, umění, průmyslu atd., „jelikoţ nejvyšším nám jest cílem, zachovati národnosti naší 

ţeny a dívky probudilé, snaţivé, baţící po vzdělání a činnosti platné a uţitečné, doufáme, ţe 

vlastenecké naše spisovatelstvo nezůstaví nás bez přispění svého osamotnělé při úkoly pro 
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celý národ důleţitém a významném.“
 48

 Krásnohorské záleţelo na tom, aby měly listy širší 

společenský a sociální kontext.
49

 

Jak uvádí Heczková, Ţenské listy tolik nezapadaly do vkusu čtenářek ze středních vrstev 

společnosti, jimţ byly určeny, a nestaly se „komerčně úspěšným časopisem“, protoţe 

Krásnohorská pojala časopis jako „nástroj v boji o nejvyšší vzdělávání ţen a právo o sobě 

rozhodovat.“
50

 Později se její pojetí ţenství stávalo více a více anachronické. V polovině 

devadesátých let bylo jedinečné postavení Ţenských listů narušeno vznikem nových ţenských 

emancipačních časopisů, jako byl Ţenský svět a Ţenský obzor, které byly méně konzervativní 

a uměly lépe reagovat na změny potřeb českého měšťanstva.
51

 Kvůli nemoci Krásnohorské 

udrţovala fakticky list v chodu od začátku 20. století učitelka Krista Nevšímalová. V roce 

1912 Krásnohorská zcela rezignovala na svou funkci a list byl předán do rukou nové starostce 

spolku Jindřišce Flajšhansové, která se snaţila udrţet původní úroveň časopisu a nic nového 

nepodnikla.  

Původně radikální list se postupem času proměnil v běţný ţenský časopis s recepty 

a různými návody pro hospodyně. Během válečného období se jej podařilo s obtíţemi udrţet 

při ţivotě. Po válce převzal financování Ţenských listů Adolf Neubert se svým Zemědělským 

knihkupectvím a nakladatelstvím. Od roku 1923 vykonával většinu redakční práce učitel 

František Sekanina, díky němuţ se podařilo časopis udrţet aţ do smrti Elišky Krásnohorské 

roku 1926, kdy Ţenské listy definitivně zanikly. 
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3. Obraz dítěte 

  

 

Na úvod analytické části práce bych ráda poznamenala, jak s pojmem dětství zachází 

Riegrův Slovník naučný. Tento slovník představuje určitou dobovou normu, která 

ustanovovala a definovala, kdo nebo co bylo dítě v druhé polovině 19. století. 

Nejprve si povšimněme, ţe podle rakouského občanského zákoníku z roku 1811 byl 

jedinec dítětem do svých sedmi let. V období osmi aţ čtrnácti let pak člověk proţíval věk 

nedospělosti a od patnácti do čtyřiadvaceti procházel obdobím dospívání, jak uvádí 

Lenderová.
52

 Toto vymezení ještě do jisté míry odpovídá konceptu, který v 7. století 

zformuloval Isidor Sevillský. Ten ve svém díle Differentiae rozlišil šest stupňů lidských věků, 

z nichţ dětství přiřkl dva. První stupeň infantia končil v sedmi letech dítěte a druhý stupeň 

puertia trval do čtrnácti let a odpovídal období školního věku.
53

  

Historikové a sociologové se odjakţiva zabývali ţivotními cykly. Pojem ţivotní cyklus 

představuje systém pravidel v uspořádaných úsecích ţivota, které se liší historicky, sociálně 

i individuálně. Běh ţivota byl chápán stupňovitě a jednotlivé jeho stupně byly svázány se 

strukturou věkových hranic. Ve starším chronologickém členění cyklu měla velkou roli čísla 

šest a sedm, odvozující svůj původ z antiky. „Podobně jako bylo sedm velkých planet, sedm 

dní v týdnu, bývalo v teorii i sedm věků lidského ţivota.“
54

 Běh ţivota byl znázorňován jako 

„kolo Štěstěny“ nebo „kolo ţivota“, kterým otáčela Fortuna.
55

 

Slovník naučný vycházel o půl století později neţ rakouský občanský zákoník, a to 

v letech 1860–1874. Tento slovník byl první českou encyklopedií a jeho hlavními redaktory 

byli František Ladislav Rieger a Jakub Malý. Josef Podlipský, autor hesla Dítěcí věk, do jisté 

míry dokládá, ţe období dětství se v 19. století pozvolna prodluţovalo. Dospívání u dívek 

podle tohoto hesla nastávalo mezi 14. aţ 16. rokem, zatímco u chlapců mezi 16 a 18 lety. 

Josef Podlipský zdůrazňoval skutečnost, ţe vymezit období dětství je poněkud problematické, 

neboť u někoho mohla nastat dospělost dříve a u někoho později. To by mohlo být také 

zajímavým dokladem toho, jak se vnímání dětství postupně proměňovalo. Obecně podle 

autora dívky dospívaly o něco dříve. Slovník člení dětský věk do čtyř fází: první fázi nazývá 

„věkem novorozeňátka“ (prvních 5–6 dní aţ do odpadnutí pupeční šňůry), druhou „věkem 
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kojence“ (do 9. aţ 12. měsíce, fáze končí odstavením dítěte), třetí fáze se nazývá „věk vlastní 

dítěcí“ (od 1. do 7. roku, téţ „věk mléčných zubů“) a poslední „věk mladictví (chlapecký 

a holčí)“ (od 7. do 14. nebo 16. roku, téţ „školský věk“). Třetí fázi rozlišoval na další dvě 

období: na období od 1. do 3. nebo 4. roku, kdy „nabývá dítě pevnosti a pruţnosti, ačkoliv 

úmor pro mnohé epidemicky panující nemoci jest ještě velmi značný“, a na období od 3. nebo 

4. do 7. roku, kdy byl „nejpříhodnější čas klásti základ k pozdějšímu tělesnému a duševnímu 

zdraví a blahobytu.“ Na „věk vlastní dítěcí“ je zde kladen největší důraz, neboť pokud mělo 

dítě správnou péči a vychování, procházelo během tohoto období nejdůleţitějšími fyzickými 

a duševními proměnami.
56

 

 

 

3.1. Vztah rodičů k dětem  

V této kapitole bych se chtěla především zaměřit na to, jak časopis Ţenské listy 

prezentoval a zároveň také spoluutvářel představu o tom, jak měl vypadat ideální vztah matky 

k dítěti. O vztahu otce k dětem se samozřejmě zmíním také, i kdyţ v časopise nebyl příliš 

tematizován.  

V rámci svého výzkumu se pokusím rozlišit dvě roviny mateřství, kterými byla podoba 

vztahu matka – dítě určována. (Podobně tyto roviny rozlišuje Denisa Nečasová v článku 

Ideologické obrazy mateřství po únoru 1948.) První rovina biologicko-psychologická 

obsahuje jak záleţitosti čistě fyzické povahy (těhotenství samotné, porod, kojení apod.), tak 

hledisko osobního vnitřního proţívání těchto momentů a cítění matky. Druhou rovinu utvářejí 

kulturní a sociální aspekty mateřství. Můţeme pod ní zahrnout to, jak daná společnosti 

fenomén mateřství popisuje a reflektuje. To, co antropologové nazývají „birth cultures“, jsou 

vlastně sociální systémy, které se soustředí kolem instituce mateřství a obsahují také názory 

na jeho povahu, těhotenství, narození a péči o dítě. Pojem „birth cultures“ poukazuje na snahy 

společnosti mateřství regulovat a současně i vymezit místo a jeho úlohu ve společnosti.
57

 

Jelikoţ se ve zkoumaných ročnících Ţenských listů nesetkáváme s články autorek, které by 

hovořily o vlastních dětech nebo nějakým způsobem zmiňovaly své mateřství, a není jisté, zda 

jsou autorky článků matkami a jestli vycházejí z vlastních proţitků, budu se ve své práci 

věnovat pouze této druhé rovině mateřství.  
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„Mateřství, stejně jako další pro společnost zásadní či dokonce ‚fatální‘ fenomény, 

neuniklo jisté ideologizaci“,
58

 píše Nečasová. Způsoby, jakými byly matky a mateřství 

prezentováno, nepředstavují neutrální či bezvýznamná zobrazení, ale jsou naopak nositeli 

hodnot, které daná kultura dětem nebo ţenám a jejich rolím přisuzuje. Mateřství 

představovalo přínos pro celou společnost, coţ je patrné zejména v době 19. století, kdy byl 

obraz mateřství v tomto smyslu ztotoţňován se snahou o udrţení vysoké porodnosti.
59

  

Velmi výrazná byla tato „ideologizace“ mateřství v době národního obrození, kdy se 

vytvářející český národ do jisté míry ztotoţňoval s matkou, dárkyní ţivota.
60

 Česká kultura 

druhé poloviny devatenáctého století nabývala na síle a v rámci habsburské monarchie si 

vytvářela své specifické místo. Národnostní hnutí bylo v českých zemích propojené 

se snahami ţen o emancipaci, coţ se výrazně projevovalo na tom, ţe měly ve svém úsilí 

podporu řady vzdělaných muţů. Ti si od počátku století uvědomovali nerovnoprávné 

a menšinové postavení českého národa ve srovnání s německy mluvící většinou v rámci 

monarchie a začali vnímat ţenu jako „spolupracovnici při probouzení národa“.
61

 V tomto 

kontextu sehrávala důleţitou úlohu rodina, jejíţ úroveň byla závislá na „národně uvědomělé 

matce“, partnerce českého vlastence, která měla zaručit výchovu jeho dětí „v národně 

uvědomělém duchu“.
62

 Ţeny tak byly povýšeny do role osob, které nesly odpovědnost za celý 

národ, 
63

 společnost je prosila a vyzývala k mateřské odpovědnosti, ale zároveň je obviňovala, 

ţe tyto povinnosti zanedbávají. To, jak ţeny na tyto výzvy reagovaly, záviselo na jejich 

umístění v rámci společenské hierarchie. Ideál „nové matky“
 64

, která o sebe 

během těhotenství pečovala, věnovala zvýšenou pozornost dětem, kojila je, dbala na jejich 

hygienu a tělesný pohyb, našel své uplatnění hlavně ve středních vrstvách a zámoţnější 

burţoazii. Pro nemajetné ţeny zůstávala mateřská péče „přepychem“, který se ještě dlouho 

nemohly dovolit, jak píše Elisabeth Badinter.
65

  

Marie Zahradníková ve své úvaze z roku 1874 „Být či nebýt učitelkou?“ píše o úloze 

matek a jejich důleţitosti pro český národ takto: „Matce nejvíce na srdci leţí blaho tvora, 

jemuţ dala ţivot; sama pak jsouc ho nejbliţší, největší vliv má na jeho vyvinutí. Ona mu 

budiţ vzorem dokonalosti, zrcadlem citů vznešených a rozumu váţného, aby dítě zhlíţejíc se 

k ní, připodobovalo se jí a našlo v činu, slově i pohledu jejím průvodce stráţného po obtíţné 
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dráze ţivota. Ona budiţ v kaţdém ohledu schopnou, vzdělávati a zušlechťovati nejdraţší 

poklad svůj, své milé dítky, naději a budoucnost svého národa.“
66

 

Představu, ţe „budoucnost národa“ spočívala v „duších dítek“, prezentoval i úvodní 

článek z roku 1875 nazvaný „Dcerám českým“ v redakci Elišky Krásnohorské: „Vámi řízena 

mládeţ dětinná, Vámi ovládána mysl mladíků, Vámi stanoveny poţadavky vzdělané 

společnosti; Vy, jen Vy naplňujete soukromý ţivot národa obsahem, Vy pořádáte duševní 

jeho domácnost, na Vaší vůli, Vašem uznání, Vaší vzdělanosti a nadšenosti závisí hodnota, 

důstojnost, ušlechtilost nejvnitřnějšího ţivota národního.“
67

 Za výchovu dětí byla odpovědná 

matka. Jejím úkolem bylo vštípit jim mravní, náboţenské principy, dívku naučit řídit 

domácnost, vést ji k oddanosti a pokoře. Časopis často vinil matky z toho, ţe jsou jejich 

dorůstající dcery „mravně ochablé“ a „duševně lenivé“. Za jejich osudy mohly pouze ony, 

protoţe jejich úlohou bylo vést je a jít jim příkladem.
 68

 Jejich provinění však nebylo 

absolutní. Matky neměly totiţ vţdy dostatečné vědomosti a zkušenosti, poněvadţ se jim často 

nedostalo dobré výchovy a vzdělání, jak píše komitét pro dozor nad ţenskými ručními 

pracemi v dopise z roku 1873.
69

  

Tato změna myšlení o nová hodnota mateřství rozšířila moc matky na úkor autority otce. 

Můţeme usuzovat, ţe vztah otce a dítěte nebyl příliš blízký. Lze předpokládat, ţe otec 

většinou neprojevoval zájem o kojence či batole, ale čím bylo dítě starší, tím více se vztah 

otce k potomkovi prohluboval. Časopis se o roli otce téměř nezmiňuje, a pokud ano, často 

velmi nelichotivě. V povídce Josefiny Baštové Z Krkonoš, která v Ţenských listech vycházela 

na pokračování v roce 1874, byl otec popisován jako hrubý alkoholik, který unesl svou dceru 

z vesnice do města a donutil svou manţelku, aby tam proti své vůli zůstala s ním. Postupem 

času zanedbával čím dál více jak práci v továrně, tak i rodinu, a trávil většinu času v hospodě. 

Kdyţ dcera váţně onemocněla, matka o ni úzkostlivě pečovala a ani na okamţik neopustila 

její lůţko. Otec se o dceru příliš nestrachoval a odešel do hostince, aby tam pil „na zdraví 

dceřino“. V závěru povídky, kdy dcera umírá, je opět v hostinci. Dlouho ji však nepřeţije, 

neboť ho raní mrtvice.
70

 Další z mála zmínek, která reflektuje vztah otců k potomkům, 

vychází z korespondence „vlasteneckého otce pěti dcer“ a Krásnohorské, která zde vystupuje 

pod přezdívkou „Tetka z Tetína“. Otec byl zde představován jako strohý muţ, jemuţ záleţelo 

na budoucnosti svých dcer, ale nechtěl se podílet na jejich výchově. V dopise redakci si 
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stěţoval, ţe se jeho dcery na vyšší dívčí škole nenaučily ani základním dovednostem.
71

 „Tetka 

z Tetína“ alias Krásnohorská mu odpověděla, ţe na tom nese velký podíl viny, protoţe se 

dcerám dostatečně nevěnoval, neměl pro ně porozumění a neukázal jim důleţitost vědění.
72

 

Tímto Krásnohorská do jisté míry vyzdvihuje úlohu výchovy v rámci rodiny před 

institucionálním vzděláváním a kritizuje zaběhnutý model otců ve většině domácností. 

V tomto modelu byl otec přísný a respektovaný muţ, který těţce pracoval obvykle mimo 

domov a večer si nepřál být rušen.
73

 Rozhodoval o všem, zastupoval rodinu navenek a doma 

přísně vládl, pouţíval často tělesné tresty a děti se ho bály.
74

 Svou lásku jim většinou nedával 

příliš najevo.
75

  

Podle M. Lenderové hrály emoce v úzkém rodinném kruhu jen okrajovou roli a mezi 

rodiči a dětmi se city ještě v druhé polovině devatenáctého století nedávaly příliš najevo.
76

 

Časopis sice nabádal matky, aby se svými dětmi trávily čas například četbou pohádek či 

zpíváním písní, láskyplný fyzický kontakt se však nedoporučoval. Největším prohřeškem, 

kterého se matky vůči svým dětem dopouštěly, bylo podle článku Ludevíta Budeckého z roku 

1873 „mazlení“, „hýčkání“ a „kolíbání“, „z něhoţ pak mnoho jiných nectností se vyvinuje 

a v mnohých případech i zdraví dětskému škodí.“
77

 Lékařka Anna Bayerová v článku „Něco 

z memoirů nemluvněte“ některé projevy lásky k dětem připouštěla, za krajně nevhodné však 

povaţovala líbání: „Líbat děti na ústa je ukrutné; ony dýchají dosti jemně a dusit jich líbáním 

a zkaţeným dechem je zpozdilý, škodlivý a pokárání hodný způsob. Kaţdé děťátko je hodno, 

aby se mu líbala ručka, nebo noţka, ale nikdo, kdo vskutku dítě miluje, nepolíbí ho v ústa 

nebo tvářinku, okamţik-li jen o tom přemýšlet bude.“
78

 Skutečnost, ţe se fyzický kontakt 

matek s dětmi většinou nedoporučoval, nemusí dokládat, ţe své děti matky nemilovaly 

a nevznikalo mezi nimi pevné citové pouto. Obecně lze dokonce říci, ţe projevování citů 

v rodinách během 19. století přibývalo. Nelze také tvrdit, ţe matky byly zcela lhostejné ke 

smrti svých dětí. Zoufalství matky, které právě zemřela dcera, vyjadřuje povídka Z Krkonoš: 

„Hlasitý, zoufalý výkřik vydral se z prsou nešťastné opuštěné matky…, ó coţ není slitování,‘ 

lkala, ,coţ muselo zemříti právě toto kvítko, zahynouti, sotva rozkvétati počalo.‘ “
79
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Sofie Podlipská si v článku „O nadání“, který byl publikován v Ţenských listech roku 

1877, dobře uvědomovala, ţe přístup k dětem v druhé polovině 19. století a u starších 

generací byl odlišný: „Naši předkové měli za to, ţe je třeba přísnosti při vychování, jeţto děti 

lásky rodičů snadno zneuţívají. Zásada, ţe se nesmí dětem láska ukázat, proto ţe si pak 

rodičů neváţí, bývala běţná a zakládala se ve zkušenosti při mládeţi, na jejíţ cit se 

neúčinkovalo, při vzdělání, kterého bylo vůbec po řídku ve všech vrstvách lidu.“
80

 Dále 

Podlipská poukazovala na skutečnost, ţe se rodiče často snaţili naplnit své sny a dosáhnout 

některých cílů alespoň skrze své potomky. „Čím větší láska k dítěti, tím větší touha u jeho 

rodičů a vychovatelů viděti je výtečné a co moţná vynikající. Při tom účinkuje velmi silně 

lítost ze zmařeného vlastního nadání a šlechetná, zcela přirozená snaha nahraditi dítěti, co 

bylo zameškáno na nich.“
81

 Kdyţ děti nebyly schopné naplnit představy svých rodičů, snaţili 

se je rodiče donutit násilím. Mysleli si, ţe tím v dítěti rozvíjí nadání, a jeho skutečné vlohy 

často zůstaly bez povšimnutí. Této skutečnost si všímá také Karel Rýdl v článku Fenomén 

strachu ve výchově dětí. Podle Rýdla byly výchova a vztah rodičů k dětem v minulosti 

poznamenány nedostatečným povědomím o procesech dětství a dospívání. Dítě bylo chápáno 

jako majetek rodičů, čímţ byl ospravedlňován „domácí výchovný absolutismus“, který se 

vyţíval v „péči ošetřovatelské“ a „trestající“, místo aby se snaţil pochopit individualitu dítěte. 

„Míra nebo kvalita vychování a vzdělání dítěte byla (a dodnes ještě převaţuje) posuzována 

podle toho, jak se dovedlo přizpůsobit vůli dospělých.“
82

 

 

 

3.2. Výchova a vzdělávání 

Výchova dítěte začínala uţ od útlého věku v rámci rodiny a zaměřovala se nejprve na 

tělesný vývoj a poté na výchovu rozumovou a morální.
83

 Byla to zejména rodina, která děti 

připravovala na ţivot, vštěpovala jim disciplínu a obecně uznávané standardy chování 

a jednání. Od šestého či sedmého roku ţivota začínala roli rodiny do jisté míry přebírat škola. 

Povinnou školní docházku nařizoval jiţ tereziánský patent z roku 1774, který se vztahoval na 

všechny děti od 6 do 12 let, pro chlapce i dívky bez rozdílu sociálního postavení. Skutečný 

převrat způsobila aţ tzv. Hasnerova reforma z roku 1869, která poloţila základy 

k vzdělávacímu systému umoţňujícímu rozvoj vzdělání nejširších lidových vrstev. Tato 
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reforma prodluţovala školní docházku o dva roky, tedy aţ do čtrnácti let věku dítěte. Dále 

zaváděla obecnou školu a vedle ní prosazovala vznik škol měšťanských, alespoň po jedné 

v kaţdém politickém okrese. Ve větších městech se měly školy dělit na chlapecké a dívčí. 
84

 

V souvislosti s tím, jak se dětství v devatenáctém století prodluţovalo, se začala 

vyzdvihovat důleţitost uvědomělého rodičovství a přibývalo pedagogických článků, které 

výchovu dětí reflektovaly. Jejich autoři se obraceli k rodičům, aby jim výchovu potomků 

usnadnili. Příspěvky zaměřené na výchovu a vzdělání tvořily po nástupu Krásnohorské do 

vedení redakce jednu z hlavních linií Ţenských listů. Od jejího příchodu se zde střetávaly dvě 

tendence a v rámci vybraných ročníků se v Ţenských listech setkáváme se dvěma okruhy 

textů, které nahlíţejí na výchovu a vzdělávání odlišnou optikou. První přístup byl 

reprezentovaný Krásnohorskou, Podlipskou a některými dalšími členkami výboru Ţenského 

výrobního spolku. Tyto autorky psaly spíše emancipační a vzdělávací články kladoucí důraz 

na rozvoj intelektuálních schopností dívek a ţen a dívčího školství a opakovaly, ţe dívky mají 

stejný nárok na vzdělání jako chlapci. Ideálem bylo, aby z dívek vyrostly vzdělané, 

cílevědomé a nezávislé ţeny. Mezi další autory patřili muţští pedagogové, z nichţ 

nejvýraznější byl v sedmdesátých letech páter Jan Karel Škoda. Tito pedagogové publikovali 

rozsáhlé články věnované explicitně výchově a konkrétním pravidlům, která měli vychovatelé 

dodrţovat. Články doporučovaly rodičům, aby své děti vychovávali přísně a tvrdě – tak, aby 

obstály v tehdejším nelehkém světě. Rozmazlené a zhýčkané dítě bylo „synonymem 

špatnosti“.
85

 

Jak jiţ bylo řečeno výše, podle M. Lenderové hrály emoce v úzkém rodinném kruhu jen 

okrajovou roli a láskyplný fyzický kontakt rodičů s dětmi byl často kritizován.
86

 Dle článku 

„Některé vady u vychování“ od Budeckého si děti příliš starostlivých matek časem navykly, 

ţe dosáhnou všeho, co se jim zamane, pláčem. Snaţit se dítě utišit, kdyţ plakalo, mohlo být 

velkým prohřeškem proti jeho výchově i zdraví: „Pláč zaujímá u dítek pohyb a nejen ţe jim 

neškodí, ale naopak k dobrému jim slouţí, nebo plíce se roztahují, zesilují a dítě unaveno 

jsouc, přestává samo; pročeţ nejlépe učiníme, kdyţ křiklouna takového si hrubě nevšimneme. 

[...] Udělalo-li si dítě něco na těle, nedělejme s ním mnoho okolků, aby nemyslelo, ţe na něm 

mnoho záleţí a ţe kvůli němu celá domácnost na nohou býti musí, ale zůstaňme zcela 

lhostejnými.“ 
87

 Výchova dítěte se mohla soustředit na sledování agresivního jednání a na 

snahu potlačit jej. Za naprosto nevhodnou (a poněkud úsměvnou) praktiku se povaţovalo 
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pobízet dítě, aby člověku či předmětu, který mu způsobil bolest, „vybacalo“.
88

 Jan Karel 

Škoda, jenţ se na stránkách Ţenských listů výchovou dětí podrobně zabýval, tento postoj 

vysvětloval následovně: „Tak páchá se dvojí chyba najednou: soucit v dítěti se otupuje, a dítě 

se spolu zaučuje zlé splácet zlým čili mstít se. Aţ bude starší, bude dávat se do kaţdého, ani 

rodiče nevyjímaje, kdo by mu něco v cestu kladl; aţ nemoha vylít zlost na osobách, bude 

tejrat zvířata, rozbíjet nářadí, dţbánky svým protivníkům na hlavu bude házet, pak nebudou 

tomu chtít věřit, ţe by k takovému pokaţení vůle dětské oněmi zdánlivě nepatrnými cviky 

také byli přispívali.“
89

 

V dalším článku nazvaném „Odvykání“, který v listech vycházel na pokračování v roce 

1875, radil Jan Škoda rodičům, jak postupovat, pokud se uţ dítě špatnému chování naučilo. 

V takovém případě bylo potřeba, aby k výchově přistupovali jako lékaři k „vyléčení jeho 

churavé vůle“. Kdyţ rodiče objevili u dítěte nějaký zlozvyk, měli ihned přistoupit k jeho 

„léčbě“. Při napravování dítěte bylo „třeba ohled bráti na napomínaného povahu, pohlaví, 

věk, letoru a okolnosti,“
90

 neboť na kaţdého platí něco jiného. „V děvčeti převládá cit, 

v hochu rozum.“
91

 Malým dětem, které ještě neměly rozum, se mělo správné chování 

jednoduše nařídit. Rodiče pak měli dohlíţet na to, aby se tyto příkazy dodrţovaly. Starší děti 

se podle Škody měly poučovat, a to „přiměřeně vývinu jejich schopností“, a měly se jim 

připomínat „bolest [rodičů] a strach o jeho blaho“.
92

 Rodiče si měli dát záleţet, aby si dítě 

jejich slova dobře zapamatovalo. Poučování a plísnění mělo být krátké a věcné. Často se však 

stávalo, ţe „napomínatel, aby spíše dítě odstrašil, k následkům jeho chyby všelicos strašného 

přilhává, ale tím si sám dílo své kazí, nebo aţ dítě shledá, ţe bylo obelháno, ztratí všecku 

důvěru k napomínateli.“
93

 Dále bylo vhodné dítěti zakázat takové kamarády, které jeho špatné 

chování zavinili. I kdyţ to na první dojem mohlo působit tak, ţe si dítě odvyklo páchat 

špatnosti, nemusela to být vţdycky pravda. Škoda proto radil, aby rodiče podrobovali vůli 

„rekonvalescenta“ zkouškám; například aby dali „mlsálkovi“ jeho oblíbenou pochoutku 

a potom pozorovali, jak se zachová.
94

 

Ve svém dalším článku „Nezdar vychování“ z roku 1876 Jan Škoda zdůraznil, ţe pokud 

chtěli rodiče svého potomka dobře vychovat, museli rozpoznat, k čemu mělo dítě talent, 

a vychovávat ho v souladu s jeho schopnostmi. Schopnosti jsou „jako seménka, z kterých 
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byliny, jako jádra, z kterých stromy vyrůstají… ani na seménku není vidět budoucí bylinu, ani 

na jádru budoucí strom.“
95

 Pokud rodič nebo vychovatel nevychovával dítě dle jeho 

vrozených schopností, míjela se výchova účinkem. Jestliţe rodič v dítěti objevil talent, nesměl 

ho nechat leţet ladem a musel ho začít postupně rozvíjet tak, aby dítěti danou činnost 

neznechutil, radil Škoda. Pokud rodič či vychovatel procvičování zanedbal, schopnost dítěte 

zakrněla nebo úplně zmizela.
96

 Podle článku bylo k rozvoji talentu určeno prvních 20 let 

ţivota: „V letech prvních dušička dětská je měkká, jako vosk poddajná, jako těsto měkké,“
97

 

uvádí Škoda s odkazem na K. Šmída, „do kterého sice snadno vtisknete formy, které chcete, 

nevtiskly byste však tak lehce, kdybyste těsto dříve nechali ztvrdnout.“ Podobně jako John 

Locke nebo J. A. Komenský dále uváděl, ţe dítě je „tabule prázdná“, na které sice není nic 

napsáno, ale co se tam vtiskne, „pro celé budoucí ţivobytí dítěte bude tam napsáno.“
98

 Rodiče 

a vychovatelé měli před dítětem vystupovat jednotně, a co jeden dítěti zakáţe, druhý by mu 

neměl zase povolovat: „Tu dělá dítě chybu za chybou. Jen ho nech, je to ještě dítě; aţ přijde 

k rozumu, nebude tak dělat, chlácholí otce matka. Toť jakoby řekla: Srdce dítěte začínají 

neplechy prorůstat, ale nepřekáţejme, hovme jim teď; s odklizením jich posečkejme, aţ to 

mladé skrz naskrz bude nimi prorostlé.“
99

  

Pro přispěvatele časopisu byl autoritou zajisté Komenský
100

, jehoţ pedagogické spisy 

doporučovali svým čtenářům. Při vzdělávání se podle jeho rad mělo postupovat od 

jednoduchého ke sloţitému a nesnaţit se učit příliš malé děti látku, kterou ještě nejsou 

schopny pochopit. Nedoporučovalo se učit číst, psát a počítat děti, kterým ještě nebylo šest 

let, ,,protoţe by stejně jenom ‚moudře papouškovaly‘, nic by nepochopily a jejich duševní 

vývoj by to nijak neobohatilo“.
101

 Ţádoucí naopak bylo bystřit smysly malého dítěte různými 

cvičeními („rozličně barevné tkaniny cvičí oko dělati rozdílu v barvách; zvuky uhozením na 

kovové plotny vyvolané bystří sluch“ 
102

) a podobně. 

Vznik českých mateřských školek v druhé polovině 19. století byl, jak píše M. Lenderová, 

spojen se jménem Marie Riegrové. Mateřské školky se měly o děti postarat nejen po fyzické 

stránce, ale měly jim také poskytnout tělesnou, rozumovou, mravní a vlasteneckou 

výchovu.
103

 Výbor Ţenského výrobního spolku však roku 1873 v listu otiskl názor, ţe 
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mateřské školky jsou pro vývoj dětí nevyhovující, protoţe jim nemohou nahradit mateřskou 

lásku. Školky navštěvovalo příliš mnoho dětí, a jelikoţ jich byl nedostatek, nemohli 

vychovatelé dětem věnovat tolik času a pozornosti, kolik bylo potřeba.
104

 

Podle M. Lenderové bylo v 19. století běţné, ţe se dítě při přechodu od dětství 

k dospělosti na čas odloučilo od rodiny. Ve větší míře se odloučení týkalo chlapců. Děti 

z chudých rodin odcházely do sluţby či do učení, ty zámoţnější pak na studia.
105

 Mezi 

oblíbené školy patřily švýcarské a francouzské ústavy, méně populární byly z vlasteneckých 

důvodů německé. Časopis proti této praxi vystupoval, neboť dětem dlouhé odloučení od 

rodiny neprospívalo.
106

 Čtenářka Barbora Míčková ve svém dopise redakci z roku 1878 píše, 

ţe do ciziny by měly jezdit děti starší, které uţ mají za sebou nějaké vzdělání ve škole: „Co 

ale můţe míti z ciziny děcko? Trochu stýskání; to, co vidí a slyší, je docela jiné neţ doma, 

mate ho to, není to pokračováním cvičení sotva započatého, a zdomácní-li v tom ta mladá 

mysl, pak se opravdu odcizí své otčině, jako bylinka mladá, která se v cizí půdě ujala.“
107

 

Patrný je zde i vlastenecký podtext a obavy z poněmčování. Sofie Podlipská ve svých studiích 

o výchově vzpomínala, ţe se u nich doma za jejího dětství mluvilo česky i německy, a 

upozorňovala matky na to, ţe dítěti škodí, kdyţ je vychováváno dvěma jazyky, neboť „duchu 

dětskému jest nejzdravěji, je-li odchován jazykem jediným, na základě něhoţ teprv se učí 

snadno jazykům ostatním.“
108

  

  

 

3. 2. 1. Specifika výchovy dívek 

Milena Lenderová tvrdí, ţe narození dcery mohlo v 19. století některým rodičům působit 

zklamání. Většina rodičů doufala, ţe se jim narodí syn, který po nich převezme rodinnou 

ţivnost, bude pokračovatelem jejich rodu či nositelem jména.
109

 Narození dívky s sebou neslo 

finanční zatíţení rodiny, neboť vyvstala otázka věna, skutečné neštěstí pak pro rodinu 

znamenalo narození několika dcer.
110

 Elisabeth Badinter v této souvislosti hovoří dokonce 

o selektivní lásce k synům.
111

 Pro matku však mohlo být narození děvčátka určitým 

poţehnáním. Matka měla k dceři většinou blízký vztah, a pokud měla alespoň jednu dceru 
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(nejlépe prvorozenou), která se mohla starat o své mladší sourozence, znamenalo to pro ni 

obrovskou pomoc a ulehčení v domácnosti.  

Obraz výchovy, který potlačoval touhu po vzdělávání dívek, můţeme nalézt v povídkách 

Sofie Podlipské. Jak si povšimla i Marie Bahenská, schéma jejích povídek je zaloţeno na 

dvou tendencích, které se v ţivotě dívky střetávaly a s nimiţ se pokoušela vyrovnat. V jejím 

ţivotě nastával konflikt – na jedné straně se snaţila dostát všem povinnostem manţelky, 

matky, hospodyně, na straně druhé si byla vědoma omezeného duševního obzoru, který byl 

dán tím, ţe neměla moţnost se při těchto povinnostech dále vzdělávat. Podlipská se však také 

pokoušela naznačit, ţe vzdělání mohlo být ţeně v domácnosti uţitečné, neboť jí umoţňovalo 

lépe pečovat o děti.  

V povídce „Přes práh“ popisovala Podlipská dospívání Lenorky Matušové, která se 

narodila jako nejstarší a měla osm sourozenců. Literární obraz pilné a dobře vychované dcery 

popisuje takto: „Lenorce bylo osm roků teprve, kdyţ otec a matka ji nazývali ‚ta velká‘. 

A tentokráte jiţ na ni co na velkou počítali. Byla příkladem, vychovatelkou a pěstitelkou 

menších bratří a sester. Byla jako jednatelkou a správkyní domu a při tom ji matka přísně do 

učení honila. ‚Uč se, uč se‘ říkávala jí, ‚ať nám někdy ulehčíš‘…Do školy, ze školy, doma 

hluk dětí a domácí práce bez konce, v neděli učení pro školu, ve svátek totéţ, štědrý večer 

ţádný, prázdnin ţádných neb o prázdninách školních chodila Lenorka do šití. Takové bylo to 

bez proměny a musilo také býti dobře…Bylo jí asi dvanáct let, kdyţ matka s ní jednala jako 

s dospělou. ‚Lenorko, co myslíš? Lenorko, poraď mi; Lenorko, jen si povaţ co se stalo; 

Lenorko pojď ty děti spořádat, tebe poslechnou; Lenorko, prosím tě, udělej to, ještě to a to. 

Tak, ty jsi moje pravá ruka, tys má naděje.“
112

 

Dívky platily za chůvy a pomocnice v domácnosti a jejich úloha závisela na tom, v jakém 

pořadí se narodily, i na tom, jak byla rodina majetná. Obecně ale můţeme říci, ţe na většinu 

dcer byly od útlého věku kladeny mnohem větší nároky neţ na syny.
113

 Dostávalo se jim 

kratšího a jen niţšího vzdělávání, a dospívaly tudíţ mnohem dříve. Jak píše čtenář Jan K. 

v jednom z dopisů redakci, „mladost ţenská netrvá tak dlouho jako u muţů; dívka prý jest 

dříve hotova, ustálena; dříve tedy měla by se státi takovou, jakou má býti a zůstati.“
114

 

Dívky nechodily do škol tolik jako chlapci a jejich vzdělání většinou končilo obecnou 

školou. Čtenářka A. V. Holá si v dopise redakci z roku 1873 stěţuje, ţe vyšší třídy obecných 

škol bývaly často poloprázdné, neboť rodiče z nich dívky často brali uţ ve třetí třídě. Ve 
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společnosti byla tradiční představa, ţe děvče nepotřebuje víc, „neţ aby dovedlo trochu číst, 

podepsat se a něco spočítat“,
115

 hluboce zakořeněná. Podle této představy dívky nemusely být 

tak chytré jako chlapci, nepotřebovaly vzdělání a nadání jako takové pro ně bylo v podstatě 

škoda nebo někdy i překáţka. „Dejme tomu, ţe je nadané to děcko dívkou,“ popisuje 

postavení dívek Podlipská ve studii „O nadání“. „‚Toho je škoda‘, praví jeho příbuzní, ‚kdyby 

byla hochem, mělo by její nadání více platnosti, větší budoucnost, docela jiné působiště‘. 

Děvčeti můţe býti dokonce i na závadu. Kdyby se mělo provdat, k čemu je jí pak vloh 

a pečlivého vzdělání třeba? Dobrá hospodyně obstojí i bez toho a jiné snahy neţ domácnost, 

knihy, hudba, obrazy mohou jí někdy aţ příliš překáţet.“
116

 V dobře situovaných rodinách 

platila zásada, ţe finančně zajištěná dívka nepotřebuje studovat a ubírat místo a práci 

potřebnějším. Její výchova se v takovém případě ubírala tradičním směrem, měla se naučit 

vykonávat ruční práce, konverzovat v cizím jazyce, nejlépe francouzsky, hrát na piano 

a osvojovat si společenské způsoby. Na venkově pak byly jakékoliv snahy o vzdělání 

povaţovány za nadbytečné, nebo dokonce škodlivé.
117

 

Vymýtit tyto tradiční představy o vzdělávání ţen a dívek bylo jedním z hlavních pilířů 

Ţenských listů. Téměř kaţdé číslo s sebou nese poselství, ţe je nutné dívčí vzdělávání 

zlepšovat a ţe dívky mají stejný nárok na vzdělání jako chlapci. Články často nabádaly 

matky, aby dávaly své dcery do škol a nenechávaly je doma: „Pomyslete, drahé matinky, na 

budoucnost vašich dcer! Co čeká děvče chudé, kdyby osiřelo a pracovati, totiţ, potřebně 

a dovedně pracovati s to nebylo – co pak? Buď zhyne, buď propadne nejhroznějším osudu, 

který dívku jen stihnout můţe, jsa horší neţ smrt hladem – totiţ hanbě,“
118

 psala Marie 

Hlaváčová v příspěvku „Epištola matkám“ z roku 1876. Dívčí školy měly zpravidla niţší 

počet vyučovacích hodin oproti školám chlapeckým, s výraznou orientací na ruční práce, coţ 

bylo zdůvodňováno rozdílným postavením a úkolem muţů a ţen ve společnosti. Dívka, která 

vyšla z obecné školy, často nevěděla, co si počít se ţivotem, a scházela jí pevná opora pro 

ţivot, kterou by našla ve vyšší škole, coţ reflektovala i dobová publicistika.
 119

 Krásnohorská 

úroveň výuky na soukromých dívčích školách kritizovala, podle ní z nich vycházely 

šestnáctileté absolventky se stejnými znalostmi, jako měli na školách státních dvanáctiletí 
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chlapci.
120

 Obecně však platilo, ţe se moţnosti dívčího vzdělání v druhé polovině 19. století 

oproti předchozímu období zlepšily. Velkým přínosem bylo zaloţení obchodní a průmyslové 

školy Ţenského výrobního spolku českého na začátku 70. let, která navázala na průmyslovou 

školu Spolku sv. Ludmily, a za vrchol dívčího vzdělávání lze povaţovat vznik gymnázia 

Minerva v roce 1890.
121

 Existenci průmyslové školy Ţenského výrobního spolku 

Krásnohorská obhajovala v článku „Tré vyšších ţenských škol v Praze“
122

, publikovaném 

v Ţenských listech v roce 1877.  Chtěla ukázat, ţe se škola podstatně lišila od státního ústavu 

pro vzdělávání učitelek i od soukromé vyšší dívčí školy v tom, ţe umoţňovala absolventkám 

osvojit si takové dovednosti, aby byly schopné uţivit se vlastníma rukama. Průmyslová škola 

Ţenského výrobního spolku byla zaměřená na výuku praktických předmětů a měla být 

dosaţitelná i pro dívky z chudých rodin.  

Vedle článků o intelektuálním vzdělávání dívek se v časopisu objevují pasáţe věnované 

ručním pracím, jejichţ znalost měla zajistit dívkám určitou finanční samostatnost. Kaţdá 

dívka musela umět podle tehdejších měřítek plést, šít, spravovat prádlo a háčkovat a tyto 

dovednosti získávala v rámci tzv. industriální výuky ve škole. Podle komitétu, který měl 

dohlíţet na vyučování ţenským pracím, měly „velkou pedagogickou důleţitost ve vychování 

ţenské mládeţe“
123

 a jejich správné či špatné provedení mohlo mít dopad na zdraví, 

inteligenci a charakter. Věřilo se, ţe ruční práce učí dívky myslet a vedou je k šetrnosti. 

Komitét usiloval o to, aby byly z dívčích obecních škol zcela vyloučeny nebo přesunuty do 

vyšších ročníků práce zdobné. Předčasné vyučování zdobných prací v dívkách probouzelo 

„nestálost, povrchnost, nechuť ku pracím praktickým, neskromnost, nehospodárnost, 

a dívkám přepych uvádí více na mysl, neţ uţitečnost prací.“
124

 Důleţité bylo, aby dívka 

uměla „řádně a krásně spravovati prádlo, punčochy a šat svůj, neţ vyšívati nevkusné všechen 

krásocit uráţející titěrky, jimiţ neukryje a nezastíní nedbale a špatně vyspravovaný, neb 

dokonce roztrhaný oděv svůj, prádlo atd.“
125

 Vyšívání na rámu bylo navíc zdraví škodlivé a 

mohlo způsobit „zárodky budoucích neb zakřivenin.“
126

 V článku z roku 1878 prezentoval 

jiný pohled na ruční práce Ţenský spolek. V tomto článku předkládal názor, ţe by všechny 

ruční práce měly vykonávat dívky čtrnáctileté a starší. „Mnohem snáze se učí pracím ručním 

dívka jiţ dospělejší neţli dívka maličká, a jak málo praktického účelu má ono mozolení se 
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dětských prstíků na zpocené bavlně a vrzajících drátech, kteréţ ještě v přemnohých kruzích 

chce platiti za první základ ţenského vzdělání a vychování.“
127

  

 

 

3. 3. Péče o dítě a jeho zdraví 

Starost o zdraví dítěte začínala v momentě jeho narození a souvisela také s péčí o matku 

během těhotenství i v období po něm. Během devatenáctého století se poporodní péče o dítě 

i jeho matku zdokonalovala a racionalizovala. Aby se dítě vyvíjelo tak, jak by mělo, muselo 

se dbát především o jeho čistou, pohyb na čerstvém vzduchu a o kvalitní stravu. Osobní 

hygiena nebyla dosud v rámci historického bádání důkladněji zkoumána. V této části své 

práce vycházím z knihy Mileny Lenderové a K. Rýdla Radostné dětství? a také z diplomové 

práce Jany Kalvasové Lidé a voda.  

Hygienu v devatenáctém století ovlivňovaly jak pokrok v medicíně a vznik nových oborů, 

tak průmyslová revoluce a s ní související urbanizace. Ve druhé polovině 19. století se 

postupně rozvíjela kanalizace,
128

 v 80. a 90. letech 19. století byla vydána nařízení, podle 

kterých měl kaţdý majitel opatřit svůj dům vodovodem.
129

  I kdyţ ve všech domácnostech 

nebyla koupací vana, malé dítě bylo vţdy moţné umýt v nějaké jiné vhodné nádobě. To, zda 

se dítě pravidelně mylo, souviselo s dostatkem obtíţně dostupné vody, která byla aţ do konce 

19. století spíše atributem středních a vyšších vrstev.
130

 Kaţdodenní koupání dětí do šesti 

měsíců ţivota se stávalo samozřejmostí, nevztahovalo se však uţ na batolata, předškolní 

a školní děti.
131

 Kaţdodenní mytí však kritizovala jedna prvních českých lékařek Anna 

Bayerová v článku „Něco z memoirů nemluvněte“, jenţ byl otištěn v Ţenských listech v roce 

1879. Dítě, které na nás promlouvá ústy Anny Bayerové, si stěţovalo na „útrapy dlouhého 

a častého mytí a strojení“. Připouštělo, ţe je hygiena pro jeho zdravý vývoj důleţitá, ale 

poukazovalo na skutečnost, ţe by se měla provádět podle individuálních potřeb kaţdého 

dítěte.
132

 

Jelikoţ domácí koupelny ještě nepatřily k běţné výbavě domácností, jejich absenci často 

nahrazovaly lázně a plovárny, které umoţňovaly pravidelné mytí lidem bez rozdílu sociálního 

postavení alespoň v teplých měsících. Jak uvedla roku 1879 přispěvatelka časopisu Ţenské 
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listy Marie Mařencová, v Praze se veřejná koupací místa nacházela na Štvanici a u Císařské 

louky na Smíchově. Striktně se zde však oddělovalo koupání muţů a ţen, a to i pokud se 

jednalo o velmi malé děti.
133

 V článku „Stráţcům veřejné zdravoty!“ si Mařencová stěţovala, 

ţe chlapci mohli očistu vykonat v říčních lázních za jeden krejcar ve společném bazénu, 

zatímco kdyţ chtěla vyuţít této lázně dívka, musela zaplatit deset krejcarů za kabinu, coţ si 

chudé dívky a ţeny, které koupel potřebovaly nejvíce, často nemohly dovolit. „Nejen ţeny 

dospělé, i dívky školní trpí tímto nedostatkem lázní. Jakmile dívka přestala být tak maličká, ţe 

si ji matka snadno v nádobce vykoupala, zanedbává se čistota povrchu jejího těla a tím i její 

zdraví; ba zanedbává se sám i návyk čistoty a tím i důleţitá stránka vychovatelská. Chlapec 

můţe se nejen denně v létě koupat, on naučí se běţně i plavat. Jak prospěšným tělocvikem by 

bylo plování také pro dívčí mládeţ školní, o tom by se dala napsat dlouhá kapitola.“
134

 Jedním 

z druhů tělesného pohybu, který přispíval k hygieně, bylo bezpochyby plavání, jeţ se také 

doporučovalo kvůli blahodárným účinkům na tělo. Zda byl prvotní účel plavání a koupání 

hygienický, preventivní nebo spíše rekreační, zůstává otázkou.
135

 Dívky však často plavat 

neuměly.    

V některých rodinách matky dbaly na dostatečný pohyb svých dětí. Sviţné procházky 

s dětmi na čerstvém vzduchu lékaři hojně doporučovali a otuţování dítěte bylo součástí uţ 

rousseauovského návratu k přírodě. Na venkově matky bezděčně otuţovaly kojence při 

polních pracích, jako nový trend v péči o dítě se začalo otuţování rozšiřovat od počátku 

devatenáctého století.
136

 Lékaři prosazovali otuţování a vycházky s dítětem jako prevenci 

chorob uţ od útlého věku, coţ potvrzuje i úryvek textu Anny Bauerové „Něco z memoirů 

nemluvněte“: „… často hermeticky v dosti vysoké temperatuře chována a uzavírána jsme, 

čímţ celé ústrojí naše ovšem jen ochabne a jednou v šťastně vyvolený den vynesena ihned 

podlehneme vlivům, jimţ dávno jsme uvyknouti mohla.“
137

 Děti, které pocházely z bohatých 

rodin a jeţ rodiče hýčkali a všemoţně chránili, byly podle českých lékařů mnohem 

choulostivější a náchylnější k nemocem. S poţadavkem otuţování souvisel také oděv, který 

neměl být příliš těsný, ani příliš teplý.
138

  

V 19. století se začal ve školních osnovách pozvolna prosazovat tělocvik. Hesnerova 

školská reforma z roku 1869 sice zaváděla jednotně tělocvik pro chlapce i dívky, kvůli odporu 
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veřejnosti se ale dívčí tělocvik stal nepovinným. Rodiče své dcery mohly z tělocviku písemně 

uvolnit, coţ se, jak píše Milena Lenderová, také často stávalo.
139

  Rozvoj tělesné výchovy byl 

do velké míry ovlivněn také spolkovou činností. Od roku 1869 se tělesná výchova vyučovala 

v rámci Tělocvičného spolku paní a dívek praţských, jehoţ vznik a vývoj mapuje například 

Bahenská v práci Počátky emancipace ţen v Čechách. Zde si můţeme povšimnout, ţe některé 

přispěvatelky Ţenských listů byly také členkami tohoto spolku.
140

 Názor, ţe pečovat se má 

nejen o ducha, ale také o tělo dítěte, podporovaly nejen Ţenské listy, ale i další dobová 

periodika.
141

 V rámci rubriky Spolkové zprávy se tělocvik zhusta doporučoval a na stránkách 

Ţenských listů se pravidelně objevovaly příspěvky o dívčích sportovních aktivitách. Přestoţe 

měla tělesná výchova „po vychování mravním býti věcí nejpřednější“, byla podle slov Spolku 

„hříšně zanedbávána“.
142

 Cvičení se doporučovalo uţ v „útlém dětství, jakmile dívenka 

nabyla péčí mateřskou dosti síly, ţe s úplnou bezpečností můţe prováděti všecky pohyby 

lidského těla.“
143

 Tělocvik se tak stával nezbytnou součástí ţivota a pro zdraví městských dětí 

nevyhnutelnou podmínkou.
144

 „Osvěţování a sílení“ těla mělo však svá pravidla. „Vyskákat“, 

vyběhat“ a „vyskotačit“ se měly děti nejlépe v řádně zařízené tělocvičně pod dohledem 

zkušeného cvičitele nebo cvičitelky. „Zdravotní zásada ‚vyskotačení‘ jest vůbec známa, ale 

jak se provádí? Děti bez dozoru se uhřejí, přijdou k úrazu a nabudou rozpustilých způsobů“
145

 

Začal se také objevovat poţadavek sportovního úboru pro chlapce a dívky. Tělesnou výchovu 

doprovázela často vlastenecká rétorika.
146

 

Tělocvik byl pokládán za protiváhu k namáhavé duševní činnosti a zejména dívky měl 

osvobozovat od celodenního vysedávání u ručních prací či hrbení se u piana. Zdá se ale, ţe 

nebyl ve výchově dívek dosud zakořeněn, volnému pohybu bránila navíc dobová móda 

krinolín a šněrovaček.
147

 Tuto skutečnost dokládají Spolkové zprávy z roku 1875: 

„Dospívající slušná dívka zajisté buď ani nezačala skotačit; sedí ve škole, potom sedí při šití; 

maminka koupí jí k tomu – šněrovačku.“
148

 Za nesprávný fyzický vývoj dítěte byly podle 

Spolkových zpráv odpovědné matky: „U nemluvněte jest jim tělesné vychování 

nejdůleţitějším a jediným zřetelem, – jak ale dítě povyrostlo, bývá jeho tělesné vychování co 
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nejnesmyslněji zanedbáváno, a to hlavně v nejchoulostivějších letech, kdy dívka celé dni ve 

škole sedá. Právě v těchto dobách je dívce zapotřebí největšího sílení a osvěţování těla, aby 

vývoj jeho neochaboval, a základ k tolikerým budoucím chorobám se nepoloţil.“
149

  

Co se týče přístupu k výţivě, např. o tom, jak dlouho má matka své dítě kojit, kdy ho má 

odstavit a přejít na pevnou stravu, se vybrané ročníky Ţenských listů nezmiňují. Nacházíme 

jen překlady autorů  Holczabka a Liebiga, kde se dozvídáme pouze to, ţe konzumace 

vhodných potravin je důleţitá „jiţ od prvého vydechnutí novorozence“. Matky měly dávat 

svým dětem mléko, moučné výrobky a ovoce. Zajímavý byl také názor, ţe by měly dát 

přednost masu z dospělých zvířat a omezit maso telecí a rybí. Za nevhodnou potravinu se 

pokládaly také brambory.
150

 Po celé 19. století zůstávalo ideálem baculaté dítě. Tuto 

skutečnost kritizovala lékařka Bayerová v článku „Něco z memoirů nemluvněte“ a nabádala 

české matky, aby svým dětem nedávaly zbytečně mnoho těţkých jídel.
151

 

 

 

3. 4. „Dětský svět“ 

Dětský svět je podle Mileny Lenderové tvořen „jak sítí mezilidských vztahů, tak 

prostorem, v němţ se děti pohybují a jenţ je zaplněn předměty kaţdodenní potřeby.“
152

 

Některé atributy dětství, tedy věci, jejichţ význam byl odvozován od specifických potřeb 

dítěte, můţeme nalézt uţ v středověku, od raného novověku však jejich počet narůstá. 

V období 19. století, v souvislosti s tím, jak začalo být dětství chápáno jako svébytná fáze 

lidského ţivota, se pak tyto atributy staly víceméně samozřejmostí. To se týkalo například 

kočárků, oblečení, hraček a dětské literatury.
153

 

Pokud jde o dětské kočárky, jejich vývoj mapovala například Zdena Lenderová v článku 

Od „tragmantlu“ ke kočárku.
154

 V Čechách se první kočárky objevily koncem osmnáctého 

století, ve větší míře je začali uţívat měšťané koncem sedmdesátých let století devatenáctého. 

Podle článku „Kaţdodenní otravování dítek“, který byl uveřejněný v Ţenských listech roku 

1877 (autor článku zde není uveden), byly dětské kočárky obvyklým jevem. Článek varoval 

matky před zdravotními problémy způsobenými dlouhodobým pobytem dětí v „tak 
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oblíbených dětských kočárcích pletených a na způsob koše bíle natřených, pokrytých střechou 

z bělavé aneb šedé tzv. americké kůţe.“ Bílý nátěr obsahoval velké mnoţství olova, které se 

působením tepla uvolňovalo a způsobovalo, ţe „děti úplně zdravé, byvše v kočárcích oněch 

vozeny, pováţlivě se roznemohly, jevíce veškeré příznaky otrávení olovem.“
155

 Je zajímavé, 

ţe terčem kritiky se zde nestal výrobce těchto závadných kočárků, ale spíše matky, které do 

nich své děti nic netušíce ukládaly: „Tuť aţ děsno pomysliti… jak často asi stává se zdraví 

i ţití jeho obětí jedu, kterým nevědomky ruka matky samé obklopuje miláčka svého!“
156

 

Lékařka Bayerová v článku „Něco z memoirů nemluvněte“ pouţívání kočárků kritizovala. 

Podle ní dítě vezené v kočáře podléhalo stresu z venkovního hluku a z přílišného světla, proto 

pro něj bylo vhodnější, kdyţ ho na procházce nesla matka v náručí. V promluvě si dítě 

stěţuje: „Poloţeny v kočárek, třesena jsme takovým způsobem za strašlivého hluku ulicemi, 

ţe všem mimo jdoucím závidíme a konečně i litujeme, ţe nejsou také tak trýzněni, aby se nás 

ujali alespoň ze znalosti spolutrpitelské.“
157

 Bayerová schvalovala pouţívání kočárku jen 

u odrostlejších dětí, která uţ byla moc těţká na to, aby je matky nosily v náručí.“
158

 

Oděv dítěte aţ do 18. století kopíroval oblečení dospělého. Poţadavek, ţe oblečení by 

mělo respektovat potřeby dítěte a ţe má dítě vypadat jako dítě, ne jako dospělý muţ či ţena, 

se začal objevovat v souvislosti s myšlenkami Johna Locka a Jeana-Jacquesa Rousseaua.
159

 

Jak matky své děti oblékaly, záleţelo na sociální vrstvě, pohlaví a věku dítěte. Děti z chudých 

poměrů nosily, co se dalo, ty šťastnější dostávaly oblečení po starších sourozencích nebo 

z dobročinných bazarů. Nejnákladnější poloţkou byly boty. Děti pociťovaly nedostatek 

oblečení zejména v zimním období, kdy kvůli tomu někdy ani nevycházely z domu. To i pro 

období druhé poloviny 19. století dokládá například zpráva výboru Jednoty svaté Ludmily 

z roku 1876: výbor „zaopatřil těmto [dětem] potřebného obleku a obuvi a umoţnil jim tím 

navštěvování školy.“
160

  

Trendy v oblékání dětí sledovaly a zároveň utvářely pouze matky ze zámoţnějších vrstev. 

Nejoblíbenější barvou byla bílá, která symbolizovala čistotu a dětskou nevinnost. Pokud mělo 

nemluvně bílé šatičky, vypovídalo to o tom, ţe pochází ze slušné rodiny a jeho matka je pilná 

hospodyně. Matky dávaly nemluvňatům v kaţdém ročním období bílé čepičky a v ţádném 

kočárku nesměla chybět bílá přikrývka. „… zdálo by se jim snad, ţe nevěnují dítkům 

dostatečné péče a obsluhy, kdyby je přikryly šatem barevným, tmavým, tak jakoby si nechtěly 
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dělat přílišné práce častým praním pokrývky bílé,“
161

 kritizuje „marnivost“ matek článek 

„Kaţdodenní otravování dítek“. Poněkud úsměvně můţe působit poznámka, ţe příliš časté 

oblékání dítěte do bílé by mohlo vést aţ k poškození zraku: „Paprsky sluneční odráţející se od 

sněhobílé půdy jsou zraku nesnesitelny, jakţ kaţdý sám pocítiti můţe, a dítko, kteréţ po 

dlouhou dobu mívá těsně před očkama bílou pokrývku ozářenou sluncem, trpí na zraku svém 

škodu nikdy nenapravitelnou.“
162

 Článek hospodyňkám doporučoval, aby bílou nahrazovaly 

tmavšími barvami, například modrou nebo zelenou.
163

  

Při výběru dětského oblečení měl být kladen důraz zejména na to, aby bylo oblečení 

volné, vzdušné (a splňovalo tak poţadavek otuţování) a z jemných textilií, které nebyly vţdy 

dostupné. Jak se dočítáme v promluvě dítěte od Anny Bayerové: „Při volbě látky pro nás dosti 

často se zapomíná, jak útlý, citlivý je posud povrch těla našeho, z čehoţ nejedna nesnáz nám 

povstává, nebo vzdor nepatrnému vývinu pomůcek našich pozorovacích a uvaţovacích 

nemůţeme se ubránit tomu, abychom ostrost, hrubost látky s dojemným nářkem 

nepozorovala. A ty tkanice!“
164

 Jak uvádí Eva Uchalová v článku Od panýrů k legínám, 

souvislost vhodného oděvu se zdravým fyzickým i duševním vývojem dítěte se objevovala jiţ 

koncem 17. století. Ţe je oblečení důleţité pro zachování dětského zdraví, tvrdil uţ John 

Locke v Několika myšlenkách o výchově.
 165

 

Nedílnou součástí dětského světa byly odjakţiva hračky. Svou hračku mělo dítě uţ ve 

středověku (ale i dříve), rozhodně jí však nebyla připisována taková důleţitost jako dnes. 

Dlouho byla hračka pouhou miniaturou předmětu ze světa dospělých. Teprve osvícenská 

pedagogika přiznala dětské hře vedle zábavnosti také uţitečnost.
166

  

Kdyţ se v Ţenských listech setkáváme s článkem, který se zaměřuje na dětské hraní, téměř 

vţdy je zde vyzdvihován výchovný aspekt a poučení ze hry. Hračky měly fungovat jako 

učební pomůcky, které cvičily smysly dítěte, rozvíjely jeho motorické schopnosti a učily ho 

myslet. Časopis nabádal rodiče, aby své děti podporovali v tom, aby si hračky vyráběly samy 

nebo jen s malou pomocí dospělého. Článek „Z Pavillonu malého děcka na výstavě“, 

publikovaný v Ţenských listech roku 1874, popisuje rozdíl mezi vyrobenou a koupenou 

hračkou: „Koupené hračky dítěti poskytují jen okamţitou zábavu, brzo ho omrzí a zničí je. 

Jejich vyrábění ho učí myslet, soudit, pracovat a znát cenu i ovoce práce. Takových hraček 
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bude si ono váţit a nezkoušet na nich hrubou sílu.“
167

 Podomácku vyrobenou hračku vlastnily 

i děti z chudých rodin, neboť na jejich zhotovení stačilo mít kus papíru, dřevo či jiné 

předměty, které se běţně nacházely v domácnosti. To, ţe bylo vyrábění hraček oblíbené 

a doporučované, dokládá i povídka „Domácí přítel. Čím se budou dítky za dlouhých večerů 

baviti?“. V povídce si Pan Rozvaha na návštěvě u svých přátel povšimne jejich dětí, které se 

nudí, zlobí a o své hračky nejeví zájem. Rozvaha si s nimi vystřihává, skládá a lepí hračky 

z barevných papírů. Děti jsou nadšené a hýří nápady, jak nejlépe při výrobě postupovat. Takto 

stráví celý večer, Rozvaha se s dětmi loučí slovy: „Hračky, které si sami uděláte, budou vás 

mnohem více těšit neţ koupené, naučíte se po tom pracovat a z mála udělat mnoho. Nabude 

snad tím obratnosti a vycvičíte si zrak a vkus; kdo ví, jak vám to bude jednou prospěšné při 

budoucím vašem povolání.“
168

 Zdá se, ţe výroba hraček a hraní samotné měly podporovat 

vkus, obratnost, a připravit dítě i na budoucí povolání.
169

 Děti z niţších sociálních vrstev 

a všeobecně dívky si přestávaly hrát poměrně brzy. Musely pracovat, hlídat mladší 

sourozence a pomáhat v kuchyni. V jejich případě bylo hraní pokládáno za maření času.
170

 

O tom, s jakými typy hraček si děti hrály, se toho z Ţenských listů příliš nedozvídáme, je však 

jisté, ţe všechny dívky, i ty z nejchudších rodin, vlastnily panenku nebo alespoň polínko, na 

které navlékaly barevné hadříky.
171

  

V Ţenských listech se v druhé polovině sedmdesátých let objevují ve „Zprávách 

spolkových“ články o slavnostech a výletech pro školáky, které pravidelně připravoval 

Americký klub dam. Tyto výlety se konaly například u příleţitosti 50. narozenin Vojtěcha 

Náprstka,
172

 výročí Josefa Jungmanna, při různých církevních slavnostech nebo na konci 

školního roku. Pro děti zde bylo připraveno občerstvení, hry a bohatý program. Děti mohly 

hrát například hru „veselé dítky“, „Petříčku, kde jsi“ (obdoba slepé báby), houpat se na 

houpačkách, „šplhat po šplhadle“ atd.
173

 Smyslem pořádání výletů do přírody bylo, aby se 

děti hrou zabavily a měly pak větší chuť do učení. Pro děti z opatroven kaţdoročně pořádal 

Ţenský výrobní spolek vánoční a mikulášské slavnosti, kde byly děti obdarovány oblečením, 

cukrovím a dárky. 

Jak píše Lenderová, literatura, která se obracela k mládeţi, existovala jiţ ve středověku 

a přibývalo jí s rozšířením knihtisku, většinou se však jednalo o náboţenské a výchovné texty, 
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jejichţ jediným cílem bylo dítě zdokonalit po mravní stránce.
174

 „Hranice mezi dětskou 

literaturou a knihami pro dospělé zůstávala málo zřetelná. Znakem dětské literatury byl pouhý 

fakt, ţe byla čtená dětmi.“
175

 Hlavním předpokladem pro zrození dětského čtenáře bylo 

zavedení povinné školní docházky. O vzniku dětského ţánru, který se přibliţoval mentalitě 

mladého čtenáře, můţeme hovořit aţ ke konci 18. století. I batolata, která ještě neuměla číst, 

měla na prohlíţení obrázkové kníţky 

V rubrikách „Literatura a umění“ nebo „Seznam knih a časopisů redakci ‚Ţenských Listů‘ 

zaslaných“ časopis pravidelně doporučoval dětské knihy a vyzýval, aby rodiče podporovali 

jejich koupi. Časopis matky nabádal, aby si se svými malými dětmi četly pohádky (např. 

o Palečkovi, o Popelce, o Červené Karkulce, o Enšpíglovi) a ukazovaly jim při tom 

v kníţkách obrázky pro snazší pochopení příběhu. Bylo zdůrazňováno, ţe při společné četbě 

se vztah mezi matkou a dítětem upevňuje, neboť „v takové upomínce sbliţuje se matka více 

s dítětem a dovede lépe mluviti dětskou mluvou jeho, dítě také snadněji porozumí.“
176

 

V časopise se objevovaly převáţně články, které uznávaly význam četby, nezřídka zde však 

naráţíme i na názor, ţe četba rozvoj dítěte naopak brzdí, protoţe mladý čtenář se při ní 

odcizuje skutečnému světu. Zejména u dívek byla náruţivá četba románů pokládána za 

zbytečné utrácení času a zanedbávání povinností.
177

 Nejčtenějším dětským ţánrem byla po 

celé 19. století povídka (od padesátých let vycházely například v dětském časopise Včelka). 

Pohádka, která je dnes určena převáţně dětem, se dlouho šířila jen ústní tradicí.
178

 Ţenské listy 

však koncem sedmdesátých let několikrát zveřejnily seznam sbírek pohádek, které vydávala 

tzv. Pohádková komise, jeţ spadala pod literární spolek Slavia. 

To, ţe nebyla pohádka mezi dětmi tak rozšířená jako povídka, si dobře uvědomovala 

i Eliška Krásnohorská. Z jejího článku „Národní pohádka a dětská povídka“, který byl 

uveřejněn roku 1876, se dozvídáme, ţe „pravá báchorka, pohádka, v níţto vystupují bytosti 

nadpřirozené a kde bytosti pozemské podléhají vlivu kouzelných mocností, ta vyloučena jest 

ze souboru vzdělávacích zábav mládeţe a dostává se jí k slechu často jen jako pašované zboţí 

v kuchyni od chův a jiných osob nevědomých.“
179

 Krásnohorská vystupovala proti 

pedagogům, kteří povaţovali vypravování pohádek za „vychovatelský nesmysl“, protoţe se 

obávali, ţe by se tak v dítěti „otupil smysl pro pravdu“. Knihy, jeţ děti četly (a speciálně 
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mravoučné povídky), byly podle Krásnohorské naprosto nevhodné: „Čilá fantazie dětská má 

se dáti krmiti takovou nechutnou a houţevnatou stravou a tím má býti dítě povzneseno, při 

tom uboţátko nemá zívati ani pozbyti chuti ku čtení vůbec?“ Krásnohorská rodiče a 

vychovatele nabádala, aby dětem vypravovali pohádky, neboť lépe vyhovovaly dětské 

přirozenosti a mysli, a rozlišovali při tom, co je pravdivé a co je smyšlené. Odrostlejším 

dětem doporučovala Krásnohorská číst Defoeova Robinsona a Verneovy romány.
180

 Nutno 

říci, ţe Krásnohorská sama publikovala pro děti a mládeţ. Oblíbené byly její příběhy s dívčí 

hrdinkou (Svéhlavička)
181

, vydala také řadu pohádkových kníţek.
182
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Závěr 

Období devatenáctého století bylo klíčovým bodem procesu, v němţ společnost měnila 

svůj postoj k dětství a přisuzovala pojmům dětství a mateřství vysokou hodnotu. Tyto změny 

měly spojitost s ekonomickým a průmyslovým rozvojem a s transformací společnosti, ke 

které docházelo v s souvislosti s rostoucí industrializací a urbanizací.  

Ve své práci jsem se pokusila nastínit, jak časopis Ţenské listy v letech 1873–1880 

prezentoval a utvářel vztah k dětství a dítěti. Sledovala jsem příspěvky, které tematizovaly 

vztahy dospělých a rodičů k dětem, a příspěvky týkající se vzdělání a výchovy chlapců a 

dívek jak v rámci rodin, tak na institucionální úrovni. Pozornost jsem věnovala také článkům, 

které informovaly o péči, zdraví, o dětské hygieně a o předmětech, které byly určeny 

specifickým dětským potřebám.  

Mateřství nebylo vnímáno neutrálně, ale přístup k němu byl zatíţen notnou dávkou 

ideologizace, jeţ byla dána obavami z kulturní a jazykové nadřazenosti Němců a nesena 

touhou po pozvednutí úrovně českého národa. Mateřství se však také proměňovalo tím, jak 

postupovaly emancipační snahy ţen. V souladu se sekundární literaturou můţeme usuzovat, 

ţe během 19. století docházelo v rodinách středních vrstev k prohlubování emocionality, 

ačkoli tuto skutečnost Ţenské listy ne vţdy potvrzují. Ve stěţejních článcích, které citovost 

v rodině nějakým způsobem reflektovaly, se láskyplný fyzický kontakt spíše odmítal. 

Skutečnost, ţe se většina příspěvků vůči citovosti vymezuje negativně, však ještě nemusí 

znamenat, ţe nebyla součástí vztahů mezi rodiči a dětmi. Ba naopak, lze se domnívat, ţe 

v této době byla jejich neoddělitelnou sloţkou. Roli otce nevěnovaly vybrané ročníky 

v porovnání s úlohou matky téměř ţádnou pozornost. Dalo by se říci, ţe jeho role zde byla 

zastíněna tím, jak bylo stále více ceněno mateřství a úloha matky pro zdárnou výchovu dítěte. 

Rodiče se tu víceméně drţeli zásady, ţe dítě se mělo vychovávat tvrdě a přísně, aby bylo 

schopné obstát v nelehkém světě.  

Většina příspěvků týkající se výchovy a vzdělávání se zaměřovala především na malé děti 

bez uvedení jejich pohlaví a na dívky ve školním věku. Tyto články nacházíme téměř 

v kaţdém čísle Ţenských listů, tvoří jejich hlavní součást. Názor, ţe dívky mají stejný nárok a 

právo na kvalitní vzdělání jako chlapci, je ukrytý v kaţdém z nich. Vzdělání činilo ţenu lepší 

manţelkou i matkou a bylo důleţité také s ohledem na výchovu dětí. Dívky byly časopisem 

Ţenské listy chápány jako budoucí matky, které budou svým dětem vštěpovat mravní hodnoty 

a ponesou zodpovědnost za to, jaké jejich děti zaujmou místo ve společnosti. Početně 

zastoupené jsou také články zdůrazňující skutečnost, ţe vzdělání je nezbytné pro budoucí 
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profesi a relativní ekonomickou samostatnost ţen. Z příspěvků můţeme usuzovat, ţe tvrzení, 

ţe se období dětství v 19. století prodluţovalo, platilo především pro chlapce. Dívkám se 

často dostávalo jen neúplného vzdělání, neboť se musely od útlého věku zapojovat do práce 

v domácnosti a péče o sourozence.  

Články, které se zabývají hygienou, zdravím a péčí o děti, měly v časopise jen malé 

zastoupení. Vycházela jsem v podstatě pouze z několika příspěvků Tělocvičného spolku paní 

a dívek praţských, které byly publikované v rámci „Zpráv spolkových“ a tělesnou výchovu 

povaţovaly za nejdůleţitější ihned po výchově mravní. Dále jsem vycházela z článku lékařky 

Bayerové a jednoho dopisu od čtenářky. Ačkoliv sekundární literatura tvrdí, ţe kaţdodenní 

koupání nemluvňat bylo v 19. století samozřejmostí, můţeme se v časopise setkat se 

zajímavým názorem, ţe by se měla hygiena provádět podle individuálních potřeb dítěte.  

Svět dítěte nebyl rozhodně hlavním tématem tohoto měsíčníku. Problematikou kočárků, 

dětského oblečení, hraček a dětské literatury se Ţenské listy v porovnání s tím, kolik prostoru 

je věnováno výchově, nezabývají. Pokud jde o hračky, vyzdvihovaly články spíše jejich 

výchovný aspekt a ne to, aby slouţily k pouhému obveselení potomků. Přesto můţeme 

konstatovat, ţe dětské atributy byly podle časopisu zřejmě běţnou součástí ţivota ve středních 

vrstvách a ţe dětství jako ţivotní fáze bylo vnímáno i s jeho specifickými potřebami, 

vyţadujícími zvláštní přístup. 

 

I kdyţ to nebyl hlavní záměr časopisu, články věnující se dětem a důleţitosti jejich 

výchovy a vzdělání měly v časopise své nezastupitelné místo. Tato skutečnost dokládá zájem 

periodika o dítě, jeho zdraví, o mateřství a mladou dívku – budoucí matku. Tematika textů, 

kterými jsme se zabývali, představuje především snahy redakce a přispěvatelů, nelze však 

s jistotou usuzovat, jaký byl ohlas těchto snah mezi čtenáři ze středních vrstev, nebo snad jaký 

byl reálný stav ve společnosti. Pokud bychom chtěli dobové materiály zevrubněji 

interpretovat, museli bychom prostudovat i další medicínskou, pedagogickou a 

psychologickou literaturu, to by však jiţ bylo nad rámec této práce. 
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