
 Oponentský posudek na bakalářskou esej 
 
 

Tereza Cigánková, Obraz dítěte v časopise Ženské listy v letech 1873-1880, Univerzita 
Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Praha 2011, 45 stran textu. 
 
 
          Tereza Cigánková si v předkládané bakalářské eseji zvolila tématiku dítěte, respektive 
dětství v dílčím časovém období poslední třetiny devatenáctého století, konkrétně v letech 
1873-1880.  Toto téma se pokusila uchopit prostřednictvím dobového tisku, a to časopisu 
Ženské listy, tiskového orgánu „Ženského výrobního spolku českého“, jehož dlouholetou 
redaktorkou byla přední představitelka ženského hnutí u nás - Eliška Krásnohorská. Autorka 
se rozhodla podat obraz dítěte, který tento měsíčník prezentoval v prvních letech své 
existence.  Kladla si přitom řadu dílčích otázek, a to „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 pak i to jakým způsobem  časopis zobrazuje 
„dětský svět“ a zdali se k chlapcům a dívkám přistupuje odlišně a proč. 
 
          Autorka koncipovala svoji bakalářskou esej vedle úvodu a závěru do tří základních 
kapitol. V první z nich („Teoretické a metodologické zakotvení práce“ – s. 8-14) se nejprve 
v krátkosti věnovala dítěti v historicko-antropologické perspektivě, po té objasnila a 
zdůvodnila svoji volbu metodologického přístupu, a to kvalitativní výzkum a následně 
popsala volbu výzkumného vzorku a souslednost jednotlivých kapitol v předkládané 
bakalářské  práci. 
 
          Ve druhé kapitole („Časopis Ženské listy – analýza pramene“ – s. 15-19) se Tereza 
Cigánková  zabývala jednak vznikem a vývojem ve sledovaných letech nejvýznamnějšího 
ženského periodika a jednak detailněji jeho charakteristikou, zejména v souvislosti se 
změnami na redaktorském postu. 
 
          Stěžejní částí bakalářské eseje se stala kapitola třetí („Obraz dítěte“ – s. 20-41), ve které 
autorka představila výsledky provedené analýzy obsahu zvolených ročníků časopisu „Ženské 
listy“, kde analyzovala články vztahující se k dětství – ústřednímu tématu její práce. 
Soustředila se přitom na čtyři hlavní tématické okruhy: (1) na vztah rodič – dítě, (2) na 
vzdělávání a výchovu s důrazem na specifiku výchovy dívek, (3) na tématiku péče o dítě a 
jeho zdraví a (4) na tzv. „dětský svět“ a jeho specifika.      
 
          V závěrečném shrnutí pak Tereza Cikánková podala srozumitelným způsobem přehled 
konkrétních výsledků, k nimž na základě analýzy vybraných textů dospěla. Logická 
formulace závěrečných zjištění spolu s přehledně a po dílčích krocích podanou analýzou patří 
k tomu nejhodnotnějšímu z celého textu eseje. Bakalářskou práci pak uzavírá „Seznam 
použité literatury“ (s. 44-45), do něhož autorka zahrnula prameny (vybrané ročníky Ženských 
listů vymezené roky 1873 až 1880) a obsáhlou sekundární literaturu.    
 
          Tereza Cigánková si zvolila pro současnou mladou generaci netypické až „archaické“ 
téma z období přibližně poslední třetiny  19. století a se zadaným úkolem se vypořádala 
poměrně úspěšně. Cíl, který si vytýčila,  splnila. K poněkud výraznější plastičnosti ve 
výsledných zjištěních by podle mého názoru mohla přispět jiná volba časového období. 
Například vedle několika ročníků na počátku existence Ženských listů mohla autorka 
analyzovat i několik ročníků po cca dvacetileté nepřetržité existenci periodika, tedy ke konci 



19. století či na přelomu 19. a 20. století, kdy se začínala prosazovat nová generace 
protagonistek českého ženského hnutí. Teoreticky tak mohla zjistit, zda s novou generací 
došlo (či nedošlo) ke změně obrazu dítěte prezentovaného na stránkách časopisu po určitém 
časovém odstupu. Případně bylo možné srovnávat dva různě zaměřené tzv. ženské časopisy. 
Takový postup by umožnil komparaci, nicméně přesahoval by zvolené zadání. Jde tedy spíše 
než o výtku o námět pro případnou další (magisterskou) práci. 
 
          Formální stránka bakalářské eseje je na slušné úrovni bez většího množství překlepů 
(nicméně pozor i na ojedinělé překlepy ve jménech – srv. s. 34 „Hesnerova reforma“), 
s průběžně vedeným poznámkovým aparátem. Obvyklý faktor nedostatku času se projevil 
v závěrečné kompletaci textu, kdy autorka na s. 14 píše, že „v analýze, jež bude tvořit čtvrtou 
kapitolu mé práce“, přestože v eseji není 4. kapitola zahrnuta ani ve vlastním textu, ani 
v obsahu. Naopak na s. 13 se uvádí „ve třetí kapitole provedu analýzu“. Ve věcné rovině je 
třeba upozornit na nesprávné tvrzení, že „snižování plodnosti bylo nejprve zaznamenáno 
v dělnických vrstvách“ (srv. s. 10). 
 
          Závěrem však lze konstatovat, že autorka prokázala, že si dovede vytýčit přiměřený cíl, 
je schopna shromáždit k jeho řešení dostatečné množství materiálu, odpovídajícím způsobem 
ho analyzovat a formulovat střízlivé a věcné závěry. Bakalářskou esej Terezy Cigánkové 
doporučuji  k obhajovacímu řízení. Autorka odvedla  solidní výkon, který svědčí o značné 
míře pracnosti, a i když výsledky jejího snažení nepatří k „zásadně objevným“, řadí se její 
esej k té lepší části závěrečných studentských prací. Navrhuji celkové hodnocení podle 
průběhu obhajoby na pomezí mezi velmi pěknou „velmi dobrou“ až slabší „výbornou“. 
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