
Michaela Seifertová, Žena mezi ideálem, normou a realitou v českém šlechtickém 

prostředí mezi léty 1500-1650, bakalářská práce, Ústav českých dějin FF UK, Praha 

2011, 67 s. – oponentský posudek (M. Holý) 

 

Posuzovaná práce je věnována problematice žen v prostředí šlechty českých zemí 

v 16. a první polovině 17. století. Přestože gender studies našly zejména v posledním 

desetetiletí pevné místo i v české historiografii (B. Kopičková, M. Lenderová, J. Ratajová, 

M. Ryantová, L. Storchová ad.), rozsáhlejší studie, která by se v tomto kontextu zabývala 

primárně světem urozených, dosud chyběla.  

Bakalářská práce M. Seifertové si klade za hlavní cíl rekonstrukci obrazu ideální 

ženy a norem uplatňovaných pro ženské chování a jednání, a to za pomoci tří základních 

dobových kategorií, totiž panny, manželky a vdovy. Sekundárním záměrem je pak snaha 

porovnat uvedený ideální vzor se skutečností tak, jak se jeví v dochovaných pramenech.  

Svou analýzu založila autorka především na studiu literárních pramenů a dále 

některých ego-dokumentů (mravokárné spisy, satirické skladby, deníky, korespondence 

apod.). Zejména z první uvedené skupiny, kde mohla čerpat především z několika cenných 

edic J. Ratajové a L. Storchové z nedávné doby, zahrnula přitom M. Seifertová do svého 

výzkumu nejen ty prameny, které se primárně vztahovaly ke šlechtickému prostředí, ale 

také ty, jež byly určeny spíše měšťanstvu či nebyly přímo zacíleny na jednu sociální vrstvu.  

Takové rozšíření pramenné základny přitom autorce umožnilo nejen porovnat 

ideální vzor ženy-panny, ženy-manželky i vdovy v různých prostředích (zejména 

šlechtickém a městském), ale také pokusit se zodpovědět otázku, zda byl takový vzor 

sociálně univerzální či měl v jednotlivých milieu svá specifika. Takový postup lze 

z metodologického hlediska považovat za vhodný. 

Nastíněnou problematiku, kterou autorka konfrontovala nejen s domácí, ale také se 

zahraniční literaturou, již kriticky zhodnotila (chybí snad jen některé právněhistorické či 

historickodemografické studie – J. Kapras, J. Klabouch, J. Horský – M. Seligová), se 

rozhodla kromě úvodu a závěru uchopit ve třech hlavních kapitolách odpovídajících výše 

zmíněným ženským kategoriím (počestná panna, dobrá manželka, poctivá vdova). Ty jsou 

pak zčásti dále děleny na podkapitoly. Taková struktura se jeví jako logická. 

Posuzovaná práce přinášející řadu nových informací i pozoruhodných závěrů, jež 

jsou většinou formulovány opatrně, je kvalitní i po formální stránce. Jen výjimečně 



obsahuje gramatické chyby, některé ne zcela přesné, věcně správné či srozumitelné 

formulace (s. 12 – teze, že v dnešní době existuje na rozdíl od minulosti přesná hranice 

mezi dětstvím, dospíváním a dospělostí, s. 21 – ideální podoba křesťanské panny nebyla 

poplatná ve šlechtickém i měšťanském prostředí, nýbrž spíše platná), přehnaná tvrzení (s. 

17 – výrok, že mnohé šlechtické deníky se zmiňují o sexuálních kontaktech šlechticů na 

kavalírských cestách; pravdou je, že takové zmínky jsou v nich naopak spíše výjimečné) i 

zbytečně opakuje některé teze vícekrát (výchova k bohabojnosti s. 14n.). 

Přes výše uvedené skutečně drobné nedostatky je předložená bakalářská práce 

jednoznačně cenným příspěvkem k dosavadnímu bádání o dějinách žen v raném novověku, 

které podstatně obohacuje. Plně ji tudíž doporučuji k obhajobě. Navrhuji přitom hodnocení 

výborně. 
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