
Posudek rigorózní práce Bohuslavy Fuxové 

 

 

Práce studentky Bohuslavy Fuxové Paradigma českého moderního a postmoderního feminismu 

v kontextu evropské kultury, kterou jsem měla možnost posuzovat, je práce bohužel zcela nevyhovující 

úrovni, jaká je požadována od rigorózního řízení, jakkoliv nelze upřít studentce zaujetí tématem.  

Práce, tak jak jsem porozuměla, chce  představit situaci, v jaké je v současnosti možné vidět radikálně se 

měnící genderové vztahy, a osvětlit, jak sama autorka říká „fenomén ženského hnutí v evropském 

měřítku“.  

Při jejím posuzování jsem se snažila pochopit argumenty a cíle práce. Vycházím tedy z možností této 

práce a pokouším se držet pravděpodobného rozvržení. Také přihlížím k perspektivě, kterou práce 

představuje, tedy prespektivu kulturních studií, která nutně nemusí být kompatibilní s tradičními obory 

jako je historie, sociologie či literární věda. Toto vyslovuji před samotným výhradami, které jsou však 

podle mého názoru závažné.  

Výhrady k práci lze shrnout do několika základních bodů: 

1. Vysvětlit fenomén ženského hnutí je úkol olbřímý a tak široký, že nutně musí být nějak 

redukován a konkrétně definován. A to se práci vůbec nedaří. Předně není jasné, jakou otázku 

autorka sleduje a jakými postupy se na ni pokouší odpovědět. Vágní a nejasné formulace 

autorce pak nijak nedovolují vést vnitřně konzistentní a argumentovaný text. Cíl formulovaný 

v práci těmito  vzletnými, ale nekoherentními větami, : „Budu se zabývat problémem vlády  žen, 

obrazem ideální ženyv moderní společnosti, obecně uznávanou nadvládou mužů, jejich 

panovačností, hrubostí a neomaleností, jež byla vždy vnímána jako přirozený jev. A naopak 

věnovat se ´slušné ženě´  se svým vytříbeným vkusem,  jemným chováním a nevtíravou 

duchaplností, hospodářské i profesní soutěži žen s muži, ochotnému přenechání priority mužům 

a v neposlendí řadě intimnímu světu ženy, který byl po staletí práce a jen její.“, nedává 

představu, kam vlastně autorka míří.  

 

2. Autorka ve svém resumé naznačuje, že práce je historická a antropologická. Autorka hledá 

skutečně určité fenomény, určité jevy, které si na počátku pokouší vyjasnit bohužel velmi slabou 

a popisnou interpretací knihy Una Donna od Sibilly Aleramové. Následují kapitoly historické a 

poté pohledy do současnosti  optikou sociologie. Práce nechce být jen historická, spíše se 

nechává inspirovat obecnou i literární historií k pohledům na současnost. I přes tuto perspektivu  

je přece jen nutné alespoň tušit, jak historik pracuje a co historiografie umožňuje, stejně jako 

jakákoliv jiná uměnovědná disciplina a stejně tak sociologie;  to se týká především práce 

s prameny a sekundární literaturou. Metodologicky také chybí povědomí, jak se dnes užívají 

základní pojmy, s nimiž musí pracovat, tedy gender (rod) a sex (pohlaví). To nejsou tak 

jednoduché pojmy, jak by se na první pohled mohlo zdát, mohou mít různé obsahy v závislosti 



na tom, jakou teorii volíme. A v rigorózní práci (tento žánr není podobný žánru článku do 

populárního časopisu) by bylo nanejvýš vhodné základní pojmy, s nimiž je pracováno, ukotvovat 

– v současné době lze nalézt i různorodé české práce, které přinášejí definice slova gender. Také 

by bylo třeba vymezit, co se myslí českým feminismem. Mluví se zde například o „fázích“ 

českého feminismu, avšak ty nejsou nijak časově specifikované nebo obsahově lokalizované. 

Tato rigorózní práce je vůbec velmi zmatená, co se týče používání metod věd o člověku, mísí se 

v ní literární a uměnovědné historie, obecná historie, slabá narativní interpretace a sociologické 

analýzy. Práce totiž v podstatě není prací nijak původní, ale vychází z různých sekundárních 

zdrojů, což by nemusel problém, kdyby se s těmito zdroji kriticky pracovalo, kdyby se opravdu 

viděly optikou nějaké jasné a originální úvahy, která práci bohužel chybí. 

Práce by mohla být i metodologicky eklektická, pokud by různé pohledy na člověka v jeho dvou 

„základních heterosexuálních variacích“ (v této práci opravdu jen ve dvou) přispívaly k dosažení 

vytčeného cíle a k pochopení problému. Jak toho však lze dosáhnout, když není zřetelně 

formulována otázka práce? 

 

3. Nekritičnost a nereflektování zdrojů vede v mnoha případech k jejich neporozumění. 

V některých případech neznalost historického a diskurzivního zasazení textů, o něž se autorka 

opírá, vede ke směšnostem. Jako příklad lze uvést zcela bezpříznakové užívání knihy českého 

básníka, anarchisty a posléze komunisty S. K. Neumanna Dějiny žen, původně z let 1931–32, jako 

přehledného a bezproblémového současného sekundárního pramene. Neumannova kniha o 

„druhém pohlaví“ je úctyhodná, mimořádná a zábavná, avšak v mnoha aspektech, přestože byla 

před svým vydáním v roce 2000 revidována, není svými názory udržitelná. (Proč autorka raději 

necituje z pětisvazkové syntetické práce Historie žen západu od editorů M. Perrotové a G. 

Dubbyho, kterou na jiném místě oslavuje, není jasné.) A nelze na ni spoléhat jako na „objektivní“ 

historickou syntetickou práci o dějinách žen od antiky dodnes.  

 Stejně jako je opravdu na pováženou sepsat sedmnáct (!) stran o Boženě Němcové a neuvádět 

žádnou sekundární literaturu. Pouze na konci kapitolky z jediného odkazu čtenář může usuzovat, 

že autorka pravděpodobně vychází z monografie Václava Tilleho (původně z roku 1911, poslední 

text revidovaný Novotným je z roku 1938) , která je sice dodnes čtivá a pramenně vynikající, ale 

je interpretačně závislá na jedné z mnoha koncepcí ženství z počátku 20. století. Nakonec ani 

toto by nemuselo být na závadu, kdyby si toho autorka byla vědoma. Literatura o Němcové je 

dnes velmi rozsáhlá; jsou tu hlavně syntetické práce Jaroslavy Janáčkové či Hany Šmahelové, 

práce k některým speciálním otázkám, které autorku obzvláště zajímají: například o 

„feministické“ utopii Němcové existuje vynikající studie Jaromíra Loužila, v níž ukazuje spjatost 

názorů Němcové s raným utopickým socialismem. Snad by pak nebylo třeba tolik citovat 

z Němcové dopisů, jako je spíše skutečně vykládat.  

Jiný případ podivuhodného zacházení se sekundární literaturou je např. lehkomyslné opakování 

názorů Zdeňka Nejedlého v kapitole o M. D. Rettigové. Nejedlý byl velký znalec Litomyšle a tedy i 

jejích velkých osobností, ale bez současné reflexe nelze tak snadno jeho názor použít, a navíc 

neukázat, z které doby tyto názory skutečně jsou. 



Shodou pozoruhodných okolností se také v historické části  nijak neobjevují texty T. G. Masaryka 

a ze stejné doby jen texty Karla Lustiga, učitele ze Soběslavi, jehož pohledy jsou nesmírně 

zajímavé, ale zejména tím jak vyslovují dobové stereotypy a klišé.  

Takovéto výhrady se týkají celé knihy, uvádím jen ty případy, které jsou myslím viditelné i 

neznalcům problematiky.   

 

S předcházejícícmi námitkami souvisí  implicitně i tato námitka - nekritické přijímání názorů 

použitých zdrojů se v celé práci pak projevuje až groteskně ve stylové rovině. Práce 

přebírá argumenty styl a rétoriku. Jednotlivé části se proto od sebe stylově podstatně liší. 

 

4. S problematickým zacházením se sekundární literaturou se váže i jiný problém.  Autorka zcela 

ignoruje česká i zahraniční genderová historická, literární, uměnovědná i sociologická bádaní 

provedená v posledních dvanácti letech. V současnosti je jich takové množství, a jsou tak 

závažné, že zcela proměnily předmět, který autorka sleduje. V řadě případů nezná principiální 

práce, které nelze ignorovat (viz. Například práce ředitelky knihovny Náprstkova muzea Mileny 

Secké v kapitole o „Náprstkově“ Americkém klubu dam; toto je však je jeden malý příklad). Není 

jistojistě nutné znát dopodrobna vše, ale zásadní práce by chybět neměly, i kdyby jen proto, že 

případný čtenář práce by měl být upozorněn na důležité zdroje k tématům, jichž se autorka 

dotýká.  

Jako marginálie potom již vyhlíží  námitky, že autorka necituje  z kritických komentovaných 

vydání, které by ji poskytly zcela určitě nové impulsy. Jako příklad lze uvést nepochopitelné 

ignorování  poslední čtyřsvazkové edice korespondence Boženy Němcové (ed. Robert Adam a 

kol.) z let 2003-2007. 

 

5. Jak jsem již naznačila, není bohužel jasná strukturace práce. Celý „příběh“ českého feminismu 

samozřejmě nemůže být na tak malé ploše vyprávěn a pokud ano, tak invalidně. Autorka se sice 

snaží vzdorovat tím, že nás vtahuje do svého příběhu  prvotní iniciací skrze již zmíněný slavný 

román Una Donna, poté však český feminismus sleduje vlastně historicky  od  19. století do doby 

první republiky,  následně bez varování přeskočí do současnosti, aby otázky vzniklé četbou 

románu a historickým letem světem konfrontovala s dneškem. Co je třeba připočíst k dobru, je 

že se přece jen vyjevuje v textu implicitní linie možného problému, který by se mohl nazvat 

„romantismus“ tzv. ženství.  

 

6. Práci zatěžují stylové neobratnosti, neobratnosti tak neobratné, že překračují hranici 

grotesknosti. Vědeckou práci, která začíná větou: „Muži mají menší schopnost citu než ženy“, 

snad nelze ani brát vážně.  

 

Práce je zcela nevyhovující, a pokud by měla být uznána za práci rigorózní vyžaduje zásadní revize, 

přehodnocení záměru, metodologie; vyžaduje také doplnění literatury a především kritickou reflexi, 

která by potlačila bezbřehé plynutí slov.  



  

Libuše Heczková 


