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Úvod 

Gender je v současnosti v odborných kruzích obvykle chápán dvěma způsoby. První způsob vychází z 

definice Margaret Mead ze třicátých let 20. století a zdůrazňuje odlišnost biologické a sociální povahy 

odlišnostmi mezi mužem a ženou. Pojetí genderu coby "sociálního pohlaví" vychází z práce této 

autorky, která pod názvem Sex and Temperament in Three Primitive Societies vyšla roku 1935. Jde o 

termín používaný pro skupiny vlastností a chování formované kulturou a spojené s obrazem muže a 

ženy. Zatímco pohlaví je dáno biologicky a je (většinou) neměnnou kategorií, gender je soubor 

vlastností, které jsou biologickému rodu přisuzovány sociálně a mění se během historického vývoje, 

což platí i v příkladě relativně jasně vymezeného společenství. Pohlaví je biologickou charakteristikou, 

gender společenskou konstrukcí odrážející očekávání spjatá s chováním muže či ženy. 

  Kategorie gender označuje nikoli biologické (rozeznáváme v podstatě dvě biologická pohlavní, 

mužské a ženské), ale sociální aspekty pohlaví. Gender, sociální pohlaví, pracující s kategoriemi 

maskulinity a feminity, je původně anglické označení pro gramatický rod, který se stal označením pro 

rod sociální. Má tři významy, označuje: 

1. gramatický rod; 

 

2. sexuální identitu (muž, žena) nebo orientaci (heterosexuální, homosexuální, bisexuální, 

transsexuální); 

 

3. roli přisouzenou jedinci určitého pohlaví v určité společnosti, tj. kulturně konstruovanou sexuální 

identitu nebo orientaci, sociální pohlaví. 

  Záměrem rozlišení mezi sociální a biologickou podstatou pohlaví bylo odlišit diference, které jsou 

přirozeně dané (biologicky) od odlišností socio-kulturně produkovaných a na základě toho požadovat 

změny v mocenském uspořádání vztahů mezi muži a ženami ve společnosti 20. století, tedy 

odstranění nerovností v procesu emancipace společnosti. 

  Tato definice se stala počínaje 90. lety minulého století předmětem kritiky založené na 

poststrukturalistickém přístupu ke kultuře. V rámci tohoto přístupu se zejména Judith Butler 1Judith 

BUTLER: Bodies That Matter. On The Discursive Limit sof „SEX“. New York and London 1993. vyslovila 

pro rozvolnění jasně ohraničených bipolárních kategorií typu maskulinita-feminita, respektive 

gender-pohlaví. Gender je z hlediska poststrukturalismu performativní, jeho trvalá esence je 

utvářena prostřednictvím trvalých aktů a genderových stylizací těla. Za těmito akty se však neskrývá 

žádná vnitřní nebo skutečná genderová identita, ta je neustále proměňována a rekonstituována 

právě prostřednictvím aktů, které se jí zdají pouze vyjadřovat. Gender tak již není sociální interpretací 

biologického pohlaví v kultuře, ale je chápán jako diskursivní aparát, kterým je pohlaví a jeho atributy 

produkováno. 

  

Texty: 



(Ukázky z pramenů a literatury jsou v souladu s autorským zákonem určeny pouze pro studijní účely, z 

daného důvody jsou chráněny zabezpečeným přístupem. V případě zájmu 

kontaktujte: vladanhanulik@seznam.cz) 

Daniela Tinková, "Oddělené sféry": tradiční polarita, nebo dědictví 19. století? 

Mary Wollstonecraft, A Vindication of The Rights of Women (výběr ukázek) 

Betty Friedan. Feminine Mystique. Praha 2003, s. 49 - 72. 

Joann Wallach Scott, Gender: A Useful Category of Historical Analysis. The American Historical 

Review, Vol. 91, No. 5, p. 1053-1075. 

Judith Butler, Bodies that matter: On The Discoursive Limit of “Sex“. New York 1993. 

Judith Butler, Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity. Bratislava 2003, s. 15-46. 

  

Formulace genderu ve filosofii 

 

Rozdíl pohlaví zakládá existenci člověka biologicky i ontologicky. Nejde jen o hledání biologické 

podmíněnosti obou pohlaví, ale také o porozumění pomocí postupu, jenž rezignací na jednotlivé 

vlastnosti proniká k základní konstitutivní rovině daného fenoménu.[1] Po celá staletí, nejen 

v dobách, kdy filosofii vládlo Písmo, ale vlastně až do současnosti, byla v Evropě politická moc 

založena na otcovské a patriarchální síle. V teoretické rovině zpochybnil dogma patriarchálního 

uspořádání John Locke. Politická moc sice vychází z dobrovolného spojení a ze souhlasu poddaných, 

ale rodinné vztahy jsou předhistorické a přirozené, nejsou proto součástí občanské společnosti. Otec 

nemá politickou moc nad svými dětmi, pouze povinnost řádně je vychovat; podřízenost ženy není 

tedy politické, ale „manželské“ povahy, proto je přirozená. 

 

  Proti Lockově „přirozené podřízenosti“ ženy v manželství se postavila roku 1700 anglická filosofka 

Mary Astell ve svých Some Reflections upon Marriage, Occasion'd by the Duke and Duchess of 

Mazarine's Case; which is also considered, v nichž odmítla uplatňování dvojího měřítka: jiného na 

politickou, jiného na soukromou sféru. V knize Serious Proposal to the Ladies, Parts I and II. Wherein 

a Method is offer'd for the Improvement of their Minds požadovala v roce 1694 (druhé vydání vyšlo o 

tři roky později) zřízení protestantských klášterů, v nichž by se ženy věnovaly náboženství, vzdělání, 

výuce a rozjímání.[2] 

  Osvícenství jako důsledek požadavku svobody jednotlivce a autonomie subjektu přichází s tvrzením, 

že muži i ženy jsou rozumné bytosti, jsou tedy potencionálně subjekty. Postulovalo tak nově otázku 

vztahu mezi mužem a ženou, čímž akcentovalo myšlenku „přirozených" rozdílů mezi příslušníky obou 

pohlaví.[3] Od konce 18. století vznikaly koncepce rodiny, které reflektovaly nové poměry a 

filosoficky zakotvily její tradiční obraz založený na paradigmatu „veřejného" muže, zajišťujícího 

rodinný příjem a zúčastňujícího se procesů politického rozhodování, a „privátní" ženy, působící ve 

sféře domácnosti.[4] Rousseau určuje v Emilovi genderové rozdíly na základě hierarchie pohlaví v 

rodině - otec je v pozici zákonodárného vládce a matka je mu podřízena. 

  

  Filosofické myšlení přelomu 18. a 19. století klade především otázku práva, právního zakotvení 

vztahu mezi mužem a ženou, otázku manželství. Najdeme ji u Fichta, Kanta i Hegela. Kant 
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v návaznosti na Rousseauova Emila[5] charakterizoval později ve své Antropologii ženské pohlaví 

dvěma cíly, které mu určila příroda: 1. zachování druhu; 2. kultivování společnosti a její zjemnění 

feminitou. Rozhodující roli sehrálo Hegelovo (Fenomenologie ducha, 1807; Základy filosofie práva, 

1821 atd.) rozdělení prostoru na veřejný a domácí; toto oddělení filosof chápe jako oddělení dvou 

„racionalit". První z nich usilující o autonomii a aktivitu míří k státu, vědě a práci, druhá je zakotvená v 

pasivitě a konkrétní individualitě, je obrácená k rodině a mravnosti. Obě jsou v dialektické jednotě, ta 

může být jak harmonická, tak konfliktní. V bytí rozděleném mezi rodinu a obec se jen muž pohybuje 

mezi oběma sférami. Pokud se týče rovnosti či nerovnosti, žena může být dcerou, manželkou, 

matkou, sestrou; pouze v této posledně jmenované pozici je ve vztahu s mužem rovnocennou. Jak 

Kant, tak Hegel mají za to, že žena je rovná muži, oba však respektují Rouseauovu hierarchii pohlaví; 

odtud podřízenost ženského rozumu ve prospěch cíle, který jej transcenduje, odtud Kantovo 

přesvědčení o trvalé nedospělosti ženy.[6] 

 

 

  Navzdory postulátu, že každé pohlaví vládne ve své sféře, byl tento model na první pohled 

asymetrický: rodina sice platí za doménu ženy, podle klasické koncepce ji však vede muž coby hlava 

rodiny; žena je nadto vyloučena z profesního světa a politiky. Rozhodnutí, přijímaná v politické a 

ekonomické oblasti, se žen sice dotýkají, samy na rozhodovacím procesu však nesmějí participovat - 

mužská hlava rodiny prezentuje rodinu navenek, osvícenský pojem občana se vztahuje jen na muže. 

Pádným argumentem pro neúčast ženy v politice byla ženská „specifika”vycházející z medicínského 

konstruktu: senzibilita a jistá pasivita, pro ženu typické, se údajně nejlépe uplatní ve sféře 

náboženské a výchovné. Obě tyto složky se organicky snoubí v mateřství, kde je pravé místo ženy. 

Hierarchie pohlaví platila uvnitř rodiny jak ve vztahu mezi manžely, tak ve vztahu mezi sourozenci. 

  

  Éra liberálního feminismu začíná až s Johnem Stuartem Millem, požadujícím svobodu pro všechny 

lidi a z ní plynoucí úplnou rovnost pohlaví.[7] Přitom ale předpokládal, že většina žen bude i nadále 

z vlastní vůle přebírat práci v rodině, že, inspirována filantropií nebo náboženstvím, přenese 

prostřednictvím sociálních organizací ženskou sféru do veřejnosti. Liberální feminismus, feminismus 

rovných práv, nastoluje tři základní teze. Zaprvé přesvědčení, že aktuální nerovnost mezi pohlavími 

není určena jen biologicky, ale historicky: žena je produktem výchovy, a výchova se dá změnit, 

zadruhé, že moderní politika souvisí s otázkou volebního práva, které přísluší i ženám, a konečně, že 

manželské právo má vycházet z rovnosti pohlaví. Tento koncept poukazuje na význam moci, 

sociálního statusu a sebeuplatnění ve veřejné sféře, všímá si rozdílů mezi ní a sférou soukromou. 

Konstatuje, že ženy jsou tlačeny do sféry soukromé, kde je řada neplacených úkonů: péče o 

domácnost, děti, uspokojování sociálních potřeb. Odstranění uvedeného problému však považuje za 

soukromou záležitost řešitelnou v rámci legislativy svobodné společnosti. Liberální feminismus se 

rozvíjí souběžně s feminismem sociálním, jenž své cíle artikuluje prostřednictvím sociálních a 

politických kategorií. Inspiruje se myšlenkami Pierra-Josepha Proudhona, Pierra Lerouxe, Karla Marxe 

a Bedřicha Engelse. Leroux, původně typografický dělník, pak žurnalista, filosof, saint-simonovec, 

jeden z teoretiků ženské emancipace, se vyslovil pro právo na lásku (tu definuje jako „právo ve svém 

nejbožštějším stupni"),[8] identitu a odlišnost obou pohlaví. Marx v Německé ideologii poukazuje na 

skutečnost, že rodina je historickým jevem, a odmítá tvrzení, že zanikne; současně se vyslovuje pro 

monogamii a rozvod. Placená práce představuje údajně první krok k autonomii žen, ženská 

emancipace bude tedy založena na ekonomických, nikoli právních faktorech. Také Engels vysvětloval 

podřízené postavení žen jejich vztahem k výrobním prostředkům. Marxismus učinil z požadavku 

rovnoprávnosti žen jeden z požadavků proletářského hnutí. Proudhon - stejně jako Marx - chce 

odstranit sociální a ekonomickou nespravedlnost, ale východiskem je mu právo. Společenství muže a 
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ženy je podle Proudhona založené na hospodářském dualismu, na výrobě na jedné a spotřebě na 

druhé straně, a na dualismu samotné práce: reprodukce (domácnost, spotřeba, spořivost) je 

atributem ženy a produkce (dílna, směna) atributem muže. I když pro Proudhona není základem státu 

rodina, ale dílna, považuje rodinu za heterogenní část sociálního života - vládne v ní mír založený na 

„přirozené“ nerovnosti, je prosta konfliktu a antagonismu, je založená na uznání pohlavní duality. 

V epistemologické rovině tedy mizí staletími petrifikovaný ženský gender jako submisivní ve vztahu 

k muži, v praxi se lze na konci 19. století skutečně ojediněle setkat s ekonomicky nezávislými a 

svobodnými ženami. 

 

 

  Pro veřejné mínění zůstávají tyto práce nestravitelným soustem, nejednoznačná reakce je patrná u 

některých myslitelů. Eugen Düring v díle Der Weg zur höheren Berufsbildung der Frauen z roku 1877 

považoval omezení ženskosti na povolání matky a hospodyně za ponížení ženy;[9] August Bebel 

v práci Die Frau und der Sozialismus  z roku 1879 ženu osvobozuje docela: v nové rodině je důležitá už 

jen sexualita.[10] Pozitivní vnímání ženské identity zůstalo v menšině. Část myslitelů varovala, že se 

zvrátí dosavadní stav, kdy muž je subjektem filosofického diskursu, žena je jeho objektem. Především 

v Německu vyvolalo úsilí žen o rovnoprávnost a obavy ze zaměnitelnosti obou pohlaví negativní 

reakci. Wilhelm Dilthey roku 1890 prohlásil, že ženu musí vést praktický rozum a právní smysl 

muže.[11] Ženskou identitu rozhodně odmítali misogynští filosofové Arthur Schopenhauer, Friedrich 

Nietzsche a Otto Weiniger. Nietzsche, jehož některá díla byla přeložena do češtiny už na počátku 20. 

století, byl rozhodným odpůrcem feminismu, který nazýval „maskulinním hlupstvím“ a „erozí 

ženských instinktů“.[12] Jeho názory odmítl rozhodně Masaryk; ojediněle na ně reagoval rodící se 

český feminismus.[13] Také Sören Kierkegaard a Auguste Comte, věnovali „ženské” otázce nemálo 

stránek.[14] V Kierkegaardově Svůdcově deníku najdeme nově načrtnutý genderový konstrukt: žena 

není redukována na svou reprodukční roli, je „snem muže", „dokonalostí v nedokonalosti", přírodou, 

představou. Weiniger přišel s objevem bisexuality, který převzal pak Freud. 

 

 

  V českém filosofickém myšlení zůstávala reflexe ženské otázky slabá. Bolzanova přednáška z roku 

1810 O povolání a důstojnosti pohlaví ženského nemohla nalézt ve své době ohlas – byla ostatně 

určena jen omezenému okruhu posluchačů. Vyšla ž roku 1881 v Ženských listech;[15] myšlenky, že 

„kvůli pořádku v rodině má býti muž hlavou, manželku svou má však považovati za první a důležitou 

pomocnici a přítelkyni“, jak už ustanovili Ježíš a apoštol Pavel,[16] nezněla nijak převratně ani roku 

1881, ani sedm desítek let předtím. Emancipační tendence ve filosofickém myšlení vyvolávaly spíše 

negativní odezvu – Josef Durdík, jeden z českých herbartistů, akcentoval ještě na přelomu 19. a 20. 

století tradiční model ženství; ačkoli připouští možnost kvalifikované ženské profese, preferuje ženy, 

které jsou „jsou silné, ale opět jak jemné a moudré, umějí imponovat a vyhovět muži. [sic!]“.[17] 

 

 

  Nezanedbatelný vliv na stereotyp ženské podřízenosti a intelektuální nedostatečnosti si uchovala 

katolická církev, udržující si v monarchii dominantní postavení konkordátem z roku 1855 zakotvené 

legislativně. V posledních desetiletích 19. století, už ve společnosti notně sekularizované, převzala 

tuto standartu lékařská věda.... 

  

  Představitelem sociálního feminismu byl u nás Tomáš Garrigue Masaryk,[18] chápající jak 

„ženskou”, tak „dělnickou" otázku jako otázku sociální. S ženským emancipačním snažením se 
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seznámil prostřednictvím manželky Charlotty, která vyrostla v emancipovaném severoamerickém 

prostředí.[19]Masaryk odmítl dobový konstrukt feminity a ženy považoval za rovné mužům. Ovlivnil i 

některé své studenty: v roce 1890 vyšel v Praze, nákladem vydavatelstva Časopisu českého 

studentstva, český překlad práce Johna Stuarta Milla Poddanství žen, na němž se podílela Charlotta 

G. Masaryková; vzájemná úcta a tolerance manželů musela působit v českém prostředí velmi 

neobvykle.[20] Časopis českého studentstva představil „poddanství ženy“ coby stav nedůstojný i 

muže. K narušování stereotypního vnímání žen přispěla Masarykova přednášková a publikační 

činnost z posledních desetiletí 19. a počátku 20. století, Mnohoženství a jednoženství, Moderní názor 

na ženu, Postavení ženy v rodině a ve veřejném životě a Žena u Ježíše a Pavla. [21] 

 

 

  Teoretická reflexe ženy jako bytosti rovné muži, nicméně v první řadě manželky a matky, se 

v liberálním a vzdělaném prostředí do první světové války nezměnila. Pro Ellen Keyovou, jejíž práce se 

objevují v českém prostředí na samém konci 19. věku, byla žena „kulturou proniklý tvor“, „plná 

zjevení nejhlubší ženskosti“, bytost, která „porozumí vážnosti vědecké práce, přísného bádání po 

pravdě, volného myšlení a umělecké tvorby.“ Přesto bude „celou svou bytostí [...] toužiti po štěstí 

lásky. [...] Těžkému a krásnému umění, býti zároveň milenkou a matkou, obětuje svoje přední a 

největší síly; náboženstvím jí bude připravit blažený život“[22] 

 

 

  Není sporu o tom, že první československá republika vytvořila příznivé podmínky pro rozvoj 

svobodného vědeckého bádání, na němž se začaly podílet i ženy. Ani jedno pohlaví však – až na 

ojedinělé výjimky – nedalo české filosofii myslitele vskutku originálního, natož takového, který by 

podrobil genezi ženské otázky pečlivé analýze. Učinila tak – sice až po roce 1945 – jen jedna z (mála) 

českých filosofek: v roce 1948 vyšlo knižně první vydání „ženských“ rozhlasových přednášek Albíny 

Dratvové.[23] Shrnula v nich genezi ženské otázky v Evropě a českých zemích, emancipaci 

charakterizovala jako „uvolnění žen k samostatnému rozhodování o sobě samých“ a její počátky 

položila do francouzské revoluce, která sice svými hesly o rovnosti, volnosti a bratrství „sotva myslila i 

na uvolnění žen: ale tato hesla byla podnětem, nad kterým se jistě zamyslila mnohá 

žena“.[24] Z našeho pohledu je zajímavý pokus o vytvoření typologie „dnešní“ ženy, tj. ženy prvních 

desetiletí 20. století. Dratvová upozorňuje, že se jedná o její vlastní vyrovnání s typologií  módní 

v medicíně, především v psychiatrii. Vzpomíná někdejších ženských archetypů: byly to „duše 

pomocné“, „královny“, „světice“, „hříšnice“, „dámy“. Ve všech případech je podle Dratvové žena 

uchovatelkou hodnot, vždy je citovější než muž a vždy u ní převažuje „konkretnost, až praktičnost 

myšlení a jednání“.[25] Výklad Dratvové je především dokladem rezignace na jediný všeobjímající 

konstrukt ženy, na jedinou obecnou normu jako motivace ženského jednání. I pro tuto 

(neprovdanou) myslitelku, zabývající se relativně širokou škálou témat, od psychoanalýzy, přes logiku 

až k problému kausality ve fyzice, znamenala ale ženská emancipace jistou hrozbu rozpadu rodiny a 

následného úbytku obyvatelstva.[26] 

  

Texty: 

(Ukázky z pramenů a literatury jsou v souladu s autorským zákonem určeny pouze pro studijní účely, z 

daného důvody jsou chráněny zabezpečeným přístupem V případě zájmu 
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Jean-Jacques Rousseau, Emile ou de l´éducation. Paris 1874. 

  

Bernard Bolzano, O povolání a důstojnosti pohlaví ženského. Ženské listy 1881, s. 141 an. 

 

Albína Dratvová, Duše dnešní ženy. Praha 1947. 
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Gender a právo 

 

Osvícenské myšlení položilo základ k buržoaznímu dualismu státu a společnosti, kdy státu patří 

zákonodárství, výkon soudní pravomoci, policie a armáda; společnost se sama spravuje podle 

pravidel mravnosti. Občan, rozumějme muž, se řídil podle norem morálky a stejně řídil i svou ženu a 

děti. 

 

  Nevýstižněji zpracoval buržoazní právní teorii Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831) ve 

svých Základech filosofie práva (1821). Racionálně zdůvodnil právo na soukromé vlastnictví jako 

předpokladu pro realizaci osobnosti; mravnost byla podle něj ideou svobody. V otázce mravnosti 

stála na prvním místě rodina, její právní zakotvení nahradilo prastarou teorii domu.[1] Rodina byla 

podle Hegela výsledkem a cílem manželství, zahrnovala jen okruh pokrevních příbuzných obou 

manželů. Stala základem státu, smysl pro rodinu byl vedle smyslu pro práci nejvznešenější stránkou 

buržoazní mravnosti.[2] Manželství a rodina měly být hlavními mravními institucemi a pouze z malé 

části měly být přístupné právní úpravě. Stát mohl vůči nim zasáhnout jen v případě, kdy rodina a 

manželství zásady buržoazní mravnosti či dokonce zákony státu porušovaly. 

  

  V rodině měl občan vládnout sám. Občanem byl pouze muž, s ženou-občankou vznikající moderní 

zákonodárství nepočítalo. Ba co víc: pokud osvícenský konstrukt genderových rolí ve filosofii 
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respektoval do určité míry identitu ženy, pak v oblasti legislativy dochází právě na počátku 19. století, 

kdy vznikají moderní občanské zákoníky, k oživení misogynie. Příčiny byly několikeré: konservatismus 

restauračních režimů, nová měšťanská ideologie, výsledek revolučních traumat, důsledek ústupu 

tradičních forem života, faktické rozdělení společnosti na sféru na veřejnou a soukromou, proměna 

organizace práce v měšťanském prostředí. To vše znamenalo ústup od otevřenosti, kterou přineslo 

osvícenství. 

  

  Časem zrodu moderních občanských zákoníků je počátek 19. století. V doznívající revoluční 

atmosféře se zrodil Napoleonův Code civil, který se stal modelem pro další evropské občanské 

zákoníky, vznikající v průběhu první poloviny 19. století. Napoleonský zákoník, jehož některé relikty 

platily až do roku 1968, legislativně zakotvil ženu coby bytost sféry privátní a muže coby bytost sféry 

veřejné, současně potvrdil mužovo rozkročení nad oběma prostory. Částečně se jím inspiroval 

rakouský Allgemeine bürgerliches Gesetzbuch, vyhlášený 1. června 1811. Vešel v platnost k 1. lednu 

1812 – ve stejném roce byl jako Kniha všeobecných zákonů městských přeložen do češtiny. Omezil se 

na kodifikaci soukromého práva; manželství a rodině věnoval 92 (§ 44–136) z celkového počtu 1502 

paragrafů. Podle § 44 tvořila základ manželství manželská smlouva, jejímž podepsáním prohlásily dvě 

osoby různého pohlaví svou vůli žít společně, zplodit děti, vychovat je a vzájemně se podporovat. 

Manželská smlouva zakládala poměry v rodině, na rozdíl od smlouvy svatební, která upravovala 

majetkoprávní poměry mezi manžely. 

 

 

  Zákoník, třebaže na svou dobu moderní a progresivní, je založen na přesvědčení o méněcennosti 

ženy jako lidské bytosti, odpovídá genderovému konstruktu jejího nižšího intelektu a fyzické 

nedostatečnosti. Muž byl hlavou domácnosti, domácnost řídil, manželka přecházela pod jeho moc. 

Byla povinna ho následovat do místa jeho bydliště, obdržela jeho domovskou státní příslušnost i 

jméno – obojí jí zůstalo i po případné smrti manžela.[3]  Podle svých sil mu v domácnosti i v živnosti 

pomáhat; manžel měl zato zajistit všechny její potřeby, a to bez ohledu na to, zda přinesla do 

manželství věno, nebo ne. Manželka musela respektovat všechna jeho rozhodnutí. Byla-li v době 

sňatku nezletilá, nabýval manžel všech práv otce nebo poručníka, které podržel až do manželčiny 

zletilosti. Pokud se týče možnosti poručenství, zatímco raněnovověké právo tuto možnost pro ženu 

připouštělo, zákoník z roku 1811 nikoli. Na druhou stranu byla pozice manželky zákoníkem zlepšena, 

neboť manžel mohl disponovat jen výnosy z jejího věna a majetku, nikoli - jak tomu bylo zvykem dříve 

- vším.[4] Zákoník ale nijak nespecifikoval výše zmíněné oddělení soukromé a veřejné sféry - ostatně 

v oblastech s opožděným nástupem modernizace se v otázce oddělných sfér dlouho jednalo spíše o 

myšlenkový konstrukt. 

  

  Zákoník z roku 1811 platil více než sto let. Od přelomu století byla sice připravována jeho reforma, 

omezila se jen na aplikaci tzv. tří dílčích novel, a to cestou císařských nařízení z let 1914, 1915 a 1916; 

přinášely nepatrné zlepšení postavení manželky. První dílčí novela mj. upravila nově péči o nezletilce 

v otcovské moci, péči o děti při rozvodu nebo rozloučení manželství a právní postavení dětí 

nemanželských. Výrazně byly změněny otázky poručenství a některé části dědického práva. Novela 

stanovila rovněž podmínky způsobilosti žen k svědectví.[5] Ve třetí dílčí novele bylo nově upraveno 

ustanovení o popření manželského původu dítěte. 

  

  Faktické změny, které se v důsledku politických, sociálních a demografických změn před první 

světovou válkou v postavení ženy projevily (vyšší a kvalitnější vzdělání, nutnost práce mimo domov, 
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plánované rodičovství), narušily do značné míry nejen tradiční konstrukt feminity, ale i právní 

zakotvení ženské otázky. Vznikem samostatného československého státu se do značné míry vytvořily 

předpoklady k prosazení nových norem ženského údělu. Československé Národní shromáždění bylo 

jedním z prvních zákonodárných orgánů, jenž uzákonil rovnoprávnost obou pohlaví. Ženy měly 

volební právo aktivní a pasivní, bylo jim konečně otevřeno i studium práv - poslední ženami nedobytá 

pevnost univerzitního vzdělání. Prvním prezidentem byl rozhodný feminista, parlament přišel s řadou 

iniciativ, které odstraňovaly diskriminaci žen – ne všechny se podařilo prosadit. Přesto lze tvrdit, že 

vznikly všechny předpoklady pro to, aby se hranice mezi oběma konstrukty začaly stírat. 

  

Texty: 

(Ukázky z pramenů a literatury jsou v souladu s autorským zákonem určeny pouze pro studijní účely, z 

daného důvody jsou chráněny zabezpečeným přístupem V případě zájmu 
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Marie Macková, Sňatek ve světle rakouského Všeobecného občanského zákoníku. In: Martina 

Halířová (ed.), Oznamuje se láskám vašim aneb svatby a svatební zvyky v českých zemí v průběhu 

staletí.Sborník z konference konané 13. a 14. září 2007 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, 

Pardubice 2008, s. 67 – 73. 

 

Obecný zákoník občanský císařství Rakouského, Vídeň 1862. 
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Gender a normativní literatura 

Evropské pedagogické myšlení reagovalo na filosoficky, právně a lékařsky zakotvenou polaritu 

pohlaví: už v roce 1789 vychází v Braunschweigu bestseller Väterlicher Rat an meine 

Tochter. Německý lingvista a pedagogický spisovatel Joachim Heinrich Campe, dobře obeznámený 

s pařížským prostředím, zde ve formě oblíbeného dialogu osvětluje své jediné dceři Charlottě, které 

spis věnoval, co je „určením ženy". Má trojí úkol, čili povolání, jak říká autor. Jako manželka je 

povinna svému choti láskou, starostlivostí a péčí, jako matka je povinna porodit a vychovat děti, jako 

hospodyně se vyznačovat pořádkumilovností, čistotou, pílí a šetrností.[1] Campe zemřel roku 1818, 

jeho práce (a další díla německého filantropismu) však vycházely po celou první polovinu 19. století a 

ovlivnily vychovatele v celé Evropě.[2] 
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  České země nebyly výjimkou. Genderové konstrukty se v průběhu dlouhého 19. století měnily jen 

pomalu. O jejich popularizaci se zasloužily pedagogické spisy patřící do žánru 

preskriptivní[3] (normativní) literatury, jejíž počátky spadají v českém prostředí právě do doby 

předbřeznové. Vedle populárně psaných pedagogických spisů sem patří i některá díla beletristická s 

výrazným didaktickým zabarvením. V českých zemích má tento žánr specifikum: respektuje duplicitu 

identit skupiny, k níž se obrací: česká žena 19. století se spontánně identifikuje se svým jasně 

určeným ženským údělem, současně - třebaže ne pokaždé spontánně - přijímá skupinovou identitu 

češství. 

 

  Pokud se týče ženského genderu, převládají ve zkoumaných pramenech dva cíle: vštípit čtenářce 

normy spojené s jejím budoucím posláním manželky a hospodyně (nikoli matky: fyziologická podstata 

těhotenství byla tabu a populárně naučné spisy obracející se k matkám se objevily až po polovině 19. 

století) a současně ji seznámit se základními normami chování. Ženská preskriptivní literatura tak 

suplovala až do přelomu století příručky společenského chování, společenskými katechismy. 

 

  Jazykově české společenské katechismy vznikaly v době, kdy se upouštělo od přísných forem etikety 

a formy společenské komunikace se zjednodušovaly. V českém vlasteneckém prostředí byla navíc 

původně francouzská přísná etiketa spojována s privilegovaným prostředím jazykově německým. 

Zjednodušení těchto norem bylo tedy i výrazem určitého protestu proti německé kultuře a současně 

výrazem identifikace s obrozujícím se českým národem.[4] Žena zůstala ve společenských 

katechismech dlouho jen objektem. Zacházení s „krásnou pletí“ vyžaduje podle představ jejich autorů 

respektování některých zásad: ženy nemají smysl pro humor, je třeba respektu k ženskému vzhledu, 

zvědavosti, citlivosti, parádivosti, hovornosti, popudlivosti, svéhlavosti, pobožnosti, pověrčivosti, 

žárlivosti…[5] Autoři společenských katechismů neodmítají ženu vzdělanou, ale nesmí být příliš 

učená, neboť taková je „k nevyvstání“.[6] 

 

  Vznik literatury určené ženské mládeži je spojen s rozpadem původního synkretismu,[7] jímž se 

jazykově česká literatura v průběhu první poloviny 19. století vyznačovala. Rozrůznění žánrů probíhá 

paralelně s dotvářením českého spisovného jazyka, v době, kdy vzniká kompletní jazykový systém 

odpovídající potřebám moderní společnosti. Právě tehdy, v druhé fázi tzv. národního obrození, se 

objevují díla, jež můžeme (s jistými výhradami) zařadit do žánru dívčí preskriptivní literatury. 

 

  K poučení žen a dívek sloužily především „domácí hospodyňky“, které sice nabádaly dívky 

k slušnému chování, ale jejich primární cíl ležel jinde. Mladá hospodyňka v domácnosti, jak sobě 

počínati má, aby své i manželovy spokojenosti došla. Dárek dcerkám československým, 

knihaMagdaleny Dobromily Rettigové, jakýsi klíč a desatero šťastného a mravného rodinného 

života,[8] napsaná roku 1833, vyšla o sedm let později. Autorce šlo o stanovení základních norem 

ženského chování a jednání - náboženské víry, smyslu pro pořádek a čistotu, pracovitosti, šetrnosti, 

pokory, submisivního chování vůči manželovi, dovednosti zacházet se služebnictvem. Do příručky 

vtělila rozsáhlé pensum poučení o vedení domácnosti i základní poučení o etiketě české vlastenecké 

společnosti: jazykem společenské komunikace jí byla čeština. Rettigové se zde podařilo spojit tři 

výchovné cíle: osvojení a automatizaci „ženských" dovedností, vštípení nutnosti dalšího sebevzdělání, 

propagaci vlasteneckých zájmů spojenou s komunikací v češtině. Submisivní postavení ženy 

nezpochybnila ale ani v nejmenším; tato dikce zůstane závazná ještě v několika dalších desetiletích. 

http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-normativni-literatura/#_ftn3
http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-normativni-literatura/#_ftn4
http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-normativni-literatura/#_ftn5
http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-normativni-literatura/#_ftn6
http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-normativni-literatura/#_ftn7
http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-normativni-literatura/#_ftn8


 

  O trendech evropského feministického myšlení byla z českých publicistek nejlépe informována Sofie 

Podlipská, ovlivněná především názory Johna Stuarta Milla. Své představy vyjádřila v celé řadě 

rozsáhlejších i menších publikací. Genderové role v jejím pojetí byly jasně dány a historicky 

zakotveny: žena-matka odpovídá za blaho příštího pokolení, muž vytváří rodině hmotné zázemí, 

současně odpovídá za „obranu tělesně slabších spolubratří, dětí, žen, starců“, za „pokrok ducha 

veškerého pokolení.“[9] Osnovnou vlastností ženského genderu je láska v metafyzické podobě – 

nejen láska mateřská (ta stojí na první místě), ale i manželská a obecně láska k lidstvu. Bez lásky, 

která v pojetí Podlipské postrádá jakékoli erotické konotace, nelze uzavřít manželství. Autorka 

připouští realizaci lásky i mimo rámec rodiny: v „profesionálním“ vychovatelství, případně v některém 

dalším „odvětví ženského povolání“.[10] 

 

  Také vrstevnice Podlipské Věnceslava Lužická akcentuje dobro, lásku a vlastenectví coby hodnoty 

rozhodující v životě české domácnosti. Za jejich uvedení v život je odpovědná právě žena. Žena 

v očích Lužické má mimořádnou odpovědnost za mravní stav národa, proto je práce žen v české 

domácnosti srovnatelná s prací muže pro český národ. Lužické nelze upřít jedno prvenství: je z 

dobových autorek jediná, kdo ve svém spisku Svatební dar. Listy dobré babičky ku provdané 

vnučce vnímá genderovou disproporci v komplementaritě ženské a mužské role v rodině: zatímco 

dívka je odmalička připravována na roli matky, manželky a hospodyně, „nikdo se nestará o to, aby 

také jinoch vychoval se za manžela a otce, nejinak, než jakoby si každý chlapec toto velké umění na 

svět již přinesl".[11] 

 

  Smělé náznaky proměny ženského ideálu jsou patrny v zajímavém článku literárně činné učitelky 

Julie Gintlové Ideál ženy emancipované, který vycházel na pokračování ve čtvrtém ročníku 

časopisu Ženské listy v roce 1878.[12] Z textu zaznívá zřetelně nový tón: hlavním působištěm ženy je 

sice stále dům, domácnost, což však nijak nevylučuje vlastní profesi ženy mající právo na výkon 

placené a kvalifikované profese, jíž lze skloubit s mateřstvím. Předpokladem této emancipace je 

podle autorky „emancipace" muže, který je ochoten (a dokáže) vykonávat všechny „ženské" práce. 

Je zřejmé, že postavení ženy, které podobné prameny odrážely a současně spoluurčovaly, se během 

posledních desetiletí 19. století rychle měnilo. Změnila se demografická praxe, zvýšil se sňateční věk, 

ubylo dětí v rodinách, snížila se kojenecká a dětská úmrtnost. Mužů, kteří - většinou z ekonomických 

důvodů - nikdy neuzavřeli sňatek, přibývalo. Tím přibývalo i neprovdaných, tedy materiálně 

nezajištěných, žen. Už válka roku 1866 znásobila počet vdov, nucených zajistit si obživu. Přičtěme k 

tomu zvyšující se vzdělanost žen: od roku 1870 existovala možnost maturity na dívčím pedagogiu, od 

roku 1890 dívčí gymnázium Minerva, od přelomu století studovaly dívky – byť stále málo početné - na 

pražské univerzitě. 

 

  Filosofický diskurs o rodině a ženě měl širší sociální dopad díky recepci představiteli německého 

romantismu. Především Hegelův dualismus veřejného a privátního našel svůj výraz v krásné 

literatuře. Schillerovy verše o hospodyni, strážkyni domácího krbu, od rána do večera činné v 

domácnosti, nadto trpělivé vychovatelce, napsané roku 1799,[13] se po celé 19. století tiskly v 

jazykově německých školních čítankách i v učebnicích němčiny žáků a studentů českých. Genderové 

stereotypy najdeme i v krásné literatuře psané v češtině. Jedna z prvních autorek, která se od 

dvacátých let 19. století pokoušela své představy beletrizovat, Byla zmíněná Rettigová. V 

nakladatelství Jana Hostivíta Pospíšila vyšly roku 1821 a 1822 dva díly Mařenčina košíčku, Věneček 

pro dcery vlastenecké, evokující raněnovověký topoi panenského vínku,roku 1825, a Příběhové pro 
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dcerky české a moravské z Kocebue přeložené z roku 1828. Povídky měly pobavit, vychovávat, 

vštěpovat mravní zásady,[14] především však utvrdit v čtenářce pokoru a vstřícnost vůči ženské 

roli, gendrovému konstruktu jasně vymezenému sociálně, právně i ideově. Odklon od ženských 

ctností je vždy tvrdě, ba krutě trestán, smrtí nebo šílenstvím. 

 

  Pomocí beletrizovaných krátkých příběhů „ze života“ artikulovala své výchovné zásady také Sofie 

Podlipská. Třídílné Příklady z oboru vychovávacího[15]patří mezi nejschematičtější „opusy“ autorky – 

snad proto jsou tak výmluvným pramenem. Podlipské hrdinky – ať jsou dívkami ze zámožných či 

nezámožných rodin - mají na paměti své hlavní „povolání“: stát se manželkou, matkou (především) a 

dobrou hospodyní. Žena v podání Podlipské už a priori nepočítá s mužskými neřestmi, manželství je 

založeno na náklonnosti a hlubokém porozumění, umožněném především vzděláním ženy, přistupuje 

důraz na racionalitu. Domácnosti panuje dívka vzdělaná, poučená, myslící, obeznámená s poznatky 

z přírodních věd, medicíny a pedagogiky, které uplatňuje ve výchově dětí, schopná racionalizovat 

domácí práce, neboť se k nim alespoň jeden rok připravovala ve zvláštních kurzech.[16] Výdělečná, 

výhradně kvalifikovaná práce je přípustná,[17] ale jen jako doplnění neuspokojivých rodinných 

příjmů. 

 

  Nakročení k jisté proměně konstruktu feminity dokládá velmi oblíbený „románový cyklus“ německé 

autorky Emmy Rhodenové Svéhlavička, který po svém „zčeštila“ Eliška Krásnohorská; vycházel od 90. 

let 19. století.[18] Celý příběh hrdinky Zdenky, ubíhající od bouřlivé puberty po zklidnělé mateřství, je 

provázen mravními ponaučeními konstruovanými na základě protikladu mezi „obecně“ přijímaným 

konstruktem feminity, jehož příliš úzké mantinely autorka kritizuje,[19] a akcentem na model 

moderní, „moudře“ vzdělané dívky. Zušlechtění se děje „řádem“: časným vstáváním, pravidelnou 

prací, pořádkem, přesností a především vzděláním. Nechybí další, českojazyčnou preskriptivní 

literaturou obecně sdílený cíl: vlastenectví. 

 

  V kontextu vývoje ženské otázky zůstává v půli cesty Růžena Jesenská, autorka knihy určené 

dospívajícím dívkám. Jarmila, hrdinka její stejnojmenné didaktické povídky,[20] je jednoznačně 

vychovávána pro sňatek. Kromě jazyků a hudby se naučila vařit, šít, dohlížet na služebnou, přijímat 

návštěvy, starat se o malé děti. Vyzná se v literatuře a výtvarném umění, má vytříbený (byť dobově 

podmíněný) vkus. Je vychována v lásce k národu. Jesenská dopřála své Jarmile vzdělání, které však 

nesměřovalo k získání kvalifikace. 

  

Texty: 

(Ukázky z pramenů a literatury jsou v souladu s autorským zákonem určeny pouze pro studijní účely, z 

daného důvody jsou chráněny zabezpečeným přístupem V případě zájmu 

kontaktujte: vladanhanulik@seznam.cz) 

 

Sofie Podlipská, Listy staré vychovatelky k někdejším schovankám. Praha 1868. 

  

Julie Gintlová, Ideál ženy emancipované. Ženské listy 1878, s. 51 an. 
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František V. Kodym, O vychování mládeže v našich domácnostech. Praha 1884. 
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Gender a egodokumenta 

Mezi prameny osobní povahy řadíme osobní či cestovní deníky, soukromou korespondenci, memoáry 

či autobiografie a soukromé peněžní deníky. Posledně jmenovaný pramen se vztahuje k dějinám 

spotřeby, cen a mezd; pokud se jedná o peněžní deníky vedené ženami, mohou být pramenem ke 

strategiím uvnitř rodiny. Bádání o nich je zatím v samých počátcích. 

  

  Do kategorie pamětí (memoárů) spadají vzpomínková vyprávění zaměřená především na prostředí a 

osobnosti, které autor poznal, a na události, jichž byl svědkem. Jako žánr spadají do literatury faktu, 

obsahují časové údaje, místní názvy, vlastní jména a portréty reálných osob i jejich autentické výroky. 

Vycházejí ze subjektivního stanoviska vypravěče, který se snaží snaha představit sám sebe v optimální 

podobě, případně provést obranu vlastního života. Na rozdíl od deníku či autobiografie se snaží o 

objektivitu podání. Navzdory tomu autor provádí vědomý i nevědomý výběr zachycovaných událostí 

– vytváří vlastní narační vzorec jednání, který předkládá jako svůj stylizovaný životní příběh a nepřímý 

autoportrét. Tato selektivnost může být naznačena v názvu pamětí: Vzpomínky, dojmy, ohlédnutí, 

Svědectví jednoho života... 

 

  Při textovém zpracování čerpá autor z vlastní, v nejlepším případě fenomenální paměti, soukromých 

deníkových záznamů, zápisků, korespondence, esejí, rozhovorů, cestopisů aj. Klasicky pojaté paměti 

inklinují alespoň rámcově k ucelenosti, v chronologicko-kronikářském sledu zachycují průběh celého 

aktivního života autora. Paměti předpokládají časový odstup od událostí, jenž se projevuje 

prolínáním, méně často konfrontací dvou časových perspektiv. 

 

  Autory pamětí se stávají většinou známé osobnosti, někdy i osoby, které patří do oblasti inzitní 

literatury[1] (srov. paměti Aloise Beera,[2] babičky Kavalírové aj.[3]). 

Podle vztahu k realitě lze rozlišit paměti autentické a fiktivní, napodobující jejich znaky formou 

beletrie. Podle pojetí mohou být paměti monografické (tvůrce-život-dílo), panoramatické (historické 

souvislosti), paměti zbeletrizované a mozaikovité (běžně nazývané vzpomínky, liší se obsahovou 

marginálností či fragmentárností, ale většinou se nedají dobře odlišit). 

http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-normativni-literatura/#_ftnref13
http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-normativni-literatura/#_ftnref14
http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-normativni-literatura/#_ftnref15
http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-normativni-literatura/#_ftnref16
http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-normativni-literatura/#_ftnref17
http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-normativni-literatura/#_ftnref18
http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-normativni-literatura/#_ftnref19
http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-normativni-literatura/#_ftnref20
http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-egodokumenty/#_ftn1
http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-egodokumenty/#_ftn2
http://uhv.upce.cz/cs/gender-a-egodokumenty/#_ftn3


 

  Paměti mají někdy podobu rekonstrukce osudu příznakového pro profesní skupinu, například 

učitelstva (Konstantin Víták[4]). Paměti literátů bývají beletrizovány do dílčích „obrazů“. 

  

Pisatel může k zachycované skutečnosti zaujmout dva různé postoje: 

1. vědomě subjektivní, podle altenbergovské[5] zásady „wie ich es sehe“, jak to vidím; 

2. snažit se o relativně objektivní stanovisko, „jak to ve skutečnosti bylo“. Ale i v tomto případě je 

zřetelná subjektivní interpretace, daná přímou bezprostřední účastí a zainteresovaností autora-

hrdiny memoárů na zobrazovaných dějích. 

  

 Určující pro podobu narace je předpokládaný čtenář (např. Ladovy Vzpomínky z dětství byly určené 

dětem,[6] Marie Strettiová psala své vzpomínky pro vnučky,[7] babička Kavalírová pro své dospělé 

děti, Václav Černý pro informovaného čtenáře)[8] a funkce, jež je pamětem přikládána (politická, 

výchovná).[9] S tím úzce souvisí výběr faktů, který je oběma skutečnostmi podmíněn. 

 

  Na rozdíl od memoárů, majících tři časové roviny (rovinu žitého, psaného a rovinu receptivní) a 

určených širším vrstvám ne vždy specifikovaných čtenářů, má dopis svého jasného adresáta. 

Korespondence patřila v době, kdy cestování bylo zdlouhavé, namáhavé a často nebezpečné, k velmi 

důležitému prostředku komunikace. Je vydatným pramenem, současně ale skrývá některá úskalí. Její 

hlavní nevýhodou je diskontinuita a torzovitost. Kritický přístup ke korespondenci vyžaduje 

konfrontovat ji s jiným typem pramenů, což však není pokaždé možné. Epistolární žánr je alusivní a 

ne pokaždé je možné jednotlivé náznaky, narážky, osoby (onu „korespondenční síť[10]) rozluštit a 

identifikovat. Každodennost je v korespondenci rozmělněna, přizpůsobena momentální situaci, styl 

korespondence podléhá módnímu úzu, což někdy snižuje její vypovídací charakter. Dopisy 

vyměňované uvnitř rodiny mají dvojí funkci: jednak informovat o tom, co se děje mimo místní a 

časový dosah adresáta, současně jsou lékem proti samotě, stesku, vytvářejí iluzi blízkosti pisatele a 

adresáta. Rodinná korespondence není určena, na rozdíl od dopisů přátelům a známým, k předčítání 

v salonu.[11] 

 

  Úvahy o podobě feminity či maskulinity nacházíme nejčastěji v osobních (někdy i cestovních) 

denících Jejich cílem byla niterná potřeba zachytit denní události, zaznamenat myšlenku, vypsat se 

z trápení či radosti. Já pisatele deníku je dvojí: jedno píše, druhé sleduje a koriguje.[12] První já volí 

výrazy, druhé uplatňuje individuální hledisko při výběru skutečností, které budou zachyceny. 

 

  Pokud se týče žen a mladých dívek, které se v průběhu dlouhého 19.století pustily do psaní deníku, 

byly si vědomé svého sociálního pohlaví, které dokázaly vyjádřit jazykem: slovy deníku vztahovaly 

svůj obraz k obrazu obecně přijatelnému, ke konstruktu feminity. Je lhostejné, zda se s ním autorka 

identifikuje, nebo se vůči němu vymezuje, bouří. Má v sobě normu, ideál, cíl, ke kterému směřuje. 

Pisatelka tak při psaní vytváří svůj obraz, prostřednictvím jazyka konstruuje realitu. Víme, že 

(většinou) neznámý čtenář byl předpokládán, ale autorka volila tento postoj nejen kvůli němu: i sama 

před sebou se snažila vyhovět nárokům, jež na ni byly kladené. A ty byly rigidní, vždyť žena stále 

zůstávala oním „přívěškem lidské rasy.“[13] Byla něčí dcerou, ženou, sestrou, matkou. To zavazovalo: 
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žila především pro druhé a její vlastní pocity neměly být relevantní. Samotná či samostatná žena byla 

něčím neobvyklým. 

 

  Hloubavá pisatelka, především zajímá-li se o filosofii, psychologii, astronomii či politiku, klade otázky 

po smyslu lidského života. Není divu, že některé z nich se dobraly až problému rovnosti obou pohlaví. 

Sebereflexe tak mohla směřovat ke konfrontaci s mužským světem, k odkrývání „já" pomocí 

uvědomění si „jinakosti". Právě zde se deník stává vydatným pramenem k rekonstrukci gendrového 

pohledu, k vnímání feminity či - vzácněji - maskulinity. Do jaké míry se rakouských (či českých) zemí 

dotkla „krize mužství, jež nepřestala „ohrožovat“ západoevropské země od vystoupení preciózek na 

počátku 17. století,[14] neumíme zatím říct. V každém případě vnímala žena 19. století superioritu 

mužského pohlaví od útlého věku. Vnímala a přijímala: touhu po vědění, nebyla-li hned v zárodku 

utlumena, rozvíjel a posilovat u děvčátka zpravidla otec. Bratr zaujímal v rodině důležitější postavení 

než ona. V kontaktu s ním si dost možná uvědomovala svazující konvence svého pohlaví: bratr mohl 

víc v učení, zábavě i probouzející se erotice, nekladly se na něj tak přísné požadavky.[15] Mužnost 

byla v době, kdy domácí práce neměla žádnou jasně kvantifikovatelnou hodnotu, spojována i 

s výkonností. 0d sedmdesátých let 19. století maskulinita splývá s brannou povinností, což vedle 

smutku (má-li „do pole“ odejít blízká osoba) dává příležitost i ke zpochybnění hodnoty této mužné 

výsady.[16] Válka – v průběhu dlouhého 19. století proběhly konflikty tři – posilovala militantní složku 

mužské identity. Ta odpovídala dichotomii mužského a ženského světa, komplementaritě pohlaví, 

zaručující údajnou harmonii mezi mužem a ženou. Přesto jakoby „slabošství evropské civilizace“ 

posledních let 19. a počátku 20. století zasáhlo i české země: na jedné straně mravní nedostatečnost 

„neušlechtilých“ mužů v lékařském diskursu, na druhé straně ženské deníky hodnotící kladně spíše 

mužskou empatii, jemnost, ba i fyzickou přitažlivost, než staletím petrifikované „virilní“ rysy. 

 

  Genderový konstrukt feminity odkazoval ženu do privátní sféry, byla manželkou, matkou a 

hospodyní. S jistou dávkou zjednodušení můžeme říct, že pisatelky deníku mohly ve vztahu k tomuto 

konstruktu zaujmout tři postoje: zcela se s ním ztotožnit, s jistou modifikací ho přijmout, nebo ho 

odmítnout. Pro první postoj, naprosté s ztotožnění s dobovým konstruktem feminity, zřejmě 

nenajdeme mezi pisatelkami žádný příklad. Žen, které se s dobovým modelem ženství identifikovaly, 

ale přály si modifikaci v podobě přístupu žen ke kvalitnějšímu, případně odbornému vzdělání, 

objevíme naopak hned několik. Především Sofii Podlipskou, považovanou veřejností za emancipistku, 

která připouštěla ženskou profesi, ale ideálem jí zůstala vzdělaná a chápající manželka (partnerka 

vzdělaného a chápajícího manžela) a matka: hospodyně, švadlena, společnice.[17] Stejně uvažovaly 

obě sestry Riegrovy, které se označení emancipistkami bránily. Vidinou vzdělané ženy se opájela nyvá 

Růžena Svobodová, která už jako velmi mladá dívka docházela na „emancipační“ přednášky do domu 

U Náprstků a vážila si práce učitelky.[18] Teprve později se pro ni stala emancipovaná žena 

odstrašujícím příkladem.[19] A do třetí skupiny patřily – vedle žen, jimž se manželství tragicky 

nevydařilo - aktivní, sebevědomé ženy, ba pisatelky-rebelky. Nespokojenost s ženským 

údělem,[20] jehož abstrakcí bylo všeobecně panující přesvědčení, že se žena má držet doma, šít, 

uklízet a vařit, vedla k postojům, jenž měly provokovat maloměstské prostředí (formu protestu 

nabylo požívání alkoholu a kouření), či k hledání odpovědi na otázky spojené s ženským vzděláním a 

emancipací v četbě. Najdeme i stížnost na konvencí vynucenou ženskou „nedostatečnost”. Zatímco 

feministická žurnalistika občas předběhla dobu modelem manželského soužití, v němž je žena 

ekonomicky aktivní a s mužem se o domácí povinnosti partnersky dělí, rebelky s pomocí muže (na 

rozdíl od publicistiky nesporně reálně) nepočítaly. Ba dokonce u samostatných, energických, 

konvencemi nevázaných a ekonomicky nezávislých žen nebudil muž, zastávající se žen, valný respekt. 
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Texty: 

(Ukázky z pramenů a literatury jsou v souladu s autorským zákonem určeny pouze pro studijní účely, z 

daného důvody jsou chráněny zabezpečeným přístupem V případě zájmu 

kontaktujte: vladanhanulik@seznam.cz) 

Salomon Friedberg-Mírohorský, Literární archiv Památníku národního písemnictví, Salomon z 

Friedbergu, Osobní fond, Paměti. 

Zdeňka Šemberová, Dopis otci, 20. 6. 1864. Archiv Městského muzea Vysoké Mýto. 

Deníky Františky Honlové z České Třebové. K vydání připravili a poznámkami opatřili Vladan Hanulík, 

Sylvie Černá, Andrea Hudáková, Lucie Jelínková a Michaela Šandová. Úvod Milena Lenderová, 

Pardubice 2005. 

  

[1] Naivní literatura, pololiterární tvorba zveřejňovaná většinou dodatečně tiskem. Jejími hlavními 

rysy jsou spontánní životní zkušenost autora, expresivní výrazové prostředky, intuitivní a 

emocionálně motivované směšování stylistických prostředků a ignorování hranic žánrů. 

[2] Alois BEER, Lituji, že nejsem básník. Ed. Karel Michl a Rudolf Skřeček., Praha 1970. 

[3] Paměti babičky Kavalírové. Osmé ilustrované vydání. Vyd. Josef Jan Frič za spolupráce Olgy 

Zielecké. Praha 1940. 

  

[4] Konstantin VÍTÁK, Paměti starého učitele, vlastence, persekucí postiženého. 1., 2. Praha 1902, 

1904. 

[5] Peter ALTENBERG (1859 – 1919), vídeňský básník, Wie ich es sehe, 1900; česky vydal r. 1919 J. 

Otto; dále česky např. Extrakty života, Hradec Králové 2004. 

[6] Josef LADA, Vzpomínky z dětství. Praha 1988. 

[7] Marie Strettiová, O starých časech a dobrých lidech. 4. vydání, Praha 1940. 

[8] Václav ČERNÝ, Paměti. 1. – 3., Praha 1992 – 1994. 

[9] Vlastimil VÁLEK: K specifičnosti memoárové literatury. Brno 1984, s. 55. 

[10] Cécile Dauphin, Pierette Lebrun-Pézérat, Danièle Poublan, Ces bonnes lettres. Une 

correspondance familiale au XIXe siècle. Préface Roger Chartier. Paris 1995, s. 14.. 

[11] Catherine PELLISSIER, Les correspondences des élites lyonnaises au XIXe siècle. In: 

Correspondence jadis et naguère. Sous la direction de Pierre Albert. Paris 1997, s. 389. 

[12] Beatrix DIDIER: Le journal intime. Paris 1976, s. 116 – 117. 

[13] Slova anglického spisovatele a esejisty Richarda Steelea, cit dle Nathalie Zemon DAVIS, Arlette 

FARGE (ed.): Historie des femmes en Occident, 3, Paris 1991, s. 27. 

[14] Elizabeth BADINTEROVÁ: XY. O mužské identitě. Praha 2005, s. 21 an. 
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[15] Ursula A. J. BECHER: Weibliches Selbstverständnis in Selbstzeugnissen des 18. Jahrhunderts, 

in: Ursula A. J. BECHER, Jörn RÜSEN (ed.): Weiblichkeit in geschitlichtlicher Perspektive. Fallstudien 

und Reflexionen zu Grundproblemen der historische Frauenforschung. Frankfurt am Main, 1988, s. 

222. 

[16] Srov. Milena LENDEROVÁ, Vladan HANULÍK, Sylvie ČERNÁ, Andrea HUDÁKOVÁ, Lucie JELÍNKOVÁ, 

Michaela ŠANDOVÁ (ed.): Deníky Františky Honlové. Fontes Historie Pagi Pardubicensis, 2, 2005, 

Pardubice 2005, s. 43. 

[17] Literární archiv Památníku národního písemnictví (dále LA PNP), Sofie Podlipská, Osobní fond, 

rukopisy vlastní, Upomínka na roky 1853 – 1856; Deník (bez názvu) 1856 – 1857; Deníkové záznamy 

(bez názvu) 1858 – 1861; zápis z 28. 2. 1857. 

[18] „Večer jsem šla do spolku učitelek, Líbí se mi vzdělané ženy, ženy uvědomělé ženy mající 

povinnosti a v tom milém kroužku učitelek jsem jich našla velmi mnoho. Dovednou pohovořit o 

každém předmětu s jakýmsi nadšením přirozeným jen u ženy vzdělané a sečtělé. A vidím jak 

nesprávné jsou úsudky a náhledy odsuzující učitelky a hledící pro dívky zjednat síly mužské které 

nedovedou děti pochopit tak jako to může žena-dívka. […] O, nechápu, jak mohou muži odsuzovat 

vzdělaní u ženy a smát se mu.“ LA PNP, Růžena Svobodová, osobní fond, rukopisy vlastní, Deník 1881 

– 1886, zápisy z 6. a 7. 9. 1886. 

[19] Někdy v září či říjnu 1894, po přednášce Karla Baxy o ženské vzdělanosti, Svobodová 

„charakterizovala“ emancipované ženy jako „chorobné zjevy hrbatých nebo jinak zkroucených 

starých panen, jimž s nepodařilo vdáti se a které by rády ztratily svůj preadikát... vzdělání a vychování 

žen a emancipace jsou pojmy různé. odporující si.“ LA PNP, Růžena Svobodová, osobní fond, rukopisy 

vlastní, Deníkové zápisky 1881 – 1918, též zápis z 28. 12. 1894, týkající se socialistek Karly Máchové a 

Barbory Rösslerové. 

[20] Nováková si stěžuje na „zákony a konvence”, které jí brání vyznat lásku vyvolenému, LA PNP, 

Teréza Nováková, osobní fond, rukopisy vlastní, Thyrza´s Diary, zápis z 29. 9. 1873. Honlová 

píše: „žena, vlastně děvče, v mojích poměrech jen otrokyní bez vlastní moci je. Žijem v devatenáctém 

století, nesmysl což může čas za několik zpátečnických náhledů? Kéž bych jich bylo jen 

několik!” Deníky Františky Honlové, s. 42. 

  

 

 

Gender ve výtvarném projevu 
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 Obrazové - ikonografické - prameny považovala historiografie donedávna za druhotné; pro událostní 

dějiny zůstávala ikonografická metoda toliko doprovodnou, jejímž 

úkolem bylo ilustrovat již hotovou syntézu, k níž historik došel 

takřka výhradně na základě kritiky pramenů písemné povahy. 

Ikonografické bádání si všímalo převážně symboliky a ikonografie 

svatých. Pro usnadnění analýzy vyobrazení a objevení významových 

kódů obrazů sestavili již v prvních desetiletích dvacátého století 

němečtí a francouzští badatelé ikonografické tezaury, koncipované 

většinou jako výklady kulturních reálií; přispěly k objasnění řady 

symbolů ve výtvarném umění. Inventář jednotlivých obrazových 

prvků umožnil analýzu vyobrazení a kódování jeho obsahu.[1] 

 

  Obrazů jako autentických pramenů 

nepočetní historikové využívali už v 19. a 

na počátku 20. století.[2] Změnu přineslo 

teprve dynamické pojetí pramene, s nímž 

přišli představitelé "školy" Annales. 

Pramen je zde chápán jako soubor 

vlastností materiálu, vlastností tvořících 

určitou informační strukturu, která se 

konstituuje na základě historikem 

kladených otázek. Tato informační 

struktura tedy nezávisí jen na 

vlastnostech materiálu, ale také na 

úrovni poznání, jež je východiskem 

formulace otázek. Nově jsou formulovány otázky kladené 

pramenům již dříve známým, navíc je soubor pramenů rozšířen o 

využití pramenů dříve neznámých či chápaných pouze jako 

prameny potenciální. Patří sem i využití obrazových pramenů, které 

je nepřehlédnutelné v pracích Jeana-Pierra Vernanta, George 

Dubyho či Jeana-Clauda Schmidta. Zajímavý je přínos Michela 

Pastoureaua, který se od heraldických studií dostal k interpretacím 

symboliky barev. Nové 

perspektivy 

otevřely ikonografickým 

pramenům rovněž dějiny 

mentalit, spojených se jmény 

Philippa Arièse a Michela Vovella; 

posledně jmenovaný zorganizoval 

roku 1976 v Aix-en-Provence 

kolokvium pod 

názvem Iconographie et historie 

des mentalités. 

 

  Bez ohledu na svou uměleckou 

hodnotu představují ikonografické prameny nezastupitelný zdroj informací. Předkládají badateli svět 

lidí a věcí, gest, úkonů, předmětů, vztahů, svět každodennosti. Jsou vydatným pramenem pro kulturní 
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dějiny, ať se jedná o obrazové prameny symbolické (fakta a jevy jsou zde znázorněny určitými 

symboly, patří sem mapy, plány, technické výkresy, schémata) či – především – o vlastní obrazové 

prameny (kresby a malby, fresky, grafika, karikatury, plastiky, obrazové tkaniny, knižní malby a 

ilustrace, reklama, fotografie, reportážní a zpravodajský film). Také při mapování dobových 

genderových stereotypů nabízejí ikonografické prameny takřka netušené možnosti. 

 

  Kritika a interpretace obrazového pramene vyžadují speciální přístup, který má několik fází. 

Samozřejmostí je odlišení (historické) reality od umělcovy fantazie. Umělecká a dokumentární 

hodnota pramene nebývají ve vzájemné souvislosti. Vždy je třeba 

myslet na funkci, kterou obrazový pramen hrál v době, kdy vznikl. A 

konečně zobrazení určitých lidských aktivit (koupání, jídlo, láska, 

smrt, narození, křest, svatba, kouření dýmky, pití čaje), zobrazení 

určitých atributů, předmětů či bytostí (váza s květinami, svíčka, 

zrcadlo, psík, pták v kleci), ale i gest (vztažená ruka, polibek na ústa, 

umístění figury vpravo či vlevo), které nám dnes připadají jako 

samozřejmé a bezpříznakové, mělo ještě v malířství 19. století svou 

vlastní vnitřní symboliku. 

Symbolické jsou i jednotlivé barvy použité například na oblečení: 

vypovídají o sociálním postavení, situaci či funkci zobrazované 

osoby.[3] 

 

  Svět byl po celé věky reflektován především mužem-malířem. 

Žena směla být múzou básníků, romanopisců, malířů, sochařů i 

hudebníků – jejich očima a na základě jejich představ byl její obraz 

interpretován a dále šířen. „Privilegium“ to bylo velmi staré, 

spadající do dob, kdy se člověk poprvé pokusil vyjádřit svůj svět 

pomocí umění. Pomocí ženské figury artikuloval svůj ideál, svou 

hierarchii hodnot. Odtud důraz na atributy ženství, atributy 

mateřství v prehistorickém umění a ve výtvarných projevech 

některých orientálních despocií, odtud neoblíbenost ženského 

námětu v umění raného středověku. Románské umění neposkytlo 

mnoho příležitostí k výtvarnému ztvárnění ženy, malířství bylo v podstatě jen knižní, volná plastika 

vzácná. Reliéfy na portálech kostelů poukazují na zálibu v 

apokalypse sv. Jana - jen občas je k obrazu syna Božího připojena i 

nepříliš zřetelná postava Panny Marie. Na téma Posledního soudu 

navazují christologické a později také mariánské cykly. Ježíšova 

matka je první ženou, jíž křesťanské umění zobrazuje. Podstatným 

rysem jejího obrazu je potlačení tělesnosti – z našeho prostředí 

připomeňme Ostrovský žaltář z období kolem roku 1200 

s vyobrazením trůnící Madony.[4] Vyobrazení Evy, vzácné i 

v evropském kontextu,[5] se v našem prostředí 

nevyskytuje. V Čechách je mariánský motiv rozvíjen na deskovém 

malířství – nejstarší z příkladů, Madona mostecká, vznikla před 

rokem 1345, Madona z Veveří Mistra Vyšebrodského oltáře před 

rokem 1350, mimo vyšebrodský okruh pak Madona vyšehradská, 

Madona zbraslavská či monumentální Madona strahovská.[6] Mistr 

Theodorik, který vyzdobil deskovými malbami kapli sv. Kříže na 
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Karlštejně, zachytil vedle ostatních světců sv. Kateřinu a sv. Alžbětu Durynskou. Mistr Třeboňského 

oltáře rozšiřuje ženskou tematiku o svaté panny Markétu, Marii Magdalenu a Kateřinu.[7] Kolem 

poloviny 15. století se v Čechách začíná uplatňovat typ korunované Madony, tzv. 

Assumpty.[8] Portréty urozených smrtelnic – donátorek, skromně 

se krčících v rohu rozsáhlých foliantů, přinášejí knižní iluminace a 

sochařství, jsou na pečetích, mincích či medailích. Přes rostoucí 

schopnost přesného a reálného vyjádření je ženský portrét či 

ženská postava od vrcholného středověku až po evropských 

romantismus zatížena vždy určitým topoi: pokaždé se jedná o 

zobrazení dobového ideálu krásy, nebo dobových představ o 

špatnosti, dobru, zlu a hříchu. V 15. století se z Madony stává lidská 

bytost: v evropském kontextu se setkáme s motivem Madony kojící 

Ježíška. Přibývají portréty dalších světic. 

 

  Renesance zobrazuje ženské postavy mytologické i biblické a rehabilituje obyčejné smrtelnice, 

jejichž portrétů přibývá. Akt je ale dovolen jen v případě biblických nebo mytologických 

krásek.[9] Teprve v 19. století si malíři troufli zobrazit nahé tělo, 

které nepatřilo ani bohyni, ani bájné postavě. 

 

  Oblibu si udrželo téma Panny Marie; umožnilo zdůraznit jeden 

z komponentů ženského genderu, mateřství. Imperativu 

pracovitosti spojeného s komponentem hospodyně odpovídá 

obliba motivu šití, činnosti tradičně považované za atribut 

ženskosti, bez ohledu na sociální prostředí.[10] V druhé polovině 

19. století nastupuje motiv ženy pracující na poli – platí to jak pro 

Francouze Milleta, tak pro Čecha Josefa Mánesa. Plátno dobývají 

ženy polosvěta, návštěvnice kaváren, prostitutky, jen ojediněle 

zobrazované v předcházejících epochách. 

 

  Obliba ženské figury ve výtvarném umění byla dána i skutečností, že umožňovala jasnou 

personifikaci kladných i záporných hodnot (nad jiné výmluvné jsou Braunovy Ctnosti  a Neřesti),země 

či národa: připomeňme francouzskou Mariannu, trpící Čechii a k jejímu utrpení netečnou Austrii. 

Tento trend je dobře patrný i v kreslenému humoru a satiře – od 

poloviny 19. století se jimi baví stále větší množství lidí. Kreslený 

humor nadto s oblibou pranýřoval negativní vlastnosti představující 

stereotyp ženského genderu: povídavost, marnivost, 

nespolehlivost, neschopnost odolat erotickému pokušení a od 

konce 19. století si bere na paškál i ženskou emancipaci…. 

 

  V práci malíře lze sledovat vztah mezi barevností, formami a 

symbolickými funkcemi. Barvy použité na oblečení mají zpravidla 

své poselství, vlastní symboliku a někdy (nepříliš často) i genderový 

kód. Jsou jedním z prostředků vyjadřujících nejen společenské 

postavení zobrazované osoby, ale rovněž konkrétní chvíli nějaké 

události: talár soudce byl při běžném přelíčení černý, při vynášení 
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rozsudku soudce oblékl slavnostní červený šat.[11] Nezámožní venkované byli zobrazování 

v tlumených barvách, šedavých či vybledlých, barvy na oblecích velmožů či prelátů jasně zářily.[12] 

 

  Distinktivním znakem bohatství byla i modrá – barva, která „drží“, 

proniká hluboko do látky. Její oblibu přineslo 12. a 13. století a 

souvisela se změnou religiozity: bůh se stal světlem a světlo má 

modrou barvu. Přidal se rozmach mariánského kultu: Panna Maria 

obléká nebeskou modrou. Modrá se tak stala barvou církve a 

Mariina bolestného mateřství; modrou rády oblékaly především 

ženy. V 19. století se proměnila v barvu republikánů, oponující bílé 

barvě monarchistů a černé klerikálů. Po první světové válce se stala 

barvou politického konservatismu, kterou už zůstala.[13] 

 

  Červená je barvou krve, lásky a pekla, je to pyšná barva, 

proniknutá ambicemi. Je fascinující a plane jako oheň Satanův. 

Především pro náboženské reformátory byla nemravná, proto ji 

vyhnali z kostelů i z obleků věřících. Od 16. století se muži až na 

výjimky do červené neoblékají, v ženském oděvu nebyla nikdy příliš oblíbená. Měla ale i kladné 

vlastnosti, dokázala některé nečisté síly odvracet: odtud užívání červené na koutnicích, plachtách 

chránících lůžko nedělky a novorozeněte, odtud obliba červené v oblečení raného dětského věku. 

Další – opět "špatnou" tváří je červená zasívající zkázu, násilí, zlobu, zločin a hřích. K její ambivalentní 

povaze přispěly i červené lucerny věšené nad vchody do nevěstinců. Červená tak značila dvě strany 

lásky: božskou (červeně se odívali vysocí hodnostáři katolické 

církve) a tělesně hříšnou. Od konce 18. století nabyla výstražné 

konotace a díky událostem francouzské revoluce se posléze stala 

barvou politické levice.[14] 

 

  Bílá přináší nejuniversálnější symboly: život, smrt.V našem 

slovníku bývá spojená s absencí něčeho: bílý list (bez textu), bílá 

noc (bez spánku), bianko šek (bez sumy), vybílená hospoda 

(dočasně bez štamgastů); současně je bílá barvou čistoty, 

nevinnosti a příměří. Bílá je barvou panenství, přesto nemají bílé 

šaty nevěst příliš dlouhou historii. Je garancí čistoty – po staletí bylo 

prádlo, které se přímo dotýkalo těla, bílé, bělilo se a později 

vyvářelo. Bílá pleť zůstávala distinktivním znakem vznešenosti až do 

poloviny 19. století. Pak se buržoazie chtěla odlišit od bledých 
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dělníků pracujících v továrních halách: opálená pleť se stává znakem dobrého sociálního statutu, 

který umožňuje pravidelný pobyt u moře.[15] 

 

  Zelená je zprostředkující barva, nenásilná, klidná, jak to vyplývá 

z románských a středověkých textů i ze slavného Goethova 

traktátu. Stejnou funkci plnila jako barva liturgická. Poměrně 

snadno se získávala z přírodních surovin, ale byla nestálá, špatně 

držela na látce i malířských podkladech a tato nestabilita vedla 

k tomu, že se stala symbolem všeho, co se hýbe, mění, stala se 

barvou náhody, hry, osudu, štěstí. Zhruba od 1800, kdy se objevila 

mezinárodní signalizace pro plavidla, později převzatá vlaky a auty, 

se zelená, znamenající svolení, stala protikladem k červené 

znamenající zákaz.[16] Genderový kód zde marně hledáme. 

 

  Žlutá barva skrývá atributy hanebnosti. Je nestálá, je barvou 

fotografií, které blednou, listů, které padají, lidí, kteří zrazují. Žlutě byl oblečen Jidáš, žlutou se 

označovaly domy padělatelů mincí. Postupně se stala symbolem zrady, lži, podvodu. K její špatné 

pověsti přispěla žlutá síra, považovaná za ďábelský prvek. Před polovinou 14. století se stala barvou 

prostituce: už ve středověku se prostitutky musely od řádných žen odlišovat svým oděvem. Nosily 

žlutou šňůru či šerpu přes rameno. Teprve na konci 19. století se 

reputace žluté zlepšila.[17] 

 

  Černá barva tvoří spolu s bílou tvoří významnou dvojici. Spontánně 

myslíme na její negativní charakteristiky, na smrt, smutek, peklo, 

podzemí. Ale i černá je hodná respektu, značí umírněnost, pokoru, 

vznešenost, autoritu, hodnoty, které vyznávala reformace, která 

vyhlásila válku jasným barvám. Díky ní se černá stala módní barvou, 

barvou vznešených. Byla také barvou pirátů, převzali ji anarchisté 

v 19. století a posléze se černá ultralevice stala i černou 

ultrapravice.[18] 

 

  V barevné škále figurují i četné polobarvy - růžová, kaštanová, 

oranžová, fialová, šedá. Fialová a šedivá byly barvami starých žen, 

růžová mladých dívek. 

http://uhv.upce.cz/cs/gender-ve-vytvarnem-projevu/#_ftn15
http://uhv.upce.cz/cs/gender-ve-vytvarnem-projevu/#_ftn16
http://uhv.upce.cz/cs/gender-ve-vytvarnem-projevu/#_ftn17
http://uhv.upce.cz/cs/gender-ve-vytvarnem-projevu/#_ftn18
http://uhv.upce.cz/upload/gender/vytvarne/husa.jpg
http://uhv.upce.cz/upload/gender/vytvarne/rodinne.jpg


 

  Na přelomu 19. a 20. století nastává posun v užívání barev: barva 

se užívá už nikoli k záznamu skutečnosti, ale k vyvolání účinku; 

barvy tak postupně ztrácejí své konotace. Až na jednu výjimku – dvě 

pastelové barvy, kdysi bezpříznakové, se stávají distinktivním 

znakem genderu: růžová pro holčičky a světle modrá pro chlapce 

vystřídaly "ochrannou" červenou. Jako genderový kód se udržely do 

konce 20. století. 
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 Maskulinita a men´s history 

V souvislosti s rozvojem třetí fáze feministického hnutí se od 70. let 20. století postupně 

konsolidovalo i tzv. men´s movement, tedy hnutí mužů. Jedná se o nepříliš koherentní skupinu mužů 

s odlišnými pohledy na problémy vztahující se k ženské emancipaci či genderové problematice. 

  

  Některé zájmové skupiny, řazené do men´s movement se rozvinuly v souvislosti s rozvojem 

feministického hnutí – pro přímou podporu jeho požadavků. Jednalo se především o liberálně 

smýšlející intelektuály, akceptující feministické analýzy sociálních praktik a genderově založených 

diferencí, kteří se snažili s ženami spolupracovat na prosazování požadavků liberálního směru 

feministického hnutí, tedy minimalizovat genderově založenou diskriminaci ve společnosti. 

 

  Z pokroku ve výzkumu genderových studií těžila skupina mužů analyzujících role mužů v tradiční 

patriarchální společnosti. Z pohledu představitelů tohoto proudu mužského hnutí jsou tradiční 

maskulinní charakteristiky, spojené s reprezentací muže ve společnosti, často pro muže nevýhodné až 

nebezpečné. Členové tohoto hnutí upozorňují na společenské stereotypy, které mužům neumožňují 

projevovat emoce, psychickou i fyzickou slabost a vedou k pěstování praktik, které nezřídka 

negativně přímo ovlivňují mužské zdraví, jako je přehnaná soutěživost, alkoholismus, demonstrace 

mužnosti prostřednictvím riskantního jednání, etc. Představitelé této části mužského hnutí pohlížejí 

na zpochybnění tradičních mužských rolí jako pozitivní, neboť může „silnější pohlaví“ vymanit ze jha 

povinností a stereotypů, které mu vlastně neprospívají. 

 

  Skupina mužského hnutí, někdy nazývaná jako hnutí otců, se vytvořila naopak jako seskupení osob 

frustrovaných  tím, co nazývali proti-mužské předsudky ve společnosti. Jejich působnost je viditelná i 

v České republice, typicky se projevuje v agitaci pro zrovnoprávnění nároků na vychovávání dětí, 



případně jejich opatrovnictví po rozvodu, v legislativních systémech. Jeho představitelé se ale snaží i 
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vyvrátit obecně panující stereotypy ztotožňující ženskou roli s mateřstvím a výchovou dětí a 

přisuzující otcovství druhořadou roli. 

 

  Další skupiny mužů, zaměřené rigidně proti jakýmkoli změnám ve společnosti ve prospěch ženské 

emancipace, se rekrutují zejména z prostředí křesťanské ortodoxie. Svou rétorikou reagují na 

postupnou proměnu paradigmatu v náhledu na tradiční mužské a ženské role ve společnosti. 

Poukazují na problémy vyplývající se ze sociálních změn, zejména na atomizaci rodin a narušení 

tradičního společenského uspořádání, založeného na partnerském soužití, a následné výchově dětí 

v prostředí uzavřené rodiny. Zastávají stanovisko, že dezintegrita společnosti je důsledkem narušení 

základních civilizačních hodnot a jedinou cestou k její nápravě je návrat k tradičně (patriarchálně) 

pojatému systému distribuce genderových rolí. 

 

  Zatímco se některé skupiny, zahrnované do men´s movement, vyslovují velmi negativně k 

různým feministickým hnutím a způsobu, jímž ovlivnili ve druhé polovině 20. století vývoj společnosti, 

badatelé hlásící se k oboru men´s studies – v případě historie tedy men´s history – zaplňují svou 

činností mezeru v genderových bádáních vzniklou v důsledku přílišného soustředění vědecké obce na 

problematiku spojenou s dějinami žen. Jejich aktivita byla dokonce zčásti motivována rozvojem 

negativistických tendencí části mužského hnutí a zformovala se tedy jako odpověď akademických 

kruhů na, do jisté míry bulvarizující, snahy příslušníků mužského hnutí o diskreditaci genderových 

bádání s ohledem na jejich domněle protimužský charakter. 

 

  Zavedení kategorie gender do historického zkoumání ovlivnilo nejen vývoj women´s history, ale 

stálo také u zrodu men´s studies, které se začaly od 70. let rozvíjet hlavně ve Spojených státech a ve 

Velké Británii. Poté, co byla jako konstitutivní analytická kategorie v přístupu k minulosti společnosti 

z hlediska pohlaví akceptována kategorie genderu, se však situace proměňuje. V genderových 

studiích začala být najednou pociťována absence pozornosti věnovaná vývoji a diferenciaci různých 

podob maskulinity, došlo tedy k totožnému jevu, který byl dříve pozorován u klasické historiografie. 

 

  Byla vydávána řada studií věnovaných genderové problematice, drtivá většina z nich však svou 

pozornost upírala pouze k ženám a konstituci feminity jako sociální kategorie. Muži byli dále 

v historických studií zpodobňování jako reprezentanti svého 

národa, třídy, společenské vrstvy či universální zástupci lidstva, 

nikoli však jako představitelé svého sociálního pohlaví – genderu. 

Od nesmělých počátků v 70. letech se zejména koncem 80. let 

začala vytvářet vědecká infrastruktura, nezbytná pro další 

rozvoj men´s studies. V roce 1992 začala Americká společnost pro 

studium mužů[1] vydávat časopis The Journal of Men´s Studies, 

reprezentativní periodikum, zaměřené na výzkum genderové 

problematiky spojené s muži. Z hlediska dějin mužů byla zaměřena 

pozornost zejména na revizi patriarchálního řádu v dějinách a 

příčiny i způsoby jeho konstituování. Velkého vlivu nabyly zejména 

studie Roberta Connella, v nichž je maskulinita pojata jako 

specifická konfigurace genderových praktik, které legitimují 

nadřazenost mužů v patriarchálním uspořádání mocenských 

vztahů.[2] 
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  Men´s studies však nesetrvaly u pokusů najít příčiny konstituce patriarchálního systému a popisu 

tradiční mužské role. Na rozvoj mužských studií měl velký vliv fakt, že se konstituovaly v době, kdy již 

byly publikovány první práce s pozměněným pohledem na kategorii genderu a proces jeho utváření a 

imprintace. Judith Butler s definicí performativního genderu a z něj vyplývající diskursivní analýzy byla 

jistě značným inspirativním zdrojem, stejně jako pluralitní prostředí post-strukturalistické 

společnosti. Již od počátků men´s studies, tedy paralelně se vznikem studií podnícených snahou o 

nalezení ideálních typů maskulinity, reprezentujících mužské role v minulosti i současnosti, vznikaly 

také studie orientované na diferenciaci odlišných typů maskulinity a jejich vývoj i vzájemnou interakci 

jejich nositelů. 

 

  Badatelé, díky sledování vzájemných interakcí představitelů různých typů maskulinních rolí, došli k 

názoru, že drtivá většina typických forem maskulinity není utvářena na základě binární opozice 

mužství-ženství, ale naopak, že jsou konstituovány primárně díky vzájemné diferenciaci mezi 

jednotlivými skupinami mužů, ať už se jedná o rozdíly vyplývající z odlišností rasových, třídních, či 

sociálně a ekonomicky založené disproporce.[3] 

  Z uvedeného vyplývá, že men´s studies jsou charakteristické pluralitnějším přístupem i k historii 

mužů. Nehovoříme tedy o vývoji jednoho konkrétního typu maskulinity, ale naopak o proměnách, 

vzniku a utváření mnohdy značně odlišných koncepcí maskulinity, závislých na společenské 

situovanosti konkrétního jedince v rámci národa, země či sociální vrstvy. Přesto lze i z hlediska men´s 

history najít v dějinách několik zlomů, jimiž byly stereotypy v reprezentaci mužství ovlivněny natolik, 

že lze hovořit o celkové změně paradigmatu v koncepci maskulinity.  

 

  K poslednímu zásadnímu zlomu v tomto smyslu došlo v souvislosti s počátky konstituce buržoazní 

společnosti od konce 18. století. V období osvícenství se objevil nový koncept ideální maskulinity. 

Jednalo se o princip založený na biologické pohlavní diferenci vycházející z anatomických odlišností 

mužů a žen. Kategorie muž a žena se definitivně oddělují a stávají 

se prvotním identifikační kategorií, jejímž prostřednictvím jedinci 

zasahují do sociálního života. Souběžně s etablováním základní 

odlišnosti na bázi anatomických poznatků se ovšem začal vyvíjet 

také koncept tzv. hegemoniální maskulinity.[4] 

 

  Podle některých badatelů se koncept hegemoniální maskulinity 

mohl plně prosadit až v poslední třetině 19. století – tedy době, kdy 

společnost definitivně dostala charakter měšťanských 

středostavovských ideálů,[5] v předcházející době totiž ovlivňovaly 

proměnu maskulinních rolí protikladné ideové koncepty ovlivněné 

odlišným diskursem v rámci nábožensky, nacionálně, ale i stavovsky 

diferencované společnosti. Počátky utváření daného konceptu 

ideálního muže, který se stal universálním napříč společenským 

spektrem, jsou však spjaty již s ději, odehrávajícími se v 18. století. 

 

  Největší podíl na prosazování ideálních konceptů mužství je 

přičítán několika faktorům, které začaly ovlivňovat vývoj společnosti zejména od poslední třetiny 18. 

století. Významné bylo vůbec samotné vytvoření pole veřejné komunikace, jejímž prostřednictvím 
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mohly být distribuovány informace a tedy i stereotypy o jednotlivých sociálních rolích mnohem 

účinněji mezi širší společenské vrstvy a v mnohem jednotnější podobě než tomu bylo kdykoli dříve. 

Samozřejmě, jisté formy mužské sociability (šlechtické akademie, pijácká bratrstva, etc.) se vyvíjely již 

od středověku, členství v nich však bylo omezeno profesní příslušností či přináležitostí k ekonomicky 

či stavovsky privilegované vrstvě. S modernizací společnosti od 18. století však byla spojena řada 

fenoménů do značné míry překračujících společenské hranice. Na 

významu nabyla tištěná média, ať už v podobě periodické či knižní, 

zavedena byla povinná školní docházka, kde docházelo v průběhu 

procesu socializace k jednoznačné imprintaci stereotypů 

náležejících reprezentaci a vnímání mužských a ženských rolí. Velmi 

významné však byly také reformy ve vojenství, zejména zavedení 

pravidelných armád a s tím i povinné vojenské služby, faktoru, který 

výrazně ovlivňoval proměnu chápání ideálního typu maskulinity. 

 

  Náhled na vývoj ideálního typu maskulinity podal George L. Mosse 

ve monografii The Image of Man,[6] komparativní analýze vývoje 

stereotypů opřádajících kategorie mužství v evropském a americkém kontextu od 18. do 20. století. 

Předmětem jeho výzkumu byly formace maskulinity projevované v odlišných kontextech, jako 

například způsoby zobrazování mužského těla v sochařství, ritualizované souboje o čest mezi muži – 

tzv. duely, distribuce obecně akceptovaných kódů mužské cti napříč společností, utváření 

tělocvičných spolků a praktikování gymnastických aktivit, ale i rozvoje stereotypů maskulinity ve 

fašistických režimech a zachycení mužských rolí v meziválečné a poválečné kinematografii. 

 

  Mosse došel k závěru, že moderní ideál se zrodil v Napoleonských válkách a podobně jako mnohé 

další kulturní fenomény se i nový ideál maskulinity rychle šířil Evropou prostřednictvím kulturního, či 

naopak přímého politického vlivu napoleonské Francie, a nakonec nabyl takového významu, že jej 

jako normativ přijala prakticky veškerá následující politická a kulturní hnutí a stal se základem 

vnímání mužské role ve společnosti. 

 

  Tento maskulinní ideál je zakotvený v řeckém ideálu krásy – tedy vyvážené přítomnosti síly, rozumu 

a obecně akceptovaných hodnot – jako čest, odvaha a psychická i fyzická odolnost. K manifestacím 

daného ideálu pak docházelo nezřídka v protikladu k tzv. anti-typům, tedy k archetypálně zcela 

opačným charakteristikám, jež byly přisuzovány zejména mužům z vrstev na okraji společnosti – 

židům, cikánům, homosexuálům či mentálně nesvéprávným osobám. Právě vymezování vůči těmto 

anti-typům přispívalo k mnohem snadnější a jistější interiorizaci dominantního ideálu maskulinity. 

 

  Velmi významnou část studií, věnovaných dějinám maskulinity, zabírá také debata o tzv. krizích 

maskulinity. Krajní názory hovoří o tzv. permanentní krizi mužských identit, jež měla být domnělou 

příčinou, vedoucí muže ke snaze ovládat veřejný diskurs a jeho prostřednictvím etablovat roli mužů 

ve společnosti jako dominantní. Střízlivější názory hovoří minimálně o jedné, někdy však hned o 

několik krizích maskulinity, souvisejících s rozvojem euro-atlantické společnosti. Za nejprůkaznější je 

obvykle považována krize maskulinity provázejících evropskou společnost v období fin-de-siècle. 

Proklamovaná kultura dekadence odmítající hodnoty středostavovské společnosti, ekonomické krize 

zpochybňující roli muže jako živitele a pána domu, veřejně viditelná homosexualita, ale i rozvoj a 

první úspěchy ženského emancipačního hnutí, vznik pacifistických organizací či proměny módních 

stylů, kdy se ženská móda poprvé začíná prostřednictvím „reformovaného oděvu“ přibližovat 
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mužskému typu oblékání, zpochybnila panující a pevně ukotvené dichotomie příslušejících 

charakteristikám toho, co je ženské a co mužské.  

 

  I přes tuto krizi (a krize následující) však ideál maskulinity utvořený 

na přelomu 18. a 19. století přetrval v podstatě do dnešních dob. 

Georg L. Mosse nachází důvod nevykořenitelnosti daného 

stereotypu v samotných základech moderní občanské společnosti, 

kterou provází již od samých počátků jejího vzniku. 

  Ideál maskulinity dle něj totiž symbolizuje hlavní hodnoty liberální 

občanské společnosti – individualizaci, samostatnost, schopnost 

rozvoje společnosti prostřednictvím vlastních mentálních a 

fyzických sil k lepší budoucnosti. A jelikož tyto ideály dosud přežily i 

jejich zásadní zpochybnění v době post-strukturalismu, jsou dosud 

neodmyslitelně spojeny s chodem současné společnosti. 

  

            

 Texty: 

(Ukázky z pramenů a literatury jsou v souladu s autorským zákonem určeny pouze pro studijní účely, z 

daného důvody jsou  chráněny zabezpečeným přístupem  V případě zájmu 

kontaktujte: vladanhanulik@seznam.cz) 
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Gender a tělo 

 

Vztah mezi genderovými identitami a lidským tělem se stal od 90. let 20. století jedním z klíčových 

témat bádání, jak v genderových studiích, tak i v samotné gender history. Kde jinde také hledat 

základ konstituování genderových diferencí než v klíčové relaci, která vymezuje samotné možnosti a 

schopnosti lidských bytostí vztahovat se vůči vnějšímu světu, akceptovat a osvojovat si jeho hodnoty 

a sociální strategie nutné pro plné zapojení do společnosti, či naopak na základě poznání limitů 

vlastní fyzické existence rezignovat a přijmout postavení v rámci sítí genderově i sociálně rozvrstvené 

společnosti. 

  Zkoumání aspektů vyplývajících ze vztahů mezi tělem, individuem a společností byly inspirovány 

zájmem, který vzbudily zejména studie Michela Foucaulta věnované 

vývoji společenských vztahů při rozvoji moderní 

společnosti.[1] Moderní společnost, zejména od doby osvícenství, 

rekonstituovala své základy společenského uspořádání z feudálně 

hierarchizované společnosti do podoby industrializované, či později 

postindustriální občanské společnosti. Tento proces provázela řada 

změn, mimo jiné také vzrůst kontroly státu nad jednotlivými 

subjekty, vykonávaný sofistikovaným aparátem dohledu 

přeneseného na zprostředkovatele lékařské péče. 

  Teoretikové modernizačního procesu dokazují, že společně s 

oslabováním vlivu náboženských dogmat na fungování společnosti 

od 18. století nabývaly na významu z hlediska reglementace 

společenských normativů a stereotypů poznatky vycházející z nově 

se konstituujících moderních vědních disciplín. Věda sice dle 

osvícenci proklamované rétoriky měla přispět k navýšení svobody a 

nezávislosti života jedince i celé společnosti na negativních jevech, 

které odedávna člověka provázely, společně s pronikáním vědních 

poznatků do veřejného diskursu však také docházelo ke zvyšování míry kontrolování populace 

prostřednictvím praktik a pravidel vyplývajících z aplikace oněch vědních disciplín, které měly člověku 

sloužit k ovládnutí světa. S ústupem religiózního rámce, jenž definoval hodnoty a ontologické jistoty, 

začalo figurovat i lidské tělo ve stále větší míře, jakožto cíl poznání, popisování, ale také kontroly a 

reglementace, stejně jako nositel symbolických hodnot, tělo se tedy stalo jedním z konstitutivních 

základů lidské společnosti.[2] Díky detailnějším anatomickým poznatkům se pak od dob osvícenství 

stalo tělo základním činitelem – bazálním důkazem základní fyzické odlišnosti nositelů mužského 

a ženského pohlaví. Díky poznání této přirozené dichotomie byly konstruovány nové genderové 

stereotypy, spočívající zdánlivě zcela přirozeně již v materiální, anatomické rovině. 
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 Tělo z hlediska 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. Z tohoto 

důvodu se bádání o těle rozvíjí takřka bezvýhradně na bázi mezioborových přístupů a širokého 

spektra zkoumaných témat a užívaných metod. 

  Přesto lze stanovit konstitutivní základ, jemuž je při výzkumu aspektů lidské tělesnosti věnována 

nejvýznamnější pozornost. Filosofie upřednostňuje zkoumání role těla v procesu fenomenologie 

vnímání – nakolik je naše tělo zapojováno do vztahů utváření vlastní identity, vědomí svého jáství a 

recepce okolí.[3] Antropologie těla se naproti tomu zaměřuje na zkoumání symbolických hodnot, 

odvozených od těla, funkcí, které tělo může reprezentovat v kultuře či proces tzv. embodimentu – 

zakotvení v kultuře prostřednictvím těla.[4] V sociologii se základním kamenem výzkumu stalo 

zejména sociální konstruování těla, mocenské vztahy založené na kontrole, ovládání či manifestaci 

tělesných aspektů.[5] 

  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 je proto nemůže považovat za danost, ale naopak něco, co je nám zprostředkováváno 

systémem kulturních významů. Z hlediska genderových studií je pak největší důraz kladen na 

odvozování genderových stereotypů a rolí od biologické podstaty tělesnosti a její sociální 

reprezentace ve společnosti.[6] 

 

  Průkopnickou prací o roli těla v kulturním kontextu byl dosud vlivný esej Marcella Mausse – Les 

Techniques du corps,[7] věnovaný funkci těla v rámci společnosti. Mauss ve svých závěrech stanovil, 

že lidské tělo je vždy nějakým způsobem zapojeno do veškerých aktivit, které člověka provázejí – ať 

už je to gestikulace při hovoru, dávající význam slovům, nebo 

schopnost vůbec vnímat prostor kolem sebe.  Tělo zásadně 

ovlivňuje naše bytí v rámci kulturního kontextu, proto jej Mauss 

prohlásil za nejvýznamnější nástroj lidstva. Adaptací těla na 

nové kulturní návyky se zabýval Norbert Elias,[8] od 60. let 20. 

století pak vzniká celá řada prací sestavených na základě 

seriálních pramenů z historické demografie, v nichž tematické 

zaměření tvořila sňatečnost, porodnost, infanticida a další 

statisticky vyhodnotitelné údaje. 

  V roce 1963 Michel Foucault publikoval první ze svých zásadních prací - Zrození kliniky,[9] a 

poznamenal budoucí vývoj v bádání o těle více, než kterýkoli jiný autor. Pod jeho vlivem začal být 

také podrobován kritice dosavadní přístup k tělu jakožto neměnné kategorii, zachytitelné 

demografickými statistikami. 

 

  Tělo se z hlediska genderových studií stalo významnou složkou zájmu ve druhé polovině 80. let 20. 

století. První práce byly věnovány studiu těl jakožto metaforických symbolů, či alegorií širších 

sociálních či politických kategorií jako je národ či sociální třída, případně rozdílnému pojetí mužské a 

ženské sexuality.[10] Významnou část ovšem tvořily zejména práce dále propracovávající teorii 

medikalizace společnosti, inspirované pracemi o epistemologických proměnách diskursu v rozvoji 

moderní biomedicíny Michela Foucaulta.[11] Vznikaly tak studie věnované tomu, jakým způsobem 

ovlivňovala hygienická nařízení, lékařské poznatky, profesionalizace porodnictví či utváření moderní 

legislativy tělo a jeho prostřednictvím i postavení individua v rámci společnosti. 
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  Od 90. let se počet studií, věnovaných problematice těla rapidně navýšil, a tato problematika se 

stala jedním z klíčových témat výzkumu ve všech oblastech humanitních disciplín. Důvodem 

k takovému rozšíření zájmu o výzkum spojených s aspekty tělesnosti je pravděpodobně skutečnost, 

že je tělo samotné v současné době poprvé po mnoha staletích vnímáno ne jako neměnná biologická 

entita, ale naopak jako neustále proměnlivá kategorie. Dochází tedy pravděpodobně k proměně 

paradigmatu v tradičním pojetí těla. Frekvence vydavatelských počinů je natolik mohutná, že už byly 

sepsány první syntetické práce, věnované tělu z pohledu historie, antropologie či sociologie.[12] 

 

  Významná část genderově zaměřených studií je věnována zejména problematice proměny přístupu 

k ženskému tělu v diskursu moderní biomedicíny, konstituující se od 18. století. Metafyzika i 

ontologie a z nich vyplývající teologická dogmata byla určujícími faktory při definování vztahu muž a 

žena až do 17., respektive částečně i 18. století, kdy počal být tento vztah předmětem postupné 

proměny. 

  

  Myslitelé, které dnes souhrnně označujeme za nositele idejí 

osvícenství, začali o lidské společnosti, ale i světu jako takovém, 

uvažovat ne jako materii řízené transcendentní vůlí, ale jako o 

svébytném prostor, řídícím se pevně danými zákonitostmi které 

jsou mu vlastní – přirozené. Poznávání přirozených zákonů, 

komunikace se světem přirozené danosti, nahradilo metafyzické 

rozjímání. Proniknutí k principům fungování přírodních zákonů 

mělo zaručit i přirozené fungování společnosti na bázi 

společenských vztahů. 

 

  Z tohoto důvodu bylo nutno redefinovat i vztah muže a ženy 

dosud ovlivňovaný metafyzickou tradicí. Jako jedna z vhodných 

disciplín se ukázala i konstituující se lékařská věda. V rámci 

předosvícenské křesťanské společnosti byli teoretikové medicíny ovlivněni rezidui antického lékařství. 

Od starověku až do 17., respektive 18. století přetrvávalo biologické opodstatnění ženy jako 

méněcenného organismu na základě teorií Aristotela, Hippokrata a zejména Galéna. Aristoteles, 

přiřazující jednotlivým pohlavím svébytné vlastnosti chápal ženy jako stvoření od přirozenosti 

chladnější a slabší než muži, ženy dle něj neměly ani dostatek tepla pro zahřátí a tím čistění duše, 

z čehož vyplývalo také jejich podřízené postavení ve společnosti. Galén, následujíc Hippokratovskou 

teorií 4 substancí, vyvozoval, že ženy jsou stvořeny z odlišných substancí – jsou svou podstatou 

studené a vlhké, muži naopak teplí a suší, muži aktivní, ženy netečné. V Galénově pojetí byly ženy 

homologicky obráceným obrazem mužů a tak byly ženské pohlavní orgány chápány i zobrazovány 

pouze jako reversibilně utvořené, dovnitř zvrácené kopie orgánů mužských. Důvody nevyvinutosti 

pohlavních orgánů byly spatřovány v přirozené chladnosti ženského těla, mužské tělo naproti tomu 

bylo mnohem lépe přizpůsobeno k činorodé aktivitě, ženské tělo se tedy stává přirozeným důvodem 

zapříčiňujícím ženskou pasivitu ve společnosti i ve vztahu k muži. Chladnost ženského pohlaví byla 

odůvodňována i prospěšností chladu daných orgánů pro sperma, které zde bude plodit nový život, 

v případě vyšší teploty by zde sémě uschlo jako v poušti. 

  

  Toto pojetí ženské anatomie bylo převzato středověkou scholastikou a dominovalo až do 17. století, 

kdy se objevují první ojedinělé názory poukazující na to, že ženy jsou svou podstatou stejné jako 

muži, tedy že nejsou tvořeny rozdílnými substancemi. Vlivné bylo zejména dílo De humani corporis 
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fabrica libri septem (1543) Andrea Vesalii, který nacházel u obou pohlaví přinejmenším určité 

společné znaky, např. jednotnou kostru. Je signifikantní, že zatímco kostru ženy a muže chápal 

Vesalius jako totožnou, pohlavní orgány stále interpretoval dle 

Galéna – tedy homologicky. Ženské pohlavní orgány ve svém 

klíčovém díle De Humani corporis fabrica znázornil jako přesnou 

kopií pohlavních orgánů 

mužských obrácených 

dovnitř. 

  

  Pro ukotvení ženy v mocenských strukturách společnosti bylo 

rozhodující to, že bylo její tělo vždy považováno za nedokonalé vůči 

mužskému. Rezidua učení starověkých lékařů zejména v případě 

pohlavních orgánů ovlivňovala jejich chápání až do počátků 19. 

století. Kulturní determinace méněcenného postavení žen byla však patrna i v progresivnějších 

vědeckých názorech, které se zabývaly konkrétním popisem anatomie lidského těla a vzájemné 

odlišnosti mužů a žen, jejich orgánů, svalů a kostí. Ženám byla poprvé přelomově přiznána 

rovnocennost z hlediska stavby jejich těla s muži, alespoň co se základní anatomie týče. Přesto však 

nadále ovlivňovalo diskurs ve vnímání ženského těla determinace žen jejich biologickou rolí – tedy 

rolí matky. Tímto způsobem byly například ovlivněny i vědecky pojaté lékařské atlasy se znárodněním 

ženského skeletu. Roku 1759 například Genevieve Charlotte Thiroux d´Arconville v anatomickém 

atlase zobrazovala ženské skelety s nepřirozeně malou lebkou a hypertrofovanou pánví.[13] Byla tedy 

zdůrazňována dispozice ženského organismu k reprodukci a naopak popírána možnost rovnocenného 

intelektuálního rozvoje žen. Takovýmto způsobem lze doložit, že genderové odlišnosti nebyly 

odvozovány ze základních anatomických a biologických disproporcí mezi pohlavími, ale docházelo 

naopak k jasnému průniku genderových stereotypů do oblasti lékařské vědy. 

  

  Zásadním aspektem procesu medikalizace společnosti bylo zvyšování funkce dozoru státem 

kodifikovaných institucí nad ženským tělem. Ženské tělo bylo od 18. století podrobováno stále 

silnějšímu dohledu lékařské vědy. Zcela zásadní pro následující vývoj byl důraz kladený teoretiky 

státních – kamerálních věd na prospěch státu, množení jeho bohatství, síly a tedy i počtu a kvalit 

obyvatelstva. Johann Peter Frank, jakožto zástupce osvíceneckého přístupu, je vynikajícím příkladem. 

Jeho teoretická koncepce lékařské policie byla jednoznačně 

zaměřena na ženu jakožto jediný reproduktivní orgán 

populace.[14] Je nutné zdůraznit, že osvícence zajímalo ženské tělo 

zejména díky tomu, že bylo nositelem plodu a tedy i základním 

zdrojem budoucí prosperity a bezpečnosti státu.  

  

  Žena se stává vězněm své biologické podstaty. Předmětem 

zkoumání se nadále stávají zejména otázky související 

s reprodukčním potenciálem ženského těla – funkce ženských pohlavních orgánů, menstruace, 

početí, porod, ženská sexualita – to byla minimálně do poloviny 19. století nejdůležitější témata, jimiž 

se v souvislosti s ženami lékařská věda zabývala. Žena byla uzavřena do soukromí a pečlivě střežena, 

přitom byl ale vyvíjen nepřetržitý tlak na její disciplinování, popisování, podrobné zkoumání a 

následkem nových poznatků především ovládnutí. 
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  Ženám začaly být ve stále vyšší míře přisuzovány vlastnosti související s jejich mateřskou rolí - 

senzibilita, emotivnost, empatie, základním orgánem ženy pak v tomto kontextu nebyl mozek ale 

srdce. Predispozice, které s sebou ženské tělo neslo dříve v metafyzické rovině, se v novém 

paradigmatu mění na biologicko – anatomické. Dosud však také díky nedokonalému poznání ženské 

fyziologie přetrvávala i jistá mystika ženského organismu. Ta 

byla důvodem, proč bylo na ženu nahlíženo jako na tvoření 

slabé, které je potřeba chránit. V době kdy bylo dosud 

nedostatečně objasněno plození dětí a zejména ženská 

menstruace se stále skrývala za mlžným 

závojem.[15] Nejasný původ menstruace vedl k mnohým 

dohadům – německé slovo Reinigung jasně odkazuje na 

teorie spojené s vírou v očisťující funkce tohoto jevu, mnozí 

vědci se domnívali, že takto se ženský organismus zbavoval škodlivých látek přítomných v těle. 

  

  Menstruace se stala pro osvícenské lékaře jakousi periodickou nemocí organismu, které jej oslabuje 

- periodickým otevíráním ran. Způsobuje bolest hlavy a žena je tedy v podstatě neustále nemocnou 

bytostí. Ženské pohlavní orgány dle osvícenských teorií také výrazně ovlivňovaly zbytek organismu – 

při periodě byly pozorovány změny ženského habitu. Z toho bylo vyvozováno, že pohlavní orgány 

mají silný vliv na nervový systém žen. Jelikož byla žena 

z pohledu lékařské vědy v podstatě každý měsíc ve stavu 

mezi nemocí a zdravím, v jakémsi biologickém mezičase 

rizika – je přísnému dohledu podrobována i ženská psychika. 

Právě ze souvislosti s náchylnosti k nemocem se pak vyvinula 

celá strategie označující ženy jako osoby nervově slabé, 

neurotické a labilní. Tímto způsobem tedy došlo 

prostřednictvím vědeckého diskursu v lékařství ke 

konstituování genderových stereotypů, zdánlivě pevně zakotvených v samotné podstatě lidské 

existence – v odlišnosti biologických pohlaví.  

  

Texty: 

(Ukázky z pramenů a literatury jsou v souladu s autorským zákonem určeny pouze pro studijní účely, z 

daného důvody jsou chráněny zabezpečenyým přístupem. V případě zájmu 

kontaktujte: vladanhanulik@seznam.cz) 
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Anotace 

Gender a gender history 

Gender můžeme chápat jako sociálně utvářený soubor vlastností, chování, zájmů, vzhledu, atd., jako 

sociální konstrukt pohlaví, feminity i maskulinity. Tento konstrukt je historicky proměnlivý a projevuje 

se jinak nejen v různých kulturách či historických epochách, ale i v různých sociálních vrstvách. 

Gender je „užitečnou kategorií “ historické analýzy, a jak ukázaly nedávné studie, je i užitečnou 

kategorií analýzy dějin kultury a umělecké tvorby. 

Cílem předloženého učebního materiálu je seznámit posluchače s obsahem a genezí pojmu kultura, s 

obsahem kategorie gender a jejím uplatnění v historii při definování mužskosti a ženskosti. Z 

genderového aspektu bude sledováno formování a transformace genderové subjektivity s důrazem 

na proměny postavení žen, které znamenaly narušování dobového konstruktu feminity. 
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