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ABSTRAKT 

 

 Tato diplomová práce se zabývá tím, jakým způsobem bylo v konkrétním druhu 

lékařské literatury v tzv. domácích lékařích, v druhé polovině 19. století a na počátku 20. 

století tematizováno lidské tělo. Práce vychází z předpokladu, že tělo není pouze neutrální 

biologický základ daný přírodou, ale že vnímání těla a tělesnosti je ovlivněno společností a 

proto se určité společenské změny mohou odrážet i ve změně nahlížení na lidské tělo, 

zejména při jeho pojímání jako těla mužského a ženského. Právě zhruba od šedesátých let 

19. století docházelo k rozvoji emancipačních aktivit českých žen, k rozšíření jejich práv a 

obecně k proměně genderových vztahů ve společnosti. Práce se zabývá tím, zda se tyto 

společenské změny promítly do toho, jakým způsobem bylo o lidském, a potažmo tedy o 

mužském a ženském těle, referováno v konkrétní lékařské literatuře a zkoumá, co nám 

zpětně taková pojetí těla říkají o genderových změnách ve společnosti.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: gender, gender history, tělo, dějiny těla, lékařství 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis deals with the way in which the human body was discussed from 

different points of view in a particular type of medical literature (so called „Family Doctor 

Books) in the second half of the 19th and early 20th century. The work is based on a 

premise that body is not only neutral biological foundation made in nature but perception 

of body and physicality is influenced by society. That´s why certain social changes may 

reflect changes in perception of human body, especially its conceptualization as a female 

and male body. Since just around sixties of the 19th century both emancipatory activities 

of Czech women, their rights extension and generally transformation of gender relations in 

society started to develop. This work examines whether these social changes reflected in 

the manner in which it was human, and thus male and female, body  reported on in a 

particular medical literature. This work also explores what such conceptions of human 

body say about gender changes in society. 

 

KEY WORDS: gender, gender history, body, history of body, medical science 
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1. Úvod 

 

Vytvoření kategorie genderu1 se v 70. letech 20. století stalo jedním ze základních mezníků 

feministického myšlení. Gender jako analytická kategorie umožnil v diskuzích o ženách a 

mužích rozlišit jejich biologické predispozice označované jako pohlaví od sociálních a 

kulturních konstrukcí, které se k tomuto pohlaví váží obvykle jako k příčině, která je však 

často mnohem více ideologicky vyfabulovaná než reálná. Gender umožnil životy mužů a 

žen osvobodit od determinovanosti, kterou představovalo jejich pohlaví - jejich tělo a 

postavil pevnou hráz předsudkům a stereotypům, které se odkazovaly k domnělé 

biologické předurčenosti té či oné činnosti, vlastnosti, nebo schopnosti. Gender odsunul 

pohlaví a s ním i tělo do pozadí úvah o rozdílech mezi muži a ženami a řada představitelů a 

představitelek feministického myšlení tento minimální vliv tělesnosti ve svých dílech 

zdůrazňovala.  

Ann Oakley (2000) například upozornila, že žena a muž netvoří ani zdaleka dvě 

oddělené biologické kategorie, naopak mají stejnou stavbu těla a anatomické rozdíly mezi 

nimi jsou více zdánlivé než skutečné. Podle Elisabeth Badinter (2005) se na cestě k 

mužství uplatňují faktory psychologické, společenské či kulturní, které nemají s genetikou 

nic společného, ale hrají významnou, ne-li dominantní, roli při konstruování maskulinity. 

Jiného názoru není ani Pierre Bourdieu, podle kterého: „Sociální definice pohlavních 

orgánů tedy zdaleka není jen prostým záznamem přirozených, bezprostředně vnímaných 

vlastností, ale je to plod konstrukce založené na určité řadě nějak orientovaných voleb, 

lépe řečeno na zdůraznění určitých odlišností či zastření určitých podobností“ (Bourdieu, 

2000: 17).  

Zavedenou distinkci mezi pohlavím a genderem silně relativizoval 

poststrukturalistický přístup, který odmítl vidět mužskost a ženskost jako přirozené 

kategorie stejně jako sociálně osvojené role, ale dekonstruoval je do možných 

nesourodých, zčásti nevědomých a mocensky saturovaných identifikací (Zábrodská,  

2009: 10). Přední představitelka tohoto přístupu Judith Butler zdůraznila, že stejně tak jako 

je kulturně utvářena kategorie genderu, je kulturním produktem i kategorie pohlaví, 

potažmo tělesnost člověka (Butler, 2003). Pro historické zkoumání těla má tato teze 

                                                 
1
 Protože užívání pojmu gender není v rámci historických prací zcela jednotné a protože zvláště v českém 

prostředí považuji práci s tímto pojmem stále za problematickou, souhlasím plně s názorem Jany Ratajové 

(2006), že obzvláště v českém prostředí v případě termínu gender je nutné dodržovat pravidlo, že v každé 

odborné práci je zcela nezbytné definovat základní pojmy. Moje chápání genderu jako kategorie historické 

analýzy vychází z článku Joan W. Scott a je rozvedeno v následující kapitole. 
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zásadní význam. Jestliže představuje biologické tělo, coby myšlenková kategorie, produkt 

sociálního či kulturního prostředí, nebo chcete-li důsledek působení diskurzů, je jeho 

vnímání nezbytně proměnlivé jak v prostoru, tak v čase a na tuto proměnu má vliv 

proměna společnosti. Tato představa vyjmula bádání o těle z výhradní kompetence 

přírodních věd a umožnila nastolit tělesnost jako zásadní téma věd společenských. V tomto 

duchu je psána i tato diplomová práce, která se snaží postihnout vztah mezi tělem jako 

myšlenkovou kategorií a proměnou společnosti, která tuto kategorii do značné míry 

podmiňuje.  

 

1.1. Téma práce a otázky, které si klade 

 

 Tato diplomová práce se zabývá tím, jak bylo tematizováno mužské a ženské tělo 

v české lékařské literatuře v období 2. poloviny 19. a počátku 20. století. Vycházím zde 

z již nastíněného předpokladu, že lidské tělo není přirozená a pevně daná entita, ale že je 

do značné míry jeho obraz ve společnosti podmíněn nikoliv biologicky, ale kulturně a 

sociálně. Proto je mým záměrem zkoumat konceptualizace lidského těla právě v období, ve 

kterém docházelo k řadě změn, relevantních pro postavení žen a mužů v české společnosti.  

Od 2. poloviny 19. století se totiž začínají výrazně rozšiřovat možnosti uplatnění 

žen ve veřejné sféře, která byla od vzniku moderní společnosti více méně výsadou mužů. 

Nastává větší zapojení žen do veřejného života, které začíná u charitativních aktivit, 

uplatňuje se ve stírání genderových rozdílů v přístupu k vyšším formám vzdělání a 

k placené práci a je korunováno dosažením politických práv v roce 1918, respektive 1920. 

Toto zapojení sebou nezbytně nese změny v oblasti nazírání na roli ženy ve společnosti, 

neoddělitelnou od role muže. Časovými body, které vymezují zkoumané období, proto jsou 

60. léta 19. století, kdy se ženské emancipační aktivity začínají naplno rozvíjet a rok 1918, 

tedy vznik Československé republiky, která se ve své ústavě vydané o dva roky později 

explicitně přihlásila k rovným právům pro obě pohlaví.  

 Otázkou, kterou si tato práce klade, je, zda se změny genderových vztahů promítly 

nějakým způsobem i do nahlížení lékařů na mužské a ženské tělo. Právě tělo, respektive 

jeho interpretace, byla dlouhou dobu nástrojem, který legitimizoval nerovné postavení 

mužů a žen. Údajná lepší fyzická vybavenost mužů byla užívána jako důvod toho, proč je 

mužům otevřena řada oblastí, které byly ženám nedostupné, včetně politické činnosti či 

mnoha povolání. S nástupem moderní doby a díky rozvoji medicíny, především anatomie, 

se v lékařském diskurzu vytvořila představa dvou zcela biologicky odlišných těl – 
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ženského a mužského, která šla ruku v ruce se stále větším oddělováním sfér, kdy se 

veřejná oblast stala atributem maskulinity, rodina a domácnost atributem femininity. 

Zatímco mužské tělo se stalo normou, ženské představovalo odchylku či přímo patologii, 

vycházející především z údajné specifičnosti ženských pohlavních orgánů. Tento 

polarizovaný a hierarchizovaný obraz mužského a ženského těla, konstruovaný rozvíjející 

se vědou v osmnáctém a devatenáctém století, tematizovaný již řadou badatelů a 

badatelek2 se stal výchozím bodem mojí analýzy.  

 To, zda se tento obraz vlivem společenských změn, potažmo změn ve vnímání 

femininity a maskulinity, proměnil, se snažím zkoumat prostřednictvím genderové analýzy 

lékařské literatury z vymezeného období a to konkrétně literatury určené pro širokou 

laickou veřejnost, pro kterou se vžil název „domácí lékař.“ Lidské tělo lze jistě zkoumat 

z řady pohledů a pomocí různých pramenů. Já jsem si pro svůj výzkum zvolila lékařský 

diskurz a to z několika důvodů. Prvním je, že lékařská věda a věda obecně měla 

přinejmenším od osvícenství výrazný vliv na to, jakým způsobem byl člověk jako celek 

nahlížen a stala se důležitou autoritou, která v řadě oblastí nahradila předchozí mnohaletou 

autoritu církve. Propojení lékařské vědy a státu, které je u nás patrné především v době tzv. 

osvícenského absolutismu, dávalo lékařům značnou míru moci a vlivu. Lékaři, kteří se 

stylizovali do role ochránců zdraví celé společnosti, představovali více méně uznávanou 

autoritu, a proto zde vypichuji právě jejich postoje, které dle mého soudu reprezentují 

dominantní diskurz. Jestliže začala mít v moderní společnosti v otázce lidského těla 

monopol soudobá věda, je důležité zajímat se o postoje lékařů, kteří byli jejími 

představiteli.  

Druhým výrazným podnětem proto, proč zkoumat tělo právě medicínskou optikou 

je, že poznatky z oblasti medicíny výrazně ovlivnily tematizaci či dokonce konstruování 

genderových rozdílů, pro jejichž upevnění se staly objevy v oblasti anatomie či sexuologie 

zásadními opěrnými body. Lékařská věda poskytla důkazy fyzické méněcennosti ženy, 

z nichž vyvozovala závěry pro sociální roli ženy, především pro její vyloučení z řady 

činností překračujících rámec domácnosti. Ať už se jednalo o zdůraznění větší mužské 

fyzické síly či větší velikosti mozku, byly to doklady pro předurčenost mužů k fyzické i 

                                                 
2
 Srov. Tinková, Daniela. 2010. Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě. Praha: Argo. 

Schiebinger, Londa. 2000. Skeletons in the Closet: The Fisrt Illustrations of the Female Skeleton in 

Eighteenth-Century Anatomy. In Londa Schiebinger (ed.). Feminism and the Body. Oxford: Oxford University 

Press. Laqueur, Thomas. 1999. Making Sex. Body and Gender From the Greeks to Freud. Cambridge: Harvard 

University Press. 
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intelektuální činnosti, které ženy údajně nebyly schopny. Femininita byla medicínou pevně 

spjata především s mateřstvím a obecně s péčí o druhé. Autorita medicíny tedy zaštítila 

determinující fungování genderového řádu v podobě, která oběma pohlavím přisuzovala 

jiné ale stejně striktní společenské role.  

 

1.2. Vymezení badatelské pozice  

 

V každé práci je důležité vymezit vlastní badatelskou pozici a zdůraznit charakteristiky 

autorky/autora, které mohou mít vliv na podobu práce. To, že jsem bílá, heterosexuální 

žena z nižší střední vrstvy a ze středoevropské země, má jistě více či méně vliv na mou 

diplomovou práci, ale protože moje práce je prací historickou, ráda bych v kapitole 

věnované pozicionalitě více než charakteristiku vlastní osobnosti představila svou cestu ke 

zkoumání historie „genderovýma očima“. Tím však nechci zdaleka říci, že by osobnost 

badatele/badatelky pro historickou práci nebyla důležitá. Naopak při zkoumání historie 

sice výzkumnice/výzkumník nemůže zpravidla ovlivnit studovanou sociální realitu, ale 

může silně ovlivnit její interpretaci dnes, což dělá i ze zkoumání minulosti eticky 

problematickou oblast. Já se pokusím svou pozici nadnést především ve vztahu ke 

zkoumání historie perspektivou genderu. 

Už na střední škole jsem inklinovala ke studiu dějin a tehdy stejně jako dnes jsem 

nedokázala přesně říct, co mě na studiu minulosti tolik fascinuje. Přestože můj zájem o 

kulturní či sociální dějiny byl značně vyšší než o události tzv. velkých dějin, byla jsem 

přesvědčena, že studium historie je mi nějakým způsobem předurčeno. K přijímacím 

zkouškám na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy jsem přistoupila sice s nadšením, ale 

s chabými znalostmi. Přijímacím řízením jsem proto neprošla a musela vzít za vděk druhou 

variantou, kterou pro mě byla Fakulta humanitních studií. Tehdy jsem to obrečela, dnes 

děkuji prozřetelnosti, že mou životní pouť navedla tímto směrem. Po šesti letech se i touto 

prací ke svému snu o studiu historie vracím. A protože cesta, kterou jsem za těch šest let 

urazila, do značné míry ovlivnila podobu této práce, považuji za důležité ji zde zmínit. 

 Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy 

mi do osobního a řekněme badatelského života dalo mnohé. Za nejdůležitější považuji dvě 

věci. Jednak mi toto liberální a tematicky široce koncipované studium umožnilo pochytit 

základní znalosti z širokého spektra humanitních věd a umožnilo mi tak nahlédnout 

výhody interdisciplinárního přístupu. Jednak mi zprostředkovalo seznámení s genderem, 

který vnímám nejen jako zásadní koncept užívaný ve společenských vědách k tematizaci 
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vztahů mezi muži a ženami a mocenských vztahů obecně, ale především jako způsob 

specifického, značně kritického pohledu na svět. Svůj genderově citlivý pohled, který jsem 

si doufám osvojila během navazujícího magisterského studia na Katedře genderových 

studií, jsem začala uplatňovat také při nahlížení na historii a to jednak v rámci výběru 

tématu diplomové práce, jednak v rámci souběžně započatého studia kulturních dějin na 

Univerzitě Pardubice.  

Čím více jsem se seznamovala se zákonitostmi genderového řádu, tím víc jsem si 

uvědomovala, že pro zkoumání dějin nemůže vždy stačit práce s kategoriemi žena a muž, 

ale je nutné zkoumat problematiku genderu v její komplexnosti. K takovému zjištění už 

samozřejmě došla řada osob přede mnou, nejvýrazněji tuto skutečnost artikulovala Joan W. 

Scott (1999). Na druhou stranu jsem zjistila, že při zkoumání historie ani samo osvojení 

genderově senzitivního vnímání společenské reality k realizaci vědecké práce nestačí a že 

aplikace různých feministických či genderových teorií na studium minulosti může být 

zvláště obtížná (i když nepochybně často mimořádně přínosná), především pokud se 

člověk nevyvaruje ahistoričnosti, tedy nekritického promítání teorií, pojmů či zkušeností ze 

současnosti do minulosti.  

Je pravdou, že gender jako určitý organizační princip společnosti v minulosti 

fungoval vždy a pravdou je také, že postavení mužů a žen bylo vždy nerovné a kořeny této 

nerovnosti se často po staletí neměnily. Přesto je ale nutné mít neustále na zřeteli, že měla 

společnost ve středověku, raném novověku, ale i v dlouhém devatenáctém století řadu 

specifik, která je vždy nezbytné reflektovat. Proto považuji za největší nesnáz, se kterou se 

potýkám v rámci svých dvou souběžných studií a se kterou jsem se potýkala i v této 

diplomové práci, určitou tenzi mezi snahou podrobit historickou společenskou realitu 

genderové analýze, přesahující psaní dějin o ženách a mužích a snahou vyhnout se 

nekritické aplikaci konceptů vycházejících z genderových studií na studium minulosti, tedy 

hodnocení minulosti z pohledu současnosti.  

 

1.3. Struktura práce  

 

Teoretická část představuje nejprve stručný vývoj oborů či směrů, ze kterých v této 

práci vycházím a z jejichž přístupů, metodologií a „kanonických“ prací jsem při svém 

bádání čerpala, tedy především dějin genderu a těla (kapitola druhá). Následující kapitola 

představuje historický vývoj společenských rolí žen a mužů, potažmo vývoj konstrukcí 

maskulinity a femininity, jak v širším (západo)evropském kontextu (kapitola třetí), tak 
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přímo v českém prostoru (kapitola čtvrtá), v jehož rámci jsem se zaměřila především na 

úžeji vymezené období a představila proměny společnosti, které dle mého soudu ukazují 

postupnou proměnu ve vnímání ženského a mužského genderu a které by mohly mít svůj 

odraz v analyzovaných pramenech. Teoretickou část pak uzavírá kapitola představující 

především teorie a poznatky o vztahu těla a genderu v dějinách, ze kterých pak ve své 

analýze vycházím (kapitola pátá).  

Metodologická část seznamuje s použitou metodou a nadnáší otázku volby pramenů 

a jejich výpovědní hodnoty (kapitola šestá). Mým záměrem při práci s prameny nebylo jen 

jejich využití k získání potřebných informací, které budu následně interpretovat, ale snaha 

nechat je pokud možno, co nejvíce promlouvat. Proto jsem se rozhodla užívat velké 

množství citací, včetně těch většího rozsahu, čímž chci dosáhnout jednak zprostředkování 

jedinečnosti daných pramenů čtenáři/čtenářce, jednak se tím snažím omezit vliv vlastní 

osoby na interpretaci pramenů. 

Analytická část (kapitola sedmá) představuje aplikaci teoretických konceptů na 

konkrétní prameny a zachycuje výsledky genderové analýzy těchto pramenů, čímž se 

pokouší odpovědět na základní otázky, jež si práce klade – jakým způsobem bylo ve 

vybrané lékařské literatuře tematizováno mužské a ženské tělo a zda odráží tato tematizace 

změny genderových vztahů, ke kterým ve společnosti docházelo. Okruh témat, která 

analytická část postihuje, však oproti původnímu předpokladu otázku těla v biologickém či 

anatomické smyslu silně přesahuje, především směrem k různým sociálním implikacím 

s tělem spojených. „Domácí lékaři“ totiž jak analýza ukázala a jak bude níže zdůrazněno, 

umožňují vhled do představ lékařů nejen o biologických funkcích, chorobách či 

vlastnostech lidského těla, ale i do představ o rolích mužů a žen ve společnosti a 

samozřejmě také o tom, jak se tyto dva okruhy navzájem ovlivňují a podmiňují.  
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Teoretická část 

 

2. Základní východiska 

 

Tato práce se snaží tematicky i metodologicky následovat především dva historiografické 

přístupy nebo řekněme dva obory či směry – dějiny genderu a dějiny těla. Krom těchto 

jsem se rozhodla v této kapitole pojednat také o směru dalším a tím jsou dějiny žen, 

protože právě práce, které začaly tematizovat ženské dějiny ať už jako specifický výsek či 

jako plnohodnotnou součást obecných dějin, respektive především kritické hlasy 

směřované proti nim, se staly základem pro rozvoj genderového přístupu v historiografii. 

Oba směry – dějiny žen i genderu3 se dosud v mnohém prolínají a ne vždy, jako je tomu 

například v české historiografii, došlo k jejich oddělení a otázkou je, zda je vůbec toto 

oddělení možné.  

Přes veškerou kritiku, která bude níže nadnesena, vůči přístupům dominujícím ve 

zkoumání historie žen, považuji takto zaměřené bádání za hodno pozornosti v několika 

ohledech. Práce zaměřené na dějiny žen vnesly na světlo řadu dosud neprobádaných 

materiálů nebo dokázaly využít tradiční prameny inovativním způsobem. Tyto historické 

sondy tak obrovsky rozšířily penzum informací o ženách ale i mužích v dějinách a 

vytvořili tak základ, na kterém pak mohli stavět nejen autoři a autorky prací hlásící se 

k historii genderu. Mimo to se díky rozvoji ženských dějin, které poukázaly na absenci žen 

v historickém bádání, ukázala oprávněnost kritiky vznesené vůči představě objektivity 

dějin (Bock, 2007). Z toho důvodu se domnívám, že není zapotřebí a priori odmítat práce 

náležející k dějinám žen, jako práce genderově slepé, upevňující polarizaci kategorií muž a 

žena či vedoucí k marginalizaci bádání o ženách v rámci historiografické obce, ač to 

v konkrétním případě mohou být, a nezřídka jsou, výtky oprávněné. Stejně jako 

feministické myšlení prošlo složitým vývojem od liberálního feminismu k diferenčnímu až 

k poststrukturalistickému, prošlo i bádání o ženách a genderu v dějinách obdobným 

vývojem, který by však dle mého soudu neměl vést k striktnímu odmítnutí starších přístupů 

                                                 
3
 V souvislosti s pojmy dějiny žen a dějiny genderu je nutné upozornit, že ač zde o nich mluvím jako o 

určitých oborech, jedná se spíše v případě prvním o vývojovou fázi v historiografii, jež následovala po 

odhalení androcentričnosti historického bádání, v případě druhém o zastřešující výraz pro práce snažící se 

integrovat analytickou kategorii gender do obecného historického bádání. Zatímco v historiografii 

„západních“ zemí, kde k této integraci již došlo, je tedy takovéto definování coby podoborů do značné míry 

překonané, v našem prostoru, kde stále existuje silný odpor vůči přijetí genderu jako plnohodnotné 

analytické kategorie do historického bádání, lze mluvit o dějinách genderu potažmo žen, jako o oborech, jež 

se tento nedostatek české historiografie snaží překonat.  
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pro ty nové. Z toho důvodu také ve své práci čerpám z děl, jako jsou například Zrození 

moderní ženy (Bock, 2007) či K hříchu i k modlitbě – Žena v minulém století (Lenderová, 

1999), která lze považovat za jasně náležející k dějinám žen, snažím se však dělat to 

kriticky a genderově senzitivně. Tato kapitola má za cíl tematizovat dosavadní bádání 

v mnou zkoumané oblasti, výzkumy, které se staly důležitými inspiračními zdroji, a 

podněty, které ovlivnily směřování níže zmíněných historiografických přístupů.  

 

2.1. Dějiny žen 

 

V předmluvě ke knize Ženy v evropských dějinách jedna z výrazných představitelek dějin 

žen Gisela Bock uvádí „Dějiny bez poloviny lidstva jsou méně než poloviční dějiny, neboť 

bez žen by nebyly úplné ani dějiny mužů a naopak“ (Bock, 2007: 8). Právě kritika toho, že 

ženy jako skupina prakticky nejsou aktérkami dějin a že dějiny jsou psány muži a o mužích 

(a to navíc jen o mužích privilegovaných) se stala základem pro vznik dějin žen. 

Předmětem kritiky bylo především to, že tradiční pojetí dějin staví do středu zájmu 

politiky, vojevůdce, filozofy, vynálezce a další muže, kteří se zasloužili o běh tzv. velkých 

dějin. Ženy však v tomto pojetí nemají své místo a je jím přiřknuta maximálně role 

kuriozit, utěšitelek či obětí. Zrod dějin žen jako oboru je datován do 60. let 20. století a je 

spojen jednak s rozvojem akademického feminismu, jednak s kritikou tehdejších v historii 

dominujících přístupů (Tinková, 2006). 

Vývoj, kterým dějiny žen a následně dějiny genderu prošly, z pochopitelných 

důvodů v určitém směru kopíruje vývoj, kterým prošlo feministické myšlení. Na začátku 

bylo odmítnutí androcentrismu dějin a touha ukázat, že i ženy v nich měly své místo 

(Zemon Davis, 1976). Dá se říci, že i zde stejně jako v jiných feminismem ovlivněných 

oborech se objevila snaha dát ženám hlas a vyvést jejich osudy a životní zkušenosti 

z marginality do centra pozornosti. Proces, ve kterém se dějiny žen a feministické hnutí 

ovlivňovaly, byl navíc obousměrný. Především anglosaský feminismus využíval 

historických poznatků k podpoře oprávněnosti svých požadavků a hlavně to ovlivnilo 

podobu a směřování prvních prací o ženách v historii. Tyto publikace byly především 

dějinami ženského hnutí, boje za politická či občanská práva a nezřídka obecně dějinami 

útlaku žen. Zatímco nesporným přínosem těchto prací bylo zaměření pozornosti na dosud 

opomíjené oblasti historie a demonstrace toho, že i ženy byly v dějinách aktivní, přestože 

jejich postavení nebylo stejné jako postavení mužů, angažovanost těchto prací měla i svá 

negativa. Problémem se stalo hlavně dezinterpretování historických skutečností, především 
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promítáním poznatků z novodobých dějin analogicky do dějin starších hlavně středověku 

či raného novověku (Lenderová et al., 2009). 

 Pod vlivem francouzské Nové historie4 a také ve snaze vyrovnat se s absencí žen ve 

„velkých“ dějinných událostech se v rámci dějin žen záhy vytvořila představa, že ženské 

dějiny mají vlastní rytmus, který nepodléhá těmto velkým dějinným změnám. Tento 

přístup sleduje i publikace Žena v českých zemích od středověku do 20. století, která je 

nejobsáhlejší knihou, jež v rámci dějin žen vznikla u nás a z jejichž podrobných informací 

odrážejících mimo jiné proměny maskulinity a femininity v kontextu českého prostředí ve 

své práci hojně čerpám. „(Ženské dějiny) mají vlastní chronologii: až na výjimky neznají 

respekt k zažitým časovým mezníkům. Ostatně co znamenal Basilejský koncil, bitva na Bílé 

hoře, rok 1848 či vznik Československé republiky pro životní cykly ženy, pro její tělo, 

domácnost, práci či manželství?“ (Lenderová et al., 2009: 5). Některé práce o dějinách žen 

se tedy přestaly zabývat hledáním výrazných osobností, jež zasáhly do politických dějin a 

tematizací různých forem ženského útlaku, ale zaměřily se hlavně na alternativní životní 

zkušenosti žen, které zkoumaly prizmatem manželství, mateřství či vdovství (Abrams, 

2005).  

Dovolím si zde upozornit na určitou paralelu tohoto přístupu k diferenčnímu 

feminismu, který zjednodušeně řečeno, v reakci na feminismus liberální odmítl 

humanistický univerzalismus, ztotožňující lidství s mužstvím a místo toho vyzdvihl 

specifičnost ženství. Barša v souvislosti s feminismem diference upozorňuje.: „Kritika 

mužského nároku obecné reprezentativnosti, který z muže činí prototyp člověka, může lehce 

sklouznout do partikularismu – tj. do oslavy alternativní ženské identity představované 

jako cosi nepřevoditelného na společného lidského jmenovatele. Stejně tak ovšem může 

tato kritika za prototyp člověk vyhlásit ženu a nahradit falešný univerzalismus patriarchátu 

jeho matriarchální variantou“ (Barša, 2002: 15). V historii se tento přístup projevil tím, že 

kritizované „mužské“ dějiny, byly nahrazeny dějinami „ženskými“, které si, jak záhy 

nastíním, vysloužily stejnou kritiku, především stran esencialismu, jako diferenční 

feminismus.  

 Kritika androcentrické historiografie nevedla k ukončení marginalizace žen jako 

historických aktérek, ale mnohdy tuto marginalizaci spíše upevnila. V rámci odborné 

veřejnosti byly dějiny žen nahlíženy jako specifický směr, kterému se věnují některé 
                                                 
4
 Tento směr směřoval zkoumání historie ke kultuře jako podmínky každodenního života a každodenní 

zkušenosti, čímž se pokusil kompenzovat nedostatky, které vyplývaly z marxistického dějepisectví 

zaměřeného především na význam politiky a hospodářství jako hlavních oblastí vykořisťování a uplatňování 

moci, čímž docházelo k odklonu bádání od skutečných zájmů a problémů většiny lidí (Iggers, 2002: 16). 
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historičky, v menší míře historici, ale který si nemůže nárokovat větší vliv na dominantní 

chápání dějin. Zaměření historického bádání o ženách na životní cykly navíc upevňovalo 

asociaci žen výhradně s privátní sférou, což je jednak věc především pro starší dějiny 

zpochybnitelná, jednak je to zcela v rozporu se snahou feministického hnutí osvobodit 

ženu ze zajetí stereotypu ženy - pečovatelky a matky. Nejen takto směřovaná kritika se 

stala základem pro vznik dějin genderu. 

 

2.2. Dějiny genderu 

 

Kritika vůči empirickému a sociálně-historickému pojetí dějin žen se začala objevovat už 

v 70. letech 20. století a během dalšího desetiletí sílila. Podle Tinkové byla tato kritika 

především „projevem skepse vůči nedostačujícím metodologickým nástrojům a pojmům, 

které „dějiny ženy“ používaly, ale i projevem krize či rozčarování z modelů a nástrojů, 

které dosud nabízel především marxismus, z jehož pojmových kategorií a konceptů 

women´s history čerpala hojnou měrou“ (Tinková, 2006: 22). Kritika byla vedena 

z několika směrů. Jednak stran badatelek zastupujících minoritní skupiny, především žen 

ne-bílé barvy pleti, podle kterých je kategorie žena definována prizmatem pouze bílých 

středostavovských žen, navíc je příliš esencializující a unifikující. Kritizováno bylo také 

přílišné zaměření bádání na útlak a podrobení, tedy na jevy, které není možné paušalizovat, 

protože takové pojetí dějin žen vede k degradaci historických aktérek na pasivní oběti, což 

je zcela v rozporu s původní snahou poukázat na aktivitu žen v historii (Nečasová, 2008: 

84-85). Nedostatky ve vymezení kategorie žena, ženská zkušenost či ženská kultura 

musely nutně vést k tomu, že se dějiny žen dostaly zcela na okraj zájmu historiografie. 

Namísto toho, aby byla historie ženám vrácena, hrozila v tomto pojetí separace až úplná 

izolace oboru (Scott, 1999). S těmito kritickými hlasy se dějiny žen pokusily vyrovnat 

přijetím kategorie gender. 

Pojem gender byl v historickém kontextu poprvé užit Natalií Zemon Davis5 už 

v roce 1974 a měl se podle Davis stát, coby sociálně a historicky proměnlivá kategorie, pro 

historické bádání obdobně důležitou kategorií jako je například třída. Zásadní pro 

zformování gender history se však stal především článek Joan Wallach Scott Gender: A 

Useful Category of Historical Analysis, který vyšel poprvé roku 1986. Scott 

                                                 
5
 N. Z. Davis pojem gender poprvé v historickém kontextu užila na konferenci v Berkshire. Text vyšel o dva 

roky později pod názvem Women´s History in Transition: The European Case, Feminist Studies 3.3/4, 1976, 

s. 83-103. 
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prostřednictvím kategorie gender vnesla do historického bádání také ne méně důležitý 

koncept moci a vytyčila další směr, jakým se bude toto genderově citlivé bádání ubírat. 

Navrhla postavit gender přímo do středu historické analýzy, což podle ní mělo vést k tomu, 

že se bádání o ženách vymaní ze svého druhořadého postavení a zkoumání žen stejně jako 

mužů prostřednictvím genderu bude začleněno do hospodářských, kulturních i politických 

dějin (Scott, 1999). 

 

2.2.1. Dějiny genderu v pojetí Joan W. Scott 

 

J. W. Scott (1999) v souladu s poststrukturalistickým feministickým myšlením vnímá 

gender jako kategorii, jež se staví proti biologismu a zdůrazňuje sociální a především též 

historickou podmíněnost této kategorie. Zdůrazňuje také vztahovost, tedy skutečnost, že 

muže ani ženy není možné studovat odděleně, ale vždy ve vzájemném vztahu, z čehož 

pramení také určitá výtka vůči dějinám žen, jejichž zaměření pouze na jedno pohlaví 

znemožňuje odhalit komplexnost procesů a dějů a zasadit tak toto bádání do širších 

historických souvislostí. Druhou zásadní kritikou, kterou Scott vznáší je zaměření bádání o 

ženách na deskripci namísto analýzy. Právě pouhé popisování osudů žen v historické 

perspektivě bez hlubší analýzy jejich společenských rolí či symbolů, kterých femininita 

nabývala, podle Scott způsobuje oddělení ženských dějin od dějin politických či 

ekonomických a jejich následnou marginalitu. Podle Scott nemá být gender vnímán jako 

téma, ale jako analytický koncept.  

Otázkou, jakou si má historiografie klást, by tedy nemělo být, zda ženy měly své 

dějiny, nebo zda se ženy jako určitá skupina účastnily válek, filozofických sporů či 

revolucí, ale „Jak funguje gender v sociálních vztazích? Jaký smysl dává organizování a 

vnímání historického poznání? Odpověď závisí na genderu jako analytické kategorii“  

(Scott, 1999: 31)6. Scott dále upozorňuje na to, že nestačí pouze nahradit slovo ženy 

slovem gender, jako se to podle ní často děje z důvodu snahy o politickou korektnost, 

serióznost či nezaujatost. Kritizuje také studie, které sice s genderem pracují jako se 

sociálně podmíněnou kategorií vymezující se vůči biologicky danému pohlaví, ale užívají 

jej jako koncept pouze pro studium oblastí, která považují za pohlavně podmíněné, jako 

např. rodina či sexualita, nikoliv však už pro oblasti jakými jsou politika, ekonomika a 

                                                 
6
 Citace z cizojazyčných děl, které dosud nebyla přeložena do češtiny, jsou uvedeny v překladu autorky této 

práce.  
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další sféry. „Při deskriptivním použití se pak gender jako koncept pojí se zkoumáním 

všeho, co souvisí se ženami“ (Scott, 1999: 33).  

V druhé části článku předkládá Scott svou definici pojmu gender. „Jádrem mojí 

definice je integrální propojení dvou tezí: gender je konstitutivní součástí sociálních 

vztahů, které se zakládají na uvědomovaných rozdílech mezi pohlavími; gender je 

primárním způsobem označování mocenských vztahů“ (Scott, 1999: 42). Coby 

konstitutivní součást společenských vztahů zahrnuje gender v pojetí Scottové čtyři 

vzájemně propojené faktory. Jednak jsou to kulturní symboly nebo také archetypy, které 

vyvolávají určité reprezentace, jako příklad uvádí Evu a Pannu Marii. Dále jsou to 

normativní koncepty, které určují možnosti interpretace těchto symbolů a které mají formu 

určitých neměnných pravd obsažených v různých náboženských, pedagogických, 

vědeckých, právnických a politických doktrínách, které znemožňují alternativní pojetí 

genderu. Třetím faktorem je to jakým způsobem ovlivňují a fixují genderové vztahy 

společenské instituce, čtvrtým pak subjektivní identita tedy konstrukce genderu vycházející 

z individuálních charakteristik jedince. Všechny tyto prvky působí společně a úkolem 

genderově orientovaného historického bádání je zkoumat jejich vzájemnou propojenost 

(Scott, 1999: 1067-1068).  

Také propojení genderu a moci je v historické analýze v pojetí Scottové zcela 

zásadní. Gender je základem pro organizaci rovnosti či nerovnosti ve společnosti a 

hierarchické struktury se dle Scott nezřídka opírají o obecně akceptované chápání tzv. 

přirozených vztahů mezi muži a ženami. Ve chvíli kdy se odkazy k mužskému a ženskému 

pohlaví stávají legitimizujícím prostředkem v procesu distribuce moci, stávají se 

genderové vztahy součástí významu moci samotné (Scott, 1999). Scott coby 

poststrukturalisticky orientovaná badatelka vychází ve svém pojetí moci z Michela 

Foucaulta,7 a proto pro ni moc nepředstavuje nějakým způsobem centralizovanou represi, 

ale princip prostupující celou společností a nacházející se uvnitř veškerých společenských 

vztahů. Jedna z mála představitelek dějin genderu u nás, Jana Ratajová (2006) v návaznosti 

na Scott zdůrazňuje, že „gender je tak implicitní součástí koncepce a konstrukce moci jako 

takové. Rozdíl dvou pohlaví chápaný jako objektivní jev se stal zdůvodněním pro mnohé 

                                                 
7
 Pro Foucaultovo dílo je téma moci zcela zásadní, ovšem jeho pojetí je značně proměnlivé. Zjednoduším-li 

mnohavrstevnost Foucaultova díla, lze říci, že se Foucault vymezuje vůči pojetí moci jako represe, zužené na 

politickou oblast, kde by moc působila shora dolů od konkrétního zdroje. Naproti tomu staví pojetí moci, 

která je všeprostupující a působí ve všech směrech společenské interakce. V tomto pojetí neexistují 

kategorie mocní a bezmocní, protože všichni lidé se podílejí na udržování mocenského systému, ač často 

nevědomě.  
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rozdíly ve společenských vztazích a pro další fenomény, které nemají nic společného 

s pohlavím nebo sexualitou. Rozdíl v pohlaví všechny tyto jevy legitimizuje“ (Ratajová, 

2006: 36). 

Joan W. Scott (1999) tedy vytvořila určitou systematickou koncepci užívání pojmu 

gender jako kategorie analýzy a inspirovala tak nejen autorky a autory historických prací 

v oblasti dějin žen potažmo genderu, ale otevřela také možnost rozšířit bádání v oblasti 

politických, hospodářských či kulturních dějin o genderový pohled. Důraz na to, že je 

gender kategorií časově a kulturně podmíněnou a také na její mocenský aspekt umožnil 

vnímat jí jako vhodnou, podle Scott zcela zásadní, analytickou kategorii historického 

zkoumání a na základě toho došlo k tomu, že se stal gender běžnou součástí odborného 

jazyka.  

 

2.2.2. Kritika konceptu gender 

 

Pojem gender byl nejen do historie zaveden jako pojem vymezující se vůči pojmu pohlaví. 

Snahou bylo rozlišit biologické charakteristiky jedinců a sociální konstrukce, které jsou na 

základě těchto biologických daností utvářeny. Tato dichotomie však byla především 

vlivem rozvoje poststrukturalistického myšlení napadena. Podle Herty Nagl-Docekal 

(2007) byla kritika diády pohlaví/gender dvojí. První odmítala tuto dvojici z důvodu 

biologismu. Rozlišování mezi ženským a mužským tělem na jedné straně a femininitou a 

maskulinitou na straně druhé, nemá podle této kritiky smysl, protože ženské tělo je stejně 

automaticky asociované s femininitou a mužské s maskulinitou tudíž nedochází k narušení 

ale k upevnění asociace genderu s biologií. Druhý typ kritiky vycházel zjednodušeně 

z představy, že ani to co považujeme za biologické tělo, není přirozené, protože je nám 

vždy dáno skrze diskurz či jazyk (Nagl-Docekal, 2007: 69-76).  

Jednou z nejdiskutovanějších představitelek tohoto proudu kritiky je Judith Butler 

(2003), která navazuje mimo jiné na myšlenky Michela Foucaulta8 ale také na argumentaci 

                                                 
8
 Poststrukturalismus obecně navazuje na Foucaultovu myšlenku, že subjekt je výsledkem rozmanitých 

technik disciplinační moci, které jej utváří a které sám dále reprodukuje prostřednictvím svých aktů. Zásadní 

pro zpochybnění užitečnosti kategorie gender je, že dle Foucaulta naše vědění o fenoménech jako např. 

duševní nemoc či sexualita, nevychází z podstaty těchto fenoménu, ale je formováno v rámci diskurzů a 

sociální realita není tedy nic jiného než důsledek diskurzů. Vědění, je v tomto systému utvářeno na základě 

binárních opozic a není důležité zkoumat, čím jsou pojmy muž x žena, nebo pohlaví x gender, ale jakou 

funkci mají jejich diskurzivní konstrukce v udržování sociální reality (Zábrodská, 2009: 12-34). 
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vycházející z tzv. lingvistického obratu.9 Butler (2003) jednak problematizuje kategorii 

žena, jednak přináší inovativní pojetí genderu, čímž narušuje základ, na kterém stojí 

rozlišování mezi genderem a pohlavím. Tak jako je diskurzivně konstruován gender, je 

totiž podle Butler, diskurzivně konstruováno i biologické tělo. Gender i pohlaví pro ni 

neznamenají podstatné jméno či soubor atributů, nejsou pozadím, na kterém se vytváří 

lidská identita, ale určitým procesem. Zdánlivě přirozené tělo a s ním i kategorie ženství či 

mužství, je konstituované skrze diskurzivně vymezené performativní akty, kterými se tělo 

prostřednictvím kategorie pohlaví a v jejím rámci vytváří (Butler, 2003: 8). Tělesnost je 

tedy vyjmuta z oblasti biologie a zasazena do oblasti sociální konstrukce, čímž rozlišování 

mezi pohlavím a genderem postrádá své opodstatnění. V návaznosti na argumenty Butler 

existuje dnes u řady teoretiček a teoretiků shoda na tom, že není nic přirozeného - ani na 

pohlaví, ani na genderu ani na těle (Zábrodská, 2009: 25).  

I tento kritický proud, který zpochybnil relevanci pojmu gender, si však vysloužil 

značnou kritiku. To se projevilo i v kritice pronikání postmoderních vlivů do historie, kdy 

se ozývaly hlasy, podle kterých důsledkem těchto vlivu dochází ke zpochybnění existence 

reálného materiálního světa (Nečasová, 2008). Je patrné, že historické bádání o mužích a 

ženách nekončí u zkoumání genderových vztahů v minulosti, ale že oba směry, dějiny žen i 

dějiny genderu, se stále vyvíjí a modifikují svá metodologická východiska i oblasti svého 

zájmu.  

 

2.2.3. Koncept gender v české historiografii 

 

Genderově citlivý přístup k historii, tak jak jej definovala J. W. Scott, se poslední roky 

prosazuje také v české historiografii. Za průkopnici tohoto směru u nás bývá považována 

Daniela Tinková, která byla mezi prvními, kdo analýzu genderu zahrnul coby 

plnohodnotnou součást do svého bádání. Publikace Daniely Tinkové se dotýkají jednak 

přímo metodologické stránky dějin genderu,10 jednak pracuje Tinková s konceptem 

                                                 
9
 Lingvistický obrat vedl obecně ve společenských vědách ke zdůraznění role jazyka, který představuje 

významný prvek ovlivňující společenské struktury a proto je nutné tyto struktury zkoumat právě skrze jazyk. 
10

 Tinková, Daniela. 2006. „Žena“ – prázdná kategorie? Od (wo)men’s history k gender history v 
západoevropské historiografii posledních desetiletí 20. Století. In: Kateřina Čadková, Milena Lenderová, Jana 
Stráníková (eds.). Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. 
Pardubice: Univerzita Pardubice. s. 19–32. Tinková, Daniela. 2008. "Oddělené sféry": tradiční polarita, nebo 
dědictví 19. století? In: Milan Řepa (ed.), 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. 
Praha: Historický ústav AV ČR. s. 458-470. 



21 
 

genderu i ve svých výzkumech zaměřených především na různé aspekty proměny 

společnosti v době osvícenství.11 

Z hlediska odborných pracovišť je třeba zmínit Univerzitu Pardubice. Většinu 

z velké řady publikací, které v okruhu Univerzity Pardubice vznikly a vznikají lze řadit 

sice spíše do oblasti dějin žen, přesto se jedná u nás o jediné pracoviště hlásící se ke 

zkoumání dějin z perspektivy genderu a zaštiťující jejich studium (v rámci specializace 

oboru Kulturní dějiny). Ojedinělost tohoto pracoviště do značné míry ilustruje postavení 

dějin genderu v rámci české historiografie. Přestože ve světě se již gender jako důležitá 

kategorie uplatňuje běžně i v pracích, které nejsou explicitně zaměřeny na zkoumání 

vztahů mezi muži a ženami, u nás v tomto směru přetrvává určitá skepse, která brání 

vymanění dějin genderu z jejich okrajového postavení (Nečasová, 2008: 99). Podle 

Nečasové to může být důsledek nedůvěry tradiční české historiografie k novým přístupům, 

či projev nedůvěry k feminismu. Druhou možnost ilustruje do značné míry výrok 

významného českého medievalisty Františka Šmahela.: „Feministkám nestačí budoucnost, 

chtějí se zmocnit i minulosti a nově ji interpretovat z ženského pohledu“ (Šmahel in 

Nečasová, 2008). 

 Teprve tak říkajíc v plenkách je v českém prostředí rozvoj směrů, vycházejících 

z komplexního přístupu dějin genderu, které nezkoumají pouze ženy ale i muže, či další 

„nedominantní“ sexuální a genderové identity (Nečasová, 2008). Dějinám homosexuality 

se věnuje především Jan Seidl či literární historik Martin C. Putna.12 K dějinám mužů či 

maskulinit byly dosud uspořádány dvě konference, na základě druhé z nich vyšla nedávno 

u nás první publikace zaměřená na problematiku maskulinit v dějinách.13 

 

2.3. Dějiny těla 

 

Dějiny těla mají s dějinami genderu mnoho společného. I tělo, stejně jako gender, stálo 

dlouhou dobu mimo pozornost historiček a historiků. Tělo a tělesnost byly totiž nazírány 

jako něco co patří do oblasti spíše přírodních než společenských věd. Jacques Le Goff 

                                                 
11

 Tinková, Daniela. 2004. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha: Argo. Tinková, Daniela. 
2010. Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě. Praha: Argo. 
12

 Seidl, Jan. 2012. Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do 
současnosti. Praha: Host. Problematikou homosexuality v české kultuře se dále zabývá Putna, Martin C. a 
kol. 2011. Homosexualita v dějinách české kultury. Praha: Academia.  
13

 V roce 2008 proběhla v Pardubicích konference Koncepce maskulinity v dějinách, v roce 2011 pak 
proběhla v Olomouci konference s názvem Konstrukce mužské identity v minulosti a současnosti. Výstupem 
z druhé zmíněné je publikace Slabáková Švaříčková, Radmila et al. 2012. Konstrukce maskulinní identity v 
minulosti a současnosti. Metody, koncepty, perspektivy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.  
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(2006) v knize Tělo ve středověké kultuře jako motiv pro napsání knihy uvádí právě to, že 

historie se o tělo dlouho nezajímala a upozorňuje na skutečnost, že dějiny byly psány o 

mužích, v menší míře o ženách, ale vždy bez těla. Tělo ale podle něj má své dějiny, 

protože „pojetí těla, jeho postavení ve společnosti, jeho přítomnost ve světě představ i v 

realitě, v každodenním životě i ve výjimečných chvílích se v dějinách a jejich společnostech 

měnilo“ (Le Gott, Truong, 2006: 12).  

 Právě odhalení toho že významy připisované tělu se mění nejen napříč kulturami 

ale i historickými obdobími, což dokázali nejen historici a historičky zabývající se 

dějinami těla, napomohlo narušit představu přirozenosti biologického těla. Jestliže tělo 

není biologickou konstantou ale má vlastní historii, v rámci, které bylo různě definováno i 

subjektivně prožíváno nelze hovořit o žádné objektivní tělesné zkušenosti (Tinková, 2006: 

30). Čímž se dostáváme k dalšímu společnému rysu dějin těla a genderu, kterým je, že oba 

přístupy vychází z konstruktivismu.14 To, že interpretace těla je záležitostí společnosti a 

jejího vývoje, vytváří z těla významné téma pro historické bádání, protože postoj k tělu a 

tělesnosti může hodně vypovědět o společenském pozadí daného historického období. 

 Historicita těla byla diskutována už v osvícenství, přesto se dominantním tématem 

v historiografii tělo dlouho nestalo, na rozdíl od antropologie, kde se studie o těle a jeho 

projevech rozvinuly mnohem dříve a proto také následně poskytly historickému bádání 

řadu inspirací. Jednou ze zásadních antropologických prací se pro pozdější rozvoj bádání o 

těle stalo dílo Marcela Mausse Les Techniques du corps vydané již roku 1936. V něm 

Mauss upozornil na to, jak moc jsou činnosti, které považujeme za přirozené, např. jídlo, 

spánek, chůze, utvářeny kolektivními normami a do jaké míry je tělo zapojeno do 

společenských procesů a do vzájemné komunikace (Lenderová, Hanulík, v tisku). 

Tinková (2007), která se sama hlásí k historické antropologii, zmiňuje Roye 

Portera, který upozornil na to, že právě antropologické přístupy jsou pro zkoumání těla a 

tělesnosti vhodné, protože není možné zkoumat dějiny těla, bez zkoumání dějin vnímání 

těla. Antropologie však nebyla jedinou disciplínou ovlivňující zkoumání dějin těla a ani 

antropologické přístupy v historiografii nejsou jediné, které se tělem zabývají. Určitý 

prostor tělu a projevům s ním spojených především v souvislosti se stravováním, čistotou 

či přirozenou měnou, věnovala tělu historická demografie. Silně kvantifikující přístup byl 

zhruba od 70. let kritizován, především proto, že je tělo v rámci takového přístupu 

                                                 
14

 Sociální konstruktivismus v protikladu například k esencialismu či biologismu, jež nahlíží lidské jednání 
jako důsledek biologické predispozice, vnímá sociální realitu jako společensky konstruovanou. Nejen sociální 
realita ale i lidská tělesnost jsou formovány kulturou či jazykem a jsou proto historicky proměnlivé. 
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redukováno pouze na určitý atribut člověka, což znemožňuje jeho komplexnější zkoumání 

(Tinková, 2007: 17).  

 Další podstatné impulzy přicházely stran sociologie, patří mezi ně i dílo Norberta 

Eliase O procesu civilizace. Elias zkoumal společenské změny potažmo změny lidského 

chování zhruba od konce středověku do 19. století a na základě toho vyslovil tezi, že toto 

chování se vyvíjelo směrem k větší disciplíně, sebekontrole a potlačování pudů a afektů. 

Tato disciplinace se týkala především těla a různých projevů s ním spojených (Elias 

zmiňuje například chování u stolu, vyměšování, spánek aj.). Lidé se v tomto procesu 

postupně distancovali od svého těla a naučili se kontrolovat veškeré tělesné úkony. K této 

společenské proměně došlo dle Eliase postupně od nejvyšších společenských vrstev 

panovnického dvora a proces, kterým společnost prošla během několika staletí je ve 

zmenšeném měřítku dnes součástí socializace každého jedince (Elias, 2006).  

Nejen v reakci na Eliase rozpracoval disciplinační teorii také Michel Foucault. 

Zatímco podle Eliase má disciplinace jasně stanovený zdroj, kterým je dvůr později 

absolutistický stát, jež nejprve vyvíjí na poddané určitý tlak, který je následně zvnitřněn a 

mění se v sebekontrolu, podle Foucaulta a jeho pojetí moci, nemá tento proces jasný zdroj, 

ale funguje skrze množství diskurzů, které omezují prostor lidského jednání i uvažování. 

Tematikou těla, disciplinace a medikalizace se Foucault zabývá v několika svých dílech15 a 

směr, který svými pracemi vytyčil, se stal základním inspiračním zdrojem i pro genderově 

zaměřená bádání o těle (Lenderová, Hanulík, v tisku). Stejně inspirativní se v této oblasti 

stalo také dílo Judith Butler,16 která, jak už bylo zmíněno, na Foucaulta navazuje. 

Zájem o tématiku těla v historii především od 90. let stoupal. Množství prací 

v evropském prostoru dokazuje například ve Francii vydané tří svazkové dílo Histoire du 

corps,17 pro český prostor tento zájem reprezentuje dosud nevydaná publikace Dějiny těla: 

prameny, koncepty, historiografie (ze které zde s laskavým svolením editorky čerpám). 

Právě v ní se editorka a editor zamýšlí nad tím, jakou podobu má dnešní historické bádání 

o těle a vznáší, z hlediska genderových studií jistě relevantní úvahu, že nárůst počtu prací o 

                                                 
15

Foucault, Michel. 2010. Zrození kliniky. Červený Kostelec: Mervart. Týž. 2009. Zrození politiky. Brno: 
Centrum pro studium demokracie a kultury. Týž. 2000. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin. Týž. 1999. Dějiny 
sexuality I.Praha: Herrmann a synové. Týž. 2003. Dějiny sexuality II. Praha: Herrmann a synové. Týž. 2003. 
Dějiny sexuality III. Praha: Herrmann a synové. Týž. 1994. Dějiny šílenství v době osvícenství. Praha: Lidové 
noviny. 
16

Butler, Judith. 2003. Trampoty s rodom. Bratislava: Aspekt, táž. 1993. Bodies that Matter: On the 
Discoursive Limits of Sex. New York: Routledge. 
17
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dějinách těla ukazuje na změnu paradigmatu v tradičním pojetí těla, kdy tělo přestává být 

nahlíženo jako neměnná biologická entita a coby společensky a historicky proměnlivá 

kategorie se stává atraktivním předmětem bádání. „Tělo v soudobém diskursu sociálně-

vědního bádání nepředstavuje neměnný fyzický objekt, naopak, důraz je kladen na 

proměnu a vývoj funkcí, které tělo může nabývat ve vztahu jedince a společnosti[…]  

V historii je pak tělo pojímáno jako proměnlivý historický objekt – neustále konstruovaný a 

rekonstruovaný fenomén, neoddělitelný od kulturního kontextu, do něhož se jeho nositel 

zrodil, v němž žil a zemřel. Každá společnost je dle tohoto přístupu charakteristická svým 

vlastním viděním těla. Historik jej proto nemůže považovat za danost, ale naopak za něco, 

co je nám zprostředkováváno systémem kulturních významů.“  (Lenderová, Hanulík, v 

tisku: 13).  

Tělo se stalo tématem historických bádání v různém kontextu. Studovány byly 

dějiny odívání, populačního chování, zachycení těla v umění a v dalších oblastech, ale 

výraznějšího prostoru se tělu dostalo především v rámci dějin medicíny. Podle Tinkové 

(2007) se dějiny medicíny zpravidla zaměřovaly buď na dějiny institucí, nebo na dějiny 

idejí. První zmíněný způsob dlouho udržoval představu dějin lékařství jako dějin pokroku, 

směřujících od pověry k vědě, od šarlatánství k profesionalizaci a do určité míry také od 

feminizace k maskulinizaci.18 Naopak druhý zmíněný přístup vedl k tomu, že byla tato 

tradiční představa dějin medicíny jako dějin pokroku relativizována. K tomu napomohly 

také feministicky orientované badatelky, které upozornily třeba na to, že vstup mužů-

lékařů do dlouho tradičně ženského odvětví porodnictví sebou nenesl pouze pozitiva, ale 

také řadu negativ, jakými byla např. medikalizace a instrumentalizace porodu (Tinková, 

2007).  

V našem prostředí vznikla k dějinám lékařství již řada publikací,19 zájem o dějiny 

těla jako takové se naopak dotkl dosud české historiografie spíše nepatrně. Do určité míry 

bylo toto téma akcentováno v rámci u nás hojně rozvinuté historické demografie. 

Především díky již zmíněným pracím Daniely Tinkové se do povědomí odborné i laické 

veřejnosti dostal proud bádání o dějinách těla inspirovaný Michelem Foucaultem, což se 

                                                 
18

 Nelze sice říci, že by někdy ženy dominovaly lékařské vědě či profesi, tradičně jsou však ženy považovány 
za ty, které se více věnovaly různým formám lidového léčitelství, které je zároveň považováno za 
předstupeň a opozitum k vědeckému a profesionalizovanému pojetí medicíny, jež bylo prakticky výhradně 
záležitostí mužů nejméně do počátku dvacátého století. 
19

 Srov. např. Svobodný, Petr, Ludmila Hlaváčková. 2004. Dějiny lékařství v českých zemích, Praha: Triton; 
Weiss, Vilém. 2007. Dějiny chirurgie v Čechách. Praha: Karolinum; Říhová, Milada a kol. 2005. Kapitoly z 
dějin lékařství. Praha: Carolinum. 
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částečně projevilo také na konferencích konaných k tématu těla v posledních letech.20Právě 

tyto konference a sborníky na jejich základě vydané, je možné vnímat jako počátek 

systematického bádání v oblasti dějin těla u nás (Lenderová, Hanulík, v tisku).  
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V roce 2008 se v Kostelci nad Vltavou konala konference Čas zdravého ducha v zdravém těle, v roce 2009 v 
Plzni Tělo a tělesnost v české kultuře 19. Století, v následujícím roce pak v Pardubicích Nemoc, neduh, 
choroba. Pacienti a zdravotní personál, v dějinách. Z prvních dvou konferencí byly vydány sborníky - 
Blumlová, Dagmar, Petr Kubát a kol. 2010. Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin 
přelomu 19. a 20. století. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích: Společnost pro 
kulturní dějiny; Petrasová, Taťána, Pavla Machalíková. 2010. Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. 
Praha: Academia. 
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3. Proměny genderových vztahů jako důsledek společenských změn od osvícenství do 

roku 1918 v širším evropském kontextu 

 

I když mé zkoumání proměn tematizace těla v lékařské literatuře začíná až v 2. polovině 

19. století, pro pochopení změn, ke kterým v tomto období docházelo a jejichž reflexi 

hodlám v příslušných pramenech hledat, je nezbytné podívat se na to, jakým způsobem se 

společnost vyvíjela už mnohem dříve. Výchozím bodem této kapitoly proto bude 

osvícenství, protože právě pod vlivem tohoto myšlenkového hnutí začínají změny, které 

měly rozhodující vliv nejen na formování moderní evropské společnosti, zprostředkovaně 

pak doléhající také na společnost „českou“, ale především na redefinici vztahů mezi 

pohlavími, ustavení mužské a ženské role ve společnosti a tím také do značné míry na 

vnímání ženské a mužské tělesnosti.  

 Období 18. a 19. století bylo časem mnoha společenských změn a procesů a 

neexistuje snad oblast, kterou by tyto rozsáhlé strukturní změny nezasáhly. Sekularizace, 

industrializace, urbanizace či emancipace jsou jen některými ze zásadních změn, kterými 

lze toto období charakterizovat. Tradiční společnost se proměnila ve společnost moderní, 

převážně zemědělská výroba byla omezována ve prospěch prudkého rozvoje průmyslu, 

starý demografický režim vystřídal nový, monarchistické uspořádání bylo oslabeno ve 

prospěch národních států, jejichž základy byly v tomto období postaveny, primát církve byl 

otřesen vírou v rozum a pokrok. Všechny tyto a mnohé další změny se více či méně 

promítly také do změn ve vztazích mezi pohlavími a do způsobů, jakými byl konstruován 

gender.  

 Mojí snahou v této kapitole nebude pojednat o širokém spektru změn, které se 

udály v nastíněném období, ale upozorním především na ty změny, které se nejvíce 

promítly do společenského vnímání maskulinity a femininity, a které tedy měly přímo či 

nepřímo vliv na to, jakým způsobem bylo tematizováno ženské a mužské tělo. Zaměřím se 

na osvícenské ideje, které poprvé nadnesly téma rovných lidských práv, na to jakým 

způsobem byl genderován veřejný a soukromý prostor a na emancipační proces završený 

dosažením formální rovnosti mužů a žen. Tyto aspekty se pokusím pojednat v širším 

především západoevropském kontextu, ale také místy zdůrazním specifika českého 

prostoru, přestože mu bude věnována následující samostatná kapitola. Pro lepší 

přehlednost práce jsem se rozhodla jednotlivé oblasti tematizovat v rámci oddělených 

podkapitol i s tím rizikem, že toto dělení je do značné míry umělé, neboť jednotlivé 

společenské jevy jsou nezbytně provázány a proto jejich striktní oddělení není možné.  
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3.1. Osvícenství – ideály a jejich (ne)realizace 

 

Osvícenství, coby určitý ideový směr či životní postoj šířící se především v osmnáctém 

století Evropou, znamenalo důležitý posun v lidském myšlení. Osvícenství vystoupilo 

s důrazem na rozum, svobodu a štěstí a vymezilo se vůči náboženským pověrám a různým 

formám otroctví v pravém i přeneseném slova smyslu (Im Hof, 2001). I emancipace byla 

důležitým procesem vycházejícím z podstaty osvícenství a týkala se především 

měšťanstva, jež se začalo domáhat svého místa ve společnosti v neprospěch šlechty, kterou 

často začalo převyšovat majetkem i vzdělaností. Vlivem osvícenství skončila také 

postupně éra nevolnictví a k emancipaci dochází také v oblasti náboženství a to nejen stran 

protestanského vyznání, ale také vůči židům. Osvícenství bývá považováno také za éru, 

kdy byla poprvé výrazněji nadnesena otázka role ženy ve společnosti.  

V osvícenství byly také nadneseny myšlenky přirozených práv a společenské 

smlouvy, podle kterých je člověk morálně svobodná racionální bytost, ovšem část této své 

svobody podstupuje společnosti, protože jedině tak je umožněno vzájemné soužití lidí 

v jejím rámci (Im Hof, 2001). Na základě tzv. společenské smlouvy byla tedy vytvořena 

občanská společnost, coby oblast zajišťující svobodu a rovnost všem lidem. Zdánlivě 

univerzalistické pojetí však mělo své meze. Teorie smlouvy se sice vymezila vůči tradiční 

patriarchální vládě panovníka nad ostatními muži a ženami, ale nezavrhla ji zcela, pouze 

modifikovala na vládu sobě rovných mužů (bílých a majetných) nad ženami a jinými muži 

(Barša, 2002: 35). Přestože teoretici společenské smlouvy jako Hobbes, Locke, Rousseau 

či Kant přišli s radikální myšlenkou rovných práv, všichni považovali za účastníky 

smlouvy pouze muže. Zásadní rozpor mezi deklarovaným principem sebeurčení na jedné 

straně a odmítnutím vztáhnout tento koncept na ženy na straně druhé je evidentní.  

Teorie společenské smlouvy sice upírala občanská práva jak ženám, tak 

nemajetným mužům, ale důvod pro vyloučení každé z těchto skupin byl zcela odlišný. 

Zatímco muži v námezdním poměru byli vyloučeni z participace na občanských právech 

kvůli nedostatku majetku, ženy byly vyloučeny kvůli své údajné tělesné i duševní 

nedostatečnosti. To je zásadní pro vztah politické sféry a tělesnosti, (který bude více 

rozvinut v kapitole páté) protože ať už byly argumenty pro upírání práv ženám spjaty s tzv. 

přirozenou dělbou práce, která ženy vede k usedlému životu, kdežto muže žene do 

veřejného prostoru obstarávat obživu, nebo s nedostatečností ženského myšlení či fyzickou 

méněcenností, vždy dochází k legitimizaci vyloučení žen z participace na občanských 

právech odkazem k tělu, k biologii, k přirozenosti.  
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Legitimizaci tohoto nerovného postavení mužů a žen přinesla ale nejen rozvíjející 

se věda, ale také filosofie, která se v době osvícenství hřála na výsluní zájmu. Mluvíme-li o 

významných myslitelích osvícenství, kteří měli velký vliv na diskuzi ohledně uspořádání 

genderových vztahů, není možné nezmínit Jeana Jacquea Rousseaua (1712-1778). Nikoliv 

snad pro jeho názory na genderové role, ty byly v mnohém podobné názorům řady dalších 

filozofů, ale především pro vliv, který jeho dílo mělo nejen ve Francii, ale po celé Evropě. 

Podle Ulrika Im Hofa (2001) polarizace genderových rolí, která muže asociuje s rozumem 

(potažmo kulturou, veřejnou sférou a obecně racionalitou), kdežto ženu s citem (potažmo 

rodinou, péčí či větší citlivostí) vznikla ve chvíli, kdy byl osvícenský racionalismus 

nahrazen senzualismem. Muž jako představitel rozumu, který žena do značné míry 

postrádá, byl totiž také představitelem negativních vlastností s jeho rolí spojených, jako je 

násilí, konkurence, bezohlednost či touha po moci. Žena naopak získala status morálního 

pohlaví, které má svou citovostí, vnímavostí a vztahem k bližním nastolit nový - lepší 

morální řád (Im Hof, 2001: 208-209). Tato myšlenka, kterou právě Rousseau obratně vtělil 

nejen do své představy ideální ženy-matky, ale i do návodu jak správně vychovávat muže a 

ženu,21 se stala základem pro polarizaci mužského a ženského světa, která vyvrcholila 

v následujícím století. Především názory renomovaných filozofů, jakými byl i Rousseau, 

povedou k tomu, že „devatenácté století od sebe pečlivě oddělí svět mužů a žen. Vnutí 

mužům – bez ohledu na to, zda chtějí či zda se k tomu hodí – jejich mužskou roli pánů 

domu, státníků nebo velících důstojníků… Svět žen se oproti tomu řídí obrazem nevinné 

dívky, jejíž povinností je udržovat útočiště lidskosti a střežit oázu čistoty a to nejprve 

v duchu zasněného romantismu, později s viktoriánskou činorodostí“ (Im Hof, 2001: 210). 

Za jeden z důsledků osvícenství či za jeho vyvrcholení bývá označována Velká 

francouzská revoluce. Domnívám se, že na tomto místě není nutné obsáhle pojednat o tom, 

jakým způsobem se ženy zapojily do Velké francouzské revoluce, důležitější je zmínit, že 

jejich požadavky zaznívající nejen v tzv. sešitech stížností byly projevem prvního 

masového požadavku rovných práv pro ženy. Francouzky se během této revoluce postavily 

po bok mužům, jak symbolicky svými díly a projevy, tak fakticky jako členky 

radikalizovaného davu a účastnice bojů na barikádách. O to větší bylo jejich překvapení, že 

ústava vydaná roku 1791 politická práva ženám nepřiznávala. Ani následný vývoj událostí 

ve Francii, především nástup tzv. jakobínského teroru, ženám rovná práva nepřinesl a co 

                                                 
21

 Rousseauova kniha Emil čili o výchově se sice kvůli svému netypickému pojetí výchovy stala zprvu terčem 
kritiky, později se však stala v mnoha svých aspektech zdrojem představ o výchově dětí a o vztahu rodičů 
k dětem.  
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víc těm, které o ně žádaly nejhlasitěji, stejně jako řadě mužů kritizujících tento režim, 

zajistil smrt pod gilotinou.22 

Cesta k genderové rovnosti, která byla do určité míry nakročena v osvícenství a 

pokračovala během Velké francouzské revoluce, se po jejím skončení na desítky let 

uzavřela. Ženy se na scéně tzv. velkých dějin paradoxně objevily v době, kdy byly 

definitivně vyloučeny z veřejného života. Občanská práva byla po Velké francouzské 

revoluci zaručena náboženským menšinám i bývalým otrokům, nikoliv však ženám 

(Yalom, 1999: 139). 

 

3.2. „Oddělení sfér“ – muži stát, ženě rodina23 

 

To, že si ženy v rámci revolučních událostí nevydobyly svá práva, je jedním z důvodů proč 

bývá 1. polovina 19. století nazírána jako doba, kdy se zhoršilo společenské postavení žen, 

a prohloubily rozdíly mezi pohlavími. Druhým důvodem je, že došlo podle názorů mnoha 

historiků a historiček vykázání žen do domácí sféry a jejich uvrhnutí do finanční závislosti 

na mužích. Pro tento druhý důvod se vžilo označení ideologie oddělených sfér (Abrams, 

2005). Koncept oddělených sfér vychází z představy, že na rozdíl od předchozího 

předindustriálního období jsou genderové role mužů a žen v 18. a především 19. století 

vystavěny na polarizaci veřejné sféry, která zahrnuje především oblast placené práce a 

politické činnosti a soukromé sféry, která zahrnuje péči o domácnost a rodinu. Každá 

z těchto sfér je striktně asociována s konkrétním pohlavím, první s mužským, druhá 

s ženským. V dnešní historiografii se už jedná o zažitý koncept, který je však používán s 

určitými výhradami, protože byl podroben značné kritice.  

 Na konci 20. století se začaly množit hlasy upozorňující na to, že tzv. oddělené 

sféry nemusely být nezbytně tak neprostupné jak některé historické práce prezentují. 

Problematická je také samotná definice „soukromého“ a „veřejného“, která může být 

v různých pracích odlišná a není zcela jasné, do které kategorie některé činnosti patří (např. 

dobročinnost). Navíc se ukázalo, že mnoho rysů, které se zdůrazňují pro 19. století, se 

objevuje už v období dřívějším, např. k degradaci ženské práce docházelo určitým 

způsobem již v raném novověku (Tinková, 2008). Podle Gisely Bock v souvislosti 

s genderovou podmíněností konkrétních společenských sfér „nešlo v 19. století o model a 

                                                 
22

 Z těch nejznámějších například Olympe de Gouges (1748-1793) nebo Madame Roland (1754-1793). 
23

 Toto úsloví běžně užívané v tzv. Viktoriánské éře, zmiňuje Bock (2007) jako příklad ideového rozčlenění 
veřejné a soukromé sféry mezi muže a ženy.  
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již vůbec ne o jeden jediný, ale o diskuzi, která se táhla celým stoletím a rozhodně se 

neodbývala někde na vedlejší scéně“  (Bock, 2007: 115). Otázkou také zůstává, zda je 

možné tento koncept vztáhnout na všechny společenské vrstvy, protože je jisté, že život 

ženy z měšťanského prostředí se výrazně lišil od života ženy z prostředí dělnického, která 

si často „luxusu“ zůstat v domácnosti a nepracovat dovolit nemohla, ale dlouho se též lišil i 

od života aristokratek.  

Poslední skutečností, která relativizuje model oddělených sfér, je jeho geografická 

situovanost. Tinková (2010) se k tomu, zda je tento model možné vztáhnout i na české 

prostředí, vyjadřuje takto: „Zůstává však otázkou, do jaké míry se tento model uplatňoval 

v českém měšťanském prostředí, kde na jedné straně nedokončená modernizace a 

industrializace vlastně nedovolovaly důslednější oddělení „soukromé“ a „veřejné“ 

sféry[…] a kde, na straně druhé, vyžadoval nástup nacionalismu a ideologie národního 

obrození svým způsobem „aktivnější“ (byť omezeně) zapojení žen do veřejných záležitostí“ 

(Tinková, 2010: 61). Podle kolektivu autorů knihy Žena v českých zemích… modernizační 

proces měl na našem území zpoždění proti západní Evropě. Přesto je patrné, že v 2. 

polovině 19. století rostl počet rodin, kde muž odcházel za prací a žena zůstávala s malými 

dětmi doma. Proměnu domácností v útulný domov ilustruje nepřímo také například nárůst 

zájmu o kulinářství, změna stravovacích návyků, důraz na čistotu a upravenost a obecně 

lze tuto proměnu sledovat jak v rámci různých příruček pro ženy a hospodyně tak i na 

počtu reklam cílících na ženu, jejíž povinností je zajistit rodině dokonalé zázemí 

(Lenderová et al., 2009: 311-317). 

Osobně se domnívám, že je nutné v souvislosti s tématikou tak zvaných oddělených 

sfér ve vztahu k historii odlišovat dvě roviny. Jednak to, zda fakticky k tomuto oddělení 

sfér v minulosti docházelo, tedy zda byly ženy reálně vykázány mimo veřejnou oblast a 

byla jim umožněna realizace pouze v oblasti rodiny a domácnosti, jednak rovinu 

symbolického oddělení sfér. V prvním případě jsou jistě na místě námitky, které byly vůči 

tomuto konceptu a jeho užití v historiografii vzneseny. V druhém případě je však 

evidentní, že téma oddělených sfér není pouze záležitostí historie, ale prochází v různých 

podobách celým feministickým myšlením. Důvody proč je femininita spojována 

s adjektivem „soukromá“, zatímco maskulinita s přívlastkem „veřejný“ se zabývá 

například Jean Bethke Elhstain (1999), která tuto binární kategorii zkoumá napříč dějinami 

od antiky po současnost. Podle ní představuje rozlišení mezi veřejným a soukromým 

základní pořádající princip všech společností. Elhstain dochází též k závěru, že existuje 

přímý vztah mezi názory myslitelů, filozofů či právních teoretiků na ženu a tím, jak 
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definují soukromé a veřejné, bez ohledu na to, co představuje příčinu a co důsledek a že 

tato definice stojí v samotném základu politického myšlení (Elhstain, 1999: 19-29). Je 

samozřejmě možné namítnout, že dyáda veřejné/soukromé může být podrobena stejné 

kritice jako dvojice pohlaví/gender. Přesto se domnívám, že stejně jako tato druhá zmíněná 

dvojice byla silně relativizována, ale nebyla většinově odmítnuta, je potřeba vnímat 

koncept oddělených sfér jako důležitý analytický nástroj a to jak z hlediska faktického, tak 

především z hlediska symbolického.  

 

3.2.1. Placená a neplacená práce 

 

V předindustriální době neexistovala mezi domovem a zaměstnáním ostrá dělicí linie. 

V domácnosti se prostupoval jak život rodinný, tak i život pracovní, neboť domácnost byla 

nejen místem spotřeby, ale i výroby. S tím souvisí také relativně rovnoprávnější postavení 

mužů a žen v rámci takové domácnosti, protože práce obou z nich byla důležitá pro chod 

rodinného hospodářství a jejich role tak byly do určité míry komplementární. První rozvoj 

průmyslové výroby, který nastal především od 18. století, byl zpočátku založen na domácí 

práci, a proto byly ženy a děti, ač nedostatečně honorovány, stále důležitou součástí 

domácí výrobní jednotky (Abrams, 2005: 128). Na přelomu 18. a 19. století však dochází k 

proměně. Především pod vlivem industrializace a nástupu kapitalismu dochází ke změnám 

v dělbě práce a mění se také nahlížení na domácnost a rodinu, potažmo na genderové role. 

„Zatímco v klasické předindustriální společnosti představovala rodina základní výrobní 

jednotku, v kapitalismu se má chovat jako ústřední jednotka konzumu a jako jednotka 

odpovědná za zachování a (biologickou) reprodukci pracovní síly, a to ve smyslu 

materiální i ideologické a citové (výchova dětí, zázemí pro manžela), a je postupně stále 

důsledněji oddělována od světa práce“ (Tinková, 2010: 53). Jedním z důležitých důsledků 

modernizace a industrializace byl tedy úpadek ekonomického statusu žen, protože s tím jak 

se těžiště průmyslové výroby přenášelo z domácností do továren, se snižovala hodnota 

ženské domácí práce. Velkou část dosud manuální práce odváděly stroje a docházelo také 

ke stále větší specializaci výroby. Důležitou kategorií při zkoumání vztahu žen k placené 

práci není jen gender, ale také společenská třída či manželský stav. Ekonomický status žen 

sice upadal jak u žen ze středních, tak i u těch z nejnižších vrstev, jejich úděl byl však 

odlišný. Nejchudší ženy, které buď nebyly provdané, nebo mzda jejich manžela nestačila 

k uživení rodiny, odváděly stejně jako muži tvrdou práci, ovšem nezřídka za minimální 

mzdu a navíc čelily společenské degradaci coby ženy, které nedostatečně naplňují svou 
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„přirozenou“ úlohu. Naproti tomu ženy ze středních vrstev nemusely či nemohly chodit do 

placené práce, místo toho vykonávaly někdy neméně náročnou činnost v domácnosti, které 

však nebyla přiznána nejmenší ekonomická hodnota. 

Narůstající specializace jednotlivých odvětví vedla k tomu, že se velká řada 

rozvíjejících se a lépe placených profesí maskulinizovala. Naopak ženy, které neměly 

přístup k vyššímu vzdělání a kvalifikaci, dominovaly v profesích, které údajně vycházely 

z jejich biologické podstaty, tedy především v zaměstnáních spojených s péčí o druhé či 

vycházející z domácích prací (Tinková, 2010: 55-56). Tento předpoklad o maskulinizaci a 

logicky také feminizaci určitých profesí potvrzuje v rámci českého kontextu i Pavla Horská 

(1983) ve stati věnované ekonomické aktivitě žen. Ukazuje, že i ženy, které zdánlivě 

narušovaly představu ženské předurčenosti k domácí sféře, byly z velké části zaměstnány 

v profesích, které více či méně odpovídaly neméně stereotypní asociaci žen se službou 

druhým a s tradičně „ženskými“ odvětvími jako byla například textilní výroba.  

Opět se zde dostávám k odlišování faktického a symbolického oddělení sfér. 

Zatímco u měšťanských žen a u aristokratek lze převážně vysledovat faktickou uzavřenost 

žen v domácí sféře, která se podle tehdejšího ideálu feminity měla stát jejich hlavním 

naplněním, u žen z nižších vrstev pozorujeme stejnou asociaci s domácností i přes to, že 

řada z nich byla ekonomicky aktivní. Přestože si tyto ženy nezřídka vydělávaly vlastní 

prací, jejich gender je předurčoval nejen k tzv. druhé směně, ale byl také důvodem jejich 

koncentrace v konkrétních feminizovaných odvětvích a způsobem jak legitimizovat jejich 

horší pracovní podmínky a menší mzdy.  

 Ekonomická aktivita tedy přestala být do značné míry činností asociovanou se 

ženami, nezapomeňme ale na muže. I jim přinesl koncept oddělených sfér řadu nevýhod. 

Muž byl považován za tvůrce „nového“ světa budovaného moderní společností. Byl 

občanem, pracovníkem a měl-li dost umu, talentu a štěstí mohl být politikem, vzdělancem, 

vědcem či vynálezcem. Veřejná sféra, jež mu byla určena, však nenabízela jen možnosti 

realizace, ale také úzkost z měnícího se světa, dřinu, konkurenci a nejistotu. Tradiční 

patriarchální společnost se rozpadala a tak i muži museli nalézt nové podoby vlastní 

identity (Tinková, 2008: 464). Toto období je někdy považováno za první krizi 

maskulinity.24 Útočištěm před nejistým veřejným prostorem se měl stát nově koncipovaný 

prostor soukromý, který začal být stále méně domácností, ale stával se více domovem.  

 

                                                 
24

 Více např. Badinter, Elisabeth. 2005. XY: O mužské identitě. Praha, Litomyšl: Paseka. 
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3.2.2. Domácnost jako útočiště 

 

Domácnost v industriální společnosti pozbyla své několikasetleté výrobní funkce, získala 

však řadu funkcí nových. Z domácnosti se stal domov, ztělesňující útočiště, jistotu, 

pohodlí, intimní prostor, rodinné zázemí. Zárukou této podoby domova se stala žena. 

„Domov se stal místem a pojmem. Bylo to místo odpočinku, jakási svatyně, symbol rodinné 

jednoty a pohody, zdroj společenského řádu… Manželka a matka byla ve všeobecných 

představách skutečně tak důvěrně spjata s domovem, že se stala samotným ztělesněním 

tohoto pojetí“ (Abrams, 2005: 129). Nové pojetí domova je možné sledovat například na 

nové organizaci obytného prostoru nebo na dominantním uměleckém stylu. Biedermeier, 

který se projevoval především v oblékání a způsobu zdobení interiéru, se vyznačoval 

důrazem na intimní a idylickou atmosféru domova a rodiny a jeho důraz na zdobnost a 

interiérové doplňky otevíral prostor pro ruční práce všeho druhu, kterými mohly ženy 

zkrášlovat svůj příbytek (Lenderová et al., 2009: 52-53). 

Přestože v českém prostředí, jak už bylo zmíněno, nedošlo k tak silnému oddělení 

soukromé a veřejné sféry, je i zde patrná změna v pojetí domova či domácnosti a tím se 

také objevují nové nároky kladené na ženu. Preskriptivní literatura, odrážející dobový ideál 

femininity, klade jasný důraz na roli ženy jako manželky a hospodyně, později také 

zdůrazňuje její roli matky. Spokojenost manžela byla prvořadým cílem a žena, která 

nedokázala vytvořit vyhovující rodinné zázemí nebo uvařit dobré jídlo, nemohla se divit, 

že byl její manžel nevrlý a svůj volný čas trávil raději v hospodě než s rodinou. K této 

spokojenosti měla vést nejen příjemná a chápající žena, ale i útulný domov a dobré jídlo. 

„Po celé 19. a část 20. století byla kuchyně určitou manifestací podstaty ženství“ 

(Lenderová, 1999: 122).  

Domov tedy nabýval na významu a s ním také vzájemný vztah manžela a 

manželky, ani to však neměnilo nic na tom, že to nebyl vztah rovný. Přestože ideologie 

oddělených sfér přisuzovala ženám oblast domácí, i v rodině byl hlavou stále muž. Žena a 

děti mu byly legislativně podřízeny, i když v praxi mohli být oba manželé svým způsobem 

na sobě závislí vzájemně (Abrams, 2005: 77-78). O rovnosti nelze mluvit ani v oblasti 

rodičovství, protože zatímco otec do značné míry rozhodoval o formě výchovy dětí, dával 

jim své příjmení, určoval budoucí dráhu ať už profesní či manželskou, ženě jako matce 

byla přisouzena role jiná.  
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3.2.3. Změny ve vnímání dětství a mateřství 

 

 V roce 1960 vyšla průkopnická práce Philippa Ariése L’Enfant et la Vie Familiale 

sous l’Ancien Régime,25 kde autor vyslovil myšlenku, že tradiční společnost neměla 

prakticky žádný vztah k dětství, rodiče si k dětem nevytvářeli bližší citový vztah a dětství 

nebylo vnímáno jako specifické období lidského života. Změna podle zastánců a zastánkyň 

této teorie nastala až ve druhé polovině osmnáctého století, spolu s rozvojem 

populacionismu, který dítě vnímal jako budoucí hospodářskou a vojenskou sílu. Proti 

Ariésovu dílu se sice vzedmula vlna kritiky, která upozorňovala na to, že už pro období 

středověku či raného novověku, existuje řada důkazů o citovém vztahu k dítěti a bolesti, 

kterou pro rodiče znamenala jeho ztráta, přesto se většina badatelek a badatelů shoduje na 

tom, že do středu pozornosti se dítě jako takové dostává až v devatenáctém století. Je 

možné hovořit o „vynálezu dítěte“ tedy o obdobném fenoménu, jaký Jonathan Katz (2001) 

tematizuje v souvislosti s tzv. „vynálezem heterosexuality“, zde ve smyslu ustavení 

„dítěte“ či „dětství“ jako nové kategorie identity. Ilustruje to například rozvoj dětského 

odívání, hraček či pedagogických a lékařských spisů věnovaných výchově a péči o dítě 

v tomto období (Lenderová, 1999: 12-38).  

Se změnou postoje společnosti k dětem jde ruku v ruce změna ve vnímání 

rodičovství. Zatímco otázka proměn otcovství je dosud ještě málo probádaná, to jak se 

proměňoval postoj k ženě coby matce, se stalo předmětem mnoha diskuzí, neboť 

představa, že mateřství je naplněním života ženy, její povinností, radostí i zásluhou, která 

se vytvořila v 19. století, se stala určující pro pojetí femininity nejméně na další století a 

svůj vliv neztratila ani dnes. Elisabeth Badinter (1998) například dokládá, že mateřská 

láska není záležitostí instinktivní, vrozenou každé „samici“ včetně ženy, ale že se jedná o 

společensky konstruovanou formu citu. Za důkazy pro své tvrzení považuje především 

skutečnost, že vnímání a hodnocení mateřství se v čase proměňovalo. Badinter vychází 

z podobných argumentů jako Ariés a dokazuje, že mateřská láska jako určitá společensky 

ceněná hodnota neexistovala v období před 1. polovinou 18. století, přičemž se nesnaží 

popřít existenci lásky k dětem ve starších dějinách, ale upozorňuje na to, že tomuto citu 

nebyla rozhodně přikládána taková pozornost jako v 18. a především 19. století (Badinter, 

1998).  

                                                 
25

 Kniha byla v roce 1962 přeložena do angličtiny pod názvem Centuries of Childhood, do češtiny dosud 
nikoliv.  
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 Nejen Badinter, ale i další autorky a autoři považují za jednu z nejvýznamnějších 

osobností, která měla vliv na formování a rozšíření nové podoby mateřství, Jeana Jacquea 

Rousseaua. Ten své pojetí výchovy dětí artikuloval v termínech návratu k přírodě a na 

základě toho byla i tzv. nová matka nahlížena jako jediná přirozená forma mateřství. Za 

vzor byly dávány ženy z tzv. „primitivních“ kmenů26 nebo samičky různých živočichů a 

proto také Rousseau prosazoval jako jedinou přirozenou formu výživy dítěte kojení vlastní 

matkou. Žena, která se odmítla řídit pravidly přírody, představujícími normu, byla ženou 

nepřirozenou, deviantní a pro takové ženy, kterým by se argument přirozenosti nezdál 

dostatečně pádný, zde existovala řada příkladů především ze strany lékařů, kteří 

argumentovali, že nekojit své dítě je (pro ženu) zdraví nebezpečné a může končit i smrtí 

(Badinter, 1998: 132-141). 

 V českém prostředí byla idea „nové matky“ přijata nejprve na přelomu 18. a 19. 

století šlechtičnami. Tato „móda“ kojení dětí vlastními matkami se však neujala na dlouho. 

Ještě sto let po smrti Rousseau lékaři nabádali matky, aby své děti nedávaly kojným, pokud 

to není nezbytně nutné, což ukazuje, že praxe živit děti vlastním mlékem nebylo stále 

samozřejmostí. Přestože zvyk dávat děti kojným nebyl ani vlivem Rousseau zcela opuštěn, 

recepce jeho díla ukazuje, že se konstrukt ideální matky proměnil, stejně jako význam, 

který mateřství hrálo v konstruování ženského genderu. Zatímco důraz na ženu jako 

hospodyni ke konci 19. století, snad vlivem emancipačního procesu i technického pokroku, 

klesal, důraz na roli matky zdaleka ne a mateřství stále představovalo výrazný rys 

konstituující ženství (Lenderová et al., 2009: 128).  

 

3.3. Ženská emancipace a první vlna feminismu 

 

 Podle Gisely Bock (2007) není možné oddělit dějiny žen v 19. století od dějin 

ženského hnutí, protože obě témata jsou spolu úzce propojena. Tzv. ženská otázka však 

byla nezbytně i otázkou mužskou, protože jak upozorňuje Bock (2007) byla skutečně 

otevřenou otázkou nebo řekněme diskuzí nad vztahem mezi pohlavími, nad genderovými 

rolemi a identitami, nad argumenty pro a proti ženské podřízenosti mužům. V tomto sporu 

                                                 
26

 Obdiv k neevropským národům a jejich idealizace se v době osvícenství projevovali nejen v oblasti péče o 
dítě. Zvláště Rousseau, který hlásal návrat k přírodě, ale nejen on, vyzdvihoval zvyky a způsob života tzv. 
primitivních národů, představující prvotní ideální vzor chování, který moderní civilizace narušila a zkazila. 
Ani tento nekritický obdiv nic neměnil na tom, že vztahování západních společností k těmto národům bylo 
silně etnocentrické a tzv. divoši představovali objekt zkoumání či určitou kuriozitu, nikoliv plnoprávné členy 
lidského společenství.  
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neexistovaly dvě strany vymezené muži a ženami, ale různé názory na mužskou a ženskou 

přirozenost, na jejich práva a možnosti, schopnosti a nedostatky.  

Proti způsobu, jakým byly definovány genderové role mužů a žen, se pochopitelně 

vymezovaly více ženy, na které toto nerovné definování dopadalo obvykle s horšími 

důsledky. Tato kritika měla různou formu, ať už jí byla politická činnost Olympe de 

Gouges (1748-1793), literární činnost Georges Sand (1804-1876) nebo třeba 

demonstrativní nošení kalhot. Ojedinělé formy protestů během dlouhého 19. století 

postupně přecházely v organizované hnutí, které bývá dnes označováno za první vlnu 

feminismu. Ta měla pochopitelně různou podobu v různých částech Evropy, a zatímco 

anglické sufražetky jsou proslulé svou bojovností za volební právo, české emancipistky27 

bývají považovány spíše za umírněné a méně radikální. Bojovnice za ženská práva, ať už 

se samy označovaly jakkoliv, vždy reagovaly na výše nastíněné disproporce v postavení 

mužů a žen. Hlavním artikulovaným požadavkem bylo dosažení rovných práv, ať už práva 

na vzdělání, majetkových práv či nakonec práva volebního. Nelze však zapomínat na to, že 

ženy nepožadovaly jen formální práva, ale také svobodu, vymanění se z faktického či 

symbolického područí a dosažení statutu autonomního subjektu (Havelková, 2004).  

Nepovažuji za nezbytné podrobně zde rozebírat dějiny feminismu, chtěla bych však 

upozornit, že současně s tím, jak se během 18. a hlavně 19. století formovala nová podoba 

genderového řádu založená na silné polarizaci pohlaví, vytvářely se také nové formy 

odporu proti tomuto řádu, které postupně sílily. Na začátku 20. století už byla v mnoha 

oblastech situace neudržitelná a ženám byla postupně přiznávána práva, která dosud měli 

pouze muži. Jedním z nich bylo například právo na rovný přístup ke vzdělání.  

K rozšíření důrazu na kvalitní vzdělání žen během devatenáctého století paradoxně 

napomohla právě ženina asociace s péčí a výchovou dětí. Už Rousseau zdůrazňoval roli 

matky – učitelky a obdobné názory upozorňující na vliv matky na výchovu dítěte, 

budoucího občana (v českém prostředí navíc vlastence) postupně stále sílily. Jestliže je 

matka primárním socializačním činitelem, je potřeba, aby byla dostatečně vzdělaná a 

mohla své vzdělání předat svým dětem (Rousseau, 1911). I takto blahodárně pojímané 

ženské vzdělávání však dlouho nemělo překročit horizont základního vzdělání, ale bylo 

zaměřeno především na praktické dovednosti, jež žena uplatnila ve své „trojjediné“ roli 

manželky-matky-hospodyně (Abrams, 2005: 57-60).  

                                                 
27

 Pojem emancipistky užívá například historička Pavla Horská (1999) k označení českých aktivistek na poli 
ženských práv v devatenáctém století.  
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 Až poslední desetiletí 19. století přinesla rozvoj středoškolského a následné 

umožnění vysokoškolského studia žen. Impulsem byl především stále rostoucí problém 

ekonomické závislosti žen, který měl být řešen zakládáním zprvu především soukromých, 

později i státních škol zaměřených na praktické znalosti vedoucí ke kvalifikaci žen a 

k jejich zaměstnání mimo domácí sféru. Přestože výuka ručních prací pro dívky se jako 

nezbytná součást vyučování na našem území udržela až do první republiky, došlo 

k výrazným změnám především v tom, že se přestalo „klást do zásadního protikladu 

akademické vzdělání a vzdělání praktické či zaměřené na rodinu a domácnost. Bylo totiž 

třeba uznat, že mnoho dívek ze středních i pracujících tříd bude nuceno vydělávat si na 

živobytí“ (Abrams, 2005:64).  

Poté, co se ženám otevřela cesta k ekonomické samostatnosti a ke vzdělání, nebylo 

už možné ideologii oddělených sfér fakticky udržet. Je pravdou, že nejen první lékařky,28 

ale i řada dalších vysokoškolsky vzdělaných žen se dobrovolně nebo pod tlakem veřejnosti 

rozhodly volit mezi rodinou či profesí a jen několika z nich bylo umožněno skloubit obě 

tyto sféry. Přesto si ženy dokázaly již před první světovou válkou vydobýt rovnoprávné 

postavení ve většině oblastí, nebo alespoň nasměrovat „spor o pohlaví“ ve svůj prospěch. 

V první světové válce pak ženy prokázaly, že jsou schopny plně zastoupit muže a ve 

většině států Evropy po jejím skončení získaly poslední formální právo – všeobecné právo 

volební.29 

 

3.4. Shrnutí – proměny konstrukce maskulinity a femininity 

 

Přechod od tradiční k moderní společnosti znamenal výraznou změnu v organizaci 

společnosti. Dřívější stavovská omezení vlivem osvícenství potažmo Velké francouzské 

revoluce začala padat, genderová omezení naproti tomu výrazně rostla. Zatímco v tradiční 

společnosti existoval větší rozdíl mezi ženami či muži z různých stavů či tříd než mezi 

                                                 
28

 Osud Anny Bayerové a Bohuslavy Keckové je v mnohém výmluvný. Obě ženy dosáhly přes značná úskalí 
vysokoškolského titulu ještě před začátkem dvacátého století, ani jedna z nich však jako samostatná 
diplomovaná lékařka ve své rodné zemi pracovat nemohla. Nikoliv jen legislativní bariéry, ale především ty 
společenské vedly k tomu, že první české lékařky musely volit mezi rodinou a kariérou a ani tak se své 
profesi nemohly svobodně věnovat. Bohuslava Kecková odmítla práci v zahraničí, a aby mohla pracovat 
alespoň v oboru, který vystudovala, stala se porodní asistentkou. Anna Bayerová vykonávala soukromou 
praxi v zahraničí. Oběma byly tituly uznány až roku 1896 tedy patnáct respektive šestnáct let po jejich 
promoci, protože monarchie potřebovala ženy-lékařky do muslimských oblastí, kde byla přítomnost 
mužského lékaře nepřijatelná (Lenderová et al., 2009: 439-440). 
29

 Všeobecné volební právo bylo ve většině evropských zemí zavedeno po první světové válce 
(Československo 1918 resp. 1920), dříve tomu bylo pouze v zemích severní Evropy, mimo evropský prostor 
si prvenství drží Nový Zéland a Austrálie.  
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mužem a ženou v rámci jedné třídy, v moderní společnosti se hranice mezi stavy stírala a 

na významu získaly genderové rozdíly opřené o naprostou biologickou odlišnost mužů a 

žen. V 19. století se postupně život mužů a žen, především těch ze středostavovských 

vrstev, stále více genderově polarizoval, jak na rovině faktické tak symbolické. Na jedné 

straně stála sféra veřejné činnosti a placené práce, na druhé pak neplacená péče o 

domácnost a rodinný život. To nezbytně vedlo k proměně v konceptualizaci genderu, 

protože veřejná sféra se stala doménou mužů, zatímco ta soukromá byla, nejen za vydatné 

pomoci filosofické, antropologické či lékařské literatury, stále více asociována se ženami. 

Toto nové rozdělení rolí však již zdaleka nebylo komplementární, protože zatímco žena se 

navenek stala paní domácí sféry, ve skutečnosti byla i v jejím rámci podřízena muži. Ten 

nejenže se stal výhradním či dominantním živitelem rodiny, ale také rodinu navenek 

zastupoval a byl de iure i de facto její hlavou, tudíž mu byla žena podřízena i v soukromé 

oblasti. 

Pro muže i ženy měly tyto změny řadu důsledků. Muž získal nálepku živitele, která 

sebou nesla množství práv, ale i povinností, žena byla buď z ekonomické aktivity 

vyloučena zcela, nebo jí byla přisouzena nejhorší práce za nejmenší mzdu. Krom toho byla 

výrazně umocněna asociace ženy s rodinou a domácností, což byla místa, v rámci nichž se 

ženám dostalo uznání až glorifikace. Předurčenost žen k péči o rodinné zázemí a její úloha 

matky a hospodyně sice ženám přinesla značnou míru uznání, stala se však také hlavní 

oporou argumentace, proč ženy nemají překračovat hranice domácí sféry ať už směrem k 

placené práci, vzdělání či politickým právům. 

Ideály nadnesené osvícenstvím a revolučními událostmi však nezmizely zcela. 

Devatenácté století sice vehementně upevňovalo „oddělení sfér“, zároveň se však jasně 

ukázalo, že tato hierarchicky strukturovaná ideologie má své meze a v dalším 

společenském vývoji je neudržitelná. První vlna feminismu přinesla kritiku genderového 

řádu a ukázala také cesty, kterými se má snaha o skutečnou rovnost všech lidí vydat. Tuto 

cestu následovaly postupně od 60. let 19. století také ženy české. Na jejím začátku byly 

snahy o lepší vzdělání za účelem pomoci národu a ekonomicky závislým ženám, na konci 

bylo dosažení legislativní rovnoprávnosti.  
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4. Emancipační tendence v českém prostředí mezi léty 1860 až 1918. 

 

Diskuze o genderových rolích mužů a žen ve společnosti, která se rozvíjela vlivem 

osvícenství především v západní Evropě, český prostor zasáhla v omezeném rozsahu a se 

značným zpožděním. Rozdíly v hospodářském či politickém vývoji a především národně 

emancipační hnutí vedly k tomu, že v Čechách se dlouho rovnost mužů a žen a jejich 

společenské role téměř netematizovaly a pokud ano, tak pouze ojediněle. Zatímco práce 

některých filosofů zastávajících polarizaci genderových rolí ve společnosti byly české 

čtenářské obci známé, stále ještě spíše ojedinělé práce proklamující rovnost obou pohlaví 

zůstaly dlouho bez českého překladu a také bez širší společenské reflexe30 (Lenderová et 

al., 2009).V tomto kontextu je třeba říci, že národnostně česká společnost, potažmo 

kultura, v tomto období postrádala autonomii a její vývoj, ať už ve smyslu zaměření se na 

určitá témata či jejich absence, je nutné vždy vnímat v kontextu postavení v Rakousku-

Uhersku. 

Už jsem zmínila některá specifika českého kontextu v otázce podoby genderových 

vztahů v dlouhém 19. století. Jedním ze specifik bylo, že se zde plně neprosadil koncept 

oddělených sfér. Za specifičnost lze považovat také jistou opožděnost a umírněnost 

českého emancipačního hnutí, která bývá dávána do souvislosti s procesem formování 

moderní české společnosti (Lenderová et al., 2009: 450). S tím souvisí myšlenka, kterou 

v návaznosti na Macuru (1983) uvádí například Lenderová (1999) o propojenosti ženského 

hnutí s hnutím národně - emancipačním. Zhruba ve 30. letech začala být stran českých 

vlastenců nahlížena žena jako důležitá součást obrozeneckých snah. Nešlo v žádném 

případě o využití ženské intelektuální kapacity v národně osvobozeneckých debatách, ale o 

to, aby žena, která je primárním socializačním činitelem v rodině, vedla své děti k lásce k 

národu, jazyku a obecně k vlastenectví. Žena zde tedy nebyla postavena na roveň mužů 

v jejich obrozeneckém boji, měla spíš sloužit jako nástroj šíření českého jazyka a kultury. 

Podle Lenderové (1999) i Malečkové (2001) představuje propojení ženské a národní 

emancipace ojedinělý rys, který vedl k tomu, že české ženy na rozdíl například od 

západních vrstevnic o svá práva bojovaly nikoliv proti mužům, ale za jejich pomoci. 

Pravdou je, že podíváme-li se na osobnosti, které stály u důležitých aktivit směřujících 

k zrovnoprávnění obou pohlaví, najdeme zde řadu mužů (K. S. Amerling, V. Náprstek,  
                                                 
30

 Jedna z prvních prací zabývající se v našem prostoru ženskou otázkou, přednáška Bernarda Bolzana O 
povolání a důstojnosti pohlaví ženského z roku 1810, byla nejdřív určena pouze omezenému okruhu 
posluchačů a vydána byla až roku 1881 v Ženských listech. Překlad Poddanství žen od J. S. Milla vyšel až roku 
1890 (Lenderová et al., 2009: 41-42). 
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T. G. Masaryk aj.). Diskutabilní však je nejenom to zda lze toto účelové zapojení žen 

vnímat jako projev emancipace, ale také zda je tento jev možné vnímat jako české 

specifikum. Jitka Malečková ve své práci Úrodná půda: Žena ve službách národa hledá 

paralely mezi situací v Čechách a v Osmanské říši a mimo jiné dochází k závěru, že v obou 

zemích hrály ženy důležitou roli v národním hnutí, i když do něj byly inkorporovány 

především coby manželky a matky (Malečková, 2001). Specifické propojení ženské 

emancipace s emancipací národní lze tedy vysledovat nejspíš u řady „tzv. malých národů, 

resp. těch, které procházely procesy národního obrození a získávání národní suverenity. 

Mytologizované ženství se stávalo v těchto kontextech často ikonou nacionalismu (Matka 

Vlast); tento symbol lze ovšem jen stěží interpretovat jako obraz nezávislého ženství, 

směřujícího k ideji genderové rovnosti“ (Knotková – Čapková, 2006). 

Bez ohledu na to, do jaké míry byly v českém prostoru ženské emancipační aktivity 

ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století specifické či nikoliv, pokusím se nyní nastínit, 

k jakým změnám zde došlo, protože právě odraz těchto změn, které v důsledku vedly 

k hlubokým proměnám genderových rolí a vztahů mezi pohlavími, budu hledat 

v příslušných pramenech. Tyto změny začaly u filantropie, která se, jak už několikrát 

zaznělo, stala první činností, jež vedla k slučování žen do organizací a spolků a k veřejné 

artikulaci některých myšlenek a zájmů. Následovaly změny v oblasti vzdělání, které byly 

korunovány dosažením přístupu žen k vysokoškolskému studiu a v oblasti placené práce, 

kde se pro ženy zpřístupňovala stále nová a nová povolání. Pomyslným zakončením této 

první emancipační vlny je dosažení rovných politických práv, ke kterému došlo se 

vznikem republiky. Mimo to však dochází k řadě dalších změn, na první pohled možná 

méně významných, ale dobře ilustrujících, že konstrukt feminity se výrazně měnil. Jako 

příklad, který zde chci tematizovat, jsem si vybrala oblast, ve které se přímo propojují 

spolkové aktivity žen s otázkou ženské tělesnosti, tedy oblast ženského sportu. Právě jeho 

rozvoj, který začíná na přelomu století, narušil tradiční představu o slabé tělesné konstrukci 

žen. K těmto nastíněným změnám samozřejmě nedochází výhradně ve sledovaném období, 

ale buď v něm vrcholí již dříve započaté procesy, nebo jsou nastartovány změny, které 

budou urychleny první světovou válkou a završeny po ní.  

 

 

 

 

 



41 
 

4.1. Spolky  

 

O podobě i fungování tzv. ženských spolků bylo napsáno mnohé,31 proto nepovažuji za 

nezbytné se zde rozepisovat podrobněji o názvech a činnostech jednotlivých spolků. 

Zmíním zde proto pouze stručně určité mezníky, které lze v rámci ženských 

emancipačních aktivit vysledovat a které měly v důsledku přímý či nepřímý vliv na 

proměnu vnímání genderových rolí. Ráda bych z  činností spolků vypíchla pouze určité 

aspekty, a více než na faktografické údaje se zaměřila na význam, jaký činnost těchto 

spolků měla pro transformaci pohledu na ženskou a mužskou roli ve společnosti.  

K masivnímu rozvoji spolkových aktivit obecně došlo v 60. letech po pádu 

Bachova absolutismu a k množství spolků, které od tohoto období vznikaly, se přidaly také 

spolky tak zvaně ženské, z nichž některé svojí činností podnikly první kroky k narušení 

dominantního pojetí genderových rolí. V lednu 1865 především z iniciativy Karolíny 

Světlé (1830-1899) a Vojty Náprstka (1826-1894) vznikl Americký klub dam. Spolek, 

jehož význam tkví především v tom, že se stal vzorem pro další spolky a výrazně ovlivnil 

řadu pozdějších aktivistek, které navštěvovaly jím pořádané přednášky. Vojta Náprstek 

inspirovaný pobytem v USA přinesl do českého prostoru řadu novinek. Jednak ve smyslu 

technických vymožeností, jakými byly třeba šicí stroje a další přístroje usnadňující ženám 

domácí práci a tím jím poskytující volný čas, ale především myšlenku, že žena je stejně 

schopná jako muž, kterou vyslovil při svých přednáškách a která je patrná také ve všech 

jeho aktivitách kolem spolku. Náprstek zajišťoval pro přednášky v klubu významné 

odborníky z různých oborů a ženám, které do spolku docházely, byla k dispozici nejen 

knihovna, ale i řada moderních vyučovacích pomůcek. Touto svou činností splnil 

Americký klub dam hned dvě funkce, jednak se stal pro ženy, především z rodin pražské 

měšťanské inteligence, místem, kde mohly smysluplně trávit volný čas, jednak pomáhal 

vytvářet skupinu vzdělaných žen, které se díky svému rozhledu mohly lépe integrovat do 

veřejného života opanovaného dosud téměř výhradně muži. Svou činností klub navíc 

veřejně deklaroval, že témata z oblasti astronomie, filozofie či anatomie nemusí být určena 

pouze mužům (Lenderová, 1999: 239-244). 

                                                 
31

 Srov. Bahenská, Marie. 2005. Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze 
v 19. století. Praha: Libri. Horská, Pavla. 1999. Naše prababičky feministky. Praha: Lidové noviny, Lenderová, 
Milena. 1999. K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století. Praha: Mladá Fronta, Neudorflová, Marie L. 
1999. České ženy v 19. století: úsilí a sny, úspěch i zklamání na cestě k emancipaci. Praha: Janua, Malínská, 
Jana. 2005. Do politiky prý žena nesmí – proč? Vzdělávání a postavení žen v české společnosti v 19. století a 
na počátku 20. století. Praha: Libri. 
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 V roce 1871 z okruhu žen aktivních v Americkém klubu dam vyšel podnět pro 

založení nového spolku, jehož zaměření bylo už výrazně jiné. Ženský výrobní spolek český 

se měl stát spolkem zaštiťujícím průmyslovou školu pro dívky, která umožní ženám 

poskytnout vzdělání a kvalifikaci a tím samostatnou existenci. Potřeba tohoto typu spolků 

(předchůdcem Ženského výrobního spolku byl například Spolek sv. Ludmily) vycházela 

z konkrétní společenské situace. Vlivem demografické, hospodářské a také vojenské 

situace totiž v českém prostoru výrazně rostl počet nezaopatřených žen, které většinou žily 

pouze z ochoty svých příbuzných a přivydělávaly si posluhováním, či jinými domácími 

pracemi. Doba, která prakticky neznala státem organizované sociální záchranné sítě a 

ženám umožňovala pouze omezený okruh profesí, především dělnických a pomocných, 

těmto ženám rozhodně nepřála. Navíc po prusko-rakouské válce roku 1866 rostl počet 

vdov a díky rostoucímu věku uzavírání sňatku narůstal také počet žen neprovdaných. Právě 

na takové ženy se obracel Ženský výrobní spolek český a podobně zaměřené spolky.  

Ženský výrobní spolek český i Americký klub dam v sobě spojovaly dva 

dominantní prvky typické pro ženské spolky – charitu a vzdělávání. Zatímco charitativní 

činnost byla typickou oblastí, kde se ženy tradičně uplatňovaly, i když v pojetí těchto 

nových spolků získávala i tato činnost nový rozměr, vzdělávání nebylo v minulosti zdaleka 

samozřejmou součástí ženských aktivit a již vůbec ne vzdělávání nad rámec trivia a 

ručních prací. V měnícím se společenském klimatu se požadavek vzdělání, kvalifikace a 

zaměstnání pro ženy zdál být zcela logický, jeho revolučnost je však nutné vidět v tom, že 

nabourává ať už jakkoliv v českém prostoru rozšířenou ideologii oddělených sfér. Ženský 

výrobní spolek český a celá jeho činnost přímo či nepřímo vystoupili proti představě, že 

muž je živitelem rodiny a ženinou hlavní snahou je proto dobře se vdát.  Spolek upozornil 

na to, že v současné společenské situaci se žena musí umět postavit na vlastní nohy a ne 

pouze čekat na vhodného ženicha, který ji a její budoucí rodinu uživí. Navíc se spolku 

podařilo, skrze společensky přijatelné téma dobročinnosti, prosadit postupně do veřejného 

mínění potřebu vyšší míry vzdělanosti a samostatnosti žen.  

 

4.2. Vzdělání pro teorii i praxi 

 

Kvalifikovaných ženských profesí začalo přibývat především v 60. letech s již zmíněnými 

společenskými událostmi. Ty vedly k růstu počtu neprovdaných žen či vdov, jež bez 

možnosti jiné práce než nekvalifikované, která především pro ženy ze středních vrstev 

představovala velkou společenskou degradaci, zůstávaly odkázány na pomoc příbuzných 
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nebo jim hrozil pád na společenské dno. Většina spolků neposkytovala ženám pouze 

prakticky zaměřené vzdělání, ale umožňovala také doplnit si nebo rozšířit vzdělání 

základní. Není divu, že řada žen angažovaných v Ženském výrobním spolku českém a 

v dalších spolcích zaměřených na tzv. průmyslové vzdělání dívek se angažovala také ve 

spolku Minerva založeném roku 1890, z jehož podnětu vzniklo první dívčí gymnázium ve 

střední Evropě. Gymnázium obecně představovalo předstupeň k vysokoškolskému 

vzdělání, proto bylo případné dívčí gymnázium považováno dlouho za zbytečnost, neboť 

ženy na vysokých školách studovat nemohly. Zásadní překážkou pro vyšší formu 

teoreticky zaměřeného vzdělání žen byla představa jeho neužitečnosti, nebo 

nedostatečných dispozic dívek k tomu zvládnout studium nezaměřené na praxi (Lenderová 

et al., 2009). Nesouhlasné hlasy, které se proti vzniku dívčího gymnázia ozývaly, 

demonstrují, že ač byla asociace ženy s domácí sférou silně narušena, nebyla zdaleka 

zbořena. 

Nejen spolek Minerva, ale i řada dalších se aktivně zasazoval o to, aby bylo ženám 

vysokoškolské studium umožněno. Jedním z argumentů bylo, že všechny vyspělé evropské 

země už ženám nejvyšší stupeň vzdělávání umožnily. Přes nesporné úsilí „minervistek“, 

které hledaly podporu pro myšlenku vysokoškolského studia žen mezi laickou i odbornou 

veřejností a hlavně mezi politickou reprezentací, se cesta k univerzitnímu vzdělání 

skutečně otevřela až ve chvíli, kdy o něj začali usilovat i lidé, kteří disponovali reálnou 

mocí jej prosadit, například hrabě Václav Kounic (1848-1913). První ženy u nás vstoupily 

oficiálně na půdu univerzity v roce 1897 a to na filozofickou fakultu. Farmacie a lékařství 

se ženám otevřely v roce 1900, studium práv až roku 1918, ještě později pak technické 

obory a teologie (Lenderová et al., 2009). 

  

4.3. Politická práva 

 

Na přelomu století se tedy začaly objevovat první vysokoškolsky vzdělané ženy, přibýval 

také neustále počet středoškolaček a žen vykonávajících kvalifikovaná povolání. 

Schopnosti a úspěchy těchto žen způsobily, že těm, kteří ženám odpírali plná občanská 

práva, začali docházet argumenty. Požadavek na právo volební byl tedy logickým 

vyústěním emancipačních aktivit, které se tak přesunuly z oblasti sociální do oblasti 

politické. Nutno však říci, že boj za politická práva nebyl stejně jako jakýkoliv jiný 

emancipační boj střetem mezi muži a ženami. Stejně jako se na straně prosazující politická 

práva pro ženy objevuje řada mužů (výrazný vliv měl například T. G. Masaryk), tak i na 
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straně odmítající požadavek rovných politických práv nestáli zdaleka jen muži, ale objevila 

se zde řada žen aktivně bojujících za ženská práva, podle kterých však požadavek práv 

politických byl příliš radikální (Lenderová et al., 2009: 449-455). 

 Zapojení žen do politické činnosti postupně rostlo nejen snahou o prosazení 

všeobecného volebního práva,32 ale také tím, že se do programů politických stran dostávaly 

stále více témata související se zlepšením postavení žen, především sociální ochrany 

reálných či potenciálních matek. V tomto kontextu je nutné zdůraznit, že přestože 

volebního práva pro všechny ženy bylo nakonec dosaženo (Československo patřilo mezi ty 

z prvních evropských států, které toto právo zavedly i přesto, že nástup feminismu zde byl 

značně zpožděný), nelze říci, že by tímto krokem byl zcela modifikován dosavadní 

konstrukt femininity. Především důraz na mateřství jako konstituující část ženy zde byl 

silný a uplatňoval se i v samotných snahách o prosazení možnosti politické participace žen. 

„Ženy neměly být političkami proto, aby jim tato činnost přinášela vnitřní uspokojení, 

hmotný prospěch či novou identitu, ale aby mohly zúročit „p řirozené“ ženské vlastnosti, 

kultivovat společenský život a hájit práva slabších a ohrožených“ (Lenderová et al., 2009: 

463).  

Je nutné zdůraznit, že podstatné změny v oblasti ženských práv, které započaly 

v 60. letech 19. století, vyvrcholily na počátku století dvacátého a byly upevněny érou 

první republiky, která se nejen ústavou, ale i předcházející Washingtonskou deklarací 

přihlásila k rovnosti mužů a žen v oblasti sociální, politické i kulturní. Že se u nás stejně 

jako v dalších zemích jednalo především o úspěch v oblasti legislativy, nikoliv o faktickou 

rovnost příležitostí mužů a žen, na to upozornila druhá vlna feminismu a koneckonců na to 

feminismus upozorňuje dodnes.  

 

4.4. Proměna konstruktu femininity na příkladu sportu  

  

Konstrukt „věčně nemocné ženy“ (o kterém bude pojednáno v následující kapitole) vedl 

k představě, že tělesný pohyb je pro ženy vhodný jen v omezené míře. Přestože ženská 

tělovýchova má svou tradici již v renesanci, oblast sportu byla až na výjimky téměř po celé 

                                                 
32

Pojmem všeobecný mám zde na mysli takové volební právo, které zahrnovala všechny občany a občanky 
bez výjimky. Jak už bylo zmíněno, v českém prostoru mohly některé ženy volit už od roku 1867, protože 
volební právo bylo vázáno na majetek a nikoliv na pohlaví. Ženy tedy mohly volit, i když pomocí 
plnomocníka, pokud odváděly dostatečně vysoké daně, nebo na základě tzv. honoračního práva, které se 
vztahovalo především na učitelky. Až následná reforma z roku 1907, která jinak zavedla všeobecné, rovné a 
tajné volební právo, ženy zcela explicitně z aktivního volebního práva vyloučila, stejně jako příslušníky 
ozbrojených sborů (Lenderová et al., 2009: 460). 
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19. století záležitostí silně maskulinizovanou. V 2. polovině 19. století však dochází 

ke změnám jak v oblasti ženských organizovaných tělovýchovných aktivit, tak v oblasti 

zavádění dívčího tělocviku do škol (Lenderová et al., 2009).  

V souvislosti s dívkami zpočátku většina snah o prosazení sportovních aktivit 

narážela na silný odpor podporovaný jednak dobovou medicínou, jednak společenskou 

prudérií a předsudky. Že argumentace lidskou biologií pomáhala konstruovat některé 

sporty jako výhradně mužské, ukazuje Martin Pelc (2010) na příkladu alpinismu. Medicína 

na jedné straně vyzdvihovala přínos tohoto sportu pro lidský organismus, na straně druhé 

ale zdůrazňovala jeho škodlivost pro tělo ženské, které nebylo podle dobového lékařského 

diskurzu schopné namáhavých tělesných aktivit. Na tomto základě se pak nejen 

alpinismus, ale i další sporty konstruovaly jako mužské, zatímco jako vhodné pro ženy se 

doporučovaly méně namáhavé aktivity, například nenáročné procházky (Pelc, 2010).  

Organizované tělesné aktivity žen se začínají objevovat během 2. poloviny 19. 

století v souvislosti s procesem emancipace ženské i národní, i když k definitivnímu 

rozvoji ženského sportu dochází až po první světové válce. Záhy po založení Sokola  

(v roce 1862), který měl především šířit představu o významu tělovýchovy k formování 

moderního českého národa, bylo otevřeno cvičení pro dívky do patnácti let, jehož cílem 

bylo především formovat zdravou ženu – vlastenku cvičící nejen pro blaho vlastní, ale i 

pro blaho svého národa. Zakladatel Sokola Miroslav Tyrš (1832-1884) však nechtěl zůstat 

u cvičení pro dívky a nejen z jeho aktivity byl v roce 1869 založen ryze ženský Tělocvičný 

spolek paní a dívek pražských. Hlavním úkolem spolku, jehož vedením byla pověřena 

Klemeňa Hanušová (1845-1918), bylo propagovat dívčí tělocvik ve školách, protože jeho 

zavedení Hasnerovou reformou se setkalo s velkým odporem rodičů (Lenderová et al, 

2009). 

V souvislosti se začleněním Tělocvičného spolku paní a dívek pražských do Sokola 

byla opět rozvířena debata o vlivu tělesného cvičení na zdraví žen a také o místě ženy 

v Sokole. Růst zájmu o ženský tělocvik je patrný hlavně v 90. letech a dochází také 

k postupnému odklonu od přesvědčení o nevhodnosti tělesného cvičení pro ženy 

(Lenderová et al, 2009). Představu vrozené fyzické méněcennosti ženy zpochybnila i první 

v Čechách promovaná lékařka Anna Honzáková (1875-1940) „Pravda, že dnes žena ve 

většině případů je slabší fyzicky než muž, ne však proto, že by její systém svalový nebyl 

schopen podobného rozvoje jako u muže, nýbrž proto, že dnes na jedné straně mnoho žen 

trpí nedostatkem jakékoli práce svalové, na druhé straně  ještě řady žen – jsou to hlavně 

dělnice – jsou prací zhusta přetěžovány a vůbec žijí namnoze v horších poměrech než jejich 



46 
 

muži, dělníci“ (Honzáková cit. in Lenderová et al., 2009: 271). Na začátku 20. století je 

patrný, jednak posun ve spolkových aktivitách, které se od původně lehkých spíše 

estetických cvičení, posunují k činnostem více fyzicky náročných, jednak posun 

v samotném ideálu ženy, kterým už není dívka křehká a bledá, ale zdravá, energická a 

sportovně založená (Lenderová et al. 2009). 

 

4.5. Shrnutí – proměny genderových vztahů v českém prostoru 

 

Zhruba od šedesátých let devatenáctého století se v českém prostoru začíná vedle 

emancipace národní výrazněji prosazovat také emancipace ženská. Prostřednictvím 

různých dobročinných či vzdělávacích spolků dochází ke sdružování žen především ze 

středostavovských vrstev, jejichž cílem je rozšířit možnosti uplatnění žen mimo oblast 

domácnosti. Prvním prostorem, kde jsou artikulovány určité požadavky na vyrovnání 

příležitostí žen a mužů, je oblast vzdělávání a výdělečné činnosti, zatím posledním pak 

možnost politické participace. Tyto snahy zhruba od přelomu století postupně vyústí 

v dosažení rovných formálních práv pro obě pohlaví ve většině oblastí a jsou završeny a 

ukotveny v legislativě nově vzniklé Československé republiky. S proměnou legislativního 

rámce přichází, i když pomaleji, změna uspořádání genderových vztahů, vycházející 

především z postupného rozbíjení „ideologie oddělených sfér“. Modifikován je proto také 

konstrukt maskulinity a femininity. K proměně druhého z nich patří také určitý odklon od 

představy fyzického slabosti, která ženu vylučuje z řady aktivit, což je patrné na proměně 

postoje k zapojení žen do sportovních aktivit.  
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5. Rozvoj medicíny a proměna vnímání mužského a ženského těla 

 

 Tak jako je pro medicínu důležité lidské tělo, jehož zkoumání a následná léčba se 

stávají středobodem veškeré jeho činnosti, je také pro lidské tělo zásadní rozvoj lékařské 

vědy, který nejen umožňuje nemocné tělo léčit, ale jak se pokusím ukázat v této kapitole, 

do určité míry určuje vůbec to, jak je tělo člověka nahlíženo. Evropská medicína,33 které se 

zde budu primárně věnovat a jejíž vznik se obvykle klade do období antiky, si prošla 

složitým vývojem, který byl ovlivněn především proměnou společnosti jako celku a 

proměnou, přesněji nárůstem informací o fungování lidského těla a způsobech jeho léčení. 

Tak, jak narůstaly znalosti v oblasti léčení, lékaři,34 se postupně stávali z původních 

filozofů a rádců ohledně správného životního stylu, aktivními bojovníky s chorobami a 

jejich profese získávala společenskou prestiž, která obrovsky vzrostla především 

v osmnáctém a devatenáctém století. Vlivem osvícenství totiž došlo k rozvoji věd a také 

ke snížení významu církve, na jejíž místo coby společenské autority se postupně dostala 

právě medicína. Zhruba ve stejné době začal poznatků a služeb lékařů stále více využívat 

také stát. Populacionismus, medikalizace, biomoc to je jen několik pojmů, které ukazují 

propojení státu s medicínou. Lékařská věda se tedy v 18. a především 19. století na jedné 

straně úspěšně rozvíjí, etabluje a zachraňuje lidské životy, na druhé straně se stává 

nástrojem v rukou státu a její poznatky vytvářejí normativy upevňující a ospravedlňující 

hierarchické uspořádání společnosti. Jakkoliv se totiž medicína tváří jako exaktní věda, tak 

přístup, který zaujímá k lidskému tělu, je vždy poplatný době, ve které se rozvíjí. Nic víc 

tuto skutečnost neilustruje lépe než historická proměna lékařského chápání těla a než 

proměna chápání rozdílů mezi tělem mužským a ženským. Odlišnost mezi nahlížením na 

tělo ženy a tělo muže v antice a v moderní době, kterou Thomas Laqueur (1990) definoval 

v pojmech jednopohlavního a dvoupohlavního modelu, je evidentní a je nutné ji 

interpretovat nejen v rámci společenského kontextu, ale také v kontextu proměny 

konceptualizace genderu. Z jediného biologického těla se totiž s nástupem moderní 
                                                 
33

 Vzhledem k tomu, že se moje práce věnuje českému prostředí a v širším kontextu středo a 
západoevropskému prostoru, věnuji zde pozornost výhradně tzv. západní medicíně a o jiných formách 
lékařského myšlení či léčitelské praxe zde nepojednávám, nikoliv protože bych je považovala za 
neplnoprávné nebo nedůležité medicínské směry, ale protože jejich vliv na zkoumanou oblast byl minimální. 
34

 Označení lékaři používám pro zjednodušení, především pro starší období do skupiny osob zabývajících se 
léčbou a zkoumáním lidského těla patřili například i tzv. ranhojiči. Pro období do dvacátého století zde 
používám slova lékař pouze v mužském tvaru, protože žen, které se věnovaly více či méně 
institucionalizované medicíně, bylo v tomto období minimum, a proto se domnívám, že by korektnější užití 
lékaři a lékařky vedlo k dezinterpretování minulosti. Nutno podotknout, že ženy se nikoliv výhradně 
věnovaly spíše léčení domácímu, vycházejícímu z tradičních přírodních forem léčitelství, to však není 
předmětem této práce.  
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společnosti „stávají“ těla dvě, zcela odlišná, zcela protikladná a především predisponující 

své nositele k odlišné sociální pozici. Zatímco mužské tělo předurčuje jeho nositele 

k intelektuální aktivitě i fyzické činnosti, tělo ženské předurčuje k celoživotní nemocnosti, 

duševní labilitě a k mateřství jako hlavnímu životnímu poslání. Medicína se v osmnáctém a 

devatenáctém století stává základním argumentem k oddělení sfér. Moje práce si klade za 

cíl zkoumat, zda se medicínské pojetí lidského těla změnilo s postupnými proměnami 

v oblasti genderových vztahů, proto tato kapitola má nejprve nastínit vztah těla, lékařské 

vědy a společnosti potažmo společenského nahlížení na maskulinitu a feminitu a poté 

představit, jak bylo nahlíženo ženské a mužské tělo v 18. a 19. století, což bude 

představovat výchozí bod mojí analýzy.  

 

5.1. Lékařská věda ve službách společnosti  

 

 Během 18. a především 19. století začíná významně stoupat prestiž lékařské vědy i 

lékařské profese. Důvodem je především skutečnost, že si absolutistické státy začaly 

uvědomovat význam vlastního obyvatelstva a s tím také důležitost jeho početnosti a jeho 

zdraví a fyzické kondice. Lidské tělo bylo proto podrobeno výrazně větší sociální kontrole 

a zdraví člověka a jeho reprodukce přestaly být osobní záležitostí a staly se záležitostí státu 

potažmo společnosti. Tyto proměny souhrnně označované medikalizace společnosti 

vycházejí z rozsáhlejších společenských změn, kam patří například změna nahlížení na 

obyvatelstvo a jeho přínos pro stát, která se projevila v rozšíření nových ekonomických 

teoriích, především merkantilismu a fyziokratismu,35  jež viděly v obyvatelstvu zdroj 

bohatství státu a také demografické změny v 2. polovině 18. století, především nárůst počtu 

obyvatelstva a jeho nebývalá koncentrace. Důsledkem těchto změn vznikla potřeba 

zkoumání počtu, struktury i zdravotního stavu obyvatelstva a větší míry kontroly nad ním 

(Tinková, 2010).  

 Potřeba pracovní, vojenské a kupní síly vedla ke vzniku populacionismu, který do 

středu zájmu státu postavil populaci a její demografické chování. Cílem přitom nemělo být 

jen maximalizovat početnost populace, ale také její kvalitu. Tyto snahy stály za většinou 

                                                 
35

 Pro merkantilismus, který se stal především na přelomu 16. a 17. století dominantní ekonomickou teorií 
snažící se o maximální zvýšení bohatství absolutistických států, představuje populace jako produktivní síla 
jeden ze zásadních zdrojů bohatství potažmo moci panovníka. Fyziokratismus se rozvíjel především v 18. 
století a jeho vztah k populaci byl již propracovanější, protože nevnímal obyvatele státu jako určitý soubor, 
kterému suverénní panovnická moc nařizuje dané formy chování, ale jako určitý soubor procesů, jež je 
nutné řídit na základě toho co je v něm přirozené (Tinková, 2010).  
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absolutistických reforem, které měly například zvýšit vzdělanost obyvatelstva, snížit 

překážky ke sňatku, zlepšit postavení mimomanželských dětí a samozřejmě zlepšit 

zdravotní stav populace. V rakouském prostředí patřili mezi nejvýznamnější 

populacionistické teoretiky Joseph von Sonnenfels (1733-1817) a Johann Gottlob von Just 

(1720-1771), kteří ve svých představách vyjadřovali všechny hlavní směry pozdějších 

tereziánských a josefinských reforem - svobodu rolnictva, šíření vzdělanosti, podporu 

obchodu a řemesel, podporu sňatečnosti, ale také pokrok v lékařství a hygieně, kontrolu 

těhotných žen či revalorizace nemanželských dětí (Šubrtová, 2006: 106-112). Nejen na 

našem území, ale obecně v německy mluvících zemích, byly tyto populacionistické snahy 

vtěleny do konceptu státní medicíny nazývané ve své době zdravotní policií. Jejím cílem 

bylo nejen zkoumat demografické jevy jako porodnost a úmrtnosti, ale především také 

dohlížet na organizaci lékařské praxe a podrobit její fungování kontrole a potřebám státu. 

Lidské tělo bylo tedy od osvícenství podrobeno systematickému zkoumání a dohledu 

medicíny, která se stala do značné míry nástrojem státní politiky (Tinková, 2010). 

Dodnes inspirativní a uznávanou analýzu výše nastíněných změn představil Michel 

Foucault, který tyto společenské změny vedoucí k větší kontrole lidí a jejich těl 

interpretoval ve vztahu k proměně tradiční společnosti v moderní. Suverénní moc 

panovníka začala v tomto období dle Foucaulta selhávat, protože nebyla schopna řešit 

ekonomické a politické problémy předindustriální společnosti. Proto došlo k vytvoření 

dvou dalších forem moci, respektive nové formy moci, jež se projevuje dvěma různými 

způsoby - ovládáním lidského těla a kontrolou lidského druhu, které Foucault nazývá 

disciplinací a biomocí (Tinková, 2007). Disciplinace se projevuje především tím, že lidské 

tělo je nahlíženo jako objekt manipulace. „Hlavním účelem disciplinární moci je vytvořit 

člověka, s nímž se dá zacházet jako s „poslušným tělem“. Toto poslušné tělo musí být také 

tělem produktivním. Technologie disciplíny se rozvíjela a zdokonalovala v dílnách, 

kasárnách, věznicích a nemocnicích…“ (Dreyfus, Rabinow, 2002: 214). Disciplinační moc 

se uplatňovala především prostřednictvím institucí, ale přesto se obracela na individuální 

tělo jedince. Nejen díky tomu nebyla tato forma moci schopna využít veškerý 

technologický potenciál tehdejší doby, a proto bylo zapotřebí vytvořit jinou formu moci – 

biopolitiku. Proto se také mění způsob přístupu k lidem, člověk se stává součástí populace 

či lidského druhu a jeho jednání je součástí komplexního systému, do kterého patří plození, 

zdraví, úroveň života, smrt apod. Tyto jevy už nelze organizovat skrze jednotlivé instituce, 

ale jejich řízení je záležitostí celého státu. 
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Ústřední úlohu v medikalizaci společnosti tedy hrála pochopitelně medicína a věda 

obecně. Medicína jednak profitovala z pozitivistické představy o neomezených 

možnostech vědy, jednak z úlohy, kterou jí přisuzoval stát (Seidl, 2012: 72). V řízení 

lidské existence dosáhla medicína normativního postavení, které jí jednak umožnilo 

rozdávat moudré rady, jednak určovat fyzické a morální vztahy jedince a společnosti, v níž 

žije. Pojmy zdraví a normalita se staly základními principy, na které se lékařské vědění 

odvolávalo (Foucault, 2010: 55). 

 Úzké sepětí medicíny a státu, které vyvrcholilo zavedením veřejného zdravotnictví, 

může do značné míry relativizovat představu lékařské vědy jako oblasti nezávislého a 

objektivního bádání, která na základě empirických pozorování zvětšuje naše poznatky o 

lidském těle. V dnešní době už nejen feministická kritika vědy36 odmítla představu 

vědecké objektivity a upozornila na to, do jaké míry vstupují do vědeckého bádání osobní 

postoje výzkumníků a výzkumnic, které jsou samozřejmě do značné míry ovlivněny 

kulturním a společenským prostředím. Ve zkoumaném období však hrál prim vědecký 

pozitivismus a objektivitu bádání zvláště v oblasti přírodních věd nikdo nezpochybňoval. 

Proto se mohla právě lékařská věda především svým propojením s biologií stát garantkou 

dominantní představy o mužském a ženském těle.  

 

5.2. Proměna konceptualizace lidského těla (nejen) podle Thomase Laqueura 

 

 Historicita těla byla jedním z důležitých argumentů proti představě těla jako 

biologické danosti stojící mimo vliv společnosti a kultury. Na to, že se vnímání těla, 

zvláště pohlavních rozdílů mezi ženou a mužem v historii měnilo, upozornila řada badatelů 

a badatelek, za průkopnickou práci je v tomto směru považováno dílo Thomase Laqueura 

(1992). V něm autor mimo jiné rozlišil dvě pojetí lidského těla a to tzv. jednopohlavní a 

dvoupohlavní model. V prvním zmíněném modelu, který převažoval od antiky až zhruba 

do 17. století, existuje pouze jedno lidské tělo, u kterého je pohlaví jedince rozlišováno 

pouze délkou či situovaností pohlavních orgánů. Druhý model, dominující pro 18. a hlavně 

19. století, je charakterizován pohlavním dimorfismem a nahlíží mužské a ženské tělo jako 

dvě různé entity, jejichž biologická odlišnost představuje základ pro odlišnost 

společenskou.  

                                                 
36

 Srov. Nagl-Docekal, Herta. 2007. Feministická filozofie. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 177-244. 
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 Nejvlivnější model mužských a ženských pohlavních orgánů, který ovlivnil 

vnímání ženského a mužského těla nejméně do počátku 18. století, vytvořil již v antice 

Galén. Jeho model je koncipován značně androcentricky, protože žena je v něm 

prezentována jako nedokonalý muž a zcela odhlíží od specifičnosti ženského těla, které se 

stává pouze odchylkou od normy reprezentované tělem mužským, coby tělem obecně 

lidským. Podle Galéna jsou ženské pohlavní orgány dovnitř obrácené orgány mužské, tedy 

vagína je vnitřní penis, děloha vnitřní šourek. Krom toho obě pohlaví disponují odlišným 

množstvím tepla a právě ženský organismus je ovlivněn jeho nedostatkem, který je 

důvodem ženské méněcennosti. Ženské tělo je z podstaty chladnější, což je důvod, proč je i 

její semeno méně silné, proč je její konstituce slabší a proč také žena menstruuje. Stejně 

jako řada dalších Galénem definovaných tezí, udržela se dlouho představa, že menstruací 

se ženské tělo čistí od škodlivých látek a také to, že mateřské mléko je pouze jiná forma 

menstruační krve (Laqueur, 1992: 25-59).  

 K důležitým změnám v oblasti medicíny došlo v renesanci, kdy se významně 

rozvinula anatomie. V tomto období sice došlo k řadě průlomových objevů včetně objevení 

klitorisu, ale nikoliv k opuštění jednopohlavního modelu. Různí autoři přišli s novými 

interpretacemi pohlavních orgánů, dle některých byl klitoris analogicky malý penis oproti 

velkému penisu, kterým byla vagína. Přesto nová renesanční věda nezavrhla jednopohlavní 

model, spíše jej upevnila. Udržela se také představa o odlišném množství tepla, kterým 

disponuje ženské a mužské tělo, což dokazují příběhy vyprávějící, že změnou množství 

tepla je možné proměnit se z ženy na muže (obráceně pouze výjimečně, protože příroda má 

tendenci snažit se o dokonalost a nikoliv naopak). Tyto příběhy také ilustrují skutečnost, že 

v tomto období ještě neexistovala mezi oběma pohlavími neprostupná hranice, rozdílem 

mezi ženským a mužským tělem byla míra něčeho (tepla, semena, pohlavního orgánu) 

nikoliv jejich podstata. Být mužem/ženou znamenalo mít určité společenské místo, 

naplňovat svou roli, pohlavní orgány představovaly odlišující znak, ale nebyly základem 

genderové binarity (Laqueur, 1992: 65-147). 

 K zásadní proměně došlo v 18. století, kdy se podle Laqueura objevil model 

dvoupohlavní, který představoval nejdříve alternativu ke staršímu jednopohlavnímu 

modelu a nakonec jej zcela nahradil. Od této chvíle přestaly být ženské a mužské tělo 

dvěma vývojovými stupni jediného biologického těla, ale staly se samostatnými entitami. 

Jednotlivé části lidského těla jako nervová soustava či kostra byly diferencovány. Na konci 

18. století tedy lidské tělo ovládl radikální dimorfismus, ve kterém bylo ženské tělo 

nahlíženo nikoliv jako méně dokonalé, ale především jako zcela odlišné od mužského 
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nejenom v rámci pohlavních orgánů, ale v mnoha dalších aspektech. Ve století 19. byly 

pak tyto odlišnosti demonstrovány nejen na vnějších charakteristikách těla, ale i na 

mikroskopické úrovni (Laqueur, 1992: 149-190).  

 Laqueurovi poznatky jsou důležité jako důkaz historicity těla, zásadní jsou však 

také pro zachycení vztahu mezi pohlavím a genderem. V rámci jednopohlavního modelu, 

tedy pro období před nástupem moderní společnosti, jsou genderové rozdíly více 

záležitostí politickou a rétorickou než biologickou. „Být mužem či ženou znamenalo držet 

si určitou sociální pozici, mít své místo ve společnosti, převzít kulturní roli, nikoliv být 

z podstaty jedním či druhým ze dvou nesouměřitelných pohlaví. Jinak řečeno, pohlaví do 

sedmnáctého století bylo stále sociální nikoliv ontologickou kategorií“ (Laqueur, 1992: 8).  

Důležité je, jaké místo v definování pohlavních potažmo genderových rozdílů hrála 

lékařská věda. Právě ta se totiž stala zásadní oporou v konstituování radikálního 

pohlavního dimorfismu. Její rostoucí autorita a odvolávání se na vědecké poznatky 

minimalizovaly prostor pro jakékoliv zpochybnění. Politika genderu však nebyla jen 

ovlivněna výklady laboratorních a vědeckých poznatků, ale přímo jimi byla utvářena. 

Skutečnost, že v jednom období byli muž a žena konstruováni jako hierarchická, vertikální 

verze jednoho pohlaví, a jindy jako dvě zcela opoziční pohlaví, musela být způsobena více 

než poznatky vědy. Nikdo neměl zájem hledat důkazy anatomické a fyziologické diference 

mezi pohlavími, dokud se nestaly politicky důležitými (Malečková, 2002). Proto dává 

Laqueur proměnu jednopohlavního modelu na dvoupohlavní do vztahu s proměnou 

společnosti a především s potřebou najít důvod, proč ženy nemají stejná práva jako muži. 

Není tedy náhodné, že k proměně modelu lidského těla dochází se vznikem moderní 

společnosti v osmnáctém a především devatenáctém století ve chvíli, kdy (nejen) ženy 

začínají požadovat stejná práva pro všechny (Laqueur, 1992). 

Laqueurova myšlenka se stala na jedné straně silným inspiračním zdrojem, na 

straně druhé byla ale kritizována. Zpochybněna nebyla ani tak sama existence dvou 

modelů lidského těla, ale spíše fakt, že existoval nejdříve jeden a poté druhý. Za příliš 

univerzalistický považuje Laqueurův model například Lucie Storchová (2011), která jej 

zmiňuje v souvislosti s proměnou konceptualizace genderu v raném novověku. Podle ní je 

oprávněná kritika, že oba modely mohly existovat paralelně vedle sebe a není proto možné 

vést ostrou hranici mezi jedním a druhým. Přesto však podle Storchové Thomas Laqueur 

zachytil důležitý dobový diskurzivní trend, protože i z analýzy, kterou provedla spolu s 

Janou Ratajovou (2011), vyplývá, že pojetí těla v intenci jednopohlavního modelu vedlo k 

tomu, že gender nebyl až do nástupu moderní společnosti automaticky závislý na 
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biologických predispozicích, což je jev, na který upozorňuje i Laqueur, ale představoval 

spíše společenskou než ontologickou charakteristiku. Polarizovaný model genderu, jež se 

objevuje ve filozofickém, literárním či právním diskurzu osmnáctého století začal být 

podle Storchové spojován s dříve nereflektovanou kategorií přirozené tj. biologicky dané 

odlišnosti mezi muži a ženami a pro následující období se legitimita genderového řádu 

odvozovala primárně z lidské fyziognomie (Storchová in Storchová, Ratajová, 2011: 458). 

Laqueur nebyl zdaleka jediný, kdo upozornil na souvislost mezi potřebou nově 

definovat role mužů a žen v souvislosti s měnící se společností a mezi změnou nahlížení na 

lidské tělo. Na ideologické zatížení vědy, jakkoliv exaktní se může zdát, upozornila 

například i Londa Schiebinger (2000). Vědecké poznatky ohledně ženského těla sloužily 

dle Schiebinger především jako důkaz vyloučení ženy z účasti na politických právech, 

kvalifikovaných profesích a z veřejné sféry obecně. Tuto svou tezi rozvíjí mimo jiné 

v článku Skeletons in the Closet, kde zkoumá první zobrazení ženské kostry v rámci 

evropské anatomie, ke kterému došlo roku 1759 v Německu. Důležitost tohoto zobrazení 

nevychází ani tak z jeho prvenství, ale ze skutečnosti, že k němu došlo v době, kdy se v 

medicíně formovaly nové představy o rozdílech mezi ženským a mužským tělem a zároveň 

v době, kdy se formovala myšlenka občanství a občanských práv. Podle autorky existuje 

přímá souvislost mezi způsobem zobrazení ženského těla a postavením ženy ve společnosti 

a také mezi tím, že v době, kdy se v oblasti práva či filozofie diskutovalo o občanských 

právech, se ve vědě stalo zásadním zkoumání pohlavních rozdílů. To hlavní, co ženský 

skeleton odlišovalo od mužského, byla především pánev a lebka, ovšem jejich zobrazení 

respektive poměr jejich velikostí nevycházel primárně z empirického pozorování, ale měl 

souvislost s představou o společenských rolích muže a ženy. Šířka ženské pánve byla 

například základem pro názor, že žena je dokonalou opatrovatelkou, matkou a obecně má 

přirozeně kladný vztah k pečovatelství a domácnosti. Kratší lebeční kost představovala 

příčinu menšího úspěchu žen ve vědě a kultuře, jejich menší inteligence a díky tomu také 

ospravedlňovala odmítnutí požadavku plných občanských práv pro ženy (Schiebinger, 

2000). 

Daniela Tinková (2010) také přijímá tezi o proměně vnímání těla v 18. století a 

dává ji do souvislosti s tehdy ve Francii dominantními myšlenkovými směry. Právě tyto 

ideové proudy nově definovaly a interpretovaly lidské tělo, což podle Tinkové následně 

vedlo i k novému definování ženy, potažmo k redefinici genderových vztahů.  
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Nejdéle v 2. polovině 18. století byla totiž „karteziánská“ teorie rovnosti pohlaví37 

vystřídána novým pojetím, které zdůrazňovalo esenciální rozdíly mezi pohlavími a jejich 

vzájemnou komplementaritu. Toto pojetí vycházelo především z rousseuaismu a 

medicínského vitalismu. První směr vycházel z již nastíněných myšlenek J. J. Rousseau, 

který odmítl rovnost pohlaví a ženu definoval jako bytost existující pro muže, jejíž rozum 

je značně omezen vlastní tělesností. Druhý směr zdůrazňoval propojení duše a těla, což 

v důsledku vedlo k představě, že osoby různého pohlaví (totéž se týkalo i rasy) nemohou 

disponovat s ohledem na odlišnou tělesnost stejnými duševními schopnostmi. Mimořádně 

vlivnou osobou se dle Tinkové stal Pierre Roussel (1742-1802), který jednak opustil 

studium společných rysů mužských a ženských těl ve prospěch zdůrazňování odlišností, 

jednak v souladu s vitalismem vycházel z představy provázanosti těla a duše, čímž dospěl 

k závěru, že být ženou či mužem není pouze záležitost tělesné odlišnosti, ale rozdílnost 

přímo bytostná (Tinková, 2010: 72-82).  

Diskuze o tělesných odlišnostech mužů a žen započatá v 18. století pokračovala a 

kulminovala ve století následujícím, na jehož konci získala nový impuls související 

především s rozvojem evoluční biologie. Ta totiž sesadila z vedoucí pozice anatomii a 

výrazně ovlivnila nejen biologii a medicínu, ale také antropologii. Myšlenky Herberta 

Spencera (1820-1903) a Charlese Darwina (1809-1882) se nesly v duchu teze, že vztah 

mezi pohlavími je založen na nadřazenosti a nikoliv na vzájemném doplňování, tato 

nadřazenost byla vysvětlována přírodním výběrem (Bock, 2007: 118-119). Na přelomu 

století byla představa radikálního pohlavního dimorfismu relativizována a bylo prokázáno, 

že biologické hranice mezi pohlavími jsou pohyblivé, nevýrazné a proměnlivé a že 

neexistují žádné fundamentální biologické rozdíly, které odlišují všechny muže od všech 

žen. Přesto pohlavně polaritní chápání lidského těla mělo stále svou platnost. Příkladem je 

pojetí lidské tělesnosti, které vytvořil Otto Weininger (1880-1903)38 jehož myšlenky ve 

stejnojmenné knize tematizuje Chandak Sengoopta (2009). Podle Weiningera je lidské tělo 

složeno ze dvou komponent mužské a ženské plazmy a každá buňka je zčásti ženská a 

zčásti mužská. Tato pohlavní intermedialita je patrná například u homosexuálů - mužů, u 

kterých převládá ženská složka, nebo u feministek či geniálních žen, které jsou zase ve 

Weiningerově pojetí ženami s převládající mužskou složkou (Sengoopta, 2009: 74-79). 

                                                 
37

 Karteziánský dualismus pracoval s představou oddělení duše a těla, což vedlo k názoru, že i osoby různého 
pohlaví, které disponují odlišnou tělesností, si mohou být rovny, protože duše není tělem limitována. 
38

 Rakouský myslitel, jehož dílo Geschlecht und Charakter: Eine prinzipielle Untersuchung (Pohlaví a 
charakter: Zkoumání principů, 1903), tematizující mimo jiné biologické odlišnosti mezi muži a ženami, se 
těšilo zvláště po jeho smrti velké oblibě. Dnes je jeho myšlení považováno za silně misogynní a antisemitské. 
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Přestože Weiningerova teze je v určitém směru originální a do značné míry ovlivněna 

komplikovanou osobností jejího autora, v základních obrysech nijak nevybočuje z dobové 

představy o lidské tělesnosti na přelomu století, kdy představa ženy coby nedokonalého 

muže nebyla ještě zcela odmítnuta.  

 

5.3. „Muž člověk“ a „věčně nemocná žena“ 

 

V 18. a 19. století docházelo k významným společenským změnám, které se promítly nejen 

do proměny genderových vztahů, ale i do etablující se lékařské vědy, jež svou autoritou a 

aureolou exaktnosti napomohla vtisknout toto, do určité míry nové rozdělení genderových 

rolí, do lidských těl a přesvědčit veřejnost o tom, že ve skutečnosti společensky 

konstruované odlišnosti jsou v podstatě rozdíly přirozenými. Mezi ženským a mužským 

tělem byla vytvořena striktní dělící linie a upevněna sociálně podmíněná hierarchie, která 

existovala v určité podobě už od pradávna. V jejím rámci mužské tělo představovalo tělo 

lidské, bylo normou. Na ženské tělo pak zbyla úloha specifika či přímo patologie – žena 

byla tím, čím nebyl muž.  

 Zásadní odlišností mezi mužským a ženským tělem bylo, že žena je se svým tělem 

mnohem více svázána než muž. Tuto představu razil už Rousseau, podle kterého „Samec 

jest samcem jen v jistých okamžicích, samice je samicí po celý svůj život, nebo aspoň po 

celé své mládí“ (Rousseau, 1911: 223) a o zhruba sto padesát let později ji lze najít i u 

Weiningera, podle kterého „muž vlastní penis, ale vagina vlastní ženu“ (Weininger citován 

in Sengoopta, 2009: 81). Představa, že žena je mnohem více svázána se svou tělesností než 

muž, vychází především z podílu ženy na reprodukci, který ji výrazně více než muže 

asociuje s tělesností a obecně s přírodou. Poznatek, že ženství je asociováno s tělem 

potažmo s přírodou, zatímco mužství s rozumem potažmo kulturou, je tematizována v řadě 

feministicky či genderově orientovaných pracích39 a lze jej plně stáhnout i na zkoumání 

minulosti. Podle Simone de Beauvoir, je jedním z důvodů proč je žena „tou Druhou“ právě 

její tělesnost (Beauvoir, 1966). Zásadní je nejen skutečnost, že je ženám přisouzena větší 

blízkost přírodě, ale především, že kategorie příroda x kultura, mají odlišnou hodnotu. 

Zatímco muži jeho asociace s rozumem umožňuje přístup ke vzdělání, politické činnosti či 

vědě, ženě její údajná vázanost k tělu přisuzuje negativní vlastnosti a způsobuje četná 

omezení. V praxi se to projevuje například na představě větší ženské žádostivosti, která je 

                                                 
39

 Za všechny např. Ortner, Sherry. 1998. Má se žena k muži jako příroda ke kultuře? In Oates-Indruchová, 
Libora. Dívčí válka s ideologií. Praha: Sociologické nakladatelství. 
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způsobena právě tím, že žena své tělo nedokáže dostatečně kontrolovat myslí a proto 

zůstává jeho otrokyní. Tato představa byla platná již ve středověku, kdy byly ženy 

považovány za následovnice hříšné Evy, jejichž nedostatkem a hrozbou pro společnost 

není jen neposlušnost, ale také chlípnost, vilnost a nenasytné lůno (Duby, 1997: 9-18).  

Ženská tělesnost byla nejen sama o sobě důvodem, proč je žena vždy více než muž 

svázána se svým tělem, ale její tělesné uspořádání ji předurčovalo také k fyzické slabosti a 

větší náchylnosti k nemocem. Asociace ženy s přírodou a její svázanost vlastní tělesností v 

důsledku vedla také k genderovanosti kategorií zdraví a nemoci, kdy žena byla spojována 

s nemocí, zatímco muž se zdravím (Šmausová in Indruchová, 2001: 126). Nové nahlížení 

ženského těla jako určitého specifika a populacionismem ovlivněný zájem o reprodukci 

obecně vedl k interpretaci ženské tělesné podstaty především skrze reprodukční orgány. 

Dosud přežívající poznatky z antické tradice společně s potřebou nového vymezení 

společenské role žen vedly k vytvoření obrazu celoživotní invalidity ženy. Tinková (2004) 

v této souvislosti mluví o tzv. věčně nemocné ženě, protože konstrukce ženy v lékařské 

literatuře od osmnáctého století se nesla v duchu křehkosti, celoživotní oslabenosti zdraví a 

menších fyzických schopností. Menstruace podle většinového názoru lékařů činila ženu 

oslabenou či přímo raněnou po podstatnou část jejího života, proto bylo také ženám 

doporučeno se „ve své dny“ šetřit. Tato rada mohla být přijata ženami ze středních vrstev, 

uplatnit ji však na manuálně pracující ženy z venkova nebo na dělnice šlo jen stěží. To opět 

dokazuje, že poznatky o ženském těle a rady jak o něj pečovat nevycházely z empirických 

pozorování, ale byly silně ovlivněny předsudky, které lékařská věda vůči ženskému tělu či 

ženám obecně měla. Podle Abrams (2005) byla údajná větší nemocnost žen především 

způsobem jejich marginalizace. To sdílí též Tinková (2004), podle které slabá tělesná 

konstrukce a podlomené zdraví předurčovaly ženu k uchýlení se do bezpečí domácího 

prostoru.  

Tato představa o fyziologické slabosti ženy měla nejen implikace pro vnímání 

sociální pozice žen, ale jejím důsledkem byla také silná medikalizace těla a vůbec celého 

života ženy. V tradiční společnosti se ženy podílely velkou měrou na ekonomické aktivitě 

rodiny a potřeba práce, která jim zajišťovala přežití, neumožňovala ženě na delší dobu 

rezignovat na každodenní povinnosti ani kvůli těhotenství natož kvůli menstruaci. 

V moderní společnosti, kde se především v měšťanském prostředí uplatnil koncept 

oddělených sfér, byla ale situace jiná. Pro ženy uzavřené do prostoru rodiny nebylo těžké 

uvěřit lékařským poznatkům, které je nabádaly k tomu, aby se šetřily a nepřepínaly svůj od 

přírody oslabený organismus. A ve chvíli, kdy ženy přijaly tuto představu o své biologické 
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nedostatečnosti a slabosti, nebylo těžké pro lékaře zaujmout postavení poradců a strážců 

jejich zdraví, protože jestliže je žena prakticky celý život nemocná, je třeba ji léčit nebo 

minimálně kontrolovat a sledovat.  

Tento proces medikalizace ženského životního běhu kritizuje také Gerlinda 

Šmausová (2001), která upozorňuje na fakt, že vztah mezi lékařem a pacientkou je vždy 

mocensky zatížen a pro ženu má řadu negativních dopadů. Se vstupem lékařů do dosud 

ženám vyhrazených oblastí porodnictví a gynekologie je ženám odejmuta péče o jejich 

vlastní přirozenost. Celý život ženy od první menstruace až k procesu stárnutí je 

medikalizován v takovém rozsahu, o kterém u mužů nelze ani zdaleka uvažovat. Tato 

zdánlivě bohulibá péče o reprodukční zdraví vede především k větší kontrole žen a také 

k jejich redukování na reprodukční orgány (Šmausová in Indruchová, 2001: 123). 

Obdobný názor zastává i Lynn Abrams (2005), podle které se především v devatenáctém 

století rozšířila mezi lékaři myšlenka, že ženské tělo je možné medikalizovat, 

patologizovat a ovládat.  

 Autorita, kterou lékařská věda disponovala, umožňovala nejen určovat názory na 

lidskou tělesnost, ale také názory na sociální role mužů a žen a na vhodné a nevhodné 

chování. Tak jako se společenský postoj k genderovým rolím mužů a žen projevoval 

v interpretaci mužských a ženských těl, stejně tak se toto medicínou garantované pojetí 

lidské tělesnosti užívalo zpětně k petrifikaci genderového řádu. Krom již nastíněné 

korelace mezi údajnou nemocností žen a jejich vyloučení z veřejné sféry se jednalo 

především o představu základní biologické předurčenosti žen k mateřství a o biologickou 

patologizaci veškerých forem chování, které neodpovídaly sociálním normám.  

Jak už bylo nastíněno, moderní společnost vytvořila novou definici mateřství, která 

přesahovala biologický rámec a požadovala od ženy, aby se stala matkou nejen tělesně, ale 

celou svou bytostí. Ale ani apel na to, že nestačí jen dítě porodit, ale je potřeba naučit se o 

něj řádně pečovat, nenarušil těsnou vazbu mezi sociálním a biologickým mateřstvím. 

„Mateřství je vepsáno do těla i duše ženy […] ženská schopnost být matkou je záležitostí 

duševních (morálních) schopností stejně jako fyzických“ (Tinková, 2004: 9). To, že 

lékařská věda svými postoji korigovala žádoucí a nežádoucí chování ukazuje také 

skutečnost, že za jednu z příčin nemocí reprodukčních orgánů byla poměrně dlouho 

považována ženská emancipace40 (Abrams, 2005).  

 

                                                 
40

 Obdobně se tento jev projevil také na medikalizaci a patologizaci nežádoucích forem sexuálního chování, 
například homosexuality nebo onanie.  
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5.4. Genderově specifické choroby 

 

Radikální dimorfismus, jenž nastoupil v 2. polovině 18. století a rozvíjel se i ve století 

následujícím, který vedl k představě mužského a ženského těla jako dvou zásadně 

odlišných entit, se projevil také v tematizaci různých genderově specifických nemocí a 

zdravotních komplikací. Jednak se jednalo o jevy, které skutečně vycházely z odlišné 

fyziognomie žen a mužů, tedy především komplikace spojené s těhotenstvím a porodem u 

žen, i když ani tematizace těchto zdravotních komplikací nebyla prosta ideologického 

zatížení, jednak se jednalo o nemoci, které byly konstruovány jako typicky mužské či 

ženské, i když reálně nebyly nutně podmíněny vztahem ke konkrétnímu pohlaví.  

 S trochou nadsázky lze za typicky ženskou nemoc označit i těhotenství, protože 

výše nastíněný vstup medicíny a s tím spojené maskulinity do dlouho privátně ženské 

oblasti porodnictví sebou přinesl nové pojetí nejen ženy a jejího těla, ale i samotného 

těhotenství a porodu. Valorizace mateřství vedla k nárůstu zájmu o chování ženy 

v těhotenství, během a po porodu a především ve druhé polovině devatenáctého století se 

začaly výrazně množit příručky tematizující péči o kojence, ale také náležité chování 

matky v těhotenství a v době porodu (Lenderová et al, 2009). Představy o vlivu ženy a 

jejího chování na zdraví, ale také na fyzickou podobu plodu byly mnohem starší. Už od 

doby Hippokrata existovala představa, že psychologické zážitky, obavy či touhy těhotné 

ženy mohou fyzicky poškodit embryo. Od 17. století se také držela představa, že žena, 

která měla s mužem dítě, na své další dítě s jiným mužem přenáší znaky prvního muže 

(Sengoopta, 2009). 

 Mezi choroby, které byly konstruovány převážně jako maskulinní, patřily hlavně 

venerické choroby. Pohlavní choroby mohly samozřejmě zasáhnout jak muže, tak ženy, 

jejich vztahování k těmto nemocem však bylo odlišné. Muži byli totiž považováni za 

přirozeně žádostivější než ženy, tudíž se u nich předpokládala větší frekvence sexuálního 

styku, stejně tak jako sexuální kontakt s prostitutkami a proto byly venerické choroby 

tematizovány především ve vztahu k nim. To potvrzuje i studie Vladana Hanulíka (2010) 

zabývající se pohlavními chorobami jako tématem korespondence v českém prostředí. 

Z jeho výzkumu vyplývá, že venerické choroby byly chápány jako nerozlučně spjaté s 

mužským pohlavím. Lékařská literatura své výhrady a varování obracela v 1. polovině 19. 

století výhradně k mužům a až koncem století se zaměřila i na ženy, ovšem původ choroby 
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byl stále odvozován od muže, který nakazil svou ženu.41 Důvodem této disproporce je 

podle autora jednak již zmíněná odlišná sexuální morálka, která mužům umožňovala větší 

sexuální svobodu, zatímco ženskou sexualitu omezovala na manželství, jednak také 

skutečnost, že kvůli odlišnému průběhu nemusela být nemoc u žen rozpoznána, což budilo 

dojem, že počet nakažených mužů je výrazně vyšší (Hanulík, 2010). 

 Ženskou nemocí par excellence byla naopak hysterie, o které se zmiňují už antičtí 

autoři. Například Galén vnímá ženskou hysterii jako nemoc vyvolanou nadměrným 

napětím sexuálních orgánů a dává ji do analogie k tzv. satyrské nemoci u mužů, při které 

dochází ke ztopoření údu bez možnosti dosáhnout ukojení (Foucault, 2003: 154). V antice 

se také vytvořila spojitost hysterie s tzv. putující či bloudící dělohou. Tak jak byla hysterie 

těsně spjata se ženami, byla také spjata se sexualitou. Proto byly za nejčastější oběti 

hysterie považovány sexuálně neukojené ženy, nebo ženy s poruchou pohlavních orgánů. 

Definice hysterie byla však natolik neurčitá, že mohly být za ženy nejvíce k ní náchylné 

označovány stejně tak ženy frivolní jako ženy cudné, stejně svobodné dívky jako 

manželstvím frustrované vdané ženy. Nezřídka se objevoval také názor, že se hysterie 

vyskytuje hlavně u žen vzdělaných, usilujících o emancipaci (Abrams, 2005). Na konci 

sedmnáctého století bylo vysvětlení hysterie prostřednictvím defektu reprodukčních orgánu 

nebo neukojené sexuální touhy částečně odmítnuto a její vysvětlení se hledalo spíše 

v oblasti psychologické a mravní. Hledání příčiny v mozku na čas narušilo silnou 

genderovanost této nemoci. Už na počátku 19. století se však pod vlivem již nadnesené 

proměny role ženy ve společnosti medicínské vysvětlení hysterie vrátilo k „teorii dělohy“. 

Toto pojetí se stalo jedním ze způsobů nahlížení na ženskou hysterii, tím druhým pak byla 

teorie neurózy, kterou rozvinul především Sigmund Freud (1856-1939). K medicínské a 

psychoanalytické teorii se navíc přidaly výtky na špatnou výchovu žen, podle kterých 

způsobuje hysterii třeba četba románů (Tinková, 2010). Jako zlatý věk hysterie je vnímán 

především konec 19. století, kdy se toto onemocnění stalo fascinujícím tématem nejen pro 

lékaře, ale i pro intelektuály a umělce (Sengoopta, 2009).  

 

 

                                                 
41

 Jestliže se zde autor zmiňuje o ženách, má tím na mysli ty, které byly považovány za řádné ženy, tedy 
především manželky a matky, které mužská sexuální aktivita mimo manželství ohrožovala, ale o kterých se 
mělo za to, že se mohou nakazit pouze od svého manžela a samy nemohou být původkyněmi nákazy. Zcela 
odlišná situace byla ale v případě prostitutek, které byly naopak považovány (a často zcela oprávněně) za 
nositelky a šiřitelky pohlavních chorob. K nim se však dobová literatura obvykle explicitně neobracela a 
figurovaly v ní spíše jako symbol zla, než jako oběti zhoubných nemocí.  
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5.5. Shrnutí – ženské a mužské tělo mezi vědou a státem  

 

V 18. a především v 19. století se změnilo dlouho rozporuplné postavení medicíny. 

Osvícenství, které přišlo s vírou v neomezený pokrok vědy, s odmítnutím monopolu církve 

a s povinností státu pečovat o své poddané, umožnilo etablování lékařské vědy. Nově se 

konstituující státy potřebovaly modifikovat a posílit svou moc nad strmě rostoucím počtem 

obyvatelstva a medicína jim to umožnila především prostřednictvím ideje zdraví, hygieny, 

prosperity a dlouhověkosti. Lékařské poznatky získaly normativní charakter. Skrze 

chvályhodnou péči o zdraví populace umožňovali lékaři prosazovat společensky potřebné 

způsoby chování a myšlení. Vůči některým inovacím se zvedl silný odpor, například proti 

zavedení povinného očkování. Jiné formy chování se medicíně podařilo prosadit či 

petrifikovat bez větších obtíží. Podobu genderových vztahů, jaká vykrystalizovala v tomto 

období, jistě nevytvořila pouze osvícenská medicína, ale její podíl je v tomto směru 

významný, řekla bych přímo zásadní. Vyloučení žen z veřejné sféry, upevnění nové 

podoby mateřství, udržení dvojí sexuální morálky – na tom všem se výrazně podílela 

medicína, která prostřednictvím lékařských spisů, ale především prostřednictvím 

jednotlivých lékařů, šířila představy o nedostatku rozumu u žen, o větší sexuální potřebě u 

mužů, o přirozené potřebě žen být matkou, o věčné nemocnosti ženy.  

Chandak Sengoopta toto propojení vědy, odvolávající se na exaktnost a objektivitu 

poznání s účelovostí, ať už společenskou, politickou či osobní, dokonale demonstruje při 

svém hodnocení práce Otto Weiningera, jednoho z vědců a myslitelů přelomu 19. a 20. 

století, jejichž dílo mělo bez pochyb reálný vliv na soudobou diskuzi o mužské a ženské 

tělesnosti. „K Weiningerově teorii hysterie je třeba přistupovat nikoli jako k lékařské teorii, 

ale jako k příkladu antifeminismu v jakémsi novém, psychiatrickém stylu, který byl typický 

pro medikalizovaný jazyk sociálního myšlení a kulturní politiky fin-de-siecle. Lékařský 

jazyk by neměl zastínit fakt, že Weininger nepředělával hranice ženské duše jen kvůli 

nějakému metafyzickému či vědeckému uplatnění, ale aby dosáhl svého ideologického cíle, 

jímž chtěl dokázat nemožnost a nežádoucnost ženské emancipace. Byl to čin politický“ 

(Sengoopta, 2009: 172).  
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Empirická část 

 

Teoretická část měla především nastínit pojetí lidského, potažmo ženského a mužského 

těla v lékařském diskurzu na konci 18. a v 1. polovině 19. století, tedy v období 

předcházejícím tomu, na které se zaměřím ve své analýze, aby bylo možné zkoumat, zda 

došlo oproti tomuto období k výraznému posunu. Dále měla také nastínit široký rozsah 

společenských změn, které především v oblasti změny genderových vztahů kulminovali na 

přelomu 19. a 20. století a jejichž odraz budu v příslušných pramenech hledat. Empirická 

část, která nyní následuje, zahrnuje krátký metodologický úvod a poté stěžejní část práce, 

tedy analýzu vybraných pramenů. V jejím rámci by mělo dojít k zodpovězení otázek, jež si 

primárně kladu - zda je možné v tzv. domácích lékařích, vydaných od 60. let 19. století do 

roku 1918, najít odraz společenských změn, potažmo proměny genderových vztahů a zda 

se v nich objevuje patrný posun od genderově stereotypní tematizace těla, jež dominovala 

medicínskému diskurzu v předchozím období.  

 

6. Metodologie 

 

Metodologie je zcela zásadní součást každého výzkumu, ať už na poli věd humanitních či 

přírodních. I když se snažím udržet interdisciplinární přístup ke zkoumanému tématu, 

nejvíce zde čerpám z metodologie dvou oborů, ke kterým tato práce náleží primárně, tedy z 

metodologie genderových studií, potažmo z feministického přístupu k vědě (jak jej 

prezentuje např. Reinharz, 1992), ze kterého genderová studia čerpají a také z metodologie 

historické vědy. Poznatky z obou těchto oblastí se snažím maximálně integrovat.  

Tak jako přišla feministická kritika s odhalením androcentrismu vědy a s tím 

spojeným odmítnutím možnosti objektivního poznání sociální reality, tak i historiografie 

pod vlivem postmodernismu přehodnotila představu, že je možné historii objektivně 

zkoumat. V historiografii došla kritika slepé víry v objektivitu až tak daleko, že začala být 

historická díla ztotožňována s krásnou literaturou a pro některé historiky/historičky tak 

vymizel rozdíl mezi historickou vědou a fikcí (Iggers, 2002). Roger Chariter (2011), který 

odmítl tuto formu kritiky, pramenící z lingvistického obratu, se v knize Na okraji útesu 

zamyslel nad tím, co brání ztotožnění historie s fikcí.  Došel k závěru, že je to především 

závislost historika či historičky na pramenech a sdílených badatelských postupech, 

splňujících stanovená kritéria vědeckosti. Protože je mou ambicí, aby se tato práce stala 
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prací odbornou a nikoliv literární variací na dané téma, pokusím se v této kapitole 

především představit příslušné prameny, jejich výběr a metodu jejich zkoumání. 

 

6.1. Volba metody  

 

Vzhledem k historickému zaměření práce a vzhledem k tomu, že její snahou je postihnout 

konceptualizaci lidského těla v odborné lékařské literatuře, zvolila jsem pro zodpovězení 

mnou kladených otázek jako metodu analýzu pramenů, označovanou v rámci historie za 

archivní výzkum, v rámci sociologie pak spíše za textovou analýzu (Reinharz, 1992). 

Vzhledem k tomu, že tuto metodu vnímám v rámci tématu práce jako jedinou možnou, 

nepovažuji zde za nezbytné obšírně popisovat její výhody oproti jiným v sociálně vědní 

oblasti využívaným metodám. Ve zkratce je výhodou této metody ne-interaktivnost zdrojů 

dat (pramenů), které nebyly vytvořeny pro účely výzkumu a minimalizace role badatelky, 

která je omezena na výběr pramenů a na jejich interpretaci (Reinharz, 1992). Vliv mé 

osoby na volbu konkrétních pramenů se pokusím minimalizovat podrobným popisem 

průběhu výběru. Vliv na interpretaci pramenů by mělo omezit hojné užívání citací, které 

má potenciální/mu čtenářce/čtenáři umožnit porovnat interpretaci badatelky se 

zprostředkovanými názory autorů daných pramenů, ovšem s vědomím toho, že už samotný 

výběr daných citací je plně závislý na osobě badatelky.  

 

6.2.       Výběr pramenů 

 

Pro výběr konkrétních pramenů jsem se rozhodla využít fondů Národní knihovny. V úvahu 

přicházelo také využití Národní lékařské knihovny, kde se však hledaných titulů nacházelo 

méně a byly shodné s těmi z fondu Národní knihovny. Pro hledání konkrétních titulů jsem 

užila nejprve elektronický vyhledávač, do kterého jsem zadala název „domácí lékař“, a ten 

mi nabídl pro zkoumané období zhruba dvacítku titulů. U všech nalezených titulů jsem si 

pak v lístkovém katalogu ověřovala možnost jejich vypůjčení, protože především pro tituly 

z 19. století se jednalo často o archivní exempláře, které se buď nedají půjčit vůbec, nebo 

pouze v chráněném režimu. Další prameny jsem pak nacházela buď při hledání v lístkovém 

katalogu, který mi umožnil nahlédnout další díla od daného autora, nebo prostřednictvím 

inzerce, která byla v knihách obsažena a odkazovala na jiné tituly podobného zaměření. 

Konečný soubor pramenů, které jsem analyzovala, si neklade nárok na úplnost, ale 
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představuje minimálně výraznou část dochovaných tzv. domácích lékařů, vydaných ve 

zkoumaném období, tedy od 60. let 19. století do roku 1918.  

 Vzhledem k tomu, že množství nalezených knih nebylo nijak velké, nebyla jsem 

nucena provést složitější výběr konkrétních titulů. Přesto knihy, které jsem zařadila do 

pramenné základny, musely splňovat určitá kritéria. Zásadní byl rok vydání tak, aby spadal 

do zkoumaného období. Důležité bylo také to, aby autorem spisu byl lékař, protože právě o 

zkoumání lékařského diskurzu v mojí práci jde. Ve výjimečných případech se totiž jako 

autor tohoto typu literatury objevil například středoškolský učitel, a proto jsem takovou 

knihu ze souboru pramenů vyřadila. Při výběru konkrétních pramenů bylo mou snahou, 

aby se jednalo o práce alespoň z podstatné části původní nikoliv překladové. Z toho 

důvodu se do analyzovaného souboru nedostala kniha české lékařky Anny Bayerové Žena 

lékařkou. Lékařská kniha věnovaná péči o zdraví a léčbě nemocí se zvláštním ohledem na 

ženské a dětské nemoci, pomoc ku porodu a ošetřování dítek, která sice vyšla ve 

sledovaném období dvakrát (1907, 1913) ovšem jedná se o překlad (i když upravený pro 

české prostředí) knihy německé lékařky Anny  Fischer-Dückelmann (1856 - 1917).  

Dalším určujícím faktorem bylo, aby kniha spadala do kategorie, kterou zde 

definuji jako tzv. domácí lékaře. „Domácí lékař“ pro mne neznamená pouze knihu, která je 

jako taková nazvána autorem či vydavatelem, ale především titul určený k domácímu 

použití jako určitý rádce v oblasti péče o tělo a jako prevence vůči úrazům a nemocem. 

Jeden z analyzovaných „domácích lékařů“ představuje část obsáhlejší knihy zaměřené na 

širší spektrum praktických rad do domácnosti. Pro studium tematizace lidského těla jsou 

mimořádně cenné ty tituly, které nejsou psány pouze stylem abecedního řazení nemocí a 

neduhů, ale obšírně tematizují zásady zdravého životního stylu nebo ty, které popisují 

vývoj člověka a jeho těla od narození až do stáří. 

  

6.3.  Domácí lékař jako pramen 

 

Pro historický výzkum jsou prameny záležitost zcela zásadní. I když historická realita je 

ukryta spíše až „za prameny“ než v pramenech, poznáváme ji primárně jejich 

prostřednictvím. „Každý pramen vypovídá nejen sám o sobě, ale obsahuje i informace o 

tom, co je „za ním“, co se v něm tak či onak „odrazilo“, např. osobnost tvůrce, 

společenské poměry a vztahy, zájmy a potřeby“ (Bartoš, Kovářová, 2005: 46). Jestliže se 

chci obrátit na „domácí lékaře“ jako na pramen, který má poskytnout odpovědi na mnou 
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kladené otázky, je nutné zamyslet se nad tím, co je to vlastně za pramen a co může o 

minulosti vypovídat.  

Knihy označované za „domácí lékaře“ byly určeny široké laické veřejnosti, nikoliv 

primárně odborníkům a jejich hlavní snahou bylo šířit osvětu v oblasti medicíny, hygieny a 

zdravého životního stylu. Množství vydaných knih začalo narůstat především v 2. polovině 

19. století spolu s rostoucím zájmem o lékařství stran široké veřejnosti, i když první 

pokusy o masivní šíření osvěty v oblasti péče o zdraví lze vysledovat již od 2. poloviny 

století předcházejícího (Svobodný, Hlaváčková, 2004). Řada ze zkoumaných „domácích 

lékařů“ byla vydávána opakovaně, například Domácí lékař Josefa Pečírky během patnácti 

let dokonce třikrát.42 To, že byly zkoumané knihy vydávány opakovaně, svědčí o jejich 

oblibě u čtenářek a čtenářů.  

 Autory knih byly výhradně lékaři, specialisté v různých oborech. Téměř všichni ve 

svých dílech deklarují snahu poskytnout čtenářstvu základní informace ohledně rozpoznání 

a základního léčení chorob, ale také rady z oblasti hygieny či dietetiky. Výhodu domácích 

lékařů autoři spatřují především v tom, že kniha může poskytnout informace i v případě 

zdravotních komplikací, které jsou pro pacienty či pacientky natolik ožehavé, že se stydí 

svěřit se lékaři, nebo pokud lékařům příliš nedůvěřují. Kniha má tedy pro čtenáře a 

čtenářky představovat rádce a pomocníka v otázkách lidského zdraví, pro společnost je pak 

přínosem jako forma osvěty.  

Většina „domácích lékařů“ je určena především čtenářkám a čtenářům ze středních 

vrstev, což je patrné například z toho, jak je popisován každodenní život potenciálního 

čtenářstva, různé volnočasové aktivity, z tematizace služebnictva jako běžné součásti domu 

a z dalších informací obsažených v pramenech. Pro dělnické či rolnické vrstvy byly psáni 

„domácí lékaři“ specifičtí, příkladem je Zdravověda rolníka i jeho rodiny od Duchoslava 

Panýrka. To, pro kterou společenskou vrstvu byla kniha určena, není nepodstatné, protože 

to může mít vliv na konstrukt ženského či mužského těla, případně na konstrukt 

maskulinity či femininity v příslušném díle.  

Každý pramen má badatelovi či badatelce zpřístupnit určitým způsobem minulé 

dění, proto je vždy nutné klást si otázku, do jaké míry může konkrétní pramen odrážet 

historickou skutečnost. Já jsem si zvolila pro svůj výzkum „domácí lékaře“, protože se 

domnívám, že mohou o postoji lékařů k lidskému tělu dobře vypovídat. „Domácí lékař“ 

totiž stojí na pomezí vědeckého a laického diskurzu, protože je jeho snahou přiblížit 

                                                 
42

Pečírka, Josef. Domácí lékař. Učení o člověku ve stavu zdravém i chorobném. Praha: Rohlíček a Sievers, 
1863, 1870, 1877. 
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čtenářkám a čtenářům laikům srozumitelnou formou určitý soubor vědění, směřující 

k ochraně jejich zdraví. Z toho důvodu se domnívám, že tento druh pramene umožňuje 

zachytit postoje lékařů, coby představitelů určité formy autority, které však zároveň 

nemohly být zcela v rozporu s názory laické veřejnosti, což dokládá zájem čtenářstva 

zrcadlící se v opakovaném vydávání děl.  

 

6.4.  K analýze pramenů  

 

Vybrané prameny budou analyzovány v duchu otázek nadnesených v teoretické části.  

Původním záměrem bylo zaměřit se výhradně na konceptualizaci lidského těla, tedy 

zkoumat jakým způsobem je lidské tělo tematizované ve vztahu k mužskému a ženskému 

pohlaví, do jaké míry je diskutované tělo genderované. To se však ukázalo jako 

nedostačující, protože většina pramenů neumožňovala zkoumat tematizaci těla z 

anatomického hlediska, jako to primárně prováděl Thomas Laqueur (1990), neboť 

zkoumané tituly pouze zřídka obsahovaly podrobné popisy či zobrazení lidského těla jako 

celku, ve smyslu jeho anatomie. Mimo to během zkoumání konkrétních „domácích lékařů“ 

začaly na světlo vystupovat další zajímavé informace, které na první pohled explicitně 

nesouvisely s tělem jako takovým, ale z hlediska genderové analýzy byly významné, 

například postoj autorů k porodním bábám. Rozhodla jsem se proto, co možná nejvíc 

nechat prameny mluvit nejen o tělech mužů a žen, ale i o jejich nemocech, jejich slabinách 

a přednostech, jejich roli v lékařské vědě i ve společnosti. Domnívám se, že tak bude 

možné lépe postihnout případnou interakci mezi čistě biologickým vnímáním pohlaví, 

potažmo tělesných rozdílů žen a mužů a vědomím společenské podmíněnosti těchto 

rozdílů, a že rozšíření záběru analýzy i mimo čistě tělesnou oblast odpovídá základnímu 

předpokladu této práce, kterým je, že tělo není pouze biologická danost, ale že je obraz 

jaký si daná společnost o tělu vytváří podmíněn sociálně.  

Cílem analýzy bude tedy v první řadě zaměřit se na to, jakým způsobem je v 

pramenech tematizováno lidské tělo, případně jak jsou konstruovány rozdíly mezi tělem 

ženským a mužským, zda zůstává ženská biologie v zajetí reprodukce jako hlavního 

poslání ženy či zda je žena koncipována jako bytost „věčně nemocná.“ Krom toho se však 

zaměřím také na to, co vypovídají prameny o pozici lékařů a obecně medicíny v tehdejší 

společnosti nebo jakým způsobem tyto prameny pracují s femininitou a maskulinitou. 

Budu tedy sledovat, zda se objevují nějaké genderové odlišnosti nikoliv jen v popisu těla, 

ale i v tom, jakým způsobem autoři nabádají čtenářstvo nakládat se svým tělem, jak o něj 
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mají pečovat, čeho se vyvarovat a podobně, což následně umožní rozkrýt, jaké představy o 

mužském a ženském těle autoři knih měli. Neméně zajímavé může být zkoumání 

genderových aspektů jednotlivých nemocí, které byly v „domácích lékařích“ tematizovány. 

Zaměřím se především na to, jestli jsou tyto nemoci nějak genderově specifické, případně 

zda se liší přístup k nemocnému podle toho, zda se jedná o muže či ženu. Vzhledem k 

tomu, že záměrem analýzy je zkoumat případný posun ve vnímání těla oproti předchozímu 

období, jež je podrobně rozebráno v teoretické části, budu se soustředit nejen na to, co 

dané prameny tematizují, ale také na to, co v nich oproti předchozímu období chybí.  
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7. Analýza 

 

Analýzu pramenů jsem koncipovala do tří kapitol. První se zaměřuje na to, jak pracují 

zkoumaní „domácí lékaři“ s kategorií lékaře, jakým způsobem ji konstruují, vůči komu ji 

vymezují a také, co prameny vypovídají o situaci lékařské vědy v daném období. Druhá 

kapitola tematizuje to, jak byla v příslušných pramenech konstruovaná femininita a 

maskulinita. Třetí kapitola se zabývá již tělem jako takovým a postihuje míru jeho 

genderovanosti především v souvislosti s představami, které o lidském těle panovaly ve 

starším období, nadnesenými v teoretické části. Oproti teoretické části jsem se rozhodla 

upustit od podkapitol předkládajících dílčí shrnutí a závěr empirické části, která má být 

zásadní pasáží celé práce, integrovat to celkového závěru.   

 

7.1. Obraz lékaře a lékařské vědy  

 

„Domácí lékaři“ umožňují sledovat nejen medicínský postoj k lidskému tělu, k nemocem a 

jejich léčbě, ke správnému životnímu stylu či k péči o děti a nemocné, ale naznačují také 

do určité míry obecně postavení lékaře a lékařské vědy v tehdejší společnosti. Ukazují také 

problémy, se kterými se medicína potýkala, jak stran snahy vytvořit si či udržet své 

postavení ve společnosti, tak stran chorob či způsobů chování, které ohrožovaly ze 

zdravotního hlediska společnost nejvíce, a kterým se lékařská profese snažila čelit. 

Medicína v osmnáctém a především v devatenáctém století upevnila své společenské 

postavení jednak jako věda, jednak jako klíčová součást péče o lidské zdraví. Došlo 

k výrazné institucionalizaci a profesionalizaci, lékaři se stali uznávanými odborníky a 

autoritami. Tento proces však nebyl zdaleka přímočarý a okamžitý. Tak jako již zmíněná 

odborná literatura i analýza pramenů ukazuje, že postavení lékaře a lékařské vědy obecně 

bylo ještě na začátku dvacátého století značně ambivalentní.  

Na jedné straně autoři „domácích lékařů“ vystupují jako autority a zaujímají svými 

díly pozici rádců a ochránců lidského zdraví. To ilustrují i názvy či podtituly jednotlivých 

děl, kde se často slovo „rádce“ objevuje. Snahou autorů je rozšířit mezi širokou veřejnost 

poznatky o fungování lidského těla a o nemocích, které ho mohou postihnout. Informují 

také o zdravém životním stylu v širším kontextu – tedy vytvářejí určitou formu osvěty. 

Téměř nikdy autoři neopomenou upozornit, že jejich díla jsou pouze návodem jak nemoc 

rozpoznat, ale její léčení, nejedná-li se o zcela banální záležitost, je vyhrazeno lékaři. Na to 

upozorňuje například Horský, který zdůrazňuje, že ani „domácí lékař“ nedává obyčejnému 
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člověku kompetenci léčit, která patří jen skutečnému školenému lékaři a varuje před 

škodlivými následky, jež by takové osopování si této kompetence mohlo mít.  „Vzdělávání 

se v přírodních vědách (a zvláště znalost tělověd a zdravovědy) přináší užitek 

mnohonásobný. Vědy tyto naučí člověka, jak má žíti a čeho se varovati, aby si zachoval své 

zdraví a je-li toto porušeno, jak si má v nemoci vésti a jak lékaři v jeho těžkém povolání 

napomáhati. Nesmí se však zase mysliti, že doporučuje se znalost tělo- a zdravovědy za tím 

účelem, aby nemocný sám se mohl léčit. Do toho nepouštěj se nikdo, poněvadž bys si mohl 

značně ublížiti“ (Horský,1907: 1). Stejnou prozřetelnost doporučuje také Duchoslav 

Panýrek, podle kterého slouží kniha čtenářstvu jako pomůcka pro lehčí formy neduhů, 

uznává ale také, že kniha slouží i lékařům jako významná opora jejich autority. „Žádati 

však od přítomné knihy, aby podala průhlednou a úplnou nauku o tom, jak léčiti a vyléčiti 

různé choroby úplně bez pomoci lékařské, mohl by jen čtenář neprozřetelný a nejapný jen 

spisovatel mohl by se o to pokoušeti. Kniha má býti pomůckou laika a pomocníkem lékaře, 

jehož slovům bude dodávati váhy a připravovati půdu, nikdy však neodváží se přestoupiti 

na pole činnosti v pravém slova smyslu lékařské“ (Panýrek, 1902: předmluva). Základem 

opory, jež mají knihy lékařům poskytovat, je především důsledné rozlišování mezi léčbou 

amatérskou, kterou je schopen provést každý a náročnějšími zákroky, do kterých naopak 

nesmí laici vstupovat. Tuto základní distinkci, která je podle autorů prospěšná především 

pro potenciální pacienty či pacientky, ve svých dílech zdůrazňuje většina z nich a je patrné, 

že jsou to právě lékaři, kdo z tohoto rozlišování mezi přípustnou samoléčbou a skutečným 

léčením profitují. 

Zkoumaní “domácí lékaři“ tedy z velké části obsahují rady jak pečovat o tělo či 

obydlí, jakou volit stravu, jakých činností se vyvarovat, nebo jak rozpoznat příznaky 

nemoci. Velký důraz je také kladen na zásady hygieny a životosprávy. Samotné léčbě je 

často věnováno prostoru méně a jedná se především o rady k léčbě drobných neduhů, 

nezřídka za pomoci různých osvědčených léčebných prostředků jako je klystýr, užití 

různých bylin, studené či teplé obklady a podobně. U závažnějších nemocí či poranění je 

ale vždy doporučeno volat lékaře. „Zlomenou končetinu opatrně podlož; je-li značná 

bolestivost, přikládej prozatím studené obklady, což i brzké napuchnutí trochu zamezí. 

Zatím připrav lékaři vše, čeho by mu třeba bylo a co doma máš [… ] Lože nemocného 

připrav již tak, aby lékař volně okolo nešťastníka pohybovati se mohl“ (Prokeš, 1880: 197). 

Osobou, která je skutečně schopna aktivně léčit následky nemocí či špatného 

životního stylu je ve výsledku vždy lékař, který tedy disponuje specifickým věděním, 

překračujícím rámec knihy a z toho plynoucí autoritou. V tomto smyslu označení „domácí 
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lékař“ představuje vlastně protimluv, protože lékař si svou pozici buduje do značné míry 

právě vymezením vůči tomu, co jsou lidé schopni léčit sami doma. Hlavním apelem, který 

prameny vznáší vůči svým čtenářům a čtenářkám je tedy především dodržování základů 

hygieny a životosprávy a větší citlivost vůči příznakům nemoci, nikoliv podnět k rozvoji 

určité formy samoléčby.  

Protiklad mezi univerzitním vzděláním, tedy oficiálním věděním, a mezi laickými 

schopnostmi léčby není v „domácích lékařích“ vyjádřen pouze ve vztahu autorů knih 

ke čtenářům a čtenářkám, ale je také patrný na vymezování lékařů vůči nekvalifikovaným 

nebo, dle jejich mínění, nedostatečně kvalifikovaným osobám, jež si nárokují právo na 

léčení druhých. Konkrétně se jedná o různé především venkovské léčitele či ranhojiče a 

porodní báby, o kterých pojednám v následujících pasážích.  

 

7.1.1. Porodní báby 

 

Komplikovaný vztah mezi lékaři a porodními bábami již velmi podrobně popsala Daniela 

Tinková (2010). Nedůvěra, místy až averze, jakou lékaři měli vůči těmto ženám, které ve 

zkoumaném období už byly téměř výhradně plně kvalifikované, vystupuje zřetelně 

prakticky ze všech zkoumaných pramenů. Autoři většinou upozorňují na to, že babičky 

nemohou léčit a nemohou aktivně zasahovat do porodu a jejich úkolem je pečovat o matku 

během porodu i po něm, stejně jako o narozené dítě, které mají především omýt a poté 

hlídat zda u matky po porodu nenastaly komplikace. „Bába nesmí mnoho a hlasitě mluviti, 

svým uměním se chlubiti a povídáním o těžkých porodech paní jiných neb o nějaké 

přítomné nepravidelnosti lekati: smí jen zřídka bez prstenů a náramků, opatrně a vždy po 

pečlivém umytí rukou karbolem vyšetřovati: nikdy nesmí prášky na urychlení porodů 

dávati! Moudrá paní také nic podobného od ní nepřijme. Spíše nechť bába (raději soužíc a 

pracujíc, nejsou tu přece pro bavení) hledí svěřence své klystýrem hned a pak též ještě 

častěji na ulehčení porodu způsobiti řádné stolice, odebírati v čas moč, pročesati a zaplést 

jí vlasy [… ] upravuje ji dobře postel […] dávajíc jí pítí vodu […] upozorňujíc ji při tom 

všem, by se nelekala, když by hlavní voda plodová teplá šla“ (K řížek, 1890: 300-301), 

„…bába – alespoň po celé 2 hodiny po porodu u ní tiše sedíc a nemluvíc, o děcko se ještě 

nestarajíc, třeba by se někde v koutku na posteli, v košíku prádlovém ozývalo, - má ruku 

pod obkladem na břiše a mírně tře dno dělohy (na břiše mezi slabinami), by se stahovalo 

[…] všem ostatním jsouc bez hovoru vzorem ticha, jež mladé matce, ze kruté únavy 

obyčejně trpící bolem hlavy atd., nyní je nejvíce milé a nutné. Je-li tu lékař převezme rád 
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celou tuto dlouhou úlohu, nesmírně důležitou, nebo též manžel rodičky, by mohla bába 

děcko vykoupati“ (K řížek, 1890: 302-303; zvýraznění v originále). 

Zdůrazňování pasivní role porodních bab ukazuje především na to, že ač ve 

zkoumaném období u porodů ještě stále dominovaly porodní báby nad lékaři, jejich pozice 

byla jasně stanovena, alespoň z pohledu lékařů, jako podřadnější. Porodní báby, tak jak je 

zobrazují analyzovaní „domácí lékaři“, představovaly především psychickou oporu pro 

matku a ošetřovatelský prvek. V případě jakýchkoliv komplikací byly povinny zavolat 

lékaře, do jehož práce už neměly nijak aktivně zasahovat. To, že tato představa nebyla 

vždy zcela naplněna, ukazuje četnost, s jakou se lamentace na nevhodné zásahy porodních 

babiček objevuje. Josef Prokeš k heslu „mléčná horečka“ píše: „Takto nazývají babičky 

jakési horečnaté rozechvění, obyčejně ve třikráte čtyřiadvaceti hodinách po porodu. 

Bohužel že mnohdy se věc neprávě usuzuje a na malou váhu klade, a spíše nerozumných 

babiček posloucháno než lékaře, jenž teprve v nebezpečí volán bývá“ (Prokeš, 1880: 74). 

K témuž jevu pod heslem „zimnice omladnic“ - „Zhusta bývá příčinou neopatrnost matky 

samé, neopatrnost některých porodních babiček, všeobecná choroba matky (myšleno 

dělohy, pozn. autorky), nedokrevnost atd. Nelékař tu nezmůže pranic, leda by největší 

odpovídání na sebe uvalil a ubohou matku do velkého nebezpečí uvrhnul“ (tamtéž: 195). 

Na určitou averzi lékařů vůči porodním bábám ukazují také různé konkrétní zmínky o 

jejich nevhodném chování např. o tom, že propichují dívkám brzy po narození uši. 

Především je pak babické umění dáváno do kontrastu se „skutečným“ medicinským 

uměním lékařů, kteří jediní jsou schopni od nemoci pomoci. „Z toho vyvinula se často t. zv. 

horečka omladnic, které mnoho rodiček podlehlo. Jakmile však Semmelweis na to přišel, že 

jenom nedostatečnou čistotou, tedy vnikáním hnilobných zárodků při neopatrném 

vyšetřování nemoc se způsobuje, stala se nemoc ta řádkou v porodnicích. Zásluhou lékařů, 

kterým po mnoholetém úsilí podařilo se obecenstvu vpraviti názor o tomto stavu věci, 

zlepšily se poměry znamenitě a nákaza ran je vzácná. Třeba však ještě větší opatrnosti, 

zvláště u rodiček, u nichž babičky mají zachovati čistotu co nejpřísnější, aby neobtížily 

svědomí své výčitkou, že snad neopatrností zavinily smrtící nemoc“ (Panýrek, 1896: 268). 

Výtky vůči porodním babičkám obvykle směřují buď proti jejich nedostatečné 

kompetenci, která vede k neschopnosti řešit efektivně případné komplikace při porodu či 

po něm, nebo vůči jejich nevhodnému chování obecně, především je kritizována jejich 

hlučnost, upovídanost, strašení rodící ženy možností komplikací, či chlubení se svým 

uměním. Minimálně první výtka nemusela být oprávněná, protože porodní báby v tomto 

období musely mít a měly kvalifikaci, která v sobě zahrnovala několikaměsíční až roční 
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kurz pořádaný lékařskými fakultami a zkoušku způsobilosti k výkonu tohoto povolání. To, 

že nedůvěra lékařů vůči schopnostem porodních bab nemusela nutně pramenit z jejich 

nedostatečných schopností, naznačují i další rysy analyzovaných textů.  

Zajímavá je z toho hlediska Zdravověda Duchoslava Panýrka, ve které autor 

kritizuje činnost kvalifikovaných ošetřovatelek a dokonce jim klade za vinu nedostatečné 

rozšíření důvěry v medicínu mezi venkovským obyvatelstvem. „Bohužel, nutno vyznati, že 

veliká většina ženštin, které přejaly těžký a zodpovědný úkol tento (profesionální ošetřování 

nemocných, pozn. autorky) nevyhovují mu zúplna, a zkušení lékaři, kteří dlouhá léta ve 

velikých nemocnicích byli zaměstnáni, vytýkají ošetřovatelkám mnohou vadu. Je pak zajisté 

z veliké části vinou nezpůsobilých ošetřovatelek, že náš venkov nemá dosud valné důvěry 

k nemocnicím“ (tamtéž: 291). K nedůvěře ve schopnosti a vlastnosti porodních bab a 

ošetřovatelek lze ještě přidat zmínku o výtkách lékařů vůči ženskému kolektivu 

příbuzných, známých či sousedek, který podle některých ruší klidný průběh nemoci. „V 

den porodu nemá býti v pokoji, kde rodička leží, nikdo přítomen, kromě některé příbuzné 

(matky), porodní babičky a služky. Sousedky a přítelkyně, které by spíše rodící ženě mohly 

přitížiti než ulehčiti, mají být vzdáleny“ (Horský, 1908: 145).  

Obecně se často v analyzovaných pramenech objevují výtky lékařů vůči tomu, že se 

u porodu a po něm objevuje příliš mnoho žen, které rodičku vyrušují a brání tak klidnému 

průběhu porodu a šestinedělí. To by mohlo naznačovat snahu lékařů vyjmout porod z jeho 

tradičního sepětí s ženskou „komunitou“ a upevnit jeho medikalizaci. Tuto domněnku však 

nelze přijmout, protože v žádném z pramenů se neobjevil názor, že u porodu musí být lékař 

a ani to ve zkoumaném období nebylo realizováno. Porodní báby sice měly z pohledu 

lékařů nižší status, ale přesto prováděly stále většinu porodů a lékaře si domů zvali obvykle 

především rodiny z vyšších vrstev jako důkaz své prestiže, nebo byl volán v případě 

vážných komplikací, ale stále nebyl nahlížen jako nezbytná součást porodu. „Cítí-li paní, 

že přicházejí bolesti, že z ní jde krev nebo teplá voda plodová, uléhá raději hned do postele 

na bok, nohy krčíc k tělu, a posýlá pro bábu, také – kde to může býti – pro svého lékaře, 

jehož přítomnost prospěšná může mírnou radou nebo pomocí v čas mnohou nehodu 

odvrátiti“ (K řížek, 1890: 300). 

V souvislosti se zdůrazňováním negativního vlivu ženského elementu u porodů a 

společně s vědomím, jak silný byl odpor odborné i laické veřejnosti k lékařskému studiu 

žen, lze soudit, že pro lékařskou obec byla ve zkoumaném období mnohem přijatelnější 

představa ženy v pasivní pozici pacientky než v aktivní pozici bojovnice proti nemocem 

nebo proti komplikacím při porodu. Důvodem tohoto postoje by mohla být přetrvávající 
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představa „věčně nemocné ženy“ spojená s obecnou nedůvěrou vůči schopnostem žen 

obstát v tradičně mužských profesích. Medicína v pojetí jaké představují analyzovaní 

„domácí lékaři“ je tedy jasně genderovaná. Zatímco v roli nemocné/ho se může objevit 

muž i žena, i když i v tomto směru, jak ukáží následující stránky, existovala určitá 

disproporce, tak v roli lékaře - osoby disponující specifickou kompetencí k léčbě druhých, 

se může objevit pouze muž a jestliže se do tohoto vyhraněného prostoru snaží zasahovat 

ženy, jedná se o jev negativní, který je nutné odsoudit a odmítnout.  

 

7.1.2 Bludy fušérů a pověry lékařů 

 

Příčina averze vůči vměšování žen do lékařských záležitostí ovšem nemusí nutně vycházet 

pouze z nedůvěry vůči ženám, ale může mít svůj základ také v potřebě medicíny, coby 

vědy, vymezit se vůči jiným rádoby nevědeckým formám léčby. Takové zjištění by i 

vzhledem k současným debatám ohledně domácích porodů, které jsou nezřídka 

interpretovány jako určitý typ boje o udržení dominantního postavení porodníků, nebo 

možná spíše o udržení oficiální formy vědění, kterou disponují, nebylo jistě překvapující. 

Tuto domněnku by mohl podpořit fakt, že se lékaři nevymezovali pouze vůči ženám, což 

také potvrzuje potřebu zaměřit genderovou analýzu nejen na vztahy mezi muži a ženami, 

ale především na mocenské vztahy jako takové.  

Druhou výraznou kategorií, proti které lékaři vyslovují nemalé výhrady, jsou tzv. 

fušéři. Tedy lidé bez medicínského vzdělání, kteří se snaží léčit obvykle pomocí různých 

tradičních metod vycházejících z lidového léčitelství, nebo naopak pomocí osvědčených 

novinek podpořených lákavou reklamou. „Nevědomost našeho lidu namnoze staví se i proti 

činnosti lékařů a ztěžuje jim jejich těžký úkol. Jenom tím lze a vysvětliti proč na našem 

venkově tolik fušerů a mastičkářů svoji „praxi“ provozuje. Nevědomost a lehkověrnost 

dnešního člověka jest veliká, mnohdy neprohlédne očividný podvod“ (Horský, 1907: 1). 

„Jako nemůžeme ušetřiti výtky některé matky, že výživě rodiny, zvláště dítek, nerozumějí, 

nezbytno také prohlásiti trestuhodným lehkomyslné mudrlantství polovzdělaných osob, 

které si hrají na znalce nejsložitějších otázek lékařských, nikdy lékařství nestudovavše. 

Jsou to t. z. přírodní léčitelé, jichž nám po příkladě Německa, odkud leccos dobrého k nám 

přichází a s ním i mnoho špatného, osud v novější době uštědřil také několik“ (Panýrek, 

1913: 87).  

Nejvíce důvěry vůči tradičním formám léčitelství logicky projevovali lidé 

z venkova. Proto se varování před nekvalifikovaným léčitelstvím objevuje především 
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v knihách určených přímo pro čtenářstvo z rolnického prostředí.43 Duchoslav Panýrek ve 

své Zdravovědě rolníka a jeho rodiny, která je primárně určena pro venkovské 

obyvatelstvo, věnuje dokonce celý doslov, s názvem Nevěřte fušerům, lamentaci nad 

rozšířenou praxí nekvalifikovaných léčitelů a léčitelek na venkově. Důrazně upozorňuje, že 

ani venkovský, natož městský, lékař praxí těchto fušérů finančně netrpí, ale že trpí 

především pacienti, kteří platí peníze za šarlatánství, které je může ohrozit na životě.  

Důvody, proč lidé stále věří tzv. šarlatánům, zmiňuje Panýrek v jiné knize. „Ačkoli 

o životě, zdraví a chorobě širší kruhy četnými spisy populárními neustále jsou poučovány, 

kvete dosud mastičkářství a šarlatánům daří se obchody jich znamenitě. Příčina je dvojí: 

Předně medicína měla od jakživa ten truchlivý osud, že každý si osobuje o ni a předmětech 

ji přináležejících samostatné úsudky. Po druhé: lékařství dosud nepodařilo se získati 

bezpodmínenčnou důvěru obecenstva, protože mnoho nemocných nepodařilo se vyléčiti a 

mnohý lékař bez rady a pomoci stojí u lože nemocného. Přes to, že se nyní lékařství 

postavilo na spolehlivé základy zbudované anatomií a fysiologií, přece nemá vždy v moci 

zhojení nemocného, protože jsou některé choroby nevyléčitelné“ (Panýrek, 1902: 277).  

Nutno říci, že jak už upozornil Porter (2001), lékaři se sice vůči tradičním léčebným 

metodám vymezovali a dehonestativně je označovali za šarlatánství, přesto z nich často 

sami čerpali a ani univerzitně vzdělaní lékaři se nevyhnuli přejímání různých pověr, jak 

zmíním níže. 

 Tím se dostáváme k druhému aspektu postavení lékaře ve společnosti druhé 

poloviny 19. a počátku 20. století. Vedle potřeby upevňovat svou autoritativní pozici, 

projevující se na jedné straně zdůrazňováním vlastní medicínské kompetence, na straně 

druhé snižováním schopností jiných osob nabízejících v oblasti léčení své služby, je to 

nedostatek důvěry v moderní medicínu ze strany především venkovanů a venkovanek. Tato 

nedůvěra vůči lékařům samozřejmě s potřebou vymezit svou pozici úzce souvisí a druhý 

vysledovaný aspekt proto může být příčinou aspektu prvního. Velká vstřícnost 

venkovského obyvatelstva vůči „alternativním“ způsobům léčby totiž zároveň znamenala 

nedůvěru této skupiny obyvatelstva v kvalifikované lékaře a moderní medicínu jako 

takovou. Ta se projevovala například silným odporem proti zavedení povinného očkování 

(Lenderová, Hanulík, v tisku) a v analyzovaných pramenech je také patrná. Některé 

tradiční formy léčby, stejně jako určité „pověry“, se uchovávaly nejen u venkovského 

                                                 
43

 Srov. Zábranský, 1906, Panýrek, 1913. 
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obyvatelstva, ale i u vyšších městských vrstev a lékaři četně ve svých dílech tyto „pověry“ 

odmítají.  

Je však třeba dodat, že ani samotní lékaři nemuseli vždy představovat prototyp 

osvíceného člověka vycházejícího pouze z vědeckých poznatků, nehledě na to, že v tomto 

období existovala v medicíně ještě řada oblastí, které nebyly dostatečně prozkoumány, 

nebo ohledně kterých neexistoval ještě v lékařské profesi konsenzus. Výmluvná je v tomto 

směru ukázka z knihy Duchoslava Panýrka, významného chirurga a pozdějšího 

zdravotního rady, který sám ve svých několika knihách určených široké veřejnosti brojil 

proti pověrám, přestože jeho postoj k „cikánům“ vykazuje nejen silně rasistické motivy, 

ale především ilustruje, že autor sám zcela nekriticky přijímá řadu pověr. „Jak známo, jsou 

cikáni pro náš venkov velmi těžkou svízelí … ježto je cikán cizopasníkem, lékař přichází s 

pokyny, jak si pomoci. Jako nás naučila medicína chrániti se cizopasníků drobnohledných, 

původců nemoci, tím, že nepřipouštíme je do těla, naučivše se znáti jejich zvláštnosti 

životní, může účinná obrana proti cikánům počíti teprve tehdy, když se obeznámíme co 

nejpodrobněji s cikánovou tělesnou a duševní zvláštností. […] Cikána třeba jinak 

posuzovati, nežli průměrného člověka. Co je takovému průměrnému člověku možné neb 

nemožné, nelze považovati za možné neb nemožné pro cikána […] Nejlépe učiníme, 

považujeme-li cikána za schopna všeho“ (Panýrek, 1913: 79). Krom toho označuje 

„cikány“ za časté původce nakažlivých nemocí a upozorňuje, že jsou schopni oproti 

„obyčejným lidem“ ujít obrovské vzdálenosti za krátký čas, pokud ovšem nevane vítr, 

kterého se bojí. Nápadně rychle se jim hojí rány a dokáží chodit po místnosti bez hluku, 

jako by ani neměli tělo, pouze za sebou nechávají charakteristický zápach (tamtéž: 79-81). 

Je patrné, že poskytnout rádoby vědeckou podporu pro stigmatizaci určité skupiny lidí, ať 

už byla definována rasou/etnicitou44 či pohlavím, nebylo pro lékaře nijak složité. Přestože 

tato Panýrkova poznámka byla jediná tohoto druhu, jež jsem v analyzovaných pramenech 

zaznamenala, naznačuje, že i na začátku dvacátého století se v lékařském diskurzu 

objevovali prvky „vědeckého“ rasismu.  

To, že moderní medicína ještě na přelomu devatenáctého a dvacátého století zcela 

neopustila některé tradiční způsoby léčby či náhledy na tělo a jeho funkce, ukazují některé 

teze, které autoři buď reprodukují, nebo se vůči nim vymezují, jako vůči stále 

převládajícím, ale chybným závěrům. Čeněk Křížek (1890) například odmítá tradiční 

představu, že pokud žena kašle krev, je to stejný způsob očisty těla jako menstruace. 

                                                 
44

 O problematičnosti užívání pojmu rasa viz. Šmausová, 1999. 
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Naopak Josef Pečírka, jehož dílo pochází z roku 1863 ještě představu menstruace, jako 

měsíčního čištění zastává a starší představě pasivní ženy a aktivního muže odpovídá i jeho 

popis oplodnění. „Jestli však pravda jest, že bunička semenní do vajíčka vniká a v něm 

zůstává, tedy se může také říci, že jsou buničky semenní zárodkové plodu a muž tedy plodí, 

kdežto žena plod živý, k dospění přivádí a rodí“ (Pečírka, 1863: 76). Objevy v oblasti 

porodnictví, gynekologie a tím pádem také podstata plození byly poznatky, které lékařská 

věda objevila až mezi posledními, a ještě dlouho trvalo, než byly empiricky prokázány a 

všeobecně přijaty. Ani odkaz antických lékařů nebyl na přelomu 20. století zcela zavrhnut 

a zapomenut. Pečírka (1863: 76) se vymezuje vůči představě tzv. shlédnutí těhotných,45  

která přetrvávala z dob antického Řecka, Duchoslav Panýrek ve svém „domácím lékaři“ 

z roku 1909 odkazuje na Sorána, v jiném díle zase na Galéna (Panýrek, 1909, 1902). 

 

7.1.3. Palčivá témata soudobé medicíny  

 

Z analyzovaných „domácích lékařů“ také vystupuje obraz témat, která z medicínského 

hlediska představovala problémy natolik důležité či palčivé, že se o nich zmiňují téměř 

všichni zkoumaní autoři. Tato témata nutně nemusí mít genderový rozměr, například snahy 

většiny lékařů rozšířit mezi čtenářstvo kladný postoj k očkování, ale nezřídka při jejich 

formulování autoři odkrývají své představy o fungování nejen lidského těla ale především 

společnosti, včetně genderových vztahů.  

Jedním z hojně diskutovaných témat byla například problematika kojení. Jak už 

jsem zmínila v teoretické části, otázka kojení vlastní matkou byla nadnesena už v době J. J. 

Rousseaua, kdy se na nějaký čas skutečně projevila snaha dam z vyšších vrstev kojit své 

vlastní děti, do té doby věc téměř nemyslitelná. Šlo však, spíš o určitou módní vlnu. 

Dávání dětí kojným zůstalo dlouho rozšířeným zvykem, jak u vyšších vrstev, kde se 

jednalo především o snahu brzy se zapojit do společenského dění, nezřídka spojenou 

s představou, že se kojení pro dámy z „vyšších kruhů“ nehodí, tak u vrstev dělnických, kde 

bylo spojeno s nutností brzkého znovuzapojení ženy do pracovního procesu (Lenderová, 

Rýdl, 2006). To, že ani postoj Rousseaua nezpůsobil trvalou modifikaci chování, je patrné 

i ze zkoumaných pramenů, především na tom, že téměř všichni analyzovaní „domácí 

lékaři“ tematizují otázku kojné a jejich postoj k ní navíc není vůbec jednotný. Buď autoři 

                                                 
45

 Už od antiky existovala představa, že na podobu a zdraví dítěte má vliv chování matky během těhotenství 
a především její psychické rozpoložení, případné tělesné či mentální odchylku dítěte byly vykládány, tím, že 
matka utrpěla během těhotenství šok, srov. Sangoopta, 2009. 
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považují kojnou za běžnou součást dětského vývoje a pouze nabádají k tomu, aby byla 

vhodně volena, nebo podporují nezbytnost kojné v případě, že je matka slabá či nemocná, 

nebo naopak matky od dávání dětí kojným silně odrazují. Je tedy patrné, že zaměření 

medicíny na matku a dítě a široká osvěta v oblasti péče o dítě, jejíž součástí byla podpora 

kojení vlastní matkou, dlouho své ovoce neneslo. Apel, s jakým někteří lékaři ženy 

nabádají ke kojení svých dětí, obvykle rozšířený o dehonestaci jejich role matky pokud tak 

nečiní, ukazuje, že kojení vlastních dětí nebylo ještě na začátku dvacátého století zdaleka 

samozřejmostí. „Bohužel, rozmohl se mezi mladými matkami lepších kruhů názor, že 

jakmile žena sama kojí, ztratí svou krásu. Zvláště mnohé ženy bývají úzkostlivé, aby 

neztratily svěžest svých ňader […] Proto která žena proti kojení vlastním mlékem staví 

důvody malicherné a nicotné, není pravou a své dítě milující matko […] Každá matka má 

kojiti své dítě sama a jen tehdy má zvolen býti jiný způsob výživy, když lékař to za dobré 

uzná. Zdravá žena koj sama a zanech liché domněnky, že by na kráse snad utrpěla! Tehdy 

právě jest žena nejkrásnější, když kojí plod obapolné lásky. Mimo to kojení prospívá i 

zdraví kojící ženy“ (Horský 1908: 156, 174). „Z nejrůznějších důvodů mnohdy z ješitnosti, 

aby matka nepřišla o krásu, jindy kvůli zdraví nebo zaměstnání živí se kojenec od počátku 

mlékem kravským. Není-li toho nejnutněji třeba (kvůli zdraví, na radu lékaře), nebudiž 

děcko této potravy přirozené, na kterou má právo, nikdy zbavováno“ (Panýrek, 1896: 200). 

Dalším výrazným motivem, který prostupuje většinu analyzovaných pramenů, je již 

zmíněné očkování. Zpočátku negativní postoj, který společnost k očkování zastávala, se 

lékařům dařilo postupně bořit, což je patrné na faktu, že jediným autorem, který otevřeně 

vůči očkování projevuje nedůvěru, je Josef Pečírka, jehož dílo vyšlo roku 1863 a je 

nejstarším ze zkoumaných pramenů. „Já považuji sázení neštovic nechci právě říci za 

škodlivé, protož řku za zbytečné, protože je dokázaná věc, že mnozí lidé jimž byly neštovice 

dobře sázeny, přece později přirozené neštovice ještě dostali […] Tím ale boří se celé to 

vyumělkované učení o neštovicích a dokud o neštovicích jak praveno, opačných zkušeností 

míti nebudeme, nemůžeme o jich prospěšnosti důvodně rozhodovati […] Po tu dobu však je 

sázení neštovic přikázáno zákonem a mínění mé o neštovicích nepronesl jsem snad proto, 

abych někoho od následování zákona zrážel: pročež dávejte dítkám neštovice jen sázeti“ 

(Pečírka, 1863: 95). 

Přestože postoje ostatních lékařů k očkování nejsou zcela jednotné, žádný jiný 

z analyzovaných autorů očkování neodmítá ani nekritizuje. Někteří lékaři jej považují za 

věc zcela samozřejmou, jiní pociťují potřebu vyzdvihnout jej jako pokrok moderní doby a 

striktně odmítají nedůvěru některých kolegů. „Děcko zdravé dejte rodiče, o blaho jeho 
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pečliví, dokud ještě je u prsu, záhy, ve 2. - 3. měsíci, dobře očkovati, bez ohledu na plané, 

lehkovážné náhledy protivné, jichž následování přes 25 let již v obecenstvu našem, 

lhostejném a nevěřícím bohužel! při každé radě dobré, ale nemilé, zasadilo nám Čechům 

velkou pohromu ztrátou mnohých tisíců dětí ale i dospělých“ (K řížek, 1890: 33; zvýraznění 

v originále). Obecně nelze říci, zda lékaři považovali rozhodnutí, zda dítě nechat očkovat 

za věc spadající do pravomoci matky či otce. Většina autorů hovoří obecně o rodičích. 

Výjimkou je Duchoslav Panýrek, který spojuje očkování explicitně s otcem. Domnívám se, 

že důvod je v tomto případě zcela účelový, a že jím je snaha probudit ve čtenářkách a 

především čtenářích pocit, že očkování je důležitá věc, poukazem na to, že nebezpečná 

nemoc může otce připravit o jediné dítě. Vyzdvihnutí stereotypní představy o specifickém 

vztahu otce k jedinému dítěti (synovi?), zde má, podle mého soudu, podtrhnout krutost 

nemoci a ještě více zdůraznit kladný efekt očkování. „Bohužel uzná po letech mnohý 

nezkušený otec, který děcko nechtěl dát očkovati, jak dobře by je byl opatřil, kdyby se nebyl 

vakcinaci vzpíral. Znetvořená tvář, zmrzačené tělo, ba někdy i trudná vzpomínka na 

zesnulého jedináčka trpce vytýká neprozřetelnému otci, proč neuposlechl kdysi zkušené 

rady“ (Panýrek, 1896: 248). 

Velkým strašákem lékařů sledovaného období byla také dětská onanie. Lékaři proto 

méně či více otevřeně nabádají rodiče, aby u dětí nepodporovali různé formy chování, 

například dlouhé zůstávání v posteli nebo četbu nevhodné literatury. V otázkách sexuální a 

obecně společenské morálky byli někteří lékaři velmi aktivní a čtenářům a čtenářkám 

obšírně radili, nezřídka i daleko za oblast působnosti medicíny. Čeněk Křížek například 

varoval rodiče před služkami, které mohou svést jejich syny, a špatnou společnost 

zakazoval i dívkám. „Hochům hrozí tu mnohé nebezpečí z jich druhů, ale též od smělých 

služek i jiných nestoudných ženštin, které k sobě lákají chováním nápadným! Dívky mohou 

u větší míře ještě svedeny býti od mužů svobodných i ženatých, mnohdy na oko ctihodných, 

též od svých učitelů, zvláště soukromých, nejvíce však od spustlých ženštin, toulajících se 

po ulicích a na nezkušené dívky pasoucích“ (K řížek, 1890: 39). Genderová disproporce je 

zde evidentní, symbolem hrozícího zla je pro autora především žena, především z nižších 

vrstev, považovaná za mravně pokleslou. Křížek se věnoval ve svém díle výchově dětí 

velmi obšírně, doporučoval také rodičům, aby dětem četli vhodné knihy, například díla 

Boženy Němcové, ovšem bez zmínky o Divé Báře (Krížek, 1890: 213). Duchoslav 

Panýrek (1902) zase tematizoval tehdy rozšířenou představu, že četba nevhodné literatury 

u dívek vyvolává hysterii. 
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7.2. Konstrukty maskulinity a femininity 

 

 „Domácí lékaři“ nenabízejí zdaleka jen popis lidského těla a způsoby jeho léčení 

v případě nemoci. Jak už jsem nastínila, lékaři tematizovali ve svých dílech mnoho oblastí, 

spadajících nejen do životosprávy, ale také zahrnujících společenskou morálku. Řada 

„domácích lékařů“ zachycuje vývoj člověka od jeho narození až do smrti, čímž umožňuje 

vznášet své připomínky k procesu lidské socializace, k výchově dětí, podobě sexuálního 

kontaktu a tudíž ovlivňovat širokou oblast lidského života. Díky tomu je možné 

z „domácích lékařů“ rekonstruovat i modely maskulinity a femininity. Nelze rozhodně říci, 

že by se v analyzovaných pramenech vyskytoval jeden univerzální model. Objevují se tu 

představy o ženách, méně o mužích (což znovu dokládá představu muže jako normy, od 

které se žena odchyluje), které jsou velmi odlišné na základě osobnosti autora a jiné, které 

jsou naopak konstantní a procházejí napříč všemi díly bez výjimky.  

 

7.2.1 Normativní maskulinita  

 

Konstrukt maskulinity se odhaluje hůře, protože, jak jsem se již zmiňovala pro starší 

dějinné období, i zde platí, že muž představuje normu - člověka. Skvěle tuto skutečnost 

vystihuje například zobrazení kostry pánve v díle Horského (příloha č. 1) – první obrázek 

je označen jako kosti pánve člověka, druhý jako pánev ženská (Horský, 1907: 8-9). Obecně 

jsou texty psány o člověku, obrací se ke čtenáři, k rodiči. Je-li zmíněna nějaká specifičnost, 

je to obvykle specifičnost ženy. Duchoslav Panýrek se věnuje obšírně zdravovědě žactva, 

přitom však mluví výhradně o chlapcích, dívkám je věnována šestiřádková poznámka pod 

čarou (Panýrek, 1896: 208). To v souvislosti s otázkou nemocí z povolání se ženy 

neobjevují vůbec, přestože ze statistických údajů vyplývá, že například k roku 1880 

vykonávalo v Předlitavsku nějaké povolání přes čtyři a půl milionu žen (Horská, 1983). 

Pozoruhodná je také tabulka převzatá Panýrkem z německé literatury (příloha č. 2), 

udávající denní potřebu živin, rozlišující osoby na základě pohlaví a jejich fyzické aktivity 

(Panýrek, 1913: 97). Zatímco muž je zde zastoupen v kategorii odpočívající, pracující a 

silně pracující, žena pouze v kategorii stará žena odpočívající a žena kojící – jako by mezi 

ženou matkou a starou ženou neexistovalo nic jiného – opět zdůrazňuji, že se jedná o 

vydání z roku 1913, navíc o knihu určenou pro rolnické obyvatelstvo, v jehož rámci byla 

aktivně pracující žena vždy samozřejmostí.  
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Explicitně o mužích a mužnosti se autoři zmiňují spíše ojediněle. Čeněk Křížek 

svou představu o maskulinitě, která má dosti militarizované rysy, odkrývá při definování 

lidských povah, které mají vliv na správnou životosprávu člověka. Opozitem k cholerické 

povaze, která je pro autora prototypem mužství, je pasivní a obětavá, s femininitou 

asociovaná, povaha sangvinická. „Povaha lehkokrevná, sanguinická, milá sice pro svou 

sdílnost a poddajnost, vždy však svým majitelům i celým národům, tedy též českému, 

škodlivá i nepraktická, poněvadž žije jiným, na sebe zapomíná, tělo i ducha předčasně 

unavuje […] Bujný vzlet a náhlé nadšení pro lidskost, velká čilost, živost, hovornost, 

úslužnost, štědrost, důvěřivost, nezištnost, obětavost, těkavost, povrchnost a vrtkavost musí 

se znenáhla raději převésti v ráznou, mužnou povahu horkokrevnou cholerickou, velice 

nutnou při boji o žití jednotlivců i národa, jejíž hrdost, drsnost, sobeckost, násilnost, ani i 

ukrutnost sluší vésti na dobrou míru poukazováním na nezdar a nedostatečnost, čímž tato 

povaha chvalná, statečná, podnikavá, za vlast a národ obětí na hrdle i statcích schopná, 

dojde ke svým cílům velikým“ (K řížek, 1890: 44). Je s podivem, že na jiném místě autor 

uvádí, že tyto typicky ženské vlastnosti jako skromnost a především obětavost, které zde 

kupodivu kritizuje jako neužitečné pro národ, jsou hlavní důvod, proč je pro muže velmi 

prospěšné žít v manželství, nikoliv mimo něj (tamtéž: 41). 

Muži tedy nejvíce v analyzovaných pramenech reprezentují obecně lidství, méně se 

v nich objevují jako otci (pokud ano, tak vždy současně s matkou) či manželé. Muži 

samozřejmě výhradně reprezentují lékaře, spolu se ženami také pacienty. Jediným typicky 

mužským obrazem, který lze najít v několika knihách, je muž-alkoholik. To, že 

v představách autorů „domácích lékařů“ k alkoholismu inklinovali více muži, však 

nebránilo tomu, aby se v literatuře objevovaly postoje, které odpovědnost za manželův 

alkoholismus házely na ženy. Ty byly především nabádány k tomu, aby pečovaly o své 

domácnosti a manžele tak dobře, aby muž nebyl nucen trávit svůj volný čas po hospodách. 

„Teď ještě slovo k čiperným našim hospodyňkám […] Nepořádek a nečistota ohrožuje 

zdraví a vyhání muže z domova“ (Zábranský, 1906: 8). Duchoslav Panýrek dává ženě ve 

vztahu k alkoholismu jinou roli, má být prostřednictvím svého místa v rodině oporou v boji 

proti „démonu alkoholu“. „Ale doufám, že jednou dospěje k té metě, když budou ženy 

pomáhati. Ale pomoc ta nesmí záležeti v kázáních a výčitkách, ani ve výstupech a nářcích 

v noci, když podnapilý manžel se domu vrací … postup proti pijáctví manželů a synů musí 

se díti ve vhodných chvílích, prostředky moudrými, chytrými, jemnými, jež musí si vymysliti 

v každé rodině dle rozhodujících okolností žena sama“ (Panýrek, 1913: 49). Panýrkova 
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představa muže – rolníka vykazuje obecně silné maskulinní rysy46 – agrese, lov, zločin, 

fyzická síla, tvrdost, alkohol, kouření, odmítání přiznat si nemoc a autor neopomene 

zdůraznit, že venkovští muži díky těmto charakteristikám nejsou zženštilí. To odkazuje k 

určité homofobní konstrukci, kdy jsou i vesměs negativní vlastnosti hodnoceny pozitivně, 

alespoň do té míry, do které upevňují mužnost jedince.  

Jeden z mála obrazů otce, jež pečuje o blaho svého dítěte v době jeho nemoci, 

podává Křížek „… úloha to pro celé dny a večery velice obtížná, ale nikoli nemožná matce, 

vše obětující pro další blaho miláčkovo. Podobně zachová se zajisté taktéž otec, ve všem 

rád přihlížeje k tomu, by milé jeho dítě, nemocí děsnou ohrožené, mělo veskrze poměry 

nejlepší. Je-li otec kuřákem, nebude nyní alespoň kouřiti v pokoji […] Návštěv divadla 

nebo pobytu v hostinci zanechá nyní co nejvíce, by dítě čekající, brzy-li se otec vrátí domů, 

nebylo tím rozčilováno nebo příchodem otcovým pozdě v noci ze svého spaní vyrušováno“ 

(Křížek, 1890: 214). Ale ani pojetí muže jako milujícího otce nenabourává tradiční dělení 

rolí mezi matku, primární ošetřovatelku a otce trávícího večery mimo dům.  

Větší míru povinností vůči výchově a zdraví dítěte u matky než u otce předpokládá 

také Duchoslav Panýrek. „Ujdou-li změny na páteři učiteli, který musí míti na očích mnoho 

žáků, nemají nikdy přehlédnuty býti rodiči, zvláště matkou“ (Panýrek, 1896: 208). V otázce 

péče o dítě nebo o slabé a choré je vždy primární osobou matka, zatímco v otázce určité 

formy rozhodování, například u volby povolání, se už otec objevuje, ojediněle samostatně, 

obvykle se mluví o rodičích.  

Je tedy patrné, že obraz maskulinity, který „domácí lékaři“ odkrývají, lze považovat 

za tradiční. Za normu je považován bílý, středostavovský muž, heterosexualita je 

samozřejmostí. Normativnost maskulinity pomáhají upevňovat především dva faktory. 

Jednak je to femininita, která ačkoliv jí je některými autory přiznávána určitá míra vlivu na 

společenské dění, zůstává ve vztahu k maskulinitě pasivní a asociovaná výhradně s domácí 

sférou, v níž jediné může být její vliv do určité míry uplatněn. Jednak jsou to ojediněle se 

objevující formy nenormativní maskulinity, které do značné míry napomáhají konstrukci 

maskulinity normativní. Například negativní vlastnosti rolnických mužů, lze vzít na milost, 

jen za předpokladu, že jsou vykompenzovány často až agresivní mužností. Reprezentantem 

marginalizované až démonizované maskulinity je například „cikán“, jehož obraz nastíněný 

v již zmíněném díle Duchoslava Panýrka, představuje mnoho z toho, čeho by se měl 

„ řádný muž“ vyvarovat. Cikán je emotivní nikoliv racionální, miluje svobodu a odmítá 
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omezení, jež na jeho tělo i duši klade moderní společnost (včetně oděvu, či usazení na 

jediném místě). K tomu všemu ještě nevěří v moderní medicínu, ale dává přednost 

cikánskému léčitelství a pověrám. Jeho popisem Panýrek utváří odstrašující případ a 

upevňuje normativní maskulinitu. Zásadní pro konstrukci této maskulinity, která měla bez 

pochyby vliv na sebeidentifikaci i chování jak mužů, tak žen, jsou tedy prvky sexismu, 

rasismu a homofobie.  

 

7.2.2. Femininita v zajetí mateřství  

 

Ani konstrukt femininity, nikoliv překvapivě, zdá se nevybočuje z tradičního pojetí role 

ženy ve společnosti. Žena se v analyzovaných pramenech objevuje nejčastěji jako 

ošetřovatelka, hospodyně a pacientka. „Tak dobře jako se jinoch na své budoucí povolání 

připravuje, tak má i panna činiti. Povolání však panenské je: říditi a spravovati domácnost 

svou neb cizí, vychovávati dítky buď své neb cizí, a v lidské společnosti vyplňovati důstojně 

své místo“ (Pečírka. 1863: 121). 

Zcela dominující je však pojetí ženy jako matky. Ženino mateřství se znovu a 

znovu opakuje ve všech „domácích lékařích“, ovšem nabývá různých podob. Nejčastěji je 

to matka milující a obětavá, která velmi trpí při sebemenší nemoci svého dítka „croup, 

záškrt […] mázdřivkovitý zánět v hrdle. Věru, děsně znějící to jména, zvláště pro citlivé 

matky, pozorující každý krok a každý výdech svého drahého děcka“ (Prokeš, 1880: 24). 

Výrazně negativně je líčena matka neznalá, která svou nezkušeností může dítěti přivodit 

nemálo útrap „jež nepozorné matky v zamočených plenách mnoho hodin ležeti nechávají“ 

(tamtéž: 50) a matka nezodpovědná, která nedbá rad lékařů a vystavuje tak dítě různým 

rizikům. Daleko k ideálu má také matka úzkostná, která své dítě neúměrně omezuje a brání 

v jeho přirozeném vývoji „Úzkostlivostí matek stávají se děti bázlivými, neodváží se ani 

krok učiniti bez přispění, nedávají pozor na své kroky a upadnou samy“ (Panýrek, 1909: 

31). Mateřství tedy v rámci „domácích lékařů“ nabývá různých podob, konstantou však je, 

že je chápáno jako naprostá samozřejmost, základní úděl ženy, a také jako účel manželství. 

„Manželství bezdětné snad není ani pravým manželstvím, neboť hlavní podmínkou tohoto 

stavu jest zploditi děti, jako potomky rodu a užitečné členy lidské společnosti“ (Horský, 

1908: 135) 

Z analyzovaných pramenů je patrný zvýšený zájem o problematiku mateřství a péče 

o dítě z řad lékařů, snaha o rozšiřování informací mezi ženy – (budoucí) matky a s tím 

spojená kritika vůči ženám, které ze své nevědomosti nebo nerozumnosti rady lékařů 
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odmítají. Na jedné straně je tedy stran lékařů kladen větší důraz na chování ženy 

v těhotenství a mateřství, spojený s větším dohledem a možností zvýšené kritiky vůči 

„nezodpovědným“ ženám, na straně druhé je ženám přiznána určitá kompetence v této 

oblasti. Ženy jsou nabádány ke vzdělávání v oblasti péče o dítě a jejich role 

v reprodukčním procesu roste s důrazem na potřebu dodržovat zásady životosprávy a 

mateřské péče. Revalorizaci mateřství a zdůrazňování potřeby vzdělávat ženy v otázce 

péče o zdraví, blaho či vzdělání svých dětí je nutné nahlížet v souvislosti s významem, 

který byl ženě coby matce budoucích generací, dán národně emancipačním procesem. Jak 

již bylo nastíněno v teoretické části, ženy byly zapojeny do tohoto procesu především pro 

svou úlohu v procesu socializace dětí, proto bylo také ženám umožněno dosažení určité 

míry vzdělání, aby mohly jako matky budoucích občanů jít svým dětem příkladem a 

vychovávaly je v souladu s ideály vlastenectví. Do penza základního vzdělání začala 

především od druhé poloviny devatenáctého století patřit také péče o zdravý vývoj dítěte a 

také správné chování ženy v těhotenství a při porodu.  

Za pozitivní aspekt zvýšeného zájmu lékařů o problematiku těhotenství a mateřství, 

lze vnímat apel směřovaný k ženám, aby pečovaly o své zdraví, který lze vysledovat na 

příklad u Horského. „Jakmile žena zpozorovala, že počala, má býti její největší starostí, 

dbáti o své zdraví, neboť chováním svým vůči sobě prospěti či uškoditi může tvoru, jenž 

v těle počíná se vyvíjeti […] Žena po čas těhotenství musí si odříci všecky bývalé 

radovánky, pokud by jí nebo děcku škoditi mohly“ (Horský, 1908: 139, 141). Negativem 

pak může do určité míry být vyšší míra zásahů lékařů do života ženy, spojená se snahou 

lékařů vyvolat dojem, že žena musí striktně dodržovat jejich rady, jinak může ublížit sobě i 

svému dítěti. Matka konstruovaná „domácími lékaři“ musí být zodpovědná, protože její 

chování v těhotenství výrazně ovlivňuje nenarozené dítě. I když někteří lékaři výslovně 

odmítají starší představy např. o již zmíněném shlédnutí, jiní se těchto představ stále drží a 

vykládají řadu chorob nevhodným chováním matky v těhotenství. U hesla Idiotie například 

Duchoslav Panýrek označuje za jednu z příčin této poruchy průběh porodu včetně silného 

hnutí mysli matky, krom toho zmiňuje také poměrně rozšířenou představu, že tato či jiné 

choroby jsou způsobeny opilostí rodičů při početí dítěte (Panýrek, 1902: 75). 

Základní ženina odpovědnost vůči svému „požehnanému“ stavu tak tkví především 

v tom, že má poslouchat apely lékařů a jim přizpůsobit své chování. Přestože tedy 

v analyzovaných pramenech vystupuje mateřství jako zásadní atribut ženy, postoj k němu 

je do značné míry ovlivněn názory odborníků – mužů a jakékoliv vybočení ze stanové 

normy, představuje důvod pro snížení hodnoty ženy jako matky potažmo jako ženy obecně 
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a navíc dělá z ženy viníka případných komplikací. „Zvláště nikdy nemá žena přemýšleti o 

nastávajícím porodu a očekávati ho jako nějakou obzvláště těžkou operaci. Velká většina 

porodů i u žen slabých odbude se beze všech obtíží a velkých bolestí […] Stane-li se tu a 

tam, že porod jest příliš těžký, nebo že skončí pro matku nebo dítě nepříznivě, bývá toho 

často příčinou to, že žena po čas těhotenství nechovala se tak, jak se chovat měla“ (tamtéž: 

142-143). Je třeba zdůraznit, že kojenecká úmrtnost sice během devatenáctého století a 

především v jeho druhé polovině postupně klesala, ale ještě na začátku dvacátého století 

byla stále vysoká. Na vině byla řada faktorů na příklad nízké povědomí o důležitosti 

hygieny, které vedlo i k vysoké úmrtnosti žen z důvodu infekcí, nebo zatím nedostatečné 

podmínky k úspěšnému výkonu císařského řezu, který se mohl stát v případě 

komplikované polohy dítěte jedinou možností úspěšného porodu. Přesto Duchoslav 

Panýrek ve své knize nezmiňuje jinou příčinu nepříznivého porodu než nedisciplinovanost 

rodící ženy. 

Ideální pacientka, jakou Panýrek představuje, je žena hodná, tichá a trpělivá, téměř 

pravý opak hříšné Evy, původkyně porodních bolestí všech žen. „Že žena s bolestmi roditi 

musí, to bylo už v ráji nad Evou vyřknuto a každá zdravá žena musí při porodu bolesti míti, 

jen v tom je rozdíl, že hodné, nábožné ženy bolesti ty trpělivě snášejí a mnohá při porodu 

ani nehlesne, kdež naopak rozmazlené, zhejralé ženštiny křičí a povyk dělají, že to někdy 

není ani k vydržení“ (Pečírka, 1863: 81). Zdárný konec porodu a první pláč dítěte je pak 

lékaři prezentován jako kompenzace za všechny případné útrapy s ním spojené. „Rodička 

má libý pokoj, a slyšíc robátko své plakati, zapomíná radostí na všecky bolesti“ (tamtéž: 

82). 

Mateřství je tedy striktně prezentováno jako hlavní úděl ženy. Z toho také plyne 

obrovský prostor, který v domácích lékařích zaujímají témata spojená s reprodukcí 

(samozřejmě s tou správnou a žádoucí). Jednak to jsou někdy mnohastránkové pasáže 

tematizující porod a následnou péči o dítě, jednak je kladen velký důraz na tematizaci 

nemocí pohlavních orgánů, především ženských, nebo obecně nemocí, které mohou mít 

v reprodukčních orgánech původ nebo na jejich zdraví vliv. Nucená bezdětnost je 

politováníhodná zkušenost, která se ojediněle ve sledovaných pramenech objevuje 

především jako způsob hrozby, co se může stát, pokud žena či muž nebudou dbát na rady 

lékařů a budou přecházet závažné nemoci. Dobrovolná bezdětnost tematizována není 

vůbec. Asociace ženy s mateřstvím je tak silná, že dochází místy téměř ke ztotožnění 

pojmu žena a matka. „Z dcery stane se žena, ze ženy matka; jak je matce potřebno rozuměti 
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ošetřování chorých, pocítí nejlépe žena, které jeden z drobných andílků jejích odešel na 

věčnost – vinou nesprávné péče“ (Panýrek, 1896: 292). 

Mateřství je sice v pramenech lékařské povahy nahlíženo především biologicky, 

přesto je však patrné, že žena jako matka je vyzdvihována nejen v rámci nutnosti přežití 

druhu, ale také jako osoba, která je pro společnost prospěšná, protože předává potomkům 

určité kulturní hodnoty. To je bezpochyby odraz národně emancipačního procesu, který 

vedl k růstu významu mateřství v sociálním nikoliv pouze biologickém smyslu. Žena 

matka zde tedy není pouze „nádoba“ na rození dětí, ale především významný článek 

rodiny, coby základní jednotky konstituující společnost, která zajišťuje zázemí, výchovu, 

vzdělání apod.  

Za mateřstvím, jako prvořadým atributem femininity, stojí atributy další. Je to 

především s mateřstvím silně související péče o druhé a také krása, kladená do souvislosti 

s přirozeností a zdravím. Primární důraz na estetičnost u žen, která je přednější než fyzická 

zdatnost, vyvstává z komentáře Čeňka Křížka k tělocviku dívek. „U dívek, zvláště v době 

vývinu, vždy úplně stačí pouhé, mírné prostocviky a pochody, konané co zábava jen krátce, 

ale častěji, s veškerým ohledem na přesnost a ušlechtilost všech pohybů, veskrze 

harmonických a uhlazených, by se tak – více ještě, než hoši – zvykaly ladné, svěží, chůzi 

pružné a volnému, přímému, příjemnému držení těla nenucenému: turnování další při 

nástrojích, zvláště pak namáhavé a odvážlivé, chová v sobě mnohé nebezpečí a dává 

dívkám i co do forem těla ráz ostrý, drsný, více mužský“ (K řížek, 1890: 78). 

V otázce ošetřovatelství nejsou zkoumaní autoři jednotní. Někteří z nich hovoří 

v souvislosti s péčí o nemocné obecně. Nutno však říci, že užití generického maskulina 

ošetřovatel jistě neznamená, že by autor myslel muže a nutně nemusí ani znamenat, že 

myslí rovnoměrně obě pohlaví. To se ukazuje například na tom, že někteří autoři 

v pasážích o ošetřování nemocných volně užívají jak genericky maskulinního, tak 

femininního tvaru slov. Více je pak autorů, kteří tematizují v otázce ošetřování muže i 

ženy, ale vypichují, že ženy jsou k této činnosti od přírody lépe vybaveny než muži. „Když 

si nemocný nemůže sám posloužiti, záleží mnoho na laskavém, rozumném a svědomitém 

ošetřování, při němž se veškeré rady lékařské přesně zachovávají. V tom ohledu je pohlaví 

ženské zvláště způsobilé k neúnavné péči o nemocné i dovede vždy dle případu a potřeby 

okamžité vše velmi vhodně zaříditi, jsouc již v každém pohybu svém pozornější, obratnější 

a šetrnější vůbec k nemocným, zvláště ale k dětem a ženským, které tím více potřebují a 

zasluhují mírné, klidné, opatrné obsluhy a pozornosti největší“ (tamtéž: 90). 

Poslední kategorii tvoří ti, kteří zmiňují v otázce ošetřovatelství výhradně ženy.  
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Příznačné jsou názory Duchoslava Panýrka, který ve svých knihách sice apeluje na to, že 

základy ošetřování nemocných má mít každý člověk bez ohledu na pohlaví, ale přesto má 

být u žen na tuto činnost kladen větší důraz, protože to jsou ony, kdo ji v rodinách 

vykonávají a především proto, že svou „přirozeností“ jsou k této činnosti předurčeny. 

„Každý z nás nejednou v životě bude míti příležitost, pečovati o nemocného. V našich 

rodinách úloha ta připadá obyčejně matkám; nebo přejímá ji dcera vůči otci nebo 

sourozencům. Z toho plyne jak důležité je znáti hlavní poučky ošetřování nemocných. Má 

je znáti každá žena a bezmála každý muž, zvláště v našich dnech, kdy kvůli těžšímu zápasu 

životnímu mnozí lidé rodin nezakládají, žijí samotní a měli by umět ošetřiti – aspoň sebe“ 

(Panýrek, 1896: 291). Ošetřovatelství, jako důležitá dovednost asociovaná převážně se 

ženami, se v pramenech objevuje jednou jako vrozená schopnost, jindy jako um, jemuž by 

se měla každá žena učit, případně jsou obě představy přítomny současně. „Nanejvýš bylo 

by lze oželeti kursy o ošetřování nemocných u žactva mužského pohlaví, které by zase 

v hospodyňských školách mohly se probírati svědomitěji, protože v rodinách našich 

ošetřování chorých přejímá vždy žena, jež je pro vrozenou něhu, shovívavost a trpělivost, 

zvláště schopna k tomu zaměstnání“ (Panýrek, 1913: 10). „Nemůže věru matka své dceři 

lepšího věna dáti na cestu životem, než poskytne-li ji vedle správných zásad mravních a 

všeho toho, co slovem „vychování“ se vyrozumívá, tolik vědomostí a vpraví-li jí tolik 

vlastností duše a těla, kolik žádá řádná péče o choré“ (Panýrek, 1896: 292). Tento úryvek 

také dokonale ilustruje, jakým způsobem byla náplň vzdělávání či výchovy dětí určena 

představou o jejich budoucí životní dráze a o jejich rádoby přirozených, genderově 

podmíněných, vlastnostech. Zatímco u chlapců bylo možné zásady ošetřovatelství ve 

školní výuce oželet, u dívek, které jsou jednak „přirozeně“ k této činnosti predisponovány, 

jednak je ošetřování druhých součástí jejich budoucí úlohy manželky a matky, mělo být 

osvojení těchto dovedností zásadní součástí výchovy. 

Co se týče pacientů/pacientek či nemocných nevysledovala jsem žádné explicitní 

ztotožňování těchto kategorií s femininitou či maskulinitou. To by mohlo relativizovat 

výše zmíněnou tezi, že konstrukt „věčně nemocné ženy“ byl v tomto období stále 

relevantní. Ovšem odmítnutí této teze zatím není na místě, protože další části analýzy sílu 

tohoto konstruktu odkryjí.  

Obecně lze říci, že pojetí maskulinity a femininity v „domácích lékařích“ vychází 

z tradičního pojetí mužskosti a ženskosti. Přestože každý z autorů klade kromě mateřství 

důraz na jiné vlastnosti či charakteristiky typické pro dané pohlaví, žádný z nich 

nepřekračuje prostor tradičních genderových stereotypů. Muži jsou těmi silnějšími, 
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rozumově založenými, kteří více riskují a tudíž u nich hrozí hlavně úrazy. Ženy jsou ve 

vztahu ke zdraví odpovědnější, obecně je pak zdůrazňován jejich zájem o fyzický vzhled, 

jejich sklon ke koketování, klevetění, převaha citů nad rozumem. Lze také říci, že 

studovaní „domácí lékaři“ podporují koncept oddělených sfér, protože ženu asociují spíše 

s péčí o domácnost a rodinu, na rozdíl od toho muže prezentují jako člověka, který do 

značné míry v rodině absentuje, za to se objevuje v souvislosti se vzděláváním, prací a 

samozřejmě je ztělesněn v autoritativní pozici lékaře.  

 

7.3. Konstruování těla 

 

Obraz těla v rámci analyzovaných „domácích lékařů“ zcela v rozporu s mým očekáváním 

téměř nevykazuje konkrétní odlišnosti v anatomické konstrukci těla mužského a ženského. 

Rozdíly ve stavbě, podobě či fungování těla ženy a muže se objevují spíše zřídka. Lidské 

tělo je zpravidla popisováno bez pohlavních odlišností (samozřejmě vyjma pohlavních 

orgánů), a pokud se tu nějaké anatomické rozdíly vyskytují, nejsou explicitně užívány 

k ospravedlnění rozdílných společenských rolí mužů a žen. To však neznamená, že by 

vysvětlení ojedinělých odlišností mezi anatomií ženy a muže postrádalo genderové 

konotace. Autoři se zmiňují například o jiném způsobu dýchání, kdy u žen převládá 

dýchání tzv. hrudní, kdežto u muže tzv. břišní. Duchoslav Panýrek (1902: 394-395) jako 

důvod vidí odlišné odívání, u žen především sešněrování dolní části hrudníku, za jiný 

způsob vysvětlení Boleslav S. Horský (1907: 20) považuje uzpůsobení ženského těla 

těhotenství, čímž dává najevo, že ženské tělo je konstruováno „jinak“ než mužské.  

Ojediněle tematizované rozdíly ve stavbě mužského a ženského těla sice nezachycují 

pouze biologické danosti, ale odráží také sociální rozměr vnímání lidského těla, přesto je 

zde posun proti předchozímu období patrný. Zatímco o sto let dříve byly rozdíly v 

rozměrech pánve mužů a žen užívány jako důkaz předurčení žen pro péči o rodinu a 

domácnost, a (údajný) rozdíl ve velikosti mozku byl důvodem pro vyloučení žen z oblastí 

vzdělávání, vědy či kultury (Schiebinger, 2000), ve zkoumaných pramenech se s takovými 

interpretacemi nesetkáme. Nelze sice mluvit o tom, že by tematizovaná těla byla prosta 

genderově podmíněných konotací, ale případné rozdíly ve stavbě ženského a mužského 

těla nejsou zkoumanými autory (opět mimo odlišností v reprodukčních orgánech, které 

především v souvislosti s ženskou dělohou představují specifikum par excellance) 

explicitně nahlíženy jako přírodou daná příčina různých společenských rolí žen a mužů. 

Právě v tom nacházím určitý posun oproti předchozímu období, jak jej tematizuje Thomas 
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Laquer (1992) nebo Daniela Tinková (2010), protože se domnívám, že představa o 

určitých odlišnostech v mužském a ženském těle není totéž, co snaha ospravedlnit často 

vykonstruovanými odlišnostmi společenskou nerovnost. Například Pečírka (1863: 49) a 

Horský (1907: 33) jako jediní ze zkoumaných lékařů uvádí, že mozek ženy je lehčí a menší 

než mozek muže, nevyvozují z toho však žádné závěry ohledně inteligence nebo rozumové 

způsobilosti žen. 

V žádném ze zkoumaných pramenů nelze také vysledovat názor, že by mužské a 

ženské tělo bylo anatomicky principiálně odlišné a zcela protikladné, což znamená též 

posun od Thomasem Laqueurem (1992) definovaného dvoupohlavního modelu. 

Tematizované rozdíly mezi mužským a ženským tělem vycházejí téměř výhradně z oblasti 

reprodukčních orgánů a nezřídka se také objevují názory, že případné odlišnosti 

v tělesnosti žen a mužů jsou způsobeny nejen přirozenou biologickou diverzitou, ale i 

vlivem výchovy a životosprávy. To vše by mohlo naznačovat posun od představy 

mužského a ženského těla, jako dvou zcela odlišných entit, odrážejících či zakládajících 

oddělení společenských sfér mužů a žen, k představě, že těla žen a mužů se liší téměř 

výhradně pohlavními orgány, a že určité proporce či možnosti lidského těla nejsou dány 

pouze biologicky, ale má na ně vliv také prostředí a životní styl. Tento posun by mohl být 

odrazem určité proměny genderových vztahů ve společnosti a oslabení ideologie 

oddělených sfér. Následující podrobnější prozkoumání konstrukcí mužského a ženského 

těla a jejich konotací, však odhalí, že ani téměř absence explicitních anatomických rozdílů 

v tělech žen a mužů nemusí být odrazem opuštění tradičních představ o mužské a ženské 

tělesnosti.  

 

7.3.1. „Tota mulier in utero“ 

 

„Totamulier in utero“ tedy „Celá žena je dělohou“ je heslo, které prostupovalo 

nejen lékařskou vědou už od antiky. Děloha, coby jediný orgán, který nelze analogicky 

nalézt v mužském těle, se stala pro učence v oblasti medicíny příčinou všech ženských 

nemocí duševních i tělesných, bez ohledu na to, zda zrovna v lékařském myšlení 

dominoval jedno či dvoupohlavní model. Ženské pohlavní ústrojí jako důvod ženské 

specifičnosti i jako zdroj velké řady zdravotních problémů, lze najít i ve zkoumaných 

pramenech a to hojnou měrou. „Děloha ze všech ostatních částí ústrojů pohlavních nejvíce 

různým onemocněním podléhá […] Uvažme jen, jakých změn doznává při pohlavním 

dospívání, při čmýře, těhotenství a šestinedělí. Rovněž tak velmi trpí onemocněním 
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sousedních ústrojů. Krom toho již i přirozená poloha dělohy jest velmi nestálá. Napřed 

tlačí na ní naplněný měchýř a vzadu na ní působí tlak naplněného konečníku. Nestálost její 

polohy jest již vrozena a tvrdívá se, že jest následkem nedostatečného přizpůsobení se těla 

přímé chůzi“ (Horský, 1907: 151-152). 

Nejedná se ale pouze o dělohu. Obecně bylo ženské pohlavní ústrojí považováno za 

zdroj různých chorob a neduhů, které z dnešního hlediska často s poruchami pohlavních 

orgánů vůbec nesouvisí. V žádném ze zkoumaných pramenů se sice nelze setkat 

s názorem, že maso se zkazí, pokud se jej dotkne menstruující žena, na který upozornila 

Simone de Beauvoir (1966: 78),v britském lékařském časopise vydaném roku 1878, přesto 

je i zde možné objevit názory, které by dnešní věda nejspíš považovala za spekulativní či 

přímo absurdní. Podle Horského (1907: 188), například pihy u žen souvisí s poruchami 

rodidel. Z čeho tak autor soudí, však nijak nedokládá. 

Ženské pohlavní orgány a fyziologické procesy s nimi spojené jsou sice 

považovány ze zdravotního hlediska za problematické, nelze však říci, že by byly nějak 

tabuizovány či démonizovány. Menstruace je vnímána jako nezbytná součást 

reprodukčního procesu, v závislosti na konkrétním autorovi, pojímaná buď jako věc zcela 

přirozená a i přes určitou nepříjemnost překonatelná, nebo jako neduh, který ženu omezuje. 

Jako možný pozůstatek staršího a více negativního postoje k ženské menstruaci, lze vnímat 

názor Josefa Pečírky v nejstarším analyzovaném prameni na otázku dospívání dívek. Autor 

v něm tematizuje menstruaci jako věc jasně negativní, kterou je nutné pozdržet co nejdéle, 

protože vede u dívek ke ztrátě „sličnosti“ a ohrožuje jejich zdraví. „Na dívky musíme míti 

zvláštní zřetel v tomto věku. Chraňme je před nepříslušnými rozmluvami nerozumných 

dospělých a před čtením takových knížek, jenžto rozněcují obrazivost a smyslnost, a 

chovejme je jak jen možno dlouho jako děti, aby v nich nevznikaly před časem popudlivé 

myšlenky. Tím zdržíme co možno nejdéle měsíční čas, jemuž říkají kálení t. j. čištění a tak 

přispějeme k tomu, že se udrží dívka déle při zdraví a sličnosti. Vůbec nepospíchejme na 

čištění; jeli dívka zdráva a chutnáli jí dobře, nedbejme na kálení, nechť přijde kdy chce, 

kdyby však churavá byla, povolejme rozumného lékaře“ (Pečírka, 1863: 120). 

 Lékaři vliv ženských pohlavních orgánů na zdraví žen a na potřebu omezovat při 

těhotenství či menstruaci různé aktivity vnímaly jako obousměrný. Stejně jako je nutné 

v době menstruace či těhotenství, případně šestinedělí, omezovat určité aktivity žen, 

protože tento jejich specifický stav by mohl mít vliv na jejich zdraví, tak i některé běžné 

všednodenní aktivity mohou mít vliv na reprodukční orgány, potažmo na průběh 

reprodukčního procesu. Řadou lékařů je proto doporučeno omezit některé aktivity, 
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především konkrétní typy sportu, ale i způsob oblékání, protože by mohly mít neblahý vliv 

na ženské pohlavní orgány. Ve zkoumaných „domácích lékařích“ se sice neobjevují starší 

představy o putující děloze, přesto je zde patrné, že myšlenka o pohlavních orgánech 

determinující řadu, z našeho pohledu již zcela nesouvisejících biologických i sociálních 

projevů, byla v analyzovaném období ještě stále implicitně přítomna v řadě lékařských 

spisů. Podle Čeňka Křížka vysoké podpatky a především „nejistá chůze v nich může, právě 

jako při obuvi se špalíčky příliš vysokými, způsobiti ženštinám otřásání a bolesti života i 

mnohé choroby ženské!“ (K řížek, 1890: 13). 

 Tato skutečnost, že žena musí svůj život přizpůsobit diktátu pohlavních orgánů 

nejen „ve svých dnech“, ale myslet na specifičnost svého těla i v rámci běžných aktivit 

naznačuje, že konstrukce ženství jako určité formy celoživotní invalidity, zastávaná 

lékařskou vědou především v osmnáctém století, byla i ve zkoumaném období stále do 

určité míry platná. Tinková (2004) v konceptu „věčně nemocné ženy“ zdůrazňuje 

skutečnost, že žena byla díky své úloze v reprodukčním procesu považována za 

permanentně nemocnou, protože byla většinu života těhotná, v šestinedělí nebo 

menstruovala. Pojetí menstruace jako určitého stavu, který ženu oslabuje a ve kterém by 

měla své chování určitým způsobem přizpůsobit, především směrem k omezení fyzických 

aktivit, se, jak ukazuje analýza pramenů, v lékařské literatuře vyskytoval nejméně ještě na 

přelomu století. „… při periodě měly by ženštiny co možná méně pracovati a vycházeti, 

spíše sedíce klidně ve vzduchu chladnějším při práci lehčí; co možná neměly by tu v horku 

u kamen vařiti, na stroji šíti, nebo jiné těžké práce konati, do plesů tanečních, divadel atd. 

choditi, poněvadž tu ztrátou krve, mnohdy značnou a 5-8 dnů trvající, přeměnou svého 

nervstva celého jsou více, než druhdy, zesláblé, citlivé, lekavé […] v době této ale jsou také 

mnohému ochuravění, též pro budoucnost závažnému, velice náchylny […] Dobré naše 

ženštiny snášejí vůbec klidně svůj nemilý stav měsíční; ač je každý pohyb bolí, ač obyčejně 

mívají velký bol hlavy, vrhnutí a jiné nepříjemnosti, nestýskají si nikomu, konajíce stejně 

práce své trpělivě, jako jindy, neodpočívají, ač by měly, ano chybují docela, že i v těžkém 

krvotoku v zaměstnání svém, jistě mnohdy též velmi těžkém, ani neustávají, pomoc nutnou a 

důležitou nežádají a tak bohužel velice slábnou i záhy chřadnou“ (tamtéž: 38-39). 

V autorově pojetí tedy představuje menstruace velké nebezpečí pro zdraví ženy a je proto 

vhodné omezit většinu každodenních aktivit. Menstruující ženy pak představuje jako 

trpitelky, které tím, že se dostatečně nešetří, způsobují si tělesnou i duševní slabost. Křížek 

zde do značné míry předkládá argumentaci kruhem – žena, protože je žena a tudíž 

menstruuje, je fyzicky i psychicky slabší a více náchylná nemoci, jestliže se ve „svých 
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dnech“ nebude šetřit, znamená to, že bude slábnout a chřadnout, čímž opět potvrzuje svou 

vrozenou slabost a nemocnost.  

Čeněk Křížek zde nejen představuje příklad platnosti konceptu „věčně nemocné 

ženy“, ale také zmiňuje zajímavou skutečnost, která jasně ukazuje již tematizované limity 

tohoto konceptu. Uposlechnout rady lékařů a v době „svých dní“ se maximálně šetřit a 

vyhnout se fyzické práci, mohlo pouze omezené množství žen. Ty z nižších vrstev si 

rozhodně nemohly dovolit každý měsíc na několik dní přerušit práci a odpočívat, ty 

z vyšších sice nutně nemusely samy těžce fyzicky pracovat, přesto se podílely na 

organizaci prací v domě. Toho si lékaři, jak ukazuje i případ Křížkův, museli být vědomi. 

Proto je třeba si klást otázku, zda apel na omezování fyzických aktivit žen v podstatné části 

jejich života, který nemohl být ve skutečnosti nikdy vyslyšen, byl skutečně snahou o 

zamezení tomu, aby ženy slábly a chřadly, jak naznačuje Křížek, nebo sloužil především 

k tomu demonstrovat, že ženy ze své podstaty slabé a churavé jsou, a že jejich primárním 

místem by mělo být pohodlí domova, nikoliv veřejný prostor. 

 U postavy lékaře Čeňka Křížka považuji za dobré se chvíli zastavit. Jak už jsem 

zmínila, souvislost pohlavních orgánů s řadou nemocí u žen je výrazným rysem prakticky 

všech zkoumaných „domácích lékařů“. Řada autorů upozorňuje na potřebu omezovat 

v době menstruace těžkou fyzickou práci nebo sportovní aktivity. U Křížka však souvislost 

ženské tělesné specifičnosti s nemocností potažmo s různými omezeními běžného života 

žen vystupuje na povrch nejvýrazněji a často nabývá podoby fatálních následků specifické 

ženské tělesnosti pro každodenní život. „Přílišná hra na piano otřásáním hrudníku škodí 

plícím, působíc paním, zvláště kojícím, též bolestné záněty ňader!“ (tamtéž: 57). „Kde 

neštovičného ošetřuje choť, matka nebo jiná ženština, nechť je zvláště opatrná ve své době 

měsíční, poněvadž tu nejspíše může nákazou utrpěti […] Značnou náchylnost k nákaze 

působí hlavně strach, okamžitá ošklivost z nemocného nebo jeho výkalů, pohnutí mysle 

(hněv, lítost, rozčílení), veliké unavení tělesné, porušené trávení, nebo každá jiná, třebas 

mírná churavost (u ženštin perioda měsíční)“ (tamtéž: 136).  U Křížka je také zcela zjevné, 

jakým způsobem je představa o tělesné slabosti žen spojena s představou omezenosti žen 

v sociální oblasti. Projevuje se to například v autorově názoru na formu dívčího a 

chlapeckého tělocviku, kdy stereotypní představy o ženské tělesnosti zmíněné výše, jdou 

v ruku v ruce se stereotypním pojetím podoby a smyslu tělesné výchovy pro příslušné 

pohlaví, ve kterém pro ženy cvičení představuje způsob zábavy a stává se formou 

disciplinace těla do žádoucí podoby. Zatímco snahou tělocviku u chlapců je zlepšit jejich 

zdraví a fyzický stav, hlavní snahou tělocviku u dívek je dosažení estetického účinku. 
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Polarizace maskulinity a femininity je u Křížka podtržena obavou o to, aby přijetí 

„chlapecké“ formy tělocviku dívkami nevedlo k produkování nedostatečně femininních 

žen.  „U dívek, zvláště v době vývinu, vždy úplně stačí pouhé, mírné prostocviky a pochody, 

konané co zábava jen krátce, ale častěji, s veškerým ohledem na přesnost a ušlechtilost 

všech pohybů, veskrze harmonických a uhlazených, by se tak – více ještě, než hoši – 

zvykaly ladné, svěží, chůzi pružné a volnému, přímému, příjemnému držení těla 

nenucenému: turnování další při nástrojích, zvláště pak namahavé a odvážlivé, chová 

v sobě mnohé nebezpečí a dává dívkám i co do forem těla ráz ostrý, drsný, více mužský“ 

(tamtéž: 171). 

Proti Křížkovi, kterého lze považovat za autora zastávajícího představu ženy, jako 

osoby věčně nemocné, predisponované svou tělesností k náchylnosti a strádání, lze však 

stavět autory jiné, kteří asociaci ženy s nemocí narušují či přímo bortí. Boleslav Horský 

například explicitně odmítá představu, že je těhotenství nemocí „Proto s myslí klidnou a 

odhodlanou má žena ony okamžiky očekávati, neboť těhotenství není nemocí, nýbrž 

přirozeným stavem, jehož účelem jest zroditi novou bytost“ (Horský, 1908: 142-143). 

Stejný autor v jiném díle přichází z již výše zmíněnou představou vlivu životního stylu na 

potíže spojené s ženskými orgány, čímž také do určité míry narušuje tezi o biologické 

předurčenosti ženy k nemoci a bolesti. „Též nevhodná životospráva může různé obtíže při 

čmýře přivoditi. Jest to hlavně nedostatek pohybu na čerstvém vzduchu, špatně volená 

potrava a j.“ (Horský, 1907: 145). 

Lze tedy shrnout, že představa determinace ženy jejími pohlavními orgány, která se 

v rámci lékařského myšlení objevuje nejméně od antiky, neztratila zcela svůj vliv ani na 

přelomu devatenáctého a dvacátého století. Přestože představa fatálního působení 

pohlavních orgánů na celý život ženy, patrná v díle Čeňka Křížka, představuje spíše 

výjimku a většina autorů se snaží nazírat fyziologické procesy spojené s reprodukčním 

cyklem jako přirozené součásti lidského života, dominantním zůstává názor, že pohlavní 

orgány jsou příčinou velké řady nemocí a žena proto musí svůj život této skutečnosti 

přizpůsobit, minimálně ve dnech, kdy její úloha v reprodukčním procesu vystupuje více do 

popřední (menstruace, těhotenství, šestinedělí).  

 

7.3.2. Tělesná slabost žen mezi přírodou a výchovou  

 

 Už od antiky se medicína zabývala otázkou životního stylu, který má zásadní vliv 

na lidský organismus a může být tělu prospěšný, stejně jako mu může škodit. Tento zájem 



92 
 

o tak zvanou životosprávu zůstává důležitou součástí lékařských pojednání i 

v devatenáctém a dvacátém století. V „domácích lékařích“ autoři upozorňují na to, jak 

zásadní je pro lidské zdraví strava, oděv, obydlí, pohyb, čerstvý vzduch a další záležitosti. 

Na rozdíl od staršího období se však objevují již i představy, podle kterých je slabost 

lidského organismu, dříve nahlížená jako vrozená, způsobena nevhodným životním stylem 

a tudíž je možné ji ovlivnit a nelze ji považovat za univerzální vlastnost daných jedinců. 

Toto pojetí je zásadní především ve vztahu ke konstruktu „věčně nemocné ženy“. Zatímco, 

jak upozorňuje Daniela Tinková (2004), v osmnáctém a ještě nejméně v první polovině 

devatenáctého století bylo dominantním názorem, že ženské tělo vykazuje známky vrozené 

slabosti a permanentní nemocnosti, z analyzovaných pramenů vyplývá, že v druhé 

polovině devatenáctého a na začátku dvacátého století byla tato představa v některých 

ohledech relativizována a interpretována nezřídka ve vztahu k nevhodné výchově a 

životnímu stylu žen a dívek, nejen odkazem k přirozené odlišnosti ženského těla.  

 Autoři zkoumaných pramenů velmi výrazně akcentují tezi, že ať už přijímána či 

polemizovaná slabost ženského těla, je dána nikoliv pouze biologickými predispozicemi, 

ale také ovlivněna prostředím. Nejvýrazněji jsou tyto negativní vlivy společnosti 

spojovány s chybnou výchovou dívek, především v souvislosti s nedostatkem pohybu a 

s nevhodným oblečením, které vychází z přílišného důrazu na ženskou přitažlivost. Ve 

vztahu k výchově autoři kritizují skutečnost, že dívky jsou často uzavřeny v domácnosti, 

kde shrbeny nad ručními pracemi, bez dostatku pohybu a čerstvého vzduchu chřadnou. 

„Dámy z ohledu na společenské mravy drží se příliš nehybně … proto nemají z procházky 

tolik prospěchu, jako matky, které si hrají a jinak se zaměstnávají se svými dětmi“ 

(Panýrek, 1902: 533). „Nynější nepřirozené vychování dívek a nepřiměřený způsob jejich 

života způsobily, že silné paní s jakými setkávaly jsme se dříve, jsou stále řídčí, že vstupují 

do manželství slaboučké dívky“ (tamtéž: 23). Opět se zde setkáváme s důrazem na řádné 

mateřství jako pozitivní hodnotu. V Panýrkově pojetí je kladena do kontrastu pasivní žena 

z vyšších vrstev, která s ohledem na své společenské postavení tráví většinu času 

nečinností, s aktivní matkou, která dopřává sobě i dětem dostatek pohybu. Mimo to je zde 

patrný určitý povzdech nad „starými časy“, kdy byly ženy silnější na rozdíl od současného 

stavu, kdy nezdravý způsob života způsobuje chřadnutí a nemocnost žen. Panýrek tedy do 

značné míry narušuje tradiční dichotomii mezi nemocným či nedostatečným ženským 

tělem stavěným do kontrastu k zdravému tělu mužskému, protože vytváří jinou dichotomii, 

ve které figuruje na jedné straně zdravé a silné tělo aktivních žen a na straně druhé 
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oslabené a nemocné tělo žen uzavřených v domácnosti bez dostatku pohybu, přičemž 

rozlišujícím kritériem je zde především prostředí, životní styl či výchova. 

Také Čeněk Křížek považuje tzv. bledničku, tedy chorobu, která byla tradičně 

spojována s poruchou pohlavních orgánů ženy, za nemoc ovlivněnou nejen dědičností, ale 

také vnějšími faktory jako špatnou životosprávou a výchovou dívek. „Blednička se svými 

příznaky a následky […] vzniká u dívek, ale také u paní hlavně při zvláštní náchylnosti, 

často dědičné, tak, že v některých rodinách všecky dcery bledničkou trpívají, což nesmí 

vésti k lhostejnosti, by tu nebyly zatím souchotiny […] u kterých jako u bledničky bývají 

mimo jiné též stejné příčiny tyto: každé porušení výživy, tedy také již nepatrné churavění 

katarrhální z nastuzení (kašel, průjem atd.), nedostatečná strava, špatný vzduch, 

nedostatek pohybu a pohybů pod širým nebem, bolné dojmy duševní (stesk po domovu, 

nešťastná láska), přepínání ve práci tělesné nebo duševní“ (K řížek, 1890: 243). Obdobný 

názor na původ blednice ve špatné výchově, zastává také Panýrek. „Je to nemoc výživy a 

vlastní podstata její není dosud podrobně prozkoumána. Hygienickým pěstěním těla, 

dobrou výživou, čerstvým, zdravým vzduchem, rozumným pohybem, pracujeme proti této 

chorobě, která se nejednou nevhodným vychováváním ženského dorostu jenom zhorší. 

Dívky musí mnoho seděti u ručních prací neb u knihy, musí zaměstnávati přes míru mozek 

prací duševní na újmu rozvoje tělesného; někdy i na úkor spánku pracují“ (Panýrek, 1896: 

286). Kritika lékařů vůči tomu, že mladé dívky tráví příliš mnoho času nad ručními 

pracemi, což má negativní vliv na jejich zdravotní stav, byla ve zkoumaných pramenech 

poměrně častá. Lékaři kritizovali především negativa, která ruční práce, tradiční domácí 

činnost žen, mají pro lidské tělo, především pro páteř a zrak. Tento jev však nevnímám 

jako projev snahy o emancipaci žen od těchto jim tradičně vymezených činností, protože 

lékaři nekritizují ruční práce jako takové, ale spíše jejich přílišnou četnost nebo špatné 

držení těla, které při nich dívky mají.  

Zatímco ruční práce i jiné nešvary způsobené nevhodnou výchovou dívek způsobují 

řadu chorob, tak zdravý životní styl, dostatek pohybu a čerstvého vzduchu naopak podle 

autorů ovlivňuje příznivě lidskou konstituci, jak upozorňuje třeba Josef Prokeš 

v souvislosti s pojmem „svaly“. „Svaly silné jsou hlavní podmínkou silného též těla. Kdežto 

svaly u lidí pracovitých, u našich bujarých Sokolů a u dělnictva mohutně vyvinuty 

nalézáme, spatřujeme u lidí pohodlných sedících u svých hrnců masa a džbánků piva, u lidí 

beze všeho zaměstnání jak tělesného tak i duševního, tělo sice od nahromaděného tuku 

tlusté, ale svalstvo velmi slabé a sporé“ (Prokeš, 1880: 153). V Prokešově případě se 

ukazuje, že důraz na zdraví životní styl, především dostatek pohybu byl spojen také 
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s otázkou národní. Jak už jsem zmínila v teoretické části, právě apel na zdravé a silné ženy, 

které mají být příkladem nejen vzdělaných ale i fyzicky zdatných vlastenek, byl důležitým 

motivem pro zapojení žen do různých sportovních činností, především skrze tělovýchovné 

organizace jakými byl například právě Sokol. Národně emancipační proces tedy přispěl 

k emancipaci žen jak po stránce duchovní tak tělesné, protože přišel s potřebou fyzicky 

zdatných žen, coby matek budoucích generací. Kritika, která se objevila vůči nevhodné 

výchově či nedostatečnému zapojení žen do pohybových aktivit, přispěla k narušení 

představy o biologicky dané a neměnné fyzické slabosti žen. 

Druhý směr kritiky proti nevhodnému životnímu stylu, který působí negativně na 

zdraví člověka především žen, míří na nevhodný oděv, jehož účelem je často pouze zdobit 

a nikoliv chránit proti povětrnostním podmínkám, nebo umožnit volný a bezpečný pohyb 

(Zábranský, 1906). Lékaři kritizovali slabé materiály, ze kterých jsou šaty vyráběny a které 

neposkytují dostatečnou tepelnou ochranu těla, těsné punčochy a někdy i doplňky, 

například těžké korále. Symbolem nezdravého oděvu se stal již zmíněný korzet, proti 

kterému brojili téměř všichni zkoumaní autoři. „Dech krátký, obtížný, dušnost … Nemilý 

tento stav dostavuje se za jistých poměrů i u člověka zdravého, následkem příliš těsných 

šatů (u ženských známé šněrovačky, příliš uvázané sukně kolem těla), po přílišném 

tělesném namáhání, mnohdy i následkem úzkosti, strachu a jiných dojmů duševních“ 

(Prokeš, 1880: 29). 

Přestože zdravotní komplikace způsobené nevhodným oděvem mohly dopadat na 

obě pohlaví - „Obuv těsná i také příliš volná je škodlivá. Lehké střevíčky ženské i silnější 

střevíce mužské, nyní módou zavedení, jsou i v létě netoliko nezdravé […] nýbrž jsou též 

přímo nebezpečné, poněvadž se v nich spíše může noha při špatném kroku zlámati nebo 

vyvrtnouti“ (K řížek, 1890: 13) - tak tlaku módy podle lékařů podléhaly hlavně ženy. 

Ojediněle se ve zkoumaných pramenech objevuje názor, že ženy deformují své tělo tak, 

aby odpovídalo kultu krásy, především pod vlivem společnosti, která klade přílišný důraz 

na fyzický vzhled žen. Ve většině případů však byl ženský zájem o vlastní krásu 

interpretován jako důsledek jejich marnivosti či povrchní snahy nevhodným oděvem 

vykompenzovat své nedostatky. „Volné živůtky (korsety, šněrovačky) mohou dívkám i 

paním býti prospěšné a pohodlné pro lepší a přímější nesení těla; nesmí však tělo, žaludek, 

játra i život svírati příliš těsně a hluboko dolů, téměř až k lůnu, jak to některé dámy, zvláště 

mnoho tělnaté, co módu zavádějí“ (tamtéž: 14). Ještě více odsouzeníhodné než dospělé 

ženy deformující své tělo v korzetu, jsou podle mínění některých autorů matky, které 

dovolují dělat totéž svým dcerám. Ty se proti zásadám obsažených v „domácích lékařích“ 
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proviňují hned dvakrát, protože jednak svým počínáním narušují přirozený vývin tělesné 

konstrukce svých dcer, jednak selhávají i v rolích matek. „Ty matky, které chování dcerku 

sličnou jako zřítelnici v hlavě, aby ji uchránili veškeré úhony v ohledu mravním, které 

přemýšlejí o každé knize, smějí-li ji dáti do rukou své dceři, o každém kuse, možno-li naň 

vésti, dovolí zcela klidně, aby děvče se těsně sešněrovalo, ledabyle pojedlo […] a nejen 

dovolí, ale dokonce s radostí a pýchou pozorují, jak jejich dcery padají takřka bez dechu.“ 

(Panýrek, 1913: 43-44). 

Ale ani fakt, že lékaři vnímali důležitost výchovy pro zdraví člověka, ještě 

neznamená, že došlo ve sledovaném období zcela k opuštění představy přirozeně slabší 

tělesné konstrukce žen a jejich určité fyzické odlišnosti od mužů. „Od přirozenosti jsou 

děvčátka vážnější a méně pohyblivá a méně výbojná než hošíci, ač ani toto pravidlo není 

bez vyjímky!“ (tamtéž: 221). Na jedné straně autoři zcela samozřejmě pracují s odlišností 

fyzických předpokladů dětí ženského a mužského pohlaví, na straně druhé apelují na to, 

aby se děti obou pohlaví věnovaly téměř stejným činnostem a nepřímo tak žádají 

minimalizaci domnělých biologických odlišností vhodnou výchovou. Čeněk Křížek se 

například k dospívání dětí vyjadřuje takto: „dívka rozkošně rozvíjí se ve skromnou a 

ostýchavou pannu, kdežto hoch tělesně vzrůstá i mohutní v jinocha mnohoslibného! 

Nemohlo-li se dítě posud síliti a otužovati, je k tomu nyní čas nejlepší koupáním, též v řece, 

plováním a opatrným tělocvikem, bruslením, veslováním, - vše též u dívek, - velocipedem 

jen u mladíků“ (K řížek, 1890: 40). 

Co tedy z analyzovaných pramenů jasně vyvstává, je, že biologicky podmíněné 

odlišnosti a sociálně konstruované rozdíly v tělesné konstituci mužů a žen pro zkoumané 

autory nepředstavují dva protiklady. Naopak lékaři dokázali obě představy, tedy tu o vlivu 

výchovy na tělesnost člověka, tak i tu o biologické predispozici, integrovat do sebe a 

v jejich dílech se tak objevují pasáže kritizující způsob výchovy dívek k pasivitě, 

parádivosti či k uzavření v domácnosti hned vedle pasáží prostoupených tradičními 

genderovými stereotypy o vrozené slabosti ženy, o důležitosti jejího vzhledu nebo o 

přirozené jemnosti a domáckosti. „Děvče obyčejně samo sebou již sedává více doma, 

kdežto hoch pro své zdraví dosti přiměřeně prohání se hojně pod širým nebem 

v rozmanitých hrách; dívkám má se ale přáti též dostatečný pohyb na svěžím vzduchu, i 

účastenství v některých zábavách hochů (míčem, na bruslení atd.); přílišné sedění doma, 

zvláště při háčkování, pletení atd., škodí velice vzrůstu a zdraví dívek, bez toho vždy 

útlejšímu a proto tím více ohledů vyžadujícímu“ (tamtéž: 36). Křížek s naprostou 

samozřejmostí tematizuje nevhodnou výchovu dívek, která vede k jejich tělesné slabosti, 
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zároveň s přesvědčením, že tato slabost je dívkám vrozená. Stejný jen zdánlivý rozpor 

ukazuje úryvek z knihy Panýrkovi. „Ženské pohlaví, jehož výchova je pravý opak 

normálního otužování, bývá v zámožných třídách, zvláště ve městech, pravidelně 

schoulostivělé a změkčilé. Ne neprávem říkám choulostivosti tělesní i duševní „zženštilost“ 

[…] Většina dívek […] je schoulostivělá až běda. Je nervosní, dráždivá; i oběh krve je 

vadný, některé orgány se překrvují, jiné mají krve nedostatek. Následky toho nutně jsou 

pak zřejmé – poruchy zdraví. Není pochyby, že nutno ženy otužovati, ale jak? Obyčejnou 

školou otužování tak státi se nemůže, neboť jednak staly by se ještě dráždivějšími, 

citlivějšími a nervosnějšími, jinak snad ani jemná ženská pleť, nezbytná to okrasa ženského 

pohlaví, by nepřipouštěla takového otužování, jakého je schopen muž. Jeho nehyzdí drsná, 

osmahlá, opálená tvář, kdežto ženská pleť má býti bílá, jemná, měkká […] Kdyby domácí 

lékař, radil podle všeobecných pravidel otužovacích osobě, která stále sedí, je nervosní a 

citlivá: Otužujte se, koupejte se ve studené vodě, choďte na vzduch chladný, vystavujte se 

zimě a vlhku za každého počasí noste se méně teple atd. atd. – prozradil by malé zkušenosti 

a zajisté by nedosáhl úspěchu“ (Panýrek, 1902: 468). Stejně jako řada dalších lékařů i 

Panýrek kritizuje nevhodnou výchovu dívek ve vyšších vrstvách, která vede k řadě neduhů. 

Panýrek však jde v daném úryvku ještě dál, protože naznačuje, že nepřiměřená výchova, 

vedoucí ke „schoulostivělosti“ dívek, způsobuje špatné prokrvení vnitřních orgánů, tedy že 

výchova má vliv na biologickou stránku člověka. Ani tato myšlenka narušující tradiční 

představu vrozené slabosti žen, však nebrání autorovi v tom, aby hned o několik vět dále 

vypíchl svou zcela stereotypní představu o ženském vzhledu.  

Konkrétní náhled lékařů na tělesnou konstituci žen je značně individuální. U mužů 

jsou častěji kritizovány určité formy chování, které vedou k jejich fyzické slabosti, 

v žádném z analyzovaných pramenů se neobjevuje názor, že muž je v určitém směru slabší. 

U žen se však takové názory objevují. Přestože, jak bylo zmíněno, vliv výchovy je často 

vnímán jako zásadní, lze najít několik zmínek o tom, že jsou ženy slabší, prostě proto, že 

jsou to ženy. „Zmrznutí vzniká působením prudké zimy. Že lidé slabí (děti, starcové, ženy, 

nemocní) a nepříčetní (blbci, opilí atd.) snáze zmrznou, rozumí se“ (Prokeš, 1880: 197). 

Podobně uvažuje Křížek „Lidé útlí a staří, děti a ženštiny, též kdo časně vstávali, nebo 

mnoho dopoledne pracovali, mají – zvláště v létě – spáti mnoho, před obědem i po obědě, 

a večer velmi brzy, dlouho do rána“ (K řížek, 1890: 50). „Jako dítky útlé nesmí koupány 

býti ve vodě studené, tak že jen v pozdějším věku děti silné smí ve plovárnách a jiných 

lázních studených se koupati: tak platí stejné hlavně o dívkách i paních slabých, které 

ostatně jeví samy nechuť ke chladnu, cítíce, že nemají dost síly, by působení studena mohly 
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přemoci, kdežto osobnosti svalnaté lázeň chladnou dobře snášejí“ (tamtéž: 54). Z těchto 

úryvků jasně vyplývá, že kategorie pohlaví byla pro konceptualizaci zdraví a nemoci stále 

velmi relevantní. Do skupiny osob, které autoři považují za více náchylné různým 

nemocem, úrazům či jiným zdraví ohrožujícím stavům, se dostávají děti a staří lidé kvůli 

svému věku, nemocní kvůli momentálnímu oslabení organismu, ženy ale výhradně kvůli 

svému pohlaví, které dle příslušných autorů takové oslabení představuje také. 

Dopady tohoto pohledu na slabší tělesnou konstituci žen se nutně projevují 

v přístupu autorů k možnostem jejich působení v různých oblastech lidského života a 

k jejich schopnostem. Ženám je doporučeno, s ohledem na jejich zdraví, omezovat určité 

druhy pohybu, pro dívky pak ze stejného důvodu snížit rozsah školní výuky. „Též doba 

vyučovaní denního buď co nejvíce zkrácena, zvláště ve městech, u dětí menších a dívek 

v době vývinu; počet předmětů učebních, mnohých zbytečných buď omezen a zjednodušen, 

by za to věci nutné pro život (tělo- a zdravověda atd.) mohly více býti pěstovány […] Čtyři 

hodiny dopolední najednou jsou velice mnoho, zvláště pro dívky, které bez toho na vzduchu 

bývají méně než hoši: dvě hodiny odpoledne stačily by, a dvě hodiny ručních prací měly by 

přeloženy býti na odpoledne, nejsouce povinné, nýbrž ponechány úsudku rodičů dle povahy 

tělesné dívek“ (K řížek, 1890: 74,75). V jednom z analyzovaných pramenů je dokonce 

patrné spojování domnělé slabší tělesné konstrukce s bariérami, které byly kladeny 

dívčímu vzdělání a některým profesím.47„Žačky bývají průměrně těla slabšího a 

něžnějšího. Sluší se jim tedy věnovati pozornost ještě bedlivější, zvláště před přetížením 

jich chrániti. Učitel a rodiče nechť podávají si ve svědomité péči o zdraví jim svěřených 

dítek ruku. Útlé ústrojí ženské ještě více trpí škodami všelikými, nežli chlapci […] Novější 

dobou přivedl ztížený zápas o život i dívky na pole vědecké. K povolání tomu však 

připusťme jenom duše schopné, nadané i tělesně při tom zdravé, aby místo chleba 

vezdejšího nenalezlo děvče při práci své nemoc a smrt. I pro povolání ženy a matky třeba 

jim ve škole i doma zdraví pěstiti, nikoli ohrožovati“ (Panýrek, 1896: 208-209 pod čarou). 

Na jedné straně Panýrek zdůrazňuje, že dívky jsou fyzicky slabší a proto musí být na jejich 

zdraví dáván větší důraz. V rozporu s předchozím obdobím i s míněním některých 

Panýrkových současníků, však tuto slabost nevnímá jako důvod pro absolutní vyloučení 

žen z určitých profesí, ale zdůrazňuje, že pro přístup do vědecké oblasti je zásadní 

zdravotní stav.  Na jiném místě však autor ženy pro jejich tělesnou slabost z fyzicky 

náročné práce vylučuje zcela. „Ženy a děti k těžké práci naprosto by se připouštěti neměly. 

                                                 
47

 Nedostatečné fyzické předpoklady byly například jedním ze základních argumentů pro odmítání studia 
žen na lékařských fakultách. 
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V některých zemích jsou zákony, které přesně určují, ke které práci smí se bráti žena, ke 

které i dítě […] Dospělý a silný vydrží déle dělati nežli nedospělý, muž více než žena“ 

(tamtéž: 221). 

I když názory na původ fyziologických odlišností u mužů a žen jsou nejednotné, 

objevuje se zde určitá konstanta. Ať už příslušný autor klade větší váhu biologickým 

dispozicím nebo výchově podmiňující tělesnou zdatnost či konstituci, vždy vnímá mezi 

muži a ženami rozdíl a pokud má tento rozdíl hodnotové znamínko, je tou fyzicky slabší 

žena. Je tedy patrné, že i přesto, že na rovině anatomické studované prameny prakticky 

nerozlišují tělo ženské a mužské (samozřejmě krom pohlavních orgánů), zůstávají 

femininita a maskulinita dvěma jasně ohraničenými kategoriemi, ať už nabývají podob 

odlišných sociálních rolí nebo odlišných fyzických dispozic či náchylností k nemocem. 

Také představa jakési apriorní slabosti žen je zde nadále velmi silná, ač se její původ 

neodvozuje přímo z anatomie, a přesto, že je nezřídka za důležitou příčinu horšího 

zdravotního stavu žen považována nevhodná výchova a životní styl. 

Z analyzovaných pramenů tedy vyplývá, že dochází k určitému zmírňování 

představy přirozené slabosti a nemocnosti žen ve prospěch zdůraznění negativního vlivu 

výchovy a životního stylu. Zajímavým zjištěním je také to, že na rozdíl od některých 

současných debat o vlivu výchovy či přírody,48 kdy je konstruktivismus stavěn do 

protikladu k esencialismu či biologismu, nepředstavují tyto dva přístupy pro zkoumané 

období dva protiklady, ale v pramenech se prolínají a navzájem nevylučují. To naznačuje, 

že pojetí genderu v lékařské literatuře sledovaného období nebylo fixní, ale mohlo být 

fluidní, mnohavrstevné často až ambivalentní, což je závěr, ke kterému pro období od 

konce 17. do konce 18. století dospěly, v souvislosti s literaturou tematizující genderové 

vztahy, také Jana Ratajová a Lucie Storchová (2011). Určitý posun oproti předchozímu 

období, kde zdůrazňované anatomické rozdíly a především představa „věčně nemocné 

ženy“ mnohem více predisponovaly společenské role mužů a žen, je patrný. Představa 

ženy jako fyzicky slabší bytosti však zůstává a ojediněle se objevují i doklady toho, že 

odkaz k tělesné slabosti žen byl ve zkoumaném období stále užíván k omezení působení 

žen ve společenském prostoru, jako je to patrné například v oblasti vzdělávání.  

  

 

 

                                                 
48

 Srov. Lippa, 2009. 
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7.3.3. Genderově podmíněné nemoci 

 

„Domácí lékaři“ poskytují rady na rozpoznání případně na léčení široké škály 

nemocí. Valná většina z nich postihuje dle autorů muže a ženy stejnou měrou. Krom 

chorob spojených s pohlavními orgány není tedy většina neduhů genderově specifická, až 

na několik výjimek. Teze nadnesené v teoretické části o genderově podmíněných 

chorobách lze na základě analýzy pramenů potvrdit. Za typicky ženskou nemoc je všemi 

autory považována hysterie, především s muži jsou pak asociovány, krom již zmíněného 

alkoholismu, hlavně pohlavní choroby. Krom toho někteří autoři považují za téměř 

výhradně ženskou nemoc tzv. bledničku či blednici, tedy nemoc projevující se nápadnou 

bledostí, bolestmi, únavou a poruchami menstruace.  

Blednice či blednička (nejspíš starší výraz pro chudokrevnost či anémii) je 

považována za chorobu, kterou trpí především dospívající dívky. Příčinu nemoci někteří 

autoři považuji za nejasnou, obvykle je ale tematizována jako nemoc dědičná, způsobená 

poruchou krvetvorby a především nevhodnou výživou a obecně životosprávou. Z toho také 

vyplývají rady, které autoři doporučují k její léčbě. Důraz je kladen na vyváženou stravu a 

pobyt na čerstvém vzduchu, nejlépe na venkově. Blednička je považována za nemoc 

vznikající z nevhodného způsobu života mladých dívek, především ve městě, pouze 

Duchoslav Panýrek (1902: 84) zmiňuje v poznámce pod čarou, že se v poslední době 

vyskytuje také u chlapců. Blednice, která bývá většinou autorů spojena s různými 

poruchami pohlavních orgánů a především s nadměrnou nebo naopak žádnou menstruací, 

může vést, pokud se neléčí, až k další typicky ženské nemoci - k hysterii (tamtéž: 86). 

Hysterie není tematizována ve všech analyzovaných pramenech, ale pokud je v nich 

zmíněna, tak je vždy spojena téměř výhradně se ženami. „Jest vůbec známa, obzvláště 

ženskému pohlaví vlastní nemoc, je dílem zděděna, dílem převráceným vychováním, 

nečinným ustavičným sezením, ale i také přílišným tělesným a duševním namáháním, 

pokrmem, smutnými náruživostmi, vesměs vším, cokoliv na soustavu nervovou, oslabujíc ji, 

učinkuje“ (Procházka Devítský, 1864: 56-57). Samotná definice této nemoci se napříč 

prameny velmi proměňuje, což může odrážet problematičnost konceptualizace této 

choroby v lékařském diskurzu obecně. Za základní projevy hysterie byly shodně 

považovány především záchvaty a různé poruchy nervové soustavy. Další příznaky už 

v rámci jednotlivých pramenů velmi variují a Duchoslav Panýrek dokonce přiznává, že má 

hysterie tolik odlišných příznaků, že není možné vytvořit její schematický obraz (Panýrek, 

1902: 485). 
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Konstantou analyzovaných pramenů je spojování hysterie s poruchami ženských 

orgánů a to především dělohy, ať už jako s příčinou nebo jako s důsledkem. Spojení 

hysterie a dělohy je natolik výrazné, že v některých pramenech téměř porucha dělohy 

představuje synonymum pro hysterii. Úzký vztah mezi těmito dvěma fenomény je také 

patrný například na označení hysterických křečí, coby křečí mateřských, kdy slovo 

mateřské je odvozeno od označení dělohy jakožto materníku či matky. „Křeče hysterické, 

„mateřské“ (řecké: hysteros, děloha, materník) jeví se u ženštin následkem některé 

choroby ústrojí pohlavních, z toho pak zvýšených příznaků nervosních a bolestí v celém 

těle, záchvaty někdy velice těžkými“ (K řížek, 1890: 218). Křížek není zdaleka jediný, kdo 

zdůrazňuje úzký vztah mezi hysterií a ženskými pohlavními orgány, v jeho pojetí však 

vystupuje nejmarkantněji obraz hysterie coby další daně (vedle porodních a menstruačních 

bolestí, větší náchylnosti k nemocem, omezování řady fyzických činností aj.), kterou musí 

každá žena zaplatit za svou tělesnost. V jeho podání je tak žena díky vlastnictví dělohy 

ubohou trpitelkou hodnou politování. „Mnozí mají hysterii za šílenost, ale zcela neprávem, 

poněvadž tu nemocné při zvýšen činnosti soustavy nervové bývají ducha bystrého a 

nevšedně nadaného, vynikající téměř ve všech oborech vědy a umění. Je-li však některá 

následkem tolikerých příznaků chorobných, jež jsme ovšem nepodali všecky, opravdu 

poněkud plachou, musíme ji spíše věnovati soustrast svou, jelikož trpí pro úlohu svou, ke 

které ji příroda dala dělohu, učinivši ji tak odvislou od vlivů nejrozmanitějších a 

přístupnou škodlivostem nejkrutějším. Proto bude každý, kdo jen poněkud zná poměry tyto, 

ženu vůbec považovati za bytost, odsouzenou vždy a vždy, za všech poměrů, k utrpení, kdež 

pak dojde k nutnému poznání, že s oddanou klidnou a obětavou trpitelkou musí se jednati 

vlídněji a šetrněji, než se bohužel obyčejně děje, když se i myslí tak velice zpozdile, že tato 

nemoc je toliko líčená, nebo že to je následek nešťastné a neopětované lásky, nebo zase 

hříšná i přepjatá chtivost pohlavní“ (tamtéž: 219). 

Tento úryvek umožňuje nahlédnout příčiny toho, proč byla hysterie 

konceptualizována jako nemoc téměř výhradně ženská. Prvním důvodem je skutečnost, že 

byla tematizována ve vztahu k disfunkci ženského pohlavního ústrojí, především dělohy. 

Další aspekt, který vedl ke ztotožnění této nemoci s ženským pohlavím, jsou častá 

podezření z pouhého předstírání nemoci, která se v souvislosti s hysterií objevují. Autoři, 

kteří diskutují tuto nemoc v souvislosti s poruchou psychiky, se obvykle vyjadřují ať už 

souhlasně či odmítavě k tehdy rozšířené teorii, že hysterie je úzce spojena s hypochondrií 

či s chronickým lhaním. To, že byl názor o hysterii jako nemoci, kterou ženy do značné 

míry pouze předstírají, ve sledovaném období rozšířen, ukazuje hned několik autorů, kteří 
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tento názor zastávají a také vehemence s jakou se jiní autoři snaží tento postoj vyvrátit 

nebo alespoň upozornit na to, že nedůvěra v pravost hysterických záchvatů může vést 

k zanedbání léčby a k vážným zdravotním následkům. Do první kategorie patří například 

Boleslav Horský „Hysterie jest onemocnění čivové vyskytující se hlavně u žen […] 

Choroba tato často bývá ve spojené s onemocněním pohlavních ústrojí ženských, zvláště 

dělohy a vaječníků. Dědí se z rodičů na děti. Někdy vzniká po náhlém strachu, lítosti nebo 

prudkém rozčílení […] Osoby takové bývají velice svárlivé a hašteřivé a vymýšlejí si často 

různé prazvláštní choroby, jimiž prý jsou ztíženy. Rády činí sebevražedné pokusy, ale jen 

na oko“ (Horský. 1907: 134). Do druhé kategorie patří Duchoslav Panýrek „Simulace čili 

přetváření se bývá velmi častým zjevem u hysterických. Ovšem že pouze lékař může 

rozhodovati, co je simulováno a co ne, častěji se křivdí v tom ohledu nemocným skutečným 

a proč by hysterická žena nemohla býti opravdu nemocna?“ (Panýrek, 1902: 490). 

Právě nedůvěra ve skutečné příznaky nemoci a podezření, že nemocná osoba 

chorobu pouze předstírá, je tedy druhým rysem, který napomáhá definici hysterie jako 

nemoci ženské, protože právě faleš, lstivost a lhaní jsou atributy tradičně více spojované 

s femininitou než maskulinitou, jak je patrné z řady historických pramenů tematizující 

ideál či antiideál ženy. Nelze navíc přehlédnout, že nejen předstírání nemoci ale veškeré 

charakteristiky, které se ke společenským projevům hysterie váží, jsou nápadně podobné 

charakteristikám, které byly tradičně považovány za ženská negativa. Zůstaneme-li u 

Horského, uvidíme, že je za projev hysterie považována svárlivost a hašteřivost, dvě 

vlastnosti, které jsou taktéž napříč historií považovány za typické záporné vlastnosti žen.49 

Stejné charakteristiky se objevují i v definici nervové slabosti Josefa Procházky 

Devítského (1864: 56-57), podle kterého je žena postižená touto nemocí svárlivá či 

lhostejná a její mysl je vrtkavá a také u Duchoslava Panýrka, který hysterickou ženu 

považuje přímo za největší pohromu každé rodiny. „Hysterická žena bývá kříž pro každou 

domácnost. Pro svoji osobu vyžaduje největších ohledů, je sobecká do krajnosti a sama 

nemá pro nikoho žádných ohledů, ona musí stále poroučeti a nikdo jí nic dobře neudělá, 

tyranisuje muže, přátele, služebnictvo až k zoufání […] Někdy je velmi pilná, najednou by 

vše chtěla míti hotové, hledí na každý prášek, jindy zase leží ničeho si nevšimne, o děti se 

                                                 
49

 Podobu ideálu ženy a taktéž jejich negativních vlastností lze sledovat na širokém spektru pramenů od 
náboženských kázání, přes lidovou slovesnost až po preskriptivní literaturu. Škála publikací, které se tomuto 
tématu věnují i editovaných pramenů je natolik široká, že ji zde není možné uvádět. Pro základní představu 
o literatuře zaměřené nejen na české prostředí od středověku až po moderní dobu možno využít 
bibliografických odkazů v publikaci Lenderová, Milena, Božena Kopičková, Jana Burešová, Eduard Maur 
(eds.). 2009. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha: Nakladatelství lidové noviny. 
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nestará a jen si dává sloužiti. Pro svou nesnášenlivost, hádavost, žárlivost a lkavost bývají 

hysterické osoby častí hosté u soudů. Hysterické ženy často utíkají od mužů, jen aby 

dokázaly, že ony trpějí nesnesitelně; také činí tak, že chtějí vzbuditi sensaci a trestati své 

nejbližší“ (Panýrek, 1902: 490). I když je Duchoslav Panýrek jediným autorem, který 

zdůrazňuje, že hysterie může podle posledních vědeckých zjištění postihovat také muže, ve 

své definici muže prakticky nezmiňuje a naopak skrze svou „hysterku“ přímo konstruuje 

antiideál ženy.  

Třetím důvodem, který dle mého soudu vede k definování hysterie jako ženské 

nemoci je skutečnost, že ženy byly ve zkoumaných pramenech obecně spojovány 

s nervovou labilitou a to v různých kontextech. Josef Prokeš pod heslem „padoucnice“ 

například upozorňuje, že je tuto nemoc důležité odlišovat „od záchvatů křečovitých 

mnohých nervosních osob zvláště pohlaví ženského“ (Prokeš, 1880: 105). Obecně je pak za 

projev většiny nemocí spojovaných se ženami a jejich pohlavním ústrojím, považována 

větší citlivost, dráždivost, výkyvy nálad a další charakteristiky naznačující větší sklony žen 

k citové labilitě.  

O co více prostoru je věnováno ženám v souvislosti s nervovými poruchami, o to 

méně jim je obvykle věnováno v otázce pohlavních nemocí. Skutečnost, že se „domácí 

lékaři“ při tematizaci venerických chorob zaměřují výhradně nebo většinově na muže, 

odráží dvojí sexuální morálku, která byla v analyzovaném období hlavním důvodem, proč 

pohlavně přenosné choroby šířili především muži a proč tedy apel na umírněnost 

v sexuální oblasti a především dodržování určitých pravidel hygieny, směřoval primárně na 

muže. Zkoumané prameny také ukazují, že bylo toto téma stále do značné míry 

tabuizované. Z medicínského hlediska bylo možné tuto otázku nadnést a dokonce to bylo 

považováno za nezbytné kvůli fatálním důsledkům na zdraví nejen jedince, ale celé jeho 

rodiny, která byla neléčenou chorobou zasažena. Ovšem mimo tuto sféru představovala 

venerická choroba pro nemocného stigma a proto bylo žádoucí ji před okolím utajit, což 

jednak autoři zmiňují jako jeden z důvodů, proč se nakažení zdráhají navštívit lékaře a 

raději se věnují nespolehlivé samoléčbě, jednak k utajení nemoci sami nabádají. „Na místě 

nemocném musí se nositi čistá plátna nebo jemná vata (bavlnka) by co možná bránila 

nečistotě prádla; pozor ale, by věc ta ztracená neprozradila! […] Lepší je pilné koupání 

alespoň místní; hojné pití vody sladké, bledé kávy, slabého čaje pouhého nebo mírně s 

rumem […] vše dle okolností, by nikdo nemohl nic tušiti“ (K řížek, 1890: 239). 

Orientace lékařů na venerické choroby především u mužů ve většině „domácích 

lékařů“ není explicitní. Autoři neoznačují tyto neduhy za nemoci ryze mužské, ale způsob 
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jakým popisují rizikové chování, průběh nemoci, způsob léčby a důsledky, které může 

nemoc způsobit, ukazují na to, že určité i když třeba nereflektované ztotožnění venerických 

chorob s maskulinitou zde bylo. Josef Prokeš pod heslem kapavka sice nezmiňuje, že by se 

jednalo o nemoc častěji se vyskytující u mužů, ale při popisu průběhu nemoci se omezuje 

pouze na mužské orgány (Prokeš, 1880: 51). Podobně také Čeněk Křížek nezmiňuje 

v otázce pohlavních nemocí explicitně muže, ale z jeho varování před možnou nákazou je 

jasně patrné, že jsou jeho slova určena mužům. „Na zamezení další sluší se varovati před 

stykem se společností nízkou, úplných vyvrhelů lidstva, k tomu ještě ve vlastní podnapilosti 

nebo docela opilosti!“ (K řížek, 1890: 239). 

I když byla největším strašákem lékařů v souvislosti s pohlavními chorobami 

možnost, že nemocný muž nakazí svou ženu a přenese tak nemoc i na své potomky, 

výjimečně se v pramenech objevil i případ, kdy autor považuje za možnou i variantu 

opačného přenosu z ženy na muže. „Zvláštním katarrhem pochvy jest kapavka, t. j. 

onemocnění nakažlivé, způsobené charakteristickými zárodky […] Onemocnění toto 

přenáší se s muže na ženu anebo obráceně“ (Horský, 1907: 148).  

Je s podivem, že přestože se ve sledovaném období vedly bouřlivé debaty, o tom 

jaký postoj by měla společnost zaujmout k prostituci (Lenderová, 2002), prostitutka jako 

typ ženy, která je na rozdíl od ženy „spořádané“ odpovědná za šíření pohlavních chorob, 

ve zkoumaných pramenech explicitně tematizována není. Ke zmíněné dvojí sexuální 

morálce je nutné dodat, že i když ve zkoumaném období se výrazně častěji vyskytovaly 

pohlavní nemoci u mužů, coby důsledek větší volnosti v předmanželském či 

mimomanželském sexuálním styku, již se neobjevuje v pramenech dříve běžná představa, 

že ženy mají výrazně nižší sexuální pud. 
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8. Závěr 

 

„Dlouhé“ devatenácté století je obdobím hluboké proměny evropské společnosti. Tato 

změna nebo spíše komplex mnoha rozsáhlých změn zasáhl muže i ženy - jejich biologická 

těla i jejich genderové identity. Přechod tradiční společnosti v moderní znamenal zrod 

občanství, národů, nové podoby rodiny, ale především znamenal nové definování 

femininity a maskulinity. Ale ani genderové role definované pod vlivem myšlenkových 

směrů jakými byly osvícenství, liberalismus či konzervativismus nebyly jednotné a 

neměnné. Pro reprezentanty či reprezentantky mužství a ženství znamenalo toto období 

oslabení společenského řádu vystavěného především na náboženství a stavovské 

příslušnosti, nikoliv však oslabení řádu genderového. Ten jejich životy ovlivňoval se 

stejnou razancí jako v období předchozím i v období následném, ale jejich místo ve 

společnosti definoval poplatně své době. V této době nabyla příslušnost člověka k danému 

pohlaví na významu, stejně jako biologické charakteristiky, které jí zdánlivě podmiňovaly.  

 Texty uvádějící do problematiky genderových studií poučují, že tzv. genderový řád 

ovlivňuje jedince obojího pohlaví, na ženy však zpravidla dopadá s horšími důsledky. To 

platí pro současnost, tím více pro minulost. Zatímco mužům moderní společnost do určité 

míry odejmula možnost realizovat svou maskulinitu v boji a místo toho jim otevřela 

budoucnost politiků, vědců, diplomatů či filozofů, ženám omezila prostor pro 

ekonomickou nezávislost, namísto které jim nabídla „pohodlí“ mateřství a domova. I s 

vědomím plurality genderových identit, regionálních či sociálních specifik, je třeba 

přijmout, že moderní společnost sebou přinesla novou krajně dichotomní a hierarchickou 

konceptualizaci genderu, která v předchozím období nemá obdoby.  

 Nepřekvapí snad, že do očí bijící nerovnost v přístupu žen a mužů k občanství, 

povolání, vzdělání, politické moci i k rodině začala být záhy kritizována, jak muži, tak 

ženami. První vlna feminismu, která v různých částech Evropy prostupuje celým 

devatenáctým stoletím, se stala tou nejsilnější reakcí na genderovou disproporci 

společenského života. Českou oblast zasáhla výrazně méně než třeba západní Evropu a 

také značně opožděně, ale i když byl nástup feministického či řekněme ženského 

emancipačního hnutí pomalý a velmi umírněný, lze i u nás zhruba od 60. let 19. století 

sledovat postupné vzedmutí boje za rovná práva a s tím spojenou změnu genderových rolí, 

především na straně žen. Promítly se tyto společenské změny do proměny tematizace 
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ženského a mužského těla v lékařské literatuře? Tuto základní otázku jsem se pokusila 

položit „domácím lékařům“.  

Ze zevrubného pohledu na jejich obsah je patrné, že tyto knihy poskytovaly svým 

čtenářům/čtenářkám, stejně jako dnes poskytují případným badatelkám/badatelům, 

množství informací, často vysoce přesahující popis chorob a způsobů jejich léčby. Jejich 

využití coby pramenů, proto umožňuje zkoumat nejen medicínské znalosti tehdejší doby, 

ale vypovídá také mnoho dalšího, jednak o postavení lékařů ve společnosti a o problémech, 

které je nejvíce zaměstnávali, jednak o představách, jaké měli zástupci lékařské profese o 

mužích a ženách, jejich společenských rolích, schopnostech, náchylnostech k chorobám a v 

neposlední řadě o jejich tělech. Pod penzem informací o tom, jak nemocem předcházet, jak 

je rozpoznat, případně jak je léčit vystupuje z analýzy „domácích lékařů“ obraz lékařské 

vědy a jejího postoje k lidské tělesnosti, který je jasně genderovaný.  

 Muži-lékaři staví svou autoritu na institucionalizovaném vzdělání, jež je odlišuje od 

nekvalifikovaných fušérů, kteří v jejich podání představují riziko pro zdraví lidí i pro jejich 

peněženky. Daleko ohrožující pro autoritu lékařů, snad pro tradiční důvěru, které se u lidí 

těší, jsou však porodní báby, které sice určitou kvalifikaci mají, ale jejich neřestí je, že se 

nedokáží respektovat vymezené hranice. Hranice postavené mezi jejich pomocnou úlohou 

u porodu a invazivními zásahy, které přísluší jen lékařům, hranice mezi vědou a pověrou, 

mezi veřejným prostorem zaměstnaných mužů a soukromým prostorem pečujících žen. V 

averzi, kterou autoři „domácích lékařů“ opětovně projevují vůči porodním bábám, můžeme 

vidět odraz obav o narušení „tradičního“ genderového řádu i o udržení autority moderní 

vědy, kterou mohlo podkopat vše, co nebylo považováno za racionální – mastičkářství, 

pověrečné praktiky, ženy.  

Snad i proto mají muži a ženy v „domácích lékařích“ různé úlohy a femininita a 

maskulinita nabývají odlišných podob. V pozici lékařů se objevují pouze muži, v pozici 

pacientů a pacientek zástupci obou pohlaví, ovšem nemoc či různé tělesné patologie jsou 

podle mínění většiny lékařů vepsány mnohem více do těl žen než do těl mužů. Zatímco 

mužské neduhy mají častěji povahu sociální, což je patrné především u nejvíce 

diskutovaného alkoholismu či pohlavních chorob, ženské nemoci, podle lékařů, vychází ze 

samotné podstaty ženského těla. Patrné je to například u hysterie, nemoci, která jakoby se 

svými příznaky nervovou labilitou, vyšší dráždivostí, sklony ke lhaní a původem v 

pohlavních orgánech, byla definována na míru ženám. Také úloha v reprodukčním procesu 

a vše s ní spojené, tedy téma v „domácích lékařích“ široce diskutované, definuje ženu jako 
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osobu více ohroženou na zdraví, i když posun od staršího pojetí těhotenství jako nemoci je 

patrný.  

Zájem o problematiku nemocí ženských pohlavních orgánů, těhotenství, porodu či 

kojení představuje do značné míry odraz společenské situace. Díky národně 

emancipačnímu procesu získala žena především v 2. polovine 19. století význam coby 

matka. Toto národu prospěšné mateřství bylo nahlíženo jednak z ryze medicínského 

hlediska, což vedlo k většímu dohledu nad zdravím ženy a k nárůstu množství rad, jak se 

má žena řádné chovat v těhotenství a při porodu. Jednak bylo mateřství pojímáno více 

sociálně a ženám coby důležitému socializačnímu činiteli se tak dostalo nejen přiznání 

práva na vzdělání, ale díky tomu také uznání určité kompetence ve vztahu k vlastnímu tělu, 

ke zdraví svému, svého dítěte i k jeho výchově. Snad proto nabývá femininita v 

analyzovaných pramenech nejčastěji podobu mateřství, a i přesto, že se objevuje celá škála 

různých obrazů mateřství, konstantou je, že pro většina autorů žena rovná se matka. 

Mužský prvek se v analyzovaných pramenech objevuje nejen v rámci lékařské autority, ale 

ztělesňuje také normu. Normativní maskulinita je vyvýšena nejen nad femininitu ale i nad 

jakoukoliv nedominantní formu maskulinity, která neodpovídá implicitně definovaným 

kritériím, jakými je například racionalita, fyzická síla, rozhodovací a živitelská funkce 

v rodině a samozřejmě mužnost. Ženy sice v praktické rovině postupně dobývají tradičně 

mužská odvětví ve studiu i zaměstnání, v rovině medicínského diskurzu ale femininita i 

maskulinita nevybočují, alespoň ve zkoumaných „domácích lékařích“, z tradičního pojetí a 

tento druh lékařské literatury, přestože reflektuje některé společenské změny, nadále 

udržuje ideologii oddělených sfér a s ní spojené genderově stereotypní představy o rolích 

mužů a žen ve společnosti.  

 I přesto lze vysledovat v medicínském přístupu k tělesnosti a k genderu řadu 

posunů. Jedním z nich je, že příroda přestává být u řady autorů zcela všemocná a 

biologicky deterministické pojetí člověka začíná být částečně relativizováno důrazem na 

vliv prostředí. Především fyzická slabost žen bývá často vnímána jako důsledek 

nevhodného životního stylu mladých dívek vycházejícího často z nevhodné výchovy. 

Zohlednění vlivu prostředí a způsobu života na zdravotní stav člověka, však neznamená 

upuštění od představy biologické predispozice daného pohlaví k určitému typu činnosti či 

jeho vyloučení z činnosti jiné. Autoři zcela samozřejmě slučují oba přístupy a v rámci 

jediné knihy, často dokonce na stejné stránce popisují přirozenou slabost dívek či 

výbojnost chlapců, ihned poté co zkritizovali dvojí metr ve výchově dětí odlišného pohlaví.  

Přes patrné posuny oproti předchozímu období, kdy rozměry mozku či pánve sloužili k 
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upevnění tzv. oddělených sfér, zůstává tělesnost stále důležitý argumentem určujícím 

možnosti žen a mužů k uplatnění ve společnosti.  

 Stejný, spíše zdánlivý, posun je patrný také v otázce biologické odlišnosti 

mužského a ženského těla a v představě „věčně nemocné ženy“. Ve zkoumaných 

pramenech se prakticky nevyskytuje představa, že ženské a mužské tělo jsou dvě opozita 

určující svým „majitelům“ protikladné životní dráhy. Obraz, který „domácí lékaři“ o 

lidském těle podávají, konstruuje pohlavní rozdíly v lidské anatomii, téměř výlučně na 

základě rozdílu v pohlavních orgánech. Stejně tak žena až na výjimky není konstruována 

jako bytost, jejíž život je po sobě jdoucí sérií neduhů a oslabení organismu. Přesto jsou 

závěry, které vyvozují lékaři ze znalostí mužského a ženského těla pro sociální život mužů 

a žen téměř totožné jako o půl století dříve – ženské aktivity musí být za určitých okolností 

omezovány, především ty nad rámec tradiční feminity jako je vzdělávání či sport, mužům 

naopak není zapovězena žádná činnost, jen sféra rodičovství nepředstavuje prostor, ve 

kterém by dominovali. Muži coby fyzicky silnějšímu a méně náchylnému k nemocem 

nekladou „domácí lékaři“ žádná omezení, v rámci veřejné ani soukromé sféry. Malým 

chlapcům je doporučován sport všeho druhu, otužování a dostatek pohybu i v rámci 

vzdělávacího procesu, který je samozřejmostí. Naopak žena jako bytost křehká, fyzicky 

slabší a nutně limitovaná svou reprodukční rolí by se měla řady činností a aktivit 

vyvarovat, protože mohou ohrozit její zdraví. Malé dívky by sice neměly být zavřeny 

doma u ručních prací a mělo by jim být dopřáno dostatek pohybu a pobyt na čerstvém 

vzduchu, řada sportů však pro ně není vhodná, stejně jako dlouhé vyučování ve školách. 

Přestože lze tedy vysledovat v tematizaci lidského těla v daných pramenech řadu posunů, 

odkazujících na to, že v rámci lékařské profese se postoj k určitým aspektům mužského a 

ženského těla oproti staršímu období proměnil, základní postoj, že lidská tělesnost do 

značné míry určuje možnosti uplatnění jedince ve společnosti, zůstává zachován.  

Jak upozorňuje Le Goff (2006) dějiny těla patří mezi dějiny pomalého rytmu - 

pojetí těla v historii se mění, ale zažívá jen málo revolucí. Snad byl tedy úsek, ve kterém 

jsem proměny konceptualizace lidského těla sledovala já, příliš krátký. Možná však spíše 

ukázal, že v otázce stejných příležitostí pro muže a ženy, bylo a nejspíš i bude tělo a s ním 

spojený odkaz k lidské biologii či k přírodou danému řádu, užíváno jako jeden 

z nejsilnějších protiargumentů.  

 

 

 



108 
 

 

 

9. Seznam pramenů a literatury 

 

PRAMENY  

Horský, Boleslav S. 1908.“Domácí lékař.“ In Skalička, Jan. Domácí štěstí. Rady českým 

hospodyňkám, jak vésti si mají v domácnosti, při opatřování a zařizování bytů, poučení o 

výživě, o nákupu a přípravě potravin (s připojením jídelních lístků a předpisů 

kuchařských), o oděvu, prádle a obuvi, o pojišťování na život a mnohých jiných důležitých 

věcech, jež každé hospodyňce znáti jest nevyhnutelně potřebí. Na konec připojeno množství 

různých vyzkoušených receptů pro domácnost potřebných. Praha: Rudolf Storch. 

Křížek, Čeněk. 1890. Domácí lékař. Rodinám, obecenstvu, obcím a okresům: pro poměry 

všech stavů, též rolnictva i dělnictva. Praha: Č. Křížek: V komissí knihkupectví A. 

Reinwarta. 

Panýrek, Duchoslav. 1896. Zdravověda. Praha: F. Šimáček. 

Panýrek, Duchoslav (ed.). 1902. Domácí lékař. Lékařský rádce zdravých i chorých. 1. Díl. 

Praha: Bursík a Kohout. 

Panýrek, Duchoslav (ed.). 1902. Domácí lékař. Lékařský rádce zdravých i chorých. 2. Díl. 

Praha: Bursík a Kohout. 

Panýrek, Duchoslav. 1909. Zdraví největší poklad. Praha: F. Topič. 

Panýrek, Duchoslav. 1913. Zdravověda rolníka i jeho rodiny. Praha: A. Neubert. 

Procházka Devítský, Josef. 1864. Malý a nejlacinějssí domácí lékař. Okamžitý a bezpečný 

raditel w nemocích. Jindřichův Hradec: Alois Josef Landfras a Syn. 

Prokeš, Josef. 1880. Domácí léčení. Poučení, kterak máme zachovati se v nemocech prvé, 

než lékař byl zavolán. Praha: Jaroslav Pospíšil. 

Pečírka, Josef. 1863. Domácí lékař. Učení o člověku ve stavu zdravém i chorobném. Praha: 

Rohlíček a Sievers. 

Zábanský, Jaromír. 1906. Péče o zdraví aneb Malý domácí lékař. Poučení, jak bychom 

přirozeně žíti měli, abychom dosáhli věku nejvyššího. Praha: Reinwart. 

 



109 
 

 

 

LITERATURA 

Abrams Lynn. 2005. Zrození moderní ženy. Praha: Centrum pro studium demokracie a 

kultury. 

Ariés, Philippe. 1973. L’Enfant et la Vie Familiale sous l’Ancien Régime. Paris: Édit. du 

Seuil. 

Badinter, Elisabeth. 1998. Materská láska Od 17. storočia po súčasnosť. Bratislava: 

Aspekt. 

Badinter, Elisabeth. 2005. XY: O mužské identitě. Praha, Litomyšl: Paseka. 

Bahenská, Marie. 2005. Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské 

spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri. 

Bartoš, Josef. Stanislava, Kovářová. 2005. Nauka o historických pramenech. Olomouc 

Univerzita Palackého v Olomouci. 

Barša, Pavel. 2002. Panství člověka a touha ženy. Feminismus mezi psychoanalýzou a 

poststrukturalismem. Praha: Sociologické nakladatelství.  

Beauvoir, Simone de. 1966. Druhé pohlaví. Praha: Orbis. 

Blumlová, Dagmar, Petr Kubát a kol. 2010. Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z 

kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice: Jihočeské muzeum v 

Českých Budějovicích: Společnost pro kulturní dějiny. 

Bock, Gisela. 2007. Ženy v evropských dějinách. Od středověku do současnosti. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny. 

Bourdieu, Pierre. 2000. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum. 

Bulter, Judith. 1993. Bodies that Matter: On the Discoursive Limits of Sex. New York: 

Routledge. 

Butler, Judith. 2003. Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity. Bratislava: 

Aspekt.  

Corbin, Alain, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello. 2005. Histoire du corps. 1. De la 

Renaissance aux Lumières. Paris; 2005. 2. De la Révolution à la Grande guerre. Paris; 

2006 3. Les mutations du regard. Le XXe siècle. Paris. 



110 
 

Dreyfus, Hubert L, Paul, Rabinow. 2002. Michel Foucault. Za hranicemi strukturalismu a 

hermeneutiky. Praha: Herrmann a synové. 

Duby, Georges. 1999. Vznešené paní z 12. století III. Eva a kněží. Brno: Atlantis. 

Elhstain, Jean Bethke. 1999. Veřejný muž, soukromá žena. Ženy ve společenském a 

politickém myšlení. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku.  

Elias, Norbert. 2006. O procesu civilizace I. Praha: Argo.  

Foucault, Michel. 1994. Dějiny šílenství v době osvícenství. Praha: Lidové noviny. 

Foucault, Michel. 1999. Dějiny sexuality I. Vůle k vědění. Praha: Herrmann a synové. 

Foucault. Michel. 2000. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin Foucault, Michel. 2003. Dějiny 

sexuality II. Užívání slastí. Praha: Herrmann a synové. 

Foucault, Michel. 2003. Dějiny sexuality III. Péče o sebe. Praha: Herrmann a synové. 

Foucault, Michel. 2009. Zrození biopolitiky. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury 

Foucault, Michel. 2010. Zrození kliniky. Červený Kostelec: Pavel Mervart.  

Hanulík, Vladan. 2010. Pohlavní choroby jako téma korespondence v 19. století. In 

Petrasová, Taťána, Pavla, Machalíková. 2010. Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. 

Praha: Academia, s. 100-107.  

Havelková, Hana. 2004. První a druhá vlna feminismu podobnosti a rozdíly. In 

Formánková, L., K. Rytířová (eds.). ABC feminismu. Brno: Nesehnutí. 

Horská, Pavla. 1983. K ekonomické aktivitě žen na přelomu 19. a 20. století (příklad 

českých zemí). Československý časopis historický 31, (5): 711-743. 

Horská, Pavla. 1999. Naše prababičky feministky. Praha: Lidové noviny. 

Chartier, Roger. 2011. Na okraji útesu. Červený kostele: Pavel Mervart.  

Knotková – Čapková, Blanka. 2006. „Stručný pohled na úsilí o volební právo a další 

občanská práva českých žen v kulturně politickém kontextu své doby“ [online].Praha: 

Fórum 50% [cit. 30. 4. 2013]. Dostupné z: 

<http://padesatprocent.cz/cz/zpravodajstvi/blanka-knotkova-capkova-strucny-pohled-na-

usili-o-volebni-pravo-a-dalsi-obcanska-prava-ceskych-zen-v-kulturne-politickem>. 



111 
 

Laqueur, Thomas. 1999. Making Sex. Body and Gender From the Greeks to Freud. 

Cambridge: Harvard University Press. 

Iggers, Georg G. 2002. Dějepisectví ve 20. století. Praha: Lidové noviny.  

Im Hof, Ulrich. 2001. Evropa a osvícenství. Praha: Lidové noviny. 

Katz, Jonathna. 2002. „The Invention of Heterosexuality.“ In Peiss, Kathy (ed.). Major 

Problems in the History of American Sexuality. Boston, New York: Houghton Mifflin 

Company, s. 349-356. 

Le Goff, Jacques, Nicholas, Truong. 2006. Tělo ve středověké kultuře. Praha: Vyšehrad.  

Lenderová, Milena. 1999. K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století. Praha: Mladá 

Fronta.  

Lenderová, Milena. 2002. Chytila patrola aneb prostituce za Rakouska i republiky. Praha: 

Karolinum.  

Lenderová, Milena, Karel Rýdl. 2006. Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého 

století. Praha: Paseka. 

Lenderová, Milena, Božena Kopičková, Jana Burešová, Eduard Maur (eds.). 2009. Žena 

v českých zemích od středověku do 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.  

Lenderová, Milena, Vladan Hanulík. v tisku. „Několik slov úvodem.“ In Lenderová, 

Milena, Vladan Hanulík, Daniela Tinková (eds.). Dějiny těla: prameny, koncepty, 

historiografie. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 3-19. 

Lippa, Richard A. 2009. Pohlaví: příroda a výchova. Praha: Academia. 

Macura, Vladimír. 1983. Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ. Praha: 

Československý spisovatel. 

Malečková, Jitka. 2001. Úrodná půda. Žena ve službách národa. Praha: ISV. 

Malínská, Jana. 2005. Do politiky prý žena nesmí – proč? Vzdělávání a postavení žen v 

české společnosti v 19. století a na počátku 20. století. Praha: Libri. 

Mauss, Marcel. 1934. Les Techniques du corps [online]. Dostupné z 

<http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/6_Techniques_corp

s/tectechniq_corps.pdf> [26. 6. 2013].  

Nagl-Docekal, Herta. 2007. Feministická filosofie. Praha: Sociologické nakladatelství. 



112 
 

Nečasová, Denisa. 2008. „Dějiny žen či gender history? Možnosti, limity, východiska“. 

Dějiny – Teorie – Kritika 5, (1): 81–102. 

Neudorflová, Marie L. 1999. České ženy v 19. století: úsilí a sny, úspěch i zklamání na 

cestě k emancipaci. Praha: Janua. 

Oakley, Ann. 2000. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál. 

Oates- Indruchová, Libora (ed.). 2001. Tvrdošíjnost myšlenky. Od feministické 

kriminologie k teorii genderu: na počest profesorky Gerlindy Šmausové. Praha: 

Sociologické nakladatelství. 

Ortner, Sherry. 1998. Má se žena k muži jako příroda ke kultuře? In Oates-Indruchová, 

Libora. Dívčí válka s ideologií. Praha: Sociologické nakladatelství 

Petrasová, Taťána, Pavla, Machalíková. 2010. Tělo a tělesnost v české kultuře 19. Století. 

Praha: Academia.  

Pelc Martin. 2010. „Konstrukce sportu jako maskulinní domény: příklad alpinismu.“ In 

Petrasová, Taťána, Pavla, Machalíková. Tělo a tělesnost v české kultuře 19. Století. Praha: 

Academia, s. 149-156.  

Porter, Roy. 2001. Největší dobrodiní lidstva. Historie medicíny od starověku po 

současnost. Praha: Prostor Euromedia Group - Knižní klub. 

Putna, Martin C. a kol. 2011. Homosexualita v dějinách české kultury. Praha: Academia. 

Ratajová, Jana. 2006. „Gender history jako alternativní koncept dějin.“ In Kateřina 

Čadková, Milena Lenderová, Jana Stráníková (edd.). Dějiny žen aneb Evropská žena od 

středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. Pardubice: Univerzita Pardubice, 

s. 33–40. 

Ratajová, Jana, Lucie, Storchová (edd.). 2011. Žádná ženská člověk není. 

Polarizace genderů v českojazyčné literatuře 2. poloviny 18. století. Praha: Scriptorium. 

Reinharz, Shulamit. 1992. Feminist Methods in Social Research. Oxford: Oxford 

University Press.  

Renzetti C. M., D. J. Curran. 2003. Ženy, muži a společnost. Praha: Carolinum. 

Rousseau, Jean Jacques. 1911. Emil čili o vychování. Praha: Dědictví Komenského.   

Říhová, Milada a kol. 2005. Kapitoly z dějin lékařství. Praha: Carolinum. 



113 
 

Sangoopta, Chandak. 2009. Otto Weininger  Praha: Academia. 

Scott, Joan W. 1999. „Gender: A Useful Category of Historical Analysis“. In Joan W. 

Scott (ed.). Gender and the Politics of History. New York: Columbia university press, s. 

28-50. 

Seidl, Jan. 2012. Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 

1867 do současnosti. Brno: Host. 

Schiebinger, Londa. 2000. „Skeletons in the Closet: The Fisrt Illustrations of the Female 

Skeleton in Eighteenth-Century Anatomy.“ In Londa Schiebinger (ed.). Feminism and the 

Body. Oxford: Oxford University Presss. 

Smith, Virginia. 2011. Dějiny čistoty a osobní hygieny. Praha: Academia. 

Svobodný, Petr, Ludmila, Hlaváčková. 2004. Dějiny lékařství v českých zemích. Praha: 

Triton. 

Šmausová, Gerlinda. 1999. „Rasa jako rasistická konstrukce.“ Sociologický časopis 35 (4): 

433-446. 

Šubrtová, Alena. 2006. Dějiny populačního myšlení v českých zemích. Praha: Česká 

demografická společnost.  

Švaříčková Slabáková, Radmila, Jitka, Kohoutová, Radmila, Pavlíčková, Jiří Hutečka et 

al.2012. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Metody, koncepty, 

perspektivy. Praha: Nakladatelství lidové noviny. 

Tinková, Daniela. 2010. Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě. Praha: 

Argo. 

Tinková, Daniela. 2007. „Tělo – věda – historie. K otázce formování „moderního“ těla v 

historiografii a novověké vědě“. In Martin Nodl, Daniela Tinková (edd.). Antropologické 

přístupy v historickém bádání. Praha: Argo, s. 13–52. 

Tinková, Daniela. 2004. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha: Argo. 

Tinková, Daniela. 2006. „Žena – prázdná kategorie? Od (wo)men’s history k gender 

history v západoevropské historiografii posledních desetiletí 20. století.“ In Čadková, 

Kateřina, Milena, Lenderová, Jana, Stráníková (eds.). 2006. Dějiny žen aneb Evropská 

žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. Pardubice: Univerzita 

Pardubice, s. 19-32. 



114 
 

Tinková, Daniela. 2008. „Oddělené sféry: tradiční polarita, nebo dědictví 19. století?“ In 

Milan Řepa (ed.). 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha: 

Historický ústav Akademie věd České republiky, s. 458-470. 

Tinková, Daniela. 2004. „Věčně nemocná žena. Žena a mateřství v lékařském myšlení na 

prahu moderní doby.“ Dějiny a současnost 26 (1): 24-26. 

Weiss, Vilém. 2007. Dějiny chirurgie v Čechách. Praha: Karolinum.  

Yalom, Marilyn. 1999. Dějiny ňadra. Kulturní a sociální dějiny prsu od starověku až po 

současnost. Praha: Rybka Publishers. 

Zábrodská, Kateřina. 2009. Variace na gender. Poststrukturalismus, diskurzivní analýza a 

genderová identita. Praha: Academia. 

Zemon Davis, Natalie. 1976. "Women's History in Transition: The European Case.“ 

Feminist Studies 3 (3/4): 83-103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

10. Přílohy 

Příloha č. 1 Zobrazení kostry pánve. Horský, Boleslav S. 1907. Ilustrovaný domácí lékař 

české rodiny. Praha: Šolc a Šimáček 

 

 

 

Příloha č. 2. Tabulka udávající denní potřebu živin. Panýrek Duchoslav. 1913. Zdravověda 

rolníka a jeho rodiny. Praha: A. Neubert. 

 

 


