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Předkládaná diplomní práce má vynikající úroveň, již dlouhou dobu jsem si nepřečetla 

kvalifikační práci s takovým zájmem. Předností má celou řadu. Za prvé badatelské otázky – především 

to, jak se reformulovaly konceptualizace těla v populárních lékařských příručkách konce 19. století 

vzhledem k emancipačním procesům a proměnám představ o genderu v tehdejší české společnosti – 

vycházejí z jasně stanoveného teoretického a konceptuálního základu, jímž je scottovská genderová 

analýza. Autorka navíc velmi přesvědčivě ukazuje, jak se tento koncept utvářel, uvažuje, v jakém 

vztahu je k dějinám žen z doby před jazykovým obratem, a pokouší se tyto dva směry nosným 

způsobem propojit ve vlastním výzkumu. Za druhé se v práci analyzuje poměrně rozsáhlý a obtížný 

korpus pramenů, tzv. domácí lékaře (a je jen škoda, že z něj vypadly dvě překladové příručky, jejichž 

autorkami byly navíc lékařky, což by do analýzy mohlo vznést další zajímavou rovinu). Dalšími 

přednostmi práce pak je výborně strukturovaná a propracovaná argumentace a v neposlední řadě 

také rozsah. Zmínit se musím rovněž o vysoké stylistické kvalitě textu a kritické reflexi terminologie a 

vůbec jazyka, který autorka užívá. Stejně kriticky autorka reflektuje i vlastní badatelskou pozici, což 

možná na katedře KGS patří k požadovanému standardu, ve většině česky psaných kvalifikačních 

studentských prací ovšem nikoliv.  

Velmi zajímavé jsou konečně i samotné závěry autorčina výzkumu. Poosvícenská 

konceptualizace lidského těla založená na biologickém dimorfismu asociovala ženu výrazně s jejím 

tělem, které považovala za „přirozený“ zdroj nemoci a za důvod, proč ženský život stejně jako sociální 

aktivity žen medikalizovat. Autorčiným cílem je prozkoumat, jak se toto pojetí proměnilo v o půl 

století mladších příručkách – jak jsou na jejich stránkách utvářeny rozdíly mezi mužským a ženským 

tělem, jak tyto prameny pracují s femininitou a maskulinitou, jak se proměňuje poosvícenský obraz 

ženské nemoci spojené s reprodukčními orgány, jak se hovoří o lékařích a jak se vypovídá o 

genderových aspektech nemocí. Autorka ukazuje, že sice v určitých dílčích tematických celcích došlo 

k reformulacím ideologie oddělených sfér a k překonání představ o principiální biologicky založené 

odlišnosti mužského a ženského těla se všemi jejími sociálními důsledky. V domácích lékařích tak 

nenalezneme odkazy na ženskou nezpůsobilost, která by byla konstruována na anatomickém základě. 

Mužské a ženské tělo se již nechápou jako dvě zcela odlišné entity. Tělo navíc přestává být 

konceptualizováno výhradně na biologickém základě, ale také v souvislosti s životním stylem a 

celkově sociálním prostředním. Autorka ovšem správně poukazuje, že tato proměna byla dosti 

nejednoznačná. Představa o dvou genderech založených na biologickém dimorfismu totiž do značné 

míry přetrvala až do počátku 20. století, a to bez ohledu např. na tehdy probíhající emancipační 

procesy. Stejně jako v poosvícenském případě je v novějších domácích lékařích inscenována 

maskulinní autorita lékaře a vede se genderovaná polemika s „nekvalifikovanými“ způsoby léčby. 

Femininita se stále spojovala primárně s mateřstvím (konotovaným nyní nacionálně), kromě něho se 

tematizují kategorie jako krása či přirozený pečovatelský sklon. U mužů se pak zdůrazňuje síla a 

výkonnost; nenormativní maskulinita se v domácích lékařích objevuje jen výjimečně. V početných 

pasážích věnovaných reprodukci se pak stále udržuje představa „věčně nemocné ženy“ (ženské 

reprodukční orgány se i nadále považují za zdroj nemocí a např. menstruace se chápe jako významný 

limit sociálních aktivit žen). Současně se však v příručkách objevuje volání po ženském sportu a 

aktivním životním stylu, který má kompenzovat ženskou slabost. Narušuje se tak přímá asociace ženy 

s nemocí.  Autoři domácích lékařů tak propojují jistou formu esencialismu i „konstruktivismu“. 

Někteří přímo žádají, aby se biologické danosti dívek (především slabost, náchylnost k nemoci) 

minimalizovaly správnou výchovou. Ideologie zdraví a výkonu se zde stává dominantním 

reprezentačním rastrem a nástrojem významové diferenciace a v tomto smyslu interaguje s 

genderem. Z pohlavně specifických nemocí se s reprodukčním procesem spojuje hysterie, částečně i 



nervovová labilita, blednička souvisí s ženským životním stylem; u mužů se pak zmiňují pouze 

pohlavní choroby. 

 

Jak je z předchozích odstavců patrné, předložená studie výrazně překonává nároky kladené na 

diplomní práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 

 

Ve zbytku posudku nechci dopodrobna shrnovat obsah jednotlivých kapitol, jak je v tomto 

žánru zvykem. Raději bych vznesla několik podnětů k úvaze.  Podle mého názoru by alespoň část 

textu měla být publikována jako studie v odborném časopisu, je ovšem otázka zda ho při té 

příležitosti v některých ohledech mírně nepřepracovat. Nejedná se samozřejmě o žádnou povinnost, 

ale nabízí se několik možností. 

1. Je pochopitelné, že pro autorku bylo významné ujasnit si, jak se vyvíjela a vyvíjí gender 

history, a to především v českém prostředí. Pro potřebu diplomní práce je to pochopitelné a dané 

pasáže jistě autorku stály nemalé úsilí, ale nejsem si jistá, zda by podobná strategie byla nutná pro 

účel publikace. Vzhledem k autorčinu specifickému zájmu o určité badatelské segmenty (výzkum 

týkající se tzv. kompetenčního sporu, medikalizace ženského těla, gynekologie, biopolitiky atd.) se 

skutečně může zdát, že se v českém případě jedná o poměrně okrajovou disciplínu, jíž se věnuje jen 

několik málo badatelek. Historická analýza genderu (a to nemyslím gender ve smyslu „to 

zajímavější/korektnější slovo pro dějiny žen, mužů a jejich vzájemných vztahů“, nýbrž gender jako 

analytickou kategorii) je ovšem v českém prostředí praktikuje mnohem častěji. Pokud mohu použít 

problematickou metaforu, gender history doslova „kvete“ a navíc poměrně divokými barvami – byť 

na okraji mainstreamu, kde na ni není moc vidět. V době kdy diplomní práce vznikala, vyšly jak 

kritické přehledové práce týkající se přímo „užívání“ pojmu gender v české historické vědě po roce 

´89, tak práce k dějinám maskulinity, dějinám různopohlavních sexuálních praxí, dokonce i poměrně 

radikální studie týkající se např. těla jako produktu diferenčních diskursů a jejich intersekcí. 

Překvapivě velká část historických analýz genderu se soustřeďuje také na období před formováním 

polarizovaného genderového řádu, které pro autorku pochopitelně nebylo tak významné. Je jasné, že 

tento vývoj nešlo v diplomní práci zachytit, ale pro účel budoucí publikace by většinu druhé kapitoly 

v podstatě již bylo možné vyřešit okomentovaným odkazem na dříve otištěné české texty (což 

částečně platí i pro výklad o proměnách genderových vztahů v českých zemích v kapitole 4). Také by 

bylo možné zaujmout mnohem sebevědomější badatelský postoj. Gender je podle mého názoru pro 

stále početnější část české badatelské obce naprosto běžným analytickým nástrojem, zatímco pro 

jinou její část se jím nikdy nestane (tuto skupinu badatelů a badatelek ovšem není nutné 

přesvědčovat, ani jim celou situaci komplikovaně vysvětlovat, dokonce se na ně ani obracet, 

poněvadž by podobnou studii stejně nečetli/y). Sebeupřímnější badatelská „misie“ nemůže 

podobnou propast překlenout a podle mě je zbytečné s ní ztrácet čas a prostor na úkor vlastní 

analýzy.  

Možná by také bylo dobré se pro účely publikace vyhnout souhrným odkazům v souvislosti se 

jmény Autorit – třeba u Foucaulta je odkaz poměrně vágní, obzvlášť když vedle sebe stojí díla, jejichž 

perspektivy a interpretace se liší, např. všechny tři díly Dějin sexuality (subjektivace samozřejmě také 

může souviset s dějinami těla, ale jinak než např. biopolitika).   

2. Základním východiskem práce je teze, že reprezentace těla se proměňovaly v závislosti na 

společenských procesech, které s sebou nesly změnu představ o povaze maskulinity a femininity. 

Tato teze se podle autorky potvrdila jen částečně. Nemůže to být ovšem dáno nikoliv délkou 

sledovaného období či specifickou rolí těla při produkci mocenských asymetrií, což autorka uvažuje 

v samém závěru, ale třeba tím, že vztah mezi společenskou změnou a posuny imaginací vlastně ani 

nemůžeme neproblematicky předpokládat? Jak by tento vztah vypadal a jak by měl fungovat, co je 

jeho „převodním mechanismem“?  

S tím se pojí další metodologický problém – velký díl úvodní teoretické části je věnován 

konceptu polarizované korporeality a odělených sfér s jejich celospolečenskými dopady. Tyto ideolgie 

se měly etablovat v souvislosti s makrohistorickými procesy, které se podílely na přetvoření tzv. 

tradičních společností v moderní (industrializace, urbanizace, změna demografického režimu, dále 



myšlenkové výhonky osvícenství jako demokratizace, emancipace či sekularizace vědění a 

společenských autorit). Všechny tyto makrohistorické procesy jsou ovšem primárně výkladovými 

modely. V kapitolách 3 a 4 se je autorce podařilo velmi nosně propojit, takže jsou výborným 

výkladovým svorníkem pro nejrůznější témata, od změny pracovních vztahů přes pojetí rodičovství, 

domova až po životní styl či užité umění. V rámci obhajoby stěží vyřešíme, do jaké míry je oprávněné 

ztotožnit tyto výkladové modely s historickou sociální realitou či zda se např. oddělené sféry 

v některých částech Evropy „reálně prosadily“ a v jiných ne. Metodologická otázka ovšem zní, jak 

srovnávat tyto výkladové modely s konkrétní skupinou lékařských textů z druhé poloviny 19. století? 

Jak se mohou výkladové modely odrážet v textech? A jak se jejich odrazy vztahují k jiným rovinám 

populárních lékařských příruček, např. k intertextovým vztahům? Situace by byla jiná, kdyby se 

srovnával určitý typ lékařské literatury z obou období, poněvadž zde by se – i pokud bychom se 

přirželi předpokladu o postupném překonávání genderové polarizace v souvislosti s emancipačními 

procesy – ukázaly konkrétní posuny nebo naopak přetrvávající formy „staršího“ vědění o těle. 

3. Je skvělé, že autorka zastává jednoznačnou angažovanou pozici a také ji přímo v textu 

podrobuje reflexi. Na druhé straně „cesta ke genderové rovnosti“ podle mě v práci funguje takřka 

jako metanarativ, který se promítá do celého výkladu. Vstup žen do vzdělávacích institucí a profesí, 

veřejná diskuse o ženské otázce a přiznání plných občanských práv po roce 1918 představují 

významné mezníky v poosvícenském příběhu o postupném překonávání genderových stereotypů a 

nastolování rovnosti (sumarizované v podkapitole 3.4.). Příběh tvoří také jednu z os srovnání, na 

němž se zakládá hlavní teze práce. Opět se ale jedná o výkladový model, jehož význam a hodnotová 

konotace jsou navíc v tomto případě konstruovány přímo narativně. Narativní podání vytváří 

kauzalitu, zdánlivě neproblematicky propojuje určité „události“ a spoluutváří jejich význam. Příběh 

má vlastní logiku i „pravdu“. Kauzalita či význam plynoucí z narativu jako takového se v práci objevují 

na několika místech a možná by bylo dobré je podrobit větší reflexi. Srov. např.: „Poté, co se ženám 

otevřela cesta k ekonomické samostatnosti a ke vzdělání, nebylo už možné ideologii oddělených sfér 

fakticky udržet.“; „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.“, „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, začaly docházet argumenty. Požadavek na právo volební byl 

tedy logickým vyústěním emancipačních aktivit, které se tak přesunuly z oblasti sociální do oblasti 

politické.“ Je otázkou, zda by kritická sociální věda neměla k historickým narativům přistupovat 

obezřetněji, každopádně k tomu disponuje analytickým instrumentáriem. 

  4. Pokud se týká hodnotové orientace, která je s tímto příběhem spojena, je zapotřebí ji také 

reflektovat (a to podle mého názoru lze, aniž by se současně otupilo sociálně kritické ostří historické 

vědy). Pokud práce vychází z předpokladu, že vědění o těle, medicína a přírodní vědy se utvářejí ve 

vztahu k dobovým politikám a nezřídka hrají legitimizační úlohu vzhledem k panujícím či 

nastolovaných sociáním asymetriím, týká se to nejen přírodních vědců, kteří před rokem 1800 

etablovali představu o dvou zcela odlišných a nerovných tělech, ale též těch, kteří tuto představu o 

sto let později vyvraceli („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.“). Týká se také dnešní vědy a jejích poznatků („přesto je i zde možné objevit názory, které 

by dnešní věda nejspíš považovala za spekulativní či přímo absurdní.“). Ještě podotkněme, že 

ideologie stojící v pozadí produkce vědění ovlivňují či dokonce přímo prestrukturují také empirická 

pozorování a jejich interpretace, nikoliv že by vedly k přehlížení empirie („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.“) 

5. Konečně pro potenciální publikaci by bylo možné trochu detailněji operacionalizovat 

koncepty, o nichž se píše v úvodní kapitole. Nemám ani tak na mysli butlerovskou linii, která je 

v úvodu práce zmíněna jen letmo a znamenala by interepretovat tělo jako diskursivní efekt, čímž by 

se celá práce výrazně změnila (o diskursy v ní navíc zatím tak úplně nejde). Větší potenciál má i 

přístup Joan Scott, k němuž se autorka přímo hlásí. Shrnutí přelomové studie Scott v úvodní části 

práce je výborné, o to není diskuse, ale v souvislosti s domácími lékaři by se podle mě nabízela řada 

možností, jak analyzovat gedner na rovině symbolických reprezentací, jejich rétorických strategií a 

jazykových prostředků. Tato rovina je přitom pro Scott zásadní.  Reprezentace představují poměrně 

proměnlivý prvek v procesech genderování, navíc historicky i kulturně specifický a tudíž vděčný pro 

historickou vědu. Na tomto základě bychom mohli tzv. domácím lékařům položit spoustu dalších 

otázek týkajících se především konkrétních praxí označování, rétorik a naturalizací určitých významů. 

Pomocí jakých jazykových prostředků se genderovala individuální i kolektivní těla? Jaké ideologie se 

uplatnily při utváření významů přikládaných tělu (nejde jen o to konstatovat, že byly více „ideologicky 

vyfabulované než reálné“, ale zeptat se jak tato zvýznamnění probíhala a jak se naturalizovala a 

stabilizovala jakožto reálná)? Jak konrétně se sociální nerovnost produkuje v populárních lékařských 

příručkách? Zdají se některé z reprezentací být tak časté, že by mohly poukazovat na preferovaný a 

široce kulturně inteligibilní význam? Jak se v reprezentacích genderů i genderovaných těl potlačují 

významové alternativy? Jak se genderuje a naturalizuje medicínská autorita lékařů? Liší se polemická 

rétorika v kritice porodních bab a „fušerů“, nebo se v obou případech používá stejně genderovaný 

jazyk? Jak se genderují různé léčebné praktiky či léčiva? Z jakých rétorických rejstříků lékaři čerpali, 

aby sestavili široce srozumitelný text? (Použité citáty ukazují na potenciál tohoto přístupu – třeba 

reprezentace „cikána“ se vyznačuje paralelami mezi sociálním „cizopasením“ a cizopasníkem-

přenašečem z medicínské terminologie, které pak umožňují autoritativně postulovat samotnou 

nakažlivost „cikánů“ jakožto sociální skupiny). Jak se naturalizuje přirozenost mateřství a dalších 

femininně či maskulině konotovaných kategorií? Přestože se na stránkách domácích lékařů explicitně 

nezmiňuje nižší sexuální pud žen, jakými jazykovými nástroji se implicitně umenšuje možnost ženské 

sexuální touhy? Vzhledem k tomu, jak silně jsou texty orientovány na ženskou prokreaci, projevuje se 

v nich nějaká vnitřní diferenciace v rámci femininity (např. panna – těhotná žena – matka – žena po 

klimaktériu)? Protíná se gender s generací jakožto difereční kategorií? Protíná se s jinými 

diferenčními diskursy? A konečně, jsou analyzované konceptualizace těl pouze souborem představ 

určité skupiny lidí, nebo se jedná o diskursy, které by pak šlo diskursivně analyticky interpretovat? 

Pro případnou publikaci by bylo rovněž dobré věnovat více pozornosti domácím lékařům jako 

„žánru“, např. ve srovnání s ryze odbornou lékařskou produkcí. Lze předpokládat, že se lišily právě na 

rovině použité rétoriky, jazykových figur či imaginací, na které jsem upozornila v tomto bodě. 
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