
Posudek na bakalářskou práci Martiny Bendové Reprezentace ideálu ţeny v díle Tomáše ze 

Štítného   

 

U předkládané bakalářské práce oceňuji již samu volbu náročného tématu, jímž si  

Martina Bendová vytvořila poměrně obtížnou výchozí pozici. Sledování reprezentace 

ženského ideálu v českých literárních projevech pozdního středověku s sebou totiž nese 

nejedno úskalí. Vzhledem ke ztížené dostupnosti bohemikálního středověkého slovesného 

materiálu (včetně jazykových bariér) je pochopitelné, že si pro dané téma autorka bakalářské 

práce vybrala text v češtině, který již je edičně zpřístupněn, a sice český traktát Tomáše 

Štítného ze Štítného O trojím stavu, jenž je preskriptivním spisem usilujícím o konstituování 

křesťanského ideálu tří ženských životních stavů (panny, manželky, vdovy). Volba textu 

Tomáše Štítného, jenž byl nejpozději od dob Gebauerova semináře řazen mezi kanonické 

tvůrce české středověké literatury a považován za jednoho z klíčových představitelů 

vernakularizace bohemikálního literárního života pozdního středověku, ji však zároveň 

postavila před nutnost vyrovnat se s dnes již poměrně obsáhlým bádáním (viz kap. 3), i když 

zaměřeným převážně na otázky filologické kritiky či lingvistické a stylistické analýzy (spíše 

výjimkou jsou v poslední době práce P. Rychterové, na něj se také M. Bendová pokusila 

navázat především). 

Kromě toho musela autorka bakalářské práce čelit též nesnadné situaci v oblasti 

metodologické. Studia genderu se sice i v české literární vědě  stala v poslední době dosti 

populární metodou, nicméně rozvíjejí se převážně v oblasti bádání o soudobé či novodobé 

literatuře, resp. o písemnictví raného novověku (viz např. obsáhlý výzkum reprezentací ženy 

v českojazyčných preskriptivních spisech 16. – 18. století L. Storchové a J. Ratajové). Mnohé 

zajímavé poznatky přinesl rovněž výzkum ženské emancipace v českém pozdně středověkém 

reformním náboženském hnutí F. Šmahela a jeho žáků, není však dosud primárně zaměřen na 

analýzy slovesných děl. Textové strategie inscenování středověkého ideálu ženství jsou tak 

v české literárněvědné medievalistice, trpící již delší dobu personální krizí, tématem doposud 

téměř nereflektovaným (převažují práce spíše popularizačního charakteru), metodologické 

podněty západoevropských medievalistických bádání posledních desetiletí pak jsou 

formulovány téměř výhradně na základě literárních projevů germánského či románského 

světa a nezohledňují dostatečně středoevropský, resp. bohemikální kulturní prostor. V této 

situaci je pochopitelné, že se M. Bendová neodvážila při analýze zvoleného staročeského 

textu aplikovat metodologické podněty formulované na základě středověkých literárních 

projevů mimobohemikálních či českých slovesných děl nové doby (viz kap. 1 a 2).  

Štítného traktát O trojím stavu je pokusem o mužské utváření ženského ideálu, určené 

ženské adresátce, resp. adresátkám, jež bylo v jeho době poměrně tradiční. Zároveň ovšem 

představuje ve výrazně klerickém bohemikálním středověkém literárním světě spíše ojedinělý 

slovesný projev laika, který nadto nezobrazuje výhradně ideál panenství zasvěceného Bohu, 

resp. ideál ženského klášterního života, a stává se tak pozoruhodným příspěvkem k (ženské) 

laické spiritualitě českého pozdního středověku, byť plně přejímá klerický pohled na ženu: 

Štítný zjevně vycházel především z biblického (pavlovského) a patristického pojetí.               

Genderová analýza traktátu O trojím stavu, která je vlastním těžištěm práce M. 

Bendové, zůstala ovšem bohužel víceméně v rovině prvotní deskripce (viz kap. 4.2) a její 

autorka ke škodě věci nenašla více odvahy k interpretaci, resp. v kapitole 4.3 k ní nabízí 

několik sice přemýšlivých, leč (zatím) jen dílčích podnětů. Užitečné je jistě její zamyšlení nad 

dalšími možnostmi pokračování ve zvoleném tématu: nabízí se sledovat způsoby vyjadřování 

genderu, resp. genderové polarizace i v jiných textech Tomáše Štítného, např. ve spisech 

hagiografických (Ţivot sv. Alţběty Duryňské) či spisech ženské mystiky (Vidění sv. Brigity) či 

interpretovat daný traktát O trojím stavu v rámci většího textového celku, tj. Štitným 

sestaveného sborníku křesťanských mravně výchovných pojednání, resp. jeho jednotlivých 



textových redakcí. Zajímavá by jistě byla i komparace s dalšími soudobými bohemikálními 

texty produkujícími ženský ideál: s kurtoazní literaturou či s hagiografií, a to včetně 

slovesných reprezentací mariánského kultu.  

Zejména pro houževnatou snahu Martiny Bendové vyrovnat se s obtížným 

medievalistickým tématem doporučuji její bakalářskou práci k obhajobě, konečné rozhodnutí 

o jejím hodnocení (velmi dobrá – dobrá) ponechávám na průběhu ústní obhajoby.                         

 

 

V Praze 29. srpna 2014      Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.  


