
Abstrakt 

Nerovnoprávnost pohlaví v Anglii je citlivým tématem již několik století. Již od 17. 

století, kdy román jako umělecká forma začal nabývat na významu, se spisovatelé zaobírají 

nerovným přístupem k právům. V průběhu 18. století narostl počet spisovatelek, z nichž 

některé použily práva žen jako ústřední téma své práce. Ale aby bylo možné pochopit důvod 

jejich prací, je nutné nejprve znát zákony týkající se žen v 18. a 19. století. 

Tato práce sleduje život ženy od narození až po období po skončení manželství a 

majetková práva, na které měla nárok v průběhu života.  Postupně se zabývá obdobími před, v 

průběhu a po manželství, vzhledem k tomu, že práva ženy se výrazně měnila se změnou 

rodinného stavu. Protože se práva k majetku vyvíjela v průběhu čau, ale byla odlišná i v 

různých společenských vrstvách společnosti, jsou zde rozvrženy i rozdíly mezi těmito 

společenskými třídami. 

Práce se soustředí se zejména na období mezi lety 1753 a 1857, ve kterých byly 

vydány dva zákony, které změnily rodinné právo a s ním i práva žen. V roce 1753 to byl Act 

for Better Preventing of Clandestine Marriages (zákon pro lepší předcházení tajným 

manželstvím), který zakázal tajná a smluvní manželství. O více než století později, v roce 

1857, schválil Parlament An Act to Amend the Law Relating to Divorce and Matrimonial 

Causes in England (zákon upravující právo vztahující se k rozvodu a věcem manželským v 

Anglii), který zlegalizoval rozvod, ale také byl prvním krokem ke zrušení  stavu, kdy v 

manželství žena pozbývala vlastní právní identity, která byla pokryta jejím manželem. 

V práci je užita beletrie i literatura faktu, které ukazují, jak spisovatelé v průběhu 18. a 

19. století vnímali práva žen. Jejich názory jsou ovlivněny nejen pohlavím, ale také tím, z 

které sociální vrstvy pocházeli, i obdobím, v kterém psali.  Ukážeme, jak někdy i několik 

desetiletí změnilo pohled na fakta z právnické praxe. 

 


