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   Bakalářská práce Terezy Cigánkové se věnuje tématu, které se v posledních desetiletích 
stalo v dějepisectví silně frekventovaným: tématu dětství. Problematika dítěte, jeho postavení 
v rodině a ve společnosti nabízí totiž možnost dialogu sociálních dějin s dějinami kulturními a 
propojení sociálních jevů s dobovými myšlenkovými obsahy. Takto se v sociálním dějepise 
vedle již tradiční pozornosti demografickým aspektům dětství (otázky plodnosti, kojenecké a
dětské úmrtnosti) rozšířila tendence sledovat postavení dítěte v rámci rodiny resp. domácnosti 
a zabývat se charakterem životních cyklů v tradiční společnosti. Dějepis orientovaný na 
rekonstrukci dobových kulturních hodnot a mentalit se pak tématem dítěte v minulosti zabývá 
zejména z hlediska dobového vnímání dětství, postoje k dětem či míry emocionality 
dospělých vůči dětem a dochází zde k zajímavým pokusům propojit určité sociální jevy, 
jejichž frekvence v určité době je na základě pramenů vcelku spolehlivě kvantifikovatelná, 
s určitým dobovým postojem.
   Autorka se v předložené práci vědomě omezuje na otázku dobového pohledu na dítě a 
dětství a postupuje metodou obsahového rozboru dobových textů. Zaměřila se na poslední 
čtvrtinu 19. století, kdy se ve středoevropských poměrech prokazatelně vytvářel nový postoj 
k dětem v důsledku postupného ústupu starého demografického režimu a proměny rodinného 
klimatu. Nový režim reprodukce obyvatelstva co se dětí týče nahrazoval v rodině kvantitu 
(velké množství potomků s relativně malou šancí dožít se dospělosti) kvalitou (malý počet 
potomků v důsledku zavádění antikoncepčních praktik v manželství), což bylo provázeno 
zvyšující se všestrannou péčí o dítě, o jeho zdraví i duševní vývoj. Spolu s postupným 
mizením tradičních rodinných forem a s prosazováním moderní rodiny se měla prohloubit 
emocionalita mezi rodinnými příslušníky, tedy i zvýšit citovost rodičů vůči dětem. Všechny 
tyto změny se pak odehrávaly na pozadí zásadních modernizačních proměn evropské 
společnosti, pro něž je typická především urbanizace, industrializace, sekularizace a prosazení 
občanských principů. Zaměření na tuto dobu umožňuje autorce klást si otázku, nakolik 
analyzované texty ukazují, že se nové postoje a normy, běžné v moderní společnosti, již 
zažily, a nakolik se ještě objevují postoje spjaté s tradiční rodinou a společností resp. starým 
demografickým režimem.
   Analýze autorka podrobila texty publicistické, konkrétně časopis Ženské listy v první fázi 
jeho existence, kdy se profiloval a budoval okruh čtenářek. Šlo o první české periodikum, 
které se od roku 1873 programově zaměřilo na ženské čtenářstvo a cíleně se zabývalo kritikou
postavení žen ve společnosti a rodině. Autorka si zřetelně uvědomuje specifické rysy 
takového žánru a správně předpokládá, že od časopisecké produkce tohoto druhu nelze 
očekávat jen reflexi dobové situace, ale též (a možná především) snahu prosadit určité názory 
na věc a jisté modely chování. Proto si všímá i toho, kdo tvořil redakci časopisu, kdo okruh 
přispěvatelů a komu byl časopis určen.
   Příspěvky, které se v Ženských listech nějak týkaly dětství a výchovy dítěte či péče o něj, 
Tereza Cigánková tématicky rozděluje na články zabývající se 1) vztahem rodičů a dětí, 2)  
výchovou a vzděláním dětí, 3) péčí o dítě a jeho zdraví a 4) dětským světem. Postoje, které 
sledované texty odrážejí pak zasazuje do kontextu dobových představ, hodnot a názorů, o 
nichž získala povědomost z dostupné, vcelku representativní literatury.
   Pochvalu zaslouží především jasný koncept práce, schopnost položit vůči jasně 
vymezenému okruhu pramenů  adekvátní otázky, logické a přehledné zpracování 
shromážděné látky a v neposlední řadě i kultivovaný a věcný styl. Jde-li především o to, aby 
student osvědčil schopnost pracovat kriticky s prameny, aplikovat vědecky platnou metodu a 



srozumitelně o tom pojednat, není práci Terezy Cigánkové téměř co vytknout. V textu 
dokonce čtenář nenachází prakticky žádné hrubky, chyby v interpunkci a překlepy, což je 
dnes u bakalářských prací jev bohužel dosti běžný, svědčící o hodně horké jehle, jimiž byly 
spíchnuty..
   Na zajímavosti a podnětnosti by práci jistě přidalo, kdyby byl do hry vtažen širší okruh 
pramenů: práci by bylo možné založit na porovnání dikce a pohledu dvou (např. odlišně 
ideově orientovaných) ženských periodik, které v poslední čtvrtině 19. století vycházely,
anebo by bylo představitelné, že by se postoje přispěvatelů ženského periodika vztáhly 
k názorům dobové pedagogicko-psychologické literatury. Je však plně v intencích bakalářské 
práce založit výzkum na relativně malém okruhu pramenů a spíše předvést schopnost 
prameny interpretovat. Proto budiž výše řečená poznámka chápána spíše jako úvaha, jak by 
bylo možné dotyčné téma dále rozvíjet.
   Věcnou připomínku bych měla v podstatě jen ke dvěma formulacím, vyskytujícím se 
v úvodu práce: s odkazem na J.Goodyho se zde objevuje tvrzení, že v 19. století „se utvářel 
intimní prostor rodiny, redukovaný na rodiče a děti, tzv. nukleární rodina“ (s.9). Jack Goody 
ovšem v textu, na který autorka odkazuje, hovoří o utváření „malé nukleární rodiny“  a 
skutečně by bylo chybou přisuzovat vznik nukleární rodiny jakožto jednotky, tvořené
výhradně rodiči a dětmi, až devatenáctému století. Představy o výlučné existenci 
mnohohlavých a strukturálně komplikovaných rodinných forem v předprůmyslové 
společnosti byly vyvráceny nejpozději v 60. letech 20. století a od té doby opakovaně 
nepřeberné sondy potvrzovaly, že v západní a střední Evropě po celý raný novověk 
převažovaly právě rodinné formy, spočívající výhradně v aktuálním soužití rodičů a dětí, tj. 
nukleární rodiny. Slovo „malý“ má tedy v Goodyho formulaci principiální význam: 
společenství rodičů a dětí nebylo novinkou 19. století, nové bylo to, že počet dětí v rodinách 
byl programově omezován. 
   Druhé sporné tvrzení najdeme hned na následující straně: opět s odkazem na J.Goodyho 
autorka tvrdí, že „snižování plodnosti bylo nejprve zaznamenáno v dělnických vrstvách... 
Mezi ostatní vrstvy pronikala kontrola porodnosti jen velice pozvolna.“ (s.10) Nicméně věci 
se mají trochu jinak a i J.Goody tvrdí v odkazovaném textu (Proměny rodiny v evropské 
historii, s.158-159) něco zcela jiného. Vědomá prevence porodů se napřed prosadila u vyšších 
měšťanských vrstev ve velkých městech (rodiny vyšších úředníků, advokátů, lékařů apod.) a 
ostatní vrstvy včetně dělnictva napodobovaly měšťanský životní styl až s časovým odstupem. 
Ostatně v pokračování textu v rámci téhož odstavce si sama autorka poněkud protiřečí a 
nižším vrstvám připisuje větší smířlivost se smrtí dítěte a jen nepatrnou snahu zlepšit životní 
podmínky dětí.
   Tyto dvě drobné připomínky k formulacím však nic nemění na tom, že práci pokládám za 
zdařilou a v porovnání s běžnou úrovní bakalářských prací za nadprůměrnou. Práci Terezy 
Cigánkové proto doporučuji k obhájení a navrhuji ji hodnotit jako výbornou.

Praha, 19.8.2011                                                                           Mgr. Markéta Seligová, PhD.




